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Bestellen decembernummer
Veel mensen bestellen een extra exemplaar van
het speciale decembernummer van de
Humanist over 'Altijd kind van je ouders'.
Bijvoorbeeld omdat ze hun exemplaar hebben
weggegeven aan vriend, vriendin, familie, buur
of kennis.
U kunt nog exemplaren van dit thema.
nummer bestellen bij het Humanistisch
Verbond. Maak per exemplaar f8,45 over
op giro 58 van het Humanistisch Verbond
te Utrecht onder vermelding van 'Extra
exemplaar decembernummer'. En als u
meerdere exemplaren wilt bestellen,

gireer dan evenzovele malen f 8,45 en vermeld hoeveel
hoeveel exemplaren u wilt. Wilt u meer dan 10exemplaren, dan u kunt u korting
krijgen. Neem dan contact op met ons (tel. 0]0.] 18145).

Het volgende nummer verschijnt begin maart. Kopijvoor dit
nummer moet uiterlijk 13februari in het bezit van de redactie zijn.

(Kopijvoor de rubriek 'Brieven' uiterlijk op 17februari).



IN DIT NUMMER

Zorgzaam
ondernemen
Er is het gevoel dal het anders moet én kan. Dat steeds maaT meer winst, meer
vernieuwingen en meer groei een doodlopende weg is. Dit streven naar humanisering
van de samenleving krijgt ook in Nederland steeds meer steun van bedrijven die kiezen
voor een economie die n:kening houdt met mens, dier en milieu. Is het mogelijk om
zakelijkheid en succes te combineren met idealen en principes?
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Ulla Jansz en humanisme
Ze onderzoekt op de

Universiteit voor Huma-
nistiek de geschiedenis

van het humanisme van-
uit feministisch perspec-
tief. En vindt dat de er-
kenning van de verschil-
len tussen mensen een
\'ooTwaarde is voor het

overleven van het huma-
nisme. Op de HV- Vrou-
wendag op 11 maart zal
ze haar kritische visie ge-
ven op het huidige huma-

nisme. In deze 'Huma-
nist' ah/ast een voorzet.
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Françoise Sagan schreef ecn boek over de dood. De
hoofdpersoon krijgt te horen dat hij nog zes maanden
hceftte leven. Een zee van alle mogelijke emoties volgt:
schok, verwarring, wanhoop, zelfmedelijden, weemoed,
berusting, cynisme. De Franse schrijfstcr kon ruim putten
uit eigen ervaring, ze zag de dood verscheidene keren in
de ogen.
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GEDACHTEN
ERGENS ANDERS

BEN IK ALTIJD
OVERAL

/~/ev~

Loesje bestaat alweer tien
jaar. En het gaat goed met
haar. Maar hoe is het ge-
gaan met de menscn die
vanaf het eerste uur bij
haar waren betrokken?
Hoe heeft Loesje - met
haar grenzeloze optimis-
me o\'er mens en wcreld
- hun leven beïm.loed?
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mensen

Enmousiasme en kennis verenigd in een goed
uitgewerkte reizen. Kleine groepen,

Barcelona, Italië, frankrijk,
Israël, Syrië/Jordanië,

China, Japan, Indonesië
Instituut voor •••
Internationale Excursies •••••
Meerwijklaan 4 1861 MB Bergen NH
tel: 02208-12600 - fax: 02208-96034 lidSCiR

Brieven zjjn welkom.
Houdt u het wel kort. Oe
redactie behoudt zich het
recht voor om brieven in te
korten of niet te plaatsen

normaal worden, dat zou
nog l'cns een verbetering van
de maatschappij kunnen
opleveren! (hoer zin-geving
gesproken!

Gerard R, Brunen
(Uithuilen)

achterdeurtje l'en extra
duwtje in de rug te geven,
daar mag u het uwe over
denken, "In zijn leven liet
Jezus zien", besloot Beatrix,
waar wij "waarheid,
gerechtigheid en
medemensdijkheid" kunnen
vinden, Toch dus werr een
duidelijke verwijzing naar de
man die 'dl' weg, de
waarheid en het leven' hCl.'tte
te zijn, ~1ag ik als humani,r
mI' dan toch afvragen of een
expliciete verwijzing naar die
éne christelijke ~'oorman van
staatswq~l.' (want de
koningin spreekt daar niet al'i
privé-persoon, maar als
'itcutshoofd) nid te stellig één
kant opbuigt, hoc lct>r ik ook
waardering heb voor het
durven doorbreken van de
tradirie (en het overwinnen
van de beperktheid lIan haar
eigen standpunt) door hen
"die wel of niet worden
aangesproken door geloof in
God" voor het eerst in één
adem te noemen.

GuusJ, den Besten
(l'\oordbroek)

voof7-ien \'an l."ennq;,Hie\'e
lading, Vanuit vermeende
,upt'rioriteit lIan hun kant.
Hun eerste reaetie is dan ook
dat ze grschokt zijn; en nirt
weren wat tc doen met een
antwoord dat gegeven wordt
door een gelijkwaardig
Ictlland.
Slechts
weinigen
zien mijn
gelijk-
waardig-
heid in; en
ik hoop
dan ook
met de
l,thieus Vos
dat alle

doet! Dc tijd dat automatisch
werd aangenomen dat
god'idirnstigheid (in het
bijwnder christt'ndom) dl'
onbetwiste norm is, lijkt
voorbij.
~bar onze koningin liet het
ll.'lfs niet bij die ene
vermelding - het was geen
'roC\'al'. Dat bleek over-
duidrliik men zij tt'gen het
eind van haar toespraak
repte over de basis van ons
norm-besef om in vrijheid te
kunnen Irven, Daar \'atte z.ij
dCl-elfde gedachtl." weer op
toen lij stelde: "Of wij dat
morde besef nu wel of niet
verbinden met geloof in God,
hevrijding kan niet worden
losgemaakt van de normen,
die bet menselijk bestaan
waardigheid geven", Ook in
de rest van haar TOespraak
was opvallrnd hoe het
clement 'gelijkwaardigheid'
niet alleen in de vorm, maar
ook in dl' inhoud doorklonk:
"Waar die gdijkwaardighrid
ontbreekt, heersen geweld en
wrel."dhl."id".
Of het nu in dil' conrrxr past
als staatshoofd dan toch
wel'[ het christendom (haar
privé-mening) via l'en

Volgens mij hehoor ik tot de
weinige mensen die dt, totale
onzekerheid op zich af laten
komen zonder enige
religio'iiteit, Voorlopig hen
ik ook trker niet van pLIll
mijn zl."kcrheden in re
wisselen 1I0or religieuze
zekerheden; en in die mening
word ik dagelijks gesterkt al,
ik zit, waar religieuze
zekerheden toe leiden. Als
mensen mij vragrn of ik
gdovig ben, is hct vastr
antwoord: "l\'re, ik hen
normaal~, Ik gebruik hewust
nier het woord ongelovig,
omdat dit woord door
gdovige mensen wordt

Ik ben normaal

Bij de kerstboodschap \lan
koningin Bearrix,
uitgesproken op 25
december, zal menigeen even
met de ogen hebben
geknipperd. Het is opvallend
dat de eerste kersttoespraak
van hare majesteit ni het
a'llltreden van het paarse
kabinet cen clement bevat
dat voordien nooit eerder viel
te brspeuren, "Krrstmis kan
door iederl'en ", zei dl.'
koningin, "heledd wordrn
als een fee,t lIan liefde in een
wereld 1101zelfzucht en
gen,eiens van haat". En om
dat woordje 'iedereen' nOl;
wat extra te beklemtonen
had le cr een tus'ienzinnetje
aan toegevoegd: ~ - of men
nu wrl of niet wordt
aangesproken door geloof in
God - ", Of het waar is wat
hier wordt heweerd, laat ik
hil."rhuiten brschouwing.
:\laar wel is het opmerkelijk
dat gelovigen èn on~c1ovigen
hier expliciet samen in l'en
overwe~in~ wordrn
betrokken, en dan ook nog
op \"Oct van gelijkwaardig-
heid. Voor het ecr,t in de
gc,chiedenis dar het
Nederlandse staatshoofd dat

Opvallende wending in kersttoespraak koningin

Op maanda~ 20 februari
houdt Frans Jacobs een lCl.ing
mei als motto ccn citaat uit
'Het bedachte lewn' van Tru-
dy van Aspcrcn: "Her weten
0111 de eindigheid van het be-
slaan verleen! cr glans aan,
het geeft je zin om tc lewn. In
zo'n ICl'en worden de grenzen
en beperkingen niet ontkend
en \'crdron!o;cn, maar zijn ze
ruist \'oortdurcnd aanwezig
ah elementen die diepte en
perspectief j.;CWIl." PlaalS
van de lezing is Benedenzaal
Kunstkring Sociëteit IJe
Burcht. Hurgstecg in I.eiden.
Aanvang: 20.00 uur.

INTERNATIONAAL
HUMANISME IN
OSLO
Twee intcrnalion,lle huma-
nistische organisaties komen
in februari bijeen in Oslo,
waar ze te gast ziin hij de Ilu-
man-Etisk Forbund, hd
Noorse Ilumanistis<.:hc Ver-
bond. Het zijn Je Europcan
Humanist FeJcrarioll (EHf)
en de European Humanist
Professionals (EI 11'),
De EHF besta,tt uit dt, Euro-
pese lidorpnisaties van de
IHEU (International Huma-
nist and Ethical Union), Het
is een orgaan dat in 1992 is
opgericht, hoofdzakelijk om.
dat cr behoefte bleek te zijn
aan een aanspreekpunt \loor
overlegsituaties (zoals ml."tde
Raad van Europa), Op 17 en
18 februari organiseert de
EHF in Oslo el."n Sl."minar
over het thema 'Dil;nity of Li-
fe - Dignity of Death',
De EI 11' is l'r voor de uitwis-
sding vaTl kennis cn ervaring
tusscn beroepskrachten die
werken op het terrein van de
gresrelijke verzorging, het
vormingsonderwijs en de uit.
\'aarthegell'iding. Op 16 l'n
17 fdml3ri organisl'l'rt dl.'
EIIP, in nauwl' rebtie met het
EIIF seminar, een 'Humanist
Funl."raJ \'\'orkshop'. De hu-
manisti,che uitvaartbegclei-
ding uit l'ederland werkt
daar ook aan mee. Op 18 en
19 februari wordt dl."ommoe-
ting in Oslo afl;esloren met
reguliere bestuurs- en leden-
vergaderingen.

FRANS JACOBS
OVER DE ZIN VAN
HET LEVEN



Congres kiest opnieuw
• •voor vernieuwing

Op 26 november vond her 32-ste congres
van hel HumanislÎsch Verbond plaats in
Ulrechl. Tijdens het huishoudelijke ~c-
deelte 's ochtends stonden (wce punten
bovenaan de agenda: de beleidsnota voor
de jaren 1995-1997 en het daarmee ver-
band houdende bestuursvoorsIel tOl wij-
zi~ing van statuten en huishoudelijk rc-
v;lcmcnt. Thema van de middag was 'Hu-
manisme en religie'.

De beleidsnota werd hij ,tccbmatic aan-
vaard en bevestigt de koers die het Hu-
manistisch Verbond enkele jaren geleden
is ingeslagen. AI vanaf het congres in
1991, toen het zogeheten 'Koersrapport'
werd aangenomen, werkt het HV plan-
matig aan de vernieuwing en versterking
van de eigen organisatie. Dat moet leiden
tot een \'()()t het grote publiek herken-
baarder en aantrekkelijker HV. Een HV
dat ook aan invloed In de samenleving
wint. De beleidsnota legt de uitwerking
van die koers vast: verschillende moge-
lijkheden voor belangstellenden om een
binding met het IIV aan te gaan; een ope-
ner, meer informele vt~renigings~tructuur;
duidelijke profilering vÎa standpunten, de
eigen media en een breed aanbod van
cursus~en en bezinningsactiviteiten; ver-
sterking van de geestelijke verzorgÎng en
de samenwerking met humanistische or-

ganisaties, in hef hijzonder met Humani-
tas. Dat laatste zal eind 1995, begin 1996
leiden tot een aantal gezamenlijke activi-
teiten rond het SO-jarige jubileum van zo-
wel HV als Humanitas.

Een belangrijk deel van de beleidsnota
gaat over de uitwerking van het beleid in
een bedrijfsplan voor het landelijk bu-
reau. Het congres had daar waardering
voor, maar miste een voldoende uitge-
werkte visie op het aandeel dat de plaat-
selijke afdelingen van hl."t HV in de he-
leidsuitvoering hebben. Het hoofdbe-
stuur zal zijn visie op het volgende con-
gres verduidelijken.

Als volgend punt stond het voorStel tot
wijziging v'an statuten en huishoudelijk
reglement op de agenda. Iloewel het be-
stuur zijn voorstel presenteerde als een
logische uitwerking v'an de beleidsnota,
verliep de hesluitvorming niet zonder
slag of stoot. Vooral het voorstel om het
jaarlijkse congres door een algemene le-
denvergadering (ALV) te vervangen,
stuitte op kritiek v',m verschillende afge-
vaardigden. 11er het voorstel wordt het
sysreem van een getrapte, democratische
vertegenwoordiging door gekozen afge-
vaardigden, inclusief de gewogen stern-
ml."naantallen van verschillende afdelin-

gen, losgelaten. Een AI.V biedt een vorm
van din~cte democratie doordat in princi-
pe elk verenigingslid toegang heeft tot de
vergadering en stemrecht bezit. Het con-
gres aanvaardde het voorstel met 119 te-
gen 92 stemmen. De volgende stap die
het hoofdhestuur nu zet, is dit voorstel
uitwerken in een concrete tekstwijziging
van de statuten. Daarvoor wordt op 18
maart een extra congresdag gehouden. Er
zal dan een tweederde meerderheid voor
goedkeuring nodig zijn.

Dezelfde procedure is nodig v'oor een
aantal andere voorstellen die werden
goedgekeurd: opheffing van de Ver-
bondsraad en de invoering: van periodie-
ke, regionale bijeenkomsten; de op-
heHing van de gewesten als statutaire .or-
ganisatievorm en de financiële commissie
als statutair orgaan; de invoering van een
algemeen lidmaatschap waarbij iemand
HV-lid is, maar niet noodzakelijk ook bij
een plaatselijke afdeling hoort; en de in-
voering van het donateurschap als een
alternatief voor wie zich niet als lid aan
het HV wil binden. Ook wordt de naam
gemeenscha(! officieel vervangen door af-
deling.
De discussie over her algemene lidmaat-

(lees verder op pag 11)
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voor het overleven va
Ulla Jansz (1948) onderzoekt op de Universiteit voor Humanistiek de

geschiedenis van het humanisme vanuit feministisch perspectief.
Volgens haar staan de twee bewegingen op gespannen voet.

Feministen hebben weliswaar veel te danken aan humanistische
principes maar lopen binnen het humanisme ook op tegen muren
van onbegrip omdat humanisten geen oog hebben voor verschillen

tussen mensen. Vraaggesprek met een kritische historica.
Op zaterdag I1 maart zal Ulla Jansz een lezing houden op de 15de

Vrouwendag van het Humanistisch Verbond.

door Marian Slob



Historica Ulla Jansz:

tussen mensen
is een voorwaarde
et humanisme

Erkenning van
de verschillen

kind of geen baan als ze dat niet willen?'
Tja, als je het zo ziet, dan is er geen pro-
bleem. Maar voor feministen is de kous
daarmee niet af. Om te beginnen geloven
ze niet dat er zoiets bestaat als vrije keu-
ze. Het leven legt altijd beperkingen op.
je hebt hooguit de keuze uit een aantal
opties - en die opties zijn in deze maat-
schappij niet hetzelfde voor mannen en
vrouwen."
"Het humanisme heeft niets bedacht over
hoe het moet omgaan met zoiets heikels
als dit soort verschillen tussen mensen.
Het lijkt erop dat humanisten vinden dat
ongelijkheid niet móct bestaan en er ver-
\'olgens hun ogen voor sluiten." En dat
terwijl ook binnen het Humanistisà Ver-
bond vrouwen in de minderheid zijn op
de plekken waar beleid wordt gemaakt.
Vrouwen zijn wèl veel vaker actief als
vrijwîlliger. Ulla jansz: ~Dat zijn structu-
rele verschillen, die feministÎsche leden
ook aan de kaak hebben gesteld. Maar ze
zijn niet goed gehoord. De vrouwengroep
van het Humanistisch Verbond bestaat
officieel niet eens meer. Wegbezuinigd.
De jongerengroep krijgt nog wel geld.
Dat zegt toch wel wat, vind ik."

Ulla jansz werkt sinds ruim een jaar als
historica bij de Universiteit voor Huma-
nistiek. Ze maakt deel uit van de onder-
zoeksgroep 'historische humanistiek', die
de geschiedenis van het Nederlandse hu-
manisme russen 1850 en 1960 in kaart
zal brengen. Ulla jansz is binnen de on-
derzoeksgroep verantwoordelijk voor de
feministische historische humanistiek,
dat wil zeggen: de geschiedschrijving van
het humanisme vanuit feministische in-
valshoek. De pOStis haar naar eigen zeg-
gen op het lijf geschreven. Dat klinkt ge-
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een, wij vinden ieder mens even veel
waard, dus wat is jullie probleem met
ons?' Die zelfgenoegzame houding maakt
dat deze humanisten niet erg openstaan
voor de speciale aandacht die vrouwen
soms nodig hebben, bijvoorbeeld als het
gaat om positieve actie op de werkvloer."
De humanistische traditie sluit vrouwen
op subtiele wijze uit, vertelt historica Ulla
jansz me in haar werkkamer op de zol-
derverdieping van de universiteit. "Een
voorbeeld: neem moederschap en hetaald
werk - zoals bekend een combinatie waar
veel vrouwen moeite mee hebben. Een
humanist komt al snel aanzetten met een
verhaal over vtije keuze. 'Vrouwen kun-
nen toch kiezen, ze hoeven toch geen

"Ik loop hier natuurlijk nog nict zo lang
rond. Toch heb ik de indruk dat de femi-
nistische leden van het Humanistisch
Verbond zich een beetje buitengesloten
voelen. Zij vertellen me dat ze de afgelo-
pen jaren tegen muren van repressieve to-
lerantie zijn opgelopen. Wat bedoelen ze
daarmee? Wel, als ze met humanistische
mannen over vrouwenonderdrukking
spreken, dan 7.cggen die mannen allemaal
dat ze daar tegen zijn. Humanisten zijn
inderdaad altijd vóór het recht op echt-
scheiding en vóór het recht op abortus
geweest. Maar zodra ze nader aan de
tand worden gevoeld, zeggen dele man.
nelijke leden al snel: 'Wij zijn als huma-
nisten voor vrije ontplooiing voor ieder-



Voor een humanist telt het individuele
niveau of een heel universeel niveau waarop
alle mensen gelijk zijn. Maar daar tussenin
zit het niveau waar een groot deel van de
machts-ongeJijkheid tussen mannen en
vrouwen ligt verankerd.

MAN "ROU'
PILDO r V [RPLEEGS
~~~~Wf'UWTAU
ARTS
DIPLOtW\f
J.10NïfVlZ
GENE MAL
Af-CHfTEa
ECONOoM
CMPlowob
GLAllN WAS~EfZ.
fI LO oT
fU&#.MliME VP-

I

7.en daarvan op. Die twei.' sturende prin.
cipes maken hijvoorbeeld dat humanis-
ten van huis uit weinig oog hebben voor
de vormende rol van de leefgemeenschap.
jansz: '"Grof gezegd relt voor een huma-
nist Of het individuele ni\'eau, óf een heel
uni\'erseel, algemeen niveau waarop alle
mensen gelijk zijn . .\1aar daM zit een ni.
veau tussen. het niveau van het gezin.
van groepsverbanden, En dat is nu juist
het niveau waar een groot deel van de
m<1.:htsongelijkheid russen mannen en
vrouwen ligt verankerd. Volgens mij is
het \'an essentieel belang dat het huma-
nisme gaat bedenken hoe de gl'zinsrcla-
ties rechn'aardiger zouden kunnen wor-
den, Pas ab dat is bereikt, kunnen we met

wd seksi.'-spi.'cifiekt:r is ingevuld dan
men 7elf \'eronderstelde. Ik zal mijn ver-
moeden testen door te onderzoeken hoc
die algemene ht'grippen in de praktijk
uitpakten. Als blijkt dat die begrippen
vooral in het HlOrdeel van mannen heb-
hen gewerkt, dan kan ik con~tateren dat
cr met twee maten werd gemeten. ~
Het gaat cr Ulla janS7. niet om de huma-
nistis.:he traditie alsnog zwart te maken.
"Dat zou nogal ondankbaar zijn. \'('ant
pas toen die humanistische principes wa.
ren geformuleerd, konden vrouwen 7.eg-
gen: 'En wij dan!? Waarom gelden al die
mooie ideeën over burgerschap en indivi-
dualisme niet voor ons?' Pas toen kwam
her protest van vrouwen tegen hun bui-
tensluiting redelijk over. Zo stimuleerde
het humanisme de opkomST \'an het femi-
nisme en van de vrouwi.'nheweging.
Tegelijkertijd werd het feminisme pas
mogelijk door die algemene categorie
'mens' open te breken en te leggen: 'wij
vrouwen zijn echt anders, wij hebhen iet~
aan de maats.:happij toe te voegen', Dat
onderlinge gevoel van verbondenheid gaf
een enorme kracht aan de vrouwenhewe.
ging. Ironisch genoeg i~ een eeuw later
ook die categorie 'vrouw' te algemeen be-
vonden. Arbeidersvrouwen en zwarte
vrouwen hehhen inmiddels zeI:T tere(.hr
opgemerkt dat zij niet waren geraad-
pleegd to('n feministen namen~ 'de vrou-
wen' begonnen te spreken, Ulla Jansz:
"In feite is het niet eens meer zo duidelijk
waT we nu onder 'vrouw' moeten ver-
staan. De meeste feministische denkers
verkondigen inmiddels dat je geslacht
niet alles legt over je identiteit. Soms
doel je geslacht cr toe, soms niet. Kie-
mand zit vierentwintig uur per dag
vrouw te 7.ijn."
Ook al hebhen feministen niet meer de
pretentie dat vrouwen allemaal hetzelfde
zijn, toch merken ze dat ze in bepaalde si.
tuaties lets geJlwen hebben met andere
vrouwen. Bijvoorbeeld op de werkplek.
Die verbondenheid is er dus nog wel,
maar wordt lokaal en historisch inge-
vuld. lJlla Jans7.: '"Ik denk Jat Jat een
goede omwikkeling is. Want generalisa-
ties 7.ijn akelig. Ze dringen mensen een
identiteit op."

Volgens baar zijn twee cemrale kenmer-
ken uit het humanisme historisch omzag-
hik belangrijk geweest voor het feminis-
me: individualisme en uni\'ersalisme.
!\-lJar feministen lopen nu tegen de gren-

Hoe denkt Ulla janSI haar onderzoek op
te lenen? "Ik wil wijzen op de kloof tus-
sen theorie en praktijk. HeT hedendaagse
humanisme zieT zichzelf vooral als een
produkt van de Verlichting, en legT dus
de nadruk op de overeenkOmSTen tussen
mensen. '."Iensen ziln gelijk geboren' - ty-
pi<;ch zo'n VerlichTingsidee daT ook ei.'n
humanistisch principe is. Niettemin zijn
vrouwen in de praktijk vaak uitgesloten
geweest van al die mooie algemene prin-
cipes'" Ulla jansz: ~je kent hi.'Twel: alle
mensen zijn gelijk, maar sommige men-
sen meer dan anderen, :'\'eem nu burger-
schap, In de juridische zin van het woord
waren vrouwen gewoonlijk andere bur-
gers dan mannen. Som, werden ze hele-
maal niet gezien al, burgers, Ze hadden
bijvoorbeeld heel lang geen kiesrecht,
:'-Jog steeds behandelt de wet vrouwen
anders dan mannen. Vrouwen hebben
geen dii.'osTplicht en hun sociale rechten
lijn vaak afgeleid van het recht van hun
echtgenoot. Dus hoe je het ook wendr of
keert: het wetboek heeft lange tijd ge-
kend rwee eategorieën burgers gekend.
Daar ruimen we nu de laatste resten van
op.~

loofwaardig uit de mond van een vrouw
die is gepromoveerd op de geschiedenis
van het Nederlandse feminisme in de ne-
gentiende en begin twintigste eeuw. Maar
hoc vertrouwd is ze eigenlijk met het hu-
manisme? Ulla jansz: "Ik ben nooit lid
geweest van het Humanistisch Verbond.
Dat werd ook nieT geëisT toen ik werd
aangesTeld. Het"! geleidelijk kom ik er
acbter wat georganiseerd humanisme in
de praktijk inhoudt. ~
Nu is het voor iedere historicus een open
vraag wat hij of zij precies moet verstaan
ondcr het humanisme. Het Humani,tisch
Verhond werd pas opgericht in 1946, dus
vrijwel aan het einde van de periode die
Ulla jansz en haar collega's bestuderen.
"Wc moeten steeds bepalen wat we wil-
len rekenen tot de voorlopers van het he-
dendaagse humani,me. Zelf wek ik dil."
voorlopers in eerste instantie onder de
vrijdenkers, de links-liberalen en de soci-
aal-democraten. Ik bestudeer hoe er bin-
nen die 'humanistische' stromingen over
het \Touwenvraagstuk werd gedachr.
:'-Jee, daar kan ik verder nog niet veel
over leggen, het onder7.oek staat nog in
de kinderschoenen."

"Links-liberalen, een groep die ik dus tot
de humanisten reken, hebhen ~elijkheid
altijd hoog in het vaandel gevoerd. ~1aar
ze protesteerden niet bij deze hestaande
praktijken van ongelijkheid. D,n klopt
dus niet." Na een stilte: "Geen moedwil
\'an de liberalen boor. Ik denk dat ze het
gewoon nier zagen. Hun denkraam
maakte hen ongevoelig \'oor die feit('n.
I Iet zijn precies dÎe mechanismen die ik
in de Nrder1and~e humani,rische traditie
wil a,mwijzen. Ik ga ervan uit dar de
schijnhaar sekse-neutrale terminologie,
zoals 'de mens' en 'her individu', in feite
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recht spreken van een humane samenle-
vmg. "
Zal het Humanistisch Verbond nog wel
'humanistisch' zijn als het de verschillen
tussen mensen in zijn visie verwerkt. "Ik
zou niet weten waarom niet. En nu ga ik
typisch het antwoord van een historicus
geven: alles is aan veranderingen onder-
hevig, dus ook wat we verstaan onder
humanisme. War mij betreft is iets huma-
nistisch als het voortbouwt op de huma-
nistische traditie. Serieuze aandacht voor
verschillen zou voor het Humanistisch
Verbond zelfs een manier zijn om de ei-
gen beginselverklaring serieus te nemen.
Humanisten streven toch naar vrijheid,
naar een humane samenleving, naar me-
demenselijkheid en gerechtigheid? Nu,
daar mankeert nog heel veel aan, zou ik
zeggen. Zeker als je de maatschappij uit
gaat splitsen naar de positie van mannen
en vrouwen, zie je goed dat we nog hele-
maal geen rechtvaardige samenleving
hebben. Dus aandacht voor sekse-ver-
schillen zou je even goed een verdere ont-
wikkeling van het humanisme kunnen
noemen."
"Het staat voor mij vast dat cr binnen de
humanistische beweging wat moet ge-
beuren. Het humanisme heen grote

moeite om zijn plaats te bepalen sinds de
ontzuiling van de jaren zestig. De grote
motor, verzet tegen de structurering van
de maatschappij volgens religieuze
scheidslijnen, is immers weggevallen. Wil
het humanisme relevant blijven, dan zal
het zich moeten heroriënteren, dan zullen
er andere accenlen moeten komen. Per-
soonlijk denk ik dat erkenning van de
cruciale verschillen tussen mensen een
voorwaarde is voor het overleven van het
humanisme. Anders raakt de beweging
versteend,"
Dat zou Ulla jansz betreuren, want
volgens haar moet er een plek zijn waar
wordt nagedacht over wat we eigenlijk
verstaan onder een humane samenleving.
Ulla jansz: "Het paarse kabinet heeft
dan wel geen christelijke signatuur, maar
het gevoerde beleid is nog steeds akelig
technocratisch. Het gaat alsmaar over
prijskaartjes en de markt, en nier over
welk type samenleving we wensen. Ik
geloof dat er grote behoefte is aan een
debat over bredere politieke onder-
werpen. Humanisten zouden het voor-
touw kunnen nemen. Want waarom zou
her Humanistisch Verhond niet de plek
kunnen zijn waar die discussie wordt
gevoerd?" •

•

•

Humanisten vinden
dat ongelijkheid
niet moét bestaan
en sluiten er
vervolgens hun
ogen voor
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HOM.Nieuwsbrief: 'Grenzen overschreden'

Socrates.lezingen gebundeld
Om Afrika te bezoeken
hoeft u dil jaar geen
dure vliegreis Ie
boeken. Vanaf
februari tot en met
september reist
Afrika namelijk
door Nederland.
Novib beeft, in
samenwerking mL't
Stichting Do~n van d~
Nationale Postcode
l.oterii,
een groot, ge-
heimzinnig
gcbouw ge-
maakt.
In dit gebouw, dat
gratis is t~
bezoeken, is
een speeta
culaire show op~ebouwd. In slechts 7
minuten ontdekt u het dagelijks leven
in Afrika. U maakt een dag mee uil
hel leven van een Afrikaanse vrouw .
.\tet letterlijk al uw zintuigen ervaart
u haar belevenissen. U ervaart dat de
werkdag van de7.e Afrikaanse vrouw
lang en 7wa,H is . .\Iaar ti l.Ît"t ook Jat
zij met veel kracbt en creati\'iteit een
goed inkoml'n verdient voor haarzelf
en haar kinderen.
Een t"n'aring om niet te missen. De
gratis voorstelling 'I",'TO AFRICA'
staat van dunderdag 16 tlm zaterdag
18 februari in Nijmegen op hel Plein
1944. Vervolgens in Amsterdam,
wndag 5 tlm woensdag 8 maart.
Daarna iÇ"INTO AFRICA' nog te
b~zoeken op het Festival .\tundial
(Tilburg), in Burgers Bush en Safari-
park Reekse Bergen. Wilt u precies
weten wannl'er en waar, hel dan met
Novib-klantenservice: 070-3421777.

Novib neemt u mee
naar Afrika

Bij uÎlgcvcrij Kok/Agora is onlan~s
verschenen 'MembedJen; essays (l\'cr

humanisme en maatschappij', In deze
bundcllijn de Socralcslczingcn van Je
afgelopen vijf jaar opgenomen. ,\-Iet
bijdragen van Rob Tielman (Humanisme
onder krilick), Trud)' van Aspcren (De
mythe van het onbq{n:nsdc zd£), Hans
Achterhuis (Mensbeeld cn Techniek) cn
Rosi Brailiolti (De weg van de nomade).
Ook de Sm;ratcslczing die Cornclis
Vcrhoeven hield op 6 december (Dc
werken van barmhartigheid) is
opgenonlt:n. SpcciaJ.\ ,'oor dele uitgave
schreef Paul Clitcur, vonTziner van hel
HumaniSlisch Verbond, een kritiH:h
nawoord.
Hel hock kIJ\t in de ••••.inkel f 2~,90. Lezers
van de Humanist kunnen het met speciale
koning beslellen door f 25,- IJver te maken
op giro 582293 ten name van Stichting
Socrates te Utrecht. onder vermelding van
'Memheelden'. U krijgl hel bock dan zo
snel mogelijk lhuis geSlllUrd.

l'1~t bIJdra£e •• va",
Han. Acht,,"" ••i.
Trudy van Alpenn
Roti Braidoctl
Pa,,1 Cliceur
Rob TIelman
Cornen. Ve•.••oen"

De HO,\t-Nieuwsbrief is dit keer een special op het thema 'Grem:eloo~
Overschreden', waarin verschillende artikelen ingaan op de gevolgen V(lor

mensen van eonfliehituaties in de wereld. Het tijdschrift wordt geopend met
een duidelijke slellingnamc van HOM-voorzitter Maarten \'.10 Traa owr het

vluchtelingen vraagstuk in Nederland. Verder een analyse van de opzet van het
Joegoslavië-tribunaal, mei name gericht op Je positie van \Tounen als

slachtoffer/overlevende/getuige van memenrechtenschendingen
die het gevol~ zijn van sexueel geweld. HOM-medewerkster \Vinde Evenhuis

pleit voor meer gerichte opvang \'oor deze Houwen.
Ook in dit nummer een uitgebreid interview met de clandestien gekozen

presid~nt van het voormalige Joegmla\'ische gebied Kosova, dat in
lOenemende mate door een Servische politionele en culturele overmacht

onder de duim wordt gehouden. Ellen Verwicl doet verslag van een
workshop tijdens de NGO-bijeenkomst tcr \'oorbereiding van de

VN-Wereldvrouwenconferentie (in Wellen in oktober 199-1 j.
De HOM-Nieuwsbrief wordt uitgegeven door het Humanistisch Overleg

.\lensenrechten en verschijnt twee maal per jaar.
Losse nummers f 3,50 excl. porto.

Inlichtingen: HOM, Po\tbus 114,3500 AC Utrecht, tel. 030-392134/392100.

HIVOS TRIODOS FONDS: SPAREN IN HET NOORDEN, LENEN AAN HET ZUIDEN
De ontwikkelingsorganisaties
111VOS en Triodos l~ank heb-
ben de Slichting 111VOS Trio-
dos Fonds opgericbt. Deze
stichling ~'erslr~kt leningl'n
l'n garanties aan kleinschalige
beJriiven en coöperaties in
ontwikkelingslanden .. \Iet de
oprichting is her ;-.Joord-Zuid
Plan van HIVOS en Triodos
H.\nk definitief rond.
Kern van het i\"oord.Zuid
Plan is een andere manier van
oll[wi k kelingssa men werk ing:
sparen in het i\"oorden, lenl'n
aan het Zuiden. Via el'n spe.
dale spaarrekening hij Triu-

dos Bank, de ;'\oord.Zuid
Spaarrekening, worden
spaarders in het :-':oorJen bl'-
trokken bii economische ont-
wikkeling in llt't Zuiden. Op
basis van bel totaal aan ingl'-
Il'gJe spaargelden geeft Trio-
dos Bank kredietfaciliteiten
aan dl' nieuwt. stidning, die
daarmee leningen en garan-
ties verstrekt aan projenen
die een rellelijk bedrijfseco-
nomisch penpectief bieden,
maar die geen toegang heb-
ben tot de reguliere krl'diet-
\'erlening. Deze projenen
worden uitgevo~rd door part-

nerorganisatie, van het Hl.
VOS. Jn het Noord-Zuid Plan
ligt zo een cfk-nieve combi-
natie besloten van bancaire
expertise en kl.'nnis van ont-
wikkelingswerk. De :sJoord-
Zuid Spaarrekening is sinds
haar introductie eerder dit
iaar een ,ucces gebleken: in-
middd, is voor bijna drie mil-
ioen guldl'n aan spaargelden
ingelegd.
Aan de gekozen vorm van
kredietverlening (bij voorkeur
in lokaJe valutJ.) zijn onver-
mijdelijk risico's vcrhonden.
de ervaring dil.' HIVOS tot nu

toc opdel.'d mt"t zijn l.eningen-
fonds l~en dJ.1 10% tot 15%
jJ.arlijb afgeboekt moet wor-
den. Daarom werkt her HI-
VOS Triodos Fonds mer
borgstellingen. Spaarders
kunnen middels een Koord-
Zuid Uorgstt"lling participeren
in de risico's die het Fonds
met ziin financieringen in hel
Zuiden welbewust loopt. Hel
streven is om langs deze weg
tenminste 10% van hl'! risi>;o
te laren dragen door parti>;u-
liert"n. HIVOS staat borg voor
maximaal 90% vJ.n hl.'t totaal
henodigde hedrag.
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Harrie Jekkers signeert cd's

Donderdag 1 december vorig jaar kwam cabaretier Hartie Jekkers langs bij de redactie
van de Humanist om 25 dubbel-cd's te signeren met daarop de teksten en liedjes van
zijn laatHe programma 'Mei een goudvis aan zee'. Deze 25 cd's werden verloot onder
de lezers die de redactie een kaartje stuurden. Maar liefst 1015 lezers lielen ons weten
dat ze graag in aanmerking wilden komen voor zo'n speciale cd van Harrie Jekkers,
De volgende 25 waren de gelukkigen. zij hebben inmiddels de cd in de bus gekregen,

Alle inzenders hartelijk dank, de winnaars gefelicileerd!

(Vervolg ,'an rag 5)

schap leverde een variant op h~t be-
stuursvoorstel op. Het begon er mee, dat
iemand die zich als HV-lid aanmeldt géén
lid is van een plaatselijke afdeling, tenzij
hij of zij te kennen geeft-dit toch op prijs
te stellen. En het eindigde cr mee, dat ie-
mand wél lid is ,-an een plaatselijke afde-
ling, tenzij ... Procedureel moet dit nog
verder worden uitgewerkt. De afgevaar-
digden beklemtoonden hiermee voor de
tv,'eede keer dat 7.eeen wezenlijk aandeel
in de beleidsuitvoering wensen.

's .r..1iddagssTOndde vraag centraal of de
mens van nature religieus is. Als verdedi-
ger \'an dit standpunt trad Meerten ter
Borg, godsdiensrsocioloog aan de Rijks-
universiteit Leiden, in het strijdperk.
Mensen beschikken volgens hem over
verbeeldingskracht en relativeringsver-
mogen om de kleinheid en eindi~hcld
van hun bestaan een zinvolle betekenis te
geven. Je kunt dat religiositeit noemen,
in welke vorm dan ook. Zijn opponent
was Henk Vos, ethicus aan delClfde uni-
versiteit. Deze toonde zich wars van elke
poging om zingeving te verwisselen met
religiositeit. De zaal en het forum vod-
den meer voor het standpunt van Henk
Vos dan voor dat van Meerten ter Borg.
~taar met nuances. De discussie verzand-
de enigs7.insin een definitiekwestie: wat
verstaan we nou eigenlijk onder religiosi-
teit? Mogen we h~t ook verwundering of
inspiratie noemen? (ES.)

Wie uilvoerig kennis wil nemen van de
middagdiscussie, kan hel verslag bestel-
len door f 3,50 over te maken op postgi-
ro 58 van het Humanistisch Verbond IC
Utreeht onder vermelding van 'Is de
mens religieus?'.

Haruld Hesselink, Leeuwarden
Trudy van Ipercn, Numansdorp
H. Plooijer, Zaandam
E van Gennep, Swifterbam
K.J. Blom, Rij<;wijk
H.G. Kreuning, Zalrbommel
MartinI' van Vliet, Voorburg
W.M. Ihul, Uithoorn
f\levr, A. Staal, Wijch~n
J. Sanders, Aartswoud
Caroline van Hoek, Tilburg
P~tra L. de Soet, Lelystad
G. Krues~, Hardegarijp

Maike Visser, Didam
Peter ven E!leke Brouwers-Kooien,
1100gerheide
B. Schilder de Gier, Epe
Loetitia van Vree, Arnhem
Henk Lallgenhuijsen. Rosmalen
1.1. Verhuist, Haarlem
Mevr. D. van Elten, Breugel
R.W. rccnstra, Geldrop
G.H. Groen-de Hoo, Dordrecht
K. Bijlenga. Utrecht
Loes Winkel, Nuenen
A. WierT7.•Am<;rerdam

Hans Achterhuis en Fons Elders in debat

Hans Achterhuis

Op dinsdag 21 februari zullen Hans Achterhuis en Fons Elders met elkaar in
dehat gaan. Aanleiding is e~n recensie die Hans Achterhuis voor de Humanisl
van meÎ vorig jaar schreef over het nieuwe handboek 'Humanisme, Theorie
en praktijk' (onder redactie van Paul Cliteur en Douwe van Houten), Hans
Achterhuis oordeelde in hel algemeen positief over het hock. Alleen de bijdra-
ge van Fons Elders had hij 'met gekromde lenen' gelezen,
De reactie ,'an rons Elders bleef niet lang uit. In een ingezonden brief in de Hu-
manist van seplember verdenkt hij Hans Achterhuis er ~'andal die 'gekromde te-
nen' vooral hebben IC maken mei de kritiek die Fons Elders heeft op de postula-
ten van Jaap van Praag, op Foucaull's maoïsme en op hel poslmodemisme. Fons
Elders in de ingezonden brief: 'Er wordr veel overhoop gehaald in mijn tekst,
meer dan menig humanist lief is. 1-11'1 humanisme ondergaat een slriptease'.
Hans Achterhuis reageerde weer in het \'olgende nummer ,'an de Humanisl (no-
vember). In een ingezonden brief loont hij zich verbaasd over de 'lotaal nieuwe' Fons Elders
verwijlen die hij voor de ,'oelen krijgl geworpen, Reden voor hem om Fons El-
ders tOl een openbaar debat uit te dagen. Pico, de studentenorganisatie van de
Universiteit voor HumanÎstiek, organiseert dil debal op dinsdag 21 februari,
l'laats is de Uni\'ersileit voor HumanislÎek, Drift 6 in Ulrccht, De zaal is open
om 13.30 uur, het debat begint om 13.00 uur. Gespreksleider is Henk :\1an-
schot. Toegang is graris. Voor verdere informalie en voor lOezending van de re-
levanle teksten: Universileil voor Humanistiek, tel. 030-390100.
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Bedrijven streven naar een economie die
rekening houdt met mens, milieu en dier

de Derde We-
reld. Deze zorg-
zame onderne-
meningen be-
kommeren zkh
daadwerkelijk om
wat hun onderne-
ming \'oor mens, na.
tuur en milieu bete-
kent, het is ook uit-
gangspunt van hun bedrijfs-
matig handden.

liet meest bekende en in het oog sprin-
gende voorbeeld is wel Tht' Body Shop.
Deze winkelketen in huid- en haatverzor-
gingsprodukten streeft er nier alleen naat
om de belasting van het bedriif op het mi-
lieu te verminderen en om eerlijk 7_akente
do••.n md de Derde Wereld, maar ge-
bruikt haar winkels ook als een commu-
nicatiemiddel bij het streven naar een
leefbaarder wereld. Ze geven weliswaar
geen cent uit aan reclame. maar in hun
fold••.rs en etalages worden de campagnes
(onder andere over bedreigde diersoorten
en voor behoud van het regenwoud)
breed uitgemeten. De medewerkers mo-
gen zich in werktijd voor deze campagnes
inzetten - maar ook \'oor andere maat-
schappelijk relevante projecten wals
taalcursussen aan vluchtelingen.

Profileert The Body Shop zich sterk op
haar inz••.t voor cen leefbaard ••.r wereld,
veel andere caring companies doen dit
liever '[ow-profile'. Ofwel omdat ze het
vanzelfsprekend vinden en niet iets om
zich over op de borst te kloppen. Ofwel
omdat. als je dit met veel tam"tam naar
buiten brengt, her risico groot is dat je
v()ortdllT••.nd op je vingers gekeken wordt

HU~IANISTfebruari1995 14

••.n bij ht't min-
ste of geringste
dat Ie niét
waarmaakt een
storm van protest
over je heen krijgt.
Directeur Perer

Blom van de Triodos
Bank: "Wii benadruk-

ken de ma;ltSchappelijke
verantwoordelijkheid die wij als bank ne-

men wel, maar doen dit leker niet op een
ludieke manier. Een bank moet nu t'en-
maal soliditrit uitstralen . .\-Iaar we willl;'n
ook niet te \'eel verwachtingen wekken.
Als mensen bij ons komen, zijn 7e vaak
vt'rrast dat wr zoveel meer doen aan het
milieu en sociale projrctt'n dan ze ver-
wachten. Dat geeft mij minstens zo'n rus-
tig ~r\'oel."
Peter Blom is één van de initiatiefnemers
tot het onlangs, naar Amerikaans voor-
beeld. opgerichtr Soci:ll Venture ~etw-
ork Europr (SVl'\E). Hrt SVl'\E wil zich
wl;'teldwijd illlrttCn \'oor maatschappelij-
kr veranderingrn l;'n voor dl;' social••.en
fi:ologisch ••.gevolgrn van het ondeTOr-
ml;'n. Het telt momeilteel 130 Europese
bedrijven. waarvan 25 Nederlandsr ( on-
der andere Van :\Ielle, Esprit, Dr. Van der
Hoog Cosmetics en Vermogensplanning
NBI). De aangeslotrn bedrijven strevrll,
kortwrg gezrgd, naar ren rconomie die
Trkening houdt ml;'tmens, milirll ••.n dier.

Dt' bt'drijven willen elkaar ondersteunen
om dit ideaal ook daadwerkelijk uit te
dragl'n.

;'\atuurlijk brt'ngt niet elk bedrijf dat 7ich
onder de noemer 'zorgzamt' onderne-
ming' s\.haan. dit idl;'aal op drzelfu ••.ma-
nier in praktijk. Het ene bedrijf lq~t meer
de nadruk op het milieu en duurzaam
producrren. terwijl hrt andrre 7ich mrer
richt op h••.[ ond"'Tsteunen ,'an sociale

projecren of goede doelen. En een derde
bedrijf geeft actief vorm aan een andere
wijzr van samell\\'t."rken rn beslissen bin.
nen hn bedrijf. \X'at alle echter gemeen
hebben. is het gevoel dat het anders moet
én kan. Dat bet streven naar meer van
hetzelfde (méér winst, méér tfi:hnologi-
sche vernieuwingen en méér econumische
grori) ern dooJlop ••.ndr wl;'g is. Of zoals
Gerda Voorhij. tot voor korr voorziner
van de Voorbij Groep Wilnis. het onlangs
zri: "Bedrijven en organisaties lijken
streds vakrr tot zuiver materieJe helan-
gengemrenschappen gereduceerd. Waar
het hen aan ontbreekt, is bezieling en ver-
antwoorddijkheid nemen voor hl't ~r(Jte-
rr geh••.el." Zij is van mening. en velen
met haar - dat het bedrijfsleven zich niet
mct'r afzijdig kan houden van de grme
maatschappelijke problemen die zich in
on7,r tijd voordoen. Bedrij\'en moeten het
VOOrtouw nemen. In plaats van de na-
druk eenzijdig te leggt'n op winst en ma-



Het bedrijfsleven kan
zich niet meer afzijdig
houden van de grote
maatschappelijke
problemen. Het
leveren van welzijn
zou weer tot de kern
van het ondernemen
moeten gaan behoren.

Gerard Endenburg

teriele welvaart, 1.0U het leveren van wel-
zijn weer tot de kern van het ondernemen
moeten gaan behoren.
Daarmee is echter niet gezegd dat winst
voor de sociaal verantwoorde onderne-
mer taboe is. \X'ant voor een gezonde 011-

derneming is winst noodzakelijk, niet al-
leen om de continuïteit van het bedrijf te
garanderen, maar ook omdat deze dc
middden geeft om op het sociale vlak iets
te kunnen doen. De Haal; is cchter of je
als hcdrijf ook niet tevreden kunt zijn
met een iets minder hoge winst. Of je
een gedeelte van de wimt niet kunt re-
serveren voor een duurzame, minder
~.ervullende produktiewijze, of er-
voor kunt kiczen om alle winst boven
een bepaald percentage in proircten te
steken die Je maatschappij war ople-
verrn. Sommige bedrijven doen heide.
Zo kiest hct modebedrijf Esprit er niet
alleen voor om minder milieubelastende

grondstoffen te gehruiken, ( zoals na.
tuurlijk gekleurde wol, ongebleekt ka.
toen, kringloopstoffen en geen gegalvani-
seerde metalen delen zoals knopen en rit-
sen) maar het ondersteunt ook bedreigde
ambachtslieden in andrre werelddelen.
Esprit laat bijvoorbeeld vrouwen in Ap-

palachië met de hand truien breien en het
werkt samen met 'Silk for life', een orga-
nisatie die Colombiaanse coca-boeren
aanspoort om zijdc te cultiveren.

Uiteraard vereist deze andere manier van
ondernemen ook een omslag in het den-
ken van de ondernl'mer en de werknemers
van het bedrijf. De zorl7ame ondernemer
zal niet langer gericht moeten zijn op het
louter beheersen of managen, maar 7_11

moeten leren luisteren naar wat zijn
medewerkers, van hoog tot laag, te
zeggen hebben. Hij zal hen de moge-
lijkheid moeten bieden om hun creati-

viteit, betrokkenheid en intelligentie in
te brengen en hier zelf de verantwoorde-

lijkheid voor te dragen. Om dit te berei-
kcn zal de ondernemer of manager niet al-
leen meer kunnen bogen op zijn traditio-
nele instrumentarium van kennis, macht
en technische vaardigheden, maar 7.a1 hij
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MEXX: Er is een hoop leed op de'
probeer er iets aan te de

Manon Lijftogt: We vinden het de normaalste
zaak van de wereld dat je als bedrijf je
steentje aan de maatschappij bijdraagt

Bij ~lcxx Nederland BV (40
werknemers) zijn de mensen de
belangrijkste factor in het bedrijf. ••AI1cs
wat wij doen is gemakkelijk door
anderen na te m;lken of te kopiëren",
zegt Manon Lijfwgt, promotion
manager bij het Houtense modcocdriif,
"alleen de mcmCil die er werkrn niet.
Die makt>ll het hedrijf. Wij willl;"i1 voor
hen dan ook een zo prettig mogelijke
wcrkomgcTing creëren, zodat zij elke
morgen met plC7-icr naar hun werk
gaan." Om dat te bereiken, krijgen de
medewerkers - over personeel spreekt
men niet hij ,\:Icxx - niet illlt"CII inspraak
bij allerhande zaken die voor het hcdrijf
van helang zijn, ffiJaT wordt ook
gestimuleerd dat ze \'otdoende uitdaging
in hun werk blijven houden. Zo moet
\'rijwcl iedere medewerker in de hrlr
organisatie inzetbaar zijn.
Manon Lijfrogt: "'X'ij werken niet wzeer
met specialisten, maar met gencralisten.
Dat wil zcggcn dat mensen w'n beetje
van alle facetten van het bedrijf op de
hoogte moeten zijn, zodaT ze vandaag de
ene functie kunnen uitoefenen en morgen
de andere." De enige uitzondering zijn
de ontwnpers, omdat ûj hl'eI spccifiek
werk doen. ~lcdewerkers worden
aangemoedigd om hun kennis over de
diwrse aspecten van de bedrijfsvoering
zoveel mogelijk te vergroten. zodat het
werken bij Mexx voor hen l'en continu
leerproces is. Het initiatil'f hil'rtoe moet
het liefst van de mensen zelf komen, al
hiedt het hedrijf wel de nodige
faciliteiren. Zo worden er regelmatig
uainingen georganisl'erd over
bedrijfskundige l.aken als IJisual
merchandising en marketing. maar ook
over meer persoonlijke onderwerpen als
'hoe ga je meT elkaar om' en 'hoe kun je
meer service verlenen?'. Manon Lijfrogt:
"Ellehogenwerk is hier uit den b01.e.
!\fensen moeten niet ten koste \'an een
ander willen scoren of carriète maken.
We willen dat iedereenlekk{'r in z'n vel
zit en elkaar gelilkwaardig behandelt.
W:lnt als iedereen goed functionet'rt,
functioneert het bedrijf goed."

Iedereen moet zich in het hedrijf kunnen
ontplooien, waardoor het dus kan
voorkomen dar medewerkers die als
directiesecretaresse of koffiejuffrouw zijn
begonnen, nu de verantwoordelijkheid
voor een hele afdeling hebben. Ook kan
icdereen. van kok tOTdirecteur.
mccOeslissen over de strategie dit' ~Iexx
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Nederland in de toekomst gaat volgen.
Hit."rvoor gaan alll' medewerkers elk jaar
voor kerst twee delgen hij elkaar l.inen.
Dan wordt gezamenlijk bepaald waar l_C
als bedrijf over drie iaar willen zijn.
.\tanon Lijftogt: ~Dat l.ijn inspannende
dagen met veel workshops, waarin hard
wordt gewerkt. Iederren kan zich
uitspreken over bepaalde prohlemen die

zich voordrn:n. waarna er gezamenlijk
naar ern oplossing wordt gezocht,
Behalve dat zo'n gezamenlijke beslissing
de motivatie en betrokkenheid van alle
werknemers vergroot, is hd voordeel dat
je er elkaar later altijd op kunt
aanspreken."
~laar ook op andere dagen kunnen de
medewerkers van ~texx hun stem laten



~reld,,
horen. Er worden regelmatig memo's
verspreid waarin medewerkers wordt
gevraagd 0111 hun idn'ën over het een of
anda re spuien. En, voorzover haalbaar,
worden die ook uitgc\'lIcrd. Op her
gebied vall afvalscheiding en
milieuvriendelijkheid heeft dit al tot de
nodige veranderingen geleid. Zo wordt
bet papier apart opgehaald en
hergebruikt, is de ripp-ex \"('f\'angrn
dOOf een milieuvriendelijker middt,] en
staan cr overal in her bedrijf
milieudozen.

Ten aanóen van het milieu hanteren ze
bij .Mexx het motto 'we doen waT we
kunnen', ~W'ant", zo zegt ~vlanon
Liiftogt, ~hct kan allemaal niet in één
keer. We hebben wel een afdeling in huis
die voortdurend op loek is naar nieuwe,
minder vervuilende produktiemethoden.
Ook Iat("l1wc waar mogclijk onderdelen
van de collectie mer gereq-c1ed katoen
weven. We wîllen dir echrer niet te hard
van de daken schreeu\\'en, want dan kan
wat je niét doet gemakkelijk tegen ie
worUen gebruikt. Dat lie je nu ook bij
The Bodyshop gebeuren."
Zo zullen ze hij :\lexx nooiT publiciteit
geven aan hun deelname aan sociale
projecten of aan hun donaties aan goede
doelen. "Anders wordT het Teveel een
m:uketing-insTrument. En dat is niet
onze bedoeling. \X'e willen OJlSlclf cr ook
niet voor op de borst kloppen. \Xle
vinden het de norn1<lalste zaak van de
wereld dar je als bedrijf je steentje aan UI'
maatschappij bijdraagt." Den' houding
heeft alles meT de bedrijfsfilosofie van
.\-Iexx Temaken, die simpel gezegd luidt:
cr is een hoop leed op de wereld, probeer
er iets aan TCdoen. Begin hiermee bij
jCl.elf en je cigen werkomgeving, maar
vergeeT ook ie maat<;(happelijke
omgeving niet. :\Ianon Lijfrogt: '"'Wat wij
willen is positiviteit uitSTr;tlen. Dat
communiceren we naar icdereen toe,
naar on7e eigen medewerkers, de klanten
en leveranciers. Wij zien hen allemaal als
partners. Die gebruik je niet om er op de
korte termijn winst uit te slaan, maar je
probeert er op de langere termijn echt
mee samen rt..werken. Wij doen dit door
goede afspraken te maken, door de
leveranciers niet tot op de bodem uit te
knijpen, maar hen redelijke prijzen te
betalen, en door de klanten niet met
produkten tc overladen. Snel het grote
geld willen verdienen is in niemands
belang. Ook niet in dat van het bedrijf.~

ook eigen<;(happen moeten ontwikkelen
als inlevingsvermogen, intllitie, gevoelig-
heid voor zichzelf en anderen. Van de
werknemers vereist her een grotere im.et.
Zij zullen meer l.elf het initiatief moeten
nemen en vooral ondernemend in het be-
drijf staan. Ook zullen zij minder gericht
moeren zijn op scoren, maar leren om echt
samen te werken, met respect VIM)rieders
inhreng en vaardigheden. Dit vergroot
niet alleen de motivatie en betrokkenheid
van alle medewerkers, maar het
mobiliseert (Mlk een enorme
hot'\'eelheid creativiteit. En die
creativiteit is misschien wel het
belangrijkste 'kapitaal' om de
marktpositie van je bedrijf veilig
te stellen.

Gerard Endenburg, direCTeur
van Emienburg Elektrotechniek
te Rotterdam, is een ondernemer
die al vanaf het hegin van de jaren
'70 bezig is met een andere manier
van bedrijfsvoering. De traditionele
machtsslructuur, waarbij er een grore
ongelijkwaardigheid hestaat, met name
tot uiting komend in de hesluitvorming,
was hem van meet af aan een doorn in
het oog. "Die machtsstructuur is te veel
op ontkenning gehaseerd - en ontkenning
zie ik als de ultieme vorm van geweld. De
traditionele houding van de leiding van
een onderneming is vaak: 'kop houden,
want er moet worden heslist' of: 'als je
niet doet wat ik zeg, dan zorg ik ervoor
dat ie die promolie niet maakt'. Daarmee
creëer je voortdurend een win-verliessitu-
atie, waardoor werknemers niet mcer
met hun ideeën en kwaliteiten durven te
komen. Je onderdrukt cr alle creativiteit
mee. Hct is dan ook niet vreemd dat de

bedrijven met zo'n machtsstructuur vast-
lopen in verstarring en bureaucratie en
dat le niet voldoende kunnen inspelen op
alle veranderingen waar deze tijd om
vraagt. .,

Gerard Endenhurg voerde een gelijk-
waardige manier van besluitvorming in
waarhij alles ingebracht en besproken

kan worden •. Een bcleidshesluit kan pas
worden genomen als niemand daar een
overwegend en beargumenteerd bezwaar
tegen heeft. Deze besluitvorming vindt
plaats in zogenaamde 'kringen', ongeveer
gelijk aan afdelingen die een gemeen-
schappelijk belang hebben. Zijn bedrijf
met 120 werknemers lelt zes van deze
kringen. Daar hoven staan de bedrijfs-
kring en de topkring, waarin het vroegere
cotnmissariaat, de directie en twee afge-
vaardigden van elke kring zitten. Omdat
de kringen de gevolgen van de besluiten
die ze nemen aan den lijve ondervinden,
ontSlaat er vanzelf cen groot sturend en
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corrigerend
u'rmogen. En
UJlllbt de krin-
gen bovendit'n
autonoom beslis-
singen kunnen ne-
men, wordt er niets
aan anden."n opgt.-
drongen of vall bovenaf
opgelegd. Daarmee Jue Je
volgens Gerard Endenburg pas echt recht
aan de inbreng en auronnmie van iedere
medl'werker. ~[)e mensen van een kring
kunnen gezamenlijk besluilen in wdke
laken ze willen investeren, uf ll. minder
v'ervuilcnde materialt,tl willen gebruiken,
of ze wel of niN willen leveren aan een
kerncentrale. En ook of 7.e bijvoorbeeld
een hep'lald bedrag v"an hun wimt aJn
eell sneiaJI projt •..:t of goed doel willen
schenken. Wel moeten ze hiernlor 7.e1fde
verJntwoordeltjkheid dragen, ze moeten
de organisJtie ervan 7.elfopzenen.- Die
grote mate VJn v'erant•.••,uorddijkheid
komt ook tot uiting in het bdoningssys-
teem bij Endenburg Elektrottoçhniek.
:-lJa,t een gegarandeerd deel, dat gelijk i,
aan de CAO, bestJ;lt het sJbris uit ren
VJriJbel stuk, dat afhJnkclijk is VJn de ei-
gen inzet. Ook Je winst wordt volgens
een bep'l;llde verdeelsll.utcJ JJll il'(lerecn
uitgekecrd. Dus LUWe!Jan de ,Hbcidleve-
rende m('dewerkt:rs ai> aan dl."kapitaal-
v'erschaffcrs en de topkring.

Gcrud Endenburg koos voor zo.n Jnde-
rc manier van bedrijfsvoering omdat hij
in ecn heel idealistische omgeving is op-
gegroeid. ~Gelijkheid, n'spen voor de
ander en het gezamenliik aan een leefwe-
rclJ bouwen, ûin mij van jungsaf aan
meegegeven. Ik wilde die ideall'n nil.t lan-
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ger via pamfletten
of vaandels uitdrJ.
gen, maar het in de
praktijk waarma-

ken. Hn bedrijf is
voor mij de keuken

waarin ik het kJn uit.
probl'ren. ~

Opre<.:htebetrokkenheid bij een bepaald
sn..:iaal probll'em is voor meer onderne-
mers of managers de driifveer geweest
om verder te kijken dan hun bedrijfsnew;
Jang is. Ook Petl'r Blom is ervan over-
tuigd dat veel sodaal v"eramwoorde un-
dernemingen zijn ontstaan, omdat êên
persoon echt vanuit z'n idealisme of hart
voor een eerlijke, prin<.:ipiëlemanier van
ondernemen wilde gaan staan. ~Met na.
me in Amerib Lijn veel hippies uit dl' ja.
rl'n '60 goede ondernemers gewurden.
Zij hebben laten 7ien dat StKCesen zake-
lijkheid prima te combineren zijn met
principes en idealen ..' En misschien is de
grootste kr,Kht van de zurgzame onder-
nemer wel gelegen in het authentiek en
volgens £.n persoonlijke waarden en
principt.s in bet leven willen stJan. Die
ondernemer wil daM wel een veer voor
laten. :\u de consument nog. \X!amvuor
prindpes en Sl:hunc. ('('rlijke pruJllkten
zal hij ook wat meer moeten willen beta.
len! •

• Gerard Endenhurg noemt dl'ze andere
manier van besluin'ornling 'socinaatie'.
Hij is daar inmiddels ook op gepromo-
werd. In Rortenhm leidt hij hel Socio-
cratisch Celltrllm . .\lensen die in de su-
douatis<.:he JIIcthode gei"ntl'reSSl'erd£ijn,
kunnen daar voor informalie en <.:ursus-
sen tcre..:ht, td. 010-4528264.

Tr
naai

De Triodos Bank in Zeist nodigt mensen
uit om te sparen voor mens en milieu,
een duurzame wekolllst, guede doelen en
met perspt'<.:tievenvoor landen in
ontwikkeling. Daarvoor heen de bank
verschillende spaarvormen ontwikkeld.
Zoals - in samenwerking met HIVOS,
het Humanistisch Instituut voor
Ontwikkelingssamenwerking - de
Noord-Zuid Spaarrekening, waarbij het
spaargeld wordt inge7.etvoor leningen
aJ.n kleinschalige bedrijven ell
coöperaties in de ontwikkelingslandl"n.
Maar de bank is ook actief betrokken hij
de biologische landbouw, 7.onne-en
windenergie en sociaal vernieuwende
projeaen in Nederland. Zo heeft de
bank een hand gehJ.d in 40% van alle
windenergie die in ons land wordt
opgewekt.

De Triodos Bank gebruikt 60 tot 70%
van het ingelegde spaargeld om kredieten
te verstrekken aan proiecten en
ondernemingen die het milieu niet
belasten en die een meerwaarde voor de
samenleving hebben. De rest wordt op
de geldmarkt belt"!;d.Directeur Petet
Blom: ~Dat moer wel, want een bank
moet te allen tijde voldoende geld in kas
hebben om de opname van spaargelden
wker Ie stellen."
\'ï;'aarmn de bank deze keuze heeft
gemaakt? Peter Blom: ~Ik v'ind het een
vorm \'an modern hurgerschap. Als
onderneming kun je 7.akelijkheid en
berrukkenht.id bij de samenleving prima
combineren. Al v'anaf de start in 1980
hebben wij gezegd dat het ons niet gaal
om zo winstgevend mogelijk te zijn of
om onze spaarders een zo hoog
mogelijke rente te bieden, maar dat we
gezonde ondernemingen wilkn
ondersteunen waarbij de samenleving
iets te winnen heen. We zijn sterds op
zoek llJar het altruïsme in een bedrijf.
DJarbij leggen we overigens wel strenge
selectiecriteria aan. Het moeten goed
doordachte en levensvatbare
ondernemingen zijn, want wc doen niet
aan 1iefdadi~heid.~

Dat goed zJken doen en hrt ideële samen
kunnen gJan, is voor de bank ook een
levensvatbare formule gebleken, want de
Triodos Bank telt inmiddels 30
medewerkers, heeft een filiaal in Iklgii.'
(met 6 medewerkers) en plannen om n.n
filiaal in Engeland re openen. Pet(."r
Blom: "Er zijn genoeg spaarders voor te
v'inden. De laatste vier jaar zelfs in



:los Bank: Steeds op zoek
et altruïsme in een bedrijf

Peter Blom: Mensen vinden het belangrijk
om te weten hoe de winst tot stand komt.

toenemende mate. Volgens mij komt dat
omdat steeds meer spaarders, klanten en
kredietnemers minder op hun
eigenbelang zijn gericht. Het gaat niet
alleen meer om de kwantiteit, maar ook
om de kwaliteit. Dat geldt ook ten
aanzien VJll de winsT. f\tcnscn vinden het
belangrijk om te weten hoc die winst tot
stand komt. Als je die door uitbuiting
hebt verkregen, voelt die winst niet zo
kkkcr aan." Dat zaken doen en
principes elkaar niet hOl'ven te bijten,
wordt volgens hem door steeds meer
bedrijven erkend. "Werden wij in het

begin nog door de grorc banken
wq;gelachen, nu nemen 7.e ons sericus en
willen 7.C in een project windenergie
graag meI om samrnwerkcn:'

Het pmctise what )'011 preach (doe wat je
7.egt), een belangrijk uitgangspunt van de
zorgzame onderneming, probeert de
Triodosbank niet alleen in haar externe
activiteiten, maar ook binnenshuis in
praktijk te hren~en. Zo is het één jaar
nieuwe gebouw geheel uit ecologische
materialen opgetrokken en is er het
maximale aan energiehesparende

nlaatregelen genomen. Peter Blom: "Ons
uitgangspunt is: ,vat kan, dat doen wc.
}"laar wc zijn absoluut niet heilig. Wc
karren alll'maal nog wel in auw's rond,
omdat wc dit."voor ons \verk nodil-:
denken te hebben."

De Triodos Bank is een zogenaamde
plane Ofl-:anisatie: cr zijn twee
directieleden, de rest is allemaal
medewerker. Elke medewerker herdt z'n
eigen verJJltwoordclijkheid en wordt
gestimuleerd om ook op het
beleidsmatige vlak Jctie( te zijn. Zo zal
iemand die de krt~dietverstrekking aan
met name biologische
landbouwbedrij\'en doet, vaak ook in
verschillende commissies zitten die zich
met biologische bndhouw he7.il-:houden.
Dat een medewerker naar Tanzania gaat
om een kolfieproject te heoordelen of
naar Hongarije om et."nhiolo~isch
Iandhouwhedrijf mee te helpen 0p7.etten,
is bij de TrÎodos Bank de gewoonste zaak
van de wereld. Peter Blom: "Dat er
maatschappelijk het een en ander op
poten ~ezet of ontwikkeld wordt, vinden
we niet alleen een zaak van de directie,
maar ook van de medewerkers. Althans
binnen bepaalde grenzen. \X'e
verwachten wel dat ze eerST de klus hier
klaren. ma;lr daarnaast geven we ze ;llle
ruimte om buiten de deur zelf
initiatieven te ontplooien. n Redenen om
dit aan re moedigen zijn dat nll,.'nsen
binnen de hank eigenlijk weinig carrière
kunnen maken, maar ook dar carrit're
niet te veel een doel op zich mag wordrn.
liet uirgangspunt is dat iedereen elkaar
in zijn of haar functie respecteert en
steunt. Men komt niet op rlkaars terrein.
Maar loopt iemand warm voor een of
ander sociaal project, dan krijgt ie de
ruimte om hier echt voor te gJan. Perer
Blom: "En dat werkt hec1 positief.
Iedereen, van secretariaarsmedewerker
tot accountmanger, is ahsoluut
gemoriveerd. Mensen werken regelmatig
's avonds door, omdat ze zo enthousÎast
zijn. Het aantal vriie dagen houden wc
ook niet bij, dat regelen de mensen zelf
wel. n Dat medewerkers ook buiten de
deur actief kunnen zijn, komt volgens
hem de hank zeer ten goede. "Er wemt
hirr altijd van alles rond. Dat is niet
allren goed voor de sfeer, mJar ook voor
onze marktpositie, want je hoort van
"lies en komt met veel mensen en
or~anisaties in contact. \~'at dat betrek
kan ik het elk bedtijf aanhevelen. "
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Het effect van Loesje op de mensen van het eerste uur

De eerste die bedacht
dat je ook ergens

vóór kunt zijn

Wie kent haar niet, Loesje, dat eigenwijze meisje dat muren en
zuilen opvrolijkt met haar prikkelende en tot nadenken stemmende
teksten? Inmiddels is de oerhollandse Loesje tien jaar en uitgegroeid
tot een internationaal fenomeen, dat ook in Praag, Petersburg en

Stockholm de mensen wakker probeert te schudden.
Met Loesje gaat het goed. Onlangs werd haar nog de Machiavelliprijs
toegekend, voor 'grensverleggende communicatie'. Maar hoe gaat
het met de mensen die vanaf het eerste uur bij haar betrokken

waren? Hoe heeft Loesje in hun leven ingegrepen!
Yoeke Nagel was één van hen en vroeg de 24 anderen die aan

Loesje's geboortewieg hebben gestaan om terug te kijken op die
roerige periode. Sommigen kijken om in verwondering, anderen zijn
nu nog actief bij Loesje betrokken, weer anderen geven de Loesje-
gedachte op een heel andere manier gestalte. Aan geen van hen is

Loesje echter ongemerkt voorbijgegaan.

door Yoeke Nagel

Wc schrijven 1984, Je tiiJ Jat links ein-
delijk gelijk leek tc kriigcn. Kernenergie
was toch niet Je oplossing. Er waren dui-
7.cndcn mensen op de been gebracht re-
gen de kernwapens en Woensdre<:hr zou
van de kruisraket bevrijd worden. De tijd
van 'weg-met' en 'stop'-demonstraties
was voorbij. Links kon even uitblazen.
.\laar Je onvrede was er zo ingesleten dat
deze toch een uitweg locht. Als er niets
meer was om tegen tt" zijn, wat dan?
In die dagen werd Laesje gehoren. De
eerste die bt.-dachr dat je ook ergem vóór
kunt zijn. Het vrolijke, pientere, verbaas-
de meisje, dat met haar pakkende teksten
hinnen een mum van tijd de harten vero-
verde van veel meer mensen dan actie-
voerend 'links' ooit had dur\'en hopen.
Knisperend verschijnt de voorjaarswn.
Dat was andere koek. Laesje, die voor
eens en altijd afrekende met de mismoe-
digheid van beTonnen muren. die op elk
antwoord voortdurend een vraag had.
Laesje, die meedeed aan de Tweede-Ka-
men'erkiezingen in 1986, die mensen
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vroeg een hijdrage te leveren in de vorm
van een zak drop of een avondje plakken.
Loesje, die als lijflied de tekst: 'Banaan,
banaan, vooruit ertegenaan', hrulde, die
zowel tieners als vijftigers in extase
hracht met haar grel11.e!oze optimisme
over mens, wereld en wil. "Het donker is
banger voor jou~, zei ze. En: "Verander
jezelf, hegin bij de wereld .•..

Wat de Loesje-theorie toevoegde, was vooral
het besef dat je 'met vrolijkheid en
optimisme meer bereikt dan met hardheid,
geweld en sjaggerijnig demonstreren'

toesje was dt affiches, de teksten, de
boekjes die bij Bruna verschenen, het Ba-
nane-lied. Maar natuurlijk was z.eook de
25 memen die haar vormgaven, die de
teksten hedachten en haar, hijgend van
het gehuppeI, probeerden bij te houden
toen ze eenmaal haar naam gevestigd had
als 'fenomeen dat over tuinhekjes
springt.' Als iemand hen vroeg "Wat is
l.oesje nou eigenlijk?" dan schaterden ze
optimistisch: "Jij!" Als iemand zei: "Wat
wil die Loesje nou eigenlijk?" dan ant-
woordden ze met een hloedserieuze glim-
la(h: ~Nou, de wereld vastpakken en 'm
een kwart slag draaien."
Loesje heeft al tien jaar lang haar doelen
w breed gesteld dat het problemen ople-
vert om het effect van haar noeste arheid
te meten. \'I;'at misschien wel te meten is,
is de uitwerking van Loesje op de mensen
die heT meest hij haar betrokken waren.
Van welke invloed is d,tt affiche-meisje
geweest op haar 25 ouders, voogden en
pleegouders? Wat doen ze nu? En heeft
dat nog iets met hun Loesjt-verleden te
maken?

Indertijd kwamen 7.e samen vanuit ver-
schillende achtergronden: de Wereldwin-
kel, 'klassieke' linkse groepetingen als
dienstweigeraars, krakers en anti-kern"
energiebcweging en een flink aantal (14)
was werkzaam in de 'linkse media', De
idee 'l.oesJe' lag niet ver af van wat die
groep al deed: vooruitstrevende geda(h-
Ten onder de mensen proberen te ver-
spreiden, daardoor de onvrede meT de
huidige situatie aanwakkeren in de hoop
dat daaruit breed gedragen volksactivi-
teiten wuden omstaan die uiteindelijk
zouden moeten leiden tot een betere ver-
deling van ma(ht, geld en produktiemid-
delen. Eh ... revolutie, zeg maar. Geen
unieke gedachte, maar Loesje werd wel
een unieke vorm voor die ged3chre.
Zeven van de 25 vormden indertijd de
'kerngroep' v;}n Loes)e, zij waren dege-
nen die voornamelijk de 'theorie' ontwik.
kelden. Twee daarvan houden zich nu
met andere zaken bezig {één met per-
soonlijke ontwikkeling in spirituele rich-
ting en één beroepsmatig met groep~pro.
cessen en (ommunicatie). Twee \'an hen
zitten nu nog hij de dub als actief lid,
twee ;}nderen zitten nog in het bestuur
van de Stichting Vrienden van Loesje.
Cas, de zevende, verdient het apart ge-
noemd te worden: hij overleed in april
1988, midden in die enervt'rende Loesje-
tiid. Zijn dood had een onmiskenbare in-
vloed op veel Loesie-mensen.
Vijftien van de 25 waren destijds full-ti-
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me (7.q; maar 60 uur per week) meTl.oes-
je hezig. Vergaderen, plakken, het bnd
doorrijden om op bezoek te gaan bij de
afdelingen, teksten bedenken, bediscus-
siëren en laY-OUTen.De overi!;e 10 he-
sTeedden y,.'eliswa3f het grootste deel van
hun tijd ;}an Loesje, m;}ar hadden er nog
andere activiteiten bij.
Van deze 25 zijn nu nog vijf memen ac-
tief bij Loe~je. Vier van hen verdienen
daar ook (gedeeltelijk) een inkomen mee.
Enkele mensen verlenen af en TOe nog
met pleóer hand- en spandiensten a;}n
hun oude liefde, Vijf mensen voelen daar
e(hter niets meer voor.
Slechts 3 van de 25 vonden een haan hij
een h;};}s,waarv;}n eentje zelfs in een se-
mi-overheid~functie. Opv;}lIend veel
mensen (8 van de 25) zijn zelfstandig on-
dernemer geworden en daarvan hebben
er zelfs 7 een bedrijf dat zich beó!; houdt
met het verspreiden van ideeën, commu-
nicatie. De 14 resterende mensen hebben

heel uiteenlopende bezigheden: van
vluchtelingen werk tot kandidaat-notaris,
van kunstenaar tot computerprogram-
meur en van huisvrouw tot reisleider.

Zegt de variatie in beroepskeuze iets over
de invlocd van Loesje? Gerry Westhuis
denkt van niet. Zij werkte lange tijd in
t.en a~ielzoekerscentrum en vertrekt bin-
nenkort voor drie j.lar naar Botswan;},
als partner van eCIl SNV-er. ~Ik herken
Loesje vooral in hóe ik de dingen doe,
niet zozeer in wat ik doe."
Opvallend i~wel daT relatief veel memen
niet bij een haas werken. Dat ligt zeker
niet aan die bazen zelf: een 'Loesje-verle-
den' wordt vrijwel overal zeer gewaar-
deen..!. Creativiteit, veelzijdigheid, een
verfrissende kijk op de zaken en eigen in-
hreng zijn de kwaliteiten die door po-
temde werkgevers direct worden geasso-
cieerd bij een werknemer met een Loesje-
achtergrond, Waars(hiinliik is het dan



ook meer de creatin'e1ing l.e1fdie het niet
7.0 op werkgevers heeft. Het anti-aurori.
taire dat hij Loesje zo heer~t kan d,tar de-
het aan zijn, maar ook de beklemming
van het werken binnen een bestaande
structuur, met een tijdrovend en de spon-
taniteit remmend overle~systeem, dat bij
Loesje gelijk stond aan doodwnde: 'Be.
ter ten halve gekeerd dan ten hele ge-
dwaald', was een bijna maandelijks ge-
hoorde strijdkreet, waarna de nog in op-
houw zijnde cerdcre organisatiestrucTUur
weer compleet werd omgegooid.

Veertien van de toenmalig actieve Locsjes
geven de wekelijksc scholingsavonden
Jan als de belangrijkste \'erallderende
factor. DaJr merkte de buitenwereld ech.
ter weinig van, want alle aandacht waar
Loesje zich in moçht koesteren ging naar
de affiches. Daardoor leek het alsof de
teksten van ~eerlands Buitenbehangster
zomaar uit de lucht kwamen vallen. Nou,
nict dus. Een unieke, zelf gemaakte, brui-
~ende, maar zwaar te verwerken gedach-
teIlcocktail lag eraan ten grondslag. Sa.
mengesteld uit het memheeld van Erich
Fromm, de maatschappij-analyse van
~1arx en Lenin en de spirituele bijdrage
van Selh, een New Age-fenomeen, aange'
vuld met stukjes Jung, Rudolf Steiner,
Ca,raneda, ErneH ~1andcl, Politzer en
wie zich wal nog meer aandiende met

waardevolle 'denktrends'.
Wat de Loesje-theorie aan
de basisgedachte van de-
ze heren toevoegde, was
vooral het besef dat je
'met Holijkheid en op-
timisme meer bereikt
dan met hardheid, ge.
weid en sjaggerijnig
demonstreren'. De
kern van de scholin.
gen werd uiteindelijk
een simpele, maar
veelOJllvattende
boodschap: de we-
reld is maakbaar.
Door jou!
De 'kracht van de
overtuiging'
,tond hierbij
centraal: als je
gelooft dat iets
kan en je werkt
er min of meer
planmatig
naar wc, dan
is het ook he-
reikbaar. De wereld werd
niet alleen als maakbaar ge:llen, ma,u er
werd ook vanuit gegaan dat het verlan-
geil hiernaar in ieder mens borrelde, het
hoefde alleen maar losgemaakt te wor-
den. De twecde pOOTvan de theorie wa,
dan ook eigen \'Crantwoordelijkheid.
Willem (nu kunstenaar) zegt: M\X'atik bij
Loesje leerde, was vooral dat je pa~
slachtoffer van cen ,ituatie hent al~ je dat
zelf wilt. Stel je je anders op, neem je \'er-
antwoordclijkhcid voor je eigen leven,
dan wordt het leven heel anders. Je hoeft
dan niet voortdurend een ander de schuld
te geven. Anderen veranderen vaak toch
niet. Je moet jezelf serieus nemen en stap-
pen zetten in de richting die je op wilt. ~

Er was nog een belangrijk verschil met
het oude linkse denken. Gerry \""esthui,:
MBij l.oesje hleef je zelf niet huiten schor.
't Ging niet meer om een abstracte we-
reld, het ging om jou. Structuren veran-
deren, wals ik voor die tijd in linkse
c1uhjes deed, is afstandelijker dan men-
sen veranderen. M Jurjen Tjallerna, (nu
nog steeds als free-lance tekenaar en full-
time holler aktief voor 'haar') verwoordt

Loesje had op elk
antwoord
voortdurend een
vraag

wat ook een aantal anderen zegt: MIkwas
ervan onder de indruk hoeveel impact
een theorie, overtuigingen kunnen heb-
ben. Op de universiteîl was theorie alleen
een soort achteraf-redenatie. i\taar bij
Loesje hrachten wc analyse en theorie di-
rect op een praktio;ch pLm .•..
Dat was ook de r{.den waJTom het scho-

lingsgedcelte
gerust achter de schermen
kon hl ijven: wat daar he,proken werd,
kwam druppelsgewijs op de affiches naar
buiten. En het werd in de loop der jaren
steeds herkenhaarder in de houding, le-
H"nsvisie en activiteiten van hen die eraan
meededen.
Aan de andere kant: misschien stond de
theorie ook wel los \'an wat cr inde prak-
tijk gebcurde. Niko Wolswijk (nu avon.
TUurlijk reisleider) i~ er nog steeds scep-
tisch over. \X'at had homm te maken met
een emmer behangerslijm in een steegjef
\X'ar zei Steiner over een zelf geschreven
toneelstuk met [wee olifanten op het Bin-
nenhof?

Wat op de scholingsavonden twee jaar
lang als theorie wcrd bediscussieerd,
kreeg voor vcel men ,en opeens handen
en voeten door het overlijden van Cas.
Net op het moment dat de Loesje'scho-
lingen gingen ovcr 'verantwoordelijkheid
nem{'n voor je leven' en de vraag opge.
worpen werd of dat uiteindelijk inhoudt
dat j{' ook verantwoordelijk h{.nt nJOr je
dood, werd Cas door een dronken
chauffeur doodgereden. Hoezo verant-
woordelijk voor ie eigen dood? Eén van
hen: Wat Cas was gebeurd kon ook miÎ
overkomen. Als ik iets wilde moest ik het
nu doen en het niet bij dromen laten."
Sas Verwiel, z'n vriendin: "Door de dood
van Cas wrrd del.e groep mensen opeens
verbonden door iets anders dan gehuppel
en vrolijke teksten. We waren altijd bezig
gewee,t met dingen die wc zelf maakten,
zelf bedachten. De dood hoorde helemaal
niet in die sfeer thuis. MH{"t gcvolg was
dat er meer ruimte kwam voor gevoelens
en dat del.e niet langer als 'navelstaren'
werden bestempeld.

HmlA~ISTfebruari 1995 23



Sas Verwiel: Door de dood van Cas werd
deze groep mcnscn opeens verbondcn door
iets anders dan gehuppe1 cn vrolijke tckstcn

WIE
NIET BEIDE BEN£&'
OP DE 'Y

BLIJFT GROND
STAAN

KONIT NIET VER

Al£'! dank lid/I ."IJS \ferll'iel

I.oesje zo niet dl' methode, uan luch ze-
ker een methode. Jurjen Tjalll'ma: "Het
IS l'en onderzoeksmethode, die ook in het
hedrijfsb'en en het onderwij, werkI,"
.\lieke Tellllalll (indertijd voor Loesje van
het carri~repad ge,rapt en nu zelfstandig
onderneemster): ","oesje voegt niks toe
aan de wereld, ze wil misschien juist iels
behouden dat in elk mens aanwezig is:
het ontdekkende kind, dl' vrijheidsdrang,
de behuefte lief gevonden te worden. "
"Het is de methode om een kuiltje voor
de jus te maken in de wereld, Het hcsef te
doen gloren dal het beter kan en dat
daarnaar stre"en ook plezier kall opleve.
ren", zegt Locsje. :-'Iisschien Inoeten we
het uaar maar op houden, want veel con-
creter dan dat wordt '1 waarschijnlijk
nooil. •

deerd." J\"iko Wolswijk. vraagt zich voor-
zichtig af of de mensen die nu nog steed,
bil Loe,je zitten, zich wel mldoende \er-
der hehben ontwikkeld. Er is dus ook kri.
tiek. Kiet alleen op wat cr tien iaar gele-
den geheurde, maar ook op de huidige
Loesje, Is dat een reden om 'in wrok ach-
terom te zIen' of om 'Loe,je en haar
idealen als een jeugd7.0nde te bl'sl'hou-
wen', zoals een somber hestuurslid ver-
onderstelt? Is dal een reden om te veron-
derstellen ,ht Lue,je de maat,chappij
niet heinvloeJt, al is het maar omdat
haar aanwezigheid regenwoordig ruim
geaccepteerd is?
Voor de Illensen die lien jaar geleden hun
ziel eTl7.aligheid en tijd en energie in dat
aHiche-meisje st.lken, z.eer zeker niet.
Voor allemaal, zelfs de meest pessimisti-
sche ("ik wist wel wat leukers dan op
kerstavond op een politiebureau te zitten
met het plahel tot in mijn oksel,"), is

Dat was de Iheorie. I\tlar hoc was dl'
praktijk? Dele was en is nog ••teeds: ren-
nen, vliq;f.'n, hollen voor die mcid. lè'k-
sten hedenken, met telkens andere men-
sen een zelfde serie discussie, J.fwerken,
lay-outcn, plakken, opgepakt worden of
voorkomen dal dat gebeurt, 'het land in',
op hewck bij l.oe,je-afdelingen In
Iloogf.'wen en Amersfoort (maar sinds
een p;lar iaar ook in Praag, Petcrshurg l'n
Stockholm), teksten bedenken met bajes-
klanten, scholieren, verpk'egsters, ma-
nagers of amhtenaren. "Elke hrainstorm
of redJnie is voor mij een ver;ldeming.
Een eiland in de lee VJn \'erwarring.
Prachtig, enerverend", jubelt Jan Ver-
schun:n, min of meer de 'biologische lIa-
der' VJn I.oe,je en nog stecds dJgelijks
nlOr haar aan 't wl'rk.
De bl'schrijvingen van het l.oesje-effcct
op Je 24 mensen van het eerste uur gaan
van persoonlijk naar wereldwijd, van
sualegie nJM huikvlinder-paradl', VJn
toch wel enige heimwee naar zucht van
verlichting omd,I( dat opgeklopte gedlK'
in elk geval niet meer hoeft, \'(.'at hebben
z.eeraan overgehouden? Een greep uit dl'
reacties: "daadkracht", "ik ben van een
lIItroverr een exrran~rt men ••geworden",
"hl't hesef dat je effn.ticf de wereld kunt
\'eranderen", "ik ben minder cynisch ge-
worden", "geen 'links' werk doen vanuit
een soort morele \'erplichling, maar om-
dat het leuk is \'oor jezelf", "snd wer-
ken'", "functioneren in een groep", "car-
rière is nier het belangrijkste", "uitgaan
van wat je wil, niet van wat kan", "ik
hen ha,ls over mijn eigen leven", "spelen
is leuk", "alle, is voortdurend in bewe-
ging; ik kijk niet meer naar hoe iets is,
maar wat het aan hel worden is" ... om
maJr eens een greep te gl'vcn uit de 1.oes.
je-l'rfl'nis die deze 25 mensen met zich
nll'edragen, Wat er uitspringt is het ge-
vod dal de wereld maakbaar is, dat je
verantwoordelijk kunl zijn voor je eigen
dlK'n en bten ~n dat het zin heeft wat je
doet, welke keUZl'Sje ook mJakt.

Zijn die opmerkingen ook toe te pa,sen
op het l.oe,je-effect op de wereld?
Vreemd genoeg denken de meeste oud.
Locsjes d,lt hun verworvenheden nlorJ.1
uit de scholing,avondcn voortkomen. De
theorie Ju>, waar in het huidige Loesje
niet ved meer van hekend is. Kan het zijn
d,I( Loesje nu daarom minder effect
heeft? Heeft ,"oesje nog wel een richting,
een lijn? Of werkt de Iheorie nog steeds
door? I, tien j.lar gl'kJen iets ingezet
waar een (inmiddels internationale) orga.
nisatie nog steeds op kan draaien?
Jannie Keuper (nu vluchtelingenw<."rk,
\"tijwilligstcr) gruwt nog steeds van het
'hoge banaan-gehalte'; "Van die opge-
klopte \'folijkheid werd ik pessimis-
tisdl~. Sas Vcrwiel ~toen één van de kern-
grol'P, nu groepen.trainster) voelt zjch
zelf, misbruikt; ":-'Iijn eigen creativiteit
werd alleen gewa,lfdeerd als het dienst-
baar te maken was ,Ian de organisatie. Ik
nldde me als persoon ni('t g('waar-
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Horizoma:l.l:
4 Onheilspellend tckrn uit de pan. (4)
8 Winnaar. (9)
9 Opuckopaf.(4)

10 Ook be-roer-do (3)
11 Gt."t'n schande. (7)
15 Baan op Je mesthoop. (3)
17 Op het strand een baken in lee. (5)
18 lh.dr een geheugen voor stenen Jes aanstoots. (4)
19 Net w min als Keulen op één uag gebouwd. (4)
21 Deze Jan is een keukenpiet. (3)
22 Schilnt in het water, mJ;tr niet iedereen ziet den. (J)
23 ~loct een kaatser ,,('rwachten. (3)
24 Stad in Jast. (6)
15 Hierdoor en door schande wordt ml'n wijs. (6)
28 Voordien moet men de dag niet prijzen. (5)
30 Gekomen tot iet kent hij zichzelf nier. (4)
31 Zo zit het wel goed. (4)
32 Vcrandalijkc fenomenen, net als wij. (5)
34 \'\'ordcn nict gevuld met praatjes. (7)
35 Doet ITII:I1op t\vel: geda~'hten. (6)
38 Vnhrandl: turf. (2)
39 Ook wel geneesmiddel tegen de liefde. (7)
41 Daar is een wil. (3)
42 Als dit maar goed is. (4)
43 Het middel is soms erger. (5)

Vcrtic3J.1:
1 Sneller dan de leugen. iS)
2 :-Jeem een afdoende beslissing in navolging van

Alexander de Grote. (5)
3 Soms in schoenen terechtgekomen. (4)
4 Aan de machte), maar erger dan de derdendaagse

koons. (11)
5 Wie het toekomt. (3)
6 Tikkertje. (5)
7 Van dit heest op de ezel springen. (2)

11 Komt n,l de lach. (3)

12 Ilierin staat men rood. (3)
J3 Volgens Uoerhaavt" kenm,'rk van het ware. (7)
14 Komt nll'tteniid. (4)
16 K~>tlIlichldf. (3)

20 Veel hiervan maken I:en grote. (8)
22 Op zulk laad kan men beter niet zitten. (Sj
13 Onoverwinlijke tegenstander. (8)
26 Doel ie denken. (7)
27 Als IJ dit gevonden hebt kunt u het l\rchimedes na-

zeggen. (6)
29 1leeft een vermakend oog voor paarden. (7j
33 G~'en verlegenheid meer waar dit gchrokcn is. (2)
.16 Hange, heveflge hoom. (3)
37 Onhetwisthaar 7.intuig. (5)
.19 Verder dJ.n het hemd. (3l
40 Diepte waar men soms doorheen moet. (3)

Oplossing cryptogram decembcr/janllarinllmmer:

"E R K K \Y/ A A IJ
E E A K

R Y K E L IJ 5 W E " 5
l' E IJ R

J 0 11 A " " E S B A K E R E :-.;
G R 1 R 1 E
E S " H " IJ E R E N
K E E S G B IJ S
K L L B !' A r J A " T J E
E E 0 0 IJ E E
N 1 T R 0 SI W G "N J IJ V A IJ E R L A N IJ

K E 5 T L R
l' L A T C G E IJ A C H T E
A S 11 R G J
11 T K R A A E
S I'
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Het erge was niet on
dood te gaan, maar c

Veertig jaar geleden shockeerde Françoise Sagan het publiek
met een gedurfd liefdesverhaal. Gedurfd, omdat het 1954was en

de jonge schrijfster haar karakters geen last liet hebben van
morele gevolgen. Binnen een jaar verkocht de uitgever van
'Bonjour Tristesse' een miljoen exemplaren. Een boek dat in
vijfentwintig talen werd vertaald. Sagan was op slag beroemd.

Onlangs verscheen in Frankrijk haar zoveelste roman,
'Un chagrin de passage' (Voorbijgaand verdriet).

Met opnieuw een spraakmakend thema: de doad.
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'Un chagrin de passage', nieuw boek van
Françoise Sagan over de dood

Niet alle Franse critici zijn gelukkig met
haar keus van dit thema. Ooit werd Fran-
coise Sagan door Nobelprijswinnaar
Francois Mauriac in Le Figaro omschre-
ven als 'cen ,harmanr klein monster'. Nu
foetert een literair reçensent in dezelfde
krant: 'Ze verveelde zich zeker tussen die
sudderende emoties en het \'crdwcncn ge-
luk die eigenlijk het Sagan-bndschap be-
volken. In de tijd van AIDS, de inswrting
van het communÎsme en de honger in de
wereld - een ernstig moment - was cr een
onderwerp nodig dat daar niet voor Oll-

der deed', Sagan heeft in het verleden wel
gezegd dat ze veel critici net moralistische
ooms vindt die haar op het matje roepen
cn reageert dan ook droog: "Ze kunnen
me deze keer [CO minste gcen lichtzinnig-
heid verwijten".

innen zes maanden
het te weten

\'e[\'anger van zijn huisarts die er, anders
dan zijn eigen arts zou doen, geen doek-
jes om windt. Dat alleen al is onverdraag-
lijk: 'Het erge was niet om binnen zes
maanden dood te gaan, maar om het te
weten. Zijn dokter was een zak'. Dan
komt het besef dat hij (Jok voor zijn om-
geving een ander is geworden. De dok-
tersassistente, bij wie bij duidelijk amou-
reuze kansen heeft, is er die dag niet. En
:\-lanhieu begrijpt meteen dat ze bern uit
de weg gaat: een man zonder toekomst,
een stervende, is niet langer aantrekke-
lijk. Hij concludeert daarom dat hij zijn
[{)l;"stand zo lang mogelijk moet zien te
verbl;"rgen voor de vrouwen die hij nog
kan verleiden - en ook voor de vrouwen
die er al in zijn leven zijn: zijn echtgenote,
zijn vriendin. Voor de dag om is, ligt dat
voornemen aan stukken.
Op straat kijkt bij naar de mannen die
vissl;"n in de Seine, weet dat die er volgend
jaar deze tiid weer zullen staan. Alles
gaat door, maar niet voor bern. Hij heeft
het gevoel dat voorbijgangers kunnen
zien dat hij stervcnde is, aan het 'onbe-
hoorlijke, storende en meelijwekkende
gezicht van een half levende' en zoekt
steun hij zijn beste vriend. Alleen heeft
die het te druk op zijn werk en wuift
Matthieu en zijn zorgen de deur uit met
de veronderstelling dat de heren dokto-
ren zich vast hebben vergist.

door Alicc Brocksma

In 'Un chagrin de passage' (nog niet ver-
schenen in de Nederlandse vertaling)
krijgt de Parijl_enaar ,\htthieu Cavazel te
horen dat hij nog hooguit zes maanden te
kven heeft. Hij is te jong, hij is ,'eertig,
het vonnis 'longkanker' komt als een
donderslag hij heldere hemel. Sagan
schrijft over de dag die volgt op de
aankondiging en dompelt haar hoofdrol-
speler onder in een lee van alle mogelijke
emoties.
Om te beginnen richt hij z'n haat tegen
de dokter die hem het nieuws meldt. Een

Oude zekerheden, vriendschappen en
zelfbeeld komen in hoog tempo op losse
schroeven te staan. Door die uitbarsting
van angst en verdriet moet hij bekennen
dat hij dat soort gevoelens blijkbaar in
zich heeft en dat had hij als mooie carriè-
re-vent nooit in de gaten. Zijn vriendin
denkt alleen maar aan haar eigen ver-
driet. De echtgenote, dic hij zijn nieuws
pas aan het eind van de dag vertelt, zal
voor hem zorgen - maar na "anavond,
want ze moetl;"n nog naar een etentje bij
kennissen waar ze al te laat voor zijn. Al-
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Ingezonden mededelingen

Orakel:
tel jezelf op

Bestudeer geboortedatum. sofi-nummer. telefoonnummer.
frame-nummer en naam en werp een blik in de toekomst.
Want met numerologie kun je iets leren over je karakter, je
zakelijk succes en de toekomst in het algemeen. Een puur
persoonlijk orakel bestaat: gaat heen en tel uzelf op.

En gebruik daarbij de uitgekiende handleiding numerologie in
ONKRUID. Dat blad maakt het effe makkelijk om te zien wat
1995 voor je in petto heeftl
Nog heel veel boeiende nummers van ONKRUID. bijvoorbeeld.
Over orakels, gezond eten. alternatieve geneeswijzen en
spirituele inzichten, om maar eens wat te noemen.

BON om uit te knippen en op Ie sturen of Ie IJxen n~r: ONKlllJll.
Wut 32. 1633 JCAvenhom. lar 02294.2315. tel. 2800

Jawel, ik ben wel aan ONKRUIDgewaagd.

'J Ik neem een half jaar proefabonnement voor 115 .• 01300 Bft.
!J Doe mij maar lekker meteen een jaar.abonnement voor 135.50

of 680 Bft, En ik krijg dar'l meteen een fascinerende vier.kleuren.
astrologie.poster thuis.

Naam _

Ad~, _

Postcode __

Woonplaats _
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leen in een onbekende bar die dag voclt
,\1atthieu \'erbrot"dering en troost, en hij
beseft dat hij wil dat cr toch iemand moet
zijn die hem uprechr zal betreuren. '\X/am
te stervt."n als een anonieme, iemand die
nooit het hart van een ander meiler heefr
doen kloppen of ht"dt verscheurd, dat
was al ondraaglijk tijdens het leven, maar
te eindigen in het ~rote graf van de verge-
tenen, dat was meer dan ondraaglijk: de
laatste vernedering'. Als hij dan tOl.:hde
HOUW terugvindt die hem zou kunnen
missen, t"en oude vlam, zijn enige echte
liefde ooit, slaat opnieuw de twijfel we.
Want wat was echt, en wat ingeheeld?
Hij heeft bijna et"n ongeluk, hij weet dat
in t"en reflex te voorkomen en slaat zich
voor het hoofd: een ongeluk was een op-
lossing geweest . .\latthieu ovt"rweegt dan
de verschillende mogelijkheden om zelf
een eind aan zijn It"ven te maken voor dl"
aftakeling begint. Voor l.O'n besluit, be-
seft hij, is weinig tijJ. Want de moed en
de scherpzinnigheid voor het uitHlt."ren
ervan zullen te snel plaats maken voor il-
lusie en hoop - Sagan grijpt geregeld in
met aan wrangheid grenzende humor.
Dus zelfmoord? Met zijn jachtgeweer
dan? ~1aar die h,ld hij aan zijn zwager
geleend, want de jachttijd was begonnen.
Op een hotelkamer? Een zdfmoordloka-
tie voor wezen. Dan gewoon thuis . .\1aar
waar? Bij zijn vrouw of hij zijn vriendin?
Bij zijn vrouw, van wie hij allang was ver.
vreemd, maar het kon niet anders, want
om bij zijn \'riendin te sterven was toch
wel de duidelijkste en afschuwelijkste
vorm \',ltl ontrouw.

Schok, \'erwarring, wanhoop, zelfmede-
lijden, weemoed, berusting, crnisme. En
dan toch ccn happy end. Zeer ongeloof-
waardig, snieren de Fran~e recensenten.
/'.bar I'rancoise Sagan (59), die twee
eindversies schreef en de vrolijkste koos,
heeft bet nict van horen leggen. Ze
maakte zelf meer dan eens mee dar ze
dacht dat ze Jood ging en dat het toch
goed kwam. Een p:ur jaar nadat ze als
19-jarige furore had gemaakt met 'I~on.
jour Tristesse' en een nogal woest leven
leidde, reed zc van de weg en brak elf rib-
ben, een schouderblad, haar pol~en en
baar schedel. Haar polsslag was weg en
bet heilig oliesel was al gegevcn toen haar
hrocr, dic de gedachte aan haar dooli niet
kon verdragen, Francoise in cen amhu.
lance voorafgegJ.~n door twre motora-
genten n,lar Parijs lier terughrengen.
Twce dagen LUt:rkwam z_ebij bewustzijn.
Tocn Ie uiteindelijk werd ontslagen uit
het ziekenhuis, kon ze gelijk door naar
een kliniek, omdat ze volkomen verslaafd
was aan de pijnstillende middelen. In
'Reponses' (een bllnddin~ interviews
door Pauvcrt, in 1975 door ElsC\'ier ver.
taJ.ld) zegt zc, dat als het niet in orde was
gekomen z.eoverwogen had zelfmoord te
plegen. omdat ze nooit tlink gcnoeg was
geweest om verder [I" leven in een rol-
stod.
In de volgende antwoorden-bundel, die



twintig jaat later verscheen CRepliques',
in 1993 vertaald door De Pram), vertelt
7.edat aan die en'aring nog wel het een en
andrr is torgrvorgd. Zo scheurdr in Bo-
gota door de grote hoogte haar borst-
vlies. Ze 7.rgtdat ze 'in slaap virl rn vrrr-
tien dagen later wakker werd in Parijs'.
,,",'eerop een ander moment dacht il'der-
een dat ze alvleesklierkanker had. Ze
vroeg de chirurg haar niet mel'r wakker
te maken als het inderdaad zo was, en
had als niet-gelovige op weg naar de ope-
ratiekamer gehedcn dat die arts zich aan
zijn woord zou houden. Maar ze kwam
uit de narcose bij en er was niets ernstigs
aan de band: haar darm had in de knoop
gezeten. "Maar ik was er dus heilig van
overtuigd dat hrt mijn heun was. lier is
heel banaal wat je op 7.lIlkemomenten er-
vaan. Je denkt bij jezelf: 'Hé, nu "I? Ik
had gedacht dat het later zou zijn'. Alsof
iemand die achter je loopt je eerder in-
haalt dan je verwachtte. Je denkt aan nie-
mand, niet aan je familie en niet aan je
vrienden, je ~nt alleen en je denkt: 'Stik,
nou al'. Je lichaam krimpt in elkaar als
het met iets gruwelijks geconfontreerd
wordt, maar je vrrstand zegt: ';-':ou, dat is
verdomd vervelend'.

Sagan zrgt in 'Repliqurs' dat 7.enirt pre-
cies kan n:lgaan hoe die 'wa:lrschuwin-
g('n' ha:lr levensstijl hebb('n l:x-ïO\wed.

Ze vond toçh al dat ze een bevoorrecht
m(,I1Swas, met het geluk de middelen te
hebhen om haar vrijheid te waarhorgen.
Dus: die linke momenten in h:lar leven:
Misschien d:lt 7.ecr rockelmer en frivoler
van is geworden. ~Als je ern flits van de
dood hebt opgevangen, m:l:lkt hij heel
wat minder indruk op je. De dood, d:lt is
een l\vart gat, het totale niets, maar er is
niets angstaanjagends aan~. En: ~Ik vind
frivoliteit elegant. Een plekje om heen te
vluchten als het allemaal nid zo go('d
gaat. Is een kritiek verschrikkelijk, Als je
de dood in het gelaat hebt gezien, kun je
ren slrchte kritiek echt niet meer zo
zwaar opvatten. Je denkt: 'Hou op! Er
zijn ergere dingen!"

Francnise was hrt derde kind van ~1arir
en Pierre Quoire7., liberale burgers die
hun kinderen niet dichlknt'pen met op-
voedingsprincipes. Ze werd geboren in
Cajarc, in het :lfgclegen gebied van dc
Lot, dat op de een of andere manier
krachrige geesten trok. Ossip Zadkint.",
de maker van het oorlogsstandh~.eld in
Rotterdam, woonde en werkte jaren in
dat eenzame landschap waarop hij vol-
slagen verliefd werd. Premier Georgrs
I'ompidou fokte sch:lpen in Caiarc. Cine-
ast l.ouis Malle woont al bijna dertig jaar
in de Lot en 7,ri:~Ik was her niet dir koos
hier te wonen, het was dit bnd dat het

voor me deed". Andre Breton, hoofdrol-
speler in dl' surrealistischr heweging, be-
gon er in de jaren vijftig met "fax Ernst
en Orson Welles een "wereldbeweging"
die Cahors, de provincirhoofdplaats.
symholisch moest \.erbinden met de grote
wercldhoofdsteden. Voorlopig stopten ze
bij Saint Cirq Lapupie, bij tOl'risten be-
kend omdat hn l.O spectaculair aan de
rotswanden hangt. Bretoll verlichtte het
dorp met rood Bengaals vuur en opende
zijn huis voor grlijkgezinden. Ook de
Amerikaanse schil•.Icr en fotograaf Man
R:lYHmd cr wat hij zocht. ~Natuurlijk
heb ik, als irdrreen, Ureton :unheden",
7,egt Francnise Sagan, die haM pseudo.
niem ontleende aan I'raust en bevriend
was met Sarrre en .\litterrand.
Francoise Sag:ln graeidr op in Parijs rn
Lyon, maar bracht lange \'akanties door
bij haar grootmoeder in de Lot, terwijl
h:lar ouders dan met een open sportauto
naar het mondaine Deauville vertrokken.
De grootmoeder aan moeders kant kwam
uit een familie van landeigrnaren die niet
rijk waren. Ze hadden mokns ('Jl boerde-
rijen en leefden van Je opbrengst. Een ka"
rig bestaan, maar de groOTvader raakte
nooit gereedschap aan, droeg een wit kos-
tuum en reed in een sjees. De grootouders
aan vaders kam waren industrielen uit het
noorden, met fabrieken "die telkens door
de oorlogen werdrn verwoest".

Française Sagan:
een paar keer zelf
aan de dood
ontsnapt

De Parijse uitgever Quai Voltaire prijst
Francoise Sagan aan als ern vrijt' vrouw.
"Vriiheid, dat is kunnen beschikken over
tijd en ruimtr, en dat kost een paar cen-
ten", z('i ze zelf en vulde haar leven met
schrijven, drankgelagen, goklust, luiheid,
twee huwelijken en een kind. "Als je het
beroep uiwefent dat je lief is, een levell
leidt dat naar je zin is, dan ben je bl'voor-
recht". In antwoord op Je vraag wat ze
zelf vindt van het beeld Jat er ahijd van
haar is geschnst zegt ze: "~atuurlijk niet
bepaald wat mij voor ogen stond, m:lar
het had toch wcl iets. Pet slot van reke-
ning klinkt whisky, Ferrari's en gokken
toch \'eelleuker dan breit"n, h~.thuishou-
den en Sp:lrell... Het zou mt"in ieder geval
een stuk moeilijker zijn gevallen dat
herlJ in te vullcn". •

Hij de foto:
Françoise Sagan in 1955 toen ie nel
'Bonjour Tristesse' had geschre\"t"n.
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Radio
Het Humanistisch Verbond
zendt zijn radioprogramma's
uit op Radio 5, de opiniclcn-
der van Nederland, te "jnden
op de J\tiddcn.l;olf, 1008
Mhz. En natuurlijk ook op
iedere kabel. Iedere maan-
dag van 13.00 tot 15.00 uur
zijn drie programma's te be-
luisIcren.

13.10 uur
Het "oordeel van de twijfel
Elke week een tot nadenken
stemmende documentaire.
Eindredactie Kees Vlaande-
ren.

14.03 uur
Bo\'cn het Dal
Live interviewprogramma

met gasten die in hun leven nog plaats
hebben voor idealen. Eindredactie 00-
rothéc Forma.

14.30 uur
De Verbeelding
Programma OV("T hoeken en schrijvers
onder redactie \'an YolJnda .\lame, Rina
Spigt en llonka Verdurmen.

Televisie
Aan het begin \"ao het nieuwe jaar wordt
het jOllgcrcnprogramma YOY voor het
eerst 's middags uitgezonden, op Neder-
land 2. Op dit tijdstip kunt u enkele
hoogtepunten uit het afgelopen jaar nog-
maals 7.ien.

yay. Het verloren spel
Dimdag 14 februari
15.30 uur, Nederland 2
Gokverslaving is met name ond(f jonge-
ren een ra7.endsncl groeiend probleem.
Het aantal hulpaanvragen verdubbelt
jaarlijks. De omzet in de branche is net zo
hoog als die van alcoholica, de proble-
men net zo groot als die bil heroint.'v(f-
slaving. Vier jongens vertellen over alle
ins en outs van hun verslaving. En in een
gespreksgroep voor gokverslaafden van
het Consultatiebureau voor Alcoholisme
en Drugs (CAD) in Groningen proberen
ze de magis.:he aantrekkingskracht van
Je fruitautomaat te doorgronden, en hun
eigen verslaving te analyseren. Een pro-
gramma van Charles I.eeuwenkamp
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yay .With Love, Me
Dinsdag 21 februari
15.30 uur, Nederland 2
Vorig jaar 8 april werd Kurt Cobain, zan-
ger van Nirvana, dood aangetroffen in
zijn huis in Seattle. Op 27-jarige leeftijd
pleegde hij 7.elfmoord. :\"irvana, maar
\'flOra I Kurt Cohain, was razend popu-
lair. Over de hele wereld waren zijn fans
diep geschokt. YOY sprak met drie fans
die proberen uit te leggen wat Kurt Co-
bain voor hen heeft betekend en wat bet
betekende fan VJn hem te zijn, al blijkt
het hegrip fan net 7.0 moeilijk uit te leg-
gen als, 7.eg, liefde; niemand kan het ver-
woorden, maar iedereen begrijpt het.
YOY gaJt vanavond dan ook vooral over
het belang \'an mU7.iek voot jongeren,
over muziek als steun in een moeilijke
tijd, over muziek die je kracht geeft en
over muziek die gevoelens verwoordt.

yay. De wereld van Takis
Dinsd;lg 28 februari
15.30 uur, Nederland 2
lïen jaar geleden was de Griekse Takis
veertien. Hij zat op het gymnasium en
wilde legerarts worden. Of ,portIeraar,
dat wist hij nog niet precies. Ziln vader
was taxichauffeur en had daarnaast een
kleine sitl;l;Isappclboolllgaard. Takis
hielp l.ijn vJder in de boomgaard en was
gek op autorijden. Af en toe mocht hij
van zijn vader een ritje maken met de
taxi; de plaatselijke politie kneep dan een
oogle toe.

yay .Klaart je en Ernst,
geboren in Beiroet
Din,dag 7 maart
15.30 uur, Nederland 2

Geboren in Beiroet en op zeer jonge leef-
tijd geadopteerd, ziln Klaart je (21) en
Ernst (23) opgegroeid in i\'ederland.
Ernst studeert industriële vormgeving,
Klaart je volgt de kunstacademie. In YOY
vertellen 7.e over wat het betekent vol-
bloed Nederlander te zijn met een iets an-
dere huidskleur ('Dan vragen ze, waar
kom Ie vandaan ... nee, oorspronkeliik?').
Of voelen ze toch nog iets Libanccs In
zich en verlangen l.e naar Beiroet?

Vraag en Aanbod
Een serie van zes programma" over de
wereld achter de kleine advertentie.

Woemdag 15 en 22 februari en 1,8, 15
en 22 maarl
22.50 uur, Nederland I
Sociale en economische veranderingen
vinden vaak hun weerslag in de beslissing
van mensen om spullen, diensten of zich-
zelf te koop aan te bieden in de kleine ad-
vertenties in de krant. De argumenten en
beslissingen achter kleine advertenties
kunnen 1.0 een weerspiegeling vormen
van veranderde persoonlijke dromen en
\'crwachtingen. Je zou de vraag- en aan-
bod-advertenties micro'portrenen van
veranderingen in de maatschappij kun-
nen noemen.
Zeven laar geleden wnd het Humanis-
tisch Verbond de programmaseric Te
Koop uit, waarin van de micro-portret-
ten kleine documentaires werden ge-
maakt over de mensen die een 'Te Koop'-
advertentie hadden geplaatst. Vanaf I fe-
bruari wordt een ven'olg uitgezonden:
Vraag en Aanbod.
Gemaakt door .\1arjoleine Boomtra,
Eve1ine van Dilck en Neny van Hoorn.



Wim "all Dooren
.'~,h_"""h'.•

Zes humanisten voor f 25,-
Het einde van de twintigste eeuw is in
zicht. En daarmee het einde van de Grutt'
Verhalen. Zelfs het geloof in de vooruit-
gang heeft zijn grenzen bereikt. Tijd voor
een tussenbalans van het humanisme dat
tijdens de bloei van her vooruitgangsden-
ken de wind in de zeilen kreeg. In her ra-
dioprogramma 'Boven het Dal' werden
interviews met zes humanisten uitgezon-
den. Achtereenvolgens:
Frans Jacohs, hoogleraar aan de Univer-
siteit van Amsterdam l'n in Leiden bij-
wndcr hoogleraar filosofische antropo-
logie voor de Stichting Soçrates. In het in-
terview met Frans Jacobs kwam al direct
de waarschijnlijk meest prangende vraag
van de mens aan de orde: wat is de zin
van het levcn?
VlIa Jansl, universitair docent aan de
Universiteit voor Humanistiek. Ze do-
ceert feministisch-historische humanis-
tiek en promoveerde in 1990 op het
proefschrift 'Denken over sekse in de eer-
ste feministische golf'.Aan haar de \Taag
wat de relatie is tussen humanisme en fe-
mlIllsme.
Ruud Veenho\'en, bestuurslid van de
Stichting Socrates. Hij doet aan de Eras-
mus Universiteit onderzoek naar ge1uks-
beleving. Waarom \'Oelt iedereen toch die
dwang te streven naar geluk?

Heken Dupuis, hoogleraar medische
ethiek, lid van de Nederlands hervormde
kerk, lid van D66. Met haar een gesprek
ovrr humanisme en moraliteit.
ElJy Hoogeveen, humanistisch geestelijk
raadsvrouwen docent aan de Universiteit
voor Humanistiek. De cemrale vraag in
het gesprek met haar is of cr in de gesecu-
lariwerde samenleving nog eell rot is
we~c1egd voor humanistisch geestelijk
raadswerk.
Herman Coenen, hoogleraar aan de Uni-
\'ersiteit voor Humanistiek en dichter.
Zijn oratie handelde destijds over de 'Lof
der lichtzinnigheid' en met dat object van
onderzoek houdt hij zich nog altijd bezig.

U kunt de zes interviews met humanisten
bestellen (uitgebracht op cassette) door
f 25,- over te maken op gironummer
9449 ten name van HOS te Hilversum.
Vermeld wel duidelijk dat uw ocstelling
'zes humanisten' betreft.

WIM VAN DOOREN
CENTRAAL
liet deccmhernummer van anarchistisch
tijdschrift 'De As' is geheel gewijd aan
\'(.'im van Dooren, die overleed in 1993.
\'(.Iim van Dooren was jarenlang actief in
de anarchistische en de humanistische
beweging. Hij was hoofdbesruurslid van
het Humanistisch
Verbond, lange tijd
redactielid \'an
Rekenschap en
bijzonder hoogleraar
namens de Stichting
Socratcs aan de
Technische
Universiteit Delf!.
Behalve de complete
bibliografie van
Van Dooren, staat
in dit nummer \'an
'De As' ook de
tekst van de lezing 'Een
humanistische visie op de maatschappij',
die \\'im van Dooren in 1980 hield aan
de Erasmusuniversiteit Rotterdam.

U kum dit nummer van 'De As' bestellen
door van f 7,90 over te maken op giro
4460315 ten name van 'De As' re
:\loerkapelle onder \'ermelding van 'Van
Dooren'.
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Van het hoofdbestuur

In 1995 moeten veel
keuzes worden gemaakt

Op 19 maart organi~eert de
afdding Bussum een zondalo\-
morlo\enlezing in hel GooÎs
L}'ceum te Bussum. De heer
A. van den Held spreekt daar
over 'God, Mens en Moraal'.
Na anoop van de lezing vindt
de jaarvergadering plaan.
Aanvang: 10.30 uur, cr I~

koffie vanaf 10 uur.

PAUL CLiTEUR IN
HILVERSUM
Op 19 maart houdt HV-voor-
zilter Paul Cliteur een voor-
dracht over 'Burgerschap, le-
vembe~chouwing en crimina-
liteit'. De bijeenkom~t vindt
plaals in hotel 'Hel Hof van
Holhllld', Kerkhrink 1. Aan-
vang: 10.30 uur. de zaal is
open vanaf 10 uur.

GOD, MENS EN
MORAAL
IN BUSSUM

hoort IOC te vallen.
- Een keuze van orde zal zijn:
het selecteren van een nieuwe
directeur van het Verbond.
De huidigt: directeur JOOSI de
Vries zal namelijk per 1 mei
de functie gaan \'en'ullen van
Centraal Gee~tc1ijk Raads-
man hii Je Inrichtingen van
Ju\titie. KeUlen lijn gemaakt
O\'er de wijl_e waarop in zijn
op\'olging zal worden voor-
zIen.
- En ter afsluitinj; van dil,
verre van complete, lijstje: de
morhereiding van het SO-ja.
rig juhileum \'an Humanita~
en van het Humanisti~ch Ver-
bond is in vone !o\anl(.Plannen
worden uiq.:ewerkt om die
gelegenheid te henutten ten-
einde de humani~tische acti.
\'iteiten in Nederland de be-
kendheid en erkenning te
doen krijgen, die past bij het
j;root aantal mensen dat zich
kan \'inden in de principe~ die
in de bq~insclverklaring van
het Vcrhond zijn neergekgd.

Namens het hoofdbestuur.
JooP Puls

mo~en' heel conLTeet aange-
geven worden.
- Vergaande samenwerking
tussen (in eerste aanleg) Hu-
manitas, Ot: Vrije Gedachte,
Humanistisch Verbond, Hu-
manistische Omroep Stich-
ting en Uni\"ersiteit \,(Ior Hu-
manistiek. Die samenwerking
wordt in eerste instantie !IC-
richt op de totstandkoming
van een gemeenschappeliik
Studiecentrum Humanisti-
sche Beweging. Het ligt in de
bedoeling dat zo'n centrum
circa een jaar na nu operatio-
n~'el wordt.
- Overigens hehben die in
1994 gestarte nauwere con-
tacten al enige vorm gekregen
door de op 13 januari jJ. ge-
houden gezamt:nliike nieuw-
jaarsbijeenkomst. En ook
door de introductie van een
gezamenlijk kaderblad. Zo is
er verder een collectief O\'er-
zicht, waarin activiteiten en
cunussen \'oor 1995 van een
ruime reeks humani\tische
organisaties is weergege\'en
{dit overzicht is op aanvraag
bij het landelijk bureau van
het Humanisti~ch Verbond
verkrijghaar).
- Een ander terrein waarop
Humallitas, De Vrije Gedach-
IC en het Humanistisch Ver-
bond nauw contact met el-
kaar houden hetreft het zorg
dragen dal de humanisti~ehe
levensovcrtuiging realiter in-
houd kan blij\'Cn krijgen hij
de ouderenzorg binnen het
kader van de komende fmie
tussen Hlm en NCHB.
- Een volgende fundamenteel
aaodachtsgebied betreft de
\'eHekering van Je plaats van
lle Geestelijke Verwrging
vanuit humanistÎ~che he!!:in-
selen bij de krijgsmacht. Het
Departement van Defensie
beuu!!:t in het kader van in-
grijpende hezuinigingen - ook
beperkinl( van de omvang
\'an het aantal geestdijk V(,T-

zor~ers. Het streven is erop
~eri('ht dat - ondanks deze bl'-
zuinigingen - de humanistisch
geestelijke verztIT!!:inj; de rela-
tie\'C plaats krijj;t die haar

Wij blijVf;~nkeu-
zes maken .....• !
De bcginsch'cr-
klaring van hel
Verbond zo,lts

verwoord in arlike1 2 van de
staturen, hedt als kernuit-
spraak dar het humanisme de
lt.:vcnsovcrtuilolilllo";is die pro-
beert leven en wereld IC be-
grijpen uitsluitend met men-
selijke vermogens. Het acht
\\'czcnlijk voor de mens zijn
vermogen tot onderscheidend
onTdekn, waarvoor niets of
nicmand builen hem veranI-
woordelijk kan worden ge-
steld. Dat onderscheidend
oordelen betekent in het le-
ven \'an mensen ecn votJrldu-
rend maken van kl,:uzcn, over
(ogenschijnlijk) nietige zaken,
maar ook over onderwerpen
die. tenminHe op het mo-
rnenl van de keulc - als ui-
lerst bdangrijk worden be-
oordeeld. Wat heeft dil te ma-
ken met het maandelijks
~tukje uil de hnek \'an het
hoofdbestuur?
Welnu, tegen het einde van
1994 zijn in het congres een
aantal door bestuur en bu-
reau murbereide belangrijke
keuzen bekrachti~d, waar-
dour het mogeliik is de toe-
kom~t voor het Verbond \"er-
der vorm te ge\'en en tc laten
krijgen. Voor een toelichting
op de specifieke congresbe-
sluiten zii \'en\'ezen naar el-
ders op deze HV-Nieuwspa-
gina'~.

De hiernavolgende opsom-
ming is een kleine ~e1eetie uit
de keuzes die in 199:i door
het HV en door andere hu-
manistÎsche organisaties
moeten worden gemaakt om
de doelstellingen voor 1995
(en daarna) waar te maken.

Verdere n:rduidelijking
naar buiten \'3n het profiel en
de produkten waarmee het
Verbond zich wil presenteren.
Dus: \'OOr wie zijn wij en wil-
len wij actief zijn en waar-
mee. Tegen het einde van ht:t
eerste kwartaal mot:t dit be-
leid, geldend voor 'nu en
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ENCOUNTERGROEP IN HOORN

lANDELIJKE VROUWENDAG OP I1 MAART

gebruik maken, vermeld dan het aantal
en de leeftijd van de kinderen.

Verdere informatie: Ariane de Brauw,
tel. 030.392131.

Dr. Ulla Jans1 (foto), doeent
!'emi nistisch-H iSlOrische Humanistiek

aan de Universiteit voor Humanistiek en
dr. Liedeke van Vucht Tijssen, lid van

het Cnllq;e van bestuur van de
Universiteit Utrecht en bestuurslid van

de Universiteit v'oor HumanistÎek, 1.ullen
's morgens hun licht over de stelling

'Humanimle is vrouwelijk' laten
schijnen. Omstreeks 12.00 uur bekijkt

cabaretière Riet Karsenbarg dit
onderwerp op haar manier.

Na de eenvoudige lunch zijn cr
gespreksgroep~'n waar Je deelneemsters

van gedachten kunnen wisselen en
nieuwe plannen kunnen maken. TOl slot,
na de t!Jee, zingen we vfOuwenlieJeren

onder leiding van Mies Louman.
Tijd: zalerda!1: 11 maart \"an 10.00
tot 16.30 uur. Plaats; CSB-gebouw.

Kromme Nieuwe Gracht 39 in Utrecht.
Kosten: f 2.S,- (+ f .'I,' voor de lunch)

ovrrmaken op giro 197930
ten name van Humanistisch Verhond te

Utrecht onder vermelding van
'Vrouwendag 199.'1'. Kunt u meer

betalen, dan graag een ho~er bedrag
overmaken. \'-'îlt u ,'an kinderopvang

De afdeling West-Friesland start op dinsdagavond 14 februari voor de vijfde maal
een encountergroep onder leidin~ van Albert Nieuwland. docent aan de UniversÎteÎt
voor Humanistiek. Na de kennismakingsavond komt de !1:roep ,"an 8 tot 12 deelne-
mers gedurende 1"e\"enavonden en een weekend hij elkaar În Hoorn. Kosten: f 150,-,
exdusiefhet weekend. Er zijn nog enkele plaatsen voor bclang~tcllcnden van andere
afdelingen. Informatie hij Nico Brakeboer, tel. 02290-44071 of bij Joke de Mooij,

tel. 02290.J9013.

In het kader van hun vijftigjarig be,taan
op 7 juni organiseren Humanitas Eem-
land en HV Amer~foort en omstreken in
februari en maart de volgende wndag-
ochtendbijeenkOlllsten.
Op 19 februari vertdt Jacqudine Sehui-
ling, penmorlichter van het HIVOS
waar haar organisatie voor staat. TonI
Sncls, aetief vom de NOVIB.groep
Amersfoort reageert op haar betoog.
Op 5 maart spreekt Ida Thoenes, hoofd.
bestuurslid HV, in het kader v"ande Inter.
nationale Vrouwendag over de mogc1ijk.
beden van de ,"rouw binnen het HV. De
lezingen ,"inden plaats in De Eemgaarde,
Dorresteinseweg 49. Aanvang: 10.30
uur. De lOegang is gratis. Voor meer in-
formatie: Henk ,'an lilbur!1:, tel. 033.
805906.

Sinds kort is Jan Stin~er de nieuwe alge-
meen penningmeester van het Humanis-
tisch Verbond. Hij werd op het laatste
fiV-congres bij acclamatie gekOlrn. Bij-
na een iaar l;1Ogll;lm algemeen secretaris
JooP Puls het penningmt'estrrschap

waar. Jan Stringer is in 1945 geboren en
woont in Santpoort-Zuid. Sinds 1985 is
hij lid van hel Humanistisch Verbond.
Hij kumt uit de accountancy ell is mo-
menteel stafdirecteur financiën van PC~t
Uitgl'vcrs N. V, (dit betreft de uitgeverijen
van Perscombinatie en .\Ieulcnhoff). In
de humanistische beweging was hij actief
als voorzitter van het stichtingsbestuur

van het Rcinal-
dahuis (HSHB-
huis) in Haarlem
en als lid van de
kascommissie
van de HV-afdc-
[iog ~Llarlem.
Het hoofdbt..-
stuur koos Jan
Suingcr uit een
aantal p~'rSOlwn
die 7,ich als kan-
didaat aanmeld-

den na een oproep in de Humanist.
Jan Strin~er over zijn morivatie om

hoofdhestuurslid te worden; "Ik voel me
verwant met het humanistische gedach-
tengoed en de wiju waarop dit door het
huidige HV wordt ingev"uld en uitgedra-
gen. Daarna,lst denk ik dat ik door mijn
professionele <tchtergrond ren hijdr<tge
kan leveren aan de organi~atorische ver-
anderingen, waaraan het HV onderhevig
i~"In de afgelopen jaren is de basis ge-
legd v"oor een eigentijd,e en praktisch

werkende organisatie. De pr~'óeze invul.
ling zal nog veel inspanning vergen.
Daarvoor zet ik mij graag În".

JAN STRINGER NIEUWE
PENNINGMEESTER

IDA THOENES OVER
VROUWEN IN HET HV
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JAN VAN ZIJVERDEN OVER
ZORG
Op zondag 19 februari houdt Jan vao Zij~'crdcn
voor de afdeling Hilversum ccn inlcidin~ onder de
titel: 'Zorg, ecn mogclijkhcid en ccn beperking van
mcmclijkc contacten'. Toelichting: Zorg is een we-
zenlijk element in het menselijk bestaan, dM in een
mensbeeld nict mag ontbreken. Het is cen vorm v'ao
relatie. Er is wederkerigheid, interactie, nabijheid.
Als wc dat vcq;ctl;n, wordt lorg ccn techniek, ccn
vaardigheid. Aan professionele zorgverleners wordt
soms ccn grote macht lOegeschrevcn, omdat ze be-
schikken over kennis en taalgebruik, waarover de
hulpvrager niet beschikt. Zorg kent maat; te veel
zorg kan relaties verarmen. Dit rechtvaardigt enig

voorbehoud met betrekking lOt de mantelzorg, die door de over-
heid uit hezuinigingsO\'erwegingen wordt gepropagandeerd.
!'laats: Hotel Hof van Holland, Kerkbrink 1 Ie Hil\'t~rsum. Aan-
vang: 10.30 uur. Na afloop van de inleiding i~ er gelegenheid
voor discussie.

Kennismaken met
het Humanistisch

Verbond
Vrijheid, reehlvaardigheid en respect voor menselijke

waardigheid. HeT Humanistisch Verbond draagt deze waarden
uit door zich sterk te maken voor het recht op zelfbeschikking,

voor gelijke behandeling, voor mensenrechten. Door het
bevorderen van rnaatschappelijke discussit.s over medis<.:hc

elhiek, de vluchtelingenproblcmatick en het
consumptievraagslUk . .\laar ook door bijvoorbeeld in

ziekenhuizen en gevangeni,sen geestelijke verzorging te bied!"n.
Pasklare antwoorden heeft het Humanistisch Verbond niet, wel

een inspirerende visie en kritische vragen.
HiernaaSI drie rnogelijkheden om kennis Ic maken mei het

Humanistisch Verbond.

I. Abolllll •••.' op dt' Humanrst

Wat leest u in de Ilumanist, het maandblad van het
Humanistisch Verbond~ Elk nummer besteedt aandacht aan
maatschappelijke en ethische onderwerpen. Boeiende mensen

vertellen uver hun nurmen, drijfveren en de keU1:es die 7.ij
maken. Behalve interviews treft II in de Humanist natuurlijk
ook artikelen, boekbesprekingen, prikkelende meningen en

cartoons aan. Nieuwsgierig geworden?
Probeer de ilumanist eens een jaar, dal kost u slechts f 42,50.

Vul de kaart in en stuur 'm op. Vandaag nog!

2 D0I1.1H'ur V,ln ht,t Hum.ll1rstlsdl Vl'rbond

ERKAN NIET MEERBIJ:
OVERBEVOLKING BEDREIGT WERELD

NIEUWE BENOEMINGEN
UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK
Per 1 december vorig jaar beslaai hel stiehtingsheslUur \'an de
Universileit vour Humani~liek weer uit zeven leden. De nieuwe
voorzilter is prof. S.J. Doorman. TOl \'iee-voorziner is benoemd
mr B.O. Dimich. Mevrouw dr P.L Meurs is tOl lid \'an hel slich-
tingsbestuur benoemd.

\'('aarom lid worden van het Humanistisch Verbond?
Als lid steullt u het Humanistisch Verhond.

U maakt daarmee activiteiten en projecten mogelijk die gericht
zijn up een menswaardige samenleving. Ook ontvangt u

automatisch het maandblad Humanist, ern brlangrijke bron
van inspiratie in een wereld die uw keuzes dagelijks op de proef
stelt. U kunt gr,nis deelnemen aan themabijeenkomslen in uw

regio en u krijgt korting op landrlijke symposia. Het
Humanistisch V!"rbund heeft meer dan 60 afdelingen in het

land. Als u wilt, untvangt u informatie over plaatselijke
activiteiten, cursuss!"n en lezingen.

De minimum-conlTibutie bedraagt f 75,- per iaar. Een hogere
bijdrage is natuurlijk welkom! Voor leden mrt ren inkomen

lager dan f 18.000,- bruto per jaar is de minimum.contrihutie
f 45,-. Jongt'ren tot 27 jaar hetalrn slechts f 35,- per jaar. Per
lid kan één persoon op het7_elfde adres kiezen voor een gratis

medelid maatschap. Een medelid omvangt geen extra Humanist.
Als u eerst merr informatie wilt, kan dat ook. Stuur de ingt'vulde

kaart aan ons op. Wij hupen u als lid te mogen begroeten.

~1ct ingang van 1995 kunt u donateur worden van het
Humanistisch Verhond.Daarmee maakt u het voortbestaan van

aetivitriten en de opzet v'an nieuwe projeCTen mogelijk. Uw
financiële bijdrage is van groot belang nu de overheid elk jaar

mindt'r subsidie verstrekt en andere inkomsten niet meer
grol'ien. Als donateur OllTvangt u tenminste twee keer per jaar
informatie over onze activiteiten en projecten, waarbij één keer

een nummer van de Humanist. U bent al dunateur van het
Humanistisch Verbond voor f 35,- per jaar. :'\aruurlijk is een

hogere bijdrage welkom! Als u eerst mea informatie wilt, kan
dat ouk. Vul de kaart in en stuur 'm op! Alvast hartelijk dank

voor uw steun!

van overbe\'olking realiseren
velen zich niet. Het evenwicht
met de be~chikbare ruimte
zijn wij allang kwijt dour eco-
nomische groei en overcon-
sumptie. Inleiders op deze
avond zijn: Anke Niehof over
'Bn'olkingsgroei, vrouwt:n en
familyplanning: ongelijke
grootheden' en Simone 1.0-
vera-Bilderheek m'er ''\1ilieu
en overbevolking'. Forumle-
den zijn gevraagd uit kringt:n
van het HIVOS en de Stich-
ting Wereld en Bes'olking.
Plaats: de Agnietenkapc1 in
Gouda, aanvang om 20.00
uur. Toegang is gralis, docu-
mentalie is tegen belaling be-
schikbaar.

Terwijl de toekomst van de
wereld door overbevolking
wordl bedreigd, blijkl we-
reldwijde familyplanning nog
vaak een laboe, ook in Ne-
derland. Daarom organiseer!
de afdeling Midden-Holland
op dinsdag 14 februari een
informatie-avond over dit
vra;lgslUk met de uildagende
titel: Er kan niet meer bij.
Tuelicbting: In Westerse lan-
den neigt men erloe vooral
naar Derde-Wereldlanden Ie
wijzen. Hun bC\'olkingsgroei
staat in geen wrhuuding tul
hun economische umwikke-
ling en vaak wordt bet milieu
te zwaar belast. Dal cr in \'Cel
weslerse landen, zoals in Ne-
derland, es'eneem sprake is
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DE ETHIEK: MODERNE ZEDENMEESTERIJ?

CURSUS FILOSOFIE IN
GRONINGEN
Deze cursus Slaat open voor alle filom-
fisch geïnteresseerden die vanuit een hu-
manistische achtergrond mc! filosofische
thema's aan de slag willen. Er wordt geen
specifieke voorkennis ,-crcisl. In vijf
avonden zullen naast opvattingen van de
filosofen Plalo en Aristote1es, ook heden-
daagse denkers worden behandeld. The-
ma's lijn 0,01.:hoe willen wc onze samen-
leving inrichten? Welk man-/vrouwbccld
veronderstel! dit? Hebben we hierbij ook
bepaalde ethische uitgangspunten? Tij-
dens de avonden wordt in de \'orm Viln

een lezing/verhaal ÎnformatÎe gegeven,
maar deelnemers gaan aan de hand van
teksten ook zelf aan de slag. Er is ook
ruimte VOOf eigen wemen van deelne-
mers ten aanzien van Ie behandelen the-
ma's. De cursus wordl begeleid (Ioor Jan-
kc van der Sluis. Dala: vijf woensda~-
a~'onden en wel op 15 en 22 februari, 15
en 29 maart en op 12 april. Kosten: voor
leden gratis, voor niet-leden f 30,"'.
U kunt ûch telefonisch opgel'cn via tel.
050-128750.

BRABANTS BONT,
NIET TE GELOVEN!
Op zaterdag 18 februari wordt in Breda
een symposium plaats waaraan vier spe.
ciale gasten hun medewerking verlenen:
Ancilla Martens, franciscanes; mevrouw
Abdus Satlar, woordvoersIer van de Ne-
derlandse Moslim Raad; ds. Ben'cling.
Remonstrants predikant en Paul Cliteur,
filosoof en voorzitter van het hoofdbe-
stuur ,'an het Humanistisch Verbond. Zij
geven hun ,'isie op laken die cr liggen
,'oor kerkgenootschappen en organisa-
ties op levensbeschouwelijk lerrein en op
de mogelijkheden voor samenwerking.
Aanvang: 13.00 uur. I'laats: restaurant
Bouvigne, Uouvigne!aan 3 in Breda. Er is
parkeergelegenheid; vanaf NS-stalion
Breda "enrekt de bus van lijn 130 om
12.20 uur.

HV-regio Zeist en omstreken organiseert
op wndag 12 februari een lezing in de re-
creatiezaal van Park Hoswijk, Boswijk-
Iaan in Doom. Spreker is Wibrell van der
Burg, ethicus en rechtsfilosoof, \'erbon-
den aan het Schoordijkin~!iluut voor
Grondslagenonderzoek en Rechtsverge-
lijking aan de Katholieke Universiteit
BrabaOl_ ToelichtinJo:: De laatste jaren is
er een groeiende belangstelling voor
ethiek. Dat een samenleving gebaal is bij
een voortdurcnde morele beziouing 1.al
niemand willen ontkennen. Maar cr l.ijn
wel kritische geluiden over de rol die de
ethiek in het maatschappelijk debat
speelt. In de lezing staan drie vragen cen-
traal. Ten eenie: wat kan de taak en

HV.KADERDAG OP
8 APRIL
Op zaterdag 8 april houdt het Humanis-
tisch Verbond een kaderdag voor leden
die activiteiten (willen) organiseren voor
de afdeling. Door de presentatie van suc-
cesvolle activiteiten en nieuwe projeC!en,
doet u ideeën op voor het activiteitenpro-
gramma van het komend jaar. De middag
van deze kaderdag zal worden besteed
aan de wervin~skracht van het HV op
plaatselijk niveau. Belangstellenden kun-
nen zicb melden bij Dini Boer,
tel. 030-392129.

NIEUW THEMA
VOOR DE GOUDSE

HUMANISTISCHE CAFÉS
Na het succesvolle thema 'Muziek'
nu weer een thema om samen over
te discussiëren: 'Vrijheid voor ... of
van .. .'. Iedere eerste maandag-
anmd van de ma,tnd hent u wel-
kom in het Trefcentrum COC,

Spieringstraat 113-A in de Goudse
binnenstad vanaf 20.30 uur. De in-
leidingen zijn kort, zodat er vol-
doende tijd overblijft om met

elkaar van gedachten te wisselen.
Op 6 maart: '~toeten

niet-democratische partijen
onbelemmerd hun ideeën kunnen

uiten in de media?'
Op 3 april: 'Vrijheid in poëzie en
literatuur', mer bijvoorbeeld ooit
verhoden hoekcn (zoals nik Trom)
en gedichlcn. Voor 8 mei wordr
een hijzonderc invulling gezocht.
Voor informatie (ook voor [lein,
looproute etc.) kunt u hellen mer
:\1arry Menschaart, rel. 01820-

23778.

competentie zijn van de ethiek in hel
maatschappelijk debat? Ten tweede: wel-
ke inhoudelijke uitgangspunten zijn er
voor de elhiek in een geseculariseerde sa-
menleving beschikbaar om mnrele stand-
punten en analyses op Ie baseren? En len
derde: is de in de humanistische Iraditie
zo succesvol bepleite oriëntatie op dc au-
tonomie van de mens nog wel geschikl
om de ethische problemen van deze tijd
recht te doen? Deze vragen worden geil-
lustreerd aan de hand van morele proble-
mcn die door de ontwikkeling in de nlO"
derne biomediscbe wetenschappen wor-
dcn opgeroepen.
Aanvang: 15.00 uur. De toegang be-
draagt f 5,- (inclusief koffic cn thee).

In het
volgende
nummer
In het volgende nummer van de Humanist

de schijnwerpers op de wereldfilosoof,
Nobelprijs-winnaar, atheïst en humanist

Bertrand Russell.
Verder de visie van Socrates.hoogleraar

Henk Visser op de invloed van de computer
op de samenleving, een interview met de

bekende Israëlische schrijver en
onvoorwaardelijke idealist A,B, Yehoshua,
en een verhaal over homeopathie die voor
Derde Wereldlanden een praktische en

relatief goedkope geneeswijze kan zijn. En
een recensie over het boek 'Waarom

neemt u met geweld wat u met liefde kunt
krijgen? 500 jaar geschiedenis van

indianenvolken.

In het aprilnummer:

Interview met schrijfster Yvonne Keulsover
mens en wereld.
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(Ingezondenmededelingen)

Landhuis Poudos in de Gascogne,
nabij Auch in ZW-Frankrijk heeft het

volgcnde aanbod:

Voorjaarswandelweek

29 april- 6 mei

Cursus Cuisine Francaise
20.27 mei

Cuhuur/wandelweek voor vrouwen

3-lOjuni

'Poudos' is een plek voor rustzoekers,

ook voor indi\'iduele vakanties. Com-

fortabele kamers, een appartement,
gÎtcs d'érapes, kamperrplrk in park-

achtige tuin met zwembad. Uitsteken-

de keuken en klcinschalig.

Inlichtingen rn brochure: Gerda

\X'ic~crs, I'oltdos, 32550 Autrrrive,
Frankrijk. Tel. 00-3362610093, of in

Nederland: Els Cuppeo, tel. 080-
225453 (na 19.JO uur).

Actieve
thema-vakanties

STEUNFONDS
HUMANISME
POSlI~ tW, ~ ICU1RftHT
IElEFQOW tlI .lt It n
1111 cu 11, IJ. 13, 111

,y
(l

GIRO 6168

Ah u l"-'n schenking doet. !wtekent dal geld
geven aan een doel Wilar
U achter staal. Als u

"Jl' kunt je gt'ld loch niet meenemen~ is een
ge'vleugeld wourd. Milar waarom zou u dat ook
wm•..n, ah u er tijdens uw 1L'v('11rw.l:lOH.'el mee
kunt duen, Zudat u nog kunt zien hol.' nuttig
het wordt hl'stced.

het humanisrt1l' een
warm hart toe draagt,
denk dan eerts over e•.•n
schenking aan hel
Steunfonds Humanisme.
Vraag Ci.'nsom informatie,

U kunt het niet meenemen,

maar u kunt er wel veel mee doen.

r------------------------------------------------------------,
Ja. ik wiJ m•.••..r informatie over een <;<:henkingaan het Stl.'unfonds lIumani\me.
:-Jaam: _"_.._ ,
Tt'ldoon:
Adrcs:
l'u~tcude:
Woonplaats _ _ ".".".".__ .
In l'en envelop zonder po\tzegd zend •..n naar;
St•..unfonds Humanisme, Antwoordnummer ZHl], 3500 AC Utrl'lht

HET ANTWOORD

Kunstzinnige creativiteit heeft een biologische bron. Maar i~ die bron alleen bij
de mem te vÎnden? De verdeelde meningen leest u in Wet Een nieuw tijd.
~chrlft dat wetenschap, cultuur en ~amenleving vanuit een andere optiek
benadert. Door vragen op te werpen. Door discussie los te maken.
Door verras~ende verbindingen te leggen.

Daarnaast bevat WCSeen ~micekatern met o.a. de evenementenagenda,
een boeken. en mediarubriek en lezmaanbiedingen.
wes kost ter introductie f 3,75.
Bel 020-444 92 52 voor het dichtstbijzijnde verkooppunt.
Met een proefabonnement ontvangt u wes drie maal voor s1echu f 10,-.

WETENSCHAP, CULTUUR & SAMENLEVING

Zend -;;;i('io~e;-ve7de; ;;rpiidJ7ingdri; ;rummen ;'in Vin op p7oeïv;r i 'o'..i
Naam: .•••••......••.•.•.........................•.••••••.••.....••••. I
Straat . I
Postcode: ....•.••.... Plam: •.••.........................•••••.•..... g I%,
In..0~ef~n~e~e!.nv~o~s~e~n~r:..W~,!.n~n~1.!?~I~02N_Arn2Ie~a~.J

WCS. Een tijdschrift om kennis van te nemen.
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