


Nieuwe bestuursleden beheer HVO gezocht
De stichting Beheer HVO houdt zich bezig met taken die tot doel hebben de uitvoering van humanistisch

vormingsonderwijs te realiseren.

Het voormalige bestuur Beheer HVO en het hoofdbestuur Humanistisch Verbond zijn overeengekomen dat
er een andere structuur gegeven moet worden aan de stichting Beheer HVO. Een van de onderdelen is een

andere bestuursvorm, namelijk een klein, zakelijk bestuur dat nieuwe statuten opstelt en de nieuwe struc-

tuur bestuurlijk vorm geeft.

Wij komen graag in contact met geschikte kandidaten die tijd en energie willen steken in het nieuwe pro-

ces.
Hierbij dan ook een brede oproep om uzelf aan te melden of ons te wijzen op mogelijke kandidaten. Wij
zoeken minimaal twee leden met een voorkeur voor financiële en/of juridische kennis en/of ervaring. Ook is
kennis van het basisonderwijs en van HVO van groot belang. Iemand met kennis of deskundigheid van loka-

le overheden is ook welkom.

Na de overdracht en de installatie moeten er nieuwe statuten worden gemaakt. Onze verwachting is dat als
het bestuur met nieuwe statuten functioneert, de investering zal liggen in de buurt van drie á vier vergade-
ringen per jaar en enig leeswerk vooraf. Wellicht zullen individuele bestuursleden tussentijds nog worden

geraadpleegd.

Graag uw brief met suggesties of eigen e.v. sturen naar Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam,
t.a.v. mw. Y. Breuk, directeur HV. U kunt bij haar ook nadere informatie krijgen: tel: (020) 5219021.
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HEI.I~G Ol' DRIE :-:IVEAUS
Ik WEU. BAI..A:S:CED middelen hebben el'n
diep fysiologische en sterk energetische
werking. D(MIrhet herstellen van de bJ.bns nIssen helu.tm
en geest vindt genezing pb.tts. De p.ltiëm komt hienj(Mlr
uiteindelijk {(lt 7J..)\\.eIt~.sieke,tlll'l1taal-elll(lti(ll1ek .\1" (Mlk
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Heeft u belangstelling \"OOf de I:S:SInE-OL'T
therapie cn de WELL BAL\:-\CED middelen of ons uit-
gcbrddc l.:ursllSpf(lgr.lml11.1~

Sdlrijf ()flx.1 lU.\r Speci,ll RClllcltic.\:
An("\\.()(lflinlltllmcr 5 I I, 1800 \'B AlknuJr
Telefoon: (072) 56612 88.



Boeren in een rijtjeshuis

'Waarom doe ik dit mezelf aan?'
10PAGINA
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Synergie en samenwerking
Licsbeth ~'Iulder, de nieuwe voorzitter van
her Humanistisch Verbond, streeft naar
synergie en samenwerking tussen de huma-
nistische organisaties. Dat moer leiden ror
een brede, herkenbare hewegin~ die een rol
gaat spelen in het maatschappelijk debat.
'Je kunt autonoom zijn en tcgelijkcnijd
betrokken. '

Nier meer wakker \vorden vao kraaiende hanen
maar van scheurende brommers. Geen zwaluwen
op je erf, maar hondcnsrronr op de stoep. TWl'C
echtparen vertellen over hun teven na her beëindi-
gen van hun boerenbedrijf.

Is Nederland
multicultureel?
Of her nu gaar om de Gay
Games of om islamitische
scholen, telkens laait dezelfde
discussie op: is het wenselijk
dat groepen zich 'apart' orga-
niseren? Jan \XJilIem Du)'ven-
dak in zijn Socrateslezing:
'Monoculruralisten koesteren
de droom van de me1ting pot,
niet om verschillen russen men-
sen te belevcn maar om ze te
neurraliseren. '

PAGINA 12

Cabaretière Hester Macrander bemoeit zich hct liefst overal
tegenaan. Ze zou haar mening wel van de daken willen
schreeuwen. 'Ik schrijf heel eerlijk vanuit de dingen waar ik
În zÎt.' In haar laatstc show 'Stomstomsrom' staat de Genict-
of-ik-schiet-culruur centraal. 'Als je op het moment suprême
niet kunt genicten van de periode wa.u je middenin zit, nou.
dan doe je het roch over drie jaar.'
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'Mijn moeder heeft MS'
en verder

21
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34

Deugd voor de 21 c eeuw
Recensie
Denken & Doen
Seric: het keerpunt
Nieuws en brieven
Colofon/Cryptogram
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Fleur Pakker was twaalf jaar toen ze te horen kreeg dat haar
moeder MS had. Tijdens haar puberteit verdringt ze die ziekte.
Pas later komt het tot een uitharsting. '\XJaarom word je nooit
eens kwaad, waarom zie ik je nooit huilen?'
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Elke dag stoppen acht boeren met hun bedrijf

Boeren •Ir
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een rijtjesh •
UIS

méér dan een 'beroep'. Het is een mamer van

veel boeren een zware dobber. Boer zijn is Immers

Het voorgoed vaarwel zeggen van je bedrijf is voor

moeten wel. Ze zijn 'te klein' om nog
verder te kunnen boeren, kunnen niet
langer aan de milieu-eisen voldoen,
hebben geen geld meer. Of er is sim-
pelweg geen opvolger om dat wat ze
ooit hebben opgebouwd of wat al
generaties lang een bloeiend familie-
bedrijf is, voort te zetten. En dan
krijg je hartverscheurende taferelen,
zoals de 78-jarige boer die met versle-
ten heupen twee keer per dag zeven-
tig koeien melkt omdat hij het bedrijf
niet wil verkopen. Totdat ook hij
eraan moet geloven. Menselijke dra-
ma's zijn het. Voor de meesten geldt
immers dat het boer zijn veel méér
betekent dan het uitoefenen van een
'beroep'.

Saskia van Loenen

Levende dingen
Boer zijn is een manier van leven.
Geef je dat op, wat blijft er dan
eigenlijk over? "Niks, althans dat
denken veel boeren. Voor hen hoeft
het dan ook niet meer", antwoordt
Hanneke Meester, coördinator van de
Telefonische Hulpdienst voor •••..

11D ie lege stal, \ve wenden
cr nier aan. Niks ram-
meide, her leefde niet.

\'Veer je, van koeien ga je echt hou-
den. Het was alsof we onze kinderen
hadden weggedaan. Verschrikkelijk."
Henk en zijn vrouw Anneke laten
hun tranen de vrije loop als ze vertcl*
len over de noodgedwongen verkoop
val1 hun melkkoeien. Henks ernstige
rugklachten brachten her bloeiende
boerenbedrijf in de buurt van Breda
voonijdig tot een eind.
Ook pijn en tranen voor Karel en Jet.
Tor voor kort runde dit echtpaar een
rncstkalverenbedrijf in een ander deel
van Brabant, maar door financiële
tegenslagen moest her dit van de
hand doen. Nu zijn ze verhuisd en
boer af. Jet: "Boer worden, ik raad
het niemand meer aan, .\Iijn hele toe-
komst ligt in duigen."
Nederland raakt in hoog tempo zijn
boeren kwijt. Iedere dag stoppen
gemiddeld acht boeren met hun
bedrijf - en bijna nooit omdat ze dat
zelf zo graag willen. Integendeel. Ze

leven.
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Agrariërs, de THD-A. "Wij krijgen
in eerste instantie veel reacties in de
trant van 'als ik zó niet kan leven,
dan maar niks, want verder Îs er
niks.' Daarom is het heel belangrijk
dat je met deze mensen in gesprek
komt. \'('ant naruurlijk zijn er wel
degelijk andere manieren van leven.
Samen met de boer gaan we daarnaar
op zoek."
Een derde van alle telefoontjes bij de
telefonische hulpdienst gaat over pro-
blemen rond bedrijfsbeëindiging en -
opvolging. Hanneke: "Helemaal
sinds de varkenspest en de herstructu-
rering van de varkenssector is deze
problematiek aan de orde van de dag.
Velen vrezen een enorme omzetda-
ling. De nood neemt dan ook sterk
toe." Ze kan zich de wanhoop van
veel boeren die moeten stoppen goed
voorstellen en onderstreept wat het
voor het gemiddelde boerengezin
betekent om iets 'anders' te gaan
doen. "Vooral gevoelsmatig klopt een
ander leven voor die mensen niet.

Kijk, boer worden, dat ging tot \'oor
kort meestal automatisch, van vader
op zoon. Je had er vaak niet eens
bewust over nagedacht of je boer
wilde worden. Je groeide in die situ-
atie op, het was vanzelfsprekend dat
dát je leven was. Tegenwoordig zuI-
len jongeren een heel duidelijke keuze
maken: wil ik boer worden of niet?
Maar de boeren om wie het gaat zijn

Niet meer wakker wor-
dell van kraaiende

hallell, maar vall scheI/-
reilde brommers

er vanzelf ingerold, Het omgaan met
de natuur, met levende dingen, de
betrokkenheid bij het bedrijf, ze
staan ermee op en gaan ermee naar
bed, Als dit leven wegvalt zijn ze ont-
worteld, Hun hele toekomstperspec-
tief valt weg."

Gelukkig is er wel een vrij compleet
netwerk waar boeren op terug kun-
nen vallen, aldus Hanneke. "Voor
bijna alle hulpvragen is wel een piek-
je te vinden." Voor het zakelijk
afwikkelen van de bedrijfsbeëindiging
verwijst de hulpdienst door naar
gespecialiseerde land- en tuinbouwor-
ganisaties. Is er behoefte aan psychi-
sche en sociale opvang, dan atten-
deert men de boer bijvoorbeeld op
het bestaan van de speciaal op boeren
gerichte Zelfhulporganisatie voor
Bedrijfsbeëindiging, de ZOB. Deze
instantie heeft in iedere regio vrij\vil-
ligers die zelf hun bedrijf hebben
beëindigd en die als 'maatje' de boer
willen helpen met emotionele proble-
men. Ook kunnen zij een helpende
hand bieden bij veel praktische zaken
- hoe schrijf je je in bij een \voning-
bouwvereniging, om maar iets te noe-
men. Als ze terzijde worden gestaan
door een lotgenoot, iemand die weer
wat her is, ervaren veel boeren dat als
een grote steun.
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Ook de ZOB \vordt dagelijks ge({m~
fronteerd met mensen die emotioneel
in de knoop raken. Tonny Verrijt,
coórdinaror hij de ZOB: "Het grote
voordeel van een lotgenoot is dat je
mag blijven zeuren. Hij of zij begrijpt
dat." Tonny, zelf ex~boerin, zegt dat
honderden mensen per jaar hulp zoc-
kt'n.

Hobby-boer
Hoc goed en persoonlijk de hulp ook
is, de boer zal toch het hele verwer-
kingsproces moeten doorlopen. Of
iemand zich er al dan niet makkelijk
doorheen slaat, hangt sterk af van
hóe het afscheid (.'ruit komt te zien.
Een betrekkelijk groot deel van de
'stoppers' verkoopt weiland, melk en
vee, maar blijft op Je boerderij
wonen. Vuor deze boeren is het
beëindigen van hun bedrijf vaak iets
gemakkelijker te accepteren. Ze hlij-
ven een beetje 'hobby~boer'. :\loet de
ex-boer ook nog eells verhuizen, dan
lijkt de ramp pas echt compleet. De
overgang van het weidse boerenland~
schap naar een eenvoudig rijtjeshuis
in het dorp of ~ nog erger ~ de stad is
enorm. Nier meer wakker worden
van kraaiende hanen maar van scheu-
rende hrommers. Het zicht over kilo-
meters lange \veilanden die de over-
gang van de seizoenen altijd zo fraai
weerspiegelden, maakt plaats voor
het staren naar de vitrage van de
overburen. Geen zwaluwen op je erf,
maar honden stront op de stoep.
Daarbij komt nog dar de cx~boer
vaak geen idee heeft hoe hij de dagen
überhaupt dóór moet komen -
gewend als hij was om van 's mor~
gellS vroeg rot 's avonds laat op het
boerenbedrijf in de weer re zijn.

Plankgas
Jet kan hierover meepraten. Samen
met haar man Karel runde ze een
groot boerenbedrijf in Zuidoost
Brabant. Sinds enkele jaren hielden zij
hun mestkalveren op diervriendelijke
wijze, overtuigd als ze waren van een
groeiende markt voor dit kwalitatief
betere vlees. De tegenvallende vraag
en dito opbrengsten deden het rot dan
roe bloeiende bedrijf echter in een
snelle neerwaartse spiraal belanden.
De forse investeringen die nodig
waren, bijvoorbeeld voor ruime stJI-
len waarin de kalveren los konden

lopen, verdienden zich niet tl'rug; voor
het eerst leed het bedrijf verlies.
De ontdekking dat BSE (gekkekoeien-
ziekte) ook in Nederland voork\vam,
was een nieuwe tegenvJller en zorgde
voor nog minder afzet. Na jaren van
interen was het geld op en advist'erde
de bank om het bedrijf te verkopen.
Juist toen diverse gegadigden in de rij
stonden om flink wat neer te tellen
voor hun bedrijf, brak de varkenspest
in Nederland uit. Karel: "Ik zal het
nooit vergeten. Op 4 februari 1997
hoorde ik dJt bericht .. \leteen kwam
er geen mens Illeer op ons erf, alle
boeren waren als de dood dat ze de
besmetting via hun schoenzolen zou-
den kunnen overdragen. Plotseling
konden we het bedrijf aan de straat-
stenen niet mt'cr kwijt. \X'at Illoesten
we doen? \X1ekonden niks. De bJnk
keek het even aan en zei toen dat \ve
her toch maJr moesten verkopen. De
prijs waarvoor het van de hand ging
lag enkele tonnen bger dan wat het
waard \vas."
In plaats van met een aardig zakcent~
je moest her echtpaar van rond de
zestig nu met schulden opnieuw
beginnen. Een huisje kopen konden
ze vergeten. ~,leer dan een eenvoudig
huurhuis zat er niet in . .Iet: "Tijdens
onze zoektocht naar een huis reden
\ve door een straat met rijtjeshuizen.
lnl'ens gJf mijn man gas en rn'd hard
weg." Karel: "Het zag er zo hopeloos
uit, ik kon er niet tegen. Afschuwelijk
om zo dicht op elkJ •.lf te moeten
wonen." Uiteindelijk vonden ze een
woning aan een hoerenerf. :vkt het
bedrijf er;1chter hebben ze niets re
maken en dat is soms pijnlijk - maar
alles berer dan een rijtjeshuis.

Vroeger waren we altijd
bezig, nu hoeft
er niets meer

Een jaar geleden betrokken Karel en
Jet hun nieuv.:e woning. De pijn die
ze voelden toen ze het boerenleven
vaarwel moesten zeggen, is er nog
steeds. Beelden vall de laatste wagen
vee die het erf afrijdt staan in hun
geheugen gegrift. Her gemis van de
dieren, maar ook de contacten met
vertegenwoordigers en inkopers valt
zwaar. En dan is er nog die overvloed

aan tijd. Vroeger altijd bezig, nu
hoeft er niets mt'er. Uitslapen wilde
ook al niet lukken. Het ritme van om
zes uur opstaan speelde hen nog
maanden parten. Jet stortte volledig
in. "Het inwendige verdriet was zó
groot. Ik wist niet wat ik met mijn
gevoel aan moest, hoc ik het kwijt
kon. Godzijdank hebben wij een
goed huwelijk. \X'e hebben elkaar
altijd gesteund en voelden dat \ve het
samen moesten oplossen." Op aanra~
den \'an een pastoraal medewerker
van de regionale landbouworgJnisa-
tie woonden Karel en Jet twee bijeen-
komsten bij waarin ze met lotgenoten
over hun ervaringen konden praten.
.Iet: ".Ie ontmoet mensen die allemaal
hun bedrijf moesten beëindigen en
dus min of meer in hetzelfde schuitje
zitten. Dat gaf ons toch wat troost."
Niettemin voelen beiden dat ze nog
een lange weg hebben te gaan.

Heimwee naar koeien
.Ie bedrijf tegen je zin in •.lan de kant
moeten zetten ~ ook Henk en
Anneke, allebei begin veertig en
ouders van twee opgroeiende doch~
ters, wcten hoe het voelt. Enkele
jaren geleden kreeg Henk ernstige
rugklachten. Nog bnger dagelijks in
de weer zijn met vijftig melkkoeien
was onverantwoord. Binnen drie
weken nam het echtpaar het besluit
om te stoppen. Henk: "Het ging
gewoon nier meer. Hele dagen lag ik
op hed. ~liin vrouwen oudste doch-
ter deden al hct werk. De druk op
ons gezin werd steeds groter. ZÓ wil
ik niet oud worden, dacht ik toen. Ik
kies voor mijn gezin. Op dat moment
was het een goede beslissing ...
Alle vijftig koeien werden aan één
hoer verkocht, zodat ze in ieder geval
bij elkaar konden hlijven ~et'n eis
van Henk en Anneke. De koeien
waren weg, deze fase in hun leven
was voorbij .. Maar toen kwam het
verdriet. Nooit zullen ze vergeten hoc
ze die eerste dag hun oudste dochter
huilend en overstuur aantroffen in de
lege stal. Of hoe ze tijdens fietstocht~
jes verteerd werden door heimwee bij
het passeren van een weiland mer
koeien. Henk: "Ik ging er het liefst
tussen liggen." Uitsl;1pen werd een
k\velling als ze de tractoren van colle-
ga4boeren voorbij hoorden rijden.
Anneke: "We raakten helemaal ol1trc- ••..

februari 1999 7 HUMANIST



Verkrijgbaar bij de beter gesorteerde nieuwe
tijds- en platenwinkels.

Bel of schrijf voor meer informatie en onle grati~ calalogus:
Oreade Musk, Poslbus 237, 21O{) AE Heemstede,

023 5483535. E-mail info@oreade.com.
Inlernet; \vww.oreade.com

lJ'"sic
fot"

Feng Shui
Rustige, voornamelijk
akoestische muziek en

klanken met een
harmoniserende werking.
Ter ondersteuning bij het
creëren van de juiHe woon~

en werkomgeving.

CD ORP 5552-2 I MC ORP 5552-4

Rusrgevende muziek voor
tijdloze meditatie. Speciaal

samengesteld voor
(zen)meditalÏe maar ook

uitstekend geschi~t
voor pure omspanning.

Music
for

Zeil

CD ORP 5548-2 I Me ORP 5548-4

IN DE BOEKHANDEl:

Element - Noorden

Dr. Edword de Bono
Leer uw kind denken
Het grootste geschenk dat
ie een kind kunt geven:
leren denken. 144,50
Dr. Joseph Dunn
Moeilijke types

Hoe ie moet omgaan met
de moeilijke mensen om je

heen. 137,50

IN DE BOEKHANDEl:

Element. Noorden

P. & S. Vigond
Die vervloekte stilte
Gevangen in jezelf - het
fascinerende verhaal van
een patiënt met het locked-

in syndroom.132,50
Yolonde Mukogosono
De dood wil mil niet

Het emotionele verhoo I va n
een vrouw die ontsnapte
aan de volkenmoord in

Rwanda. 132,50

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid

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

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

Het Steunfonds Humanisme is opgericht door
het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch
Verbond strijdt voor een humane, tolerante
samenleving. Vraag gerust meer informatie,
telefonisch op nummer (020) 521 9000 of
met de onderstaande bon.

STEUNFONDS
Humanisme

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

naam

adres

pc I plaats

telefoon

vlm

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

H
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geld. Vrol'ger sronden we allang en
breed in de melkstal als de kinderen
naar school gingen . .i\.1aar waarom
zouden we nu uit bed komen?" Henk
,.ertclt hoc hij - tot zijn eigen walging
- steeds vaker de kroeg in dook. Ze
probeerden hun draai te vinden in dit
nieuwe leven, maar het allesover-
heersende verdriet om het verlies van
hun koeien ontnam het leven alle
ghllls. Net als Karel en Jet vonden
Henk en Anneke uiteindelijk enige
troost in gesprekken met andere
gedwongen bedrijfsbeëindigers.
Henk: "Een luisterend oor is het
enige dat helpt."

Overlevingsdrang
Twee jaar na het beëindigen van hun
bedrijf trokken Henk en Anneke de
conclusie: zonder koeien konden ze
niet leven. Ze waren bereid om alles
op alles te zetten, als ze hun oude
leven maar terugkregen. Dankzij een
flink spaan.:enrje lukte het om vijftig
nicuwe koeien aan te schaffen. l\1ct
een andere bedrijfsvoering hopen ze,
ondanks de rug van Henk, nog jaren-
lang mct ze te werken. Ze vertellen
eindelijk ''''Tcr gelukkig te zijn: "De
kocien staan weer op stal. Dit is \vat
we willen."
Voor Karel en Jet staan de zaken er
een stuk minder rooskleurig voor. Tot
op heden slaagt Karel er nog het

beste in iets van dit nieuwe leven te
makell. "Zo nu en dan help ik wat
mee op het bedrijf van een van mijn
ex-collega's. Gewoon weer e,.en bezig
zijn zoals vroeger. Soms krijg ik een
zakje aardappelen mee naar huis." Jet
echter heeft het gevot'l dat ze eerst
nog door veel pijn heen moet, voor
ze op het punt komt dat ze opnieuw
kan beginnen. "Ik voel me hier in dit
huis gedumpt, afgedankt. Ik hoop dat
het slijt."
Tonny Verrijt van de ZOB herkent
het gevoel, maar is optimistisch over
de toekomst. Ze steekt deze mensen
een hart onder de ricm. "Uit ervaring
kan ik toch concluderen dat vrijwel
iedereen er in slaagt een nieuw levl'n
op te bouwen. Veel mensen vinden
tOenbaan waar ze zich prettig bij voe-
len - vaak zijn dat banen in de agrari-
sche sector. De mens heeft van nature
een sterke overlevingsdrang en dat
blijkt juist in dit soort situaties.
Natuurlijk scheelt het behoorlijk of
iemand wat geld aan de verkoop
heeft overgehouden, waardoor hij een
vrijstaand huis kan kopen, of dat
iemand met een schuld hegint .. \laar
toch: uiteindelijk vinden de met:sten
de kr:lcht om dit verlies hanteerbaar
te maken. \Xlcliswaar mt?t l'en litte-
ken, dat af en roe goed voelbaar is,
maar daarmee valt echt verder te
leven. "

Voorlopig zal bij Jet vooral de pijn en
het gemis van haar oude bestaan
overheersen. Ze staart voor zich uit
in haar keuken vol met koeien beeld.
jes. Dat het leven soms zo hard en
oneerlijk kan zijn, kan ze maar niet
verkroppen. "Dagelijks vraag ik me
af hoe ik nu verder moet, hoe ik mijn
dagen 1110etvullen. Als boerin ga je
helemaal op in het bedrijf, drieën.
twintig jaar lang heb ik mijn man
meegeholpen. \'lc hebben het samen
gerund, altijd keihard gewerkt, alles
goed bijgehouden. Nu is er niets
meer. Zo had ons leven niet mogen
eindigen, ..

Enige tijd na dit interview belt .Iet op
met her bericht dat de gemeente hun
aanvraag voor huursubsidie heeft
afgewezen. De onlangs verhoogde
huur van hun vrijstaande huis is nu
onmogelijk l11eer op te brengen.
Binnenkort verhuizen Jet en Karel
alsnog naar een rijtjeshuis. •
Om redenen van pril/ac)' zijn de
namen gefingeerd

THD-A, tel. 038-4227740, 208,
tel. 013-5351535, L.T.O.-
Nederlalld. tel. 070-3382700.
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Nieuwe HV-voorzitter Liesbeth Mulder:

IHoe bind je eigenwijze
humanisten?'

Tijdens de algemene ledenvergadering van 28

november is Liesbeth Mulder (58) benoemd tot

voorzitter van het Humanistisch Verbond. 'De

een gegeven moment dacht ik: laat ik
eens kijken of ik werk kan vinden
waardoor ik meer bij het maatschap-
pelijk leven betrokken raak. En dat is
gelukt! Sinds 1 januari 1997 ben ik
fulltime ambtelijk secretaris van de
landelijke belangenorganisatie voor
het openbaar onderwijs."

heid. Het enthousiasmeren en binden van mensen,

kick zit In het organiseren van de gezamenlijk-

dat boeit me.'

Na her vertrek van !vLuian
Verkeek in maart 1998 heeft
het even geduurd voordat het

bestuur van het Humanistisch
Verbond met de voordracht van een
nieuwe voorzitter kwam. "Het
bestuur heeft diep nagedacht over het
profiel van de nieuwe voorzitter", ver-
telt Licsbeth J\luldcr, "zeker l11et het
oog op het tot stand komen van de
humanistische alliantie. In die alliantie
gaan, als het goed is, alle humanisti-
sche organisaties van Nederland
samenwerken. Daarmee willen we een
brede en herkenbare beweging vormen
die een stem heeft in het maatschappe-
lijk debat." De voorzitter van het
Humanistisch Verbond zal in dat pro-
ces een belangrijke rol spelen.
"Probeer al die eigenwijze humanisten
maar eens te binden", lacht ,\-lulder.
Dan serieus: "Het bestuur heeft in de
eerste plaats gezocht naar een ervaren
bestuurder die gepokt en gemazeld is
in de humanistische beweging. Iemand
die de synergie tussen de humanisti-
sche organisaties kan bewerkstelli-
gen." Het omgaan met al die 'eigen~
wijze' humanisten vertrouwt ze zich-
zelf wel toe. "Ik ben er zelf ook een."
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Van huis uit heeft Liesbeth "'luIder
klassieke talen gestudeerd. "Ik houd
ontzettend veel van talen. Ik ben met
name in de structuur van talen geïn-
teresseerd." Voor de klas staan beviel
haar niet. Van jongs af aan speelde ze
piano, en ook behoorlijk goed. ".\lijn
moeder zei al toen ik acht jaar oud
was: 'andere kinderen spelen piano,
maar jij maakt muziek.' Ik besloot
naar het conservatorium te gaan.
Niet met de intentie om uitvoerend
musicus te worden, daar ben ik veel
te verlegen voor. Ik studeerde af als
docerend musicus. Na mijn scheiding
begon ik met een eigen lespraktijk. Ik
beschouwde mezelf als zelfstandig
ondernemer, met formele contracten
en een btw-nummer en een eigen fol-
der."

Betrokken
In die folder zet ze haar pedagogische
progrJmma uiteen, gebaseerd op
humanistische principes. "In mijn les-
sen staat de leerling zelf centraal. Dat
sloeg aan, vooral bij volwassenen. Ik
had een volle lespraktijk van zo'n
veertig tot zestig leerlingen. Vorig
jaar heb ik mijn praktijk gesloten. Op

Koopwaar
Welke koers wil de nieuwe HV-voor-
zitter de komende tijd gaan varen?
Liesbeth Mulder wijst op het beleids-
plan. "DaJr staan duidelijke lijnen in.
Het Humanistisch Verbond wil actie-
ver worden op het lokale niveau.
Daarom willen we samenwerken met
andere organisaties in het middenveld
zoals Humanitas, maJr ook
Vluchtclingenwerk en lokale groepen
van Amnesty International. Ook het
humanistische vormingsonderwijs
wordt daarbij betrokken." Om deze
voornemens uit te voeren is de afde~
ling Regionale Activering op het
hoofdbureau verzwaard. Daarnaast
zal Mulder haar energie steken in de
al eerder genoemde alliantie. Mulder:
"Belangrijkste doel van de alliJntie is
om de brede humanistische beweging
een rol te laten spelen in het maat-
schappelijk debat. \Vaar dat debat
over moet gaan? Om een voorbeeld
te noemen: ik vind dat wij in
Nederland teveel denken in termen
van markt en overheid. Wat ik mis, is
de dimensie van de persoonlijke
betrokkenheid en zorg. Of, zoals
Marian Verkerk dat noemt, zorg als
morele houding. Er bestaat een nei.
ging om zorg uit de privésfeer te
halen en te organiseren als 'recht"
iets wat je kan halen bij de overheid
of Jls koopwaar, te verkrijgen op de
markt. DaJrdoor verdwijnt de dimen.
sie van de persoonlijke betrokken-
heid. Voor die dimensie zou meer
aandacht moeten zijn. Sinds de



Verlichting zijn individualisme l'n
autonomie erg belangrijk. Maar
wederzijdse betrokkenheid hoeft niet
ten koste te gaan van autonomie. Die
twee kunnen als zelfstandige \vaarden
naast elkaar bestaan. Je kunt
autonoom zijn en tegelijkertijd
betrokken. Ik denk dat dit thema
door het Humanistisch Verbond uit-
gewerkt moet worden.
Een anJer aandachtspunt blijft Je
ontwikkeling van de techniek. Die
geeft ons veel mogelijkheden. Denk
aan genetische manipulatie of het in
leven houden van vroeggehorenen.
Wie heb hen nog niet voldoende nor-
men en waarden geformuleerd om
met die technieken om te kunnen
gaan. Ook in het debat over dit soort
zaken vind ik Jat het Humanistisch
Verbond een rol moet spelen."

Homohuwelijk
~,let verontwaardiging in haar stem

vertelt ze over de paus die, in een
reactie op het voornemen van de
NederIamise re~ering om het huwe-
lijk open te stellen voor homo's, het
homohuwelijk heeft verboden, "Als
ik dat hoor, dan denk ik 'man, waar
bemoci je je mee!' Zestig procent van
de Nederlanders is onkerkelijk. De
paus doet alsof de waarhedt'n van het
Vaticaan nog steeds dezelfde kracht
hdlben ...
Het verschil met de humanistische
beweging schuilt in het bestaansrecht.
Dc paus kan zich beroepen op God,
maar waaraan ontleent het humanis-
me haar waarde? Liesbeth Mulder
verwijst naar de geschiedenis.
"Bedenk dat het humanistische
gedachtegoed heel oud is, dat gaat
terug op Socrates. Een andere manier
om het bestaansrecht van het huma.
nisme te onderstrepen is heel prak-
tisch: laat keihard zien hoeveel er in
Nederland gedaan wordt vanuit huma-

nistische uitgangspunten,
zoals in het humanistische
vormingsonderwijs en de gees-
telijke verzorging."
Nauwelijks hoorbaar zuch~
tend: "Het blijkt heel moeilijk
om een gezaghebbende waar-
dengemeenschap op te bou~
\ven. WIezijn in die zin een
heel bescheiden beweging.
Kijk, op grond van hun prin-
cipes vertonen humanisten
geen zendingsdrang. Het zijn
profeten met schroom, zoals
Rob Buitenweg dat in
Rekenschap omschreef: huma-
nisten vinden niet dat, op
grond van hun eigen levens-
overtuiging, alle anderen hun
uitgangspunten vanzelfspre-
kend moeten overnemen."
Als je haar vraagt wat bet
humanisme persoonlijk voor
haar betekent, antwoordt ze
prompt: "Ik leef vanuit het
gegeven dat er na de dood
niets meet is. Er is geen
hogere macht, wc zullen het
met de mens moeten doen.

;z Daar moet je je normen en
::; waarden op bouwen. Ik doe
o mijn best om ieder mens als
~ een uniek individu te
<

beschouwen en met hem of
~ haar in alle openheid te com-
o
~ municeren. Dat heb ik ook

gdcerd in mijn pianolespraktijk:
mensen kunnen gaan bloeien als je ze
waardeert op hun eigen niveau. Je
moet ruimte kunnen geven aan men-
sen om te kunnen worden wie ze zijn,
op grond van hun eigen capacitei-
ten."
In het verlengde van die opvatting
vindt ,\tulder dat iedereen recht heeft
op zijn of haar eigen ervaringen. "Er
zijn fundamentalistische humanisten
die vinden dat de rede de enige maat-
staf is. En dat bijvoorbeeld een religi-
euze verbondenheid met de natuur
niet mag. Ik vind dat onzin. Ik was
ooit op vakantie in Mongolië. Daar
heb ik een verbondenheid met de
aarde ervaren die ik in Nederland
nooit hcb gekend. De mens is in dat
landschap een minuscule factor. 1.1aar
in plaats van eenzaamheid voelde ik
juist een geweldig gevoel van geaard
zijn. Ook zo'n gevoel kan passen bij
humanisme. " •
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Socrates-lezing:

Is Nederland muit
Of het nu gaat om de Gay Games of om islamitische scholen, tel-

kens laait dezelfde discussie op: is het wenselijk dat groepen zich

'apart' organiseren? Jan Willem Duyvendak: 'Monoculturalisten

koesteren de droom van de melting pot, niet om verschillen tussen

Jan Willem Duyvendak mensen te beleven maar om ze te neutraliseren.'
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:ultureel?
in dat Bibelebontse huis, wonenNederland kenr steeds meer

monoculruralisten, zo
blijkt uit de fceenr opge-

laaide discussie over de (on)moge-
lijkhcid V;lll een 'multiculturele'
samenleving .• \rbarten van Rossem
stookte her monoculturele vuurtje
afgelopen september op door in
een column in de Volkskrant re
beklemtonen dat Nederland geen
multiculturele natie is. Hij stelde:
"Dat Nederland helemaal geen
multiculturele staat is, is Illaar
goed ook. Staren waar daad\\'cr-
kclijk meerdere culturen naast elkaar bestonden, hehhen in
de afgelopen ccuw over het algemeen geen gelukkige
geschiedenis gekend." Er volgden verbaasde en gekrenkte
reacties. \Vil Van Rosscm het feitelijk bestaan van een plu-
riforme samenleving in ~cderland ontkennen? En wat
betekent zijn stelling voor de talloze landen die al langere
tijd meerdere culturen of taalgroepen kennen?
Het monoculturele offensief leek enige steun te vinden in
her Sociaal en Cultureel Rapport 1998 Jat vlak daarna
verscheen. Hierin benadrukt het SCP dat Nederland au
(ond een relatief homogeen land is waarin 'westerse waar-
Jen' als secularisme en individualisme domineren.
Nederland is niet multicultureel maar hoogstens multi-
etnisch: er bestaat een dominante cultuur en minderheden
hebben geen andere keus dan zich aan te passen of margi-
naal te blijven. Het SCP ontkent niet alleen het bestaan van
een multiculturele samenleving op dit moment. Het bureau
meent ook dat multiculturaliteit nooit en te nimmer zal
bestaan. Het SCP schrijft dat "een werkelijk multiculturele
samcnleving een intrinsieke onmogelijkheid vertegen\ ••...oor-
digt" en zal leiden tot landen "wier samenleving in sub-
maatschappijen uiteenvalt. Deze landen gelden in het alge-
meen niet als wenkend perspectief voor Nederland."

Homogeen?
Het Nederland van Van Rossem en het SCP lijkt voorwaar
een beetje bibelebol1ts. Nederland, het land dat zich laat
voorstaan op zijn tolerantie en respect voor verschillen, de
natie van minderheden, blijkt het land van één groep te
zijn - met slechts in de periferie enige ruimte voor nieuw-
komers, waarvan hoogstens de culinaire en muzikale kwa-
liteiten geapprecieerd worden. Dit land tolereert de vreem-
deling op voorwaarde dat hij of zij assimileert. Van het vre-
dig naast elkaar bestaan van meerdere culturen lijkt weinig
sprake te zijn - sterker nog: weinig sprake te klOmen zijn.
Het gaat hier om t\vee kwesties. In de eerste plaats de feite-

lijke vraag: hoe homogeen, monocul-
tureel is Nederland? En in dl' tweede
plaats 0111 de normatieve vraag: wat
hiervan te vinden? Moeten we met
Van Rossem hopen dat Nederland
relatief homogeen blijft? Of is multi-
culturaliteit een nasrrevenswaardig
ideaal?
Om de feitelijke vraag te kunnen
beantwoorden moeten we eerst
weten wat onder mono- en multicul-
turaliteit wordt verstaan. Beatrijs
Ritsema maakte in haar bijdrage a~lIl
de discussie in NRC Handelsblad

cen nuttig onderscheid tussen gemeenschappelijke waarden
enerzijds en gemeènschappelijke normen anderzijds. Zij en
anderen wezen erop dat Nederland monocultureel is met
betrekking tot waarden. Denken niet heel veel
Nederlanders, waaronder veel nieuwe Nederlanders, het-
zelfde over belangrijke waarden die maken dat dit land met
recht en reden een liberale democratie kan worden
genoemd? Hoe groot is de groep die iets wil veranderen
aan de grondrechten die ieders vrijheid en gelijkheid garan-
deren - althans de gelijke behandeling van een ieder die
legaal in Nederland verblijft? Natuurlijk, er is racisme, er is
sprake van sekse-ongelijkheid en homofobie maar politici
die menen dat het eigen volk eerst komt, dat vrouwen geen
lid mogen worden van een politieke partij of dat homosek-
suelen vergeleken kunnen worden met dieven, verdwijnen
uit de Tweede Kamer of leiden een marginaal bestaan. Dit
is verheugend en opmerkelijk, er bestaat een royale meer-
derheid met een vergelijkbare mening over wat 'waardevol'
is. Nederland is wat waarden betreft een opvallend homo~
geen land.
In humanistisch verband is het van belang om vast te stel-
len hoc uniek het is dat er in het geseculariseerde
Nederland een brede politieke en maatschappelijke over-
eenstemming over waarden bestaat. Het humanisme heeft
gezegevierd. Het humanisme heeft in de afgelopen vijfen~
twintig jaar een grandioze 'overwinningsnederlaag' behaald
(dan wel geleden). Misschien heeft het humanisme een pro-
fileringsprobleem, maar dit vloeit dan voort uit het succes
van de welhaast alolll gedeelde humanistische waarden -
zeker wanneer we vrijzinnig christenen voor het gemak ook
tot hen rekenen die 'humanistische' waarden delen.

Lendendoekje
Humanisten zijn echter geen monoculturalisten met betrek-
king tot normen, gedeelde praktijken en omgangsvormen.
Zij voelen zich op een Bibelebonrse berg bepaald niet thuis .•••.
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Het is eerder andersom: de gedeelde humanistische waar-
den zOlHJen idealiter de vreedzame beleving van verschillen
in cultuur, in leefwijze, in gehruiken en !!.ewoonten moge-
lijk moeren maken.
Her humanisme waardeerr immers, zij het niet onvoor-
waardelijk, verschillen tussen groepen en individuen. Uir de
gememoreerde discussie blijkt niettemin dat de gedeelde
waarden lang niet overal en altijd leiden rot veel ruimte en
respect voor verschillen in normen tussen bevolkingsgroe-
pen. ~1onoculturalisten vallen over elk resterend verschil,
ze zijn onverdraagzaam ten aanzien van welhaast iedere
culturele manifestatie van een minderheid.
Een voorbeeld. Wie terugkijkt op Je discussies over de Gay
Games kan constateren dat monoculturalisten in Nederland
ook problemen hebben met culturele uitingen van groepen
die royaal binnen de liberale waarden hlijven (en daar zelfs
ellorm bij gebaat zijn). De Gay Games leidden tot conflicten
tussen liberalen (in de brede zin van het woord liheralen),
ook al omdat een partijpolitieke liberaal als Gerry van der
List slecht met verschil om bk"ek te kunnen gaan.
Het merendeel van de conflicten in Nederland heeft met
waarden weinig uit te staan. Het zijn veeleer gevechten om
het recht op cultureel verschil, op culturele 'eigenheid' in de
publieke ruimte. En dan blijkt dat er over smaak inderdaad
stevig getwist kan worden. Het is naar mijn idee dus onjuist
om de woordenstrijd over het hoofddoekje op de openbare
school of het lendendoekje tijdens de canal parade van de
Gay Games re formuleren in termen van een waardenstrijd.
Dat is veel re diep gedacht, Dar is welhaast een fundamenta-
listische reactie, die van de weeromstuit bij hetrokkenen de
gedachte oproept dat ze misschien inderdaad echt heel
anders zijn; dat de hoofd- en de lendendoek een principieel,
allesomvattend verschil met de buitenwereld zouden marke-
ren, leidend tot de pijnlijke misvatting dat publieke ontkle-
ding het toppunt van bevrijde seksualiteit zou zijn.
Laten we voortaan, heel naïef, de dingen meer nelllen zoals
ze zich voordoen - en nier als manifestaties van bepaalde
waardenstelsels. Laten wc de botsingen in Nederland nu
eens meer als lokale conflicten zien, en niet à la Bolkestein
als grensgevechrcn tussen werelJreligies, als civilisatie-clas-
hes die om beschavings-offensieven vragen.

Onzichtbaar
Ook als we recente conflicten in Nederland begrijpen als
letterlijk waarden loze schermutselingen, dan zijn wc met
monoculturalisten nog niet klaar. Wanr zij lijken van
mening dat in een modern land groepen überhaupt uit de
tijd zijn. Her monoculturalisme is een radicaal individualis-
me: mensen moeren als individuen door elkaar heen verke-
ren zonder aanzien des persoons, ongeacht hun seksuele
voorkeur, leeftijd, kleur, klasse. ct cetera. Dit 'ongeacht-
denken' heeft veel Nederlandse politici in zijn greep. Het
maken van verschillen tussen groepen ligt zowel bij libera-
len als bij sociaal~democraten slechr: bij de eersten omdat
zij als individualisten al langere tijd van groepen gruwen,
bij de laatsten omdat zij verschillen vooral in termen van
ongelijkheid zien. De paarse coalitie is op een verrassende
manier één in haar verlangen naar een gemeenschap van
individuen, Niet toevallig ligt het accent in het minderhe-
den- en vluchtelingenbeleid zo sterk op aanpassing, op assi-
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milatie: de verplichte inburgering van nieuwkomers en oud-
komers is paradigmatisch voor de paarse filosofie dar ver-
schillen tussen groepen vooral wijzen op achterstand en zo
snel mogelijk teniet moeten worden gedaan.
Menging van individuen is het trefwoord van monocultura-
listen: verschil wordt onzichtbaar gemaakt door menging
en spreiding. Monoculturalisten koesteren dl' droom van de
meltiltJ,: pot, niet om de verschillen tussen mensen te bele-
ven maar om deze te neutraliseren. Zo gaat het in het
volkshuisvestingsbeleid tamelijk expliciet om de menging
van de bevolking: er wordt gestreefd naar l'en meer diverse
bevolkingsopbouw in die wijken die gekenmerkt worden
door. war dan heet, een 'concentratie' van mensen uit een
bepaalde groep, bijvoorbeeld met een laag inkomen of van
een zekere etniciteit. De homogeniteit van lage inkomens-
wijken moet \vorden doorbroken door koopwoningen te
bouwen waardoor stijgers uit de wijk kunnen worden vast-
gehouden of meerverdieners naar de wijk toe kunnen wor-
den getrokken. Deze zogenaamde differentiatie-politiek is
gericht op menging van verschillende sociaal-economische
milieus, hetgeen met name noodzakelijk \vordt geacht in
\\Tijken die sterk multicultureel zijn. Dit beleid leidt tot een
'verdunning' van problemen en spreiding van groepen.
Hoewel de politiek is gericht op versterking van de sociale
cohesie, dreigt met name de cohesie binnen groepen hier-
door te worden verzwakt.

Onder elkaar
J\lenging is niet alleen het hoogste streven van veel politici,
volkshuisvesters en welzijnswerkers. Uit onderzoek verricht
bij mijn leerstoel 'samenlevingsopbouw' in Rotterdam blijkt
dat ook de (Rotterdamse) bevolking in theorie de gedachte
onderschrijft dat concentratie c.q. groepsvorming moet
worden voorkomen. In een enquête vroegen we war
Rotterdammers vinden van het apart sporten van gehandi-
capten, vrouwen, studenten en migranten, wat ze dachten
over de Joodse \X'ercldspc1en, de gehandicaptenspc1en en de
Gay Games. Kort samengevat luidde het antwoord van de
overgrote meerderheid Jat 'ongemengd' sporren alleen wen-
selijk is wanneer daartoe een fysieke aanleiding is, wanneer
er sprake is van ongelijke fysieke mogelijkheden (leeftijd,
sekse, handicap). Van studenten \••..erd apart sporten nog
wel geroleret"rd, wellicht ook omdat dat per definitie een
voorbijgaand. leef tijdsgebonden fenomeen is. :Vlaar de helft
van de Rotterdamse bevolking vond dat het apart sporten
van homoseksuelen ongewenst is of zelfs verboden moet
\vorden, terwijl 90 procent de groei en bloei van allochtone
sportverenigingen een ongewenste ontwikkeling vond.
Daarbij viel op dat ook sommige allochtonen deze mening
ventileerden, zelfs die allochtonen die op een 'allochtone'
vereniging zaten.
Ander recent onderzoek wijst echter uit dat sportbeleving
van het grootste helang is geworden voor de identiteit en de
sociale contacten van heel veel mensen. Ilier maken mensen
vrienden, en niet meer in de kerk. Sport verschaft identireir
- en juisr daarom zoekt men dat gezelschap waarin men
verwacht vrienden re kunnen maken. Dit opzoeken van de
'eigen groep' komt niet alleen - en zelfs niet ovenvegend -
voort uit buitensluiting of manifeste discriminatie, maar
veeleer uit her simpele verlangen om 'onder elkaar' te zijn.



Paradoxaal
Groepsgedrag komt veel voor, bij veel groepen en op veel
velden. Dat maakt het mengingsideaal van mono(ulturaiis-
ten ook zo paradoxaal: menging moet, menging is goed,
maar dan toch vooral voor anderen. liet ideaal is gemeng-
de sportverenigingen, gemengde buurten, en samen naar
school, als individuen, ongeacht de kleur of de klasse. Hl't

ideaal is een gemengde samenleving waarin mensen indivi.
dllen zijn en geen leden van groepen, maar her feit dat er
voortdurend moer worden ingegrepen om dit ideaal te
benaderen, wijst cr al op dat de praktijk hepaald niet
spoon met de theorie. \Vanr als individuen de keuze heb-
ben om te sponcll met wie ze willen, te wonen \vaar ze
wensen en hun kinderen naar de school te sturen die ze
verkiezen, dan zien we dat cr keurige, spierwitte ho..:key-
clubs ontstaan, dat islamitische scholen als kool groeien,
dat homoseksuele kermissen floreren, en dat dl' helft vall
de witte ouders in Nederland hun kroost naar witte s..:ho-
len buiten de eigen wijk brengt. Precies in de liberale vrij-
heid om te kiezen toont zich het verlangen naar een eigen
groep of gemeenschap. Blijkbaar is het idee dat een geë-
mancipeerde samenleving een totaal geïndividualiseerde
samenleving is, in werkelijkheid een fictie.
Het is de liberale vrijheid om te kunnen kiezen die in de
praktijk aanleiding geeft tot groepsvorming. Neem de ver-
ontwaardiging over het ontstaan van islamitische schok'n
of, nog erger, :\ilarokkaanse en Turkse scholen. Dar is
slecht voor de integratie, aldus een hoofdredactioneel com-
mentaar van NRC Handelsblad. l\Ltar wie sturl'rl hun kin-
deren nu eigenlijk het minste naar de buurtschool? Dat zijn
toch heus witte ouders: zij maken, door hun schoolkeuzes,
de integratie op scholen veda I onmogelijk. Toch heeft bijna
niemand het over het inperken van de keuzevrijheid van
witte ouders. De liberale vrijheid om te kiezen geldt voor
de meerderheid. de dwang om zich aan te passen voor de
minderheid. Het monoculturalisml' van de N'ederlandse

liberalen toont weinig respect voor culturele eigenaardighe-
den van vaak zwakstaande, nieuwe groepen. De liberale
selectiviteit van de monoculruralisten maakt groepsvorming
van de beter~gesitueerden mogelijk. Deze sele..:tiviteit is niet
alleen storend (is menging nu een ideaal voor achterstands-
gro<.'pen of voor de hele samenleving?) maar ook zelf-
ondermijnend. liet maakt het ideaal van menging in de
praktijk zo goed als onmogelijk.

Pijlen
Ik wil maar zeggen: echte liberalen zijn geen Illonoculrura-
listen. Echte liberalen \vaarderen pluraliteit en hebben juist
veel respect voor sommige verschillen. Echte liberalen zijn
humanisten - hoewel niet alle humanisten, partijpolitiek,
liberaal zullen zijn. Het interessante van het humanisme is
dat het mensen van geheel uiteenlopende politieke kleur in
zijn gelederen organiseert. Oat toont dat het humanisme
pluralisme voorstaat en verschillen de ruimte geeft. Juist
daarom zit de humanistische beweging in de ideale positie
om dringende vragt.'n te beantwoorden als: moeten we meer
dan waarden delen om pluralisme mogelijk te maken? En
moeten er ook grenzen aan plurale uitingen worden
gesteld? Het aanvatten van dergelijke vragen biedt ook per-
spectief voor het humanisme, zeker nu er van een vijand ~
de christelijke zuilen - steeds minder over blijft. Vandaar
tot slot mijn advies: richt uw pijlen niet meer op de bijbel
maar op de Bibelehonrse berg. De moderne dogmatiek
schuilt in het monoculturalisme. Het is geen toeval dat de
Bibclehontse berg en de bijbel etymologisch verwant zijn. •
Dit artikel is een licht bewerkte cn sterk ingekorte versie
uan de Socmtcslezing, gehouden door Jan Willem
Dllyvendak, hoogleraar samenlel1ingso/Jboltlv aan de
Rotterdamse ErasmllS Universiteit, op 7 december 1998 in
de Blauwe Zaal te Utrecht.

Somalische meisjes
op basisschool
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hebben over mij en de wereld, omdat ik wil

januari ging 'Stomstomstom' in première, de

gesprek met een notoire bemoeial. 'Ik wil het

briefjes schrijven. ~lensen worden
weleens moe van mij. Vroeger schreef
ik ook geregeld brieven naar de
krant, maar tegenwoordig tracht ik
dergelijke energie om te zetten in
werk. In mijn shows en in de
columns die ik schrijf."
'Stomsromstom', het vijfde cabaret-

alleen heb ik gelukkig de mogelijk-
heid mijn bemoeizucht te kanalise-
ren."
Cabaretière Hester Macrander
bemoeit zich het liefst overal tegen-
aan. Haar mening zou ze wel van de
daken willen schreell\ ••..en .•. Als ik het
toneel niet was opgegaan, was ik
politicus geworden. Bij de stichting
waar ik cabaretworkshops geef, ging
ik me ook binnen de kortste keren
bemoeien met de organisatie. Tips
geven. En als iets me niet bevalt ga ik

III n mijn studenrentijd woonde
ik in een hofje in de Jordaan
met allemaal bejaarde dames.

Daar zat een vrouw tussen die de
bemoeiaIlerigheiJ had die ik ook heb,
alleen had zij daarvoor geen uitia;lt.
klep. Regelmatig kwam ze haar huis
uitgerend en riep ons toe wat zij over-
al van vond. Ze had rips voor de poli-
tie, de premier, en wie al niet meer.
Dat gebeurde met een enorme energie
en agressie. Zo ben ik ook, dacht ik
altijd als ik haar hoorde tetteren,

laten zIen met welke dingen ik worstel.'

lijk zijn staat als een paal boven water. Medio

ma's over haarzelf gaan, maar dat ze persoon-

nieuwste show van Hester Macrander (38). Een

Het gaat te ver om te zeggen dat haar program-

Jolanda aan de Stegge

boven de wer

Cabaretière Hester Macrander:

11k wil niet als
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programma waarmee Hesrer
~\1acrander sinds okrober 1998 door
her land rrekr, ging half januari offi-
cieel in première. Evenals in haar
vorige shows legr .\..facrander ook nu
weer de nadruk op her wel en wee
van het moderne vrouwenleven en de
eisen waaraan werkende moeders

willen voldoen. Haar programma's
groeien mee mer haar eigen ont\vik-
keling. Van de over haar uirerlijk tob-
bende vrijgezel (in haar eerste show),
ging ze over op de werkende moeder
die gek wordt van haar scharri~e,
blèrende baby (in 'Drifr'). In
'Stomstomsrom' staat de GenieH)f-

ik-schiet-culruur centraal.
.\lacrander: "Heb je álles, huisje,
tuintje, boompje, beestje, kindjes, ben
je ondertussen zo moordend druk dat
je alleen nog maar stampend door het
leven gaat. En wanhopig denkt: hoe
kom ik aan genieten toe?"
Aanvankelijk had ze geen idee waar •••..
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ergens allemaal van onszelf hebben.
Dat plaatje van: zo zou ik willen zijn.
Je wilt geslaagd zijn, je wilt dat het
lukt wat je doet, dat je cr geld mee
verdient, dat je een leuke relatie hebt,
dat je kinderen het goed doen, dat je
het zelf allemaal gemakkelijk aan-
kunt. In die show ging het mij om de
discrepantie tussen dat ideaal en de
werkelijkheid, want dic was levens-
groot op hct momcnt dat ik dat pro-
gramma schreef.
Ik schrijf heel eerlijk vanuit de dingen
waar ik in zit. Dan staat er een vrese-
lijk dramatische tekst op papier en
bekijk ik hoe we daar om kunnen
gaan lachen. Dus neem ik afstand en
zoek naar een manier om het te rela-
tiveren, zonder het te kleineren of
badineren. [vlet humor kun je harde
dingen onder ogcn zien, leed verzach-
ten. Je kunt je eigen en andermans
belangrijkheid relativeren en komt tot
een soort slotconclusie: niks is waar.
Zonder dat dar vrijblijvend zou zijn
is het goed om je dat te realiseren."

Waan van alledag
Ze vindt dat mannelijke cabaretiers
zich vaak bedienen van een ander
soort humor. "Ik kan niet eens goed
uitleggen waar het hem precies in zit,
maar ik lees bijvoorbeeld ook liever
een boek van een vrouw. Ik zie mijn
werkelijkheid graag weerspiegeld.
Absolutei)' Fablliolis is bijvoorbeeld
typisch vroUWenhUlI1or. Ik vind het
geweldig om daar mijn eigen hysterie
uitvergroot te zien. Bij veel mannen-
humor hcb ik die herkenning niet en
al helemaal niet als het humor is die
alleen maar over het nieuws gaat."
.\iet de directe actualiteit houdt zij
zich minder bezig. Ook omdat ze bij
'Drift' merkte dat persoonlijke erva-
ringen uiteindelijk toch het best
\verkten. ~lacrander: "Ik voel me niet
genoodzaakt grappen te maken over
de waan van alledag. l\;tijn program-
ma 'Vragen om moeilijkheden' was
een soort journalistiek onderwerpen-
cabaret. Het ging onder andere over
de multiculturele samenleving, het
hoofddoekje, de nieuwe bijstandswet.
'Drift' was meer een mengeling van
persoonlijke ervaringen en de actuali-
teit. En in 'Stomstomstom' zet ik die
persoonlijke lijn vcrder voort, waar-
bij ik natuurlijk wel probcer er ook
een soort maatschappij-cultuurkritiek ••••
;~•... ,

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

...•• " .. ".. ..-::

'I rritatie is een veelge-
bruikte emotie in het
cabaret, maar het

wordt snel arrogant'

lach nict konden pakken. Of dat ik
met drie voorbeelden kwam, terwijl
Jack zei 'één voorbeeld, en dan alleen
de leukste.' Van die simpele adviezen.
Dat is mijn eerste show geworden
waarin de humor voorop stond. Ik
vond het echt een ontdekking, want
daarvoor had ik mij nooit zo bezig
gehouden met de techniek van de
grap."

Worsteling
Als licht ontvlambaar type weet ze
dat uit kwaadheid mooie teksten
kunnen voortkomen, maar ergernis
als voedingsbodem vindt Macrander
te oppervlakkig. "Per slot van reke-
ning kun je je overal kwaad om
maken. In het cabaret is irritatie een
veelgebruikte emotie, maar het wordt
snel arrogant. Je krijgt al gauw: zij
zijn stom en ik ben slim, want ik sta
erboven. Ik wil het hebben over mij
en de wereld, ik wil cr niet als een
god boven hangen. Ik vind het inte-
ressanter te laten zien met welke din-
gen ik worstel."
Ook 'Drift' kwam voort uit persoon-
lijke \\'orstelingen, destijds vanuit een
tamelijk uitzichtloze situatie. Net ver-
huisd van Amsterdam naar Arnhem,
net samenwonend, net mOl"der
geworden, terwijl haar partner Hans
net zijn baan was verloren. Alles
wankelde. Macrander: "In Drift ging
het mij om het ideaalbeeld dat wc

Jack Gadellaa. Hij zei 'ma;,lk nou
maar eens een grap, dan komt dat
wat ie te vertellen hebt ook wel over.'
Nadat hij mijn teksten had doorgeno-
men stond bijna niks meer op zijn
plek. Zinnetjes waren omgedraaid,
stukjes verplaatst, teksten geschrapt.
Hij wees me op inconsequenties,
vond dat cr hier en daar nog wat bij
moest, alles belicht vanuit de optiek
van de humor. Van hem heb ik onge-
looflijk veel geleen!. Ineens waren de
grappen af. Ik zag dat ik teveel woor-
den gebruikte om te zeggen wat ik
wilde zeggen, waardoor mensen de

'Stomstomstom' op uit zou draaien,
maar ze vindt het prettig zich bewust
met die vraag bezig te houden. En
zich te realiseren dat het niet altijd
mogelijk is op het moment suprême
te genieten van de periode waar je
middenin zit. "Nou, dan doe je dat
wch over drie jaar."

Vu Ikaa n u itba rsti ng
Dat ze op de planken terecht zou
komen, wist ze al vanaf de kleuter-
school. Als er iets moest worden
voorgedragen stond l\lacrander met
haar neus vooraan. Al haar interesses
wezen in dezelfde richting: talen,
lezen, schrijven, zingen. In 1984 stu-
deerde ze af aan de Amsterdamse
Theaterschool, afdeling docent!
drama/regisseur. Hester: .•Na die
opleiding wist ik het niet meer, maar
ik schreef wel iedere dag tekstjes. Ik
voelde een authentieke behoefte om
dingen buiten mijzelf te plaatsen. Op
een gegeven moment realiseerde ik
me: dit betekent geluk voor mij."
Tijdens een feestje sloegen haar lied-
jes en teksten in als een bom. "Er
gebeurde iets russen die zaal en mij
en de dagen erna voelde ik me ontzet.
tend gelukkig. Alsof er een vulkani-
sche uitbarsting had plaats gevonden.
Toen dacht ik: dit ga ik professioneel
doen." Kort daarna haalde ze de
finale van het Leids Cabaretfestival.
Na een vliegende start kreeg haar
tweede show dramatische recensies.
"De première was veel te vroeg, in de
verkeerde zaal, het programma
bevond zich nog in de try-our-fase,
sommige onderdelen gingen niet
goed. Maar ik was ongeduldig en
dacht: ik moet geld verdienen, laat ze
maar komen. Vervolgens moest ik dat
programma maandenlang tegen de
wind in blijven duwen. Terwijl ik
achteraf vind dat het na een tijd toch
echt een goed programma is gewor-
den. Nu laat ik de pers pas komen als
ik het aankan."
Ilaar eerste twee shows schaart
Macrallder niet onder de noemer
cabaret. Aan het begin van de jaren
negentig was ze vooral gericht op
zang en een verhaal. Humor vond ze
iets van oude jongens krentenbrood,
iets voor mannen. 1.lacrander: "Ik
was aldoor maar bezig met de
inhoud. Op een gegeven moment ben
ik in de leer gegaan bij tekstschrijver
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in te laten doorklinken, anders wordt
het zo'n navelstaarderij dat iedereen
afhaakt. •.
J\tlacrander vindt vrouwen persoonlij-
ker in hun humor. Ze halen er meer
bij uit hun eigen leven: het getob met
kleine friemeldingen. "Bij Youp van 't
Hek bijvoorbeeld krijg ik altijd het
gevoel dat hij het beter weet. Iets
heeft van: tjonge jonge jonge, wat
zijn jullie stom bezig. En dan maar
lachen om onze stommiteiten. Dan
denk ik: ja, en jij dan? Ik vind dat hij
geweldige grappen kan maken, daar
niet van, maar ik zie liever mijn eigen
geworstel met het leven. Ik doe het
niet beter dan een ander, ik onttrek
me niet aan de tijdgeest: ik zie mezelf
eerder als het cliché van deze tijd."

Onbenullig
~Iet Brigitte Kaandorp behoort ze tot
een van de weinige cabaretiers die het
over haar kinderen heeft. \Vel irriteert
het haar mateloos dat het dus weer
de vrouwen zijn die het daarover
hebben. Macrander: "Ik vind het ook
raar. Van 't Hek laat wel doorsche~
meren dat hij vader is en Freek de
Jonge meldt \••..e1eens wat over de ver-
halen die hij tegen zijn overleden
zoontje zou houden, maar ze hebben
het niet over hun directe ervaringen
met zorg en opvoeding. Dat schijnt
dan toch de realiteit van vrouwen te
zijn. Ik vind de ouder-kind-relatic een
heel veronachtzaamde relatie. Het
erover hebben vindt men onbenullig.
Natuurlijk ben ik dus als de dood om
het erover te hebben, want ik wil
mezelf niet uit de markt prijzen."
Schouwburgdirecteuren adviseerden
haar weleens: laat die kinderen nou
uit je show, wam mensen met jonge
kinderen komen toch niet naar het
theater. 1vlacrander: "Alsof de men-
sen die in de zaal zitten geen oudere
kinderen zouden kunnen hebben. De
algemene tendens is dat je het maar
beter niet over je kinderen kum heb~
hen. En als vrouw mag je er zeker
niet over zeuren. Dat zegt natuurlijk
alles over hoe de emancipatie cr op
dit moment voor staat. Ik vind dat ik
het wel over kinderen moet hebben,
omdat de moeilijkheden waarmee
vooral moeders worden geconfron-
teerd, niet voldoende worden erkend.
Graag haal ik de rozengeur- en mane-
schijnverhalen over kinderen onder-
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uit, \vant daarover wordt veel te veel
geneuzeld. AI die domme blaadjes die
cr maar over doorleuteren dat het zo
gezellig is om als ouder te gaan prut-
sen en knutselen met je kind. Na
afloop van zo'n sessie kun je mij
afvoeren naar een psychiatrische
inrichting. "
Ze vindt het ingewikkeld om de zorg
voor haar twee kinderen te combine-
ren met haar tomeloze ambitie. lviaar
hoe druk ze het feitelijk ook heeft,
toch vindt ze dat het moederschap
haar rustiger heeft gemaakt.
l\lacrandcr: "Door de komst van
Lotje (1,5) ben ik toch weer wat
mensvriendelijker, milder en gelukki-
ger geworden. Het hebben van een
kind brengt veel relativering met zich
mee. Vroeger was ik ontzettend
gespannen, want ik wou het zo ont-
zettend graag goed doen. Sinds Max
(4) sta ik heel anders in het vak,
alleen al omdat ik er niet meer 24
uur per dag mee hezig kán zijn. Die
ontwikkeling heeft zich met l.otje
alleen maar voortgezet. Het moeder-
schap vervult het hart, het relativeert
het vak en emotioneel ben ik er een
ander mens van geworden."

Identiteit
~1acrander voelt zich zeer schatplich-
tig aan de vrouwen die het feminisme
hebben bevochten. "Zonder het femi-
nisme had ik dit vak niet beoefend.
Het is het belangrijkste 'isme' waar-
mee ik me identificeer, al is het
natuurlijk in zekere zin ook het pro~
duet van de wclvaartstaat. Dankzij de
welvaart, dankzij de wasmachine en
de pil konden vrouwen zich emanci-
peren. Het feminisme gaf mij de
voorbeelden om te doen wat ik nu
doe. \X!ant hoe je het ook wendt of
keert: ik ben toch enigszins nieuw. Ik
hoor bij de eerste lichting cabaretières
die haar eigen teksten schrijft. Jas-
perina de Jong en Jenny Arean deden
dat nog niet.
Ik wil een identiteit als mens, niet als
vrouw. Ik \vens de gaven in mij te
ontwikkelen. Ik wil me onafhankelijk
kunnen voelen. Ik wil zelfstandig
kunnen zijn en mijn eigen geld kun-
nen verdienen. Zonder het feminisme
had dat waarschijnlijk allemaal niet
gekund, wat dat betreft geeft het mij
een eigen identiteit. Maar soms denk
ik: wat doe ik mezelf aan? Waarom

moet ik dit van mezelf? Zeker in het
stadium waarin de show nog niet
helemaal af is en iedereen maar een
beetje over jou zit te oordelen. '\'<'at
een mager koppie" zie je ze denken.
Dat Îs soms afschuwelijk . .\tiaar het
zij zo, ieder heeft zo zijn lot. De ene
keer geniet ik ervan, de andere keer is
het verschrikkelijk. De afgelopen

'Soms is het zo afschu-
welijk dat ik me

afvraag: waarom móet
ik dit van mezelf?'

jaren heb ik mij met grote regelmaat
afgevraagd of ik het nog wel moest
doen, maar tot nog toe denk ik iedere
keer: ik kan het vak nog niet missen.
Het is ook een proces van jaren.
Bovendien voel ik langzamerhand een
beetje grond onder mijn voeten. Ik zit
in een lets comfortabeler positie, met
de nadruk op iets. Want als
'Stomstomstom' wordt neergesabeld,
lig ik weer op de grond." •

'Stomstomstom ' is nog tot eilld april
te zien in diverse schouwburgen en
gaat volgend seizoen in reprise. Voor
inlichtingen: Kik Productiolls 030-
2313416.
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Er is een deugd die wonderen doet en haast niets kost.

Aandacht. Ik heb het over aandacht geven. Aandacht
voor je omgeving, voor de mensen die je lief zijn,

voor het werk dat je doet.
Door aandacht te geven, ons ten vollc te concentreren op
waar wc mee bezig zijn, vair de tijd weg. Een momenr
wordt een eeuwigheid. De tijd vliegt. Aandacht is zijn eigen
beloning. Zoals elke deugd dat is. Karel Appel zei eens in
een documenraire dar hij her liefst in zijn atelier \'las.
Zestien uur aan her \vcfk. "\Vam pas daar hèn ik er niet,
en dan ben ik op mijn best." Als \ve aandacht geven <1an

onze kinderen, onze collega's, aan een goed boek of een
gesprek, gebeurt hetzelfde.
De Amerikaanse psycholoog Csikszentmihalyi spreekt over
flow. Het moment waarop we vleugels krijgen. als wat
we docn samenvalt met \••..ie we zijn. Voor de mees-
ten van ons ontstaat dat bij complexe opgaven.
Hij werk dat ons uitdaagt en onze H>l1eaan-
dacht vergt. Flow is een andcr woord
voor geluk. Gelukkig ben je als wat je
doet samenvalt met \••..ie je bent.
Juist als we zo zelfzuchtig zijn om
onze bestemming te volgen, zijn
\ve van èchte betekenis voor
anderen. Voor kinderen is het
vanzelfsprekend. Volwassenen

Uw favoriete
deugd

Dit is een aflevering uit de
serie 'deugdcn voor dc 21 ste
eeuw'. Lezers van Humanist
kunnen aan dit boek ecn bij-
drage leveren door in maxi-
maal 600 woorden op per-
soonlijke wijze te vertellcn
welke deugd zij van belang
vinden om mee te nemen
naar de volgende eeuw. Een
deskundige jury maakt de
selectie. Richt lI\V column
aan: het Humanistisch
Verbond, postbus 75490,
1070 AL Amsterdam, o.v.v.
'boek deugden'.

zijn er naar op zoek. i\laar zoals zo vaak, zijn \ve op zoek
naar de schat waar wc op zitten.
Ik heb mijn volle aandacht aan dit stukje gegcven. Tien
minuten lang geconcentreerd.
Bent u daar nog? •
Harry Shlrren is directeur de Baak Management Centrum
VNO-NCW
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Fleur groeide op met een zieke moeder

IMijn moeder hee

••>
o•

o•
o
o

Negen jaar geleden kreeg de moeder van Fleur Pakker te horen dat ze MS had.

Fleur was toen twaalf jaar. Aanvankelijk pakte het gezin de oude routine weer

op. 'Net doen of er niets aan de hand is, zo deden wij dat thuis.' Maar Fleur

kreeg het er toch moeilijk mee.
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• MS'
Die fel witte stip op de scan is

wat Fleur (21) zich nog herin-
nert van het allerL'crste begin.

Dat was het dus: .\lS. Vandaar al die
klachten VJn haar moeder. "Ze heb-
ben her me toen wel goed uitgelegd.
Dat 111.'(gedeelte \VJ[ onder de stip zit
nier meer werkt en Jat die stip kan
groeien en uiteindelijk zo grom wordt
dar je verlamd raakt en dood kan
gaan. Dat hebben ze er Illeteen bij
gezegd." In eerste instantie is rIem
nog niet in paniek. Dat komt later.
"Op school werd ik erg opstandig. Ik
vocht in de klas en was brutaal (egen
de leerkrachten. Ik had een houding
van 'het kan me echt niets schelen',
Op school wist niemand waarom dar
was. Mijn ouders zijn toen langsgeko-
men om te vertellen O'ler MS. Later
heb ik er in de klas een spreekbeurt
over gehouden. Ik wilde in mijn klas
begrip kweken en uitleggen hoe het is
als je moeder een erge ziekte heeft.
Dat lukte wel, dat kon ik merken aan
hoe de klas reaget."rde."
Daarna lijkt het leven voor Fleur
ge\voon door te gaan. "Aanvankelijk
hielden \vc onze oude routine .. \1ijn
zusje en ik moesten elke dag afdrogen
en mijn moeder waste dan af.
Eigenlijk zoals het altijd ging. Je pro-
beert wel iets meer te doen, zoals je
kamer opruimen en op zondag zelf je
bed verschonen. Voor mij \vas dat een
kleine moeite, maar voor haar scheel-
de dat heel veel \••..erk . .\-lijn moeder zei
altijd dat ze geen echte M5 heeft, maar
dat heeft ze wèl. Ze loopt \velnog zelf,
zonder krukken, en er zijn geen aan-
passingen in huis. Maar ze is soms
moe en je moet dingen echt tien keer
uitleggen, ze vergeet veel."

Suf
Pas in de puberteit verwerkt Fleur dat
haar moeder ernstig ziek is. Het kOlllt
tot een uitbarsting. "Ik was vt...c1 later
dan de anderen in ons gezin. Het was

net alsof zij cr toen niet meer aan
dachten. Er kon bij ons wel over
gepraat wordl'n, maar het was niet iets
dat elke weck ter sprake kwam. Er
werd ook nooit n<1ar ge\'f<1agd.
Il'dereen vroeg altijd aan mijn moeder
hoe hl.t met haar ging. Er was nie-
mand die vroeg: 'Fleur, hoe is het met
jou?" Dus daar ben ik zelf ml"e gcko~
men vorig jaar. Ik ging het huis uit en
dacht: 'Nu kan ik haar niet meer hel-
pen en zeggen dat ze n<1.uhed moet als
ze moe is'. Alles kwam bij elkaar. Ik
was erg onzeker door mijn stage, mijn
toenmalige vriendje snapte er niets
van en mijn mOl"der lag in het zieken-
huis. Ze \V;:lS die avond nog suf van de
narcose en ik dacht: 'misschien ligt ze
er over een jaar wel steeds zo bij'. Het
werd me allemaal teveel."
Fleur zoekt hulp bij een psycholoog.
S<1menmet hem ordent ze haar schuld-
gevoelens, boosheid en frustratie. "Als
ik er IlU op terugkijk, denk ik dat ik
mijn moeders ziekte mijn hele puber-
teit verdrongen heb. Net doen of er
niets aan de hand is, want zo deden
\vij dat thuis. Die psycholoog heeft me
laten inzien dat je best mag zeuren als
je moeder zil"k is. Ik heb ook gevoe-
lens, dus als ik cr Illee zit mag ik dat
thuis ook zeggen. Ik had altijd het
gevoel dat ik nier bij ze terecht kon.
Zij Z\veg('n het dood. Ik weet nu hoc zij
erover denken en dat we er allemaal
verdriet van hebben. Een paar weken
geleden hel1ben wij een bijeenkomst
gehad voor kinderen van ouders met
,'vIS. Zij hadden dezelfde soort ervarin-
gen. Daar heb ik veel aan gehad."

Troost
De leden van het gezin Pakker hebben
zo hun eigen manier van verwerken.
Fleur: "Iedereen praat afzonderlijk
met mijn moeder over haar ziekte. Zij
troost ons ook. Zij is alles tegelijk.
Dat vind ik heel knap. Ik denk wel
eens: ''''tam, jij hebt lv15en je zit mij te
rroosten'. Dat zou ik niet kunnen. Als
ik morgen te horen krijg dat ik onge-
neeslijk ziek ben, dan stort ik in en
ben ik volgende week een wrak. Soms
heb ik \vel eens het gevoel dar ik er
meer moeite mee heb dan mijn moe-
der. Ik denk ook wel eens: 'Waarom
word je nooit eens kwaad, waarom zie
ik je nooit huilen, waarom stort je
nooit eens in?' Maar zij had haar ziek-
te gewoon allang verwerkt toen ik

ermee kwam .• \1ijn moeder heeft \vel
gezegd dat ze een jaar kwaad is
geweest dat ze het had, maar dat heb
ik niet meegekregen. Zij vindt dat "'1S
geen onderdeel mag worden van haar
leven. Voor haar is er eigenlijk alleen
een leven naast MS."

Zielig
In januari is Fleur op zichzelf gaan
wonen. Ze komt nog wel ieder week~
end thuis. "Het gaat vecl beter dan ik
had verwacht, maar dat komt ook
omdat ik nu beter in mijn vel zit. Als
je er niet meer de hele tijd op zit, dan
is de frustratie veel minder. Haar ziek-
te gaat erger worden en dat zie ik ook.
Zelf wil ze het niet toegeven, maar
soms zie ik haar lopen en dan denk ik:
'Ga nou maar even zitten'. Sommige
Illensen snappen niet dat je er altijd
mee bezig bent. Er gaat geen dog voor-
bij d<1t ik er niet aan denk .. Met mijn
echte vrienden kan ik het er altijd over
hebben. Ik ben cr tegen hen ook heel
open over. Als ze willen weten waar-
om ik ieder weekend naar huis ga, zeg
ik dat ik wil weten hoc het Illet mijn
moeder is, dat ze MS heeft.
\Vat dat betreft vind ik het fijn als mijn
vrienden een vader of moeder hebben
die ook iets heeft. Ik zoek Jat niet op,
maar vaak is het toevallig wel zo. Zij
kunnen het tenminste ergens mee ver-
gelijken. Ik kan er ook heel goed met
mijn nieuwe vriend over praten. Hij
heeft ook een zieke ouder. Ik had bij
hem meteen het gevoel dat hij het
snapte en dat ik niet uit hoefde te leg-
gen hoc het was. Dat je jezelf SOI11S zie~
lig vindt en dat je denkt: '\Vaarolll
moet ik dit of dat doen? Ik wil ook
wel eens een avond op de bank han-
gen en me daar dan niet schuldig over
voelen!' \Vanr het is heel lang zo
geweest dat ik me schuldig voelde als
ik thuis niets deed. Helemaal als ik
mijn moeder dan wel iets zag doen.
Nu heh ik dat niet meer. Ik wcet dat ze
van allcs nog kan en ik weet ook dat
ze het wel zegt als ze iets niet kan.
Uiteindelijk heeft die ziekte ons niet
van elkaar verwijderd. Ik denk dat
onze band er juist hechter van is
geworden. Een gevoel van wij tegen de
rest ...

•
AIS Vereniging Nederland, telefoon
070 - 3747777
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Vreemdelingen over Nederland:

Een poppenhl

~ Wij zijn een vriendelijk volkje. Althans, als je toeristen mag

geloven. Zij geven hoog op van de beleefdheid en het taalgevoel

van de Nederlanders. Maar het wordt anders als je hier als vreem-

deling wat langer woont. Dan gaan je andere dingen opvallen.

Dingen die een geboren en getogen Nederlander helemaal niet

ziet, omdat een goudvis ook geen weet heeft van het water waarin

hij zwemt. Totdat een vogel hem erop attendeert.

Inde bundel Buitenspiegels zijn
t\v<1alf verhalen van 'vreemde
vogels', uit het buitenland afkomsti-

ge, in Nederland wonende schrijvers
samengebracht. Sommige van deze
voornamelijk onbekende schrijvers
zijn bewust in Nederland komen
wonen, anderen zijn hier min of meer
toevallig terechtgekomen. Omdat hun
ouders of echtgenoot hierheen gingen,
of omdat de vlucht uit het eigen land
toevallig hier ophield.
De verhalen geven eell mooi beeld
van multicultureel Nederland.
Sommige auteurs hebben een onvoor-
waardelijke liefde voor Nederland
opgevat, een land 'waarin je weg
kunt kruipen, als in een zachte oude
jas waarin je je volkomen thuisvoelt',
Anderen steken hun afkeer voor dit
vieze land met mensen 'die de hond
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I basketballers

lissen' en 'weinig douchen en '5 och-
ends hun tanden nier poetsen' ,lil't

Inder stoelen of banken.
,iaar de verbazing overheerst.
'crbazing over dit 'poppenhuis
,cwoond door basketbalspelers', dat
o overzichtelijk en geregeld is dat
lleen de wolken nog iets van grillig-
cid suggereren. Een land waar je
; winters over het water kunt lopen
n waar de bomen ieder jaar hun bla-
eren verliezen. In zo '11 land vol
reemde zaken vair het niet mee om
r echt hij re horen. Je moet leren
,raten zonder iets re zeggen, moet
'cnderende vriendschappen' ontwik-
elen, altijd een afspraak maken voor
~ op bezoek gaat en bruine bolletjes
ten. En altijd drie keer kussen
aruurlijk .. Maar die kussen 'creëren
lee( afstand en vervreemding dan
at ze je intimiteit geven of dichter
,ij elkaar brengen'.
Jaast alle gewoontes moet je ook de
egeltjes kennen. \X'ant wie cr maar
iet aan kan wennen dat de gele stre-
,en op de stoep er niet voor de sier
ijn, wordt uiteindelijk vermorzeld
oor het rechtssysteem. Andere
aken, zoals de eenden in de vijver,
ijn juist weer wel voor de sier en
iet om op te eten. En de vele bloe-

men die 'op de stoep gekweekt wor-
den' mag je niet plukken. Inderdaad,
ook voor de sier. En zelfs als je alles
onder de knie hebt, en precies weet
wat voor kleding je naar de Sport-
school aan moet, dan nog ben je geen
echte Nederlander. 'Het blijft ver-
mommen', aldus Kader Abdolah.
Naast alle verbazing spreekt uit vrij-
wel alle verhalen een groot heimwee
naar het eigen land, de groene ber-
gen, de ruimte en de familie die
moest achterblijven. Het land waar
de bomen altijd groen zijn, de bloe-
men zo overvloedig dat je L'r zoveel
mag plukken als je \vilt, waar de
mannen mannen zijn, de vrouwen
vrouwen, \vaar nog tijd is voor ver-
halen en waar eenden gewoon in de
pan gaan. Thuis. •
'Buitenspiegels, Verhalen over
Nederland', met bijdragen van ollder
anderen Kader Abdolah, tulu \Vang
en Gerda Havertollg. Uitgeverij Van
Gennep/Novib,
ISBN 90-5515-512-8, 125,-.
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~ Activiteiten in februari

De burgeroorlog in Georgië brak uit vlak nadat de Georgische reg is.
seur Tata Kotetishvili naar Nederland was gegaan. Pas in 1997 keert hij te-
rug naar zijn vaderland om 'Nostalgia' te maken. Hij wil zijn familieleden
en vrienden opnieuw ontmoeten om te vragen hoe
het hen de afgelopen jaren is vergaan. Kotetishvili
treft zijn vrienden die nu een heel ander leven lei-
den. Alles is zozeer veranderd dat hij zich een
vreemde voelt in eigen land. Wat hij hoopte aan te
treffen is er niet meer, zijn Georgië is nostalgie ge-
worden. Deze persoonlijke documentaire verhaalt
op een associatieve manier over de invloed van de
Georgische burgeroorlog op mensen en hun levens.

Van een schilderij blijf je af. Je
kijkt ernaar, handen op de rug. HE
doet iets met je (of niet), en je
loopt weer weg. Maar wat als je
een schilderij wilt kussen? Of kapc
wilt maken? Dit programma onde
zoekt de achtergronden van kunst
vandalisme aan de hand van actu-
ele en fictieve, historische en ge~
dramatiseerde verhalen van restal
rateurs, vandalen, suppoosten en
kunstenaars.

Nostalgia

l)ocumenraire 'Nosralgia; een
Georgische balling komt thuis'. op
donderdag 4 februari tC zien bij de
Ilumanistischc Omrocp om 23.00
uur op Nederland 1.

Passies
l\1anifestatic over hedendaagse pas~
sies, georganiseerd door de Thomas
More Academie en het UTP Heerlen
(Centrum voor Theologie, Pastoraat
en Cultuur), op zaterdag 6 februari
in het UTP Heerlen, Oliemolemtraat
60. Informatie, aanmelding of gratis
folder via tel. 024-3615555.

Davids tenen

Kunst- ('11 cultuurprogramma 'de
hamer of de tenen van David', bij de

Humanistische Omroep op zaterdag
6 februari te beluisteren op Radio 5
om I7.00 uur.

Vrouwen in Zaken

Programma 'Vrouwen in Zaken ~
Ondernemen in multicultureel
Nederland'. de hele maand februari
in het Amsterdamse Tropeninstiruut.
.\lauritskadt' 63. Bel voor brochure
met uitgl'i,reid programma met 020-
5688241.

Cursus humanisme

Er zijn nog een paar plaatsen vrij bij de
introductiecursus humanisme in Delft,
die op woensdagmiddag 10 februari
van start gaat. In zes bijeenkomsten
wordt onder meer aandacht geschon-

ken aan de begrippen !evensbeschou-
\ving en levenso\'(.'rtuiging cn de her-
kenbaarheid van een humanistische le-
vensstijl. Ook komen de geschiedenis
van hl't humanisme en de huidige hu-
manistische uitvoerende wl'fkers aan
bod. Plaats: Zalencentrum Dclftstede,
Phoenixstraar 66 (op loopafstand van
het Centraal Starion). Informatie via
tcl. 015-3696969 .

Woonvormen

Thema-avond 'WOllen in gelllet'n.
schap; over hedendaagse alternarieve
woonvormen', georganiseerd door
afdeling Rijnmond op donderdag 11
februari om 20.00 uur. Plaats: lees-
café naast de hibliotheek,
Hoogstraat IlO in Rotterdam.
Informatie: tel. 010-4250102.

Dacht u eindelijk alles over passie te weten na lezing van de
vorige Humanist, blijkt dat er nog veel meer over te vertellen
valt! Met lezingen, presentaties en intermezzo's wordt het
thema passies uitvoerig belicht. Hoogleraar moraaltheologie
Jean-Pierre Wils gaat in op de vraag of passies goedheid be-

vorderen. Hoogleraar filosofie Patri-
cia de Martelaere betoogt dat emo~
tionaliteit geen waarborg voor de
echtheid van passies is. In een forum
zullen zij over hun tegengestelde op-
vattingen debatteren. In presentaties
laten sprekers hun passie zien. De een
vertelt over de passie 'schrijven', de
ander laat zien tot welke ontsporin-
gen passies kunnen leiden. In een de-
monstratie van flamenco wordt de
spanning duidelijk tussen extase en
discipline. De manifestatie duurt van
11.00 tot 16.30 uur.
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Vrouwen in Zaken bestaat uit een serie lezingen, talk-
shows, films, concerten, een foto-expositie en een boekpre-
sentatie, waarin onderneemsters, afkomstig uit verschillen-
de culturen, voor het voetlicht treden. In de talkshows laten
in totaal achttien onderneemsters zien welke vrouw er
schuilgaat achter haar bedrijf, wat haar drijfveren en aspi-
raties zijn, wat haar hart doet kloppen en hoe zij op succes-
volle wijze haar bedrijf runt. In het filmprogramma komt
naar voren dat er nog steeds mannen zijn die het maar
moeilijk kunnen verteren dat sterke en ondernemende
vrouwen succesvol zijn, laat staan
dat ze zo'n vrouw als partner wen-
sen. Voor het zakelijke succes wor-
den nogal eens persoonlijke offers
gebracht; de films laten zakenvrou-
wen zien die op zoek zijn naar
warmte, liefde of een partner en
die niet vinden. Daarnaast zijn er
o.a. topzangeressen uit alle winds-
treken te beluisteren en is er een
bijzondere foto-expositie.
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televisie inform.Jtîe radio gezocht expositie activiteit lezing humanistisch verbond

In Cuba blijven de goede orkesten altijd bestaan!
Septeto Habanero is hier een goed voorbeeld van. Deze
legendarische groep, opgericht in 1920 (!), is dan ook
een van de oudste groepen van het land en een waar
instituut in Cuba. Onder de bezielende leiding van
German Pedro Ibanez zet Septeto Habanero zich in om
de verve en puurheid van de son, guaracha en bolero
met al hun lokale karakteristieken in stand te houden.

Stage UvH-studenten @
StagcvoorlichringsJag voor UvH-sru-
demen, op vrijdag 12 februari van 9.45
rot 16.30 uur. De dag is bedoeld voor
studenten die in de komende twee jaar
stage willen gaan lopen. De opzet is 0111

zo breed mogelijk informatie te geven
over de sragesrrucruur, voorwaarden om
stage te mogen doen, sragemogelijkhe-
den, supervisie etc. Plaacs:Universiteit
voor Humanistiek, Drift 6 in Utrecht.
Informatie: tel. 030-2390100.

Mobiele gekte ~

Wat is toch die dwaze drang om mobiel
te gaan vertellcn waar je je op dat mo-
ment bevindt? ("Ik ben bijna in de
stad!"). Eigenaars van mobiele tele-

foons Iatcn ze ovcral rinkelen: in de
tram, het restaurant, op straat. ~'laar
met wie bellen ze en waarom? De be-
hoefte om met een ander in contact te
blijven lijkt te groeien naarmate de mo-
biliteit toeneemt. Hoe diep is die drang
in de mens verankerd om anderen op
de hoogte te houden? Luister op maan-
dag 15 februari naar Het Radiover-
haal, om 16.45 uur op Radio 5 (Hu-
manistische Omroep).

Inleiding humanisme ~

Op maandag 15 februari om 17.45 uur
de achtste aflevering van een 16-delige
serie 'Kwaliteit van leven - inleiding tot
het humanisme'. In kwartier Huma-
nisme is het thema het atheïsme in de
19c eeuw. Een gesprek hierover met

Paul Cliteur, bijzonder hoogleraar wijs-
begeerte aan de Technische Universiteit
Delft. Radio 5, 17.45 uur (Humanis-
tische Omroep).

Misvormd

Documentaire 'Verschrikkelijk
mooi' over de psychologische effec-
ten van extreme lichamelijke mis-
vormingen. Te zien op donderdag
18 fcbruari om 21.40 uur bij de
IKON op Nederland 1.

Musica de Cuba
Optreden 'Scptero Habanero' met
swingende son, guaracha en bolero.
Te zien en te horen op donderdag
18 februari om 20.30 uur in RASA,
Pauwstraat 13 A in Utrecht. Bel
voor informatie met 030-2316040.

Contact met mensen in je directe leefom-
_ geving, zorg voor elkaar, wederzijds begrip

en vertrouwen: in veel gevallen kan een ge-
meenschappelijke vorm van wonen uitkomst
bieden. Natuurlijk zijn er nog de uit idealis-
me ontstane woonvormen uit de jaren '60 en
'70, maar er zijn ook veel nieuwe woonvor-
men bijgekomen. Daarover gaat deze the-
ma-avond. Aan bod komen o.a. de door Hu-
manitas geïnitieerde projecten voor de 'Ie-
vensloopbestendige woning en wijk'. Ook
aandacht voor verschillende hedendaagse
initiatieven in het wonen in gemeenschappe-
lijkheid zoals centraal wonen en groepswo-
nen (o.a. voor ouderen en etnische minder-
heden). Een zaaldiscussie besluit de avond.

Ernstig misvormd zijn; wat is 'schoonheid' en 'perfectie' dan nog?
En hoe gaan we met afwijkingen om, nu met genetische technolo-
gieën de mogelijkheid steeds dichterbij komt de geboorte van een
misvormd kind te voorkomen? Met veel humor en ironie schetst de
gehandicapte Engelse acteur Nabil Shaban hoe men in de loop der
tijden is omgegaan met mensen die uiterlijk zwaar misvormd waren.
Dit wordt afgewisseld met portretten van vier mensen die vertellen
hoe het is om te leven zonder armen en benen, met zwakke botten
of misvormde handen. De vraag die de documentaire oproept is wel-

y , ke consequenties
ons streven naar
lichamelijke per-
fectie heeft voor
mensen die hier
sterk van afwij-
ken. Hoe kijken
ze zelf aan tegen
de ontwikkelin-
gen in de moder-
ne genetica?
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Een fijne vakantie gehad afgelopen jaar? Gelukkig,
want niet iedereen heeft deze zomer vakantie kunnen
vieren. Mensen met een handicap bijvoorbeeld, die
vaak aangewezen zijn op hulp van anderen. Stichting
Werken probeert voor deze mensen vakanties moge-
lijk te maken en is daarom op zoek naar vrijwilligers
die het leuk vinden om een ander te verzorgen e%~~f
te begeleiden en die geen hekel hebben aan vakantie
vieren. Er zijn verschillende soorten vakanties moge-
lijk, die stuk voor stuk de ideale mogelijkheid bieden
om andere ervaringen en vaardigheden op te doen en
tegelijkertijd vakantie te vieren.

Vrijwilligers gezocht

\Vilt u mensen met een handicap
begeleiden op hun vakantie? Neem
dan nu contact op met Stichting
Werken, tel. 070-3649920.

Oh Tibet

Op maandag 22 februari de Radio
5.doclll11entaire "Oh Tibet', om
13.05 uur op Radio 5 bij de
Humanistische Omroep.

Chocolate city

Hoe gaan de zwarte generaties om
met hun cultureel erfgoed? \Xlaarom
worden er zwarte feesten georgani-
seerd en wat verstaan we onder een
Bounty? Vertegen\voordigers van

verschillende generaties "zwart' uit
Amsterdam-Zuidoost praten in
'~1assiv' met gastheer Guilly Koster
over zwart bewustzijn. Op woens-
dag 24 februari om 22.56 uur op
N"ederland 1 (Humanistische
Omroep).

Mens en dier

Het gebruik van dieren door de mens
blijft de gemoederen bezighouden. Wat
kan wél en wat juist niet? Op donder-
dag 25 februari organiseert afdeling
Utrecht de discussiebijeenkomst "Hou.
ding tegenover dieren. Normen en
waarden', met onder meer lezingen van
een bio-ethicus en een veetceltonJerzoe.
ker. Ruime gelegenheid tot discussie.

Plaats: Universiteit voor Humanistiek,
Drift 6 in Utrecht, aanvang 20.00 uur.
~leer informatie: tel. 030-2203624.

Utopia

l.ezing 'Thomas ,\tore's Utopia',
georganiseerd door Studium
Generale ~taastricht, op donderdag
25 februari in Collegezaal
Nieuwenhof, Zwingelput 4 in
~vlaastricht, aanvang 20.00 uur (toe-
gang gratis). ;,\leer informatie: tel.
043-3883541.

Ping Pong

Theaterstuk 'Ping Pong' gespeeld
door asielzoekers, vanaf donderdag
25 februari tlm zaterdag 27 februari
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Namgyal Lhamo woont al
twintig jaar in Utrecht, maar is
van gegoede Tibetaanse hui-
ze. Hoewel opgegroeid in In-
dia, waren zij en haar zusje de
sterren van de Tibetaanse
zang. Onlangs keerde Namgy-
al terug naar haar dorpje Dha.
ramsala in India - de plek waar
de Dalai Lama en de Tibetaan-
se regering in ballingschap
zich eind jaren vijftig vestig-
den - om de draad van haar
zangcarrière weer op te pak.
ken. Programmamaker Do-
rothée Forma reisde mee en
sprak met de zusters en de Da-
lai Lama.

Met 'Utopia' van Thomas More wordt een
nieuw literair-wijsgerig genre geboren: de
utopie. Vanaf More's geniale schepping lig.
gen de hoofdkenmerken van de utopie in
grote lijnen vast. In de eerste plaats is de
utopie een antwoord op een rampzalige
maatschappelijke situatie. 'Utopia' biedt na-
melijk geen oplossing voor de ernstige socia-
le en politieke problemen van het Engeland
uit het begin van de zestiende eeuw. Daar-
naast schuilt in de utopie de idee dat een
betere nieuwe samenleving totaal maakbaar
is. Doemdenken en maakbaarheid blijven
sinds More het utopisch denken tot in onze
eeuw karakteriseren.



-n het weekend is plaats
"oor ca. 90 deelnemers,
jie mee kunnen doen aan
?en aantrekkelijk pro-
,Jramma met diverse
xaat- en doe-workshops,
~oals: grenzen verleggen,
joelen realiseren, massa-
Je voor mannen, alleen le-
Jen, echte keuze of nood.
~aak, stijldansen en work.
;hop schrijven. Het week-
?nd heeft een open sfeer
?n er worden veel moge-
ijkheden geboden nieuwe
:ontacten te leggen. De deelnemers ver-
)lijven in één- of tweepersoons kamers in
::onferentiecentrum Kapellerput, rustig
,elegen in de Brabantse bossen. Het week-
:md duurt van vrijdagavond 19.00 uur tot
wndag 1S.00 uur.

Ca Huê is zowel verfijnde kamermuziek als amusements-
muziek. Een favoriete tijdsbesteding in Vietnam is het lui-
steren naar een concert in een draken boot op de maan-
beschenen Rivier van de Parfums, weg van de drukte van
de stad. De klanken van de tokkelinstrumenten zijn pro-
minent aanwezig naast de in-
dringende en melodieuze zang.

Het repertoire bestaat uit zowel Jl
luchthartige als zeer melancho- •
lieke liederen. De prachtige vi-
bratostem van zangeres Thanh
Tam wordt begeleid door vijf
bijzondere instrumenten, ook
wel de 'Vijf Perfecties' genoemd.

te zien in Theater rrascati, Nes 63
in Amsterdam (aanvang 20.30 uur)
en daarna in diverse theaters in
Nederland. Bel voor meer informa-
tie met 020-6266866.

Homo-lesbisch weekend

Van vrijdag 26 t/m zondag 28
februari vindt het 38e '\'V'eekend
voor lesbische vrouwen en homo-
mannen' plaats in Heeze (bij
Eindhoven). Het weekend wordt
georganiseerd door de
Homo/Lesbische Werkgroep i.S.m.
het Humanistisch Verbond en
Driekant, opleiding en advies. Bel
voor inlichtingen en een inschrijffor-
muliet met 043-3690259.

Vietnamese kamermuziek

'Thanh Tam & De Vijf Perfecties';
op zondag 28 februari om 15.00
uur in RASA, Pauwstraat 13A in
Utrecht. Hierna volgen nog optre-
dens in Maastricht (26-2), Nijmegen
(27-2), Amsterdam (5-3) en Den
Haag (6-3). Bel voor informatie
030-2316040.

Vluchtelingen @
Studiedag '~ligraI1ten en vluchtelingen;
over rouw, 'coping' en identiteit', op
vrijdag 5 maart van 9.00 tot 17.30 uur
in Krasnapolsky, Dam 9 in Amsterdam.
Deze dag is niet alleen geschikt voor
psychotherapeuten en -analytici die be-

langstelling hebben voor de betekenis
van de psychoanalyse bij de behande-
ling van migranten en vluchtelingen,
maar ook voor werkers in de GGZ en
andere betrokkenen die met deze doel-
groepen te maken hebben. Inlichtingen
via tel. 020-6737389.

Kijk eens verder!

Informatiedag van de Stichting
Internationale jeugduitwisseling
(IJU) op zaterdag 6 maart om 14.00
uur, Wiltstraat 6 in Arnhem. Bel
voor informatie 026-4454649.

Ondet het motto 'Kijk
eens verder dan je neus
lang is' biedt de Stichting

IJU je de kans om een jaar
in het buitenland te levenP en zo in een andere cultuur

te duiken. Na een intensieve
;11 voorbereiding kun je een jaar

meedraaien in een organisa-?.. tie. Bijvoorbeeld in een project
voor straatkinderen in Ghana.
een mensenrechtenorganisatie

op de Filippijnen of een project
voor dak- en thuislozen in Lon-

den. Ben je tussen de 18 en 30 jaar
en wil je hier meer over weten, kom dan

naar de informatiedag op 6 maart!

KYK ffi.IÇ
"fkDt~
~NJf
J.lEUS
l.ItN6"
IS!

Altijd al eens een kijkje willen nemen in een asielzoekerscentrum?
Dat is niet meer nodig. Ping Pong brengt het asielzoekerscentrum in
de theaters. Ditmaal worden wij Nederlanders ontvangen door de
asielzoekers. Zij geven ons een indruk van hun leven, hun verlan-
gens, hun angsten, hun hoop. Met verhalen, gedichten en liedjes van
mannen, vrouwen en kinderen uit alle delen van de wereld, die één
ding gemeen hebben: dat ze hun land hebben moeten ontvluchten
en nu een leven leiden in anonimiteit, slechts gevuld met het zenuw-
slopend wachten op de uitslag van procedures en berichten van
thuis.
De pingpongtafel vervult in deze omstandigheden een centrale rol.
Zolang je geen status hebt, mag er niet worden gewerkt, dient de
kamer gedeeld met een gezin dat een andere taal spreekt, in een
andere god gelooft en naar een ander televisiestation wil kijken.
Dan biedt een potje tafeltennis een meer dan welkome afleiding.
Niet voor niets herbergen de asielzoekerscentra de beste amateur
pingpongers in Nederland!
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IVerliefd op de Spaan~

Tal van gebeurtenissen kunnen

het leven meens op zijn kop zet-

ten. Hoe ga je dan verder? In

deze serie komen mensen aan het

woord die een ingrijpende omme-

keer m hun leven hebben meege-

maakt. Dit keer het verhaal van

Marianne Vest jens (45) en Harry

van Meegen (43). Tien jaar gcle-

den vertrokken ze met zoon

Sanne naar Spanje en knapten er

een oude olijven boerderij op.
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AI jaren droomde Marianne
ervan om samen met een groep
mensen een oude, stenen boer-

derij in Normandië op te kopen.
"Zelfvoorzienend zijn, mijn eigen wol
spinnen, met dat romantische idee liep
ik al heel lang te leuren." Ze leerde
Harry kennen in een Nijmeegse
woongroep. Harry studeerde pedago-
giek, was actievoerder en zat in de
milieubeweging. ;viariannc werkte een
tijd op een TBR-kliniek en zette daar-
na een alternatieve winkel in tweede-
hands bahy- en kleuterspullen op.
Omdat de woongroep langzaam uit
elkaar begon re vallen, gingen ze op
zol'k naar iers anders. Hart)': "Ik had
het gevoel dat ik genoeg actie had
gevoerd voor anderen, ik wilde iets
doen dat dichrer hij mezelf stond."
Tijdcns een vakantie in Andalusië
ra:lkten ze in de ban van het Spaanse
platteland. Bij een Nijmeegs stel dat
een cortijo (boerderij) had opgeknapr,
hielpen ze mee op her land. ~1ari:lnne:
"Tegen de avond als de zon aan her
zakken was en het werk bijn:l klaar,
kreeg ik een speciaal gevoel. Die sche.
me ring, dat oranje licht en de relaxte
sfeer die erbij hoort, dat vind ik nog
steeds het mooiste moment van de
dag. " Toen ze een boerderij met de
mooie naam Herradura (hoefijzer) te
koop zagen staan in een van de bui.
tenwercld afgesloten vallei, raakten ze
op slag verliefd. Ze konden hrr einde
van hun vakantie nauwelijks afwach-
ten. "\Xte za ren maar te dromen over
het kopen van die boerderij. Eigenlijk
\••..ilden we meteen terug naar
Nederland om alles zo snel mogelijk
te regelen. "Op weg naar huis ston-
den wc op een camping die ook
Hermdura heette. Toen wisten we het
hek'maal zeker."

Bonnefooi
Terug in Nederland hadden ze binnen
een mum van tijd mensen overgehaald
om mee te doen. "Twee maanden
later gingen we mer z'n allen terug.
\XJewilden kamperen bij de boerde ri i,
hoewel cr geen water of elektriciteit
was. '\X'ow', zeiden onze vrienden,

'het is nog mooier dan op de foto's,
maar zullen wc toch maar niet op een
echte camping gaan staan?' Voor ons
was meteen duidelijk dat ze niet \vil-
den. Het hele plan zakte in elkaar. De
Herradura was te duur voor ons
alleen."
Ondanks die tegenslag zetten Harry
en .\tlarianne door. Binnen een jaar
hadden ze hun activiteiten in
Nederland stopgezet, de hoognodige
spullen in een oude kampeerbus gela-
den en koersten ze op de bonnefooi
richting Spanje. Voor zoon Sanne van
zeven regelden ze een tijdelijke vrij-
stelling van school. De beginperiode
was zwaar. "We hadden niks: geen
plek om te blijven, ons busje ging tel-
kens kapot, en wc werden in een dorp
onbeschoft behandeld ..•

Liften
In Nederland waren ze gewend om
elke maand een bedrag op de reke.
ning gestort te krijgen van de sociale
dienst, maar in Spanje moest het geld
ergens anders vandaan komen. "Alles
wat we in Nederland zo vanzelfspre-
kend vonden, moesten we hier zelf
verwerven. \Xte gingen helemaal terug
naar af, niks ging meer vanzelf. Zelfs
praten met de buren was moeilijk.
Voor Sanne was de overgang nog het
grootste. In Nijmegen was hij altijd
samen met een ander kind van de
woongroep, ze groeiden op als twee
broertjes. Opeens was hij helemaal
alleen. Daarom besloten we heel snel
een tweede kind op stapel te zetten,
zodat we hem een broertje of zusje
konden geven."
Hun kampeerbus had het al gauw
definitief begevcn. Ze betrokken een
oude ruïne, van \vaaruit ze naar het
dichtstbijzijnde dorp moesten liftcn
om boodschappen te doen. Marianne:
"Inmiddels was ik zwanger en mijn
buik was al behoorlijk dik. Harry
moest alles dragen: een gasfles, dc
boodschappen voor een hele weck. En
hij moest ervoor zorgen dat het huis
op orde was voor de bevalling." Tien
dagen voor de geboorte van hun
dochter Mikatrien hadden ze een



•

"Ikmoet er niet aan den-
ken om op een flatje te

zitten, ik zou er hartstikke
dood gaan"

stilte'
prachtige kamer kbar. Harry's ouders
waren ontZl'f. 'Er gaat weer een kerst-
kindje geboren worden in een stal',
protesteerden ze. 'De klok wordt weer
teruggezet, Jat is toch niet de bedoe-
ling van de mensheid?' Harry: "Wij
zagen het niet als een stap terug, maar
als een stap in een andere richting.
\Y,Tewilden eenvoudiger leven: meer
rust, dichtL'r bij de natuur, zondL'r
allerlei luxe-artikelen. Die ontspannen
sfeer, dL' stilte, dát is het ,,,'aar we in
Spanje verliefd op werden."

Geen wc en douche
Ze leefden sober en primitief, niet
alleen uit overtuiging, maar ook nood-
gelhvongen: veel geld hadden ze niet.
Jarenlang moesten ze het stellen zonder
wc, douche en elektriciteit. Harry: "Wc
hebben een paar jaar geen ziektekosten-
verzekcring gehad. Dat zijn wc pas
gaan doen toen we het ons konden ver-
oorloven. "
Het opgeven van een comfortabel leven
was voor Harry en Marianne gecn pro-
bk'em. Veel meer moeite hadden ze met
de verandering in hun woonvorm. "In
Nijmegen hadden we binnen de woon-
groep allerlei taken verdeeld, in Spanje
zaten we opeens met z'n t\veeën op een
berg en moesten we het met elkaar uit-
zoeken. Er warl'n geen uitwijkmogelijk-
heden meer. Die omslag was veel moei-
lijker dan afstand doen van een koel-
kast of douche."
Twee jaar zochten ze naar een boerderij
op L'en geschikte plek. Op oudejaars-
avond t 990 was het eindelijk raak: ze
kochten een vervallen boerderij met een
schitterend uitzicht op een vallei. De
eigenaresse, een vrom\' van sa, onderte-
kende de koopakte met een duimaf-
druk. "De tijd van dromen was voorbij,
opeens moest er iers geheuren. Er was
zoveel te docn, we wisten niet waar we
mocsten beginnen." l.angzaam knapten
ze hun boerderij op: l'en waterbassin
aanleggen, muren bOU\Vl'n, daken
maken, experimenteren met zonnecol-
lectoren. Het gaf hen een ontzettendc
kick. "Dan doe je hier een lichtschake-
laar aan en gaat er daar een lamp bran-
den. Het leek wel een wonder!"

Vakantiehuisje
"Ons huis hebben wc opgcbouwd met
spullen v;ln de stort. \Y,!cmoesten heel
creatief zijn l'n oplossingen bedenken
die niks kostteil. Ook op het land
hebben wc alles stap voor stap moe-
ten leren. Bomen SnOL'iell, de olijven
oogsten en stencn muren stapelen op
dc terrasscn van ons land."
Omdat de olijvcn steeds minder ople~
veren, moeten Harry en ~larianne het
tl'genwoordig meer hcbben van de
inkomsten uit toerisme. Op hun land
hebben Zl' een eenvoudige camping
ingericht, waM mensen een caravan of
tipi kunnen huren, of hun eigen tentje
kunnen neerzetten. De oude stallen
zijn omgetoverd tor een knus vakan-

tiehuisje, een gemeenschappelijke
'huiskamer' voor de gasten is in aan-
k'g.
In N'ederland zouden ze niet meer
kunnen aarden. J\tariannc: "Ik moet
er niet aan denken om op een flatje te
zitten, ik zou er hartstikke dood gaan.
\Y,!atzou ik er bovendien moeten
doen? In Nederland woon je zo dicht
op elkaar en hoor je de intiemste
geluiden zonder dat je elkaar kent of
je ergens mee mag bemoeien. Dat
vind ik tt'genstrijdig en ziekmakend.
Hier is er wel meer pcrsoonlijk con-
tact, de mensen nt'men de tijd voor
elkaar, zelfs als het druk is op de
boerderij."
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Uit het hoofdbestuur

Terugblik op ALV
"De laatste ALV was een leuke
ALV", vertelt LeD Bosland. r(,ll~

ningmeester van het hoofJbe*
stuur. "Behalve besluitvaardig
was Je vergadering ook span.
ncnd, omdat er onderwerpen op de agenda stonden waar
niet bij voorbaat een meerderheid voor \•...a5."
Het winternummer van de Humanist was op 28 november
al ter perse toen de Algemene l.edenvergadering V;1n het
Humanistisch Verbond werd gehouden. Vandaar dat een
kort verslag van de ALV, die door zo'n 120 mensen werd
bezocht, pas in dit nummer verschijnt.
Op de agenda stond onder meer het voorstel om her bud-
get van afdelingen die extra actief zijn mer eenderde te ver-
hogen. Discussie omstond over her voornemen om afdelin-
gen met een groot eigen vermogen van deze landelijke bij-
drage uit te sluiten. Na enkele toezeggingen over de uitvoe-
ring van het voorstel ging de ALV akkoord.
Ook stemde de ALV in met het individualiseren van het
lidmaatschap. Voor nieuwe leden is een gratis medelid-
maatschap niet meer mogelijk. Bestaande mede-leden kun-
nen kiezen of ze hun lidmaatschap al dan niet willen indi-
vidualiseren.
Punt van kritiek had de ALV op de profilering van het
Humanistisch Verbond, Het verweer van het hoofdbestuur
op de onzichtbaarheid van het HV was: 'Wc willen ons in
samenwerking met andere humanistische organisaties pro-
fileren.' Leo Bosland: "Het hoofdbesruur heeft de kritiek
goed in zijn oren geknoopt. Het HV zal zich meer profile-
ren. Wie v.'illen daarbij de eigen leden meer inzetten bij het
voorbereiden van standpunten. Ook zullen we extra inves-
teren in het hoofdbureau, zodat die extra ondersteuning
kan geven." Het HV zal verder de samenwerking met

andere humanistische organi-
saties intensiveren, zoals ook
in het beleidsplan voor het
komend jaar staat. Volgens dat
beleidsplan zal het hoofdbe~

stuur komend jaar ook werken aan de versterking van de
strategische positie van de geestelijke verzorging, de vcr.
sterking van de activiteiten van de afdelingen en de samen-
werking met de vakbonden en de kerken in het platform
armoedebestrijding. Volgens het beleidsplan zal het bestuur
ook verder gaan met het Ilumanistisch Perspectief, dat op
dezt' ALV apart \venl besproken. Leo Bosland: "De verga-
dering heeft hierover nog geen besluiten genomen omdat
het perspectief nog niet voldoende uitgewerkt is. \'(fe heb-
ben besloten om er nog een half jaar aan re scha veil. In
juni komt er dan een extra ledenvergadering voor het
behandelen van het Humanistisch Perspectief."
Voorrs stond op de agenda het jaaryerslag en de jaarreke-
ning J 998 plus de financiële situatie en de begroting van
1999. Het voorstel van de Jonge Humanisten om hen meer
subsidie te geven, werd na een spannende stemming nipt
afgewezen,
Op deze vergadering traden Roy Geurts en ~1arlies van
\'\lijk af als bestuursleden. "Gelukkig kwam er vanuit de
vereniging een groot aanbod aan nieuwe kandidaten", zegt
Leo Rosland. Er werden naast de blijvende bestuursleden -
Jacqueline Schlangen, Panick Maes en Lco Bosland • vijf
nieuwe bestuursleden gekozen: Wil Bodema, (algemeen
secretaris), Auke ren Hoeye, Henny Kemner, Alerte van der
Stap en Frits van Vugt. Liesbeth ,\-lulder, die al zes jaar lid
is van het hoofdbestuur, werd tot nieuwe voorzitter geko-
zen. Zij zal deze taak voor de komende drie jaar vervullen,

Armoede
Hiermee wil ik reageren op de ingezon-
den brief van Nerrie Goes uit Amsrerdam
over armoede. Het is of oude tijden her-
leven. Voor een fooi van /150,. moet er
dankjl'wel gezegd worden tegen mensen
die het financieel bl'tl'r hebben. Dl' men.
sen die het financieel heter hebben kopen
daarmee, mijns inziens, een stukje
gemoedsrust (en kunnen dit ook nog
weer aftrekken van de belasting).
Ik ga naruurlijk uit van goede bedoelin-
gen, maar is het niet veel beter dat we
zorgen voor gelijke kansen ('n een betere
vertkling van de \veh'aan? Laar de
Stichting Stand By ook daar aan werken.
Bijstandstrekkers moeten zichzelf al zo
vaak vernederen. Altijd \\Ter buigen voor
de am(Henaren van de sociale dienst als
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cr bijvoorbeeld weer eens een h('ronder-
zoek gedaan wordt. Als ze kwijtschelding
aanvragen of bijzondere bijsrand, dan
moeten ze hun hele ziel en zaligheid
hloorleggl'n. Ik neem aan dat ze ook
weer opening van zaken aan Je Stichting
Srand By moeten gen'n. Hijstandstrekkers
zijn nict geholpen mct liefdadigheid,
maar met structurele oplossingcn.
Het kan toch niet zo zijn dar wij, als
humani ••ren, deze tweedeling in de maat-
schappij in stand \villen houden?
Gil/eke Mulder, Assen

Naschrift Nettie Goes:
Natuurlijk ZOIf ik ook liever zien d,lI er
structureel iets a,11Ide armoede wordt
gedaan. Maar in mijn eentje kan ik dat
/liet (en mel'rOtlll/ Afulder ook "iet, neem
ik d,l1I). Wat ik wel kan doen. is l'd1/ mijn
betrekkelijke rijkdom eell stichting
onderstel/nen die ervoor zorgt dat men~
sen die bet eell stuk millder breed hebben

d,l1I ik. eens een zorgeloos dagje met 111/11

killderell ap stap kl/llllen. Als lI1el'rOl/W
Mulder ,11Idercmanieren kent waarop ik
mijn solidariteit met minder bedeelden
tot I/iting kmI brengelI, zal ik daar gr,wg
kellnis l'an nemen.
Ik ben Ol' bet spoor Vdll de Stichting
Stand")' gekomen door eell artikel ill bct
I/walldfJlad 'Genoeg', uwari" eell bij-
stal1lJs11loederI'ertelt: 'Jaarlijks krijg ik
een extraatje /lan de Stiebtillg St,mdby.
Dat zi;n kapitaalkradJtige II1Cllsendie
wat extra ll/illen doen lloor de minil/ld,
Geweldig bè?' Dat lijkt me niet dc tOOit

l'dll iemand die 'ziclnelf vemedert' of
'dankjewel zegt tegen eel1 fooi l'dll /150.-
'. Ze is er gewoon bli; mee.
Wat betreft het 'olJCIzillgvan zdkell
gel'en' aall de stichting: n,7,lst I/iterilard
een I/erantumording l'ml de kosten waar.
l'oor men cen vergoeding vraagt, l-'rl/st,wt
een bewijs dat me/1 alleenstamufe Ol/der
lI1et bijstand is. Dat valt dlts nogdlmee.



NIEUWS

Gezocht:
Beste Bemoeials

Beloning: f
Mensenrechten
In de loop van dit jaar ontvingen alle
leden een brochure over 50 jaar mensen-
rechten. Een uitstekend initiatief om ons
op de hoogte re brengen met de acri\'irci-
ten rondom dir thema. Op 10 december
was er in mijn woonplaats Nuenen,
evenals in vele andert' gemeenten, een
fakkeloptocht, georganiseerd door
Amnesty Inrernational, om dit histori-
sche feit re herdenken. j\ter overtuiging
heb ik daar in meegelopen. Ook in de
media wad aan deze dag ruimschoots
aandacht besteed. Zo was cr in ~RC
Handelsblad van 3 december een heel
katern aan gewijd mer artikelen van uit.
stekend gehalte. Het decembcrnummer
van Amnesty was er zelfs geheel aan
gewijd.
In vervolg op de brochure heb ik ook in
dit blad uitgekeken naar puhlic1tics m'er
dit onderwerp. Tevergeefs echter, in geen
enkel nummer van 1995 vind ik er iets
over!
Frapperend is het thema van het \vinter-
nummer: Passie. Een prima onderwerp,
maar helaas, de passie van het HV voor
actuele kwcsties die de waardigheid van
ons mensenras betreffen, is ver te zoe-
ken. Alleen toch: met het argument van
de bekommernis om de mellsellfl'chtcll
is er een advertentie van Hivos voor een
geldelijke bijdrage. Niks mis mee, maar
wel typisch is dat het hoofdbestuur in
het llleinUlllmer een bijdrage vraagt voor
ons Steunfonds Illet een \'l'f\vÎÎzing naar
art. 1 van de 'Verklaring'.
Geachte fl'dactie (c.q. hoofdhestuur),
geld hebben we ook nodig, prima, maar
\vanneer wij de 'Vl'rklaring' alleen ver-
noemen in relatie met geld zijn we toch
wel op een vreemde manier bezig. Een
pittig artikel in her decembcrnummer
zou uitdrukking hebben kunnen geven
aan betrokkenheid bij onze 'kostbare'
medemens. Dat we in dit kader onze
stem niet laten horen, getuigt van een
groot gebrek aan passie!
D. Heesen, Nuenen

de

Op 1 januari is de inschrijving gestart voor
de tweede Bemoei je d'r mee Prijs, die op
12 juni zal \vorden uitgereikt. Welke
'bemoeials' helpen mensen zonder betaald
werk hun maatschappelijk isolement te door-
breken? Tot 1 april kunnen vrijwilligerspro-
jecten meedingen naar drie prijzen van res-
pectievelijk 10.000,5,000 en 3.000 gulden.

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Achter de
schermen van de officiële economie werken
zij aan de leefbaarheid van de samenleving.
0111 aandacht te Hagen voor die belangrijke
bijdrage looft het Humanistisch Verbond
twt'ejaarlijks de 'Bemoei je d'r mee'-prijs uit.
Het thema voor 1999 is maatschappelijke
activering van mensen zonder betaald werk
die in een isolement zijn geraakt,
Als je een baan hebt, tel je mee. Dan heb je
geld, contacten. status: je bènt iemand.
Betaald werk is nog altijd de spil waar het
maatschappelijk leven om draait. Toch zitten
in Nederland twee miljoen mensen onder de
65 jaar zonder baan. Veel wao'ers, alleen~
staande ouders, ongeschoolden, chronisch
zieken, daklozen, asielzoekers, werklozen en
ook ouderen \.oelen zich buitengesloten. Niet
alleen vanwege een vaak te karig inkomen,
maar ook omdat het zonder baan moeilijker

45 jaar Rekenschap

Rekenschap bestaat vijfenveertig jaar! AI die
tijd heeft het hlad met zijn circa 1250 arti-
kelen een grote bijdrage geleverd aan de
inhoudelijke verdieping van het humanisme
en aan de intellectuele status van het
Humanistisch Verbond als levensbeschouwe-
lijk genootschap. Het decembernummer
1998 van Rekenschap is bijna geheel gewijd
aan dit eigen jubileum.
Het jubileumnummer opent met een over-
zichtsartikel, waarin een globaal beeld
wordt geschetst van de ontstaansgeschiede-
nis, de redactionele samenstelling, de ont-
wikkeling van de inhoud, de rubrieken en
de organisatorische plaats van het tijdschrift
in relatie tot het Humanistisch Verbond.
\X'at opvalt, is de veerkracht van het blad:
hoewel het al die jaren een enigszins gcïso-

van Nederland
10.000,-

is actief deel te nemen aan de samenleving en
respect en waardering van je omgeving te
krijgell. Talenten blijven onhenut, contacten
gaan verloren, het leven verliest aan zin.
Gelukkig zijn cr vrijwilligers die zich niet
neerleggen bij de heiligverklaring van betaald
werk. Ze bieden mensen die op een zijspoor
zijn geraakt, alternatieven om weer actief deel
te nemen aan de samenleving. Omdat ze vin-
den dat cr m('l'r manieren zijn om hvaliteit
aan je leven te geven en weten dat de maat-
schappij pas echt gedijt als iedereen eraan bij.
draagt, als ieders kwaliteit tclt. Voor die vrij-
willigers looft het Humanistisch Verbond de
'Bemoei je d'r mee'-prijs uit. Omdat er voor
leefbaarheid en kwaliteit in de samenleving
mensen nodig zijn die zich met anderen dur-
ven te bemoeien; niet uit betutteling. maar uit
betrokkenheid en respect en als broodnodig
tegen\vicht tegen onverschilligheid.

Tot 1 april kunnen vrijwilligers projecten die
met dit thema actief bezig zijn meedingen
naar de drie prijzen van 10.000,5.000 en
3.000 gulden. Hel prijzengeld, dal beschik-
baar wordt gesteld door de ASN Bank, moet
ten goede komen aan het project. Meer
weten? Vraag de folder op bij het Humanis-
lisch Verbnnd, lel. 020-5219000

leerdl' positie in het Verbond heeft ingeno-
men, slaagde men erin om, ondanks de
beperkte middelen, het blad steeds in stand
te houden en verder te ontwikkelen. Tot op
de dag van vandaag wist het blad de promi-
nente figuren uit de humanistische beweging
aan zich te binden als redactielid of auteur.
In het tweede deel van het nummer toont
Rob Tielman de maatschappelijke betekenis
van Rekenschap in de afgelopen jaren,
onder andere aan de hand van vier artikelen
die hij uit de oudere jaargangen heeft gese-
lecteerd.

Rekenschap is te bestellen door f 17,50
over te maken op giro 58 t.n.v. de
Humanistische Pers te Amsterdam, onder
vermelding van 'Rekenschap december
1998'. Voor meer informatie, bel 020-
5219000.
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Verticaal
1 Op deze laan is men in goede doen. (5)
2 Geringe tegenstand als amusement. (8)
3 ,\Iestvngel. (4)
5 De glazenwasser hedt gereedschap

genOt'g. (9)
6 Klein boompje dat op bezuinigen duidt.

(10)
10 Niet een. (3)
11 Ouderwetse versnapt'ring bij Illotorpcch.

(9)
16 Een zeer oude tuin. (4)
1i Gisteren. (1+1)
18 Bij de rijd en niet later. (5)
19 Daar valt icts te viert'n. (5)
21 Bestuurder als de vorst uitvalt. (6)
24 fvteisje dat in Japan speelt. (2)
26 Kroonraad. (1+ I + I )
28 De ijzeren hertog. (4)
32 Soort vloervcnvarming. (4)
35 Overdrevcn. (2)
36 Daar loopt de boer zijn ommetje. (3)

35 36

Everl Wassellaar

CRYPTOGRAM

Oplossing cryptogram winternummer

Hori7,ontaal Verticaal
2 HartSTOcht. 7 vos. 8 ohsessie. 9 verve. 10 mystiek. 1 llluziek, 2 llooglied. J Tegelen. -I toevoer. 5
12 kinderen. 13 weduwe. 15 EJen. 19 n'rvoert:ll. hobhy.6 passin •...t"l"k. 11 SPD. 14 epos. 15 dan. 16
20 p.lssiva, 23 r(wkclo(ls. 26 zinrijk. 2S emotie. 30 ekslt"r. 17 Eva. IS prn'k. 21 varkens. 22 Jol, 24
kennis. Eros, 25 elite. 27 niks, 29 mi.

Het gezochte woord was: OVERDREVEN"
Boekenbon gewonnen door: \X'.j. Velthuysen uÎt Driebergen

Horizontaal
4 D3pper als een kip. (11)
S Van onht,'duidende dingen gaan ef dertien

in. (5)
9 Slachtoffer van de rekening. (4)
12 Begin van golfslag, maar nict in zee. (3)
13 Srageplek. (S)
14 Dat is nog eens een ondenverp van

gesprek. (4)
15 :\1cn zou eerder aan kort denken. (7)
20 Het is wezenlijk, maar op \vclkc plek? (4)
22 Sommigen denken hier kamille bij, andc-

ren munt. (5)
23 Bij meerderheid van stemmen Wf\vorpcn.

(5)
25 "laak een vogel van streek. (6)
27 A;lI1sporing van een Franse N.V. (2)
29 :>Ieldt 'A3" tafel!' (4)
30 Strafwerkruig op de dakte. (3)
31 Voertuig met en zonder wielen. (4)
33 Kracht die men in een vesting vindt. (7)
34 Door elkaar is ieder in die stad tevreden. (7)
37 .\Iet dit tijdschrift is het hek van de dam.

(6)
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Verras iemand met een cadeau-abonnement

op de Humanist!

Kent u iemand die de
Humanist graag zou lezen?
En wilt u hem of haar een
jaarabonnement van 155,-
schenken? Vraag dan snel
de kaart voor een cadeau-
abonnement aan. Op de
kaart is ook ruimte voor
een persoonlijke wens of
boodschap aan de ontvan~
ger van het cadeau. Eên
telefoontje naar de
Humanist is genoeg: 020
5219030.

Humanist. voor een
andere kijk op uw leven.

Maak kennis met het Humanistisch Verbond

_ .._ ..---.._ ....-

De Humanist kent u natuurlijk al. U kunt
voor 155,- per jaar een abonnement nemen.
Een proefabonnement (drie nummers voor
een tientje) is ook mogelijk.

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

U kunt ook donateur van het Steunfonds
Humanisme worden. Het Steunfonds is een
werkstichting van het HV met als doel het
verwerven en beheren van financiële midde-
len. Als donateur ontvangt u twee keer per
jaar informatie over projecten en activitei-
ten van het HV met een acceptgiro. Zo kunt
u per keer beslissen of u een financiële bij-
drage wilt geven.

Lid worden van het Humanistisch Verbond
biedt nog meer voordelen! U krijgt negen
keer per jaar de Humanist in huis. En ont-
vangt regelmatig nieuws over activiteiten
bij u in de buurt. Als lid helpt u bovendien
bij het instandhouden van geestelijke ver-
zorging, uitvaartbegeleiding. relatieviering
en humanistisch vormingsonderwijs.
Het lidmaatschap kost 1100,- per jaar; jon-
geren tot 27 jaar en mensen met een mini-
muminkomen betalen een lager tarief (resp.
/40," en 55,-).

Het HV heeft verschillende folders en
brochures die u meer informatie geven.
Interesse? Bel publieksvoorlichting
020 - 521 90 90. Of gebruik de bon in deze
Humanist!
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Bemoei je d'r mee

In 1999 wordt de prijs uitgereikt aan vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor men.
sen die zonder betaald werk in een isolement zijn geraakt. Bent u als vrijwilliger
actief bij een project dat bijvoorbeeld wao'ers, werkloze jongeren, daklozen, oude-
ren, gehandicapten, asielzoekers of (ex)psychiatrische patiënten alternatieven biedt
om (weer) actief te worden in de samenleving? Vraag dan de wedstrijdfolder aan.
Tot 1 april 1999 kan uw project meedingen naar de drie prijzen van
f 10.000,-, f 5.000,- en f 3.000,'.

Vrijwilligers zijn onbetaalbaar. Achter de schermen van de officiële economie werken
zij aan de kwaliteit van de samenleving. Omdat het Humanistisch Verbond dit werk
van groot belang vindt looft zij elke twee jaar de 'Bemoei je d'r mee- prijs' uit. Want
humanisme staat voor rechtvaardigheid, respect voor menselijke waardigheid en een
samenleving waarin iedereen zich naar eigen aard en mogelijkheden kan ontplooien.
Daarvoor zijn mensen nodig die zich met anderen bemoeien; niet uit betutteling,
maar uit respect en als broodnodig tegenwicht tegen onverschilligheid.

Bank

• • • •
ASN

Het prijzengeld voor de
"Bemoei je d'r mee prijs" wordt
beschikbaar gesteld door

f 10.000,.

bemoeials
Nederlandvan

bestede

Humanistisch Verbond, o.v.v. Bemoei je d'r mee!
Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam.
Tel. 020-5219000

• •
Vraag de wedstrijdfolder aan!
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