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Gezocht: Ambassadeurs/lobbyisten voor
geestelijke verzorging

Her Humanistisch Verbond heeft kortgeleden een strategisch plan opgesteld ter verdere ontwikkeling van de dienst
geestelijke verzorging. Deze dienst is actief in verschillende sectoren, namelijk ten behoeve van cliënten in de krijgs.
macht, ten behoeve van personen in justitiële inrichtingen en ten behoeve van personen in de zogenoemde zorgsector
(ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen en de psychiatrie). Daarnaast wordt een netwerk van vrij gevestigde
geestelijk verzorgers opgezet dat door b.v. de thuiszorg kan worden ingeschakeld of voor geestelijke verzorging op
tijdelijke basis.

Voor de sector Zorg beoogt het strategisch plan te komen tot een aanzienlijke kwantitatieve uitbreiding van de
dienstverlening (onder handhaving van de geldende kwaliteitsnormen) door de inzet van meer raadslieden bij instel-
lingell.

Om dit ambitieuze plan te realiseren bestaat behoefte aan de inzet van een aantal vrijwilligers, die acquirerend actief
kunnen zijn zowel bij besturen en directies van instellingen als bij koepelorganisaties en overheidsorganen in de zorg-
sfeer.
Een ruime ervaring, bij voorkeur in de zorgsector, met de introductie (marketing) van diensten wordt als een belang-
rijke pré gezien.

De directeur van het Humanistisch Verbond of de landelijk coördinator geestelijke verzorging zijn graag beschikbaar
voor nader overleg over de beoogde inzet.

Geïnteresseerden worden uitgenodigd contact op tc nemen met mevrouw Elly Vreehurg, telefoon 020-5219000 voor
het maken van een afspraak.
Uw schriftelijke reactie kunt 1I zenden naar mw. E. Vreehurg: Humanistisch Verbond, Postbus 75490, 1070 AL
Amsterdam.

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid

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

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

naam

adres

Het Steunfonds Humanisme is opgericht dOOf
het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch
Verbond strijdt voor een humane, tolerante
samenleving. Vraag gerust meer informatie,
telefonisch op nummer (020) 521 90 00 of
met de onderstaande bon.

H

pc I plaats

telefoon

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

STEUNfONDS
Humanisme

JA

Frankrijk (N-ARD.)
GEHEEL VERZORGDE VAKANTIE
Op maal voor 2 (1) pers. ink!.
vervoer per auto in omg. Geniet
mel/zonder mij (enth. vr 61)

van
NATUUR,CULTUUR, STILTE

Folder op aanvraag:
0343-482143
"Vive la vie"

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

Elke organisatie kenr ze wel:
gedragsregels, (odes of proto-
collen. Vaak laten ze geen
ruimte voor dc waarden en
normen van dl' werknemer
zelf. In hoeverre kun je nog
mens zijn in je beroep?

'We zijn allemaal grensbewoners'

Architect en stedenbouwer Ashok Bhalotra is vooral hek end
als ontwerper van Kattenbroek, de veelkleurige Amersfoortse
wijk die een einde maakte aan de Nederlandse soberheid in
de stedenbouw. Projectontwikkelaars reageren nogal eens
korzelig op zijn aanpak. 'Ik sta met beide benen op de grond,
zeggen ze dan. Maar met die benen moet je soms ook een
dansje maken.'

4PAGINA

'Ik ben geen militair'

De 'jongl'ns' van de Johan \,(!il1cm
friso kazerne in Assen kloppen
mer de meest uiteenlopende pro-
blemen bij humanistisch raads-
man Bart Hercbrij aan. Herebrij
ging mee als hcgclcidl'r van dl'
Dutchbatters naar de moslimen-
clave Srcbrenic.1. 'Het is geen
bock dat je kum dichtslaan.'

7PAGINA

PAGINA 10

16PAGINA

'Angst werkt net als gif'

Nederlanders maken zich steeds meer zorgen over
hun veiligheid. Vooral zinloos ge\veld boezemt ved
mensen schrik in. Daartegen kun je je immers niet
n'f\\fcren? Niets is minder \.•..aar. meent \X'ilma
Jansen van het Landelijk Steunpunr Zelfverdediging.
'Vergis je niet in de kracht van een zelfbewuste uit-
straling. '

25
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32
34

en verder

Deugd voor de 21 e eeuw
Denken & Doen
Serie: Het Keerpunt
Nieuws
Colofon/Cryptogram22PAGINA

Vijf jaar g<,'[edt'n ging Angdique Konijn
op zoek naar haar biologische moeder.
Het leverde haar meer op dan alleen een
daadwerkelijke ontmoeting. 'Kenndijk is
dit voor mij de manier om dichter bij
mezelf te komen:

Opnieuw geboren
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Humanistisch raadsman Bart Hetebrij:

'Het belang van de indivi
Bart Hetebrij is humanistisch raadsman In het

leger. Op de Johan Willem Friso kazerne in Assen

kloppen de soldaten bij hem aan met de meest uit-

lig Joegoslavië. Nu is hij verantwoor-
delijk voor andere, kleinere legeron-
derdelen, \vaaronder het schoolbatal-
Jon.

leider van de Dutchbatters naar de moslimenclave

Srebrenica. 'Het is geen boek dat je kunt dicht-

een lopende problemen. Hetebrij ging mee als bege-

slaan.'

" Mag ik even uw pas-
poort zien?" vraagt de
marechaussee bij de

ingang van Je Johan \X'illcm Friso
Kazerne in Assen. Als hij hoort dat ik
voor de humanistisch raadsman Bart
Hercbrij kom, mag ik doorlopen. Op
het kazcrncrerrcin staan een paar
moderne paviljoenen en drie l1t"gcn-
tiende-eeuwse gebouwen. In het laat-
ste heeft Herebrij zijn werkkamer. Her
en der marcheren groepjes soldaten
lllet bordeauxrode baretten: de lucht-
mobiele brigades.
Opeens sropr er een jeep, een man
draait het raampje open. Alweer een
paspoortcontrole? Het is Bart
Hetebrij zelf. De jeep heeft hij gere-
geld omdat hij vanmiddag een oefe-
ning op tamelijk onbegaanbaar terrein
gaat bekijken. "Ja, ik draag hier altijd
dit gevechtspak", zegt Hetebrij, wij-
zend op zijn camouflage-overall en
bijbehorende kistjes. "Als je in burger
rondloopt hoor je er écht nier bij.
Maar ik ben geen milirair. Ik kan geen
bevelen geven en ik kan ze ook nier
onrvangen . .,
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Régine Dugardyn

Bart Herebrij (42) is getrouwd en
heeft rwee kinderen, een zoon van zes
en een dochter van twee. Ruim zes
jaar is hij humanistisch raadsman.
Het Humanistisch Verbond heeft hem
aangesteld, her .\1inisterie van
Defensie betaalt hem. Samen met een
dominee en aalmoezenier is hij ver-
antwoordelijk voor de geestelijke ver-
zorging van de duizend militairen in
de Johan Willem Friso Kazerne.
.\lomenreel huisvest de kazerne vier
ecnheden van de luchtmobiele bri-
gade. Sinds kort is er ook een school-
bataljon, waar Beroepsoldaten
Bepaalde Tijd (BBTers) hun opleiding
krijgen voor ze 'paraat' komen.
De raadsman, dominee en aalmoeze-
nier nemen elk een paar legeronderde-
len voor hun rekening, al kunnen sol-
daten voor een gesprek altijd terecht
hij de geestelijk verzorger van hun
voorkeur. Tot een paar maanden gele-
den had Hetebrij het dertiende infan-
teriebataljon van de luchtmobiele bri-
gade onder zijn hoede. Die begeleidde
hij ook hij hun uitzending naar de
moslimenclave Srebrenica in voorma-

Aan en uit
Vol liefde spreekt Hetebrij over 'de
jongens" met wie hij vaak vertrouwe-
lijke gesprekken voert. Een vast
spreekuur heeft hij niet, ze kunnen
altijd hij hem binnenlopen of een
afspraak maken. Daarnaast geeft hij
lessen geestelijke verzorging. Af en
toe organiseert hij tweedaagse confe-
renties op het humanistisch vormings-
centrum voor militairen in Zeist,
waar bepaalde thema's worden uitge-
diept.
De soldaten kloppen met zcer uiteen-
lopende problemen bij hem aan,
"Laatst had ik een jongen van zeven-
tien uit het schoolbataljon. Zijn verke-
ring ging voortdurend aan en uit. Hij
moest zijn verhaal kwijt. Ik luister dan
vooral, probeer zijn problemen niet op
re lossen. Ik vat saml'n wat hij gezegd
heeft en benoem zijn verschillende
keuzemogelijkheden. "
Sinds de afschaffing van de dienst-
plicht ziet Herehrij een verschuiving in
het soort problemen. "Veel dienst-
plichtigen stonden er nÎet op te wach-
ten om opgeroepen te worden. Ze
hadden last van heimwee, sommigen
werden daar wanhopig van. Als ik zag
dat iemand echt eraan te gronde ging,
probeerde ik hem te laten afkeuren.
BBTers hebben minder heimwee, ze
zijn gemotiveerder. Bij hen zie ik soms
verslavingsproblematiek of een moei-
lijke thuissituatie. Ze hebben in hun
opvoeding vaak weinig structuur mee-
gekregen. Daar verlangen Zl' juist naar
en daarom kiezen ze voor het leger."
Het verschil tussen dienstplichtigen en
beroepsmilitairen is ook merkbaar bij
de lessen geestelijke verzorging.



ele militair staat voorop'

Hetchrij: "Ik was gewend om in
groepjes van n••..aalf rot rwinrig man
bepaalde thema's te behandelen, bij-
voorbeeld geweld op straat. Die had
ik dan van tevoren vastgesteld. Bij
het schoolbaraljon heb ik dat ook
geprobeerd, maar ik stap daar steeds
meer vanaf. Die jongens en meiden
zijn vaak laag opgeleid. Ze kunnen
zich slecht concentreren en hebben
beperkte interesses. Ik sluit zoveel
mogelijk bij de dagelijkse praktijk
aan. Regelmatig ga ik met ze op
bivak, waar ze onder tijdsdruk
opdrachten moeten uitvoeren. Dar
geeft stress. Ze kunnen daar erg
moeilijk mee omgaan en lopen dan
ontzettend op elkaar te schelden. Die
stress maak ik bespreekbaar in de les,
ik ga met ze na wie het mannetje in
de groep is, wie de underdog."
Die lessen duren twee keer vijftig
minuten, maar de conferenries die
Hetebrij organiseert, beslaan twee
dagen. Gaan de soldaten er niet met
tegenzin ht'en? "De meesten vinden
het leuk. Ze zitren daar in burger, er
is een barretje, ze krijgen goed eten,
ze zijn er eens helemaal uit.
Confcrcnries met het school bat jalon
staan vaak in het teken van elkaar
beter leren kennen. Op 'uitzendconfe-
rentics • vertellen we iets over de
ge\voontes en de cultuur van het land
waar de militairen naartoe gaan.
Daar \vorden thema's aangesneden
als: 'Hoe bereid ik mezelf en het
thuisfronr voor?' Het is ook heel
belangrijk dar ze van tevoren \veten
welke verwachtingen de lokale bevol-
king van hen heeft. Of ze daar
scheidsrechter komen spelen of hulp
moeten bieden."

Kruiwagen
Hetebrij bereidde de Durchbatrers
voor op de uitzending naar voorrna-
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lig Joegoslavië. Hij ging zelf ook mee.
In roraal zar de raadsman drieën een-
halve maand in de moslimenclave
rond Srebrenica. Daarna ging hij op
verlof en kwam vervolgens de enclave
niet meer in. Toen de enclave viel, zat
hij alweer ruim een maand in
Nederland. Als we 'Srebrenica' aan-
snijden, begint Herebrij sneller te pra-
ten. Er komt letterlijk een stroom
verhalen op gang. Over de moslim-
vluchtelingen die zo arm waren dat
ze van de vuilnisbelt aten. Over een
kleine vluchtelingenmaffia die zich op
de zwarte markt ten koste van de
meerderheid verrijkte. Over sommige
moslims die baby's in de armen van
de Durchbatters duwden of oude
vrouwtjes in een kruiwagen voor hun
voeten neerzetten, toen ze op de
vlucht sloegen voor de Serviërs. "Het
is geen boek dat je kunt dichtslaan, je
kunt het af en roe wegzetten. Pas
sinds ik bij andere legeronderdelen
geplaatst ben, kan ik her beter losla-
ten", zegr de raadsman.
Hetebrij was gelegerd in het stadje
Srebrenica zelf, hij de Bravo-compag-
nie van Dutchbat 111."Onze com-
pound was een kleine fabriekshal.
Daarin waren kamertjes gemaakt met
wandjes van triplex. Ik had er mijn
eigen kamertje, maar daar moet je je
niet veel bij voorstellen. Ik sliep op
t'en veldbed in mijn slaapzak. Ik had
een tafel, een laptop en wat kleren."
Herebrij hielp de soldaten met hun
dagelijkse activiteiten, hout hakken
bijvoorbeeld ("we kwamen in januari
aan, we hadden geen verwarming,
alleen houtkacheltjes"). Hij moest
proberen de drempel om bij hem aan
te kloppen zo laag mogelijk te maken
voor de Dutchbatters. "Kijk, mijn
werk is voor negentig procent voor-
bereiding. Je moet de mensen leren
kennen, ontzettend veel gesprekken
met ze voeren. Je hoopt dan dat ze
naar je toekomen als cr echt iets aan
de hand is. Dat deden ze ook.
Sommigen vonden het bijvoorbeeld
erg moeilijk dat ze niks van hun
vriendin hoorden. Als ze belden, vie-
len ze aan de andere kant van de lijn
stil. Het leven ging in Nederland
gewoon door."
De situatie in de enclave hield 'de
jongens' zeker bezig. De armoede
greep hen aan. Soms waren ze ook
hang. Om te ervaren wat de
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Durchbarrcrs mcemaakten, liep
I-Ierebrij met patrouilles mee. "Ik heb
mij af en toe ook niet lekker gevoeld,
bijvoorbeeld op de zwarte markt als
al die blikken op ons gericht \varcn.
Terug in de compound probeerde ik
die angst aan de orde te stellen in
groepsgespekken. Die hadden bijna
een debrie{ing-achtig karakter. Ik
vrocg dc soldaten: 'Wat gebeurde er
precies? \Vat ging er tot'n door je
heen?'
Ik heb na een ongeluk ook eens al het
betrokken medisch personeel bij
elkaar geveegd. In het zuiden van de
enclave was een commando op een
mijn gelopen. Hij was zijn been
kwijt. De chauffeur van de pantser-
\V;lgen heeft hem daar met vcel kunst
en vliegwerk kunnen wcghalen. Toen
hij terugkwam in de compound,
stond hij helemaal te shaken. Ik hcb
de chauffeur zijn verhaal laten vertel-
len aan het medisch personeel. Dat
gaf hem niet alleen een uitlaatklep,
maar ook de erkenning dat hij goed
wcrk had geleverd."

Enorme chaos
Na de val van de enclave is cr \"('e1
kritiek gekomen op de Durchbatters.
Afgelopen zomer dook in de media
opnieuw het verhaal op Jat ze bij de
val van de enclave mogelijk twintig
moslims hebben doodgereden met
t'cn pantserwagen. Hebben dat soort
incidenten Hetebrij nooit in gewe-
tensnood gebracht?
",\-lijn belang is altijd dat van de
individuele militair uit Durchbat 111
geweest. Dat gaat soms tegen het
belang van de politiek of van de
defensie-organisatie in. Toen de
Durchbat-veteranen terug in
Nederland waren, moest ik ervoor
zorgen dar ze zich zo goed mogelijk
door de periode na de uitzending
heen sleepten. Wat dar incident met
de pantserwagen betreft: het ging om
een situatie waarin Dutchbarrers in
een flits van een seconde een beslis-
sing moesten nemen. Terwijl ze onder
vuur van de Serviërs lagen, moesten
ze zichzelf - ze W;lren met z'n zessen -
en duizenden vluchtelingen met een
pantser\vagen in veiligheid brengen.
De chaos was enorm. Verder wil ik
niet op details ingaan. De jongens
worden van de mcest afschuwelijke
dingen beschuldigd, terwijl ze te goe~

der trouw hebben gehandeld.
Ik heb soms geworsteld met de terug-
houdendheid van Defensie naar de
pers. Zolang de Dutchbatters hun
ervaringen niet kwijt konden, kwa-
men ze niet :lan verwerking toe. Het
was vaak een gevecht tegen de eigen
organisatie om meer openheid voor
elkaar te krijgen. Op eigen initiatief
hebben de Dutchbarrers en ik voor
Avro's Tclevizier bijvoorbeeld zelf
dictafoon bandjes verzameld waarop
geluiden stonden van de val. Daarop
was te horen hoc groot de paniek
was. Uiteindelijk stemde Defensie
ermee in dat de bandjes in de open-
baarheid kwamen."

Buitenstaander
Eén keer heeft Hetebrij tijdens de uit-
zending iets meegemaakt waarvan hij
dacht 'dit kan echt niet door de beu-
gel'. "Op de muren van de com-
pound zijn er wel eens leuzen tegen
de lokale bevolking gekalkt. Die heb
ik laten verwijdt'ren. Dat ik voor het
belang van de individuele militairen
sta, betekent niet dat ik dingen over
mijn kant heb laten gaan. In zo'n
geval sprak ik de bctrokkenen erop
aan."
Het moeilijkste aan zijn werk is dat
hij altijd een buitenstaander zal blij-
ven. "Ik sta naast de militaire organi-
satie. Dat moet ook. Als ik mij als
een officier zou gedragen, dan zou
mijn functie haar bestaansrt'cht ver-
liezen."
Daar staat tegenover dat hij veel vrij-
heid heeft. I-Ictebrij is alleen vcrant-
woording schuldig aan de hoofd-
raadsman van het leger cn aan het
Humanistisch Verbond. In principe
kan hij doen en laten wat hij wil.
"Na de uitzending naar Srebrenica
heb ik zelf het initiatief genomen om
de Dutchbatters in contact te hrengen
met Nieuw Guinea- en Indië-vetera.
nen. Die zijn na hun uitzending ook
niet als helden in Nederland ontvan.
gen. De oudere veteranen voelden
zich opeens weer nuttig, de jongeren
kregen erkenning van hen. Dat heeft
mij veel voldoening gegeven. Je helpt
mensen tenslotte een plaats te geven
aan heel existentiële ervaringen zoals
machteloosheid, schuldgevoelens en
angst. ,. •
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- Op Schiphol
is het een
ongeschre-
ven regel om
te zwijgen
over zaken

-- die zich bin-
nenskamers
afspelen.

Mens zijn in je beroep

waarden en normen van de werknemer zelf. In hoe-

verre kun je nog mens zijn In je beroep?

of protocollen. Vaak laten ze geen ruimte voor de

Elke organisatie kent ze wel: gedragsregels, codes Op Schiphol is het een ongeschreven
regd om te z\vijgen over zaken die
zich binnenskamers afspelen. Daar
heeft de technicus Gaalman zich al
die jaren netjes aan gehouden. ,\iaar
in hoeverre horst dat Z\vijgen en zijn
handelingen met de normen en waar-
den van de mens Gaalman?
"Iemand die ervoor kiest zich aan de
regels te houden, is niet meteen amo-
reel", zegt René ten Bos, publicist en
organisatie.adviseur bij Schouten &
Nelissen in Zaltbommel. Ten Bos
schreef een boek over hoe mensen in
een organisatie omgaan met morali-
teit. Daarbij richt hij zich met name
op het vraagstuk van de morele auto-
nomie. In hoeverre kunnen medewcr-
kers naar eigen inzÎcht handelen? Of
worden zij in een keurslijf van
gedragsregels l'n codes gedwongen?

Keurslijf
Ten Bos: "Een werknemer duikt al
gauw in de beschermende schoot van
zijn organisatie. Hij verschuift de ver-
antwoordelijkheid v;m zijn handelen ••••.

Leonie van den Schoor

mogen vertrekken. Ook vertelde hij
dar hij soms onder druk van leiding-
gevenden wch maar ecn paraaf had
gezet onder papieren van ecn rransir-
check. "Dan kon zo'n vliegtuig ver-
der, maar zonder dat je er zelf achter
stond. "
De grondtechnicus wist zich in de
verhoorbanken van de Eersre Kamer
duidelijk geen raad met zijn positie.
Hij zat klem russen loyaliteit aan zijn
werkgever en zijn eigen geweten.

Demeest opvallende, bijna
gênante tv-beelden vall de ver-
horen van de Bijlmer-enqut-rc-

commissie waren wel die V:lll EI Al
technicus Gaalm3n. Als een hang
vogeltje gaf hij op fluistertoon ant.
woord op de vragen die commissielid
Rob Oudkerk op hcm afvuurde.
Handellwringend en slikkend gaf hij
roe dat hij 'kisten' de lucht in had
laten gaan die wegens achterstallig
onderhoud eigenlijk niet hadden
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naar een hoger niveau. Hij heeft een
houding van 'ik kan er ook niks aan
doen'. Zo extrapoleert hij het hele
gewetens proces van individued
niveau naar het niveau van de organi-
satie. "
\X'ie in een bedrijf werkt, ziet zijn
autonomie altijd en onvermijdelijk
ondermijnd, stelt Ten Bos. Het maakt
niet uit of iemand op een hoge of
lage positie werkt, overal zijn er
regels, codes of mission statements
waar ze zich aan moeten houden.
Veel werknemers láten zich hun
autonomie afpakken. Dat is
soms \vel zo gemakkelijk en
rustgevend voor het ge\veten, je
kum immers alles toeschrijven
aan je baas. Ten Bos: "Door
het instellen van collectieve
regels halen organisaties en
bedrijven de persoonlijke ver-
amwoordelijkheid bij de werk-
Ilemer weg. 'Jij hoeft er niet
meer over na te denken, dat
hebben wij al gedaan'. Dat
noem ik heteronomie: een
ander bepaalt de wet voor je."
Autonomie heeft volgens Ten
Bos niet zozeer te maken met
onafhankelijkheid en zelfbe-
schikking, hij associeen het eer.
der met lef. "Autonome men-
sen durven het ergens mee
oneens te zijn, durven tegen de
stroom in te gaan. Ze hebben
voldoende zelfvertrouwen om
hun morele t\vijfel over bepaal-
de activiteiten naar voren te
brengen." Een mooi voorbeeld
is Euro.ambtenaar Paul van
Bui~enen, die eind vorig jaar -
tegell alle ongeschreven regels
in - de vuile was van de
Europese Commissie buiten
hing. Van Buitenen stuitte op
belastend materiaal, waaruit
zou blijken dat een aantal leden
van de Europese Commissie
aan 'vriendjespolitiek' heeft
gedaan. Hij besloot zijn kennis
daarvan naar buiten te bren-
gen. Dit openbaar maken was
IlOt done en kwam hem op veel
afkeuring van collega's en
bazen te staan. i\.laar waar-
schijnlijk kan hij, in tegenstel-
ling tot technicus Gaalman, nu
wel met opgeheven hoofd door
het leven gaan.
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Zakgeld
Sandra Verberne is personeelsadvi-
seur bij een instelling in de gezond.
hcidszorg. Als zij voor een moeilijke
keuze staat, probeert ze zo neutraal
mogelijk te blijven en de regels van
het vak te volgen. Toch kan ze niet
ontkennen dar ze zich ook door haar
gevoel laat leiden. Zoals in het geval
van de Iraanse vrouw, die een interne
opleiding bij de instelling volgde.
TIjdens de opleiding krijgt de vrouw

,.

een 2akgeldtoclage. Dat bedrag is niet
voldoende om haar man, een afgewe-
zen asielzoeker uit Iran die ze in
Nederland heeft leren kennen, van te
ond.erhouden. Om uitzetting door de
IND te voorkomen, moet ze kunnen
aantonen dat ze een baan met min-
stens minimumloon heeft. Daarom
vraagt ze bij de personeelsafdeling
van de instelling of ze alvast een baan
kan krijgen. N"ormaal gesproken kan
dat pas als ze de opleiding van negen

'Je kunt toch c
ani mensen hE

stofzuigel

"

.,',.

'" "', 'r=-" '
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maanden heeft afgerond. Hoewel de
vrouw al een paar maanden naar
volle tevredenheid functioneert, wil-
len Sandra en haar collega's niet van
de normale procedure afwijken. \'\!el
schrijven ze een intentieverklaring:
men is bereid haar onverwijld in
dienst te Ill'men zodra ze klaar is met
de opleiding. Als dat niet voldoende
is, proberen ze iets te regelen met een
i\telkertbaan. Ook dat lukt niet en
uiteindelijk neemt de vrouw een
fabrieksbaantje aan en stopt ze met
de opleiding. Bij haar vertrek biedt de
instelling haar de garantie dat ze,
zodra ze \••...eer wil beginnen met de
opleiding:, voorrang krijgt boven
andere kandidaten.
Sandra en haar collega's hebben veel
actie ondernomen om de vrouw te
helpen. Sandra: "Als het klikt met
iemand, hen je toch bereid \vat meer
voor hem of haar te doen. Hoewel ik
deze vrouw zelf nooit heb gezien,
voelde ik me wel betrokken bij haar.
Ik heb een zwak voor buitenlandse
mensen, ze hebben het hier vaak toch
al moeilijk. Daarom hebben ze bij mij
al snel een streepje voor. Natuurlijk
zijn er in hl't personeelswerk wel
regels \vaaraan je je moet houden,
maar die regels laten je toch nog
ruimte. Zo kan je veel of weinig
moeite voor iemand doen en toch
keurig binnen de regels blijven. Het is
niet zo dat ik voor de een alles doe
en voor de ander niks, zo extreem lig-
gen die verschillen niet. Ik probeer
redelijk neutraal te zijn en blijf me
altijd be\\'ust van mijn gevoelens,
zodat ze niet de overhand gaan krij-
gen. Stel ik vind iemand heel verve-
lend, dan moet ik me er toch voor
inzetten, want dat is gewoon onder-
deel van mijn werk. Tenslotte moet
iedereen een eerlijke kans krijgen."

Dwingende kracht
5andra probeert haar eigen gevoel
zoveel mogelijk te scheiden van haar
werk. Afstand bewaren en objectief
zijn is nodig om professioneel te werk
te gaan. Marjolijn Gclauff, UvH-
medewerker en staffunctionaris bij de
Stichting i\laatschappelijk \'\!elzijn in
Geldrop, denkt er anders over.
Volgens haar kunnen persoonlijke
betrokkenheid en professionaliteit
juist heel goed samen gaan. "Sterker
nog, in mensgerichte beroepen vormt

hL,trokkenheid juist de basis voor het
prokssionee! uitoefenen van je vak.
Pas als een maatschappelijk werker
zich betrokken voelt bij een cliënt,
kan hij goed helpen."
Organisaties moeten medewerkers de
ruimte geven voor persoonlijke
gevoelens en betrokkenheid, vindt
Gelauff. Zelf doet ze dat in een weke-
lijks teamoverleg bij 5.\1\'<'. Elke dins-
dagochtend besprL'L'kt GeIauff met
haar team maatschappelijk werkers
de nieuw aangemelde cliënten. "\'\!at
is je indruk van iemand? Denk je dat
wc hem of haar iets te bieden heb-
ben? Over die vragen is er tijdens de
analyse van het verhaal van de cliënt
altijd discussie. Als organisatie moet
je daar ook de gelegenheid roe bie-
den. Niet dat wc zomaar afgaan op

'Autonome mensen heb-
ben voldoende zelfver-

trouwen om hun morele
twijfels naar voren te

brengen'

een gevoel dat een maatschappelijk
\verker bij een nieuwe cliënt heeft. De
uiteindelijke keuze moet je wel aan
cliënt en collega's kunnen verant-
woorden. Dat vergt een continue
reflectie op je eigen handelen. We
krijgen hier bijvoorbeeld veel mensen
die met schuld problemen kampen. De
vraag is: welke hulp kan je wel en
niet bieden? Is die keuze gebaseerd
op de werkelijke nood van iemand?
Of op zijn dwingende overtuigings.
kracht? Of op de sympathie die je
wel of niet voor iemand kunt opbren-
gen?"
Voor maatschappelijk werkers
bestaat er een code, maar die geeft
hen wel de ruimte voor eigen verant-
woordelijkheid. De persoonlijke
afweging blijft een rol spelen. Anders
is het in beroepen dil' werken met
strikte protocollen, zoals in de medi-
sche wereld en de gezondheidszorg
vaak het geval is. Gelauff: "Ik ben
eens een avondje meegelopen met
mensen in de thuiszorg. Daar zie je
dan hoc de vl'tzorgenden mensen die
slecht ter been zijn in alle haast naar
bed moeten helpen, hoe ze telkens
\veer met pijn in het hart die deur

achter zich dicht trekken in de weten-
schap dat die oudere de hele nacht
alleen zal zijn met een alarmbel naast
zich. \'\!at doet dat met die verzorgen-
den? Hoe is het voor hen om dat tel-
kens weer te moeten doen? Een ver~
zorgende zei: je kunt toch niet om de
mensen heen stofzuigen? Het werk
vraagt om een soort afstomping. Als
je zo structureel onder druk werkt,
moet re wel onverschillig worden.
~laar daardoor raak je wel iets van
jezelf kwijt,"

Weckpot
Gelauff heeft vertrouwen in de inzet
van mensen. Een protocol kapt veel
van die ijver af. "Dan krijg je een
broodroostermodel: sneetje brood
crin, zoveel minuten roosteren,
komen ze er allemaal mooi gebruind
uit. Je kunt mensen niet programme-
ren op basis van methoden en tech-
nieken, dan mis je iets aan de unici-
teit van de mens. Ze moeten zichzelf
kunnen blijven in hun \verk."
Er bestaan geen vuistregels die werk-
nemers vertellen hoe ze moeten han.
delen in welke gevallen, vinden zowel
René ten Bos als i\brjolijn Gclauff.
"Het 'goede' kan niet universeel \\'or-
den heslist, dat moet je per geval
bekijken." Elke keuze gaat gepaard
met twijfel. Hoc organisaties ook hun
best doen die twijfel uit te bannen
door het instellen van regels, die
onzekerheid blijft altijd bestaan. En
dat is helemaal niet erg, zegt René ten
Bos. Integendeel, twijfel is juist essen-
tieel. "Twijfel wordt vaak gezien als
een zwakte, maar voor mij is het een
kracht. Het is juist goed als mensen
op hun werk twijfelen, dat stimuleert
de discussie. Zodra je bedrijfsethiek
probeert te verankeren in normen en
regels, sluit je discussie uit. Twijfel
wordt dan weggestopt in een soort
weckpot. Dat streven naar standaard-
opvattingen is ecn buitengewoon
trieste zaak. Dan krijg je schijnobjec-
tivIteit.
Ten Bos kan het krachtig aanbevelen
om eigen keuzes te maken. "Iedereen
moet voor zichzelf uitzoeken war het
bestc is. In wezen ben je aan jezelf
uitgeleverd. Dat kan angstig zijn,
maar aan de andere kant geeft het
wel vcel mogelijkheden als je zelf
mag nadenken. " •
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Stedenbouwer Ashok Bhalotra:

.We zijn allema.

Architect en stedenbouwer Ashok Bhalotra IS vooral

bekend als ontwerper van Kattenbroek, de veelkleurige

Amersfoortse wijk die begin jaren negentig een einde maak-

te aan de Nederlandse soberheid In de stedenbouw. 'Een

stad is van de bewoners. Het mooiste is wanneer de kanten

vitrages en de tuinkabouters verschijnen.'

Tijs van den Boamen

NOg steeds kan Ashok Bhalorra
(55) zich kwaad maken over
de lekkende tenten waarin

asielzoekers afgelopen herfst werden
ondergebracht. "In het journaal ver.
telde staatssecretaris Cohen dat het
onmogelijk was om snel geschikte
huisvesting neer te zetten, .\1creen na
her journaal kwam een redame van
portocabins: duizend vierkante meter
kantoorruimte binnen een week.
Daar \vord ik zo verdrietig van. Nog
erger vind ik dat er uit de architecten.
wereld een oorverdovende stilte volg-
de, renvijl wc al sinds de jaren zestig
ervaring hebben mer instant eities.
J\..'1aarik denk ook: waarom moer nu
juist ik mijn mond opentrekken, ik
heb geen zin om beroepsallochtoon te
worden," Toch begon hij met \X'ytse
Patijn, de Rijksbouwmeester en sinds
een half jaar mededirecteur van
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Bhalotra's architectenbureau, ideeën
te verzamelen over tijdelijke opvang.
"\Ve willen vanuit de vak\vereld een
bijdrage leveren. Bovendien is het ste-
denboll\ ••..kundig heel interessant,"

Aan Je muur van zijn werkkamer
hangt een fleurig schilderij met cir-
kels, kronkellijnen, ovalen. Een abs-
tract werk op het eerste gezicht, maar
in werkelijkheid de eerste plattegrond
van de Amersfoortse nieuwbouwwijk
Kattenbroek. Bhalotra maakte eind
jaren tachtig de stedenbouwkundige
opzet voor deze \'eelvormige en kleur-
rijke wijk, aan de invulling werkten
veertig verschillende architectenbu-
reaus mee. De wijk sloeg in als een
bom: een inderhaast opgericht excur-
siebureau leidde in vijf jaar tijJ veer-
tigduizend mensen rond.
Sindsdien is Bhalotra een veel gc-

vraagd architect en stedenbouwkun-
dige. Hij schetste onder andere een
nieuwe structuur voor Je Bijlmermeer
en ontwierp nieuwe wijken voor
Almere, Breda en Dordrecht.
Masterplannen maakte hij voor een
groot eiland voor de kust van Den
Haag en een tweede luchthaven bij
Bangkok. Ook kleinere opdrachten
prijken op zijn oeuvre, zoals de
Infoduin, een merkwaardig paviljoen
op het voormalig werkeiland Necltje
lans en de uitbreiding en modernise-
ring van Madurodam.

New Delhi
Ashok Bhalotra komt uit een liberale,
welgestelde Indiase familie in de stad
Gujrat, Na het vertrek van de Engel-
sen in 1947 viel zijn geboortestad aan
Pakistan toe. De onafuankelijkheid
ging gepaard met bloedige onlusten.



grensbewoners'

Miljoenen hindoes vluchtten uit het
islamitische Pakistan naar India. De
ouders van Ashak waren al voor de
onafhankelijkheid verhuisd naar Ncw
Delhi, de rest van de familie kon ter-
nauwernood met de laatste trein

vluchten. "In onze tuin stonden twin-
tig tenten waarin heel onze familie
bivakkeerde. Heel vreemd: wc waren
zelf emigranten en boden tegelijk
opvang."
Als klein jongetje was hij geruige van

een moord die zijn leven ingrijpend
kleurde. In heel India namen hindoes
wraak voor de moordpartijen in
Pakistan. Jonge hindoes staken het
huisje van de bewaker van de islamiti-
sche begraafplaats tegenover •••.
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Bhalotra's huis in brand. "Ik kon net
ovcr de venstl'fbank kijken. Strui-
kelend v1udute de oude man zijn hut
uit. Een van de jongens hief zijn
zwaard en sloeg zijn hoofd af. Als ik
aan religieuze twisten denk, \vaar
ook ter wereld, vermenigvuldig ik dit
beeld met honderdduizend, met een
miljoen,"
Bh:llotra groeide op in een kosmopo~
Iitische omgeving: verschillende gelo-
ven en t:l\en leefden in New Delhi
door elkaar. Zijn bmilie behoort tot
de Arya Samaj, l'en achttiende eeuwse

'Ik moet wel gelovel/ il/

de maakbaarheid val/ de
samel/levil/g, ik maak

tel/slotte stedel/'

tak van hl,t hindoeïsme die afbeelding
van goden verbiedt en zich verzl't
tegen het kastenstelsel. "Thuis moch-
ten we zelf weten of en \vat \ve
geloofdell, Ik heb ook de Koran en
de Bijbel bestudeerd, heel interessant,
maar ik ben niet gelovig. DL' waarden
van de Arya Samaj spreken me nog
steeds aan, maar ook zij hebben hun
dynamiek verloren en zijn een institu-
tie gt'\vorden. In hun tempel staat een
fow van de oprichter, dan kan ik niet
laten te vragcn \vaarom hij wel mrtg
\vorden afgebeeld.
Thuis debatteerdcn we veel, dat mis
ik hier, N"ederlanders zijn bang voor
het debat, ze denken mcteen dat je
ruzie maakt. En ze vinden dat ie con-
sequent moet zijn, dus dat je niet van
standpunt mag wisselen om jezelf
steeds kritisch te blijven ondervra-
gen."
Dat Ashok Bhalotra architect wcrd is
tol'val. Aanvankelijk studeerdc hij
wiskunde, "een prachtige abstracte
\vetenschap". Na een jaar werd hij
van de universiteit verwijderd \vt'gens
politieke activiteiten. Een kennis
raadde hem architectuur aan, dat was
een combinatie van wiskunde en
tekenen, zijn grote hobby. Hij haalde
zijn toclatingsex:lmen, ma:lr tegelijk
werd hij ook :langenomen op de film-
academie. "De filmac:ldemie stond in
de buurt van Bombay. Ik koos archi-
tectuur omdat d:lt in New Delhi W:lS,
waar mijn familil' en vrienden woon-
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den. Andcrs was ik nu waarschijnlijk
filmer, nog steeds is film een grore
passlt'. "

Parijs
Als 23.jarige ging hij in Koeweit \ver~
ken, hij ontwierp het vliegveld V:ln
Dub:li en wrdiende geld :lIs water.
Omdat hij zich in cultureel opzicht
dood verveelde, kocht hij met vrien-
den een Volks\v:lgenbusje en bq~on
een reis naar Europa. "Op een regen-
achtige middag stonden we hier in
Rotterd:lm op Zestienhoven, we had~
den tickets om via Londen naar i\e\v
York te vliegen. En plots dacht ik: ik
wil helemaal niet naar New York, ik
wil naar Parijs. Ontsteltenis bij mijn
vrienden, woede, trancn. ~laar ik
hield voet bij sruk, liep de luchthaven
weer uit, schroefde de Koeweitse
nummerplaten weer op het busje en
ben n:lar Parijs gegaan. De eerste drie
m:l:lnden in Parijs heb ik in dat busje
gewoond."
Al snel verzeilde hij in het Neder-
landse kunstwereldje in Parijs. Cohr:l
\\!erd l'l'n belangrijke inspiratiebron,
"W:l;lfOm ik juist n:lar Parijs \vilde?
Vanaf mijn jeugd Z\veefden me twee
Europese steden voor ogen: Venetië
en Parijs .• \laar het was niet alleen de
romantiek die me trok, ik wilde ook
mijn opleiding verbreden, ik was te
angelsaksisch georiënteerd." Nog
steeds is Parijs zijn favoriete sud.
Nostalgie speelt daarbij een rol, geeft
hij grif toe, Illaar ook de veelzijdig-
heid van de st:ld. "In Parijs kun je
steeds nieuwe dingen ontdekken. Het
is een boek dat je nooit kunt uitlezen,
onder elke laag zit \veer een nieU\v
mysterie." ,\let Berlijn cn Londen
heeft hij weinig affiniteit, En
Amsterdam? "Och Amsterdam, dat is
t{)(,:hgeen stad:'

Kattenbroek
In 1971 kon Bhalorra een jaar gast-
docent \vorden aan de Technische
Hogeschool Delft. Hij greep de kans,
aanvankelijk tegen de zin van zijn
vrom\!, een Kederlandse die hij in
Parijs had leren kennen en die niet
tt'rug wilde naar "dat kneuterige
landje" .. \bar het beviel Bhalotra
prima in Nederbnd, en ze bleven.
Naast zijn docentschap werkte hij bij
het Rotterdamse architectenbureau
Kuiper Compagnons. Zijn ster steeg

bngz;um. Eind jaren zcventig was hij
betrokken bij de reorganisatie van
het bureau. De eigenaren werdell uit~
gt'kocht en IH.,tbedrijf \vl'fd onderge-
bracht in ccn stichting. "W/e hebben
gecll aandeelhouders, alle honderd-
zestig mede\"rcrkt'rs zijn in loondienst.
Ik ook. Daardoor voelt iedcreen zich
betrokken bij het bedrijf."
Bha!orra begint ~lltijJ met associ:lties
en abstracte scht,tscn: "Ik teken graag
cn veel. Het behoedt me voor de
functionalistische a:lnpak om op hl'[
eerste vel papier de \vcgen te tckenen,



op het volgende vel de parkeerplaat-
sen, en op weer een volgende vel het
winkelcentrum. Op het laatst heb je
zeven lagen op elkaar en dan tover je
het konijn uit de hoge hoed. Helaas
is het konijn tegen die tijd dood.
Alles is er, alles klopt, maar je krijgr
er geen vlinders van in je buik, want
die staan niet in de planning."
Om te zorgen voor vlinders begint
Bhalotra met bedden. Rij de
Amersfoortse wijk Kattenbroek was
dat bijvoorbeeld de Stille Steeg. "Ik
denk daarbij aan een stil straatje, je

hoort iemand aankomen uit ecn
zijstraat maar je ziet hem nog niet.
.Met je zwcmspullen onder je arm
loop je naar zee. Zo bedacht ik dat
aan het einde van de Stille Steeg een
vijver moest komen. Op kantoor wer-
keil we beelden steeds verder uir, wc
nodigen andere architecten uit, hou-
den workshops, en langzaam vallen
de puzzclstukjes op hun plaats."
Een nieuwe stad heeft geen geschiede-
nis. "Met beelden simuleer je tijdens
het ontwerpproces een geschiedenis.
Neem de Hof der Liefde in

Kattenbroek: de architect van die
woningen reageerde op mijn beeld
met romantische daken die met hun
geborgenheid voor intimiteit zorgen.
En met I-Iet ~1asker \vilde ik de archi-
tecten van die straat dwingen om een
masker op te zetten, om het onderste
uit de kan te halen. Dat is gelukt, er
is in die straat een hoop energie en
durf vrijgekomen."
Projectontwikkelaars reageren nogal
eens korzelig op zijn aanpak. "Ik sta
met beide benen op de grond, zeggen
ze dan, verrel maar w~lt ik waar moet •..
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bouwen. Maar met die benen moet je
soms ook een dansje maken. Jan
Meijrink was zo'n projectontwikke-
laar. Uiteindelijk was juist hij degene
die voor de groep seniorenwoningen
bij het winkelcentrum de naam Hof
der Gedachten bedacht. Blijkbaar
werkt mijn aanpak aanstekelijk."
Met zijn metaforen stimuleert
Bhalotra de fantasie. Maar eenmaal
gestold tot straatnaam kan zo'n beeld
ook beklemmend werken. Iemand bij
je thuis uitnodigen op Hof der Liefde
5 is aardig als je verliefd bent, maar
voor een zakelijke afspraak is het wat
merkwaardig. "Mijn metaforen zijn
de steigers van de stad, op het
momcnt dat dc stad klaar was, had-
den ze wat mij betreft weg gemogen.
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De stad is tenslotte van de bewoners,
zij moeten de boel ontvocren. Het
mooiste is wanneer de kanten vitra-
ges en de tuinkabouters verschijnen."
Naast bewondering oogstte
Bhalotra's ontwerp ook kritiek: het
werd bestempeld als Efteling en als
Disneyland. Bhalotra haalt zijn
schouders op: "We kunnen van
Disneyland een hoop leren: hoe maak
je een entree voor een wijk, hoe zet je
een koepel op een gebouw. Maar in
Europa kijken we nog steeds met
dédain naar alles wat uit Amerika
komt. Terwijl alle sprookjes van
Disney oorspronkelijk Europees zijn.
We moeten ons verleden opnieuw
ontdekken .••

Bijlmer
Koken is een grote liefhebberij van
Ashok Bhalotra. Die bezigheid bevre-
digt zijn zinnelijke kant: "Ik houd
van de alchemie van smaken en kleu-
ren die nieuwe smaken en kleuren
voortbrengt." Ook belangrijke wen-
dingen in zijn leven hielden verband
met eten. Toen hij hals over kop naar
Parijs afreisde, kende hij daar alleen
een stel dat hij op een Grieks strand
had aangesproken omdat hun barbe-
cue zo lekker rook. Zijn vrouw leerde
hij in Parijs kennen op een terrasje
waar zij een tosti zat te eten: Ashok
vroeg om een hapje.
Ook in Bhalotra 's werk spelen etens-
waren en geuren een rol. Toen hij
werkte aan de herstructurering van



~Bijlmer, was hij op een avond ver-
vaald in een van de 'megaflats'.
:.rgens op de tiende verdieping rook ik
~erlijk eten, er zat een kruid in dat ik
et kon thuisbrengen. Ik belde aan, de
'ur ging wantrouwig op een kier. Er
eek een illegaal restaurant te zitten.
an word je je ineens bewust van de
)tentie van die wijk, van het optimis-
e."
e grootste tegenstrevers van Bhalotra
jn de functionalisten, de stroming die
)ortkwam uit het modernisme van de
ren twintig en die alles terugbracht tot
'ogramma's, stromen, functies. "Zij
'rschaffen zich een alibi met de redene-
ng: 'Wij zetten alleen alle eisen op een
jtje en vertalen die in een stedenbouw-
mdig plan: Ze claimen schone han-

den, alsof dingen er niet anders uit
kunnen zien dan zoals zij ontwer-
pen." Een architect moet een kamele-
on zijn, vindt Bhalotra. "Voor veel
vakbroeders is dat vloeken in de kerk,
maar ik vind dat je je de kleur van de
samenleving, van het landschap, van
de economie eigen moet maken. Het
is onzin om je eigen kleur centraal te
stellen, om je te verliezen in autono-
mie."
"Natuurlijk kom ik zelf ook voort uit
het modernisme, dat kregen we in
New Delhi met de paplepel ingegoten.
Maar je moet dat overwinnen, jezelf
'ontscholen', zoals Ivan IlIich al in de
jaren zeventig schreef. Functionalisten
doen niets anders dan hun theorie uit-
rollen en zeggen: dit is een gebouw,
dit is een stad. Vergelijk het met de
taal: als een schrijver niets doet dan
het abc opschrijven plus de regels van
de grammatica, dan heb je een onlees-
baar boek. Bij de grammatica begint
het pas, daarmee ga je je eerste brief
schrijven. Nog een niveau hoger ligt
de liefdesbrief en de ultieme taaluiting
is het gedicht. De taal is daar bevrijd
van zijn regels. Zo ver hoop ik ooit te
komen met mijn architectuur, dat is
mijn droom."

Nog altijd gelooft Bhalotra in de
maakbaarheid van de samenleving:
"Ik moet wel, ik maak ten slotte ste-
den. Natuurlijk is het niet zo dat een
bepaalde stad een bepaalde samenle-
ving tot stand brengt. Dat dachten de
ontwerpers van de Bijlmer wel. Een
utopische, egalitaire wijk: iedereen
dezelfde flat, dezelfde galerij, hetzelf-
de uitzicht. Niet de wijk is mislukt,
zeggen de functionalisten achteraf,
maar de samenleving. Terecht betoogt
Hans Achterhuis dat utopieën gevaar-
lijk zijn, omdat ze uiteindelijk autori-
tair zijn:'
Voor de vernieuwing van de Bijlmer
maakte Bhalotra in 1996 een struc-
tuurvisie. Een deel van de flats wilde
hij slopen, er zou een Straat van 1000
Culturen komen en een Kleurrijk
Lint; het Bijlmerpark zou veranderen
in een meer met wooneibnden. "Mijn
uitgangspunt is: eerst geven, dan
nemen. Dus eerst laagbouw voor de
flatbewoners, dan pas slopen."
Officieel is Bhalotra's plan aangeno-
men, maar de uitvoering is in het slop
geraakt. "Bij de presentatie van mijn

plannen merkte ik al lauwe reacties
van de wethouders en de ambtelijke
top. De macht van het modernisme is
nog steeds niet gebroken. \Vethouder
Stadig keek me glazig aan toen ik
vroeg of er wel iemand behoefte had
aan een nieuwe structuur. 'Ik niet', zei
hij. En een hoogleraar economie zei:
'Ach meneer Bhalotra, elke stad heeft
zijn eigen bidonville'. Ik dacht, ik kan
gewoon weglopen, maar dit is te
belangrijk, ik moet doorbijten om de
Bijlmer haar optimisme en hartstocht
terug te geven."

Grens
Optimisme kan Bhalotra niet ontzegd
worden. "We leven in een tijd van
onzekerheid en chaos. Prachtig! De
val van de Muur maakte een definitief
einde aan de ideologieën, de economie
is losgezongen van de natiestaat,
machtsevenwichren zijn verstoord. Dit
is het begin van een eeuw van twijfels.
Natuurlijk heeft dat ook gevaarlijke
kanten, maar ik geniet vooral van de
mogelijkheden die deze anarchistische
situatie biedt. We zijn allemaal grens-
bewoners geworden, iedereen leeft
wel op een grens. De grens van lan-
den, van regio's, economieën, cultu-
ren, landschappen, dromen. Het is
een voorrecht om grensbewoner te
zijn, een grens biedt mogelijkheden. Je
kunt heen en weer, de voordelen van
beide kanten benutten. De grensbe-
woner bij uitstek is de smokkelaar: hij
overbrugt de grens, maakt er gebruik
van, ondergraaft hem."
Misschien wel zijn dierbaarste project
is een kluitje sociale woningbouw in
Nieuwland, een andere nieuwbouw-
wijk in Amersfoort. "Het steden-
bouwkundig plan was klaar, het
wijkcentrum getekend en berekend en
toen heb ik op het allerlaatste
moment op het platte dak veertien
woningen getekend met een huur van
450 gulden per maand. Als een
smokkelaar heb ik ze op een plek
gezet waar normaal alleen peperdure
penthouses komen. Tegen de project-
ontwikkelaar zei ik dat de grond en
het dak toch al financieel gedekt
waren, ook de gemeente liet zich
overtuigen. Dat op de mooiste plek-
ken ook arme mensen kunnen
wonen, is misschien wel de grootste
verworvenheid van Nederland." •
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lAngst we
Nederlanders maken zich steeds meer

zorgen over hun veiligheid. Vooral zin-

loos geweld boezemt veel mensen schrik

in. Daartegen kun je je immers niet ver-

weren? Niets is minder waar, meent

Wilma Jansen van het Landelijk

Steunpunt Zelfverdediging. 'Vergis je

niet in de kracht van een zelfbewuste

uitstraling.'

Caroline Hanrath

Telkens als er in de media verha-
len over geweldsdelieren ver-
schijnen, rinkelt de telefoon op

het Landelijk Steunpunt Zelfverde-
diging in Maarn. Veel bellers willen
informatie over een cursus zelfverde-
diging. Anderen willen hun eigen
ervaringen met geweld kwijt die door
het nieuws weer zijn komen boven-
drijven. "Met name berichten over
het zogenaamde zinloze geweld ver-
sterken bij veel mensen het gevoel
van onveiligheid en kwetsbaarheid,"
vertelt Wilma lansen van het steun-
punt. "Ze durven nauwelijks nog op
straat geld te pinnen of 's avonds de
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deur uit te gaan. Vooral vrouwen en
ouderen blijven om die reden steeds
vaker thuis."
Uit recent onderzoek van de
Tilburgse universiteit blijkt dat 61
procent van de 1750 ondervraagden
bang is om mikpunt te worden van
zinloos geweld. De antwoorden
waren heel eenduidig en lieten geen
enkel verschil zien tussen jong en
oud, mannen en vrouw, stads- of
plattelandsbewoners. Het zijn dus
niet langer alleen de oudere vrouwen
die zich kwetsbaar voelen.
Wilma Jansen geeft al vijftien jaar
zelfverdedingslessen. Behalve op

fysieke training rÎcht ze zich tijdens
haar cursussen ook op mentale weer-
baarheid. Een cursus begint met een
zelfonderzoek. Deelnemers gaan bij
zichzelf te rade waarvoor ze precies
bang zijn, ontdekken wat angst met
hen doet en leren vervolgens hoe ze
hiermee moeten omgaan. "Uit derge-
lijke sessies blijkt dat angst groten-
deels is gebaseerd op irrationele
gevoelens. Zo vertelde een van de
cursisten dat ze 's avonds haar fiets
niet in de schuur durfde te zetten. De
schuur grenst aan een onverlichte
weg. Hoewel haar nog nooit iets
overkomen is, is ze bang dat iemand



haar in een donker hoekje staat op tr.:

wachten. Toen ze haar problt'em in
de groep voorlegde, vroeg een mede.
cursist waarom ze dan geen lichtcel
aanbracht. Aan die mogelijkheid had
ze nog nooit gedacht. .\Iensen staan
zichzelf niet tor.: een logische oplos-
sing tr.: bedenken. Bewust of onbe.
wuSt gaan zr.:ervan uit dat ze de situ-
atie niet kunnen veranderen, er gct.:l1
invloed op hebhen. De angst over-
wint het dan van de rede. Deze
vrouw is echt geen uitzondering.
Enige tijd geleden gaf ik een cursus
aan medewerkers van consultaticbu.
rea us voor alcohol en drugs over

omgaan met agressieve cliënten. Uit
de gesprekken bleek Jat een groot
aantal van hen zich voortdurend
onveilig voelde omdat Je behandel.
ruinltes niet voorzien \v;.uen V;ln een
nooduitgang. Een c1ii:llt die door het
linr gaat, k;ln gemakkelijk de deur
blokkeren, voor de hulpverlener is cr
dan geen uitweg mogelijk. Die drei-
ging is gemakkelijk op te heffen door
bijvoorbeeld een muur door te bre-
ken. Heel simpel. Toch was niemand
eerder op dit idcl' gekomen."

Rechtop
Natuurlijk kun je je eigen waon- of

werkomgeving zodanig inrichten dat
deze op een aantal punrl'n veiliger
wordt. Maar dat geldt niet voor de
straat. \'\'ilma lansen geefr toe: aan
het feir dat er mensen rondlopen die
beroven, verkrachten of ien1<1nd in
elkaar schoppen, verander je uiter-
aard niets. "De kans dat je een dader
regen het lijf loopt valt nier uit re
sluiten . .i\taar de kans dat je ook
daadwerkelijk slachtoffer wordt, kun
ie wel zo klein mogelijk houden. Teil
eerste door niet te laten zien lbt je
bang benr. Iemand die op straat een
angstige, onzekere houding aanneemt
zal eerder slachtoffer worden dan ••••.
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Het duurt vanaf nu

nog drie jaar voordat de

eerste euromunten en

-bankbiljetten over de

toonbank gaan. Toch

kunt u de euro nu al tegenkomen.- op uw bankafschriften

bijvoorbeeld.

Oe waarde van de euro is bekend

We weten nu precies hoeveel de euro waard is, namelijk

euro is f 2,20371. Alle berekeningen tussen euro en gulden

moeten met behulp van deze officiële koers in vijf cijfers

achter de komma worden gemaakt, omdat er anders

afrondingsverschillen kunnen ontstaan. Alleen te betalen of

moet altijd delen door de officiële koers. Een bedrag van f 7,:

omrekenen naar euro's moet dus altijd als volgt geschiede

[7.50 : 2.20371 = € 3,40335. Afgerond is dat € 3,40.

We weten n

de euro waard is
te ontvangen eindbedragen mogen worden afgerond op

twee cijfers - eurocenten dus. De rechtsgeldige en officiële

waarden van de valuta van de deelnemende eurolanden staan

komt hij •1n u~

in het Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Omrekenen van euro's naar guldens

Uitgangspunt vormt altijd de koers van 1 euro. Dus om

euro's om te rekenen naar guldens wordt het aantal euro's

vermenigvuldigd met de officiële koers. Bijvoorbeeld€ 3,-""3 x

[2,20371 • [6,61113. Afgerond wordt dit [6,61. Bij betaling in

comante guldens wordt dit bedrag afgerond op stui-

vers. dus [6,60.

Omrekenen van guldens naar euro's

Wie van guldens naar euro's wil omrekenen,

Vanaf wanneer kan ik contant betalen met euro's?

Vanaf 1 januari 2002 kunt u contant betalen met euro'

Maar u kunt de euro al tegenkomen. Om u alvast te lat€.

wennen aan de nieuwe munt vermelden banken, bedrijv€.

en instellingen eindbedragen zowel in guldens als in euro's.

Oe handel op de beurs nu al

in euro's

In Nederland en in alle

andere landen die meedoen

aan de euro is de beurs op

4 januari 1999volledig over-



egaan op de euro. De handel op de effecten- en optiebeurs

ebeurt in euro's. alle noteringen zijn in euro's en de index

'ordt berekend in euro's. Ondanks deze veranderingen hoeft

!xact hoeveel
lp 1 januari 2002
lortemonnee.
zelf geen actie te ondernemen. Uw beleggingsverkeer kan

ewoon via uw guldensrekening blijven lopen. Uw bank zorgt

ratis voor de conversie van guldens in euro's en andersom.

J hoeft dus geen aparte eurorekening te openen.

~oet ik mijn bankrekening al laten omzetten?

U hoeft niets te doen. Uw bank regelt alles. Vanaf

januari 1999 geven de banken op uw afschriften uw saldo

owel in euro's als in guldens weer. zodat u alvast kunt

{ennen aan de komst van de euro.

Pas op 1 januari 2002 zal de bank alle girale tegoeden

titsluitend in euro's vermelden.

Hoe zit het met de euro wat de belastingen betreft?

Vanaf nu kunt u zelf kiezen ofu over de belastingjaren 1999.

2000 en 2001 belastingaangifte in guldens of in euro's doet.

Voor bedrijven kan deze faciliteit

soms aantrekkelijk zijn. Op het

belastingaangifteformulier staat de

keuzemogelijkheid uitgelegd. Pas

vanaf het belastingjaar 2002 moeten alle aangiften in

euro's worden gedaan.

Wilt u meer informatie?

Het Nationaal Forum voor de introductie van de euro

zorgt ervoor dat de overgang van gulden naar euro zo soepel

mogelijk verloopt. In dit forum zitten vertegenwoordigers

van grote maatschappelijke organisaties in Nederland:

consumenten. werkgevers, werknemers. de financiële sector

en de overheid. U kunt er terecht met uw vragen over de euro.

Wilt u meer informatie?

Bel dan gratis de Eurolijn: 0800-1521

(ma.-vr. van 9.00 - 21.00 uur).

U kunt ook de Eurosite bezoeken: www.euro.nl

Of haal de folder bij postkantoor of bibliotheek.

1 januari 1999 januari 2002
• Waarde euro vastgesteld • Invoering euromunten
• Invoering euro op de beurs en eurobankbiljetten
en in bank- en giroverkeer I

I 2000 2002

"--"'--"'--"'-1-"1999 2001

uiterlijk juli 2002
• De gulden verdwijnt als
wettig betaalmiddel

http://www.euro.nl


iemand die rechtop loopt en zelfver-
zekerd overkomt. Vrouwen en oude-
ren hebben het imago van kwetsbaar-
heid. Maar ook bij deze categorie
potentiële slachtoffers zal de dader
onderscheid maken en kijken wie het
meest geschikt is."
Tijdens de lessen leren cursisten hoe
ze hun angst onder controle kunnen
krijgen. Daarvoor moeten ze zichzelf
eerst helemaal onder de loep nemen.
Want angst en onzekerheid hebben
voor een groOt deel te maken met het
beeld dat iemand van zichzelf heeft.
lansen: "Mensen die zichzelf altijd in
dienst stellen van anderen en nooit
iets voor zichzelf opeisen, zullen
moeite hebben om grenzen te stellen
aan andermans gedrag. Vooral bij
oudere vrouwen zie je dat vaak. Ze
hebben zich vroeger te veel laten
opslokken door hun gezin, ze hebben
zich letterlijk en figuurlijk aan de
kant laten duwen. In de cursus leren
we vrouwen zichzelf centraal te stel-
len en zich de moeite waard te vin-
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den. Iemand die zichzelf respecteert
zal ook eerder voor zichzelf durven
opkomen."
Dat zelfrespect echt voldoende is om
verkrachters of tasjesdieven op een
afstand te houden, hoor je lansen
niet zeggen. Elke vrouw kan natuur-

Een houding van
'dit flik ik niet' doet

wonderen

lijk terecht komen in een vervelende
of zelfs bedreigende situatie.
Bijvoorbeeld doordat iemand haar in
een donker steegje de weg verspert of
achtervolgt. Maar iemand die in het
dagelijkse leven goed haar grenzen
weet aan te geven zal dat volgens
lansen ook op straat, in een bar of
een discmheek kunnen. "Een houding
van 'dit pik ik niet' doet in veel
gevallen wonderen."

Ook als er een groep;e van vier man-
nen om ie heen staat?
"Hoe je in zo'n situatie moet reage-
ren is van veel factoren afhankelijk.
Het allerbelangrijkst is om niet in
paniek te raken. Angst werkt net als
gif. Het heeft een verlammende uit-
werking en ontneemt iemand de
mogelijkheid om te kunnen reageren.
Wat natuurlijk ook de bedoeling is
van de dader, op die manier krijgt hij
de kans om toe te slaan. Wie echter
kalm blijft en zich niet bij voorbaat
laat intimideren heeft de situatie beter
in de hand. De overtuiging dat nie-
mand het recht heeft om jou tegen te
houden, straal je dan ook uit. Elke
actie die je daarna onderneemt - of je
nu een grapje maakt, keihard begint
te roepen of een flinke klap uitdeelt -
zal daardoor een maximaal effect sor-
teren .••

Prooi
Vooral mannen worden slachtoffer
van geweld op straat. Ze hebben te



maken met een ander type dader dan
vrouwen. De meeste daders die vrou-
wen aanvallen zullen niet snel met
een man op de vuist gaan.
Verkrachters, aanranders of tasjesdie-
ven zijn uit op macht of geld. Ze wil-
len zelf zo min mogelijk risico lopen
en zoeken daarom een makkelijke
prooi uit. Bij steekpartijen of andere
vormen van zinloos geweld is altijd
sprake van een uit de hand gelopen
conflict waarin beide partijen uit zijn
op hun gelijk. Jansen: "Dat zie je bij-
voorbeeld veel in verkeerssituaties, in
cafés en bij burenruzies. Het begint
met een woordenwisseling die uit-
loopt op een ruzie en vervolgens
escaleert in een steek- of schietpartij.
Zo'n escalatie kan in veel gevallen
worden voorkomen als een van de
partijen bereid is om op tijd in te bin-
den."

Ddt heeft dus niets 111£'1gebrek dan

weerlhwrheid te maken?
"Niet in die zin dat je je assertief
moet opstellen. Een al te zelfbewuste
houding werkt in dergelijke situaties
juist als een rode lap op een stier.
Maar je kuilt er wel voor zorgen dat
je niet În zo'n conflict wordt meege-

'Een al te zelfbewuste
houding werkt soms als
een rode lap op een

stier'

zogen. Ook hier geldt dus dat je moet
voorkomen dat de tegenpartij vat op
je krijgt. Als iemand er echt op uit is
om je te provoceren dan moet je hem
die kans ni<.,tgeven. In plaats van met
die persoon in discussie te gaan en
hem te overtuigen van jouw gelijk,
kun je zo iemand beter links laten lig-
gen of desnoods zijn zin geven.
Daarmee haal je de angel uit het con-
flict in plaats van het verder aan te
wakkeren. "

Dat lijkt me toch geen lJl'l'redigende
oplosshlg.
"Dat is het ook niet. Maar de afloop
is een stuk minder traumatisch dan
wanneer het conflict eindigt in een
bloedbad. Dat kan nooit je doel zijn.
Bij elk conflict of dreiging probeer je
Je situatie te taxeren. \Vie is de
dader, wat is zijn gemoedstoestand,

wat zijn de motieven? Is iemand op
zoek naar een aanleiding om zijn
frustraties te kunnen botvieren? Kun
je iemand aanspreken op zijn gezond
verstand of staat hij stijf van de pil-
len? Bij iemand die niet voor rede
vatbaar is zal je met argumenten niet
verder komen. Met vechten evenmin.
Je zult hem daarmee hooguit een
motief verschaffen om eens flink op
je smoel te slaan."
Overigens \vil lansen daarmee niet
beweren dat slachtoffers verantwoor-
delijk zijn voor het geweld dat hen
wordt aan gedaan. Natuurlijk heb je
niet alles zelf in de hand, maar \vel
mecr dan je denkt. "Bijna niemand
wordt op straat zomaar neergesto-
ken, heroofd of verkracht. Vrijwel
altijd spreekt de dader zijn slachtoffer
aan. Je kunt dan kiezen om de con-
frontatie al dan niet aan te gaan. Je
kunt iemand aanspreken op zijn
gedrag of je kunt meegaan in zijn
frustraties en daar een zeker begrip
voor opbrengen. Hoc je je strategie
bepaalt, is afhankelijk van de situatie.
Conflicten met ccn gewelddadige
afloop zijn dikwijls mede het gevolg
van verkeerde inschattingen en ver-
keerJe keuzes. " •

'Het angstzweet brak me uit'
Anita Kania (36): "Telkens als iemand mij onverwachts
naderde, schrok ik me vroeger altijd een ongeluk. Mijn hart
klopte dan in mijn keel en het angstzweet brak me uit. Ook
als iemand voor de grap heel hard 'boe' riep, zat ik bij wijze
van spreken al in de hoogste boom. Puur van schrik.
Voor die angst heb ik geen verklaring. Ik leid verder een
prettig leven en zit lekker in mijn vel. Wel ben ik van nature
altijd al schrikachtig geweest. Geleidelijk aan werd dat
steeds erger. Zelfs thuis raakte ik in paniek, bijvoorbeeld als
mijn man plotseling de kamer binnenkwam of als hij ineens
achter me stond. Dan stond ik helemaal verstijfd van angst.
In het verzorgingshuis waar ik avonddiensten draai als
bejaardenverzorgende ging ik vaak naar boven. Vanaf de
tweede etage heb je een goed uitzicht op de buurt. Ik wilde
weten of het buiten wel veilig was. Als ik in de verte een
groepje jongeren zag stoeien, dacht ik meteen: oh god, als
ik die straks maar niet tegenkom op weg naar huis.
Een cursus zelfverdediging stond al tijden op mijn verlang-
lijstje. Toch durfde ik daar heel lang niet met anderen over
te praten. Ik was bang voor lacherige reacties. Zo van: stel je
niet aan, je woont toch in een rustig dorp waar nooit wat

gebeurt! Uiteindelijk viel dat allemaal reuze mee.
Vriendinnen aan wie ik het vertelde, vonden het juist een
dapper besluit. Er is inderdaad moed voor nodig om toe te
geven dat je bang bent. Ik ben blij dat ik die stap genomen
heb. Ik voel me nu een stuk zelfverzekerder en reageer min-
der verkrampt als ik iemand op straat tegenkom. Bovendien
durf ik mensen nu rustig in de ogen te kijken. Ook fiets ik 's
avonds niet meer als een dolle door de straten van het dorp
om maar zo snel mogelijk thuis te komen. Ik doe het nu
kalmpjes aan.
Ik kan niet precies zeggen hoe die verandering tot stand is
gekomen. Ik ben me bewuster geworden van mijn houding,
van de manier waarop ik loop en beweeg. Bovendien heb ik
enorme krachten in mezelf ontdekt die ik eerder niet voor
mogelijk hield. Tijdens de laatste bijeenkomst moesten we
met onze vuist een plankje door midden slaan. Dat lukt me
nooit, dacht ik toen. Maar het lukte wel! En het kostte nog
niet eens zo gek veel moeÎte ook. Dat plankje heb ik thuis
aan de muur gehangen. Elke keer als het oude angstgevoel
weer de kop opsteekt, denk ik aan dat plankje. Dat geeft
me een geweldige opkikker."
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IHet is alsof je
opnieuw geboren v
Wie kent ze niet, de dramatische televisiebeelden van Spoorloos.

Adoptiekinderen en hun natuurlijke moeders vallen elkaar

snikkend in de armen. Na vele jaren herenigd, in

close-up. Ook Angelique Konijn ging op zoek

naar haar biologische moeder.



)rdt'
AngeliQUe Konijn was negen-

tien jaar oud toen haar adop-
tie-ouders haar met de feiten

rondom haar adoptie confronreerden.
Zij voelde zich verraden. Negentien
jaar lang hadden haar ouders haar
een leugen voorgehouden. Volgens
Ruud en Riet Konijn was hun verhaal
waterdicht. Dat Angelique twee pas-
pooeren had, een Nederlands en een
Canadees, kwam doordat Riet Konijn
met opzet in Canada was bevallen.
Zij wilde haar kindje een goede toe-
komst bieden. En Canada bood
immers uitstekende mogelijkheden
om verder te studeren, zeker vcrgele~
ken met Curaçao waar de familie
toentertijd woonde.
Angeliquc had nooit aan deze versie

van het verhaal ge~vijfeld.
Totdat ze de waarheid te

horen kreeg. "Ik wist
met mijn gevoel geen
raad. Ik dacht: wat

hebben

ze me geflikt. Nu zeggen ze ineens
dat ik niet vanuit hen ben ontstaan."
Angelique werd als baby'tje van acht
maanden ter adoptie weggegeven. Tot
haar elfde woonde Angelique op
Curaçao. Ruud Konijn was handels.
agent voor Curaçao Trading
Company. De familie Konijn keerde
terug naar Nederland vanwege de
ziekte van haar adoptie-vader. Hij
leed aan multiple sclerose (MS) en
werd twintig jaar lang, tot zijn dood
in 1988, verzorgd door zijn vrouwen
Angelique. Twee jaar later stierf Riet
Konijn aan een zeldzame vorm van
kanker. Op dat moment stortte de
veilige wereld van de 29-jarige
Angelique in. 'Voor mijn gevoel was
ze toch mijn moeder. Na haar overlij-
den dacht ik: 'Nu ben ik letterlijk
helemaal alleen. Mijn moeder is
dood, ik ben geen kind meer van
mijn ouders, ik heb geen thuis, ik heb
geen familie meer, ik heb geen broers
en zussen.' Dat was zo'n leeg gevoel.
Ik voelde me ontzettend eenzaam en
verlaten. "

Verstoten
Angelique ging in therapie. Op zoek
naar haar wortels. Haar woede op

haar biologische moeder
kwam naar boven. Ze
voelde zich verstoten.
"Verdomme, je hebt
me gewoon
gedumpt. Je hebt

me geboren
laten wor-

den en



voordat ik maar iets kon zeggen heb
je me gewoon weggedaan. Ik heb niet
eens de mogelijkheid gehad om me
aan jou te openbaren. Heel primair
heb je gedacht: '\Veg ermee! Je bem
te veel.'''''
Angelique besloor een lang gekoester-
de droom te vervullen. Ze ging in
1991 reizen door Zl1id.Amerika,
ruim een half jaar lang. Een bezoek
aan haar gebooncland Canada vond
ze nog te eng. Toch voelde Angeliql1e
zich al in Zuid. Amerika 'thuisko-
men'. Zij is ervan oyerruigd dat ze
Indiaans bloed in zich heeft, hoewel
haar biologische moeder dit larer zou
tegenspreken. In Zuid-Amerika her-
kende Angelique trekken van de
Indiaanse bevolking in haar eigen
uiterlijk: de gelaatsuitdrukking, de
hoge jukbeenderen en het zwarre
sluikhaar. Ook voelt zij zich verbon-
den met het sjamanisme; de eerbiedi-
ge manier waarop oervolkeren zoals
bijvoorbeeld de Indianen omgaan met
de natuur en het leven. Momemeel
geeft Angelique dan ook cursussen
over het sjamanisme.

Telefoonboek
Angelique's woning ademt de sfeer
uit van haar zoektochr. Oude
Indiaanse ponretfow's sieren de
zachtgc!e \'land en een fow van twee
lachende elkaar omhelzende vrouwen
prijkt in de huiskamer. Later pakt
Angelique die fow en geeft ze uirleg.
De foto is genomen in 1996 tijdens
haar eerste ontmoeting met haar bio-
logische moeder.
Voordat het zover was, is Angelique
zes jaar zoekende geweest. In 1993
reisde ze naar het Franstalige Momréal
in Canada, waar ze geboren en afge-
staan was. Het eerste wat ze deed
was het telefoonboek openslaan.
Lukraak belde ze een van de tiemal.
len adoptie-organisaties op en het
was meteen de juiste. Angclique werd
op een wachrlijst geplaatst van vier.
endertigduizend zoekende adoptie.
kinderen. Tien jaar zou het wel kun-
nen duren voordat Angclique aan de
beun zou zijn en haar dossier geo-
pend kon worden. De bemiddelings.
organisatie had maar vier krachten in
dienst voor dit zoekwerk. Meer geld
kregen ze daarvoor niet van de
Canadese overheid.
Eenmaal terug in Nederland, schakel-

HUMANIST 24 maart 1999

de Angelique ten einde raad het tele-
visieprogramma Spoorloos in. Ze zag
er erg tegen op om met 'haar billen
bloot' te moeten, puur voor het
entertainment en de harde kijkcijfers.
,\laar ze had geen keus. Het was haar
immers niet gelukt haar dossier in te
zien. De programmamakers wilden
met haar in zee gaan op voorwaarde
dat Angelique haar zoektocht zou
staken. Zij stemde daarin toe. Drie
jaar lang hoorde ze niets meer van
Spoorloos.

Pure ontmoeting
Na weer een jaar gereisd en gewerkt
te hebben in Pakistan en India, boekte
Angelique voor okwber t 996 een
vliegreis naar ~lonrréal. Kort daarna
werd ze gebeld door de Canadese
bemiddelingsorganisatie met het
nieuws dat haar dossier geopend kon
worden. Het opsporingsteam was uit.
gebreid.

'Verdomme, je hebt me
gewoon gedumpt'

Op 10 oktober ontmoette ze voor het
eerst '\larie.Anne, haar biologische
moeder. "Het is net alsof je weer
opnieuw geboren wordt. Het is zo'n
essentieel moment voor zowel de
moeder als voor het kind. Het elkaar
weer te voelen en te beleven. Tussen
mijn geboorte en deze ontmoeting lig-
gen 34 jaar. Er zijn helemaal geen
patronen ontstaan tussen deze twee
personen. Het is een ontzettend pure
ontmoeting. "
Van .\larie-Anne kreeg ze te horen dat
haar biologische vader Pierre Louis in
1994 was overleden. Tot zijn dood
hadden haar natuurlijke ouders een
liefdesrelatie gehad, maar ze waren
nooit getrouwd. Het deed Angelique
goed om te horen dat ze uit liefde
geboren was. In 1961 was Picrtc
Louis echter nog getrouwd met een
andere vrouw. Enkele jaren later was
hij gescheiden.
In het destijds conservatieve Canada
waren ongehuwde moeders een groot
taboe. In overleg met de streng katho-
lieke Pierre Louis koos journaliste
Marie-Anne om haar kindje ter adop-
tie af te staan. Angelique: "Zij had
het gevoel dat ik altijd beter terecht

zou komen binnen een gezin dan met
haar door het leven te gaan waar wij
alle twee verstoten zouden worden."
Angelique \veet dat deze zoektocht
voor haar van \vezenlijk belang is
geweest. "Ik ben letterlijk tcrugge.
gaan naar mijn oorsprong, maar ik
heb ook zelf een proces doorgemaakt
om te ontdekken wie ik ben . .\-lijn
innerlijke zoektocht heeft mij meer
gegeven dan de daadwerkelijke ont-
moeting met haar. Kennelijk is dit
voor mij de manier om dichter bij
mezelf te komen."
Angelique's 7.Oektocht is nog niet
helemaal voltooid. Zij heeft ontdekt
dat ze nog vijf halfbroers en ~Zllsters
heeft, geboren uit het huwelijk van
haar biologische vader. Zij \vil graag
haar bloedver\'llanten ontmoeten,
maar r-.brie.Anne wil Angelique
daarin niet verder helpen.
\X'aarschijnlijk weten deze verwanten
niet van Ange1ique's bestaan.
Hoewel Marie-Anne nu botkanker
heeft, heeft Angelique toch besloten
om voor zichzelf te kiezen. In een
brief aan "larie-Anne heeft ze laten
weten dat ze nu op eigen kracht gaat
zoeken. "Ik wil niet meegaan in het
geheim dat lvlarie.Anne rondom mijn
bestaan creëert. Want ik bén cr, ik
heb een plek op deze aardbol en ik
wil dat laten zien." •

In totaal heeft Nederland onge-
veer vijftigduizend adoptiekin-
deren. Ongeveer de helft is van
Nederlandse afkomst, de andere
helft komt uit het buitenland.
Via hulpverleningsinstantie het
FIOM zoeken jaarlijks bijna vijf-
honderd kinderen naar hun
natuurlijke ouders. Ongeveer de
helft daarvan is geadopteerd
vanuit het buitenland.



Sharo1t Dijksma is Tweede
Kamerlid poor de l'vdA

•

Zo ken ik iemand die in het onderwijs niet tot zijn recht
kwam en na veel omzwervingen als leerlingwerknemer in
een mcraalbedrijf aan de slag ging. Inmiddels is deze per-
soon chef \verkplaats, verdiem hij een goed belegde boter-
ham en klaagt hij bij mij steen en been over het gebrek aan
even zo bekwame collega's.
Ook voor de mensen zélf betekent het vakmanschap dus
een goede toekomst. Lang niet iederecn hl'efr de srudiehou-
ding of de belangstelling om zich heel breed algemeen te
vormcn, maar vaak wel het vermogen om zich gericht in

et.'n bepaalde techniek te bekwamen. In het beroepsle-
Q ven \vorden vakmensen daarom ook vaak

~

meer ge\vaardeerd dan algemeen
gcvormde types, die bijvoor-

beeld nog geen hamer
kunnen vast-
houdell.
Vakmensen zijn
mensen die meest-
al pcrsoonlijk
en maatschap-
pelijk heel gocd
terechtkomen.

Daarom

wat meer
gesteund worden in

deze schoolkeuze voor hun kind. \X'anr
juist met een nieuwe eeuw voor de deur,

met mcnsvervangende computers en machi-
nes als schrikbeeld voor ogen, is waardering

voor vakmanschap extra op zijn plaats. In het
belastingplan voor de komende eeuw wordt de
belasting op arbeid dan ook terecht verlaagd.
~lenscn die wcrken met hun handen zijn toch veel
beter voor het milieu dan produCtl'1l die enkel
worden gemaakt met machines. Daarnaast vormt
het vakmanschap vaak een culturele verrijking
van onze samenleving. Denk maar aan kappers.
koks en kunstenaars. Wat zou het leven saai zijn
zonder al deze vaardige handen!

o

o

o
o
o~

Vec:l ouders gunnen hun kind het beste. In de prak-
tijk betekent her dat ze hun kind het liefste sturen
naar een zo hoog mogelijke vorm van voortgezet

onderwijs. Liefst naar her gymnasium, c\'cnrueel mag ook
atheneum, anders ma3r havo en desnoods mavo. Als hun
kind naar het beroepsonderwijs wordt verwezen, ervaren
sommige ouders dat toch als een gemiste kans.
Daarin vergissen zij zich. Beroepsonderwijs leidt op voor
vakmanschap en dat vormt een deugd die wij beslist moe-
ten meenemen naar de 21sfl' eeuw. Vakmanschap
berekent dat mensen een technisch vak in de
vingers hebben en zich daarmcc
dienstbaar kunnen maken
aan Jndcrcll. Zulke
kwaliteiten
mogen beslist
niet ontbreken
in de volgcndt:
eeuw omdat
ook dan een
heleboel werk
in onze samenle~
ving op een vakkundige manier zal
moeten worden gedaan.
Installatietechniek, electronica, wegen.
bouw, transport, afvalinzamelinl;. Het
zijn sectoren waar een beunhaas ook wel
wat kan aan rotzooien, maar \•...aar dan
vervolgens achteraf nog van alles ver-
keerd blijkt te zijn aangepakt.
Vakmanschap betekent dat het \verk in
één keer goed wordt gt'daan, het bespaart
op deze manier dubbel werk en voorkómt
ook dat je telkens rekening moet houden
met risico's van verborgen.gebreken. Dat
maakt vakmanschap tot een waardevolle
kwaliteit in onze samenleving.
Veel mensen kijken naar de volgende eeuw
met de omwikkelingen van de afgelopen
jaren in het achterhoofd. De arbeidsmarkt is
wezenlijk veranderd en de alom toegenomen
automatisering heeft een behoorlijk effect
gehad op de vacatures die een mens zoal kan ':
tegenkomen. Toch is er, ondanks die automa-
tisering, bijvoorbeeld nog steeds vraag naar
goed opgeleide lassers. Veel Ix'drijven zitten
met de handen in het haar en moeten dit
soort specialisten uit het

buitenland recruteren ~
omdat er in Nederland

onvoldoende aanbod is. ---:::__ i -=--
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'Homoseksualiteit en de barmhartigheid
van Allah', dat is de titel van deze eerste van
drie themadagen over de islam en homoseksu-
aliteit, georganiseerd door Stichting YOESUF.
Het doel is meer duidelijkheid te krijgen over
de maatschappelijke en religieuze vraagstuk-
ken die ten aanzien van dit onderwerp leven.
's Ochtends is er een lezing, de middag wordt
gevuld door discussie over verschillende stellin-
gen met vier vertegenwoordigers van diverse
vooraanstaande islamitische organisaties.

-r .JJ '-1£1 ~'\11

~Activiteiten in maart

Succesvolle mensen worden door hun posi-
tie nadrukkelijk op zichzelf teruggeworpen. Ze

hebben een vorm moeten vinden om
kracht te kunnen putten uit hun eenzaam-
heid. Om hier inzicht in te krijgen bezoekt
regisseur George Schouten beroemde
mensen. Zij vertellen aan interviewers Ani!
Ramdas en Stephan Sanders over hun drijf.

:1veren. Vanavond de eerste aflevering van
deze vijfdelige documentaireserie, met de
mooie actrice Jacqueline Bisset.

~(

Homo's en islam

Themadag 'Islam en Homoseksu-
aliteit', op zaterdag 6 maart in
Cunera, Nieuwegracht 32 in
Utrecht. Bel voor meer informatie
met Stichting YOESUF, tei. 0475-
317653.

Kinderrock

Optreden popgroep 'Poppenkast',
gratis toegankelijk voor ouders én
kinderen op woensdag 10 maart om
15.30 uur in de Openbare
Bibiiotheek, Alfred Nobellaan 437
in De Bilt. Meer informatie: tel.
030-2203590.

lonely at the top
Aflevering uit documentaireserie
over de rijkdom van eenzaamheid,
op woensdag 10 maart om 22.40

uur op Nederland 1 bij de
Humanistische Omroep.

Wereldsteden
Lezingencyclus 'Wereldsteden -
stadswandelingen door filosofie en
religie', georganiseerd door de
Thomas More Academie. Op
woensdag 10 maart en hierna nog
drie weken lang iedere wocnsdag-
avond om 20.00 uur in het
Dominicanenklooster,
Assendorperstraat 29 in Zwolle. Bel
voor informatie en opgave met 024-
3615555.

Erotiek en new age

Voorstelling 'Zuid Zuid West', van
donderdag 11 tlm zaterdag 20
maart te zien in verschillende
theaters (11-3: Nijmegen, 042;

12-3: Alkmaar, Provadja; 13-3, Den
Bosch, Bis; 16 tlm 20-3,
Amsterdam, [NESJOe Brakke
Grond). Meer informatie via tel.
020-6227860.

Bio of chemo

Studium Generale programma 'Op
je gezondheid!', op dondcrdag 11,
18 en 25 maart in het Museon,
Stadhouderslaan 41 in Den Haag
van 19.30 tot 22.00 uur, Meer
informatie en opgave via tel. 070-
3637300.

Geestelijke verzorging

Voorjaarssymposium voor geestelijk
verzorgers, op vrijdag 12 maart van
9.30 Wt 17.00 uur in Ottone, Kromme
Nieuwe Gracht 62 in Utrecht. Het sym-

Rockmuziek voor kin-
deren. Poppenkast
zingt over alles waar
kinderen in de leeftijd
van 4 tot 13 jaar zich
mee bezighouden: je
huisdier dat doodgaat,
verliefd zijn, verhuizen,
boeken lezen, vieze din-
gen om te eten ... De
Openbare Bibliotheek,
die vanmiddag her-
opend wordt, zal voor
één keer worden omge-
toverd tot een swingen-
de concertzaal.
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Een computergestuurd erotisch new
age drama. Een groep acteurs en een ca-
meraman maken een reis langs de vier
windrichtingen, waarbij ze laveren tussen
decadentie, onthechting en het verlangen
naar een dieper en echter leven. In de ver-
schillende sferen en krachten die de wind-

_~_ •••__ richtingen oproepen,
krijgen we steeds meer
de kans om naar bin-
nen te kijken in de
hoofden van de acteurs
en zien we de discre-
panties tussen uiterlijk
vertoon en persoonlijke
geheimen.

De stad is het tref-
punt van religies
en culturen en isn tevens een

'N -. machtcentrum.
De invloed van de

wereldsteden Ro-
me, Jeruzalem, Parijs

en New York op de wester-
se levensbeschouwing staat centraal
in deze lezingencyclus. Iedere avond
wordt ingegaan op de mate waarin
religieuze en filosofische ideeën zijn
terug te vinden in de architectuur en
stedenbouwkundige opzet. Ook ko-
men thema's als macht, sacraliteit,
pluralisme, moderniteit en utopie aan
de orde.
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De straat staat centraal in dit debat. Bij norm-
loosheid denkt men al snel aan vandalisme en
geweld op straat. Maar waar komt dat door?
Wie is verantwoordelijk voor de straat? Waar-
om bemoeien mensen zich wel of niet met el-
kaar? Heeft dat soms iets te maken met hoe
mensen wonen en leven? Adri Duivensteijn,
Tweede Kamerlid voor de PvdA, gaat hierover
in discussie met schrijver Willem van Toorn. Ook
gelegenheid tot zaaldiscussie.

De meeste mensen in Nederland hebben
nooit bewust gekozen voor één Europese
munt, maar zij hebben zich er ook nooit tegen
verzet. Nu is dan het moment aangebro en dat
de Europese m nt realiteit is geworden en nog
zijn we ons er nauwelijks van bewust wat dit
zal gaan betekenen in ons dagelijks leven. En
wat zijn 1e consequenties voor onze economie,
de werkgelegenheid, onze cultuur? Na inleidin.
gen door zowel een voor. als tegenstander van
de euro kunnen aanwezigen uit de zaal vragen
stellen.

posium wordt georganiseerd door her
Humanistisch Verbond en de Universi-
teit voor Humanistiek cn staat open
voor alle geestelijk verzorgers en andere
belangstellenden. Internationaal gezien
is Nederland één van de meest gesecula-
riseerdc samcnlevingen. \'Varbetekenr
dir gegeven in de dagelijkse prakrijk
van geesrelijk verzorgers? Bel voor
meer informarie mer 030-2390 I00.

Voorjaarsdebat

Eersre uir serie van vier polirieke
voorjaarsdebarren mer als rhema
'Sporen naar 2000" georganiseerd
door de PvdA, radio Noord Holland
en her Humanisrisch Verbond. Op
vrijdag 12 maarr om 20.00 uur in
de srarionsrestaurarie van het srarion
in Haarlem . .Nleer informarie: rel.
023-5287090.

Staatsgreep

The:.1tervoorsrelling 'Dir is
Nederland toch ...?' door
Thearergroep Amnesry Inrernarional
Purmerend, re zien op zondag 14
maart om 20.15 uur in wijkcentrum
D'n lemhof, Srerrcbos 35 in Oss. Bel
voor meer informarie mer 0299-
427392.

Euro

Discussie-avond 'Euro. rampspoed
of glorie, nachrmerrie of ideaal?"
georganiseerd door HV afdeling
Rijnmond. Op maandag 15 maarr
om 20.00 uur in de grore zaal van
Humaniras, Pierer de Hooch\veg
110 in Rotterdam. ~1cer informarie
via teL 0181-633519.

.:7..
Media ((\

Op donderdag 18 maarr organiseerr af-
deling Zuidoosr-Brabant een bijeen-
komst over radio en relevisie. 'Media-
beest' Jan Haasbroek, rhans din~creur
van de Humanisrische Omroep, houdr
een lezing mer als rirel 'In de ban van de
,\1edia'. Bedoeling is dar er een srimule.
rende wisselwerking mer her publiek
ontstaat. U \vordr dan ook van harre
uitgenodigd mee re discussiëren over
onderwerpen als nieuwe wergeving, re-
cente omroeppoliriek, geschiedenis en
toekomsr, commercie, erhiek, jongeren,
geweld, verzuiling en reclame.
Plaars: Jurriaan Pels Wooncenrrum,
Geesrakker 46 in Eindhoven. Aanvang
19.30 uur, de toegang is graris. Bel
voor meer informarie mer 040-
2534398.

Gezondheid en voeding, daarover gaat deze Stu.
dium Generale. De bijeenkomst op 11 maart heeft als
thema 'Bio of chemo, wat heet gezond?', waarbij uit-
gebreid aandacht voor onderwerpen als chemische toe.
voegingen, zoals geur., kleur. en smaakstoffen en de
voor- en nadelen va vegetarische voeding. Zijn kant
en klare snacks e t ongezond? Is lekker altijd onge-
zond of kan gezon. lekker zijn? Als biologische
voeding zo gezond kost het dan zoveel om
biologische catering n in grote instellingen?
Op 18 maart gaat he vloed van allerlei stof-
fen in water, bodem e we dagelijks onge-
vraagd binnenkrijge k later wordt ingegaan
op de verschillende v tronen van mensen en
de invloed van een aa sdiensten hierop.

Een swingende voorstelling over een serieus
onderwerp. Nederland krijgt te maken met een
staatsgreep: vier kolonels hebben uit onvrede en
verveling de macht
overgenomen in
Nederland. We vol-
gen het verhaa I
van de leden van
theatergroep Pur-
merend die op de
vlucht zijn gesla-
gen voor het nieu-
we militaire regi-
me. Het stuk bevat
veel humor en mu-
ziek maar zet tegelijkertijd aan tot nadenken
over de vluchtelingenproblematiek.
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Veertien kunstenaars laten in verschil-
lende technieken en op eigen artistieke
wijze zien hoe de natuur zich in onze
verstedelijkte maatschappij toont. De
moderne mens is zich ervan bewust dat
de natuur een noodzakelijke voorwaar-
de is voor ons bestaan. In vele schilderij-
en, foto's, hout, keramiek, tekeningen
en 'natuurtapijten' komt dit bewustzijn
tot uitdrukking.

Martha C. Nussbaum is ge-
specialiseerd in de klassieke fi-
losofie. Het alleen kunnen zijn
ervaart ze als een voorwaarde
om tot grote zelfontplooiing te
kunnen komen. Vanavond het
derde deel uit een vijfdelige
documentaireserie over de rijk.
dom van eenzaamheid.

Mensen met een
gewoon klein licha,
oefenen van oudsh
grote aantrekkings
kracht op ons uit. T
ze sprookjes en vol
verhalen getuigen
daarvan. Zo is er oc
altijd grif geld beta
om kleine mensen I

kermissen te kunnE
aanschouwen. Van.
daag de dag keren
kleine mensen zich
gen deze bijzonder
positie. Zij proberel
een zo gewoon mo
lijk leven te leiden.

Mens en natuur

Tentoonstelling 'De Hof van Eden,
heden', over de natuurbeleving van
de moderne mens, tot en met zon.
dag 2 J maart in De Zonnehof,
Zonnehof 8 in Amersfoort. Bel voor
informatie met 033A633034.

Filmfestival 'Oud is in beeld', van vrij-
dag 19 t/m zondag 21 maart in het
Rialro Filmtheater, Ceintuurbaan 338
in Amsterdam. Het kijken naar beelden
van ouderen in films of documentaires
kan de bewustwording op gang bren.
gen dat de werkelijkheid veel gevarieer-
der en genuanceerder is dan het 'plaat-
je' in ons hoofd, De oudere bestaat
niet. ,\1eer informatie: tel. 020-
6753994.

Oud in beeld @ Groenevcld 2 in Baarn. l\1cer infor.
matie: tel. 035.5420446.

Crimineel?

YOY gaat vanavond over dl' 184jari-
ge jongen die in juli vorig jaar in de
Hijlmer werd doodgeschoten,
~Ioravia Ramsahai. Cuill)' Koster
praat met de vrienden van Mora,
die een jongen van een scooter
beroofde en een pistool richtte op de
agent die Mora vervolgens neer.
schoor. \X'as .\Iora een jonge,
gevaarlijke crimineel of slachoffer
van de situatie? En wat zegt de esca~
latie van emoties na zijn dood over
de verwachting die de jonge zwarte
Bijlmerbewoners hebben van hun
toekomst? Te zien op woensdag 24
maart om 18.32 uur op Nederland
I bij de Humanistische Omroep.

uur op N'ederland 1 bij de
Humanistische Omroep.

Kleine mensen

Documentaire "Klein voor altijd',
vanaf donderdag 25 maart te zien in
Kriterion Theater, Roetersstraat 170
in Amsterdam (tel. 020.62317(8),
daarna in diverse filmtheaters in
Nederland (meer informatie hierover
bij Cinemien, tel. 020~6279S0 1).

Samen leven

Tweede voorjaarsdehat uit serie
'Sporen naar 2000', georganiseerd
door de PvdA, radio Noord Holland
en het HV. Op vrijdag 26 maart om
20.00 uur in de ~tationsrestauratie
van station Haarlem. Informatie: tel.
023.5287090.

@
Kijk als een blinde

Bijzondere 'voel'tentoonstelling van
bronzen dierfiguren, tot en met zon-
dag 21 maart in Kasteel Groenevcld,

In totale duisternis kunt u beelden
van dieren op de tast bekijken. Hiermee
wordt een beroep gedaan op de
eigen creativiteit om van alle onder-
deeltjes die men voelt een compleet
beeld te maken. Het beleven van deze
expositie zal in de herinnering achter
blijven als een gevoelsherinnering en u
hopelijk bijblijven als een dierbare ver-
worvenheid die ook in andere situaties
kan worden toegepast. De 'voel'ten-
toonsteJiing vindt plaats onder leiding
van een blinde begeleider.
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Lonely at the top

Aflevering uit documentaireserie
over de rijkdom van eenzaamheid,
op woensdag 24 maart om 22.40

Rechten en plichten

Op zaterdag 27 maart organiseert het
Humanistisch Studil'centrum Neder.
land een studiedag over rechten en

Veel mensen die afkomstig zijn uit
andere culturen houden zich in onze
samenleving vaak sterk vast aan eige
waarden en normen. Isdat iets om jë
loers op te zijn? Wat is eigenlijk de
waarde van westerse waarden en no
men? Hoe blijven kleuren herkenbai
in een smeltkroes? Vanavond discus.
sieert Job Cohen, staatssecretaris var
Justitie, hierover met schrijfster Na'!n
el Bazas. Ook de zaal kan een woord
meespreken.



Ook deze zomer organiseert de
IVN weer dertien actieve natuur-
vakanties voor jongeren. In de
brochure 'Buitengewoon' worden
al deze IVN-kampen uitgebreid
beschreven. Maak een huifkar.
tocht in de Achterhoek, verdwaal
in het Keltische tijdperk in Lim-
burg, ga wandelen langs de Duits-
Nederlandse grens of help mee op
een biologisch-dynamisch tuin-
bouwbedrijf in Brabant. En dit zijn
nog maar enkele voorbeelden.
Voor alle vakanties geldt dat je een week buiten
actief bent in een groep van zo'n 25 deelnemers.

plichten, van 10.00 tot 16.00 uur in het
Humanitasgebouw, Pieter dc Hooch-
weg 110 in Rotterdam. Het HSN no-
digt u uit mee tc denken over de 'Alge-
mene vcrklaring over de plichten van
Jc mens' en de samenhang te zoeken
met de ruim vijftig jaar geleden gefor-
muleerde rechten van de mens. ~leer
informatie krijgt u via tel. 030-
2390189.

@
Docenten welkom

Op zaterdag 27 maart vindt de algeme-
ne jaarvergadering plaats van H'OKE,
de belangenvereniging voor docenten
Humanistisch Vormings Onderwijs
(HVO). De bijeenkomst duurt van
11.00 tot 16.00 uur. Plaats: 'De Expe-
ditie" Schimmelpenninckkade 30 in
Amersfoort. U kunt zich voor deze
middag opgeven via tel. 070-3877857.

(~
Vriendschap

Op zondag 28 maart organiseert afde-

ling Arnhem de lezing 'Vriendschap,
liefde en levensinspiratic' door Iteke
Weeda, hoogleraar gezinssociologie
aan de Universiteit van Wageningen.
De Iczing gaat onder meer in op onze
drijfveer tot innerlijke groei, zoals het
constructief leren omgaan met emoties
en het versterken van eigenschappcn
als acceptatie en vergeven. Ka de lezing
is er ruime gelegenheid tot discussie.
Plaats: wijkccntrum 'de Rijnkanr',
Trans 8 in Arnhem, aanvang 14.00 uur.
Meer informatie: tel. 026-3649378.

Prinses op spitzen

Portrct van balletdanscrcs Laura
Bcnningshof, op woensdag 31 maart
om 18.32 uur bij de Humanistische
Omrocp op Nederland 1.

Natuurvakanties

Dc lente komt eraan, dus wordt het
weer tijd na te denken over de
zomervakantie. Ben je tussen de 12
en 30 jaar oud en hou je van de
natuur? Vraag dan nû vast de bro-

chure 'Buitengewoon' aan bij de
IVN, Vereniging voor Natuur~ en
.'vlilieuedueatie, tel. 020-6228115.

Oude kleren gezocht!

Het Historisch Museum Rotterdam
is op zoek naar mensen die de zelf-
gedragen kleding uit hun jeugd in
bruikleen willen geven voor de grote
overzichtstentoonstelling JONG die
in januari 2000 zal worden gehou-
den. Om deze zo compleet mogelijk
te maken zoekt het museum type.
rcnde kledingstukken en attributen
uit de verschillende jongerenculturen
van de afgelopen 50 jaar. Tot en met
woensdag 14 april kunt u hierovcr
bellen mct het speciale nummer 010-
4214937 (maandag t/m woensdag
tussen 10.00 cn 16.00 uur).

AI op vierjarige leeftijd wilde Laura Benningshof
tijdens balletles liever echt dansen dan alweer een
paddestoel nabootsen. Inmiddels is zij als 21-jarige
een van de jongste danseressen in het corps de
ballet van Het Nationale Ballet. Haar droom, een
prinses op spitzen worden, komt steeds dichterbij.
Deze droom kent ook nadelen:
tijd voor een leven buiten Het
Nationale Ballet is er nauwe-
lijks en Laura moet veel doen
en laten om op het hoogste nip
veau te blijven dansen. Boven-
dien weet ze dat haar carrière
op haar 38ste afloopt. YOY
schetst een beeld van de we-
reld waarin zij leeft.

Was je een kuif in de jaren
'50 en heb je nog dat ruige Ie-
ren jack of die wijde petti-
coat? Alles is welkom: je favo-
riete Clarks, de legerparka of
die zwarte Gréco-outfit; de
kikker uit de jaren zestig met
postbode-cape, of de lakjas
met minirok en witte kousen;
het spijkerpak uit de Provo-
tijd; de soulbroek; de kaftan van de hippie of de sa-
terdaynightfever outfit van de disco-queen. Ook het
met klinknagels versierde jack van de metalfan, het
zwarte leren jack met palestinasjaal van de kraker,
de afgeknipte hanekam uit je punktijd en je Adidas-
hiphop-schoenen zijn welkom, evenals authentieke
attributen als buttons, plakboeken en affiches.
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11k wil mensen op
.een goed spoor •

Tal van gebeurtenissen kunnen

het leven ineens op zijn kop zet-

ten. Hoe ga je dan verder? In

deze serie komen mensen aan het

woord die een ingrijpende omme-

keer In hun leven hebben meege-

maakt. Dit keer het verhaal van

Jan van Dam (36). Hij ruilde een

goed betaalde baan In de verzeke-

ringsbranche In voor een ideële

werkkring.
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Elf jaar duurde de carrière van Jan
van Dam bij Tiel Utrecht
Verzekeringen, een onderdeel

van ING. Hoewel hij nooit met tegen-
zin naar zijn werk ging, voelJe hij
zich in de commerciële wereld toch
nier helemaal op zijn plek. Via zijn
\verkgever volgde hij een cursus loop-
baanrraining, waardoor zijn sluime-
rende onvrede steeds duidelijker werd.
Afgelopen juni hakte hij de knoop
door en nam hij ontslag. Jan van
Dam wist het zeker: hij ging liever
werken aan een rechtvaardiger
wereld. "Ik ben begaan mer het lor
van mensen die het slechter hebben
dan ik. zoals dak- en thuislozen. Dat
gevod van betrokkenheid kon ik in
her verzekeringsvak niet kwijt." \Vat
die sociale bewogenheid precies
inhoudt, kan hij moeilijk verwoorden,
het is vooral een gevoelskwestie.
"Telkens als ik geconfronteerd werd
met onrecht, of dat nu op tv was of
bij mij op de hoek van de straat, voel-
de ik me er niet lekker bij. De ene
keer had dat meer invloed op me dan
de andere keer. Het is een proces van
jaren geweest, ik kon niet zomaar
opeens een knopje omdraaien.
Daarom heeft het zo lang geduurd
voor ik deze stap zette."
Toen zijn besluit eenmaal vast stond,
ging Jan ter oriëntatie praten met een
aantal maatschappelijke organisaties.
"Ik ,vilde onderzoeken wat de moge-
lijkheden waren voor iemand met
mijn achtergrond. Ik heb rechten
gestudeerd." Jan merkte meteen een
enorm verschil op met zijn oude
werkkring. "De mensen met wie ik
sprak waren meer geneigd tijd voor
me vrij te maken en mee te denken.
Dat was ik niet ge",!end in de verzeke.
ringswereld. Zo kreeg ik meer inzicht

in wat zij deden en wat ik zelf ,vilde."
Eén van de vijftien organisaties bij
wie hij op onderzoek uitging, \'•."as de
stichting Emmaus in Haarzuilens.
Emmaus is een internationale bewe-
ging, vijftig jaar geleden opgezet door
de Fransman Abbé Pierre. Jan voelde
zich er meteen thuis. "De filosofie
achter Emmaus sprak me erg aan. De
stichting biedt ruimte en plek aan
mensen uit de onderkant van de
samenleving. In Ha<lrzuilens heeft
Emmaus een woonwerkgemeenschap,
',"'aar mensen voor korte of lange tijd
kunnen wonen en werken in het
kringloopbedrijf. Het zijn mensen die
uit idealisme een tijdje bij ons komen

'Geld en luxe ZIJn voor
mij niet belangrijk'

wonen, maar het gaat ook om dak- en
thuislozen, mensen die verslaafd zijn
geweest of net uit de gevangenis zijn
omslagen. Ze hebben geen familie die
op hen staat te wachten, ze kunnen
nergens naar toe. Van de opbrengst
uit het kringloopbedrijf steunen we
goede doelen in Nederland en de
derde ' •...ereld."
\Vas het vroeger altijd jasje-dasje, nu
kan Jan in zijn gewone kloffie naar
het werk. "Als ik mijn baard laat
staan of's zomers in korte broek op
het werk verschijn, zegt niemand daar
iets •...an." Jan coördineert nieuwe pro-
jecten, zoals Het Groene Sticht, een
sociale ,voonwerkbuurt in de
Utrechtse nieuwbouwwijk l.eidsche
Rijn. Daarnaast neemt hij - net zoals
zijn collega's - alle voorkomende klus-
Sl'n op zich: boodschappen doen,



•

!tten'
schoonmaken, tweedehands spullen
ophalen en verkopen op de markt.
Ook is hij mentor van één vall de
bewoners, met \vie hij binnen een half
jaar een doordacht plan voor Je toe-
komst opzet. "EIll1ll3US geeft nict
alleen weer waarde aan afgedankte
spullen, ook mensen krijgen hier \veer
('en gevoel van cigt'nwaarde."
Jan is de enige betaalde kracht van
Emmaus Haarzuilens, de anderen
werken allemaal op vrij\villige basis.
Toch is hij cr financieel flink op ach-
teruit gegaan. \X'at hij bij de verzeke-
ringsmaatschappij netto verdiende,
krijgt hij lUI niet eens bruto. Ook
heeft hij geen pensioen of een dertien-
de maand, ov('rwcrk wordt niet
betaald. Jan maalt cr niet 0111. "Ik hcb
altijd al een sobere leefstijl gehad. Ik
hoef nict elk jaar met het vliegtuig op
vakantie, ik geniet bijna net zoveel
van een \vanJdtocht in Friesland als
van een expeditie op Ijsland. Geld en
luxe zijn niet belangrijk voor mij.
Vroeger hield ik veel geld over en gaf
ik ook veel weg. Nu hou ik minder
over en geef ik vt:cl minder weg,'"
Sommige collega's van de verzt:ke~
ringsmaatschappij staarden hem mee-
warig aan toen ze hoorden hoeveel
Jan moest inleveren. Anderen spraken
juist hun be\v(mdering uit. "De men-
sen die me echt kennen zeiden: dit
werk past heel goed bij je." \'\Iat Jan
veel belangrijker vindt dan een vette
bankrekening is fijn werk en het idt:e
dat hij iets kan betekenen voor ande-
ren. "Ik \vil mensen helpen, hen op
een goed spoor zetten. Dat geeft vol-
doening. In feite was ik vroeger ook
bezig met het helpen van cliënten met
hun schadeJossier, maar die mensen
kunnen zichzelf ook wel redden. Nu
werk ik met mensen die geen sociaal

netwerk hehbt:n, die nergens anders
terecht kunnen. Voor hen is mijn
inzet van veel grotere betekenis. "
Desondanks vraagt hij zich af of hij
wel genoeg doet voor de ml"demcns.
"Laatst was er bij Netwerk een docu-
mentaire te zien over twee Colom-
biaanse jongetjes die opstaan tegen de
terreur in hun land. Dan schieten me
de tranen in de ogen. Zo klein als ze
zijn, doen ze dat toch maar even, met
alle risico"s van dien. Dan denk ik:
moet ik niet veel verder gaan, moet ik
niet rigoureuzer stappen nemen? Ik
\veet dat ik niet de hele wereld kan

redden, ik kan geen grootse dingen
doen zoals de groten der aarde. AI
mag dat idee wel eens aan me knagen.
\'\Iaarom gaan \••..c de boel bij voor-
heclJ niet mobiliseren, \vaarom orga-
niseren \\'c geen vredesmars en lopen
we met honderdduizenden naar
Kosovo? Aan de andere kant geloof ik
ook in de kleine dingen van het leven:
ik doe wat ik kan in mijn eigen omge.
vlllg.
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Uit het hoofdbestuur

Trekker van het Humanistisch Perspectief
"Ik vind dat het Humanistisch Verbond veel meer zijn
plaats moet hebben in her publieke debat. Her is de raak
van het bestuur om die plaats te veroveren". stelt Alerta
van der Stap. "Dat moet door het publieke dehat te zoe-
ken waar dar zinvol is, door te reageren op dingen die
maatschappelijk spelen . .\let goede stukken in goede kr,m-
ten, bijvoorbeeld. Daarmee vergroot je je invloed en \\'crk
je aan je naambekendheid. Tot nu toe gebeurr dat veel te
weinig. Bij ethische hvcsties nemen we heel voorzichtig
een standpunt in, maar over andere h ••..estics, zoals her
asielbeleid of ;lfmocde, hoor je het Humanistisch Verbond
nier. "
Een gangbare tegenwerping is dat het bestuur nooit de
,"ariërcir aan meningen onder humanisten kan verwoorden.
"Toch vind ik dat \ve als bestuur over maatschappelijke
kwesties een mening moeten hebben. Als bestuur vertegen-
woordig je het georganiseerde humanisme. l.eden mogen
dan ven ••..achten dat het bestuur een positie inneemt.
Natuurlijk, je moet zorgvuldig zijn. !'v1aar als je met alle
meningen evenveel rekening houdr, kun je alleen de geme.
ne deler uitspreken - en dan zeg je helemaal niets." En als
k.Jen het oneens zijn met het hoofdbestuur? "Dat zal wel
eens gebeuren. En dar is ook niet erg, \••...ant in Je kern ben
je het immers wcl met elkaar eens. Anders was je geen liJ
van dezelfde c1uh."
Aletta van der Stap (65) is in de laatste Algemene
Ledenvergadering gekozen rot lid van het hoofdhestuur.
Het Humanistisch Verbond had haar gevraagd om zich
kandidaat te stellen. Waarom heeft ze daarin toegestemd?
"\Xlat me aantrekt, is de inhoud. Bij het Humanistisch
Verhond gaat het om wezenlijke dingen. Die mis ik vaak
in de politiek. Ik heb acht jaar lang in de gemeenteraad
van Groningen gezeten. Wat me daar stoorde is dat het
vaak o\'Cr de procedures gaat en minder vaak over de

De kunst van het opvoeden
\X'c1ke waarden spelen een rol in het opvoeden van je kin-
deren? Hoc communiceer je met je kinderen? \X'<lris de
functie van beloning, straf of bemOl:diging?
Over de kunst van het opvoeden heefr hcr Humanistisch
Verbond en her HVO in Sneek een cyclus van vijf
gespreksavonden onrwikkeld en uitgevoerd. De 32 deelne-
mers waren ouders en opvoeders van kinderen in de lcd-
tijd van vier rot veertien jaar.
Het ontwikkelde mareriaal met de bijbehorende handlei.
ding zijn vanaf maarr re besrellen bij het landelijk bureau
van het Humanistisch Verbond. Voor meer informarie
kunt u bellen: 020.5219000 (vra~en naar Lorre \X'OLICL'fS).
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inhoud. ,.
Van der Stap is nog niet zo heel lang lid van het
Humanistisch Verbond. Ze maakte kennis met het HV via
de zondagochtendlezingen die de regionale afdeling in
Groningen organiseerde. Vervolgens werd ze gevraagd
voor de HV.werkgroep 'bezinning en vorming', die deze
lezingen organiseert. "Het afgelopen jaar hebben wc een
cyclus georganiseerd rondom de universele verklaring van
de rechten van de mens. In dar kader heb ik weil een
lezing gegeven over migrarie. Als je her hebt over mensen-
rechten, dan gaat het ook over vluchtelingen, over hct
rechr op onderdak en veiligheid. Migratie is al een eeu-
\venoud verschijnsel. Sowieso zijn de aanrallen vluchtelin.
gen die nu ons land binnenkomen peanuts vergeleken bij
de aanrallen die vlak na de oorlog vanuit Indonesië naar
Nederland kwamen. We konden ze wen relatief probleem.
loos opvangen, ook al \\.'as Nederland armer en \vas cr
meer werkloosheid dan nu. Dat heb ik in die lezing uiteen-
gezer.
Alerra van der Srap gaat in haar functie als hoofdbesruurs-
lid werken aan her Humanistisch Perspecrief. Op eerdere
concepten had ze forse kririek. "Ik vond een aanral onder-
werpen ofwel slecht uitge\verkt ofwel helemaal ontbreken.
Zo is er niers te vinden over vraagstukken van oorlog en
vrede. En her hoofdstuk over economie vind ik uitersr
beperkt. Daarin gaat het alleen over Nederland, niet eens
over Europa of over de noord.zuidverhoudingen."
In haar nieuwe funcrie zal ze onder meer gaan fungeren als
'trekker' van het Humanistisch Perspectief. "Voorlopig is
Berr Boelaars bezig om alle reacries rc verwerken in een
nieuw, goed doortimmerd concepr. Daar wachten we nu
cven op." Lachend: "Dar rrekken heefr me tor nu toe nog
weinig kracht gekost."

De menselijke maat
1-lensen zijn belangrijker dan abstracte principes. Op de
drempel van de eenentwintigsre eeu\v nodigde het
Humanistisch Verbond een aanral vooraanstaande filo-
sofen uit om hun gedachten rc laten gaan over actuele
thema's als zorg, milieu, economie, opvoeding, cultuur,
informarisering, multicultureel samenleven. Her resul-
taat: een variërcir aan verrassende visies, gericht op ver-
berering van de kwaliteir van leven en samenleven in her
komende decenniulll. U krijgt her boek thuisgestuurd als
u /39,50 overmaakt op giro 58, ten name van
Humanistisch Verbond, Amsrerdam en onder vermelding
van PUBL07.



.Bemoeials gezocht!!
Tot 1 april kunnen \'rijwilligcrsorga~
nisatics meedingen naar de tweede
'Remoei je d'r mee Prijs'. Ze maken
kans op de drie prijzen V;lll 10.000,
s.aoo en 3.000 gulden. Het prijzen-
geld. dar beschikbaar wordt gesteld
door de ASN bank. moet ten goede
komen aan het project. Meer weten?
Vraag de folder op bij het
-Humanistisch Verbond, tel. 020-
5219000.

NIEUWS
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Samenwerking
met Nederlandse

Culturele
Sportbond

!Het Humanistisch Verbond en de
'Nederlandse Culturele Sportbond
gaan op een aantal terreinen
samenwerken. Het gaat hierbij om
'het gezamenlijk deelnemen aan
projecten, het organiseren van
congressen en seminars en het
informeren van elkaars verenigin-
gen.
-De NeS en het HV voelen zich ver-
want aan elkaar omdat beide
organisaties uitgaan van een visie
op het leven waarbij de mens cen-
.traal staat. De Nederlandse
Culturele Sportbond heeft als doel
het bevorderen van sport voor
iedereen, ook voor mensen uit
zogeheten achterstandsgroepen.
Achterliggend idee is dat sport
geen doel op zichzelf Is. Het
.belangrijkste aan sport is niet de
,prestatie maar het plezier dat je
eraan kunt ontlenen.

Wegens het grote succes van
de afgelopen jaren organi-
seert het HV ook dit jaar weer
een humanistische zomer-
schooi. Een midweek lang
kunt u van gedachten wisse-
len over een bepaald thema
dat door inleiders van ver-
schillende kanten wordt
belicht. Voor de zomerschool
zijn al enkele mooie lokaties
gereserveerd. Medio maart
verschijnt de informatiefolder.

De voorbereidingen voor de
humanistische zomerschool zijn in
volle gang. Ook dit jaar wordt
gestreefd naar een goede mix van
denken, doen, excursies en vrije
tijd.
Op het programma staan:

12-16 juli: Fredeshiem
Steenwijk/Orvelte: 'Een kennis-
making met humanisme'. Op
een speelse en informatieve
wijze maakt u nader kennis met
de humanistische levensbe-
schouwing.

19-23 juli: De Borckerhof in
Orvelte: 'Rijk zonder geld'. De
kwaliteit van leven in het rijk
van de schaarste.
26-30 juli: Dominicaner klooster
in Huissen bij Arnhem: 'Lichaam
en ratio'. Hebben humanisten
de lichamelijkheid onderdrukt
en herontdekt?
9-13 augustus: De Borckerhof in
Orvelte: 'Humanisme op het
grensvlak van de tijd'. De maak-
bare samenleving, technologie
en humanisme.
15.19 augustus: Dominicaner
klooster in Huissen (onder voor-
behoud). 'Goed samen leven'.
De denkwereld van Fernando
Savater nader belicht en
getoetst.

Extra programma's zijn in voorbe-
reiding, zoals: 'De vreemdeling in
mij'.

Wilt u de folder ontvangen, bel
dan: 020-5219000. Zodra de infor-
matiefolder is verschenen, zenden
wij deze toe.

kies voor Memiso
Memiso Rotterdam

6ir05657
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CRYPTOGRAM
Everl Wassenaar

Horizontaal Verticaal
5 Dl' adel'( was vcr achter, maar kreeg l'CIl Sein voor lidKozingcll. (15)

zet ell toell ging het soepeler. (13) 2 Geldswaardig papiertje. maar geen bcraai-
9 Vermogende staar. (3) middel. (9)
1I Kledij zonder splitten en décolleré. (9) ., ,\Iensen van stand. (4)
IJ Karel raakte in dl' war van die drank. (5) 4 Start vanuit dl' kamcr. (7)14 Die jade Wl'I1Sl'l1wij II nil'( (Ol'. (9)

6 Dl" oudgediende was dik geworden. (8)16 Dric(cnigc slome duikelaar. (7)
17 Omgeschoolde boer. (4) 7 ,\lanncrje-aan-manncrje. (2)
1S Boom op bouwland. {2} S Tok-tak-tok, gezongen. (9)
19 l\lispbarsre <lutosuggl'srie. (9) 10 J\laduige reLuie. (6)
20 VL'rtoonde zich witjes. (5) 12 ,\laakt madH. (9)
22 Kip op stok. (4) 15 Srandpla.Hs op l'en steiger. (8)
25 Jongen en meisje die nog niet aan de prak- 18 Kiet meer dan één, maar u hebt er twee.

tijk toe zijn. (7) (5)
27 Toespraak ml't verstand. (4) 20 Is dagdijks nodig. (5)29 Gewichtige jongen. (3)

21 Zeg eens 'a' in het Fries. (2)30 Een boom van een meid. (3)
J' Deen van Laren. (3)3 \'('at een deugnieten die honden! (6) _0

34 Stof die onwaarheid sprak. (4) 24 Ideale tuin. (4)
35 Staar tusscn zon cn maan. (2) 26 Iloorn, niet in dc auto al klinkt het zo. (7)
36 Gezagnll'rder. (5) 2S Voor (nog) gl'cn Illcter! (2)
37 Automobilisten zien hl'm H)()rnamdijk 30 Bovenaardse taal? (6)

plat. (4) 31 Individuele prestatie. (4)
39 \X'indriehting, niet in het Engels. (2) 33 Wat een verroning! (4)
40 Briefje om me ergens aan te herinneren. (4) 34 Verleiddiike hlik. (4)
41 Kameraden in de ondl..'rgrondsc. (7) 37 Product van dc langpootmug. (5)42Tot slot een heilwens tot ll. (1+ 1)

38 Een historisch telegram hiervandaan had
grote gevolgen. (3)

Win ~en boekenbon!

De.: rnhll:tie Vl'r1oot l'en hoekenbon onder de inzenders van het juiste. gezochte woord (onder het
uyprogram). Stuur uw oplossing vóór 22 maart naar: Red,Krie Humanist. Postbus 75490, 1070 AI.
Amsrl'rdam. De winnaar krijgt hericht en wordt in de volgende Humanist vermeld.

Oplossing cryptogram februarinummer
Hnri:lol1t,lnl Verlicaal
4 kloekmoedig, S dozijn, 9 kind, 12 tt'C, 13 test- 1 dreef, 2 n-rzctjt'. 3 git'r, 5 ladderzat, 6 mÎnisering.
baan, 14 weer, 15 eerlang. 10 waar. 22 dille, 13 ï ruitenwisser, 10 !lee, 11 pannekoek, 16 Eden, 17
tegen, 25 ekster, 17 S.l. 29 gong. 30 roe, 31 slee, 33 1.1., IS alen, 19 feest, 11 regent, 14 go. 16 SER, 28
sterkte. J4 Deventer, ,l7 r.1ster. :\IV.1, 32 eesr, 35 te, 36 erf.

Het ~ezochte woord was: FEESTVARKEN
Boekenbon gewonnen door: .\1. I":oordoven uit Kapelle
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Verras iemand met een cadeau-abonnement

op de Humanist!

Kent u iemand die de
Humanist graag zou lezen?
En wilt u hem of haar een
jaarabonnement van /55,-
schenken? Vraag dan snel
de kaart voor een cadeau-
abonnement aan. Op de
kaart is ook ruimte voor
een persoonlijke wens of
boodschap aan de ontvan-
ger van het cadeau. Eén
telefoontje naar de
Humanist is genoeg: 020
5219030.

Humanist. voor een
andere kijk op uw leven.

Maak kennis met het Humanistisch Verbond
De Humanist kent u natuurlijk al. U kunt
voor /55,. per jaar een abonnement nemen.
Een proefabonnement (drie nummers voor
een tientje) is ook mogelijk.

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

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

Lid worden van het Humanistisch Verbond
biedt nog meer voordelen! U krijgt negen
keer per jaar de Humanist in huis. En ont-
vangt regelmatig nieuws over activiteiten
bij u in de buurt. Als lid helpt u bovendien
bij het instandhouden van geestelijke ver-
zorging. uitvaartbegeleiding. relatieviering
en humanistisch vormingsonderwijs.
Het lidmaatschap kost /100,- per jaar; jon-
geren tot 27 jaar en mensen met een mini.
muminkomen betalen een lager tarief (resp.
/40.- en /55.-).

Het HV heeft verschillende folders en
brochures die u meer informatie geven.
Interesse? Bel publieksvoorlichting
020 - 521 90 90. Of gebruik de bon in deze
Humanist!
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Voorlichtings- en Meeloopdagen
Wie een nadere kennismaking wenst met

deze studie, kan een reguliere onderwijsdag

••

Stuur mij informatie over de opleiding

Stuur mij informatie over meeloopdagen

____________ M/V

Postcode: Plaats: _

Naam (voornaamvoluitl: _

Adres: _

BON
o Ik kom naar de voorlichtingsdag op 13

maart 1999

D
D

Stuur naar de Universiteit voor Humanistiek,
Antwoordnummer 4031,3500 VB Utrecht
(postzegel niet nodig)- - - - - - - - - - - - - - - ~

Wil je meer informatie?
Bel ons dan op (030) 239 Ol 00, bezoek

onze website www.uvh.nl. of stuur de bon in.

bijwonen (dat kan van november tot juni).
Als 'meeloper' schuif je die dag aan bij eerste.
of tweedejaars studenten.

Ook organiseren wij drie voorlichtingsda.
gen per jaar. De eerstvolgende vinden plaats
op zaterdag 13 maart en zaterdag 5 juni 1999.
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UTRECHT

UNIVERSITEIT
VOOR

HUMANISTIEK

Humanistiek: een nieuwe
mens wetenschap.

Humanistiek is de studie die vanuit hu.
manistische perspectieven de mens en zijn

vragen centraal stelt. Tijdens de opleiding

worden disciplines als filosofie, ethiek,
psychologie, sociologie, pedagogiek, geschied-
en religiewetenschappen met elkaar ver-
bonden en leer je zodoende de mens en zijn

vragen zeer breed benaderen. Datgene wal
je aan theorieën leert, kun je in deze zes-
jarige 'wetenschappelijke beroepsopleiding'

ruimschoots in de praktijk toetsen. Daarna,
als doclOrandus in de Humanistiek, kun je
aan de slag als professionele begeleider bij
ethische en zingevingsvragen, zowel aan
individuen als organisaties, maar ook op
beleids- of managementsniveau.

Studenten die reeds een andere opleiding
voor hoger onderwijs hebben afgerond kun.
nen in aanmerking komen voor een verkort
programma. Naast de reguliere opleiding biedt
de UvH ook andere studiemogelijkheden zoals
contractonderwijs.

http://www.uvh.nl.
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