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Anil Ramdas
De hindoestaanse journalist l;'ll sociaal-geograaf Anil Ramdas
heeft ecn opmerkelijk grote produktiviteit. In zijn tal101.c artikelen
en CSS:lys profilecrt hij zich duidelijk ,lis een allochtoon publicist,
die het polemiseren niet sçhuwt. [n Anil Ramdas zitten stukjes
Surirl.1Jl1c, ~edcrbnd, Amerika, Jamaica. Hij ervaart dit nier als
storend. maar als verrijkend. Iml;'TVicw met een schrijver die l.iin
ontworteling als benijdend crv;;l;lrt.

Pal;Îna's 10 tlm 15

Ga je wel of ga je niet?
Veel mensen kunnen als een herg opzien tegen een feest of
receptie, zeker ;11,ze cr niemand kennen. De journaliste Trudy
Kunz kent dit uit eigen ervaring cn schreef er een hock over. ,"let
tallo7.e tips co adviezen om panyschuwe mensen wat prettiger
meT 'vreemden' te bren omgaan.
Een voorpuhlikatie uit haar bock.

Pagina's 18/19

Het proces tegen de 'slager van Lyon'
Klaus Ibrhie was in de oorlog commandant van de
Gestapo in Lyon. Pas in 1'Jfl3 wl'rJ hij in Frankrijk

;tangekla;lgd wegem zijn misdrijven tegcil Je
mensheid. De hanse filosouÎ Alain l'inkielkraut

volgde het proces l'n schrecf er een polemisch ess,l}'
over. Tegen de devaluatie van het begrip Auschwitz,
zoals dat tijdens het proces drcigde plaats te vmdcJl,
('n ter onderstreping van het unieke karakter van de

moord op zö miljoen joJl."II.

Pagina's 20 t/m 23

Het recht is te mannelijk
Het Nederlandse rechtssysteem is gehasel."rJ op de mannclijkc \'isie op dL"

wereld. Vrouwen hebben echter {"('nheel ander VL"rhaal, Z.O stelt de
hoogleraar Juridische Vrouwenstudies, Jenny Goldschmidt. :\laar dat is

geen uniform verhaal. Om wetten en regels te veranderen moeten
vrouwen wvcel mogelijk hondgeno!('l} zoeken,

Pagina's 24 t/m 27

En verder nog
Brieven op pagina 4
Wereldse z.akell op pagina 5
Opinie op pagina's 6/7/'(,
RTV-programma's op pagina's 32/33
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Vergrijzingsbelasting

Brieven zjjn welkom,
Houdt u het wel kort, De
redactie behoudt zich
het recht voor om

brieven in te korten of
niet te plaatsen,

Tot mijn ~rote verbazing las
ik onlangs uat Je Jonge
HumanistrIl tijdens een
studiedag gepleit hrbbcn
voor de instc1ing van l'en
vcrgrijzingsbclasting voor
alle ingezetenen van
Nederland zonder studerende
kinderen. En wc] ten gunste
van de studiefinanciering.
Dan hehoeven studenten in
de toekomst niet IIK'cr 'huo
hand op te houden',

Hierop aansluitend wil ik
voorstellen die
ycrgrijz-ingshdastillg mctc('tl
al goed hoog op te \loeren,
zouat deze Tevens aan te
wenucn is voor de
financiering van 11ieuw te
starren hedrijven liJn jonge
ondernemers. Zelfs al zouden
lij universitair onderwijs
aL'hrr! de rug hebhen, dan
nog is dit voor hen een grote
steun in de rug. Tevens lijkt
het mij een goed idee de
banksaldi van alle uudcn'o
die in het verleden zo hard
gewerkt hebben onder re
hrengen in een
leegplukcemrale à la de
legbatterijen van de
boerensrand. Zodoende
kunnen de jongeren
gemakkelijker aan geld
komen voor de financiering
van 3ndere leuke ideeën.
zoals da3r zijn: het algeheel
graris reizen (indusief in her
buitenland voor dc
broodnodige verruiming van
de horÎzon), meer en betcre
eenpersoons-flats. ruimt're
kleed- en vakamietoelages.
gratis bijlessen (inclusief
firnes>-training), subsidie up
de aanscbaf V3n een auw,
eteetera.

Als tegemoeTkoming aan
grijze tegensrribbc1aars
echter één concessie! Qua
begunstigden zijn dl."
genoemde doc1grol."pl."nvan
tijdelijke aard. Tl."gl."ndat we
een generatie verder zijn,
dienen de uitkeringen van
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dele leegplukccmralc
namelijk niet meer ten j!;unstl."
van bedoelde jongeren te
komen, maar uitsluitend en
geht'el besteed te worden aan
het welzijn nn de dan in
le\"Cn zijnde ouderen.

Ico van der \t;/illik
(\' eldluwel/)

Margarinebriefje
Ik wil reageren op het artikel
'Kabinet knoeit mer
geregistreerd samenwonl."n'
in de Humanist van mei
jongstleden. In de negatil've
beoordeling v3n het
kabinetsvoorstel. wals deze
in het 3rtikel verwoord werd.
kan ik mij n'lmdijk niet
vinden. Ik v'ind het l'en
positieve zaak dat er naast
het huwelijk een officieel
erkendl' vorm van ulrgrelatie
komt. Na een eeuwenlang
monopo!il." van dl' man-
Houwrelatie werd dat de
hoogste tijd. Wc moetl'n l."r

echter begrip voor kunnen
ophrenj!;en dat de nieuwe
regeling niet als bij !Overslag
perfed kan 7.ijn. Het voorstel
is een stap in de goede
richting. :-iIiet mcer. maar ook
nil."tminder.
Om dezl."vorm van registratie
te V'ergelijken mer Tweede-
\X'ereldoorlogse regisrraties
vind ik onjuist. Joden werden
verplicht geregi~mccrd; de
huidige regsitratie is
vrijwillig. Bovendien betrof
het 'jood' zijn een
persoonskenmcrk; de
7.orgrelatie wordt
geregistreerd zonder
vermclding van bijvoorhedd
de scksude geaardheid v3n
de betrokkenell. De overheid
legt slechts op verwek
zorgrelaties vast zonder
aanzien van
persoonskenmerken {homo.
leshisch, bmilieverhouding,
etcetera). Ook het verwijt dat
deze wet nicts v'crandert
inzake adoptie en soóaal
oudersdlap is niet op 7.ijn
plaats. Immers, er hestaat een
speciale adoptiewetgeving.

Dele bepaalr d:lt niet alleen
homostellen, maar ook
ongehuwd samenwonendc
heterostcllen geen reçht
hebben op adoptie. Het
huwelijk op zich geeft dat
recht ook niet. Een vijfjarig
stabiel huwelijk is dl.'"vereistl'
in de huidige
adopriewl."tgeving. Het is
deze speciale wet die
verandering behoeit als het
gaat om andere
adoptieregels. EV'enzo hoort
ook het sociaal oudersd1ap
niet thuis in een wet die
bedoeld is ter regisrratil." van
het S3menwonell. Hebas is
het wel 70 d3t Je
adoptiewetgeving nog \"tij
oudcrwets is en dat her nog
steeds ontbreekt aan een
goede regclgl."ving V'oor het
sociaal ouderschap. Dal kan
het Kahinet wordcn
3angerekend. Maar het is
niet juist. vind ik. om dat te
doen in dl' vorm van kritiek
op de 7.orgrdatiewl.'"t op zich.

Frt'l."k Hoon (lJelfl)
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door Keetje Ruizeveld (87)

Bejaard zijn
in het jaar 2000

•
~Wii zijn het cr, denk ik, over

eens uat onze samenleving
onvoldoende ouderen-gevoelig

is en beslist niet ouderen-
vriendelijk. " Den' woorden

sprak wijlen Picter Blommesdjn
(hoofd bejaardenbeleid CR!l.t,

nu WVC) op een congres in
Uuecht op 21 november 1984.
~u. negen jaar laTer, is cr in dit

op:ócht niet veel veranderd. Was
hij toen een nm de weinigen die
zijn bedenkingen had H~genhet
feit dat mensen onvrijwillig uit

heT arbcidspro<.:cs moesten
stappen op een leeftijd die in

ons land nog niet als
pensiut'nleeftijd wordt gezien, nu beschouwen veel

mensen de VUT, die in wrl,en oirt vrijwilig is, als een
ongunstige situatie. In onze samenleving is men met 36

jaar al een oudac wl'rkllt:mer. Dit doet voor mij wel
grappig aan, omdat ik nog rcgt:!m:uig betaalde arbeid

verricht, dat wil 7.e/;gen dat ik reeds 51 jaar oudere
werknt'mer ben. Wl.'l bijmnder dat men dus langer 'oud'

kan ûjn dan long'.

Hoe zullen ouderen in het jaar 2000 wonen?
De bejaardenhuizen zullen vervangen of omgebouwd

moeten worden tot zorJtcentra. Deze zorgcemra wllen
zowel verzorging als hegeleiding, verpleging en

behandeling hieden. De hrwoners van de zorgcentra
zullen naast de huur van de woonruimte exrra moeten

hetalen voor hulp el1 faciliteiten. Het gebruik hiervan zal
per petsoon verschillen en men zal slechts hetalen vom

de dienstverlening die men geleverd krijgt. Het
verzorgingspakkct dat het bejaardenoord nu levert, is

erll soort eenheidsworst. Men krijgt onder meer
hejaardengYl11nastiek en bezigheidstherapie aangeboden,
terwijl velen hiervan geen gebruik wrnsen te maken. Het

systeem werkt uitermate betunelend. Dl.' verzorging
dringt erop .1an dat cr van het gebodene gebruik wordt

grmaakt om te voorkomen dat het hiervoor aangenomen
personeel overbodig wordt. En ook voor de vak honden

zijn arbeidsplaatsen een belangrijke 7.aak. In de toekomst
zal het systel.'m echter dusdanig gewijligd 7ijn dat de

hulpverleners er voor lil.' ouderen zijn; ouderen lullen
niet ml'"er het gevoel hebben als een soort

werk verschaffer te moeten fungeren. In totaal moeten er
1: 100.000 ouderen in de woonzorgcomplexen gaan

wonen .•\'lomenteel wonen er;t 130.000 ouderen in de
bejaardenoorden. Daar niet alle bejaardenoorden voor

verbouwing in aanmerking komen, zullen cr zo'n 30.000
ouderen moeten verhuizen. Dat is niet alleen het streven

van de overheid, ook dl.' ouderen zelf zullen meer
zelfstandig willen blijven wonen. Er zal tevens een nieuw

systeem worden omwikkeld om de hulpbehoevendheid
van ouderen te meten. De sociale indicatir 7.al, denk ik,

geen opgeld llleer doen.

Criminaliteit is een groeiend probleem in onze

maatschappij. Het gevolg
hiervan is dat in het jaar 2000
ouderen 7.0Wel binnenshuis als
buitenshui~ met een
alarmeringssysteem moeten zijn
uitgerust. Zij zulll'"n 7.ich nog
nauwelijks durven verplaatsen.
Hierdoor zal de vereenzaming
roenemrn en zullen de sociale
contacten met leeftijdgenoten
afnemen. In vl.'rhand hiermee
zulll'"n dl.' zorgcentra een eigen
vervoersorganisatie hebbl.'ll, die
de hulpvragers van huis haalt en
weer terugbrengt. De
huiskamerprojecten voor
psychogeriatrische patiënten

zullen ook toegankelijk worden voor zdfstandig
wonenden. Ilrt aantal aanvcagl'"n voor dagbehandeling
of juist alleen n'lChn.rrzorging 7.al dusdanig toenemen
dat dat in het jaar 2000 een algemeen geacCepteerd
gegeven is. Op overeenkomsthasis zullen de
verzorgingscentra beschikbaar zijn ter ondersteuning
van de thuiszorg. wijkverpleging en terminale wrg. Ook
zullen dl.' vrrzorgingscentra voor een deel Je taken van
hl't dil'nstencentrum overnemen. liet dienstl'ncemrum,
mals wij dat nu kennen, is vijf dagl'n per Wl.'l.'kgeopend,
terwijl hl't zorgCl'ntrum zeven dagen per week kan
functioneren. De concurrl'ntiestrijd die zich hierdoor
ontwikkelt 7_alde mrgverlening ten goede koml'n. Indien
het 7_orgcentrum functioneert zoals de overheid verwacht
zullen ook de particuliere praktijken van artsen.
sprcialisten, fysio- en andere therapeuten hien'an
concurrl'lltie ondervinden. De verzekeraars lUllen hierop
inspringen en hun voorwaarden stellen. Ilrt lijkt mij
onwaarschijnlijk dat er nog per verrichting betaald zal
worden, meer voor de hand liggend lijkt het dat in de
gezondheidswrg meer diensten verricht wllen worden
op basis van l'en jaarsalaris.

.\lisschien schets ik ertl te somber beeld. De geschiedenis
heeft immers geleerd dat niet dl.' levensom,tandigheden
geluksbepalend zijn, maar de manier waarop men met
voor- en tegenspoed omgaat. Toch zal de overheid zorg
lHoeten dragen voor een rechtvaardig ouderen beleid.
Laatst sprak ik Peter Klerk van de Consumentenhond.
Hij stelde dat tot elke prijs vermeden moet worden dat
ouderen voor de ziekteko,tenverl.ekering el'"nhogere
prrmîe gaan betalen dan andere leeftijdsgroepen. Daar
hen ik het mee eens. Er wordt steeds meer gesproken
over keuzen in de zorg, maar hij die keuzen mag leeftijd
nimmer een rol spelen. ZO'lls destijds de akoholist een
hl'et hangijzer was al, het een levertransplantatie hetrof,
i, nu vaak de oudere Je geheten hond als het om
wachtlijsten in Je gezondheidszorg gaat. Zeer tert'Cht zei
erII chirurg in Het Capitool van 30 mei j1. "liet is niet te
verkopen aan de paticnt die gedurrnde zijn levrn rrouw
zijn premie betaalde, dat hij nu te oud zou zijn om de
reeds door hem betaalde zorg geleverd te krijgen ~. En zo
is het maar net.
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Ouder worden iseen kunst
Amerikanen zijn Jol op statistiekell. Alle
verschijnse1cn van het lcwlI zien lij, als
het even kan, II;raag in cijfers gevangen en
in tahd1cn vastgclq::J. Dat leidt wel eens
tot verrassende ontdekkingen. Zo hracht
een onderzoek onder VTOuwen aan her
licht dat in de STaaTWincollsin zich in
1992 een 'omslag in de wrg' heeft vol-
trokken. In dat jaar zorgdrn vrouwen na-
melijk voor het eerst langer vnor hun ou-
ders dan voor hun kinderen; 20 jaar \"oor
de eerstgenoemden tegen 19 jaar voor de
laaratgenoemden. De s,mdwic1J-g('lIl'ra-
lil' worden ze genoemd, ingcklemd tussen
hun vóór- en nageslacht.
Een dergelijke sirualit' bestaaT in :\"cucr-
Lmd gelukkig nog nier. Hier leven de
meeste ouderen tot op hoge leeftijd zelf-
standig. Dat is te zien op Je prachtige
tentoomtelling 'Tird van le\'t~n~ ouder
worden in Nederland vroeger en nu' die
het Amsterdams Histori,ch ;\-Iu,eum tot
eind augustus heeft ingericht. Daar hl ijkt
dat Nederlanders lang zelf,tandig hlij-
ven, eventueel mer hulp als dat nodig is.
En als het echt niet langer gaat, dan heh.
hen wij een traditie in voorzieningen: de
hofje" de huiz_en voor heiaarden, de
woon- en z_orgvoorzieningen, de \"er-
pleeghuLten en Lclfs Je sterfhlliH~n. In
Kederland is de Lorg voor oudert'n nog
goed geregeld, is UI' boou~ehap. Tot op

heden tcnmin,te . .'vlaar weten wc ook
wat oud worden hetckent?
On~ ll'\'en duurt langer. De gemiddelde
leeftild van mannen en vrouwen ligt nu
hijna rond de tachtig jaar en neemt nog
steed, toe. Die \'erlenging verandert ook
de hetekenis van ons leven. Zo is de tiid
na het moment dat de kinderen het hui~
uit z-iin gega;1n niet jaren, maar tientallen
jaren langer geworden. De horizon is \"er-
schol'en. Voor het werk geldt iets soort-
gelijks. De VUT mag dan zijn langste tiid
gehad hcbben, geblcven is dat wij zo te-
gen het einde van dc vijftig nog stceds ge-
acht worden onze 'carrièrc' te gaan af-
houwen. Dergelijke trends worden aan-
gemoedigd door aangepastc rcgelingcn
voor 55-plus~ers: seniorenka:Hten voor
reizen en cultuurevcncmcnren, reducties
op vakantie- , ,port- en onderwijsgehied.
liet is tijd 'om weer eem lekker tc gaan
danscn' adverteert de dansschool. Zulke
signalen versterkt'n het beeld dat we van-
af SS-plus een nieuwe levensfase ingaan,
een fase die gemiddeld w'n 27 jaclf zal
gaan duren. [s dat niet te lang om te leven
met het heeld dM men oud wordt, is dat
geen te lange periode om 'oud' te zijn?
Sporen kalenderleeftijd. sociale beelden
en per,oonlijke \crwa\'htingen hier wel
Illetelkaar?
Latl'n wc dele 1ccftijJsfase el'ns z\'tten

naast die van de jongeren. Ook die f;lse is
veranderd. Jong hen je niet meer tot je
Ilk of je 21e. Je hlijft \Te1 langer tot de
jongeren behoren. Zo heb je tot je 27e
bijvoorheeld re..:hr op een heurs en de
mode belooft je tot ver daarna jt'ugdig te
houden. ;\1aar laten wc 27 voorlopig als
maat aanhouden.
Tussen 0 en 27 jaar gebeun cr veel in een
[even. Die levensfase is niet alln'n gete-
kend door geboorte, groei, vorming en
het uitzetten van e\'[\ eig\'n levenspad,
maar ook door vedziidige activireiten,
ontdekkingl'n l'n vricndsehappen. De sa-
men1c\'ing speelt daar op allerlei manie-
ren op in. De derde levensfase duurt ech-
ter hijna eVl'n lang. Hebhen wij van die
fase ook loveel en ,ul kc gevarieerde beel-
den opgebouwd? Eigen beelden wel te
verstaan, want de henaming 'tweede
jeugd' kan in Onle cultus van 'jong, wild
en mooi' !Ot enige teleurstellingen leiden.
Tussen de jongeren en ollderen in ligt de
sandwich-fase, de periode vall 27 tot 55
iaar. 'Carrière' en 'kinderen' zijn er s[eu-
telwaarden, de verbinding van beide stelt
menigeen voor problemen. Het ziin de ja-
ren waarin ••••.erkende mensen 'geen tijd'
hebben en de mcest SlI\'cewollen vooral
moc liiken te 7.iin of voortdurend leggen
dat lC keuzl'n moeten maken,
Drie periodl'n van urn en nabij 27 jaar:
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het is natuurlijk niet meer dan een con-
structie. Maar helemaal uit de lucht ge-
grepen lijkt dez.e constructie niet. Zou
zo'n dri~s1ag het ritme van velrn onder-
huids ni~t ~t:n b~dj~ bepalen? Tekenr ?lch
hit:r niet zoiets af als dri~ cycli, die ht:t rr-
sultaat z.ijn van een samenspel van uit-
eenlopende maatschappelijke factoren en
voorzieningen? Groeien zij uit tot drie
krachtenvelden die bewust maar vooral
onhewust onze biografit: beïnvloeden?
Tot drie maatschappelijke identiteiten
waartoe ieder een verhouding moet zien
te vinden? Een relatie van insremming of
afwiizing, van persoonlijke inkleuring of
van passieve acceptatie?

Van dez.e drie fasen liikt de derde het
meest veranderd te ?ljn. :-'Iet de moderne
gedaante daarvan hebhen we nog nauwe-
lijks ervaring opgedaan. In dat opzicht is
deze fast: eigenlijk de jongste. \X'e kennen
slt:chts een paar gegevens met zekerheid.
Zo weten we dat ouderen relatief gespro-
ken de snelst groeiende groep in Je sa-
menleving z.ijn. De schatting is dat aan
het begin van de volgende eeuw, zo rond
het jaar 2030, e~n kwart van dl.' hevol-
king [Ot de oud~r~n zal bt:horen. We we-
ten verder dat deze groep over twee kwa-
liteiten besehikt, die de anderen niet in
dezelfde mate hebben: tijd en beschik-
baarheid. :-"'1aarover de wijze waarop de-
ze worden ingevuld of ingevuld zouden
kunnen worden, daarover bestaan nog
niet zoveel id~eën. De eerste generatie is
er, bij wijze van spreken, pas net aan be-
gonnen.
Deze 'nieuwheid' maakt de derde fase ge-
voelig voor beeldvorming van buitenaf.
Twee beelden dringen zich krachtig op.
Aan de ene kant het beeld van de gelukki-
ge, actieve oudere, die vrij is, onderne-
mend en reislustig, met veel interesses en
hobbies, die zichz.elf graag etaleert als ie-
mand met een verfijnde smaak. In dit
beeld worden ouderen geportretteerd als
mensen die eindelijk alles kunnen gaan
doen waar ze vroeget geen tijd of geld
voor hadden. Dergelijke voorstellingen
creëren 'de geslaagde ouderen' als een
aantrekkelijke nieuwe doelgroep en ap-
pe1eren aan hun potentiële maatschappe-
lijke macht,
Aan de andere kant bestaat cr, als tegen-
hanger van de geslaagde oudere, het
beeld van de afhankelijke oudere. Ik be-
doel de ouderen die niet merr zelfstandig
kunnen leven en die op hulp t:n zorg van
anderen zijn aangewt:zen. \X't: beginnen
ons te realiseren dat de gezondheidszorg
de ouderdom ingrijpend heeft verand~rd.
De medische ontwikkelingen hebben veel
hijgedragen aan de verlenging van het le-
ven. Allerlei ziekten en gebreken waar-
aan vroegere generaties stierven kunnen
nu verholpen of draaglijk gema:lkt wor-
den. Maar de keerzijde d:larvan wordt
geleidelijk aan ook zichthaar. Veel mrdi,
sche behandelingen brengen bij oudere
mt'men blijvende verzorging met zich
mee. En bovendien, nu lichamelijke ziek-
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ten beter te behandelen zijn, lijken geeste-
lijke gehreken, met name de ziekte van
Alzheimer, de ouderdom te gaan marke-
ren. In Nederland i, lllom~ntrel dt: helft
van de psychiatrische patii:nten psycho-
geriatrisch en hun aantal groeit nog
steeds. Ouder worden als een proces
waarin men vooral geestelijk aft:lkelt, is
eell bedreiging die zwaar op de lll:lat-
!iChappdijke beeldvorming drukt. Te
;r;waar, denk ik, want hoe ernstig de z.iek-
te van Alz.heimer ook mag zijn, van Je
ouderen :lIs geheel treft dcz,e ziekte
,lechts ~~n beperktt: groep.
Wel klinkt steeds vaker de vraag hoe in
het algemeen in Nederland de zorg voor
'de oudrren ondrt de ouderen' geregeld
moet gaan worden. Als de echte vergrij-
zing begint, wdke zorg is dan nodig? En
wie betaalt dat? Kunnen we de huidige
regelingen blijven garanderen? Velen
houden zich nu al met dit vraagstuk be-
lig: de overheid, de (levens)verzekerin-
gen, de pensioenfond<;rn, rn natuurlijk de
zorgsector. Voor hen begint de zorg voor
deze oud~ren de conrouren van een 'pro-
bleem' aan te nemen. Het heet een maat-
!iChappelijk vraagstuk te worden. En ook
dat drukt zijn stempel op het ouder \\'or-
den,

Beide beelden, d~ adÎeve en de afhanke-
lijke oudere, hebben gemeen dat ouderen
worden henaderd als een 'doelgroep',
van huitenaf als het ware. liet zijn ande-
ren die deze beelden schrpprn. D;n levert
gefragmenteerde ~n eenzijdige voorstel-
lingen op, waarin die facetten voor het
voetlicht geha:lld worden die maatschap-
pdijk aantrekkelijk of juist problema-
tisch z.ijn. :-'laar dergelijke heelden bieden
geen inzicht van binnenuit. Buiten beeld
blijft bijvoorbeeld of er ~nige samenhang
bestaat tussen de verschillende jaren van
de derde levemfase, of hegin en einde er-
van op e1ka;lT betrokken dienen te wor-
den of elkaar zouden kunnen bevruchtrn.
Pas als dat het geval is, kunnen we im-
mers met recht van e~tl lev~Jlsfase spre-
ken. Zolang Jergelijke kwestit,s onbeant-
woord blijven, heeft de fa,ering iets wil-
lekeurigs. Waarom de grens niet anders
getrokkrn? Lange tijd was 65 het magi-
sche jaar. Maar waarom z_ou het nirt 70
kunnen zijn of zelfs 75? De leeftijdsgren-
zen die Je samenleving im-oert, lijkrIl
even willekeurig als de ambtenaren die ze
uitvinden. Zijn dergelijke markeringen
niet vooral het resulta:lt van maatschap-
pelijke belangen en berekeningen? .\toe-
ten we eigenlijk wellreftijdsgrenzen trek-
krn? In onze tijd hoeft immers minder
dan ooit de leeftijd bepalend te zijn voor
de levenswijze. Zouden we niet een ande-
re invalshoek moeten kiezen dan die van
de kalenderjaren?

In de Griekse en Romeinse filosofie rond
het begin van onze jaartelling, die zich
ook met ouder worden bt:zighield, was
ouderdom niet op de eerste plaats een
kwestie van lerftijd, maar van levenshou-

ding en levensstijl. Ouder worden hield
in dat men zijn le~'en niet meer liet leiden
door sociale verpliduingell en verv.'ach.
tingen die van buiten;lf werden opgelegd.
Men m:lakte zich vrij van materiële am-
bities, ontdeed zich van de wcht naar po-
litieke carrière en wapende zich tegrn de
han~ Ilailr pr~,ti~e die openbare functies
niet zelden met zich meebrengen. Een
dergelijke vrijheid creëerde de ruimte om
het eigen leven in ogrnschouw te nemen
als een waarde in lichtrlf. Oudrr worden
hield in dat men voor de rest van z'n le-
ven die ,trevingen wilde laten gelden die
men lelf werkelijk waardevol vond. Bio-
logi!iChe, socialr rn geestrlijke vermogens
werden daarbij onderzocht op hun bete-
keni, voor de levensvoering en ook de
doo(! ging men niet uit de weg, Oud wor-
den werd gczjen als een kunst die men
zich eigen kon maken en aan :lnderen
moest uitleggt:n. Want ook in die tijd flo-
reerde de cultus van 'jong, wild en
mooi'. Aantrekkelijk was oud worden al-
lerminst. Een goed voorbeeld van e~n
dergeliike uitleg bevat de verhandeling
Ol'er ouderdom die de Romeinse filmoof
en staatsm;lll Cict:ro s~'hreef, toen hij bii-
na zestig was. Daarin laar hij Cato, l'en
tot de verbeelding van die tijd spfl'kende
oude man, aan jongeren uitleggen waar-
Onl ouder worden niet zo beangstigend
hoeft te ziin als zij denken. "Ik z.ie vier ar-
gumenten waarom men de ouderdom on-
gelukkig kan vinden. Ten eerste, dat zij
het verrichten van je normale werk on-
mogelijk maakt, Ten tweede, dat zij het
lichaam vrrzwakt. I Iet derde argument is
d,1t de oud~rdoIl1 je van bijna alle genoe-
gens van ht:[ len'n berooft. En tl'n vierde
dat zij niet vcr meer van de doud verwij-
derd is. Laten we nu eens stuk voor stuk
al deze argumenten onderzoeken in hoe-
verre 7,evan belang en juist zjjn. Accoord
?" In het v~rdere verloop van (Ic verhan-
deling worden de7.e argumenten succes.
,ie\'elijk gewogen, van kanttekeningen
voorzien en in de context van dt, biogra-
fie geplaatst. Ouder worden blijkt een
kunst die grlukkig maakt, als men in
staat is om de fysieke kenmt'rken van de
leeftijd (die ook HlOrdelen kUllllell zijn),
de psychologische en sociale mogelijkhe-
den en de verworven geestelijke inzil'hten
telkens op elkaar af te strmmen.
Stel dat wij nu w'n verhandeling zouden
willen schrijven en dezelfde leiJraad als
uitgangspunt zouden nemen, welke argu-
menten zouden wij dan moeren p,lferen
of in de context van de moderne biogra-
fie plaatsen? De tegenwerpingen zullen
in onze tijd zeker ander, luiden, want de
biologische, psychologische, sociale en
geestelijke vermogens van de moderne
oudere lijken minder uitgekristalliseerd
dan toen het geval was. Dat scht:pt ruim-
te voor hed verschillende levens,tijlen.
Of rergi, ik me? :-'lischil'/1 lIIot'ten Je
Grijle Panwrs of Wijze Oude WijVl'n
hierover maar eens het woord nemen.
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"Ik moest voor de krant eens een pastoor
interviewen. We hadden t"t"n kop glot"i-
end hcre soep voor ons staan en net wen
ik de eerste lepel naar mijn mond bracht,
vroeg hij; 'Gelooft u zelf eigenlijk in
God?' Ik verslikte me behoorlijk, maar
wist uit te brengen: ik gdoof dat er t"t"n
God bt"staat die door mensen gemaakt is.
Een God die meer naar het Oceld van de
mensen geschapen is dan andersom. De
pastoor vertrok gn'n spier; 'Dat is t"en
theorie van Kant', zt"i hij. Ik had nog
nooir een letter van Kant gelezen, dus ik
knikte maar een beetje wijsneuzig en le-
pelde verder.
In de geest van veel memen hestaat er een
God. Ik vermoed, want z.eker weten doe
ik het niet, dat ze hem ge-
creëerd hebben vanuit de ster-
ke behoefte aan een ideaal.
bt"eld, aan een hron van
troost. Een heel natuurlijk ver-
langen, want de mensheid
maakt de wereld er niet heter
op. Zelf vind ik dat mensen
het onderling moeten zien te
redden. Maar ik vind óók dat
mensen die oprecht geloven,
daartoe het volste recht heb-
ben. En dat je dus moet opko-
men voor gelovigt"n die onder-
drukt worden.
Ik heb me nooit van een geloof
hoeven losmaken, zo was de
sfeer thuis niet. Offidecl wa-
ren we hervormd. ~Iiin moe-
der noemde zich vrijzinnig
protestant. Ze dweepte met
dominee Spelberg, de vroegere
VPRO-dominee, die alleen maar vrit"nde.
lijke dingen I.ei. Ze nmd dat hij zo'n aan-
gename stem had en z.ekon hem nog ver-
staan ook, terwijl ze aardig doof was. Als
kind ben ik een paar iaar naar een zon-
dagsschool gegaan, waar ook alleen
maar vriendelijke woorden vielen in de
tram van: laat uw lichtje schijnen ...
='Jooit hoorden we over een dreigende of
wrekende God. ~lijn vader is jong ge-
storven, ik was pas tien. Later heb ik ge.
hoord dat hij in oosterse godsdiensten
ge'intCTt"sst'erdwas en dat hij een tijd lang
lid van de Soefi-beweging is geweest.

Ik ben humanist omdat het me tegenstaat
zom;lar iets te geloven. ZolJ.ng wc niets
z.t"kerweten, kunnen we er maar het bes.
te van uitgaan Jat we het als mensen met
elkaar moeten zien te vinden. In de jaren
zeventig ben ik lid geworden van het Hu-
manistisch Verbond. Niet omdat ik I.elf
zo'n behoefte had om erbii te horen.
maar omdat ik dat kleine clubje niet
zomaar wilde lalen aanmodderen. Iloc
kun je zit"ken, ouderen, militairen en ge-
detint"erdt"n helpen als er geen organisatie
achter ze staat? Die erkenning heh je
hard nodig.
Ik ben tien jaar getrouwd geweest mt"t
een man die uit een streng gereformeerd

Ze werkte vele jaren als journaliste bij
Het Vrije Volk. i'Jadat die krant - h,tar
'thuis' - werd opgeheven, \'olgde een do-
centschap aan de School voor Journalis-
tiek in Uuecht. Met haar partner en twee
poelen ••••'oonr ze in een idyllisch gelegen
huis in Laren. De pen heeft ze niet defini-
tief opgeborgen: ze schrijft veel en graag
brieven, die "natuurlijk wel ergens over
moeten gaan M. Lief, wijs, kritisch en ori.
gineel- kortom: Anneke Bouman.

door Els van Thicl

VERDRAAID,
IK HEB EEN VAK

gezin kwam. liet huwelijk mislukte,
maar het was buitengewoon leerzaam.

Als ik al aanvel.:htingen had om anicf te
worden in de plaatseliike gt"m~'ens~'hap,
Jan ontnamen de uitnodigingen - boor-
Jevol onderling gekrakeel- me Je lust de-
finitief. Juist de mensen met wit, ik me
nog het meest \'erwant voel, humanisten
cn socialisten, zitten elkaar onophoude-
lijk in de haren en menen stuk voor stuk
dat ze het beter weten. Nee, humanisten
zijn niet beter of slimmer dan andere
mensen en ze gedragen z.ich ook niet hu-
maner.
Na het overlijden van hun moeder heb ik
geprobeerd enkele kinderen van mijn
broer eCIl beetje op te vangen. Fen van
hen, t"en meisje, heeft tien jaar bii me ge-
woond. Dat is h~'e1goed gegaan. Een an-
Jer kind, een kwetsbare, dromerige jon-
gen, raaktc verslaafd en is onlangs aan
aiJs overleden.
Samen met zijn zusie hcb ik geprobeerd
hem 10 gocd mogelijk te helpen. I lij was
altijd welkom en als hij wilde afkickcn
steunden we hem waar we konden. Wam
we wisten dat achter die misd;ldige ver-
sla'lfde, want dat was hij als hij per se
moest spuiten, een lieve iongen schuil-
ging. Elke dag bracht ik hem wat geld,

precies genoeg voor een maaltijd en twee
pilsjes. Meer geld, dat was te riskant. Hij
is afgekickt op een boerderij - t"en groot
succes. Toen hij weer thuis was, een op-
leiding volgde en het eindelijk goed
maakte, bleek hij met het HIV-virus be-
smel te zijn. Hij heeft het niet kunnt"n
volhouden. Het is vreselijk afgelopen.
Het hedt me veel tijd en energie gekost
om \'oor hem te zorgen. Of dat iets met
miin humanisme te maken heeft? Ik weet
het niet. In ieder geval heb ik een grote
behoefte aan harmonie: alo; iemand moet
lijden of arm is, beb ik de neiging om dat
recht tt' trekken. Ik doe het dus ook voor
mezelf. Misschien wilde ik wel een goede
beurt maken ...

Net zeventien was ik roen ik
bii de krant kwam. Ik deed er
administratief werk en durfde
nauwelijks te hopen op een
haan in de journalistiek, want
mijn opleiding \\'as 011\101-
doende. TOl.:h was ik binnen
een paar jaar leerling-journa-
list. Ik ben er ook nog even uit
geweest. Gaandeweg was me
namelijk het gevoel bekropen
dat anderen het werk moesten
doen, terwijl ik als journalist

~ aan de kant stond roe te kij.
~ ken. ~lijn nieuwe en bcschei-
'C den baan bij een voogdijver-,

eniging werd geen succes: hin-
~ nen een half jaar stond ik weer
.. bij dt" krant op de SlOep met de
~ vraag of ik terug mocht ko-

men. Het mocht. Toen het
Vrije Volk werd opgeheven was dat een
ramp, we hadden allemaal het gevoel dat
we ons thuis kwijt wart:'tl. Al was het do-
cenrschap aan de School voor Journalis-
riek een mooi vervolg. Schrijven, journa-
listiek, dat was voor mij een leuke bezig-
heid. waar ik óók nog geld voor kreeg.
~Iaar toen ik docenre werd, drong het in-
eens rot me door: \'erdraaid, ik heb een
vak! Stoppen met s~'hrijven, dat was wel
heel moeilijk. Er gt'beurde ielS onver-
wachts met mt": mijn emotionele stofwis-
seling stagneerde, ik kreeg
het benauwd, ik raakte 'ver-
stopt' door het wereldge-
beuren. Want zelfs als je al-
leen maar feiten probeert sa-
men te varren, kun je toch je
hart IUl.:hten en 'verwerk' je
het nieuws. Aan ie werk kun
ie natuurlijk veel hetekenis
ontlenen, maar je moet die
zin er wel z.elf inleggen. Er
gebeuren vreseliike dingt"n
op de wereld. :\1aar de wan"
hopige vraag naar 'de z.in
van dit alles' lUl ie uit mijn
mond niet horen. Want er is
cr maar één die het ant-
woord kan geven: dat hen je
zelf.~
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naar Ramdas' plannen na de studie, ant-
woordde de student dat hii de wens had
ooit terug te keren naar Suriname. Nai-
paul vroeg: 'Terug naar de bush-bush?
Waarom?' Ramdas, verbijsterd, stamelde
iets over morele verplichtingen jegens
Suriname. Hij schrijn: 'Naipaul trok zijn
neus op voor mijn praatjes; hier heb je
hesÇhaving gevonden, alleen hier kun je
je ontplooien, zei hij beslist en keerde
zich om.'

Over Rushdie: Het is ongelooflijk dat de
moslim-wereldgemeenschap bereid was zich
achter zo'n anti-humanistische daad, zo'n
barbaars oordeel te stellen.

Nu zegt Ramdas; KTerug? Ik met.
Omzichtig legt hij uit dat, als je in Surina-
me het Atheneum hebt doorlopen, het
van7.e1fsprekendis dat ie voor studie naar
Nederland vertrekt. "Het is stompzinnig
om het niet te doen. Het is alsof je een
auto koopt maar geen riibewijs haalt."
In Nederland wordt de student gecon-
fronteerd met de tegenstrijdigheid tussen
de verwezenlijking van persoonlijke
ambities en de idee dat het vaderland je
nodig heeft. KVoorons is het niet vanzelf-

sprekend dat ie een keuze maakt VOOf je
persoonlijke leven. Er ziin veel Surina-
mers die teruggaan - en als ze niet terug-
gaan hebhen ze hun koffers gepakt. Veel
Surinamers hebhen moeite om te 7.eggen
dat 7.e hier willen blijven, want dan
maken ze als het ware een knieval voor
de Nederlandse samenleving. En Neder-
land smat toch voor onderdrukking, uit-
buiting, slavernij. Het is heel lastig om te
zeggen 'in jullie maatschappij voel ik me
prettig'."
Inmiddels is Anil Ramdas, zo zegt hij,

gezwicht voor de ideeën van Naipaul,
7.iingrote voorbeeld. Hij deelt Naipauls
onwankelharc geloof in vooruitgang en
SUf.:cesvoor wie volhoudt en doorzet. Als
ik tegenwerp dat mensen niet met de7.elf-
de frsieke en geestelijke capaciteiten wor-
den geboren en niet altiid gelijke kansen
hebben, antwoordr Ramdas: "Als Nai-
paul 7.egt IC moet ambitie koesteren en
vooruit willen' bedoelt hii niet dat ieder-
een arts moet worden. Hij zegt 'als je een
vuilnisman bent en je hebt het gevoel dat
ie echr niet meer kunt, dan moet ie dat
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Eigenzinnigheid was voor mij een grote
verworvenheid. Dat geldt waarschijnlijk
voor alle Derde Wereld-bewoners die uit een
traditionele samenleving komen.

grweldig goed doen'. Als je trkortkomin-
gen hebt - je bent niet slim genoeg om te
studerrn, je kunt alleen ,jouwen - pro-
brer dan werkelijk de neste te zijn. Ieder-
een wil trots zijn op wat hij kan. Naipaul
doet uitspraken over de persoonlijke ver-
volmaking en niet over hoc de maat-
schappij Huit moet zien. Als Naipaul het
over het menselijke verraad heeft,
bedoelt hij dingen als luiheid, het corrup-
te in ons, niet hrt besk willen geven."

Anil Ramdas heeft zich de laatste jaren
duidelijk geprofileerd als allochroon
publicist. Ilij besdt, :w heeft hij in een
column lakn weten, dat hij niet alleen op
ziln kwaliteiten lllaar ook op 7.ijn huids-
kleur beoordeeld wordt. Een grdurfde
stelling. "Ik heb dat geschreven, omdat ik
her niet rens ben met een groep nieuwe
allochtone schrijvers en journalisten - zo
iemand als Ellen Ombre - die zegt dat ze
absoluut niet op grond van hun huids-
kleur maar op grond van ohjectieve crite-
ri,l beoordeeld willen worden. Maar nie-
mand wordt alleen beoordeeld op grond
van zijn kwaliteiten. De voorkomendheid
van een persoon, zijn contacten, zijn bij-
zonderheden spelen ook mee. Elk mens
heeft zijn bijwnderheden. De één ziet cr
leuk uit, de ander heeft een lieve glim-
lach. Er is een complex van facwren
waarop je wordt heoonkeld. Bij ons heh
je ook nog de huidskleur."
Wel is hii van mening dat een allochtone
schrijver meer politil'ke verantwoorde-
lijkheid heeft dan zijn autochtonl' colle.
ga. "Ja, ja, ja. Als ik in de metro wnder
kaartje word betrapt en hekeurd, dan is
de algemene indruk 'zie je wel, werr zo'n
kleurling'. Jr moer je net iets farsoenlijker
grdragen." Ramdas' politieke verant-
woordelijkheid wordt duidelijk uit 7,ijn
reacties op nationale debatten. Zo trok
hij fel van leer tegen VVD-leider Frits
l~olkestein over diens standpuntrn jl'gem
migrantl'n. En ook PvdA-voorzitter Fdix
Rottenberg en staatssecretaris van Justi-
tie Aad Kosto moesten het ontgelden
voor de door h~n gestarte discussIr over
illegalen in Neu~r1and na de I1ijlmer-
ramp.
Anil Ramdas: "Ik heb het gevoel d:lt men
in i\'"rderIJnu buirengl'woon primitief
reageert op migranten en asielnlekers.
Niet modern, niet heschaafd. In reactie
op wat migrantenlciders altijd hebben
gedaan - zich7,e1fals etnische leider profi-
leren - doen Bolkestein, Rottenberg en
Kosto tot op zekere hoogte hrtzelfde.
Ongelooflijk \'Cfwerpelijk. RotTl'nherg
heeft geprobn'rd een xenofobische dis-
cus,ie te \'oeren, maar dat heeft hij al snel
afgezworen omdat hij cr ontzettend van
langs kreeg. En Kosto probeert een beeld
op te hangen van 'ze komen eraan',
I leeft de PvdA niet gepoogd oplossingen
te formuleren, zoal, een ontmoedigings-
beleid in het land van herkomst en het
strafrechtelijk vervolgen van werkgevers
die ilJeg'llen misbruiken als gOl'dkope
arhl'idskracht~n: Er zijn toch proble-

men: Ramdas, fel: ~llIegalrn vormen
alleen een probleem voor 7.ichzelf, Hun
probll'lllen zijn onvergelijkbaar met ollZe
problelll~n. Ik heb vier jaar lang onuer-
wek gedaan naar het vreemdelingenbe-
leid. De wetgeving, de manier waarop het
wordt tu~gepast, de ideologie van de
ambtenaren. Nederland is afschuwelijk
rijk, heeft veel Invloed en pas nu IS Jan
Pronk - gelukkig - begonnen olllltligran-
tellvraagstukken in inrl'rnationaal ver-
band bl'spreekhaar te maken. Ik ken Jan
Pronk, schrijf een advies over vluchtelin-
gen voor hem. Van hem weet ik hoe ver-
schrikkelijk morilijk hl't is om in het
kabinl't heel simpelr dingen voor elkaar
te krijgen. Men gaat nu P<lSmigranten-
vraagstukken serieus nemen. Tot voor
kort deed men gewoon of men in een
middeleeuwse stad ll'dr waar je de brug
kan ophalen. ~
In d~ visie van Ani! Ramda, behoort
Nederland asielzoekers, die niet in aan-
merking komen voor een verblijfsvergun-
ning, te helpen hij een veilige opvang
dders. En waarom zou Nederland niet
meer asielzoekers toelaten: "Iedereen
weet dat in het jaar 2010 40% van Ul'
:-Jederlanders 65 iaar of ouder is. De hde
;";l'derlandsl' produktiviteit gaat naar de
bliksem. De enige mensen die zeggen 'je
moet gaan verjongen, ie moer nieuwe
arbeidskrachten toelaten' zijn de mensen
die op ue demografische instanties wer-
ken. En Jan Pronk."

~De manier waarop vreemdelingen en
vluchtelingen nu worden behandeld, is
verschrikkelijk. Ze worden bij nacht en
ontij aangrhouden. De organisatie
Vluchtdingenwerk hedt cr een zwart-
hoek over gemaakt. Kosto is wel op dui-
zend leugens hetrapt. Hij zegt dat hij
onderzoek doet en pas daarna memen
tl'rug,tuurd maar dan blijkt dat er hclr-

maal geen onderzoek is gedaan. Hij zegt
Jat het grenshospitium geen gt'vangenis
is en dan blijkt het een ordinaire gevange-
nis te zijn. Hij geeft dl' marechau,see
rechten die niet wettelijk zijn. Voor min-
der wordt er in anderl' landen afgetre-
den."
Twijfelt Ramdas a;ln de integrirl'it van
sommige politici? "Het kan me niet sche-
Ien of 7e integer zijn of niet. \'(!at me inte-
resseert is d;lt het effect V;ln hun maatre-
gelen desastreus is en dat politici intelli-
gent genoeg zijn om dat in te zien. En als
ze hl,t niet inzien zijn het slechte politici
en slechte politici hoef je nier te sparen.

Ik ben minstens zo fel tegen de gemiddel-
de imam uit Saoedi-Arabië die de mensen
hier 7,egt dat ze hun kinderen op hun
veertiende jaar van school moeten halen
omdat 7_eanders door de westerse cultuur
besmet worden. Als ik zo'n man een
schoft vind, kan ik Kosto ook zo noc-
men."
liet was een islamistische leider, (wijlen)
ayatollah Khomeiny van Iran, die Ram-
das enkele jaren geledrn tot razernij
bracht. Khomeiny sprak toen Je fatwah
uit over auteur Salman Rushdie omdat
diens roman 'De duivelsver7_en' godslas-
terlijk zou zijn. Rushdie is nog stl'eds
vogelvrij. Ramdas: ~Ik ben l'r l'rg door
gesdlrokken. Op dar moment verloor ik
elke vorm van rolrrantie tegeno\'er ande-
re culturen, met name tegenovcr het fun-
damentalisme. Ik werd geattendeerd op
de uma, de islamitische wereldgemeen-
schap die een onderlinge solidariteit kent
die verder gaat dan ik toelaatbaar vind.
Het is ongelooflijk dat de moslim-
wereldgemeenschap bereid was zich ach-
ter zo'n anti-humanistische daad, zo'n
barbaars oordrel tl' stdlen."

Tegenwoordig omhdst Anil Ramdas het
universeel humanisme. De mens als doel
en niet als middel, op universeel niveau.
"Dat wil 7,eggl'lI dat het humanisme niet
verankerd is in bepaalde culturen, mJ.ar
dat het verhreid moet worden over atle
culturen. Een nieuwe werc1dheschaving.
Niet een westerse beschaving, niet een
oosterse bl'schavin~, niet een islamisti-
sehr beschavin~. maar irts eromhet'n."
Dat is toch een zeer westerse visie om tot
een betere wereld te komen: Ramdas:
"Akkoord, de neiging is in het Westen
ontstaan, maar dat is verder toch niet
relrvant? Rijst komt oorspronkelijk uit
Indb, aardappelen uit Zuid-Amerika.
"iaar niemand vraagt waar ze vandaan

komen. Ze zijn universeel, giften aan de
memheid. Er moeten een aantal basisbe-
ginse1rn zijn, zoals mensenrechten, en die
basisbeginselen moeten in een cultuur
geïncorporeerd zijn. Als een bepaalde
cultuur dir niet hl'dt, moet die cultuur
veranderen."
Brt klinkt prachtig, maar is het geen uto-
pie~ Anil Ramdas lacht: "Natuurlijk is
hrt een utopie. _Maar kun jij lewn zon-
d , ..cc.
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Heeft u dat nou ook wel eens? Dat u als een berg opziet tegen een
feest of bijeenkomst waar u niemand kent? U vraagt zich af wat u
daar nou doet, waar u over moet praten, waarom u eigenlijk bent

gegaan. AI die schroom die u moet overwinnen.
De journaliste Trudy Kunz heeft hier een boek over geschreven

met talloze tips, adviezen en aanwijzingen die 'party-schuwe'
mensen kunnen helpen om prettiger met 'vreemden' om te gaan.

De schrijfster is ook niet dol op feestjes en recepties. En
vergaderingen kunnen haar gestolen worden. Vaak zit ze het
liefste thuis, 'met een boek in de hoek', zoals ze in de inleiding

schrijft. Maar ze beseft ook dat je dan kunt verkommeren.
'Uiteindelijk heb ik mensen nodig om me prettig te voelen, om het
gevoel te hebben dat ik er mag zijn, dat mijn bestaan niet helemaal

Je bent niet de enige die een steek in de
hartstteek voelt zodra het beeld opdoemt
van een zaal vol onbekende mensen - een
zaal waar je straks in je eentje naar
binnen moet, niet wetend hoe te kijken,
wat te doen en llaar wie te lopen. Als je
oplet, kun je hetzelfde liedje om je heen
horen van vrienden, collega's, buren of
kennissen: ze zijn vaak dagen aan het
wikken en wegen of 7e nu wel of niet
naar die bijeenkomst zullen gaan. De
argumenten om te gaan variëren van: 'Ik
kan het niet maken om niet te gaan', tot
'Laat ik het maar doen, je weet nooit
waar het goed voor is'. '\iaar zelden
hoor je een spontaan: '0, énig, al die
vreemde mensen!' Je zou bijna gaan
geloven dat iedere officiële
ontvangstruimte door louter zenuwpillen
en verkrampte halve garen gevuld wordt.
En toçh heb je die indruk nóóit, als je
ergens bent. Iedereen lijkt volkomen
zichzelf, ontspannen en in 7.ijn element.
Zelfver7ekerde dames en heren staan met
een glaasje geanimeerd te babbelen, er
wordt gelachen, gefluisterd, geflirt en
gediscussieerd. Niemand staat alleen,
niemand vodt zich eenzaam, iedereen
geniet. Zo doet een feest, ~amen met de
vaak prachtige aankleding van de
ruimte, soms denken aan de sfeervolle
beschrijving die Alfred Kossman cr ooit
aan gaf: 'In de zaal gaven luchters van
Venetiaans glas tintelend licht, het was cr
lekker warm, en zwierige obers liepen
rond met bladen vol drank en kleine
hapje,. Iedereen 7ag er goed uit, het licht
schoot vonkjes in ieders ogen en op
ieJers haar; de sherry maakte de wangen
rood; het gegons van de stemmen was
van een hoog timbre, opgewekt, snel,
heel anders dan bij begrafenissen waar
traag wordt gehast.' (Uit: \'('aarover wil
ie dat ik schrijf. AmsterJam 1972, pag.
59). Ik weet zeker dat jij er 6ók niet echt
verloren bij staat, in zo'n zaaltje. In de
ogen van anderen amuseer jij je net zo
kostelijk. Je praat, je lacht, je luistert.
Maar je voelt je niet echt op je gemak. Je
dóet het allemaal wel, alleen: het kost je
zoveel moeite. En je vraagt je af waarom,
want zo'n stoethaspel hen je nu ook
weer niet. Nee, natuurlijk niet, maar
daar zit het hem ook niet in. Het is in
feite heel simpel. Tot het snelverkeer
wordt je pas toegelaten als ie óók de
theorie kent; 70 is de kans op een feest te
'verongelukken' ook aanzienlijk kleiner
als je de theorie van de feestvaardighcid
kent. Andcrs gezegd: wlang Ie nier
doorziet wat de regels van het sociale
schaakspel zijn, zul je je blijven gedragen
als een pion, zonder op het idee te
komen dat je (Jok koning kunt zijn. De
bedoeling van dit boek is, je van pion tot
koning te maken.

Zelf ben ik ook lichtelijk panY-Sl.;huw.
'\X!aarolJ1 gá ie dan:' vraagt mijn panlll.'r,
als hij mc een paar uur vanteVOreo
nerveus in de weer 7.iet. \'{'aarom ik ga?
Dat lijkt me nogal logisch. Ik mag dan
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voor niks is en dat ikwel degelijk mijn partijtje meeblaas in de
kakofonie van het leven.' Dus toch maar naar die bijeenkomst, dat
feestje.
De basisgedachte van het boek van Trudy Kunz is dat mensen
vanzelf nader tot elkaar komen als ze elkaars vertrouwen weten te
winnen. Daarbij zijn goede omgangsvormen, zelfkennis,
belangstelling, een open houding en kennis van de lichaamstaal
onmisbare vaardigheden. Het motto dat haar boek draagt, is heel
toepasselijk van Erich Fromm: Want de persoonlijkheid is sterk
naarmate zij handelend is.
'Zeg toch eens gewoon hallo' wordt uitgegeven door Omega Boek
bv, Amsterdam en verschijnt in september. In deze Humanist een
voorpublikatie uit het eerste hoofdstuk: Ga je wel of ga je niet?

wel geen feestbeest zijn, een sociaal beest
ben ik wel. Een gelukkig maar. Ik wu
opdrogen. uit-teren en verschrompelen
als ik niet af en toc het grote plezier
(jazeker!) zou smaken erbij te horen.
Waarom gaan mensen naar een
jubileum, congres, party, meeting,
concen? Om zichzelf te bewij7_cn dat ze
er mogen zijn. Dat ze gezien en
gcacceptl."crd worden. Dat ze in de ogen
van anderen bcstáán. Jezelf af en toe
onder de mensen bewegen,
aangesproken worden, roegelachen en
uitgedaagd worden - het zijn de prikkels
die iedereen nodig heeft om het gevoel rc
krijgen dat hij léén. Dat de wereld niet
een of ander raar bolletje is dat buiten
zijn raam op een stokje ronddraait, maar
dar hij er wel degelijk zelf deel aan heeft,
dat hij er middenin zit. Zoals je lichaam
het op de duur begeeft als het vitaminen
en mineralen tekort komt, 7.0 begeven je
ziel en zaligheid her, als er niet van tijd
tot tijd een dosis menselijke warmte,
menselijk contact, menselijke aandacht
in wordt gepompt. Je wilt weten dat je
niet alleen in je eigen huis, maat ook
daarbuiten iemand hent die meetelt. En
meetellen doe je pas - hoc vetvelend het
misschien ook is - als andeten dat
bevestigen. j\tet een variatie op de
bdaamde dichtregel van Kloos kun je
zeggen: 'Ik ben een mens in het diepst
val) mijn gedachten, maar daaraan heh
ik geen barsr als het daarbij blijft, als
mijn mens+zijn niet af en toe door de
buitenwereld erkend en bekrachtigd
wordt. De vraag wa,uoJll ik opzie tegen
'zo'n stom feestje' - maar uiteindelijk
bijna altijd ga - laat zich dus eenvoudig
en afdoende heantwoorden: omdat mijn
leven ervan afhangt. Dáárom.

Overdrijf ik nu nier een beetje? Dat vaIr
wel mee. Heb je weleens een film over
Jane Goodall gezÎen, die vrouw die het
gedrag van chimpansees in Kenya
bestudeert? In êên van die films zie je een
eenzame moederchimpansee mer een
baby op de rug door de jungle zwerven.
Haar hele familie is uitgemoord en ze is
Totaal wanhopig want ze wt."et: geen
enkel beest overleeft het in z'n eentje in
de wildernis. Maar na de zovedste nacht
zonder eten en drinken zie je haar opeens
opleven. Ze ruikt dat er soortgenoten in
de buurt 7.ijn - ze kijkt naar links en naar
rechts en opeens begint ze te rennen.
Buiten adem komt 1,eaan op een plek
waar inderdaad zeven of acht
chimpansees - weliswaar geen familie,
maar toch! - bij elkaar zitten. En dan
krimpt ze opnieuw in elkaar, want ze
kt."nt t."timmers nier éên van. De grole
vraag is of ze haar wel zullen a<.:cepteren.
Je' zie't de bder van de groep, een norse
manne'tjesaap, niet bepaald
geïnteresseerd naar haar kijken en je
houdt je hart vast. Hm, niet zo jong
meer, hoor je hem denken, en dan ook
nog een baby ... De arme mot."dt."raap blijft-
Vervolg op pag. 27
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Barbie's advocaten probeerden de holocaust
te devalueren door het te benaderen als een
interne blanke kwestie.

(Ingelonden mededeling)

Pmgramma najaar 1993

Op ver:wek zenden wij u graag en
\Tijblijvend uitgebreide informatie toe.

Internationale
School voor
Wijsbegeerte1I

De Inlernalionale School voor Wijsbe-
geerte, opgericht in 1916, is ecn le-
vensbeschouwelijk CD politiek onaf-
hankelijk Ç(:ntrum voor wijsgcnge
relleelie.

ISVW, Poslbus 216,
3800 AE Amersfoort

tcL 033 - 650700

Dezer dagen verschijnt het najaars-
programma 1993, een rijk geschakeerd
aanhad van cursussen en conferenties
op het gebied van filosolie en zinge-
vingsvraagstukken.

Verges, zoon van een Franse vader en een
Vietnamese moeder, de Algerijn Nabil
Bouaira en de Kongolees Jean-:\-lartin
:o-.rBemha traden niet ZOZl'erop als verde-
digers van een oorlogsmisdadigt."r, maar
afficheerden 7.ich veelvuldig als aankla.
gers van het \Vesten, het westerse impe-
rialisme en kolonialisme, Finkiclkraut
hierover: 'Jullie vragt."n ons om mer jullie
te lijJen, maar jullie herinnering is de
onze niet, en jullie narcistische kladgtan-
gen ontlokken ons geen tranen, hehhen
Vcrges en zijn figuranten aan de wester-
lingen te kennen gegeven. (-) Als Euro-
peanen hlazen jullie een familienl7ie op
tot een wereldoorlog en tot een on ver-
jaarb'lat misdrijf. H Jullie verheifen de
jod('n - dat wil uggen jullie eigen soort -
tot de waardigheid \.an verdoemd volk of
uin.erkoren martelaren om zodoende te

IklJ'"''''''

MENTALITEIT en
PRAKTIJK van

ALLEEN ZIJN
ALLEEN VOELEN
ALLEEN WONEN
ALLEEN REIZEN

.+LOS
•• VAST
Stichting LosVast
uit zich sedert 3 Maart t970
middels woord en geschrifte
over allerlei facetten rond
het fenomeen alleenzijn.
Dit onderwerp gaat iedereen
aan, De helft van allen die nu
samen wonen is straks alleen.
In ons land is nu I{3 van
alle huishoudens een
één{X:rsoonshuishouden.

(lngelonden mededeling)

Het pflKes kende één opvallende t."n
schokkende wending.
Barbie', advocaten poogden er een draai
aan re geven door de holocaust .lls feno-
meen tI.'devalueren door het als een inter-
ne blanke kwestie te benaderen, jaques

Inl. over brochures
en voordrachten:
Empclse.dijk 14
5235 AE Den Bosch
tel. 073-421323, 9-10.30 uur
fax 073-410388, dag jnadll

Strijden tl'gen de hezettende ma-=ht is et."n
keuze. Om als jood te worden geboren
niet. Klaus Barhie zelf gaf na het prlKes
het vl.'rschil aan. Had hij de hele rechts-
zaak stilzwijgend onJl.'rgaan, nu .,...eekhij
één keer af van zijn eigen verdedigings-
methode, Hij zei in onherispelijk Frans:
'De razzi,l van Iziell heb ik nooit
gepleegd. Over de dl.'portaties heb ik
nooit iet, te zeggen gehad. Het verzet
waarvoor ik respect heb, heb ik bestre-
den, genadeloo, bestreden, Illaar het was
oorlog, en de oorlog i, voorbij.'

riJker waren dan de rang in de overheids-
hiërarchie.
De moord op het joodse volk geheurde
vanuit een industrieel apparaat dat was
genationaliseerd. En dat was nooit eerder
in Je göchiedenis vertoond. fïnkielkraut
citeert Edgar Fauve, die de inleiding
schreef van het rapport dat frankrijk in
Neurenherg prewnteerde: 'Als de term
gewoon misdrijf een duidrlijk te
omschrijven betekenis heeft, dan houdt
die betekenis in dat degene die een derge-
lijk misdrijf pleegt, in opstand komt
tegen de machten die de maatschappelij-
ke orde ter plaatse vertrgrnwoordigen.
Her hij7.0ndere aan de misdadrn van de
llalileîders is nu juist dar zij deel uit-
maakten van die machtmitoefening en
overeenkomstig een hevel werden bedrt."-
ven'.

De volgende Haag die Finkielkralll stelt
is of het correct was dat een frans
gen'chtshof uit naam van het mensdom
oordeelde. Drte grdachtengang bracht in
1961 de filosoof Karl jaspers ertoe de
rechthank in jeruzalem onhevoegd te
verklaren om Eichmann tI" herechten.
Ook Hannah ArenJt schrt."ef na hl"! pro-
ces tegen Eichmann dat Israël deze Duit-
ser aan de Verenigde :-.Iaties had moeten
overdragen. :\taar, zo meent Finkiel.
kraut, Barhie heeft in tegenstelling tot
Eichmann het leeowedeel van zijn misda-
drn in één land bedreven. Da_e stelling is
t."chter aanvechtbaar, omdat de meeste
pLutselijke handelingen van Barbie reeds
verjaard waren en lIarnie voor de franse
rechthank werd gedaagd vanwege zijn
rol in de deportatie van joden en verzets-
lieden; strafbare feiten die niet tm het
Franse grondgehied hl'pt."rkt hle\.en. En-
kielkraut komt dan ook tot de condusie
dat frankrijk zijn eerste proces wegens
misdaden tegen de menselijkheid beleef-
de, omdat er gl.'en internationaal straf-
rechrelijk apparaat bestond die de
herechting van Barbie kon uitvoerl.'n.

Uitvoerig behanddr de Franse filosoof de
uit de rechtszaak voorrkomende spannin-
~en tussen joodse overlev~'nlkn en oud-
verzetslieden. Een concurrentieslag om
de herinnerin~. In eerste instantie had
Christian Riss, de m~'t het vooronderzoek
belaste rechter, uitsluitenJ de misdrijven
tegen de joden in de aanklacht opgeno-
nwn. De daden tegen de verl_etslieden
had hij laten vallen, hij beschouwde die
als verjaarde oorlogsfeiten. De protesten
van oud-verzetsstrijders waren echter
niet van de lm:ht en de aankla-=ht werd
uiteindelijk uitgebreid. Een paradoxaal
gegevrn, meent Finkielkraut. Hij citerrt
een holocamt-overll.'vt."nde, de Franse
politicus Simone Veil: 'Wij, de slacht-
offers, hebben er nooit om gevraagd als
helden te worden beschouwd (-) waarom
moet het lUl dan zo zijn dat Je helden tot
elke priis willen worden hehandeld als
sla-=htoffers, met het risico dat alles
onduiJciijk wordt?'
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laten vergeten hoe jullie de volkeren van
het Zuiden onafgt'hroken hehben mis-
handdd'.
AL ..gauw is dt' overstap gemaakt van
nazi-misd'ldt'n n<tar het Amerikaans
optreden in het Vietn<tmese l\ty 1.ai, naar
de moordpartij door extremistische
joden in het Arabische dorp Deir Yassin
en naar de Israëlische bombardementen
van Palestijnse stellingen in Lihanon. En
algauw T.ijn Amt'rikanen en Israëli's nok
naT.i's (tijdens het proces door Vergcs
gc"impliceerd), Hl't deed hnkielkraut
denken aan het wgenaamde linkse anti-
Dreyfusisme, Zoals destijds de meest
militante woordvoerders van her proleta-
riaat weigerden p'lrtij te kiezen v'oor dt'
onschuldigt." officier, omd<t[ 'T.ijT.ich v'oor-
al nier van dt."revolutionaire strijd wilden
laten afleiden door t'en broederoorlog
tusst'n twee rivaliserende facries van
hourgeoisie', T.O mCl'nden de drie advoca-
ten dM de T.es miljoen vermoorde joden

geen enkel recht op meddijden van de
wereld hadden. De Endlösung ging
Immers om een gevecht tmsen hlank
tegcll blank.
In Neurenberg heeft de werdd al over de
geschiedenis geoordeeld en vastgestdd
dat de internationale samenleving onher-
stelbare schade was wegehracht door het
vt'rdwijnen van ras., volk- of cultuure1c-
menten. Volgens hnkiclkraut heeft dele
waarneming ertoe bijgedragen dat dl.'
strijd tegen de rassemegregatie in de Ver-
enigde Staten werd versneld en dat er een
einde kwam aan her Europese kolonialis-
me. Hij schrijft: '~ta,tr wat t'r in 1987
gdwurde in Lyon H was d,H dt."manda-
ren van het koloni'llisme t'n van de sla-
venhandel door de verdediging aan de
k,mt van de verdachte werden geplaatst:
Behalve de Algerijnse HS-leiders Hoci-
ue Ait Ahmed en .\Iohammed Harbi,
warcn cr geen Airib.anse, Aziatische of
Arabische intelleCTuelen, schrijvers, jour-

De rechtszaak leidde
tot spanningen tussen
joodse overlevenden
en oud-verzetslieden.
Een concurrentieslag
om de herinnering.

nalisten of politici die de tactiek en denk-
wijle van de drie verdedigers kritist'er-
dt'n. Deze s[i1T.wijgende instemming bete-
kt'll[, aldus Finkielkraut, dat als Barbic
indt'"rdaad was overgedragen aan de Vu-
enigde Naties - T.oals Hannah Arendt met
Eichmann wilde - T.eer veel staten Verges
wuden hebben gevolgd en voor vrij-
,pra,lk T.ouden hebhen gestemd,

Finkielkraut besluit 'Zinlme herinnering'
mt'r kritiek op de media, die Vcrges veraf-
goodden. Er was eerst ook sprake van
dat het proces direct op de televisie zou
worden uitgelonden. Zo zou Îedereen
profijt kunnen hebben van de I.)'onse les
in het ami-nalismc. De Franse filosoof
juicht het toe dat die uitzendingen niet
doorgingen (er werden wel filmopnamen
gemaakt, maar dat materiaal mag pas
over dertig jaar worden uirgewnden).
Hij schrijft: '(ol Het is iets heel anders of
je een proCt's volgt vanuit een rechts7.aal
of thuis in t'en gemakkelijke s[(Jel. (-)
gt'en t'nkel werk is zo prachtig, gt'en
enkele ramp T.O vreselijk, geen enkel
woord 7.0 stichtt'nd dat men ophoudt een
appelrje te eten en het scherm te TUTOye-
ren . .\Iet de televisie triomfeert het gon-
zen over elke onderbreking ervan, heT
leven 7.wijgt nooit:
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door Rian van Lierop

Jenny Goldsmidt:
Het recht isgebaseerd

op de wereld.
Vrouwen hebben

een heel
ander verhaal

Het Nederlandse rechtssysteem is gemaakt voor en door mannen,
betoogt prof. mr. Jenny Goldschmidt, bijzonder hoogleraar

Juridische vrouwenstudies. "Het is gebaseerd op de mannelijke visie
op de wereld. Dat ligt ook voor de hand, want onze wetten zijn

voornamelijk door mannen gemaakt. Vraag je aan vrouwen hoe het
in elkaar zit, dan krijg je een ander verhaal." Interview met een
hoogleraar die de belangstelling voor 'haar' vrouwenstudies ziet

groeien, ook onder mannelijke studenten.

Als kind wist jenn)' Goldschmidt (42)
zichn,1f al kort samen te vattell, "Ik ben
joods, ik ben doof ell ik heb geen vader
nwer. Die drie dingen onderschciddl"n mij
van andere kinderen," \X'ie bij w'n uit-
spraak een mistroostig mens verwa,ht,
vergist zi,h. Ze spreekt zondo:r een spoor
van zelfbeklag over haar doofheid, alsof
her een eigl"J15ch'lpis die thuishoort in het
rilt je: klein pustuur, nvart haar, bruine
ogen. Jenny Goldschmidt kijkt haar
gesprehpartnl'r geconcenrrn'rd aan,
Voor een soepel gesprek is ze afhankelijk
van liplezen,
Haar doofheid heeft bij de keuzc voor
cell re,htenstudie ccn beperktc rul
gespedd. "~lusicologie lag natuurlijk
niet zo voor de hand. Rcdnen biedt veel
mogelijkheden, ook voor iemand die

HUl\IAl\IST zomer 1993 24

doof is. Alleen voor de adnx:aruur is je
gehoor een vereiste, l\.lijn dootneid heeft
me in de richting van dl' universiteit
geduwd. Dat IS ecn betrekkelijk
heschermde wereld, waar je nog vrij vecl
mor je7_elfkunt indelen."' jenn)' (;old-
schmidt wekt edller niet de indruk dar ze
el'n heschermdl" wereld nodig hn'ft. -Ik
geef geen onderwijs aan hele grote groe-
Pl"Il, alll'en werkgrol'pen van maximaal
\'iiftig mensen. Een grote zaal toespreken
kan ik best, maar niet als die vol is mct
eerstejaarssrudenren die propjes 7itten te
gooien, Dan moet je precil's kunnen
inspringen op de onruststokers. Dat is
bstig als je doof bent,"

.\leer hepa1cnd voor haar ~trijd tegt'n
oJUl'chr was haar joodse a,htergrond.

"Ik kom uit l'en familit'ziek joods gezin,
met een sterk s'l'lmhorigheidsge\"ocl, Ik
ben \Tij kort na dl' oorlog gebon'n. Door
mijn joodse achtergrond ben ik gevoelig
voor onderdrukking. ~
"Ik bt'n cultureel-historisch joods. ;\1aar
ik ben niet godsdimstig. El;'n paar dingen
in het joodse geloof spreken me er~ aan.
Onder alHiere de grote rol die pl;'rsoonlij-
ke \'erantwoordc1ijkhcid spedt. Als je
onrecht ziet, moet je er wat aan do<_'n.Je
hoeft niet altijd de hemel te bestormen,
meur jl' moet wel jaelf recht in dl" O~l;'n
kunnen kijken."

JenllY (;oldschmidt ~dooft in het ~(X'de
in dt, mens. "Hoe ik dat moet rijmen met
nazi's en met dl;' huidige Servische prak-
tijken Wet't ik niet, 1'rx:h weigl'r ik te gelo.



de mannelijke visie
ven dat mensen inherent slecht zijn. Dar
Îs defaitistisch, dan kun je beter ophou-
den. Wel is er een omslagpunt. Door
omstandigheden kunnen mensen zo diep
zinken dar je het goede in ze niet meer
kunt bereiken. Maar dat wil niet zeggen
dat ze altijd slecht geweest zijn."

Eigenlijk was de rechtenstudie bedoeld
als opstapje om de ontwikkelingssamen-
werking in re gaan. "Rechten is dan niet
het eerste waar je aan denkt, maar omdat
ik doof ben lag het echte veldwerk niet zo
voor de hand. Daarom koos ik voor de
mensenrechten. Ik wilde bijdragen aan de
juridische voorwaarden voor een evenre-
dige verdeling van de welvaart in de
wereld. "
Ze werkte enige tijd bij een samenwer-
kingsprojecT tussen de Universiteit van
Leiden en die van Ghana. "Daar was ik
een soort thuisbasis voor collega's die
onderwijs gaven en onderzoek deden. Zo
kon ik toch met Afrika bezig zijn zonder
uit Nederland weg te gaan."
Ze promoveerde op een onderzoek naar
de verhouding lUssen het traditionele
volksrecht en het officiële staatsrecht in
Ghana.
Na haar promotie werd Jenny Gold-
schmidt wetenschappelijk medewerker
staats- en bestuursrecht in Leiden. Lang-
zaam verschoof haar aandacht van men-
senrechten in het algemeen naar de rech-
ten van vrouwen in het bijzonder. In
1989 werd ze de eerste Nederlandse
hoofddocent juridische vrouwenslUdies,
aan de Universiteit Utrecht, Inmiddels
bezet ze de eerste twee bijzondere leer-
stoelen juridische vrouwenstudies in
Nederland, aan de universiteiten van Lei.
den en Utrecht.

In mei dit jaar hield Jenny Goldschmidt
in Utrecht haar oratie, onder de titel'Ver-
halen van verschil', Het begrip 'verhaal'
staat centraal in haar werk. Het Neder-
landse rechtssysteem is gebaseerd op het
mannelijke 'verhaal', de mannelijke visie
op de wereld, betoogt ze. De verdeling
van de macht in de samenleving is terug
te vinden in het recht. Vrouwen hebben
een heel ander verhaal, maar herkennen
dat niet in het recht. Bijvoorbeeld in het
arbeidsrecht: "Vooral vrouwen zijn
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Zorgen voor gelijke behandeling klinkt heel
makkelijk, maar in de praktijk valt het tegen.
Want hoe beoordeel je de bewijslast als
iemand zegt ontslagen te zijn omdat ze
vrouw is?

Ook steeds meer mannen willen in deeltijd
werken, zelfs als ze salaris moeten inleveren.
Daarom moet er een recht op deeltijdarbeid
komen.

helast met zorgtaken. Betaalde arbeid
moeten ze daarmee zien te combint:ren,
maar het arbeidsrecht houdt daar nauwe-
lijks rekening mee. Dat i~ namelijk geba-
seerd op het mannelijke verhaal. Je kunt
ni<.-taltijd verlof krijgen al~ j<.-kind ziek i~.
Vrouwen hehhen daardoor meer moeite
T.ich te voegen naar de eisen van het
arheid~recht."
AI~ vrouwen een heroep doen op hd
'mannelijke' recht, moeten ze hun ver-
haal aanpa~~en. "Dat zie je heel duidelijk
in het ~trafrecht. Het verhaal van een ver-
krachting moet in een bepaald ~trafrech-
telijk kader worden geplaatst. De vrouw
moet bewijlen dat ze zich niet vrijwillig
ter rn:schikking heeft gesteld voor seksu-
eel verkeer. Ze moet vragen beantwoor.
den al~: \X'aarorn bent u meegegaan?
Heeft u zich wel hard genoeg verzet? Op
die manier wordt het verhaal van de
vrouw in het recht vervormd en is het
niet meer haar eigen verhaal over een ver-
krachting. Daardoor ervaart het slacht-
offer het strafproces als een straf. Zij
voelt z.ich verdacht. De consequentie i~
dat vrouwen niet meer z.osnel et'n beroep
doen op het strafrecht."

liet eerste waar vrouwen op Juridisch
gehied naar streefden, wa~ gelijke rech-
ten. Achteraf gezien kregen ze daarbij
vaak her deksel op de neus, vindt Jenny
Goldschmidt. "Kijk naar de soóale
zekerheid. Vrouwen hebhen redelijk vaak
'gelijk' gekregen bij zaken over uitkerin-
gen. :\laar de voordelen van die gewon-

nen processen gaan voornamelijk naar
mannen. "
Een bekend voorbeeld is het weduw-
naarspetl~ioen. "In de jaren tachtig von-
den we het weduwenpensioen ~Iechr voor
de arbeid~participatie van vrouwen.
Vrouwen van werkende mannen hadden
altijd recht op een nabestaandenpensioen
als hun man ~tierf . .:\-Iaar de man van een
werkende vrouw zou met lege handen
blijven z.itten. Als cr gekozen moest wor-
den voor één van beide carrières was hl.t
heel onverstandig om te kiezen voor de
vrouw. Zeker als cr kinderen waren. Du~
werd her de carrière van de man."
Nu hebhen mannen recht op een weduw-
naarspen~ioen. ":'vbar het feit dat
weduwnaar~ gelijke rechten hebhen
gekregen, heeft ertoe geleid dat er nu
voorstellen komen voor een algemene
nabesraandenwet, die ~ommige vrouwen
bestaande rechten ontneemt. Dat i~niet
zo erg voor een longe vrouw met een

haan, maar wel vour een oudere vrouw
wnder eigen inkomen."
"Vrouwen hehben heel lang gedacht dat
alles goed LOU zijn als ze maar gelijke
rechten hadden. Ze realiseerden zich
onvoldoende dat wie zich tot het recht
wendt, zich ook wendt tot een bepaald
machlssysteem, dat uitgaat van mannelij-
ke waarden. liet recht i~ daar maar een
onderdeel van. Daarom zeg ik: pas op
\'tJUrdat je met c1aim~ naar het recht
loopt. Een juridische oplos~ing i~ niet
altijd zaligmakend. Vrouwen moeten
strategischer te werk gaan. Ze moeten
hedenken waar ze precies naar toe willen
en welke tussenstappen le dan moeten
ondernemen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat
het slachTOffer van een verkrachting naar
de civiele rechrer kan smppen om in een
kort geding een ~traatv(fhod te eisen. In
zo'n civiel proces kun je ook juridische
erkenning krijgen van het leed dar ie is
aangedaan. "

Het zal niet eenvoudig z.ijn in het rechls-
systeem meer ruimte te scheppen voor
vrouwen. "Verhalen van vrouwen zijn
niet uniform. Er zijn nogal wat verschil~

len. Lesbische en hetero-vrouwen hebben
bijvoorbeeld in het familierecht lang niet
altijd dC/.elfde belangen. Hetero-vrouwen
willen een eigen, zekere rechtspositie ten
opzichte van de man. Het probleem van
lesbische moeders is juist dat ze het gezag
willen delen met hun vriendin en dar niet
kunnen. "
"Er lijn ook verschillen en O\'ereenkom-
sten tll~sell verhalen van vrouwen en die
van andere groepen, zoals bomoseksu-
e1en en allochtonen. Je moer zorgen dar je
niet door het kiezen van één bepaald per-
spectief, mannelijk of vrouwelijk, weer
andere groepen uirsluit, Kijk naar de ver-
schillen in familiestruetuur. Voor alloch-
tone vrouwen pakken regelingen heel
anders uit &1n voor autochtone vrouwen.
Bijvoorbeeld een regeling voor calamitei-
tenverlof, die is volgens mij hoognodig.
Je kunt zoiets maken op basis van de
wester~e gezinsstructuur, waarbii je ver-
lof krijgt als een kind of een ouder lO~g

nodig heeft . .:\laar dan houd ie om'ol-
doende rekening met het groot-familie-
vcrhand. Daarin worden ook memen van
een verdere graad ~.,m bloedverwant-
schap geacht voor elkaar te zorgen."
Om wetten en regels te veranderen, moe-
ten vrouwen hondgt.noten zoeken. ~De
zaken die vrouwen aan de orde stellen
zijn ook voor anderen van belang. Verge-
lijk maar eens de problemen van wao'er~
en vrouwen. Op de Nederlandse arbeid~-
markt i~ de arbeidsp,trricipatie laag en de
produktiviteit hoog. \X'ie een baan heeft,
moet lich over de kop werken. En wie
dat niet kan of wil valt buiten de boot.
Uit enquêtes van dl' F"V blijkt dat ook
mannen in HJl.nemende mate liever in
deeltijd willen werken, ook als ze salaris
moeten inleveren. Daarom moet cr vol-
gen~ mij een rechr komen op deeltijdar-
beid. Uiteindelijk zal het de produktivi-
tl.'it van Nederland geen kwaad doen."

Vuor zichz.elf ziet Jenny Goldschmidt een
~ecundaire rol bij het veranderen van
regels en wetten. ~lk probeer te laten zien
hoc her anders zou kunnen, door pubIi-
katies en door commentaar te leveren op
wersontwerpen. Kamerleden vragen daar
soms om.~ Ook via nevenfuncties oefent
ze invloed uit. Zo was ze ze~ jaar lid van
de Emancipatietaad, maar stopte daar in
1991 mee. "In mijn eerstt' zittingspcriode
wa~ het werk gerichr op de onderbou-
wing van her gedachrengoed van de vrou-
wenbeweging en op de inhoudelijke uit-
werking daarvan. In de twcedc periode
draaide het meer op de politieke uitvue.
ring. Dat politieke accent ligt mij min-
der. "
Sinds 1989 is ze lid van de Commi~~ie
voor gelijke behandcling van mannen en
vrouwen bij de arbeid. MDie is inge~teld
op grond van de Wet gelijke behandeling
van mannen en vrouwen bij de arheid.
Individuen en organisatie~ die menen dar
ze op grond van geslacht in het arheids-
proces worden gediscrimineerd, kunnen
de commi~sie om een oordn.1 vragen. M
~Daar krijg ik de kans om inhoud te
geven aan een wettelijke norm. Zorgen
voor gelijke hehandeling klinkr heel mak-
kelijk, maar in de praktijk valt het tegen.
Hoc heoordeel je bewij~last als iemand
zegt omslagen te zijn omdat ze vrouw is?
Hoc ga je om met zwangerschap? \X'at
doe je als hij collectief ont~lag blijkt dat
er relatief veel meer vrouwen uitvliegen
dan mannen?"
"liet probleem is dat de uitspraken van
de commi~sie niet juridisch bindend zijn.
Maar vaak wordt de uitspraak van de
commissie door de partijen wcl nage-
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leefd. Ik merk ook dat uit'ipraken die we
hebben gedaan over can-bepalingen,
worden meegenomcn bij de onderhandc-
lingen over nieuwe ~"ao's,-
De mate waarin het recht invloed kan
uitoefenen op de be'itaande machtsver-
houdingen is bl'perkt, beaamt Jenny
Goldschmidt.
~I.aatst stond cr een onderzoek in de
krant waaruit bleek &u werkgevers op
volkomen irrationele grondcn mensen
aannemen. Bil gelijke of zelf, hetere
ge,ehiktheid van vrouwen, allochtonen
of gehandicapten, gaf et."nddntal werk ge-

Vrouwenbesnijdenis
Sommige Somalische Houwen in

Nederland vragen om hel rechl

hun dochters IC besnijden. In de

Somalische tradilie worden dan

de binnenste schaarnlippen en de

elilOris weg!o\esneden. De buiten-

ste schaamlippen worden aan

elkaar genaaid. Er blijfl alleen

een gaatje over, hooguil Ier

grootle van een dubbehje, waar-

door de meisjes kunnen plassen

en menstrueren. Jenny Goldsl'h-

midi is fel tegen deze praklijk.

"\Ve mogen vrou ••••.enbesnijdenis

in Nederland nit."t wclaten, Ik

heb cr lang over nagedacht, want

ik vind dat je andere culturele

normen ook de ruimte moet

geven. Maar Hou ••••.enbesnijdenis

komt voort uil de onderdrukte

positie van vrouwen. Je kunl niel

spreken van een Hije keuze, al

••••.illen de meisjes het zelf. Ze

doen zogenaamd vrijwillig

afstand van hel grondrecht op

lichamelijke integrileit, omdat ze

anders niel geaccepleerd worden.

De lichamelijke (n geestelijke

gevol).;en voor vrouwt."n zijn lO

ingrijpend dal besnijdenis niet te

rechtvaardigen is. Er is een grom

verschil mt."t besnijdenis van

joodse jongelje'i. !'Oiel alken is

dat fysiek minder ingrijpend en

gevaarlijk, maar besnijdenis V,1I1

jongens komt niet vmlrt uit een

patroon van onderdrukking."

vers [(Kh de voorkt."ur aan een jonge
autochtone man. Dat kun je met het
recht rnoeilijk vt."rhindercll. Maar je wu
wel Je cis kunnen steJlt."n Jat het perso-
neebbesrand een cijfermatige afspit."ge-
ling is van het heschikbare arheidspoten-
tit."eJ. Als een ht."drijf dan veel minder
Houwen of ,tlloc!nollen in dienst neemt
..Lltl je op grond van cijfers zou mogen
verwachten, dan kun je vermoeden Jat
de werkgever di,nimineert, Of hij moet
kunnen a,tntollt."n dat hij altijd de best~.
kandidaat het."ft genomen. Er is nu l'en
Wl't Bevordering arbeidskansen in de
maak, voor al1u..:!uonen, waarbij waar-
,ehijnlijk registratie \Trplicht wordt
gesteld, Die gegevens kun ICin een proces
gebruiken om te laten zien dat cr sprake
is van achterstand."

Inhoudelijk r., cr nauwelijks wr",hil tus-
sen wat de hoog1craar in Lt."iden en in
Utrecht dol,t, al heet het in Leiden Vrouw
en recht en in Utrecht Juridi.,ehe HOU-

wenstudil's. "Vrouwen recht klinkt wat
minder bedreigmd \'oor juri,tcn. Bij de
term Vrouwenstudies stellen ze zich vol-
gem mij allerlei heel ol1rt."dclijke, onwe.
tt."llschappclijke feministen voor. Bij
Vrouwen recht dt."nken ze dat je je allt."en
ha.ig houdt met de n'chten vail vrouwen,
Dat is niet w hedreigend."
De acceptatie van her vak Juridische
wouwen,tudies door l"o!Jega's la,H tl'
wensen over. ~Dt." meeste traditionelt."
wetenschapper., Wl'ten niet wat er op het
gebied van vrouwenstudies gebl'Uft. Die
Illenen zich de luxe te kunnen permitte-
ren te roepen dat vrouwenstudies eenzij'
dig zijn, 7.onder d,\! ze cr ook maar it."ts
ol'er hehben grlaen. Ze weten nier l'ens
wat het inhoudt."
~Als hooglt."raar wil ik vooral mijn colle-
ga's overtuigen van de nood7.aak van
juridische vrouwensrudie,. Ze moetl'n
het vak gaan zit."n als een noolhakelijke
onderdeel van de juridische opleiding,
niet als zomaar l'en aardigheidje. Dan
hoeft de dialoug tUSSl'l1juridischr \'[ou-
wenstudirs rn dl' rest van juridischl'
wereld niet meer alleen te komen van dl'
kant van \'fouwrmtudies."
De belangstelling onder studenten grot."it.
~De studentrn, ook mannen, zijn ,11It."-
maal heel rnthousiast over het vak. Ze
zeggen dat ze ht."t hele recht met andere
ogen zijn ga,ln zien, ~ BekeerIingrn? "Ja,
sums i, het een lwetje zendingswerk. Ik
heh ook wel eens het gevoel dar ik met
een vormingscursus bezig hen. In een
juridi,che studie leer ]e heel precies wat
het recht is en wat er in dl' wet staat. Van
,rudenten wordt te weinig verwacht dal
ze 7.e1fkritisch n,ldenken over wat recht-
vaardigheid is. W'at dat betreft is vrou-
wenstlldies hij uitstek een geschikt vak.
Wam daar leer je wel l'en kriti'iche hou-
ding aan te nemen." •

De tekst van de twee oraties \',m Jenn,.
Goldschmidt zijn uitgegeven in één hoek-
je door Tjeenk \X1ilJink in Zwolle.

doodstil ziuen, haar kind legen zich aan
gl'klemd, verschrikkelijk hopend dat 7.e
toch nog een beetje aamrekkelijk lijkt.
i\Iinuten gaan voorbij, dl' spanning
stijgt. Dan illrens laat de leider een klein,
niet onsympathiek gegrom horen. Hij
gl'i)JJrt naar haar met een nonchalante
huofdknik: ze mag erbij! "loeder Aap is
in de wolken maar Zl' houJt zich in en
loopt bngz;lam op hem af. :-':ederig ('ik
moet vooralnit."1 opvallen') gaat ~e n,la,t
hem zitten. I lij legt een grote 7ware hand
op haar schouder en dan is het let."d
geleden. ,\toed~'r en kind ~ijn
geadopteerd, Veilig, op het laatste
nippertje gered.

Ik geef toe: zo gevaarlijk is een
bijeenkomst met onbekl'nden nu ook
',','eer nit."t. \bar waarom klopt jl' hart
dan alsof je in duod'itlood hent, als ie up
de drempel van el'il feestza'll of
congresltal staat? Het verschillllt."t de
Jap in de jungil' is niet zo groot: op dl'
een of andere manier weet je dat je pas
'gered' wit li[n al, je door die
Onbekende Apen geaccepteerd wordt.
De dreiging die t."rvan hen uif/::aat - ~e
kennen je niet. ze lijken ~o knel, straks
verwerpen ~e jt."!- fOl'pt weliswaar geen
visioenen op vall een naderende
hongerdood, m,ldr maakt je wel acuut
bewust van jt."eeuwige hehoefte aan
liefde, aambcht l'n erkenning, IHt is llt."
reden waarom jt."in vreemd gezelschap
hoopvol uitkijkt naar een uitnodigendr
blik, naar iemand die met ie wil praten
en die Je het gevoel geeft: kom maM op,
wees maar niet ecruaam, zolang je met
mij pra.1t zal niellund ie verscheuren. En
dat i, ook precies de reden wa,uom je
met zo'n tevreden gevoel naar huis gaat
als je met é~n of meerdere 'vreemden'
contact hebt gt."had: je voelt je
geaeceptend en gewaardeerd. Je voelt je
veilig. liet Illag duidelijk zijn: IChebt t."r
meestal ,tlJe helang bij om wel te ga,ltl,
ook al zegl t."enschuwer deel van jezelf:
laat maar zitten.
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Iedere
bevruchte eicel

• •IS een eigen
beslissing waard

Bij in vitro fertilisatie, ook wel 'reageerbuisbevruchting' genoemd,
wordt meer dan één embryo gekweekt. Die niet worden gebruikt,
worden achter de hand gehouden voor als de implantatie mislukt.

Lukt de poging wel, dan blijven er embryo's over. Moeten die worden
vernietigd? Of mogen ze worden gebruikt voor medische toepassing

of wetenschappelijk onderzoek? Dezelfde vragen gelden voor
embryo's die beschikbaar komen door afbrekingen van

zwangerschappen. Het Humanistisch Studiecentrum Nederland
heeft hierover een rapport uitgebracht.

door Mirre Bots
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De snel \'()()rt~dlfijdende ontwikkelingen
op het gehied van d" voortplanting hch-
ben niet alleen nieuwe oplossingen
gebracht voor klassieke prohlemen zo,lls
ongewenste kinderloosheid, maaT ook
nieuwe prohlemen geschapen. Zo veT-
schaft in .•.itrn fertilisatie veel vrouwen de
Heugde van het krijgen van n'n kind.
:-"LUf omdat bng nic:t dk(' in vitro
bcvruchw rin"1 zich ontwikkelt Tm een
levend kind, is het gewenst l"en aantal

bevruchte ci(cl1cn in reserve Ie houden.
In elk geval tot Jat blijkt dal ue zwanger-
schap is ingetreden en uiteindelijk wordt
volbracht met de geboorte van een levend
kind. Ook worden cr vaak meenlt:re
hevruehte eicellen ingt'hracht. wat kan
leiden tot een vierling. Omd'lt d:n wel erg
ved van het gewell';[e is en ook tot com-
plicaties kan leiden, worden cr soms twee
via een ahortus weggeha;lld. \'Vat geheurt
cr Illet deze overhodig geworden



henuë:htt' ,'i,dkll ,'IJ wq::~ehoul,le
elllhryo'~; \l()l~ell Lt' I\()rden ;,,:,'hruikf?
Fen ;l1llkr(', Inti\'[ reih'nde IT.1.1~i, "f in
\'itr".hnTlIehte eledlen speu;l.11 1ll0;..:t'1l
"'I,rden gekweekt loor ()IlderzO\'k (lf
lI1cdlscht.t,lt'p;]"ill~. Feil hel,lll;..:wekkt'n.
dl' IT,I;l;":.nloral ollld,lt het m('dis<."h
gehTllik 1';111,'mhryo. of fO(,llI""cd'l,1
ZIch dl' hlht,' jMt'l1 'tel',b H'rder heeft
o1lTwikkdli. 1.0 I" uit proeven "ehleken
,bt h('t ll1'puitell lall hrokje, f''''Ll,lll'an-

ne'ls\\Td,el hij diah,'l".,pati,'nl<"n lot dl'
produktie van insillitll" Llil kidell. ()ok
hedt men hij on,ku"ek lt1 h<:! huilt'n-
land unwilzlIlgelJ gl"Ondt'll ,Lu
"'l'k\\'<:(.k((',ellen uil hef Lt'llUW,>tt,l,el-in-
'lank;: dop;lmil1e producefl'll. l'en stof
dil' IlIller, ;lom de zll'kte \all l'arkin~on
LelioTll'oldrwnde a,lllmakl'll.

H')L'\\'(:l ('r l'olgl'll' h", rlW,TLlkkoord
van I ')S'! ('('n ,,,,'u"lijkt, rq~e1ingop 'L\-

pel '{;lal Ulor prOl'I'ell op llleIl'>l'1l- W,lar-
ondl'Touk de experimelUell lJlet emhr)"o\
\;1l1ell- lll'dt Jl. regering dit "mkr,kel uit
de Ill'tgn'ing gehaald en ('[ loodupig l'en
lerhoJ op afg\'kondigd. omdal h<:t l'en
mOt'ilijkeen mn emoti\'s hl'Ltdl'n kl'T.,[ie
l'. I.oal., l() I'aak nlrt <-"nl1idll,'lILt.
'>1l,kr\\'l'f]X-n Idl'nk .1,\1\ ;\hortu,> en
nllhal\a"ld "huif( de rtgt'ring Jit pro-
bl<'~'mloor lIch uil. liet kahillt,! hrandt
z'n \Illger, liever ni,.t .Jan dit heike1c
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Mogen bevruchte eicellen en embryo's
worden gebruikt voor onderzoek en
medische toepassing?

onderwerp, dat met name in cnnfessione-
Ie kringen gevoelig ligt. Daar wordt de
foetus vaak als 'heilig' beschouwd. Je
mag er eigenlijk nooit aankomen, "Iedere
vorm van menselijk leven, hoc pril ook, is
beschermwaardig", luidt het standpunt
van de st:t;HS'iecretaris van Volksgezond-
heid en Je minister van Justitie. Experi-
menteel onderzoek met embr}'o's wordt
door hen skçhts hij uitzondering toebat-
haar gea.:ht,

In afwachting van dt." wetgeving op dit
gebiNi heeft de on:rheid undertussen wel
een .:ommlS'ile ingesteld (een veel
heproefd middel hij heikele kwesties): de
Kerncommissie Ethiek ,\lcdi"h Onder-
zoek (KE:\10), Deze commissie kan weer
advies geven aan de medisch-ethis.:he
.:ommissie'i die in veel weten'iChappelijke
instituten en ziekenhuizen fungeren.
Omdat medische ontwikkelingen niet
zijn terug te draaien of tegen te houden
en je met een absoluut verbod op het
gebruik van foetaal weefsel het probleem
de wereld niet uit helpt, heeft een groep
humanisten zi.:h over bovengenoemde
vragen gebogen en hun bevindingen neer-
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gelegd in het rapport 'De foetus ah; medi-
cinale bron'. De groep komt al tit."n jaar
bij elkaar onder de naam SC(tie Bes.:hik-
ken over Individueel .\lemelijk Leven en
Dood, Voorzitter Ben Pobk. oud-hoogle-
raar huisartsgeneeskunde: ~De moraal
van de katholieken en calvinisten is een
absolute moraal, die voornamelijk met
ge- en verhoden werkt. Ook over het
gehruik van foetaal weefsel wordt gezegd
'het n1<1gniet', tenvijl het in de praktijk
vaak oogluikend wurdt toegestaan - als
de bestaandl' medi,ch.ethische commis-
sies het Illaar dekken. Wij vinden dit
schijnheilig en zijn hovendien van
mening dat je er geen ;lbsolute moraal op
na hint houden. Je moet elke situatie
opnieuw bekijken en ;ll1e voor's en
tl'gen's afwegen, \X'ij staan een relaTieve

moraal voor, dat wil /l'ggen d;u je op
grond van prJktische overwegingt."n tot
een oordeel komt. IhJrhil gelden echTer
wel een aJntal \"oorwaarden.~ Ook als
het gJat om foetaJl weefsel pleit de groep
humanisten voor een zogenaamde situ-
ationele ethiek: bij elk ':OIKreeT geval
moet worden getoetst of aan een aantJl
criTeria wordt voldJan. Ook zal men
stecds moeten nag,lan wat de gevolgen
van de mogelijke beslissingen zijn voor
de bij dJt gc\'al hetrokkt'n personcn. Het
rapport noemt ook een aantJI VJn deze
voorwa<ITden.
Voor de verkrijging van foctaal weefsel
zijn er volgens het rapport drie bronnen:
spontane ahortus, opgewektc abortus en
IVF-overproduktie. D,u 7jjn alle drie toe-
valligc hronnen. DaJTII,last beHaat cr
ook nog een bedoelde bron: een abortus
die wordt opgewekt met het doel om foe-
taal weefsel tc verkrijgen. Van dl'ze bat-
ste manier is vrijwel niemJnd voorstan.
der. Ook de groep humanisten wijst dezl'
manier af,

Eén \"<111 de humanistis.:he uitgangspun-
ten ten aan7jen van medis.:h handelen is
dat de arts hit."TOver niet als enigl' m,ig
beslissen, maar dM de hetrokken persoon
of personen dit mogen in overleg met de
arts(cn} die zij in vertrouwen hebben
genomen, Eén van de belangrijkste voor-
waarden ({ie de humanisten formuleren is
dan ook dat de nouw van wie ht."tweef-
sel afkomstig is haar toestemming moet
geven, uitcraard nadM zij ad('quaat is
voorgelicht. De opstellers van het rap-
port 3chten het ook gewenst dat de even-
tuele partner z'n toestemming geen,
maar bij meningsvers.:hillell tussen man
en vrouw geeft de mening van dc vrouw
de doorslag. Een andere voorwaarde is
dat er geen technieken toegepast mogen
worden die sch,ide toehrengen aan de
vrouw.
Verder mag de foetus geen pijn lijden
IllKh mag deze blijven bestaan; boven-
dien moet het om deugdelijk wetenschap-
pelijk onderzoek gaan. AI vat de Sectie
dit laatste bret."d op. I let gaat Olll onder-
zoek of therapeutisch gehruik in de ruim-
ste zin van het woord, Of zoals Ben Polak
het verwoordt: "Het kan om onder7_oek
gaan dat voor mensen nuttig is, nuttig
kan 7.ijn of zelfs nuttig kan wordcn, want
bij veel wetcnschappelijk onderzoek is
van tevoren niet voorspelbaar wat eruit
komt. Soms ondcr7.oekt men jarenbng
op grond I"an ecn bepaalde hypothl'se A
en B, maar komt tenslotte hij hed iets
anders uit. Dus je kunt niet altijd van
te\'oren het nut van ecn hep,lalde weten-



schappelijke proef bepalen .. ' De cuigl'
bepcrking is d.n foetaal weefsclniet voor
onderzoek met l'l1lT1l11erciëledoeleinJcn
gehruikt mag wordl'n. BiJvoorheeld om
cr l'cn hcpa'llde cr~IlIe \';\n te maken,

De opstellers van het rappon g,un ook
een stap verdl'r dan de COnHllissle van de
:'\ationak Ka ad van de VolksgezondheiJ
als wordt gesteld dM de foetu, niet abso-
luut dood hoeft te zijn. Ikn Pulak: ~Ab
de foetus niet levensvatbaar is, maM er is
nog wel een spoortje leven 'lanwezig, dan
i, 11l'tgdlruik van foeLl.l1 \\Tefsel in hun
ogen niet toegestaan, maar volgens ons
wel. \X'ij gaan ervan uit dat de foctus ecn
~tadium is wa<lfuit een llIelb kan ont-
staan. lkze moer verlorgd en in lewn
lI:ehouJen worden, maar al, de foeTUS
toch Jood z<11g<1an, dan is die I'oor ons
nil:t 1.0 heilig dat jl' cr niets mee zou
mogen doen, ~ Op welk ltIOJlleIlt een foe-
TUS echt dood wordt verkla;\rd, is in
medische kringen nog onderwerp \"an
discussie.

Het Vtl("rt te I'er om hier uitgehreid op
den' discussie in te ga;\n - evenals op lk
hele discussie, die uit Amerika is overge-
wa<1ill. over de vraag of de foeTUSnll wel
of geen persoon is - omdat dit meer juri-

disdle kennis v('[eist. \'';'..1 stellen de s{"c-
tieledl'n in hun rarport duidelijk dat Ie
deze hcl{" persoonsJisl'ussie nict rci{"valll
vinden WUlr de eigenlijke vraag. Wam
wie m,1.1kt uit wat I'cn pcrsoon is? Een
dergelijke discussie wurdt al pUI'.' etik-
keTtenpbkkerij of filmofisc'he haarklo-
I'eril, waarin religieu/.e opvattingen een
grote rol spelen. Volgens de opstellets JS
het zinniger in elk concreet ge\'al waMiu
over het gebruik van foeta,ll wedscl
beslist moet worden, Je discussie O\'l"r de
voor's en legen\ re hlijven aanga,ln, En
elk van die discussie, zal ,lJldl'f, zijn,
wam bij ieder geval 7,ullen de oJ11,tandi~-
heden l'lI de stl'rkte van de motieven I'l'f-
schillen, De toetsing aan de lTiteria kan
na,u hun idee worden o\'l:r~ehHen aan
ethis..'he commissies, waarhij er echrer
wel voor ~ewaakt mo{"t worden dat deze
eOlllmi~sies niet overwegend zijn samen-
gesteld uit per,onen die categorisl'h oor-
delen op hasJs \'an hun godsdienstige
ethiek.

Hoewel 'De foeTUS als n1l'dil'inale hron'
gel'n lijvig rapport is gl'worden - hcr telt
sl<'chts 34 pagina's - is de materie die erin
wordt hehandeld toch vrij moeilijk, Fen
~root deel V<1nhl,t qpPOrt bestaat uit
alkrlei definitiekwestiL's die in medische,
juridisch{" en onderlOl'bkringen spelen.
[ntere,sant is vooral dat cr aan dit voor
velen heladen ondl'fwerp aandacht
wordt hestl'ell I'n dat er ook \Trmeld

wordt hoc de proeven mer emhryo's in de
re~t van Europ'l zijn gl'fq!;e1d. Voorzowr
dat het geval is, blijken de regels vcr uit-
een te lopen. variërend van een \'crgIHl-
ningenstelsel III Groot-[-)ritannië tor
slechts bij lIitzondL'ring toestaan in Duits-
land. Dat het wl'tenschappelijk onder-
zoek op dit ~ehied in Duitsland zo sterk
aan handen wordt gelegd, komt doordat
sinds de uitwas,en die in her Derdl' Rijk
plaatsvonden, cr bij de Duitse bevolking
een grom W,lIltflluwen tegen de medische
weH'n,chap be~taat, :'I-Iodertle voortplan-
ringstec1mieken worden snel geassocieerd
met eugenl,tica. Omdat die neiging in ons
land hij bl'pa'llde groepen ook nog wel-
e{"ns wil hestaan, is dir rapport l'en goed
Tegenwicht voor een al te groot wantrou-
wen. liet hlijft IJak om ook nuchter en
praktisc11 naar dit soort ontwikkelingen
te kijkl'lJ, omdat het nu eenm,ul Wt de
technische mugelijkheden hehoort l'n
ook lOr wetenscharpelijkt, toepassingen
kan leiden, waar de mensheid bij is
gehaat.

1lel r,IN)orl is Ie heslel/ell door f /2.50
OI'er ti.' m,lkell Ol}Kim 55()J3.J lell /lame
IWIJ 1Jd HWII,lIIisli",-/} S//ldil'Ct'lltrum
Neder/,md Ie U/recht o/lder I'erllleldill~
1"111'Rapporl/áell1<l1 weefsel'.
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Dramaserie De Ramp wint
Zilveren Reissmicrofoon
I'rogrammamakers Rudic
van J\lcurs en Kees Vlaande-
ren hebben de Zilveren Reis-
smicrofoon 1993 toegekend
gekregen voor hun radio-
dramaseric 'De Ramp', De
Zilveren Reissmicrofoon is
de bchmgrijkstc ondcl1ichcÎ-
dinp; van de Nederlandse ra-
diocritici.
De Itamp, een serie bestaan-
de uit een hoorspel en een
driedelige documentaire, is
in fcbro<tri v'ao dit jaar uitge-
zonden door de Humanisti-
sche Omroep Stichting. Zij
is !o\cmaakt naar aanleiding
,.ao het feit dar Zcclalld

veertig jaar geleJen door de water-
snoodramp getroffen werd.
Hel is voor het cçrst dat een programma
van de HOS de Zilveren RcÎssmicrofoon
hed! gewonnen. Eerder waren cr ••••.cl
twee eervolle vermeldingen: vorig jaar

RADIO
Actuele infofllutîe o\'er de programma's
die in dit overzicht nil't genoemd zijn,
wordt op dl.' dag van uitzending gegeven
door Teletekst" Op pagina 264 kunt u lezen
wie de gasten ziln van het interviewpro-
gramma Boven het Dal, en v•.at de inhoud is
van hl't literaire programma De Verbeel-
ding,
De zomerprogtammering hiedt de Huma-
nistische Omroep Stichting de mogelijkheid
liet Voorderl van de Twijfel 's avonds tl'
herhalen. \X'ie het programma niet al 's
middags tus;en één en twee heeft kunnen
brlui,teren, krijgt die zelfde dag op dezelfde
zender een herkansing tussen 22 ril 23 uur.

Shakespeare
De Verheelding
2,9,16,23 en.10 augustus,
14.30 uur, Radin5

In \"ijf afleveringl'n besteedt De Verheel-
ding een aantal aspecten van ht,t werk
van Shakl'speare" "Gewoon omdat het
werk van Shakespeare erg mooi is", legt
research-medewerkt"r Jurgen l.imonar
uit. "We heb hen geenszins de pretentie
een overz-Îcht van zijn hde oeuvre te ge-
\.en. \X'e hehben een aanul imeressante
thema's gt'selecteerd en werken die uit."
Die thema's zijn de SOnnettl'n en het le\'en
van Shakespt"are, de nar Shakespeare, dt"
koningsdrama's, de uitvoeringen in de
17e eeuwen dt. uitvoeringen in de 20e
et"uw.
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\'Oor de doeunll:lllaire 'De betonnen res.
lalHen \'an een verloren UlOpil.", waarin
het leven in de Bijlmermeer wordl ge-
schetst, en drie jaar geleden \'oor de vijf-
delige gedramatiseerde documentaire 'De
Franse Revolutie'.
Andere prijzen die HOS-radioprogram.
ma's in het nrleden in de wacht hehhen
gesleept zijn onder meer de Prix Italia '91
voor 'Hel schortje van de terrorist', een
hoorspel over de wederzijd"e vijandschap
tussen Duilsland en de RAF, en de J.n.
Hrnekszprijs '9.1 \'oor de documentaire
'De vrijwillige tiood van eetl afgevaardig.
de' over een Oostduitse hoogleraar en
politicus, die na de eenwording in de
Bondsdag zining neemt en uiteindelijk
lelfmoord pleegt. Dil programma is ook
geselecteerd voor de Prix Italia van dit
jaar, evenals het doeu-drama 'De velden
van het hart' over ,\-banen Toonder.

Rudie van Meurs (links) en Kees Vlaan.
deren tijdens de opname \'an De Ramp.

Gesloten Gemeenschappen
Het Voordeel van de Twijfel
maandag 5, 12, 19, 26 juli en 2 en 9 au-
gustus,
13.10 t'n 22.00 uur. Radio 5

Voor het Jade opeenvolgende jaar stor-
ten de free.1anu: r:ldioprogrammamakers
van de IIOS zil.:h tijdens Je Z.omerllla:ln.
den op een gezamenlijk prOjL'<.:t.l'::l zich
et'rJer hehhen te laten inspireren door
een diL"htregei van i'essoa en het onder-
werp Dl' Stenen Vijver, waaruit onder"
meer de inmiddels hekrounde documen.
taire De vrijwillige dood V,lIl een afge-
vaardigde is vourtgekomen, staat nu het
thema Gesloten Gemeenschappen cen-
traaL
"Wij zijn al snel geneigd journalistieke
onderwerpen te kielen nlOr onze pro-
gramma's", legt programmamaker Kees
Vlaanderen desgevr:lagd uil. "Het i, leuk
om je ook door andere hronnen te laten
inspireren .. ' Na het kiezen \'an een cen-
traal thC'ma worden zes progranllll,ll11a.
kers gevraagd daan-an hun eigen inter.
pretatic te ge\'cn.
Het thema Ge,loten Gemeenschappen is
ontleend aan het boek '\-LlsS:l en :\1acln
\'ao Elias Canncni. Kees Vlaanderen:
"lid thema is min of met'r toevallig ge.
kOlen. Caneui gaat in op de drang naar
hC't aansluiten hij groepen. Wij zien nu
hct opkonlt"nde nationalisme in het voor-
maligc J(lCl~osLivit', de spanningen in de
voormalige Sovjet-Unie waar mensen na
het wegvallen van het Sovjet-communis-
me zich op drijfzand melen, de ontwik-

kelingen in DuitsLllld. Je ziet o\'eral groe-
pen mensen zich terugtrekken en een ei.
gen waarden. en normemystccm olllwik.
kelen t'lI zich daar veilig hij voelen."'
Doruthèe forma helicht in haar pro.
gramma het leven in een klein idealistisch
circus, Alladill. De directcur annex down
annex krachtpatscr probecrt zijn bedrijf
gt'zond te houden. frans Jennekells lOog
naar Je Vocrstreek W:lar hij Joor hct
schetsen van de prohll'mt"ll van de klei-
duivenschietvereniging de ••panningen in
dit deel van België tussen Vlamingen en
\'(,'alen schetst. lIonka Vcruurmen gccft
een imprcssie van het leven in een antro.
posofischc Iccfgt"llleen"Chap voor zwak.
zinnige kinderen. Kn's Vlaanuert"n en
Jurgen 1.lmOn:lr geH'n \'crslag van ue rol-
len en verhoudingcn in een mierenhoop
en een bijenkorf en laten zien hoe mense-
lijk deze ~eslotell dierengenwenschappen
in feire lijn. Hans vall Bergen heeft gào-
zen voor het gelin en keen met een
vrouw uie ecrder haar man yt"flief terug
in dat ll'lfde gczin. Erik Hogenhoom ten-
slotte bezoçht op eigen verzoek dt. Kli-
niek vour Dranbuehtigen 1l\ Fric,!and,
waar via een strak regime en een [Otale
onderwerping mensen van hun prohleem
worden afgeholpen.
Wellicht Jat dt'le st"rie van zes program-
m'l'<; wordt aangevuld met een program-
ma, dat Kecs van den I\osch reeds eerder
ht'cft gemaakt over de aantrekkelijke en
minder aantrekkeJiike kamen van het le-
ven in twee sekten.



Gastarbeiders
Het Voordeel van de Twijfel
maandag 16,23 cn 30 au~ustllS.
13.10cn 22.00 uur. Radio 5

Herhaling van de driedelige documentai-
re van Dororhéc Forma over de ertstt" Uil-
gen van de gastarbeiders in Nederland.
Gastarheiders, tolken, pcrsoneel,dlCfs.
pcnsionhouucrs t'n hulpwrlencrs vertel-
len uitgehreid over Je tijd waarin de eer-
ste gastarheiders zich in !'iederland ves-
tigden.

TELEVISIE

~,- ...•,

Prisoncrs of Childhood: Brother

Als bomen spreken konden
Vrijdag 16 juli, 22.S5 uur, Nt'dcrland 1

De Amerikaanse foto-journaliste PatrÎcia
Goudvis werkt sinds 1983 in !I,'liddcn-
Amerika. Zij rmtmoet daar elke dag kin-
Jerl'o die al v;maf hun geboorte in een
oorlogsgehied leven en onafgebroken ge-
confronteerd worden Illl't dood, vernieti-
gingen cn ellende.
Goudvis koos tien kinder~n tussen df en
zcstien jaar uit EI SJLtvador en Guatema-
la en registreerde hun verhalen. Het 1.ijn
onvoorstelbare geschiedenissen over de
vlucht voor het regeringsleger, over ge-
zinsleden die ontvoerd ell vet/lloord zijn.
Het zijn de vcrhalen dil."nuoit verteld zijn
en die alleen de homen kenrwn: zij waren
de getuigen van het platbranden van dor-
pen, het uitmoorden \"Om de hevolking.
Met deze documentaire geeft Goudvis
een ander inzicht in de jongste geschiede-
nis van het gewelddadige Centtaal-Ame-
rika. Beelden en verhalen zijn schokkend,

De eerste aflcvrring vertelt over de wer-
ving van arhciders in Turkijc. Nadat
steeds merr hedrijven zelf over de grrn-
zen op zoek gingen naar arbeidskrachten,
besloot de Keclerlandse regering begin ja-
ren zestig de stroom werkwilligen naar
ons land te rrguleren en wervingsakkoor-
den te sluitrn met de 'leveringslanden'
italië, Spanje, Griekenland, Portugal,
Tutkije en ;\1arokko. In het f\'"redr pro-
gramma wordt gekeken hoe de opvang
van gastarbeiders in een wooncentrum in

Prisoners of childhood
Vrijdag 13 augustus, 22.55 uur, :-':eder-
land 1
Donderd'lg 18 en 26 augustus en 2 sep-
temhrr, 22.00 uur, :-Jederland 1

Vierdelige serie, bestaande uit een docu.
mentaire en drie drama's van ;\lidge
Mackenl.ie, gebaseerd op het hoek The
Drama of Being a Child van de psp:ho-
analytica Dr. Alke .\Iiller. De serie onder-
zoekt het innerlijke kind in de volwasse-
ne; zij toont hoc de ervaringen die ie-
mand tijdens zijn kinderjaren heeft opge-
daan, post Vatten in de denkwijze en hou-
ding van de volwassene.
In de documentaire gaan vijf aneurs, als
voorberdding op hun hijdrage aan het
drama van dcze srrie, op zoek naar de
herinneringen aan hun kindertijd. Vol-
gens Aliee .\liller \"erliezen veel kinderen
het vermogen om met hun eigen ervarin-

maar de kinderen getuigen van een enor-
me veerkracht. ;-.;raast hun n;tehtmerries
drolllen zij van betere tijden; na de ellen-
dr \'an vandaag hopen zij op de ,iag van
morgrn.

de stad Utrecht werd gerq;eld. Betrokke-
nen, gastarheiders en amhtenaren, spre-
ken er over .• Iet laatsre programma in dit
drieluik gaat over de henadering van
gastarheiders door Charitas en andrre
kerkelijke instellingen en hulpverlenings.
organisaties.

gen en gevoelens om te gaan, omdat van
hen steeds verlangd wordt zich aan ande-
ren aan te passen. Als gevolg daarvan
vervreemden zij van zichzelf.
In hrt eerste televisiespel, 'Brothrrs',
kerrt een won terug in het ouderlijk huis
voor de hegrafenis van zijn moedrr. Sa-
men met 1.ijn broer haalt hij herinnerin-
gen op uit hun kindertijd. Algauw wordt
duidelijk dat beiden die tijd totaal ver-
schillend ervaren hehhen.
In het tw~ede televisiestuk 'Ruby' wordt
een succesvolle fotografe, die haar eigen
gevoelens van lidde niet kan uiten, ge-
dwongen haar eigen jeugd nogmaals te
heleven. Het derde drama, '\'\'inner',
schetst het leven van een uiterst geslaagd
projectontwikkelaar die ondanks z'n SlK-
ces en uiterlijk geluk een emotionele leeg-
te ervaart.

ChiÇ{J, 11 jaar, El Salvador
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Cultuurverschillen en onverdraagzaamheid

Nieuw blad IHEU
in april jl. v'e!Scheen de eer~te
uitll:a"e "an international Hu-
manist ;'\'ews, dat dl' Interna-
tional Humanist vervangt.
Het eerste nummer bevat o.a.
een artikel over de nieuwe
.•\merikaanse president Clin-
IOn en een artikel van Rob
Tidman. Hel bhld is bij het
secrelariaal van de IHEU (tel.
030-31 H14.;;) aan te vragen.

de men<,enrechten ,'andaag?
Welke staat willen wii? Welk
onderwij~? M.oeten wij louter
wanhopen over de media of
l,ijn er ook kansen V"oor een
nieuwe beeldcultuur: Welke
uildaging kan hel herople-
vend nationalisme ons bie-
den?
'Humanisme morgen. Toe-
komstgericht denken ov'er het
vrijzinnig humanisme', ISNB
90-5487-85-7, is een uitgas'e
van hel HV België en kost
f.34,.;;O.

constructief politicwerk in
een Amsterdamse, gemengd
be\'()lkte wijk. Een ,\-tarok-
kaans ped'lgoog gaat in op de
praktijk van zijn werk en l.et
kriti"he kanttekeningen bij
de verhalen over l\tarokkaan.
sc jongeren. Tot slot geeft een
heleidsamblenaar zijn prakti-
sche ideë!:n over onderwijs en
intq~ratie. De brochure is Ie
bestellen door f 8,- te storten
op giro (;02700 t.n.v. Huma-
nistisch Verbond-Amsterdam
o.v.v. 'Brochure Minderlle-
Jen'.

Vanaf \Cptember a.s. l,al er
ook Hoger Onderwijs v'oor
Ouderen (HOVO) in Utrecht
zijn, bedoeld voor mensen
van v'ijftig iaar en ouder. De
Un,'i\'Crsiteit voor Humanis-
tiek verzorgl een cursus in de
maanden september lOt en
met december 1993 met als
titel 'dagelijks leven en ou{ler
worden'. De cursussen vin-
den plaats op vrijdagmiddag
van 14.00 -i6.00 uur. Voor
meer informatie: mevr. dr. C
Molenberg, teI.030-367437.

Humanisme morgen
Het Belgische HV heeft on-
lan~s eell bundel doen ver-
schijnen onder de titel 'Hu-
manisme morgen'. In v'er-
schillende .lrtikc1en worden
tal van filosofische en maal-
schappelijke vraagstukken
behandeld, waarhij telkens
gepoogd wordt om op een
,'ernieuwende humanistische
manier te denken over de
problemen en uildagingen
waarvoor het fin de siède ons
steiL Enkele vrall:en die in de~
ze veelzijdige bundel aan de
orde komen: wal betekenen

Ouder worden

Vacancy director IHEU
The Inlernational Humanist allli Ethical Union (IHEU)
considers ro appoitll a full time executive direcror in the
IHEU head office in Utrecht as from January I, 1994.
l'ersons who arc interested in this vacancy can ask for
detailed informatioll from the IHEU secretariar,
Nieuwegracht 69a, 3512 l.G Utrecht, tel. "31 30
J 12 155, fax" 31 JO 364169.
Seleçted applicants must he prepared to come to the
II-IEU ExecUlive Comminee meeting in Berlin in July
199.1 to meet Ihe EC memhers.
Applications should reach rhe IHEU secretariat before
July 15 1993.

Hij de afdeling AmSlerdam
van het HV is een bundel van
vijf lezingen verschenen over
het Ihema .Cultuurverschillen
en onverdraagzaamheid'. Een
humanist (Roh Tielman) be-
licht een humanistische vi~ie
op het minderhedenHaag-
stuk. Een filosoof analyseert
een aantal sleutelbegrippen
die we vaak gebruiken in re-
latie met discriminatie (zoals:
allochtonen, cultuur, gelijk-
hód, tolerantie). Een woord-
voerder van de politie houdt
een impirerend belOog over

Van het hoofdbestuur

Oproep kandidaat-HB-Ieden
lïjdens het congres op 20 novembet a.s. v'inden wederom ver-
kiezinll:en voor het hoofdbestuur plaats. Er is een onafhankelijke
voordrachhcommissie ingesteld, waarbij lot 1 augustus a.s. kan-
didaten kunnen worden .langemeld. Over de ICvolgen procedure
zijn de gemeenschappen en afdelingen per brief geïnformeerd.
Indien u zich kandidaat wilt stellen dan wel een ander HV-lid -
met diens instemming! - wilt kandideren, kunt u zich voor 1 au-
gustus i993 schriftelijk wenden 101 de Voordrachtscommissie,
pla Postbus li4, 3500 AC Utrechl, voor wat betreft kandidalen
v'oor hel HB-lidm.lat~chap, waaronder de in functie voor te dra-
Il:en personen VOOT vcrkiezin).; tot resp. sccrelari~ en penning-
mee~ter, en \(Jt de Zoekcommi~sie, p/a Postbus 114, .1500 AC
Utreeht, voor wal betreft kandidaten voor het voorzinerschap.
Profielen zijn op aanvraag hij het Centraal Bureau in Utrecht
verkrijgbaar (tel. 030-318145).
Vam:e1fsprekend kunt u beide commissies hinnen de ge~telde ter-
lllijn ook attent maken op e\'Cntueel geschikte kandidaten.

Bijzondere bijeenkomsten kenmerkten het HV in
juni. Zo vond cr ccn conferentie over de tuckumst
van de humaniHisçhc beweging plaal~. Kennimamc
van nieuwe ideeën, meningsvorming, uirwi\sclinll
en discussie stonden die dag centraal. Hel ochtend.
gedeelte omvatte vier inleidingen over achtereenvol.
gens: uil!~angspuntcn van het humanisme, de kern-
taken van de humanistische heweging, het belang
van verenigingen en Je mogelijke structuur van het
HV in de toekomst. Workshops later die dal<;boden
de ruim honderd geïnteresseerden de gclq!;cnhcid
0111 over de inleidingen van gedachten te wisselen en
tc discussiëren.
Huma".!as en HV

Daarnaast waren cr de gebruikelijke hijeenkomsten, ma,lT mei
bijwndcrc onderwerpen. Op de agend,t v"an de HB-veq~aJering
in juni ~tond het ondeT7oek~rapport van Je Erasmusuniversiteit
ROllerdam. De opdracht was een analy~!: te geven van de proble-
men waarin het HV en Humanita~ verkeren en, indien gewenst,
aanl.ellen te geven voor een gezamenlijke oplmsing en'an. Over-
leg tussen beide besturen volgt nog dezelfde ma,md.
Topstructuur HV
In die 1.e1fde HH-vergadering is een vervoIIl:Ji~cu~~ie gewijd aan
de aanbevelingen van or).;anisatie-advi~eur De \'\'aal van Boer en
Croon betreffende een nieuwe be~tuurlijke werkwijze en ~IrU.:-
tuur van het HV.
Thu!<ll
Dit versla).; wil ik graag be~luiten met twee mededelingen, al eer-
der in Humus J,lepubliceerd:
• de Algemene Loterij Nederland heelt opnieuw be~loten om het
HV mei een fors bedrag te subsidiëren;
- mei de aanvaarding v'an het rapport Toekom~1 Humanisti~ch
Geestelijk Werk is in mei het algemene beleidskader vastgesteld.
Dil rapport omvat een werkveld dat een kerntaak van het HV
voor zijn rekening neemt en ten aanl.ien waan'an hel kader grote
betrokkenheid lOont, redenen om in de organisatie en vereniging
ruim aandacht te besteden aan de inhoud en'an. Van groot be-
lang is een goede samenwerking van de Universiteil v'oor Huma-
nistiek met hel HV op een groot aantal punten uil dil rapport.
Een aanlal ven'olgstudies dient kwesties te behandelen ah ver-
breding van het ambt, de financiering van de geestelijke verzor-
ging in wrginstellingen en uitbreiding van de beroepsmogelijk-
heden.
Speciale aandachl wil ik vragen ik v'oor de oproep v'oor kandi-
daat-HB-Ieden, die hierolHlcr is afgedrukt.

Namens het hoofdhestllur,
J.H. Hoegem, algemeen secretaris
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.\let ingang van dit nummer is d<."Humanist weer iet,
meer el;"nvolwassen tijd<;chrift. Want in een g<."varieerd
hlad hoort ook een cryprogram. De heer Evert \X!asse-
naar zal voor elk nummer van de Humanist een speci-
aal urptogram ontv,:erpen. U kunt dus een hoog
levensbeschouwelijk en 7.elfs humanistis<.:h gehalte ver.
wachten. En als het even kan, wordt u met een ferme
knipoog regelmatig op het verkeerde been gezet!
De heer \'(.'assenaar heeft een lange staar van dienst als
ontwerper van punels. Als u <."<."ngeregeld puzzelaar
bent, is de kans groot dat II wel eens een runel van

hem onder handen heeft gehad. Hij werkte mee aan
punelhladen als Denksporr en Hersengymnastiek en
maakte puzzels \'oor vele dag-, week- en maandbladen.

In elk nUllImer van de Humanist een crypwgram. De
redactie weet dat zij veellelers daar e<."ngroot plezier
mee doet. En u leert het humanistische wereldje ook
nog eens van t'en heel andere kant kennen!
In ...Ik nummer van de Humani<;r l.al de oplossing van
her vorige crrptogram worden gegeven.

1

• 2 3
~'

4 5 ,y• (l

•
,y ,y 7
(l (l

8 9 10

,y ,y ,y ,y ,y
(l (l (l (l (l

11

12 ,y ,y ,y ,y ,y
(l (l (l (l (l

13 14

15

I.

17 18

" 20 21

,y 22
(l

23

Horizontaal: Verticaal:
2 Nederlands van over de grens. (6)
6 Vogel op vrijersvoelen. {11}
8 Kleermakerij. (17)

11 Aehlerhaalde vluchtauto. {B}
13 Lijklop discriminarie en IS van

dezelfde aard. (S)
14 Gezochte IOcvlucht. (5)
15 Leuk, maar meer ook niet. (4)
16 Van die haan is geen lerug. (S)
17 Als hij van uzelf is is hij goud waard.

(5)
19 Die convelllie is op hel randje. (6}
22 Geestelijke in bed. (5)
23 Rekenende werkgever. (10)

1 De Balkan in de verleden tijd. (6)
2 Overeenkomsten die over y;rote

afstand werkzaam 7.ijn. (9)
3 Soms wordl cr in gaar gekookl. (3)
4 Hehhen l.ij heus ahijd plezier gehad

van hun verhilllenis? (I Lj
5 Zakkendragers hadden ze de hele

week. (9)
7 Kan men bij Brussel, maar ook ciders

vinden. (8)
9 Supporrersrrein. (12)

10 Onwerkelijk. (9)
12 Een hoofd als een bastion. (7)
15 Ziet men \'oornamelijk plal op de

snelweg. (4)
18 Is in Frankrijk in. (4)
20 Gladde vrouw. (3)
21 Schop om hogerop Ie komen. (4)
22 Onwetend en lOch huo,l;. {3)
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De derde special gaat helemaal over Lust. Zeventig pagina's over
één "an de prettigste ervaringen die l:en mens kan o\'erkomen.

In het nummer O\'cr Kijken komen enkele beroepskijkers aan het
woord. Zij hebben oog voor iets dal amiCTen over hel hoofd
lico. Door hl.-'elgoed waar te nemen, voq~en zij iets eXlra's toe.
Hoc doen ;zijdat, cn: kun je dat ook leren? Aan het woord
acteur/schilder Jeroen Krabhé, fotografe Laura Samsom Rous en
regisseur Eric Oosthoek. Daarnaast in deze Humanist bijdragen
van o.a. Kces rens, Pierre Jamen, Yvonne Krounenberg, RonaId
Barthcs cn Koos van Zomeren,

Het specialc nummer over Het Sten'cn & De Dood is al "oor
veel mensen cen opsteker gcweest. Artikelen o"er: troost dat
alleen hestaat als degene die lijdt het zo l:rvaart, over rouw dal
iedereen op z'n eigen manier do •.~t, IJver de buddie die zegt niet
lIleer te vechten tegen het doodvonnis maar probeert hetlced te
\'eTl.achtcn, En over een uit\'aart op z'n humanistisch ('Er is
zoveel goeds om op terug te kijken'), Met een spr(Klkje van Koos
Meinderts oln kinderen de dood te verklaren (leuk om voor te
lezen!). En mis de vele cartoons en columns niet.

/

U kunt deze drie speciale themanummers bestellen door f 15,'
(f JO,. plus f 5, -porti) o,'er te maken op giro 58 van de
Humanistische Pers te Utrecht onder vermelding van' 3 x
themaHumanisl'. Dit aanbod geldt zolang de (beperkte)
\'oorr:-.ad strekt. Wacht dus niet te lang met bestellen!

Waarom is Susie Orbach
van mening dat ,'cel "rouwen ban!,: zijn
voor hun luslen? En waarom denken mannen het
volgens Rik van LWlsen allemaal al te weten? Waarom vindt
Willeke Bezemer praten over lust in een relatie zo belangrijk
maar hebben ze volgens Astrid Roemer in Suriname zo wcinig
woorden nodig? Een zwoel themanummer waarin grenzen
worden verkend, mogelijkheden afgetast en meningen gevormd.

!tj

STERVEN

KIJKEN,
LUST EN

De dubbeldikke winternulllOlers van de
Humanist hebben in de loop der jaren ccn
speciale raam opgebouwd. In toenemende
mate is voor deze themanummers ook
buiten de vaste lezers grote belangstelling.
VOOTalle nieuwe lezers die dele speciale
nummers van de Humanist hebben gemÎst
én voor alle lezers die hun exemplaar
hebben uitgeleend cn nooit meer
Icru~krcgcn.dil bijzondere aanbod. U
krijgt •••'10 ons zo lang de (beperkte)
\'oorraad strekt voor één tientje (plus
ponil drie van de beste themanummers
van de Humanist in de bus. Bij elkaar
meer dan 200 pagina's over de
onderwerpen Kijken, Lust en Sterven &
De Dood.

DRIE HUMANISTEN
VOOR EEN TIENTJE

HUMAN'IST
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