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elevenlang
Je leven lang blijf je kind van je ouders. ook wanneer je allang volwassen

en zelfstandig bent. En zelfs als je ouders dood zijn. De band is vaak
onzichtbaar en onbewust, maar ook onverbrekelijk.

Je hebt positieve en negatieve dingen meegekregen die je mede hebben
gevormd tot wat je bent geworden. Hoe ga je daarmee om in je leven?
Er is vaak die worsteling: je bent geworden die je moest zijn, maar je wilt
worden die je bent. Waarvan kun je je bevrijden wat je door je ouders is
meegegeven? Wat geef je zelf weer door aan je kinderen? En hoe ga je om

met je ouders als ze oud zijn, als de rollen omdraaien?
In dit nummer alles over de speciale relatie tussen volwassen kinderen en

hun ouders. De ruzies, de eisen, de ergenis. Maar ook de vreugde,
inspiratie en verbondenheid .

•
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Else-Marie van den Eerenbeemt
••Memen die met hun
ouders hebben gebro-
ken, zijn re vaak juist
dag cn nacht mee be-
zig", legt familic-the-
rapcutc EI"c-.\1aric
\'an den Ecrcobcemt.
In dit uitgebreide in-
tnvicw maakt zij
duidelijk hoc ome[-
brckclijk de hand met
ouden is cn hoe be-
langrijk het i••urn 1.0-

welle (mtvan~en als
te "even.

14/15/16117 Jl 8/19

De wereld is Iliet zo 'weldenkend' als
de humanistische ouder z'n kinderen
graag leert. Zijn deze kinderen later
wel bestand tegen alle onredelijkheid
in de wereld, vroegen wii aan Diewer-
tje Bakker. Zij promoveerde op een
studie over humanistisch opvoeden.
Een gesprek over openheid en grenzen

aangeven.

22123/24

Altijd kind
van je ouders? Zoons willen vaders

OriëJucrend verhaal o\e£ de rol die ou-
ders spelen in hoe wij laler ,lis \'olwa"e-
ne worden. Vraag is al eeuwen wal nou
belangrijker is in de onrwikkclin~ van
een mem: de aanleg (nature) of omstan-
digheden {nurlure}. Hoeveel kind van je
ouders ben je ei~enljjk? Over de psycho-
logische kane, de erfelijkheidsfactor en
de mogelijkheden het heft (weer) in eigen

hand te nemen.

8/9110/11

HU.\IA:'JISTdec. 19941jan, 1995 4

Vaders komen de laat~le ~eneraties
maar heel beperkt \'oor in het leven
van hun zoon,. HUil werk i~ elders,

de \'erzorging en opvoeding is
vooral in handen van de moeder.
Dat gddt ouk voor de naoorlogse
gcneratie zoons, mannen die nu JO

rot 50 jaar oud zijn. Zij hadden
graag een vader geil,ld die hen de

weg wees.

28/29/JOH II.H

Nicolaas Matsier
~Ik had het geluk ouders Ie hehbcn met
wie een \'erzoening heel goed mogelijk
wa~. ~ zegt NicuL1as J\ta{~ier. Hij is
schrijver van 'Ccsluten huis', een bock
waarin hij met humor enlelfspOl de
puzzel van zijn jeugd lcgt. Ecn intu-
view met de schrijver over ouderschap
en kindlijn.

3613738/39/40/41

De nesthokkers
Ze zouden allang op zichzelf kunnen
wonen, maar hoe\'en die \'rijheid nier.
Voor hen is de geldligheid \'an hel ou-
dcrlijk ne\l \'eel belangrijker. flexibiliteit
doonrekt hun hele levensstijl: leuk als je
elkaar in huis tegenkomt. En een genera-
tieconflict met hun ouders kennen ze
niet. "Het ouderlijk huis is voor deze
jongeren ei~enlijk een S(lon hotel," zegt
Mamlcla du Bois-Reymond, hoogleraar

jeugdstudies.

4R/491.~01511.î2153



René Diekstra over ouders
De relatie met je ouders veranderen, is een beginnen aan ccn reis met onbekende be-
m~mming. Vaak een onderneming vol risico, frustratie en tclcurstellin)o;. Meeste kans

op succes is als ie ie ouden welwillend beschouwt.

Het afscheid
Hoe is het als je moeder ermtig ziek

wordt en afhankelijk van jouw zorg? En
hoe ga je verder na haar dood? Voor de-
ze vragen kwam Saskia Goldschmidt IC
staan toen haar moeder kanker kn.-q;.
Ze wTzorgdc haar moeder tot het einde,
een ervaring die uitputtend maar ook

louterend was.

60/61/62

66/67

De ommekeer

Niet zo
willen
worden als
je moeder

Je bent kind van je ouders. Ook ben je
ouder van je kind. En je wilt niet 10

worden als je moeder. Maar ~oms moet
je bekennen dat je wcl erg op haar lijkt.

Drie moeders over hun moeder
die oma werd.

56/57/58/-'j9

En verder

Zes keer kind
van je ouders

Hoc belangrijk ouders zijn gewcesl \'OOr
wie wc later zijn geworden, en hoe ver-
schillend je kind v'an je ouden kunt zijn
als het gaal om milieu, cultuur,leeftijd,
en tijdg«st, wordt duidelijk door lCS

mensen hierover aan het woord Ie laten.

Moeder en
dochier op

leeftijd
20/21

Surinaams kind van je familie
26127

Kampkind en kampmoeder
34/35

lJe ~'adcr van Karin Anema was al 20
jaar Parkinson-patiënt. Hel was evident
dat hij in het eindstadium verkeerde. Zij
waakte bij hem die laatsle dagen en be-
leefde zo de tOlale ommekeer van de

ouder-kind rol.

68/69

Ouders van lezers
De redaclie vroeg aan lezers van de

Humanist om Iwee foto's op te sturen
waarop zij met hun ouders staan,

vroeger en nu.

72/73
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Admiraal:
U bent mijn
moeder
54155

Turks kind van je moeder
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In het \'oetspoor van je ouders
70/71
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door Sonja Pos

Tijd
mijn moeder telde veel
haar leven gemeten in data
het iaar heringedeeld:
een nieuwe vreemde kalender
van de dag waarop Opa
en de dag waarop Judith
naar de dag waarop Ronnie
en zo verder
tot ze alle twaalf weer jarig
weggehaald en verdwenen waren

op school was ik angstig bij rekenen:
welk verdriet werd in sommen gemeten?

mijn moeder heeft haar les geleerd,
bijna alles verloren, ook de laatste kat dood
telt ze de rozen en de viooltjes in haar tuin.
haar zal het leven niet meer overvallen
niemand zal meer weggaan behalve zijzelf

ik schrijf woorden
en leer mijzelf opnieuw rekenen:
na de toch nog voltooide rouw
de eerlijk verdiende eigen tijd
om wie weet gewoon verder te mogen leven



Peter van Straaten
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Altijd kind van je ouders?

door Trudy Kunz
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Je leven lang blijfje kind van je ouders. ook wanneer je allang
volwassen en zelfstandig bent. En zelfs als je ouders dood zijn.

De band is vaak onzichtbaar en onbewust maar ook onverbrekelijk.
Je hebt positieve en negatieve dingen meegekregen die je mede

hebben gevormd tot wat je bent geworden. Hoe ga je daarmee om in
je leven? Er is vaak die worsteling: je bent geworden die je moest zijn,
maar je wilt worden die je bent. Waarvan kun je je bevrijden wat je

door je ouders is meegegeven? Wat geef je zelf weer door aan je
kinderen? En hoe ga je om met je ouders
als ze oud zijn, als de rollen omdraaien?

De ruzies, de eisen, de ergenis.
Maar ook de vreugde, inspiratie en verbondenheid.



liet is niet goed gegaan met mijn neef
Wieger. Ondanks zijn aanvankelijke suc-
ces in dit leven - hij had een goed stel her-
sens, ging naar de universiteit en be-
machtigde een mooie haan - is hij on-
langs, ruim veertig jaar oud, op een toch-
tig perron gesignaleerd als zwerver. Een-
zaam op een bankje voor zich uit sta-
rend, een fles wijn in de ene en een tas
met roerend goed in de andere hand. En
niemand in de familie die er echt versteld
van stond. Wij hadden immers allemaal
zijn ouders zaliger gehnd. Zoals zij die
jongen, hun enig kind, hadden aange-
pakt, dat was gewoon nÎCtnormaal meer.
Zij fJt"moeidenzich met iedere inval, ie-
dere activiteit, ja, iedere ademtocht van
hun won - hun oogappcltje, hun ziel en
zaligheid in wie zij hun complete zin des
levens hadden geprojecteerd. Een overhe-
schermde, verstikkende opvoeding werd
Wieger's deel, waardoor het in onze ogen
geen wonder mocht heten dat hij - hoe-
zeer wij hem ook al het moois van de we-
reld gegund hadden - tenslotte compleet
ongeschikt voor het leven was geworden.
Hopelijk was hij op zijn manier toch min
of meer gelukkig.

Ouders en kinderen. De onmiskenb3fe
uinverking die de eerste op de laatste
hebben. De onzichtbare, onbewuste,
maar daarom vaak des te taaiere band.
De rU7.ies,de eisen, de verwachtingen, de
teleurstellingen. Oe onuitwisbare sporen
die dit alles nalaat bij het kind, zelfs als
het allang H)lwassen is.
'Ik was begin vijftig', schrijft Mary Mi-
chon in haar boekje 'Zou ik niet mijn
moeder eren, ach wat deed zij niet voor
mij', 'een oude dochter. Waarom was ik
soms nog w kinderlijk kwaad op mijn
moeder. (-) Ze had dromen over mij ge-
droomd, beelden gemaakt, volmaakt
naar haar ideeën en wensen hoe een
dochter van haar zou moeten zijn, doen
en bten. Hoc vaak heh ik haar huilend
van machtelol.e woede toegeschreeuwd
dat l.ij eens naar mij moest luisteren, kij-
ken en met me moest praten, zodat ze
haar beeld over mij kon herzien en bij-
stellen. Wie weet ontdekte zij dan ook
wel een acceptabele variant van een
ideale dochter.'
Iloe anders was het afgelopen met de
schrijfster van dit boekje dan met mijn
nref, die eveneens geplaagd werd door
een onbegrijpende, veeleisende moeder.
Uiteraard hoek het feit dat men in verge-
lijkbare omstandigheden opgroeit niet
tot dezelfde uitkomst te leiden. Er speelt
ook nog zoiets mer als de persoonlijke
aanleg - iets waardoor iemand als ~Iary
:\lichon zich kon ontwikkelen tot een
creatief mens en wa,lfdoor iemand als
mijn neef Wieger uiteindelijk de hand-
doek in de ring gooidr.
De vraag welke factor nu belangrijker is
in de ontwikkeling van een mens, aanleg
(na/lIre) of omstandigheden (mlr/llre),
houdt deskundigen al eeuwenlang uit de
slaap en zal voorlopig wel nirt definitief

wordcn heantwoord. AI is er de laatste
jaren een groeiende tendrns de aangebo-
ren (genetischr) aspecten een gewichtiger
rol toe te kennen. Het blijft hoc dan ook
een feit dat de belangrijkste aanzet tot
wie wij uiteindelijk worden van onl.e ou-
ders komt. Oat is wzrer ren objectief ge-
geven, dat er van 'schuld' merstal gren
sprake is. (Behalvr uiteraard in uitzonde-
ringsgevallen, waarhij ouders wel dege-
lijk boze opzet of nalatigheid verweten
kan worden). Uitgaande van 'normale',
niet-kwaad willende oudrrs, kunnen wr
stellen dat het stempel dat wij via hen
krijgen opgedrukt weliswaar zo goed als
onuitwishaar is, maar dat dat nog niet
betekent dat we ons levcn lang ook naar
de pijpen van dat stempel morten blijven
dansen. Want onze persoonlijkheid - die
ondefinieerbare kern van eigenheid die
wij gelukkig óók hebben - gaat met d,tt
stempel aan de sbg om tenslotte uit een
ratjrtoe aan ingrediënten een brouwsel tr
creëren dat wij 'eigen leven' plegl."nte
noemen.

Sociale omgeving en aangeboren eigen-
schappen: op die twee pijlers lijkt ons be-
staan te rusten en een knappe jongen die
daar iets aan verandert. Want hoewel je
die eerste factor op latere leenijd meestal
wel enigszins naar je rigen hand kunt zet-
ten, geldt voor onze eerste levensjaren
dat we-vrijwel allemaal, uit puur 7.e1fbe"
houd, de neiging hehben onl-( ouders te
idealiseren en zelfs hun meest in het oog
springrndr onvolkomenhrdrn over het
hoofd te zien. Fen kind weet namelijk in-
tuïtief dat het van zijn ouders afhankelijk
is om te overlevrn. 'Dus,' ze~en psycho-
logen al wlang cr psychologen zijn,
koopt hrt kind als het ware hun liefde
door zijn eigen gevoc1ens te verdringen
en 7.ichaan te passen aan de wensen van
zijn opvoedrrs.' Uiteraard varieert dit
aanpassingsgedrag van persoon tot per.
soon. Tot hoever het kind ",rin gaat,
hangt onder meer af van dl."mate waarin
ûjn aangepastheid door l.ijn ouders
wordt beluond. Hoe mrer dit het geval is,
hoe meer het patroon zich in het kind zal
verankeren. In veel gevallen levert dat la-
ter volwassenen op die in hun r("laties'de
mindere' zijn. Zij hebben de neiging zich-
7.elfweg te cijferen rn mo("tt"nzich bijna
geweld aandoen om ronduit voor de ei-
gl."nmening uit te komen. 'Jong geleerd,
oud gedaan' is voor dezr mensen veel
meer dan een gezegde; het bepaalt voor
rrn groot deel het drama van hun leven.
Hetulfde geldt \"Oormensen die als kind
opvielen door één bepaald asp«:t van
hun gedrag, en daarin door de ouders
voortdurend werden bevestigd. Zo ûjn cr
volwassenen die het nooit meer afleren
'de clown van de familie', de 'onhandigr
sukkel', de 'stille muis' of de 'angsthaas'
teûjn.

In het werk van dl" bekende Zwitserse
psychoanalytica Aliee Miller, auteur van
o.a. 'Het drama van het begaafde kind'

en 'In den beginne was er opvoeding',
vormt de kruistocht tegrn dit soort ou-
drrlijke invloeden her centrale thema. Zij
gaat ervan uit dat dl" moeilijkheden
waarmer wij als volwassenen worstelrn
niet perse het gevolg zijn van agressieve
daden als incest of mishandeling, maar
dat die evenzerr kunnen voorn' loeien uit
een ogenschijnlijk welwillende, nirt-de-
structieve opvoeding, waarin echtrr de
dagelijks terugkerende vrr- rn geboden
voor een sfrer van constante onderdruk-
king zorgden. Dat kindrren die in zo'n
milieu opgroeiden als volwassene veel
moeite hebben ûch van hun ouders los tr
maken, heeft - aldus Mîl1er - alles te ma-
ken met de onvoorwaardelijke loyaliteit
van kinderen jegens hun ouders. On-
danks hun toegenomen kennis, inzicht en
levrnservaring kunnrn zij rr later niet toe
komen hun opgekropte woede en frustra-

De vraag welke
factor belangrijker is
in de ontwikkeling
van de mens, aanleg
of omstandigheden,
houdt deskundigen
al eeuwenlang
uit de slaap

tics af te rrageren op de mensen die er-
voor verantwoordelijk zijn. Toch zal dat
moeten, willen zij zich van hun onder-
drukte pijn kunnen brvrijden en 7.Odoen-
de voorkomen dat de geschiedenis zich
hij hun eigen kinderen herhaalt.

l'\atuurlijk kan in de mreste, 'normale'
gevallen de oplossing simpelweg ûjn: l",er
er maar mee leven. Wie daarbij een
steuntje in de rug wil hebben, kan tereebt
bij de rindeloze reeks help yourse/(-boc-
ken die vanuit Amerika naar ons lijn
overgewaaid. In een boek als 'Optimisme
kun je leren' van de Amerikaanse psycho-
loog Martin Seligman, wordt bijvoor-
beeld een renvoudig recept voorgeschre-
ven aan degenen die van huis uit nogal
pessimistisch zijn. 'Verander uw denkge-
woomen,' zegt de bestseller-psycholoog,
'dan wordt u vanzelf een vrij en blij
mens.' Er zijn volwassenen dir hier inder-
daad door geholpen zijn. Vermoedelijk
WIlden zij er ook zonder Selil;man wel
zijn gekomen.

Geeft de sociaal-psychologische kant van
het verhaal althans nog enige hoop aan
iedere nieuwe generatie ouders (die vrij-
wel zonder uitzondering beginnen met
hrt voornemen het 'beter', of in ieder ge-
val 'anders' te doen dan de eigen ouders)
_de genetische eigenschappen die wij van
onu ouders meekrijgen lijkrn zich op hrt

HUMA~IST de;:.1994fJan.1995 9



Hans Galjaard (foto): Als je de erfelijke ziekte
van Huntington hebt, kun je aan je vader of
moeder zien hoe je er zelf over een jaar of 20
aan toe zult zijn. Dat is een hele belasting.

]EANETTE
WINTERS ON

In!,:czondcn mededeling

niet altijd lotsbt>palend te zijn. Hij zegt:
~Ik z~11de laatste zijn om te beweren dat
erfdijkheid een noodlot is waarbij je je
maar moet neerleggen. Wij weten nu bij-
voorbeeld dat je een bepaalde fOUTin één
van de erfelijke eigenschappen kunt op-
heffen door het geven van een dieet. Ik
doel op de ziekte PKU, die door middel
van een hiclprikje bij pasgeboren baby's
kan worden opgespoord. Een kind dat
daaraan lijdt hoeft nu dus niet meer, zo-
als vroeger, mentaal achter te blijven om
tenslotte in een inrichting te belanden.
Dat is t'Cn enorme STap voorwaarts ge-
weest, die laat zien dat z.dfs een defect
gen nog voor correctie vatbaar is." Wat
brtreft de overdraagbaarheid van onge-
neeslijke óektes liggen de lab:n voor
hem ook niel loutt."r negatief: "We kun-
nen hiivoorbt-eld vaslstellen of een
vrouw, van wie de moeder aan een be-
paalde vorm van horstkanker is overIe.
Jen, dat kanker-gen ook heeft. Zo ja, dan
weet je dus zeker dat zij op een gegeven
moment ook die z.iekte zal krijgen. Er is
maar één manier wa:lfop die vrouw dat
kan voorkomen: door preventief heide
horSTen te laten afzetten. Dat gebeurt ook
al, cr z.ijn vrouwen die die bes1is~ing ne-
men. Ik vind dat een hele stap, maar die
men~en willen nu eenmaal niet dood. In
z.o'n geval kun je nog iets voor zt>doen,
als ze daT perse willen, al vind ik dit wel
de grens."
De ziekte van f1untington is een erfelijke
aandoening die pa~ op latere leeftijd - 40
tot 50 jaar - tot uiting komT en waar ab-
solUUTniets trgen Te doen valt. Galjaard:
"Je kunt daar het gen v'an vaststellen en

ZOJUIST VERSCIIENEN

een depressit>ve ouder is het heel moeilijk
om lidde te geven. !lij of zij heeft teveel
energie nodig om zdf ovrreind rr hlijven,
en dat heeft invloed op het kind. Je kunt
zeggen &lt iemand met een dcprt."ssieve
ouder een groterr 'heschikhaarheid' ht-eft
om zelf ook dt."pressief te worden. Een
verhoogde kwetsbaarheid, eigrnlijk.
Maar daarmee is niet gezegd dat het al-
leen door die vader of moeder komt dat
het kind later depressief wordT. Vaak
komt dat door eell combinatie van facto-
rrn, waarvan die erfelijke er maar êên
is. "
Overigens schijnt de kiem van een geeste-
lijke stoornis zelfs al vó6r de geboorte te
kunnen worden gezaaid. De psy,holoog
Tom Dowling verzamelde materiaal
waaruil bleek hoe belangrijk ervaringen
in dl' baarmoeder kunnen 7.ijn v'oor het
tnere leven. Hij volgde een groep kindr-
ren dit>in de Tweede \X'ereldoorlog waren
geboren, en wat bleek? Zodra zij een be-
paalde leeftijd hadden bereikt, verander-
de een aanzienlijk aantal van hen van ge-
wnde mensen in drank- uf drugverslaaf-
den, criminelen of anderszins psychia-
trisch zieken. Zijn gevolgtrekking is, dat
stress in Je b,Iarmoeder - de moeders van
deze mt'nsen waren imtllrrs geplaagd ge-
weest door angsten, zorgen en andere
oorlogscllende - een kind blijvend kan
hebsten.

Nu beHaat een mens doorgaans nieT al-
leen uit geeST, maar ook uit lichaam en
ook op dal vlak valt er van de ouders het
nodige te beërven. Afgezien van uiterlijke
kenmerken als haarkleur, welving van
neus en/of bor,ten, plaTvoeten enzovoort,
lijn heT vooral de overdraagbare licha-
metijke ziekTe, van ouders die heT leven
van hun nakomelingschap in hOl{e maTe
kunnen beïnvloeden. Toch hoeven gene-
tisch bepaalde 7iekles volgens de bekende
geneti..:us profes~ur dr. Ham Galjaard

Conferentie op 28 en 29 januari

De dood is een grens waarop
iedere menselijke activiteit
inclusief de filosofie - stuit.
Dit betekent een radicale con-
frontatie met de eigen eindigheid
en kwetsbaarheid. Hoe gaan filo-
sofen hiennee om?

Over die erfelijke component is het laat-
ste woord overigens nog nit>t gez.egd.
Ook de wisselwerking tusst."n dt."depres-
sieve ouder rn het kind zou een belangrij-
ke rol kunnt."n spelen. Psychiater Jan
Doorn, verbondt'n aan hrr Amsterdams
!l.1edisch Centrum, is van mening dat het
hier om 'pseudo'erfc1ijkht'id' gaat: "Voor

t'erste gezicht niet of n.llIwelijh te lenrn
rol bijsturen of verhelpen, laat staan
voorkólllen. Drnk alleen IlIaar aan psy-
chiarrische Mournissen als schizofrenie en
depressies. Het is aangetoond dat kinde-
ren dir worden opgevoed door een de-
pressieve ouder, ren !Wer- tol driemaal
verhoogde kans hebben om later zelf ook
depressieve klachten te ontwikkelen.
'Ach vadertje: weeklaagt de sinds z.ijn
jeugd door dt'pressies grplaagde schrijver
Maarten Biesheuvcl in 'Het nUT van de
wereld', 'net als voor mij is het lrven te
ongelooflijk en absurd op jou overgeko-
men. (-) 't Is vrrselijk hoe ons geslacht ge-
slagen wordt. De krankzinnigheid wordt
bij ons doorgegeven als een lube Prodrnt.
It'der van ons in de familie heeft :1O zijn
eigen borstellllaar het schuim is van ge-
lijke samenstelling.'
Een aangrijpend relevisieportret toonde
de schrijver nog niet zo lang geleden in
gesprek lTIet zijn eveneens psychisch zieke
hroer en ZUSTer,waMbij rn passant ook
nog mdding werd genlaakt van hun
grootmot"der die haar leven lang huilend
in hl'd had gelegen. Als loot aan de Bies-
heuvd-tak is mt."n blijkbaar voorncstellld
rot depressiviteit en gektt.". Ilrt feit dat de
schrijver her zo getroffen heeft met zijn
bt."grijpende vrouw Eva, doet daar weinig
aan af. Liefde vermag dan misschien veel
te genezen, lTIaar nier een aandoening
waarvan de kiem via de bloedband lijkl
Te zijn overgedragen.

Informatie: Internationale School
voor Wijsbegeerte, lel. 033-650700

M.m.\'. Paul Cobben. Palricia de
Marfelaere, Ellen Geer/ings.
Fans Elders. Miriam \'an Rijsin-
gen, Henk Ooster/ing en Heim
Kimmer/e.
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dan tegen iemand zeAAen:je hebt het, of
je hebr het niet. Als je het niet hebt, weet
je dat je die ziekte ook nooit zult krijgen,
zelfs al hebben je vader of moeder het
wel; als je het wel hebt, zie je het voor-
beeld van je vader of moeder en dan
weer je dus hoe je er over twintig jaar
zelf aan toe benT. In zo'n geval dringt
zich de vraag op in hoeverre je mensen
hierover moet inlichten, Wat mijzelf be-
treft vind ik dat je je goed moet afvragen
of je iemand met dit soort gegevens niet
enorm belast en hem of haar een hoop
verdriet bezorgt. 'Ja, maar dan hebben
ze tenminste zekerheid', vinden sommi-
gen. 'Ze kunnen er hun leven naar in-
richten en hun voortplanting erop af-
stemmen'. Dat kan wel zijn, maar ik zie
het toch ook als een belasting."

Belasting (Jfniet. cr komt een tijd dat ie-
dereen zijn ziekte- en sterfterisico's, voor
zover deze erfelijk hcpaald zijn, kan la-
ten uitrekenen om cr ~'ervolgens bij het
inrichten vall zijn vrrdrre leven rekening
mee te houden. Wie zeker weet dat hij
ten dode is opgeschreven als hij niet nû
cen bepaald lichaamsdeel laat verwijde-
ren, kan dit terstond laten doen. Zo kan
men zich, zelfs als het om bela~tende er.
felijkheids-aspectcn gaat, tot op 7_ekere
hoogte ontworstelen aan de 'doem' al-
tijd-kind-van-je-ouders te zijn. Zoals we
ook in psychisch opzicht van alles kun-
nen afdingen op dat woordje 'altijd'.

Wie 7_ichal te zeer beïnvloed weet door de
vHwgere nukkigheden V;ln zijn moeder,
het stilzwijgen van zijn vader en/of het
eindeloze gehakkdak tussen die twee,
kan 7.ichnû aanmelden voor een therapie,
Overdreven? Blijkbaar niet. 'Het zijn
vaak niet de grote trauma's die je in een
analyse tegenkomt,' 7.egt psychoanalyti-
cus professor dr. hans de Jonghe tegen
journaliste Marjo van Soest in haar bun-
del Alldcnnans ziel, '- ik heb het nu niet
oller degenen die heel afschuwelijke din-
gen ht'bben meegemaakt. Het is lIooral de
dagelijkse sfeer in het huis waar je hent
opgegroeid dir mensen kan vervormen.
Een anti-lustsfeer. Een taboe op het uiten
lIan gn'oclens, De norm: het moet altijd
goed gaan in ons gezinnetje. Zoals wij
zijn: fantastisch. Het is de lucht die je

Het is nooit te laat
je lot met

terugwerkende
kracht in eigen hand

te nemen en te
proberen je alsnog te
bevrijden van het
juk van je jeugd

hebt ingeademd gedurende je hele jeugd:
Je zou bijna vergeten dat de meeste men-
sen doorgaans redelijk (Ot zeer tevreden
7.ijnmet de ouders aan wie zij zijn ont-
sproten - al was het alleen maar omdat
lang niet iedereen 7.Îchbewust is van het
verband tussen zijn huidige problemen en
de opvoeding die hij heeft gehadl "'laar
voor degenen die het minder hehben ge-
troffen, i~het nooit te laat hun lot met te-
rugwerkende kracht in eigen hand te ne-
men en proberen zich alsnog te hcvrijden
van het juk van hun jt'ugd. !'.bar of een
totale losmaking, zo al mogelijk, ook
wenselilk is, is nog maar de vraag. De
meeste gezinstherapeuten hrbben er in ie-
der geval grote twijfels over.

'\X'anneer men een deel \lall zijn oor-
sprong negeert of omkeil(: schrijven Am~
my van Heusden en Else-Marie van den
Eerenbeenu in hun hoekje Balans in be-
weging, 'maakt dat onvrij en werpt dat
een !ast op voor de toekomst en mogelijk
ook \loor de komende generaties. Als
men zijn wortels erkent, de waarde ervan
opneemt en in zijn leven inbouwt, ver-
werft men hiermee een recht op vrij wor-
den en draagt men bij aan de toekomst:
Misschien is dat de reden waarom 7_elfs
degenen die zich diep door hun ouder(sl
gekwetst voelen, er zelden of nooit toe
komen hun \Ierleden radicaal te verwer-
pen. Omdat zij imuiTief weten dat ZII

daarmee 7.ichzelfzouden verwerpen. •
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5lefan Verwey

I£OfRE.E-n KAn WEL BEWE:.RE:.n
DAT 1£ E.£n zoon VAn mE IS.
KUClT UZICH LE.GITlméR£n?
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door Paul van Vliet

Veilig achterop
Ik heb soms van die akelige dagen
Dat alles me te groot wordt en te veel
En wat ik aangehaald heb
Kan ik slecht verdragen
En alles wat ik nog moet doen
Grijpt me naar de keel.
Ik word aJ zenuwachtig wakker
Dat wordt alleen maar erger
Door dat driftige gejakker
Met een koffer vol verantwoordelijkheid
Waaraan ik me vertil
Een honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil
En ik moet nog zoveel doen

Ik moet nog zoveel doen
Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen ...

Veilig achterop
Bij vader op de fiets
Vader weet de weg
En ik weet nog van niets
Veilig achterop
Ik ben niet alleen
Vader weet de weg
Vader weet waarheen
Ik weet nog hoe het rook
Ik weet nog hoe het was
Met m'n armen om hem heen
M'n wang tegen z'n jas
Vader weet de weg
Ik weet nog van niets
Veilig achterop
Bij vader op de fiets.

Ik heb zo vaak een onbestemd verlangen
Een zeurderig gevoel van droevigheid
En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen
En waar ik ga of lig of sta
Ik raak het niet meer kwijt.
Niks is leuk en niks is boeiend
Alles is vervelend en mateloos vermoeiend.
Een lusteloze levenloze wezenloze heer
Die treurig zit te kijken
Naar de wereld en het weer.
Ik moet nog zoveel doen
Ik moet nog zoveel doen!
Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen ...
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Mensen die met
zijn er vaal
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Else-Marie van den Eerenbeemt:
, ouders hebben gebroken,
list dag en nacht mee bezig

"De diepste loyaliteit van elk kind. en dus ook van elke volwassene . ligt
bij z'n ouders. Het omgekeerde is echter niet altijd waar. Niet elke ouder
is loyaal naar z'n kind," Dat legt Else.MarÎe van den Eerenbeemt, familie-

therapeute en docent gezinsbehandeling aan de Hogeschool van
Amsterdam. Of je nu blij bent met je ouders of niet of dat je aan de

andere kant van de wereld bent gaan wonen om zover mogelijk van hen
vandaan te zijn, het maakt die loyaliteit niet ongedaan. Deze loyaliteit een

plaats geven in je leven en in het reine komen met je familie, is voor elke
volwassene een noodzakelijk proces. En heeft uiteindelijk een heilzame

uitwerking op alle andere relaties: partner, vrienden, kinderen.
Volgens Else.Marie van den Eerenbeemt is het nooit te laat om daarmee

te beginnen. "Elke stap die je naar je ouders zet, hoe klein ook, is beter
dan niets te doen en je van hen af te wenden. Ik heb tientallen keren in

mijn praktijk zien gebeuren dat mensen opknappen als ze iets voor hun
ouders kunnen betekenen. AImaakt iemand maar het kleinste gebaar en
gaat een volwassen man bijvoorbeeld een middag domino spelen met zin

demente vader, dan levert dat altijd nog meer levensvreugde en
gezondheid op dan verbitterd of onverschillig aan de kant blijven staan,

omdat je niets met je ouders denkt te kunnen,"
Een gesprek over de onverbrekelijke band met de ouders, het

noodzakelijke proces van verzoening, het belang van het kunnen geven én
het sterke verlangen om het met de eigen kinderen beter te doen.

door Mirre Bots

Foto's: Chris Pennarts

De oudcr-kindrclarie is de meest existen-
tiële relatie die cr hesraar. En dat is uni-
verseel. De ~'orm die men er in de diverse
culturen aan geeft, ma~ dan verschillend
zijn, in elke cultuur verregenwoordigt de
ouder-kindrelatic de diepste band die
ml."men kunnen hebben. Bovendien be-
paalt deze ue kwalitcit van 007.e toe-
komst. Die b'llld kun je dao ook maar
bcter niet ontkcIlllcn, is de "tellige ovcr-
tuiging van EI"c-.\!aric van ueo Eerell-
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Het is vaak heel genezend als iemand tot het
besef komt dat zijn of haar moeder door de
omstandigheden niet anders kon

beemt, want het is de enige relatie die
nooit ophoudt en die je bovendien sterk
heeft gevormd. ~De ouder-kind relatie is
uniek. Het is de enige relatie die tegen
seheidinl; en dood bestand is. Alle andere
relaties kun je zelf kiezen - op broers en
zussen na dan - maar je vader en moeder
blijven altijd je vader en moeder. Ook al
zie je ze nooit meer, het worden nooit je
ex-vader of ex-moeder. [cts anders is dat
ze jou het leven hebben gege\"Cn. Ook dat
maakt hen uniek.~ Juist in die uniciteit
ligt besloten dat je je niet echt van hen
kunt losmaken. "Ik hoor het mensen zo
vaak zeggen 'ik moet loskomen van m'n
ouders'. "iaar ik vraag me altijd af wat
ze daar in hemelsnaam mee bedoelen.
Loskomen van je ouders bestaat gewoon
niet. En dat is ook niet nodig of wense-
lijk. Zolang je er maar voor wrgt dat het
geen stevige ondergrondse kabels worden
die jou aan hen vastklinken, m,l,1Tzicht-
bare draden die je in staat stellen om je
volwassen leven op je eigen manier vorm
te geven. Dat laatste lukt je hed wat beter
als je je bewust bent van de b;md die je
lllet je ouders hebt en deze zelf ook actief
vormgeeft. Niet door los te komen kun je
je vrij maken, maar door je te verbinden.
Je ouders maken nu eenmaal je wortels
uit. En niemand verdraagt het om een vij-
and van z'n eigen wortels te zijn. ~ Ze er-
\'aart het keer op keer in haar prakrijk:
een breuk met de ouders is haast nooit
l."enhevrijding. Mensen die met hun ou-
ders 'gebroken' hebhen, zijn er juist vaak

dag en na<.:htmee bez.ig, z.edoen niets an-
ders dan erover praten of zijn \'oortdu-
rend hezig om het hdemaal anders te
doen dan hun ouders, ~Zij staan zichzelf
nier wc om de relatie in halans te bren-
I;en, om het tekort dat ze in hun jeugd
hcbben ervaren aan te vullen of her teveel
te verwerken. Wel kan het onder bepaal-
de omstandigheden, als de kwetsingen te
groot zijn, I;oed zijn om een tijdje afstand
te nemen en elkaar rust te gunnen in de
relatie. "har dat is wat anders dan een
definitieve breuk."

Iedereen zal moeten leren accepteren dat
geen enkele jeugd vlekkeloos is. "'Iet kan
niet anders dan dat oudt'rs fouten naar
hun kinderen maken, Want de ouderlief-
de is niet alleen sterk, het is ook een heel
kwetsbare liefde. In deze liefde zijn we nu
eenmaal kwetsbaar, dus we kunnen er
ook gemakkelijk pijn en teleurstellingen
in oplopen. ~ Toch zul ie je daar, zeker als
je volwassen bent, mee moeten leren ver-
houden, ~Je teveel vanuit een kind-posi-
tie tegen ie ouders blijvcn verzetten of
alsmaar blijven hameren op her onrecht
dat je als kind is aangedaan, lost uirein-

delijk niers op, Je ouders kun je niet meer
veranderen, maar hoe je naar hen kijkt of
handelt wel. Zoeken naar iets dat je wel
met hen kunt, is altiid herer dan hen links
te laren liggen. Niets doen levert onher-
roepelijk schuldgevoelens op, terwijl ac-
tie heilzaam is voor schuldgevoelens. Als
je ouders bij\'oorbeeld hun 40-jarig hu-
welijksfeest willen vieren door met de he-
le familie een week in een paar huisies in
de bossen te gaan zitten en je ziet daar
vrcselijk tegenop en kunt dar niet op-
brengen, dan is her befer om af te spreken
dat je alleen het weekend komt dan om
helemaal niet tc gaan. Doe je dat laatsle,
dan zul je er die week waarschijnlijk toch
\'eel mee bezig zijn en je er ook schuldig
over voelen. Terwijl als je op je eigen
voorwaarden gaat, beide partijen tene-
den kunnen lijn. Als je dan ook nog
voorstelt om hijvoorheeld op zaterdag de
lunch re verzorgen, houd je het heft hele-
maal in eigen hand."

Om een volwassen relarie met je ouders
te krijgen, zijn rwee dingen volgens Else-
.\larie van den Eerenbeemt van wezcnlijk
belang. ~Het eerste is dat je je ouders

De diepste pijn is dat
je niet die liefde hebt
kunnen geven die je
kwijt wou. Nu is de

ouder dood en kan het
niet meer.
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Ouderliefde is niet alleen cen heel stcrke
liefde, het is ook een heel kwetsbare liefde

moet kunnen omschuldigen, wals mijn
kermeester professer Nagy, een van de
grondleggers van de gezinstherapie, dat
altiid noemt. Dat houdt in dat je je ou-
ders niet alleen maar als schuldig of puur
slecht lier, maar gaat begrijpen dat zij
ook geHJrmd zijn door hun familiege-
schiedenis. Bepaald gedrag, mals emotio-
nele verwaarlozing en incest, wordt he-
laas vaak van generatie op generatie
doorgegeven. Pas door meerdere genera-
ties in een therapie te betrekken, kun je
die vicieuze cirkel proberen te doorbre-
keo. Dat werkt ook w voor mensen die
in hun jeugd groot onrecht is aangedaan
en die daardoor merktekens op hun ziel
hebben gekregen waJrvan ze hun hele le-
ven last kunnen houden. Hoewel dat on-
recht hen is aangedaan en zij l_ich daar te.
recht boos of ~'erdrietig over voelen, is
het ook voor hen een helend proces om
hun vader of mOl'der in een milder dag-
licht te kunnen zien. Door kennis te ne-
men van de geschiedenis van hun ouders
kunnen ze gaan begrijpen dat deze ge-
handeld hebben mals ze gedaan hebben,
nmdat ze bijvoorbeeld manisch-depres-
sief waren, een kampverleden hadden of
zelf in hun jeugd emotioneel verwa:}f-
loosd zijn. In mijn therapeutische prak-
tijk merk ik elke keer weer hoe genezend
het is als iemand lanzamerhand TOt het
besef komt dat zijn of haar moeder door
de omstandigheden eigenlijk ook niet an-
ders kon. Dat besef is de eerste stap
waardoor er een proces van verzoelllng

op gang kan komen.
Het is vaak een langdurig proces, dat
nooiT helemaal af is. :\lensen die als kind
veel onrecht is aangedaJn, zullen daar
over het algemeen langer over doen dan
degl;"nen die een vrij vlàkcloze jeugd
hebben gehad. :\1Jar dM hoeft niet altijd
w te zijn. Niet allel;"n de maTe van on-
recht die je als kind is aangedaan, is be-
palend voor het je kunnen verl.oenen met
je ouders. Ook karakter, aanleg en psy-
chische sterkte spelen hierin een rol. En
of cr belangrijke anderen zijn die bereid
lijn om je hierin te onderSTeunen. Wat de
kans op een verzoening trouwens aan.
zienlijk vergroot, is als een ouder ook te-
gen een kind kan 7eggen 'ik hl;'b je on-
recht gedaan'. ~

De tweede voorwaarde om een goede re-
latie lJlet je ouders te krijgen, i, daT je als
volwassen 700n of dochter niet allel;"n
,lan de ontvangende kant blijft staan. "Je
moet nieT alleen maar willen ontvangen
van je ouders, omdat je vindt dat je nog
een tegoed bij hen hebt uitstaan, maar
ook kunnen geven. En dat geven beweegt
zi,h ergens tussen egoïsme en altruïsme
in. Je kunt daarbij je eigen \'Oorwaarden
stellen, 7.OdaT het een passend geven
wordt dat bij jouw \'olwassen leven past.
Want vergeet niet, cr 7ijn heel wat doch-
ters en 70nen die te veel hebhen gegeven,
omdat l.e als kind de honger naar warmTe
en troost van hun ouders hebben aange-
voeld en gevOl'd. Als daT niet door de ou-

ders wOTdt erkl'nd, wordr her vaak een
grenzeloos geven dar 7Î,h (Jok in hun \'01-
wassen leven voortzet. Op die manier ge-
ven - waarbij je voortdurend over je eigen
grenzl;"n heen gaar - is niet alleen voor je-
7e1f vervelend, maar ook voor je ouders.
HeT maakt hen schuldig, ze blijven bij je
in het krijt staan. Maar helemaal niets
meer geven aan ie ouders brengt de rela-
rie ook niet in halans. Ideaal is als je af-
wisselend aan je ouders geefT en van ze
ontvangt. ~ De waarde van het geven mag
volgens Else-Marie van den Eerennel'mt
niet worden onderschat. "HI;'T is nieT al-
leen een diep menselijke behoefte, maar
ook nodig om een STerk gl.vud van eigen.
waarde te ontwikkelen. Dat geldt ook
voor kleine kinderen. Als jl. die in hun ge-
ven blokkl;"ert, ontneem jl. hen hun we-
zenliike hestaansgrond. Zelfs kinderen
die door hun ouders verlaten zijn en in
een tehuis of pleeggezin zitten, blijven die
drang lOt geven aan hun ouders behou'
den, (Jok al komT er niets terug. Zo was
er een jongen van 10 die in het kinderte-
huis zar en hoewel ójn vader hem nooiT
kwam opweken, wilde hij iedere weck

van z'n 7.akgeld TOçh toen bedragje opzij
leggen om voor z'n vader een pakje zwa.
re shag Tekunnen kopen. ~

In \leel ouder-kindrelatÎes i, die balans
tussen geven en ontvangen verstoord. EI.
se-,\1arie van den Eerenneemt: "Wat nog-
al eens voorkomt, is dat een ouder zo be-
zig is met z'n eigen vader of nllH:der. dat
de7e hem niet gezien heeft en niet vol-
doende aanda,ht of liefde heeft gegeven -
dat hij alleen daarop is gericht. Zo'n ou-
der kan zich nier omdraaien en zien dat
z'n eigen kind klaarstaat lJlet de liefde die
hij zo graag wil hebben. ~
Volwassenen die vanuit het kinderlijke
verlangen naar onvoorwaardelijke liefde
alsmaar nog van hun ouders willen ont-
vangen, doen vaak niet alleen hun kinde-
ren Tekort, maar ook hun partner en
vrienden. "Ze vinden dat iedereen bij hen
in het kriit STaat. Ze stellen wveel eisen
aan anderen dat niemand eraan kan vol-
doen. Ze zien nil;'t wat 7e van die anderen
wél krijgen. En zo sturen 7e elke keer met
open ogen op een breuk aan."

De diepste rouw om een gestorven ouder
komt volgens Else-~1arie van den Eeren-
beemt ook hieruit voort. "Je rouwt niet
zozeer om dat war je niet van hen gekre-
gen hebt of nooit meer van hen zult krij.
gen, maar omdat je nieT meer kunt geven.
Het grootste ongenoegen en de diepste
pijn is dat je nier die liefde hebt kunnen
geven die je kwijt W(JU. Nu is de ouder

dood en kan het niet meer. ~ Dat heeft ze
nieT alleen bij vecl van haar cliënten en
studenten kunnen waarnemen, maar
vond ze ook terug in een Japanse Haiku
UiTde 18e eeuw. Deze luidt: Nu is het te
laatlje legt gCI;'IIwarme deken/ol/er een
grafsteen.
Van mensen van dik in de veertig of vijf-
tig, die over hun moeder van 84 zeggen
'ik hoop daT ze eindelijk eens verandert,
wam 70 kan ik niets met 'r', kan ze soms
flink ongeduldig worden. "Dan denk ik
bij mezelf: je moeder is 84. Die kan elk
moment doodga'lll. Neem je kans toch
waar, nu heT nog kan. Blijf nier als een
verongelijkt kind aan de kam staan,
maar praat meT haar of doe iets mer haar,
als praten cr niet meer in zit. Straks is heT
te !aaT en heb je spijt als haren op je
hoofd. ~

\'('aarom 7.ezo op het belang van een goe-
de relarie met de ouders hamert, is omdat
7e door haar jarenlange hulpverleners-er-
varing weeT hoe de relatie meT de ouders
z'n weerslag heefT op alle andere belang-
rijke relaties in iemands leven. "Als er in
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dan tegen iemand zeggen: je hebt het, of
je hebt het niet. Als je het niet hebt, weet
je dat je die ziekte ook oooit zult krijgen,
zelfs al hebben je vader of mocder het
wel; als je het wel hebt, zie je het voor-
beeld van je vader of moeder en dan
weet je dus hoe je er ovcr twintig jaM
zelf aao toe bent. In zo'n geval dringt
zich de vraag op in hoeverre je mensen
hierover moet inlichten. Wat mijzelf be-
treft vind ik dat je je goed moet "fvragen
of je iemand met dit soort gegevens niet
enorm belast en hem of haar een hoop
verdriet bezorgt. 'Ja, maar dan hebben
ze tenminste zekerheid', vinden sommi-
gen. 'Ze kunnen er hun In"en naar in-
richten en hun voortplanting erop af-
stemmen'. Dat kan wel zijn, maar ik zie
het toch ook als een belasting. ~

Belasting of niet - er komt een tijd dat ie-
dereen zijn ziekte- en sternerisico's, voor
zover deze erfelijk bepaald zijn, kan la-
ten uitrekenen om cr vervolgens bij her
inrichten van ziin verdere leven rekening
mee te houden. Wie zeker weet dat hij
ten dode is opgeschreven als hij niet nû
een bepaald lichaamsdeel laat verwijde-
ren, kan dit terstond laten doen. Zo kan
men zich, 7.elfsals het om belastende er-
felijkheids-aspcrten gaat, tot op zekere
hoogte ontworstelen aan de 'doem' al-
tijd-kind-van-je-ouders te zijn. Zoals wc
ook in psychisch opzicht van alles kun-
nen afdingen op dat woordje 'altijd'.

Wie zich al te zeer beïnvloed weer door de
vroegere nukkigheden van zijn moeder,
het stilzwijgen van zijn vader en/of het
eindeloze gebakketak tussen die twee,
kan zich nû aanmelden voor een therapie.
Overdreven: Blijkbaar niet. 'Het zijn
\'aak niet de grote trauma's die je in een
analyse tegenkomt,' 7_egtpsychoanalyti-
cus professor dr. Frans de Jonghe tegen
journaliste Marjo van Soest in haar bun-
del Andermans ziel, '- ik beb het nu niet
over degenen die heel afschuwelijke din-
gen hebhen meegemaakt. Her is vooral de
dagelijkse sfeer in het huis waar je bent
opgegroeid die memen kan vervormen.
Een anti-Iustsfeer. Een taboe op het uiten
van gevoelens. De norm: het moet altijd
goed gaan in ons gezinnetje. Zoals wij
ziin: fantastisch. Het is de lucht die je

Het is nooit te laat
je lot met

terugwerkende
kracht in eigen hand

te nemen en te
proberen je alsnog te
bevrijden van het
juk van je jeugd

hent ingeademd gedurende je hele jeugd.'
Je zou bijna vergeten dat de meeste men-
sen doorgaans redelijk tot zeer tevreden
zijn met de ouders aan wie zij zijn ont-
sproten - al was het alleen maar umdat
lang niet iedereen zich bewust is van het
verband russen zijn huidige probk'men en
de opvoeding die hij heeft gehad! :\l3ar
voor degenen die het minder hebben ge-
troffen. is het nooit te laat hun lot met te-
rugwerkende kracht in eigen hand te ne-
men en proberen zich alsnog te bevrijden
van het juk van hun jeugd. :'vlaar of een
totale losmaking, zo al mogelijk, ook
wenselijk is, is nog maar de vraag. De
meeste gezinstherapeuten hebben cr in ie-
der geval grote twijfels over.

'Wanneer men een deel van 7.1)noor-
sprong negeert of ontkent,' schrijven Am-
m)' van Heusden en Elsc-Mane ,'an den
Ecrenbeemt in hun boekje Balans in be-
weging, 'maakt dat onvrij en werpt dat
een last Of' voor de toekomst en mogelijk
ook voor de komende generaties. Als
men 7.ijnwortels erkent, de waarde ervan
opneemt en in zijn levcn inbouwt, ver-
werft men hiermee een recht op vrij wor-
den en draagt men hij aan de toekomst.'
:\1isschien is dar de reden waarom zelfs
degenen die zich diep door hun uuder(s)
gekwetst voelen, er zelden of nooit toe
komen hun verleden radicaal te verwer-
pen. Omdat zij intuitief weten dat Zll

daarmee zichzelf zouden verwerpen. •
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door Paul van Vliet

Veilig achterop
Ik heb soms van die akelige dagen
Dat alles me te groot wordt en te veel
En wat ik aangehaald heb
Kan ik slecht verdragen
En alles wat ik nog moet doen
Grijpt me naar de keel.
Ik word al zenuwachtig wakker
Dat wordt alleen maar erger
Door dat driftige gejakker
Met een koffer vol verantwoordelijkheid
Waaraan ik me vertil
Een honderdduizend dingen die ik eigenlijk niet wil
En ik moet nog zoveel doen

Ik moet nog zóveel doen
Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen ...

Veilig achterop
Bij vader op de fiets
Vader weet de weg
En ik weet nog van niets
Veilig achterop
Ik ben niet alleen
Vader weet de weg
Vader weet waarheen
Ik weet nog hoe het rook
Ik weet nog hoe het was
Met m'n armen om hem heen
M'n wang tegen z'n jas
Vader weet de weg
Ik weet nog van niets
Veilig achterop
Bij vader op de fiets.

Ik heb zo vaak een onbestemd verlangen
Een zeurderig gevoel van droevigheid
En dat verlangen dat kan dagen blijven hangen
En waar ik ga of lig of sta
Ik raak het niet meer kwijt.
Niks is leuk en niks is boeiend
Alles is vervelend en mateloos vermoeiend.
Een lusteloze levenloze wezenloze heer
Die treurig zit te kijken
Naar de wereld en het weer.
Ik moet nog zoveel doen
Ik moet nog zóveel doen!
Kan ik nou vandaag niet weer eens even net als toen ...
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Else-Marie van den Eerenbeemt:
, ouders hebben gebroken,
Jistdag en nacht mee bezig

"De diepste loyaliteit van elk kind - en dus ook van elke voiwassene -ligt
bij z'n ouders. Het omgekeerde is echter niet altijd waar. Niet elke ouder
is loyaal naar z'n kind." Dat zegt Else.Marie van den Eerenbeemt, familie-

therapeute en docent gezinsbehandeling aan de Hogeschool van
Amsterdam. Ofje nu blij bent met je ouders of niet of dat je aan de

andere kant van de wereld bent gaan wonen om zover mogelijk van hen
vandaan te zijn, het maakt die loyaliteit niet ongedaan. Deze loyaliteit een

plaats geven in je leven en in het reine komen met je familie, is voor elke
volwassene een noodzakelijk proces. En heeft uiteindelijk een heilzame

uitwerking op alle andere relaties: partner, vrienden, kinderen.
Volgens Else.Marie van den Eerenbeemt is het nooit te laat om daarmee

te beginnen. "Elke stap die je naar je ouders zet, hoe klein ook, is beter
dan niets te doen en je van hen af te wenden. Ik heb tientallen keren in
mijn praktijk zien gebeuren dat mensen opknappen als ze iets voor hun

ouders kunnen betekenen. AI maakt iemand maar het kleinste gebaar en
gaat een volwassen man bijvoorbeeld een middag domino spelen met z'n

demente vader, dan levert dat altijd nog meer levensvreugde en
gezondheid op dan verbitterd of onverschillig aan de kant blijven staan,

omdat je niets met je ouders denkt te kunnen."
Een gesprek over de onverbrekelijke band met de ouders, het

noodzakelijke proces van verzoening, het belang van het kunnen geven én
het sterke verlangen om het met de eigen kinderen beter te doen.

•,
door Mirre Bots

Foto's: Chris Pennarts

De oudcr-kindrl."latie is de llIl.cst existen-
tiële relatie die er bestaat. En Jat is uni-
verseel. Ik vorm die men er in de diverse
culturen aan geeft, mag dan verschillend
zijn, În elke cultuur vl."rtegl."nwoordigt de
ouder-kindrelatic de diepste band die
mensen kunnen hehhen. Bovendien be-
paalt da.e de kwaliteit van Ollze toe-
komst. Die hand kun je dan ook maar
beter niet ontkennen, is de stellige 0\'([-

tuiging van Elsc-Marie van den Ecren-
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Norinc van der Vloot kwam naar !'.'"ederland toen ze acht
was. Ze werkt als groepsleidster op een kinderdagverblijf,
dus ze ken[ de Nederlandse gczins-cuJtuur. Haar eigen
achtergrond is die van de Surinaamse familie. En dat geeft
een heel ander beeld van oudcr-kind-relaties dan wij, wit-
te Hollanders, gc' •...end zijn.

"Het verschil begint al hij het woord 'familie'. In de prak-
tijk verstaan jullie daar onder: 'je gezin': vader, moeder,
kinderen. Bij ons is dat veel meer. De broers en zussen van
de ouders, opa en oma, nce£ics en nichtjes en alle kinderen
horen er bij. Er wordt veel aandacht aan besteed om ie-
dereen te leren kennen. Je moet weten wie bij jou hoort.
Op een verjaardag heb je het hele huis vol, dan zitten cr
meestal zo'n dertig, veertig man bij elkaar. Als straks mijn
zoontje vijf wordt, dan huren wc een zaaltje, met een
band erbij en alles wordt opgenomen op video, voor later.
En bij elk belangrijk jaar, tien, vijftien, doen we dat weer.
Dan komt echt iedereen. En niet alleen bij feestjes, je kunt
ook altijd een beroep doen op elkaar. Als een tante haar
huis geschilderd moet hebben. of als iemand moet verhui-
zen, dan komt ook de hele familie. Nict dat ze dan ook al.
lemaal wat te doen hebben, maar iedereen is er.

De kinderen horen er helemaal bij. Tijdens een feestje
doen ze volop mee en iedereen let een beetje op, omdat ze
er allemaal op een of andere manier een band mee heb-
ben. Wc maken een hoekje, ergens in de ruimte, waar z.e
kunnen slapen.
En voor de ouderen zorgen we ook. Och. toen ik stage
liep in een Nederlands ht'jaardenhuis vond ik het echt af-
schuwelijk om te zien hoc oude mensen hier soms worden
behandeld. Dat zit daar maar, sommigen krijgen maar
eens per weck een keertje beloek. Die vereenzamen hele-
maal. Bij ons is dat niet mogelijk. Je maakt onderdeel uit
van je buurt, van je familie. Iedereen let op je. Als ze mijn
grootmoeder een dag:, nee, een paar uur al, niet hebben
gezien, dan gaan ze even kijken wat er aan de hand is.
Surinamers hebben ook veel respect voor oude mensen.
:-Jiet dat ze een soort godheid zijn, maar je weet dat zij al
een heel leven hebben geh,ld. Die hebben een bepaalde
wijsheid. Als ecn oudere je een advies geeft, dan volg je
dat ook op. Ze worden dan ook niet weggestopt, er wordt
voor hen gezorgd. :\1eestal verhuizen Surinaamse opa's en
oma's op een gegeven moment \vel naar een eigen kamer.
tje bij zoon of dochter thuis. Vaak zorgen ze dan ook voor
de kleinkindercn. Zo heb ik ook de grootmoeder van mijn
grootmoeder gekend. \'('ie kan, zorgt voor een ander en
anders word je \"erzorgd.

i\Iijn moeder zorgt voor mijn zoontje wanneer ik werk. Ik
hoor Nederlandse vrouwen wel eens zuchten '.Mijn moe-
der zou je zo gek niet krijgen'. Mijn mocder heeft ook nog
een hele groep oude mensjes waar ze voor zorgt. Je moet
iets doen voor je mensen, voor je oude mensen.
Elke generatie heeft toch z'n charme. Surinamers zijn
vaak ook niet bang om oud re worden. Ze blijven actiever

dan veel Ncderlandse ouderen. Ze worden overal bij be-
trokken en om raad gevtaagd. Veel oudere mensen heb-
ben verstand van medicijnen. Als je iets hebt, of je kind
heeft iets, dan vraag je aan je moeder of een tante wat je
moet doen. Die zegt dan; dit blad, met dat blad samen, zo
maak je medicijn. En verdomd, het werkt meestal goed.

Scheiden is bij Surinamers vaak minder pijnlijk dan bij
Nederlanders. Als vrouw heb je toch al de taak van de
verzorging van de kinderen: jij hebt de hoofdrol in het ge-
zin. Nederlandse vrouwen denken wel eens: 'Ik moet een
man hebben, anders lukt het niet'. En als ie dan wegvalt,
klappen z.e belemaal in elkaar. Surinaamse vrouwen den-
ken; 'Ik red me \vel, ik kon het eerder ook.' Zij worden er
juist sterker van. En ze hebben altijd hun familie waar ze
op kunnen rekenen, financieel of praktisch. Ze krijgen
veel goede raad en ondersteuning, vooral van hun eigen
ouders en andere ouderen.
Toch is het niet zo dat ik echt tegen ouderen opkijk. De
band die ik met mijn moeder heb, is heel vrij. Ik kan wel
veel van haar teren, maar zij kan ook van mij leren. Ik kan
ook tegen haar zeggen hoe ik wil dat ze met mijn kind om-
gaat.
Nederlanders zeggen wel eens: 'Ouders, daar kom je
nooit van af.' Wij zeggen: 'Nee, gelukkig niet.' Ze horen
helemaal bij je, tot vcr na hun dood. Bij elke gelegenheid
haal je herinneringen op: 'Oh ja, oma lustte ook zo graag
sinaasappels', of zoiets. En zelfs al breek je met je ouders,
al woon jij hier en zij in Surinami', al Îs je kind verslaafd,
het blijft toch je kind. Via familie zoek je toch altijd con-
tact. Als je een Surinamer tegenkomt is het; 'Oh, jij bent er
centje van die familie'. Er is altijd wel iemand die jOll of je
familie kent. Er zijn altijd mensen waar je bij hoort."
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Zoons
willen vaders

die er echt
voor hen zijn

door Gijsbcrt van de Lagemaat
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'Op mijn zestiende wilde ik van
school. Toen mijn vader dat

hoorde, nam hij me mee naar
een straat waar een grote

avondschool stond. Het enige
wat we deden, was staan kijken.

Ik zag hoe al die volwassen
mannen daar na hun werk met

hun boekentasje aankwamen
om alsnog een mavo.diploma te

halen. Toen dacht ik: dat nooit.
En heb m'n school afgemaakt.'

De vader van deze jongen greep
in op een moment dat hij zag

dat er iets mis dreigde te gaan in
het leven van zijn zoon. Je zou

het kunnen beschouwen als een
vorm van inwijding. Hij verbood

niets, maar nam zijn zoon als
het ware bij de hand. Bij de hand

genomen worden door hun
vader. dat is wat de meeste

zoons van rond de veertig jaar
hebben gemist. Veel van deze

mannen lijken aan vaderhonger
te lijden. Een onderzoekje onder

een twintigtal zoons.

Vaders zijn sinds enkele generaties vrij-
wel uit het dagelijks leven van hun zoons
\"crdwcnco. Vanaf de industriëlr revolutie
zijn steeds meer mannen hun werk hui-
tenshuis gaan verrichten, t't'fst in Je fa-
brieken die ontstonden, larer ook op kan-
toren. TOl die tijd beSTOnd er in het alge-
meen geen scheiding tussen familie cn be-
drijf. Jongens zagen hun vJdee aan het
werk en wenlen al vroeg betrokken hij
waT er op de boerderij of in de werk-
plaats moest g(."heurcn. Zo leerden zij een
vak van vader op zoon. En meer dan dat:
zij hadden een voorheeld binnen handbe-
reik van wat zij zelf zouden worden. Eeu-
wenlang werden jongens rot man door
bij hun vader re zijn, door de vaardighe-
den en het man-zijn van hun vader in zich
op rc nemen.
Volgens vcrscheidenc dcskundigen heefr
het vertrek van vaders uit de huiselijke
omge\'ing ingrijpende gevolgcn gchad
voor zoons en vaders, maar ook voor de
humaniteit van onze samenIcving. Zo zei



de Amerikaan John Bellicchi, die veel
workshops geeft voor mannen, ooit in
een interview dat er tegenwoordig in veel
opzichten een groot gebrek aan respect is
voor gren7.en en dat veel geweld d,larwe
is re herleiden_ En al in 1963 v-crschcen
Alexander .\Iitscherlichs boek over de
'vaderloze maatschappij'. Hij schetst
daarin hoe het wegvallen van de vader
als voorbeeld t"engat in de psyche van de
opgroeiende zoon teweegbrengt. In
plaats van respcçt voor een vader, die de
zoon als een betrouwbare gids binnen-
leidt in de wereld, ontstaat achterdocht.
Die beperkt zich niet tot de eigen vader,
maar strekt zich uit tot volwassen man-
nen in het algemeen. Onverschilligheid,
agressie en angst zijn het gevolg.

Als je afgaat op de titels van de boeken
die de laatste jaren over dit onderwerp
zijn verschenen, is deze nood nog steeds
acturel; 'Afwezige vaders, verloren zo-
nen' (Guy Corneau, 1991), 'Zonen wil-

len vaders' (Wilfried Wieck, 1992). Vol-
gens Corneau is de inwijding. dt" initiatie
van jonge mannen niet voor nit"tset"nvan
de meest uitgewerkte en wijdverspreide
rituelen ter wereld. Van oudsht"r brengl-n
meisjes èn jongens hun kindertijd door in
de direetr nabijheid van de mot"der. :\leis-
jes nemen, eenmaal volwassen. rt"n rol op
zich die 7_eheel goed kennrn: ze gaan
doen wat ze hun moedrr altijd zagen
dorn. Jongens daarentegen erV;lren in dit
op7.icht een breuk. Vanuit de kring van
moeders met kinderen moeten 7.ede over-
stap maken naar de wl'rcld van de man-
nen, die hun eigen. deels afgezonderde
gemeenschap vormen. Inwijdingsrituelen
voorzien erin om jongens letterlijk in de
wereld van de mannen in te lijv.rn. Hen
wordrn vaardigheden en eigenschappen
als durf, moed en doorzettingsvermogl-n
bijgebracht, die ze nodig hebben om de
mannrnrol op zich te kunnen nemen.

In ome hedendaagse samenleving, die

toch al arm is aan rituelen, is van een in-
wijding tot man geen spoor meer te be-
kennen. '\'-Iaar al zijn de omstandigheden
volstrekt verschillend, moeten jongens
die nu opgroeien in bepaalde opzichten
dezelfdt" overgang doormaken als de jon-
gens die in stamverbanden groot werden_
Alleen is de vader nu veelal een stuk ver-
der buiten bereik dan in een traditionele
dorpssamt"nleving. Na de nood7.akeliike
breuk met de moeder die als voorbeeld
heeft gediend, is er een leegte waarin een
jongen 7.elf- al dan niet samen met leef-
tijdsgenoten - moet uitzoeken wat het be-
tekent om man te zijn. Volgens Bellicchi
heeft dit tot gevolg dat mannen onzeker
blijven over hun mannelijke identitt"it.
Daarom I.ijnze vaak op wek n:lar manie-
ren om hun mannelijkheid te bewijzen,
tegenover I.ichzelf en anderen. Dr op fe-
ministische invloeden geïnspireerde op-
lo~sing om mannelijkheid en vrouwelijk-
heid tt"beschouwen als maatschappelijke
'bedenk~t"ls' die overwonnen kunnen en
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De meeste zoons voelden zich aan hun lot
overgelaten. Als er thuis al werd gepraat,
ging het bijna nooit over wezenlijke dingen.

moeten worden, heeft geen soelaas gebo-
den. Deze heeft cr voornamelijk toe ge-
leid dat mannen zich schuldig zijn gaan
voelen over hun man-ûjn, om vervolgens
te vervallen in een soort machteloosheid,
aldus Betlicchi. Robert Bly, auteur van
De Wildeman, meent dat het 'gat' in de
psyche van een jongen het beeld dat een
man van zichzelf en van zijn mannelijk-
heid heeft, ingrijpend heschadigt. Hij
zegt: 'Tussen de 20% en 30% van de
Amerikaanse jongens woont in een gezin
waar geen vader aanwezig is. In dl;:gezin-
nen waar wel een vader woont, merken
zoons alleen iets van zijn humeur, maar
ze kren niets van hem. Vader is iemand
die in de kamer zit en met de krant rit-
selt.'
Bly beschrijft bijna lyrisch de stamcultu-
ren waarin vader en zoon uren mer el-
kaar doorbrachten, zodat 'een materie
die bijna op voedsel lijkt, overgaat van
bet oudere lichaam op het jongere'. Dat
is verdwenen. Een zelfde leegte ontwaart
hij op andere terreinen, waarop in tradi-
tionele culturen vaders en plaats\"Crvan-
gende vaders met de jongen bezig ûjn:
'Ooms vertellen hem over vrouwen.
Grootvaders vertellen verhalen. Krijgers
geven les in wapentuig en discipline. Ou-
de mannen brengen hem alles bij over ri-
tuelen en de ziel.'

Is dit enkel de sombere visie van een cul-
tuurpessimist, het verhaal van een ro-

manticus die nostalgisch terugverlangt
naar stam\.erbanden en inwijdingsritu-
elen? Ik denk het niet. Op tal van plaat-
sen proberen mannen de laatste jaren iets
te heleven van de initiatie die ze hehhen
moeten missen. Er is een grom aanbod
van workshops met titels als 'de weg van
dt"krijger' t"nvan zogeheten zweethutten.
waarin mannen meTelkaar proberen hun
lelfrespect te hervinden en contact te ma-
ken met zoiets als 'de ocrvader'. Hebbt"n
inmiddels volwassen zonen van Neder-
land inderdaad een Jeugd zonder 'vader-
voeding' gehad?
Over die Haag sprak ik mrt een tiental
mannen, nu dertigers en veertigers, die
gretig ingingen op het verzoek om mee te
werken aan een groepsinterview over
hun zoon-zijn. Blijkbaar raakt dit thema
aan iets wat bij mannen leeft. Daarnaast
kreeg ik een twaalftal reacties op een vra-
genlijSTdie ik verspreidde via het interna-
tionale computernetwerk Internet.

Bijna alle zoons verhalen van fysiek of
emotioneel afwezige vaders. Het beeld

rijst op van vaders die meestal naar hun
werk zijn en zich, wanneer ze thuis ûjn.
afzijdig houden. Een aantal zoons herin-
nert zich hoc hun vader pas meThen be-
gon te praten tocn ze cen jaar of 14 wa-
ren. De één verwoordt het ervaren gemis
in meer ahsolute termen en met bitter-
heid en verwijt. Een ander raakt minder
geëmotioneerd als hij rerugkijkt en herin-
nert zich ook goede dingen. Weer een an-
der heeft oog voor vcn:achtende omSTan-
digheden: in de jaren 50 en 60 moest er
hard gewerkt worden, zes dagen per
weck met hooguit twee weken vakantie.
De taakverdeling was STrikt:vader ver-
diende de kost en moeder voedde de kin-
deren op. Dat werd algemeen aanvaard.
'We kunnen niet met ons huidige reper-
toire aan emotionele en communicatieve
mogelijkheden ome vaders van toen
gaan beoordelen'. zei iemand. ;\laar be-
grip hetekent niet dat her gemis vergeven
en vergeten is.

Wanneer je het onder één noemer wilt
brengen. kun je zeggen daT de meeste
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Gezamenlijke activiteiten van vader en zoon
worden als hoogtepunten beleefd

Ingelonden mededeling

- U GERESERVEERD?
STEFAN VERWEY: HAD t keningen van Stefan Verwey.
Bundel even geestige als wrange el .ng en het menselijk gedrag.

. an de sameneVI 4 90Scherpe observaties v I d boekhandel voor f 1. .
Wekelijks in de VOlkskranbEnH~RMONIE, AMSTERDAM-----------

zoons l.ich aan hun lm overgelaten voel-
den. Als er thuis al werd gepraat, ging het
bijna nooit over wezenlijke dingen. Bij
belangrijke stappen in hun ontwikkeling
funKeerde de vader meestal niet als een
Kids of als iemand aan wie IC je verhaal
kwijt kon. In de keuze van studie en be-
roep, bij het l~ren kennen van seksualiteit
en het opbouwen van vriendscbappen en
relaties, heersre van de kant van de vader
n'n doodse stilte. Of klonken hoog,ten,
alg~m~ne vermaningen of 'Ik vind het
pijnlijk om te moeten zeggen dat ik over
dir ,oort dingen nooit met hem heb kun-
nen praten,' zei een elektrotechnisch in-
genieur, 'vaders horen een vertrouweling
voor hun opgroeiende zoon te zijn.'
Tegenwoordig hehben veel mannen een
langere en hogere opgeleiding gehad dan
hun vader. Veel vaders zagen hun zoon
dan ook 'vad wijnen' in studierichtingen
en beroepen die ze zelf niet kenden en
waarvan l.e zich afvroq;en of je daarmee
wel ordentelijk je brood kon verdienen.
Dit kan het gebrek aan verstandhouding
op dit punt verklaren, i\laar ook vaders
die zelf wèl gestudeerd hadden, konden
hun zoon een ge:voel bezorgen van aan
zijn lot overgelate:1l te zijn. Zo vertelde
een man dat hij destijds de:zclfde studie-
richting had gekozen als z'n vader in de
hoop zo contact met hem te krijgen. 'Het
was zijn vak. i\1aar toen ik het hem ver-
telde, zei hij alle~n: 'dan zal ik een hank.
rekening voor je ope:nen'. Hij hren nooit
êên vraag gesteld over waar ik in m'n Stu-
die mee hezig was.'

Opvallend is dat zoons die hun vader wèl
daKelijks z;)gen - omdat deu hijvoor-
brcld hoer of tuinder was - h~m toch niet
als aanwezig erva,lTdrn. E~n hoerenloon
legt: 'Hij was er altijd, ma;)r ik zag hem
nooit. Hij toonde nooit enige belangstel-
ling \'oor me.' De zoon van een tuinder
herinnert zich dar hij urenlang samen met
zijn vadl'r in een schuur tomaten stond te
sorteren, t~rwijl ze geen woord wissel-
den. Drze voorbeelden latrn zi~n dat er
mrer aan de hand is dan dat vaders lijfe-
lijk ;)fwezig lijn door ren baan 'erge:ns
vcr weg', Veel vaders waren wellicht nil.t
bij machte om contact te maken met hun
loon of hem ondersteuning te hieden.
Het lijkt echter ook al,of vaders hrt nier
tot hun taak rekenden om iets tI' hdek~-
nen in de volwas,enwording van hun
zoon.
Ook in gezinnen waar de vader in de fa-
briek of op kantoor werkte, waren cr na-

tuurlijk wel gezamenlijke activitriten van
vaders ~n zoon,. "'laar die: heperkten zich
veelal tot zoiets als het gras maaien of een
7.ondagse wandeling. Veel mannen vertel-
den ronduit dat ze geen enkele vaardig-
heid van hun vader leerden. Eén mom zegt
zich tI" schamen dat zijn vader hem niet
had geleerd hoe je een hand moet plak-
ken. Anderen weten wel weer voorheel-
den te noemen, zoals ern tractor h~stu-
ren, gereedschap hanteren of ~~n auto re-
pareren.
Ook kunnrn veel mannen waarden noe-
men die ze van hun vader leerden. Op\'al-
Irnd vaak wordr gelcgd dat l,e hun vader
als een voorbeeld beschouwrn in de toe-
wijding waarmee hij hard werkte en het
gez.in financiële zc:kerheid bood. ~lct êén
kanttekening: wons wisten eigenlijk nil,t
goed wat hun vader uitvoerde, 'Ik heh
nooit een flauw benul gehad wat hij pre-
cics de:ed en wat dat voor hrm h~tekende
- hrt was iets wat hij ergens ging doen,
zod;)t er eten op tafel kwam', zei de zoon
van een l.Îektewet-amhtrnaar.

Vaders spceld~n hij deze dertigers en
veertigers een hed spl'cifieke en sterk af-
gebakende rol. Vde:n hl'rkennen hijv'oor-
heeld de uitspraak 'wacht maar tot je va-
lirr thuiskomt'. Omdat de vaders zich
gtotend~els ;)fzijdig hieldrn van de alle-
daag,e opvocding, was het een bijl.Onde-
re gelcge:nhl'id als jongen<; wèl iets mrt
hun vader samen deden. Vooral wanneer
dat huiten het normale patroon van 's
avonds of op lOndag \.ie1. 'Ik vond h~t al-
tijd heel spann~nd als hij een middag
thuis was'. h~rinnert de zoon van een ge-
me:l,nte-amhten,lar l.ich. En de zoon \'an
een vertegenwoordiger vrrtelr hoe hij êên
dag per jaar meeging op klantenbel.Oek:
'Ik moest wel voor elke winkel een half
uur in de auto hlilvrn wachten, maat ik
vond het toch h~erliik om een heil" dag
met hem lllee te mogen en hij hem te
zijn.' Gezamenlijke activiteitrn van vader
en ZOOIIworden als hoogtepunten be-
leefd: 'Ik weet nog hoc ik samen m~t m'n
vadrr een kristalontvanger maaktl'. Za-
ten we met die draadICS en dat kristal net
zo lang te pielen tot we een zender te pak-
km haddl'n, dat was prachtig!'

Voor Rob~tt BI}' is 'krijgerschap' een be-
langrijk aspect van man-lijn. Bij inwij-
dingsrituelen werd een jongen intrnsirf
getest op lijn moed, zijn kracht en zijn
vermogen om in extreme omstandighe-
den bij zijn positieven te blijven. ].; daar
nog iets van trrug te vind~n? Heel veel
mannrn zeggen z.ich niet te herinnerrn
dat ze ooit met hun vader hehh~n ge-
stoeid, Gewoon omdat het niet gebeurde,
of omdat moed~r ~r een stokje voor stak:
'daar komen ongelukken van'. Slechts
twre van de ge'inte:rviewde zoons maken
melding van een y,'ekelilkse stoeipartij,
De: êén weet ook nog dat hij het prettig
vond om de kracht v;)n 7.ijn vader te voe-
len en zich daarmee te meten. De ander is
regrlijk de enige die uitennate positirf is
over het vaderschap van zijn vader - en
dat is misschien gern toeval. Hij noemt
een aantal rigrnschappen van zijn vader
die hijzelf hoopt na te volgen jegens 7.Îjn
eigen kinderen: liefdevol en zorgzaam
lijn, meer met je kinderen doen dan wat
er van dag tot dag geregeld moet worden,
met ze spelen, als vader heschikbaar zijn
wanneer je kind een luisterend oor nodig
heeft of wanneer cr iels misgaat, en 7.e
van tijd tot tijd ie:ts leren. AlI~maalzaken
die de meeste mannen in hun v'ader heb.
bril gemist.

Als volwas~rn zoons terugblikkrn, is cr
desondanks ook mildheid jrg~ns hun \'a-
der, Ze zien hoc hij werd ingeperkt door
de omstandigheden: hard moeten wer-
ken, ren vaststaande rolverdeling en e~n
beperkt repertoire Jan vaardigheden op
h~t vlak van gevoriellS en communicatie.
:-;og steeds is Illoedn degene die altijd
ophelt, lelfs nadat e~n zoon een brief aan
zijn vader heeft ge:sl'hrevell, Ze zien ook
dat hun vader trn diepste niet onvl'rschil-
lig was, maar zocht naar mogelijkheden
om van zijn genegenheid hl ijk te geven.
De êên maakte: dat op uit zijn sinterklaas-
gedichten, de ander lllrrkre het aan de
lelf grfiguurl.aagde: cad~autjes die hij van
lijn vader kreeg. Een hoerenzoon herin-
nrrt zich een gesprek met zijn vader, niet
lang voordat deze stierf. De won vertrld~
hl;"mhoe:moeilijk hij het ermee had grhad
dat zijn vader nooit hebngstelling had
getoond voor wat hem als opgroeiende
jongen bezighield. De reactie van die ou.
de \'ader zou wel eens teken~nd kunnen
ziin voor de gevoelens van ren hele gene-
ratie vaden. Terwijl de tranen in zijn
ogen kwamrn, zei hij: 'Da vin'k etg,
jong.'

Zoals 7.oons uite~nl()pcnd oordelen over
hun vaJers vroeg~r, zo verschillen ze ook
in de mare waarin ze nu CO/l[an met hun
vaders hebben. Een paar m;)nnen zijn
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met het klimmen der jaren meer verhon-
denheid met hun vader gaan ervaren.
Soms vloeit dar voort uir een ~emeen-
schappelijke belangstelling of zelfs een
gel..amenlijk belang. Zo is voor twee
mannen hun vader de financieel adviseur
van hun bedrijf geworden en vormt dit de
basis voor wat ze nu omschrijven als een
vriendschap. Bij anderen is de band ge-
groeid of hersteld sinds l.e zelf vader wer-
den: ze genieten van het contacr en het
spel tussen grootvader en kleinkind. Een
man die zegt dar hij zijn vader eigenlijk
had opgegeven - 'hij zir alleen nog maar
zappend voor de tv' • vertelt even later
hoc hij hem meenam naar het afscheids-
feestje van een baan. 'Je ziet nooir ouders
bij ons op het werk, dat past helemaal
niet in de cultuur. Ik had al tegen hem ge-
zegd dat ik nier wilde dat hij kwam.
.\laar het liet me niet los en op de och-
tend zelf dacht ik: hij moet er toch bij
zijn. Na afloop zei hij dat het de mooiste
dag sinds zijn huwelijk was geweest.' Een
andere man vertelt hoc hij na de begrafe-
nis van zijn moeder besloot om vriend~
schap met zijn vader te sluiten. Toen
bleek zijn vader, die hij altijd voor stug en
ontoegankelijk had gehouden, zeer wel
vatbaar te zijn voor toenadering: 'Ik kan
nu o\'er alles mer hem praten en hij ac-
cepteert zelfs mijn weerwoord. Hij vertelt
me werkelijk hoc het met hem gaat en hij
is ook ge"interesseerd in mijn leven. Ik
merk dat hij trots op me is.' Zoals een
zoon van 49 zei: 'Je moet niet blijven
hangen in het verlangen om alsnog kind
van je vader te zijn. Als ie contact met je
vader wilt, moet ie zelf het initiatief ne-
men. En misschien je best doen om een
gemeenschappelijke taal te vinden.' Va-
ders hebben ook zoonhonger. •

Verder lezen

Robert Bly: 'De Wildeman. Een hoek
over mannen'. Houten (De Haan) 1991
Guy Corneau: 'Afwezige vaders, verloren
zonen. Over de mannelijke identiteit'.
Cothen (Servire) 1992
Alexander .\I.irscherlich: 'Auf dem Weg
zur vaterIosen Gesellschafr' .• \lünchen
(R. Piper & Co.) herziene uitgave 1973
(oorspronkelijk 1963)
Nico van Oosten: 'Jongens hebhen wijze,
srerke vaders nodig' (imerview met John
Bellicchi) in Opzij, februari 1994
Wilfriend Wieek: 'Söhne wollen Vätcr.
Wider die weibliche Umklammerung'
Hamburg (Hoffmann und Campe) 1992

-----------------------------------------------------------
Word lid. Stuur deze bon in een envelop (postzegel hoeft niet, mag wel) naar:
Amnesty International, Antwoordnummer 10840. 1000 RA AMSTERDAM.
Of bel 020 - 626 44 36 (overdag).
De bijdrage is f 52,50 per jaar. Ben je jonger dan 19. dan betaal je f 17.50.
Ik word nu lid.
Voorl: Naam: _

Straat: ~_

Postc.lplaats: :,
Geboortedatum: mlv OW14124 :,

, AMNESTY % WAAKT iL ------~

HU~IAI\ISTdec. 1994/jan.1995 33



door Jansen Schötte1ndreier
foto: Peter van der Meer

Beuy Roos:
Je leeft met die oorlog, hij zit in je.

Kamp overleefd,
moeder verloren
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"Een flinke vrouw is het. Ik vind het geweldig zoals zii
haat viet kindeten door de kamptijd heeft gesleept, de
juiste stappen heeft genomen - in haar plaats zou ik et on-
der door zijn gegaan! Alleen, daarmee had ik nog geen
moeder."
Betty Roos was nog maar heel kort op deze wereld toen
ze van haar paradijsje bij de Indische jungle en bij haar
vader werd weggerukt en samen mct haar mocder, twee
ZLIsjesen baby-broertje (allen joods) in een Jappenkamp
werd geïnterneerd. In de jaren die volgden, werden ze ge-
transporteerd van kamp naar kamp, omgeven door
schreeuwende en slaande Jappen. Dagelijks buigen in de
brandende zon, strijd tussen de kampbewoonsters om el-
ke centimeter ruimte en om elke kruimel voedsel, de zwe-
ren en de malaria.

Haar moeder vocht om met haar kinderen te overleven.
Beny Roos; "Ze werkte keihard, heeft nooit geklaagd, is
altijd verstandig en nuchter geweest. Ze zorgde voor de
noodzakelijke hygiëne, greep in als we ziek waren. Toen
we na de hevrijding voedselpakketten kregen, heeft zij
wéér ons leven gered door te verhinderen dat we ons in
één keer volaten. Veel mensen die dat wel dedcn, stierven
alsnog.
Maar gevoelsmatig was ze al die tijd afwezig. Emotioneel
functioneerde ze niet. Ze had geen warmte, geen (log voor
wat er in mij omging. Begreep niet dat ik het plaspopje
dat ik op het laatste moment van mijn vader had gekre-
gen, wilde meenemen op transport. Zulke dingen vond ze
totaal overbodig. "
Het kind Beuy trekt zich terug in een eigen wereldje,
waarin speelt ze met de luizen op haar hoofd en overal
naar haar vader speurt. Die ziet ze niet meer terug. Ook
de joodse familie van haar moeder in Nederland, waar ze
na de oorlog naar terugkeren, blijkt er niet meer te zijn.
Tef\vijl Betty's moeder zich er woordeloos doorheenbijt,
trouwt Berrymet een joodse man die ook zijn familie heeft
verloren, en sticht een gezin. ('Twee oorlogsweesjes die
vadertje en moedertje voor elkaar spelen.')

In die periode is zij heel vaak ziek. "Ik had geregeld stik-
aanvallen. Ik heb er nooit bij stilgestaan waar die van-
daan kwamen, rot de huisarts een keer vroeg: 'Is je moe-
der er soms weer?' Toen begreep ik ineens dat ik ziek
werd van mijn moeder. Omdat ik geen moeder hád. Ik
voelde voor het eerst heel duidelijk dat zij geen moeder
voor mij is geweest. En nog steeds niet.
Ze heeft mij sinds het uitbreken van de oorlog nooit meer
als kind herkend. Over mijn oudste zusje, haar lievelings-
kind en steunpilaar, spreekt ze tegen mij altijd als 'mijn
dochter' - alsof ik gewoon een kennis ben. Bij wijze van
cadeautje voor mij kwam ze aan met een slof sigaretten,
terwijl ik niet rook en astmatisch ben.
Ze stopt gewoon alles weg, zo was ze misschien ook wel
al vóór de kamptijd. Door die instelling lijdt ze minder
onder alles wat er is gebeurd. ZiJ is nooit verdrietig of bit-
ter geweest. Maar ik wel en dat mag ik niet zijn van haar!

Dat mag niet bestaan!
Toen dat allemaal tot me doordrong, zag ik dat dat ik me
ook naar haar kon opstellen als een kennis. Als een vrouw
die ik wel sympathiek vond, maar waarmee ik niet echt
iets te maken had. Sinds ik dat doe, hen ik niet meer ziek.
Het is geen probleem meer, ik vecht niet meer om de liefde
die ze niet kan geven, zoals mijn zusje en broertje tot de
dag van vandaag nog wél doen. Ik kan plaatsen wat cr is
gebeurd. Ik ben geen slachtoffer meer."

Zelf heeft Betty drie kinderen, die inmiddels volwassen
zijn. "Hun opvoeding heeft me heel veel moeite gekost. Ik
wilde het zo verschrikkelijk graag ánders doen, ik wilde
een echte, warme moeder zijn. Maar ik kon het niet, het
was te veel, te zwaar. Zonder het te beseffen, was ik ge-
blokkeerd. En ik wist ook gewoon niet hoe het moest. In
mijn straat in Limburg woonde een buurvrouw, dat was
was een heel warm mens; ik ging vaak kijken hoc zij het
deed, en dat probeerde ik dan óók te doen."
Dat haar kinderen van haar achtergrond gevolgen hebben
ondervonden, weet ze zeker. "Je leeft met die oorlog, hij
zit in je. Ik weet van mijn zoon dat hij mijn verdriet voelde
en daarom zijn eigen verdriet maar verborg: hij vond dat
ik al genoeg had gehad. En mijn dochter is voor mij altijd
heel erg zorgzaam geweest, zij was een beetje mîjn moe-
der. Soms tot irritants toe. Ze is altijd zo op anderen inge-
steld geweest dat ze zelf niet weet wat 7.e wil of leuk
vindt."

Een paar jaar geleden is Betty teruggegaan naar haar
kamptijd: met een vocabulaire van een paar honderd
woorden kroop zij in de huid van het kind dat zij toen
was, en legde in bloedstollend sobere anekdotes haar be-
levenissen vast in 'Kan-niet is dood'. Haar moeder, inmid-
dels 85, heeft het boek nooit gelezen. "Dat wilde ik zelf
niet. Ze \veet ook nog steeds niet hoe ik haar heb ervaren.
!\1aar af en roe vertel ik haar dingen van vroeger en dan is
ze stomverbaasd, 7.0van: heb ik zó gereageerd?
"Ik kan nu berer met haar praten, en soms kunnen we
ook vreselijk lachen. Maar ik ga nooit meer terug naar
haar als moeder. \X'amal ben ik nu inmiddels over de 60,
dan zou ze me wéér kunnen kwetsen."
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N icolaas Matsier:
Ik had het geluk om
ouders te hebben

• •met wie een verzoening
heel goed mogelijk was

Hij schreef een schitterende
autobiografische roman over

zijn ouders, waarin hij
terugreikt naar zijn

gereformeerde jeugd in de jaren
vijftig. In 'Gesloten huis' zet
Nicolaas Matsier een streep

onder dat verleden. Inmiddels
kan hij zijn ouders met respect,
zelfs met iets van liefde bezien.
"Dat is misschien wel het beste
wat je kunt bereiken: dat je met

terugwerkende kracht op
gelijke hoogte met ze komt".

Een interview met de schrijver
over ouderschap en kindzijn.

door Trudy Kunz
Foto's: Wim Ruigrok

"Er is een tijd dat je niets van je familie
wilt weten. Ik herinner me dat nog wel.
Ik had echt een ideologie van de vriend-
schap. WahlverUlalltschaftcll moest je
hebben. Je ouders was het gruwelijk lot
waarvan je alleen maar de maximale af-
stand kon nemen. Ik heh ook vrij lang ge-
dacht dat ik dat ~aeformcerden-dom
maar als een gesloten boek moest be-
schouwen. Dat heeft cco tijdlang prima
gewerkt. maar op zeker moment blijkt
dat je je verleden nier straffeloos kunt
verstoppen. Je zult cr iets mee aan moc-
ten, wjl je verder kunnen." Het gezicht
van Nicolaas ~1atsicr, schrijver van de
autobiografische roman Geslmen Huis,
krijgt als hij dit 7_egteen gepijnigde uit-
drukking die prachtig past hij de inhoud
van zijn boek. un zinsnede daaruit heeft
me na lezing niet meer los gelaten:
Een groot verdriet - wat is eell groot ver-
driet? Een vlmlriet kan zo ontzagli,k vor-
meloos ûjll. dat juist Zi;II onzichtbaar-
heid een aanwijzing kan vormelI niet
voor zijll afweûgheid maar voor zif11
alomtegenwoordigheid.
Het is dat alomtegenwoordige verdriet
uat, jaren nadat de schrijver het ouderlijk
huis heeft vrrlaten, zijn rol komt eisen in
de vorm van een totale geestelijke ontred.
dering. Gekte, noemt hij het zelf. Een
gekte waar hij eerst doorheen moest om

zich definitief te kunnen bevrijden van de
spoken van zijn jeugd.
In 'Gesloren Huis' wordt het allemaal
wondermooi beschreven: de vijftiger ja-
ren waarin de schrijvet opgroeit; de dood
van een broertje en een zusje, waarover
thuis gezwegen wordt als het graf; de be-
klemmende sfeer die daarvan het gevolg
is; de moeizame volwassenwording, de
gekte, de dood van de ouders en tenslotte
de bevrijding - of iets dat daarop lijkt.
Want kan er van echte bevrijding nog wel
sprake zijn als men is opgegroeid met de
nek in een strop van schuldbesef, dood,
zonde en zwijgzaamheid?

Om deze vraag te beantwoorden heeft de
schrijver mij op de7_e mistroostige no-
vembermiddag, samen met zijn poezen,
een pot thee, boterkoek en wijn, meege.
voerd naar de bibliotheek van zijn wo-
niog. Telefoon is in dit vertrek niet aan.
wezig. Een dochter heeft op verzoek van
de vader haar drumspel elders in huis
beëindigd. De schrijver maakt bovendien
melding van een, wegens nachtbraken,
prettige staat van loomheid. Beter voor-
waarden lijken, kortom, nauwelijks
denkbaar voor het houden van een alles-
zins contemplatief gesprek.
~Toen ik meer onder ze leed," zegt Mat-
sier, "als kind en als opgroeiende jongen,
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Het vreselijke schema van zonde, schuld en
genade zette een domper op alles wat het
leven maar enigszins aantrekkelijk maakte

heb ik natuurlijk wel haatdragender over
mijn ouders gedacht. Je kunt daar nog
net iers van vermoeden, neem ik aan, als
je mijn hoek leest. ~taar ik heh van 'Ge-
sloten Huis' beslist geen afrekening wil.
len maken. Daar hen ik waarschijnlijk te
oud voor geworden. \'O:/anthet hdpt na-
tuurlijk als je ouders dood zijn, en als je
zelf wat ouder bent geworden, om ze in
een wat milder, historischer licht te zien.
,\bar als arrogante gymnasiast \.ond ik
mijn ouders ongelooflijke kleinburgers.
Het waren geen interessante intellecten,
in mijn ogen. Mijn vader was dan wel een
sOOrtvan geleerde, maar ik vond hem een
ontzaglijk dorpse, Friese planelandsjon-
gen, eigenlijk. ~let een primitief geloof.
Toch was hij wel een goedlachse, vrolijke
man. Hij kon goed vcrha.1enen anekdotes
vertellen. De vakanties waren ook erg

leuk, bijvoorbeeld. Het was niet alleen
maar een tranendal. Er werden thuis
spelletjes gedaan, er werd veel geleun.
Als deze uienddijke ouders van mij niet
1.0 hang waren geweest, had het er al een
stuk heter voor gestaan. ~1aar ze waren
oJl[zaglijk bang. Godsdienstig bang.
N"ooit ieh durven aansnijden. Het was
een piëtistisch soort van christendom,
heel zuiver, maar in dar \Tesc1ijkeschema
van wnde, schuld en genade. En om die
genade te verkrijgen moest je wel eerst op

je knieën en je lOnden opbiechten . .\-lijn
vader heeft in zijn jeugd eens een verhaal
geschreven in een protestants-christelijk
geurende \"erzamelbunJd, getiteld 'Als
bladeren vallen'. Daarin wordr het
hoofd persoontje weer eens ergens schul-
dig aan bevondell; cr is weer slechtigheid
in het spd, en dan kan er dus niet gesla-
pen worden. Het zwaar christelijke sche.
ma is in dat verhaal wederom in alle een-
voud te bezichtigen: het ventje gaat ten-
slotte met de begrijpende moeder op de

Kennelijk kun je
het nog een heel
eind schoppen
door je eigen

inbreng, je eigen
karakter. Maar

het heeft wel lang
geduurd.
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Misschien is dat wel het beste dat je kunt
bereiken: dat je met terugwerkende kracht
op gelijke hoogte komt met je ouders

knieën voor het bed. vergeving vragend.
en pas daarna kan het heerlijk gaan sla-
pen. Het is echt verbijsterend om te lezen:
het gaat om volsTrekt onevenredige ang-
STen, rond een slechtigheidje van niks.
Een beetje kattekwaad. hoogsten>. Maar
het ongelooflijk rampen-sceoario dat
daarop werd losgelaten. waardoor je als
kind een soort levensangst werd bijge-
bracht ... dar is echt ongelooflijk. Het 1.et-
re een domper op alles wat het leven
maar enigszins aantrekkelijk maakte, tot
in de kleinste dingen. Ik herinner me nog
goed: op weg naar school was een SlOOT-
je, en dat was bevroren. Ik ging daar op
een gegeven moment door het ijs, en daT
was dus vreselijk. GrOTeschrik: oei oei,
TOtzó ver in de sloot, helemaal vies, en zó
naar huis te moeten! Ik wrgde er wel
voor dat ik onmiddellijk overal langs-
heen ging, wdat het door niemand ont-
dekt werd.
Ach, het zijn kleinigheden van niks. maar
het besef dat je als jongetje al had dat het
idS verschrikkelijks was, wat daar ge-
beurd was ... 1-10nd dichT! Onmiddellijk
naar de badkamer! Uitspoelen! Drogen!
AI die angst. In zo'n milieu leer je niet le-
ven. je leert er alleen maar huiverig te
zijn. Ook de mate waarin seksualiteit bij
ons onbenoembaar was. Compleet terra
incogniTa.Mijn vader heeft eens een boek
in de kachel gegooid waarin 'iets vies'
stond, in zijn ogen. Terwijl het ging om
een volmaakt onschuldige detective. Ver.
bijsterend. Daar kun je tegen vechten wat
je wilt. maar het drukt een eeuwig stem-
pel op je."

Eenmaal de puberteit voorbij, kwam u
niet op het idee hen vaarwel te zeggen?
~Nee. Er speelde natuurlijk ook een
machtsfactor mee tijdens de op\'oeding,
en bij de uitlopers daarvan. Ik bedoel - ik
moest gewoon geld van die mensen heb-
ben om te kunnen studeren. Ik kon geen
beurs krijgen. Het heeft geen zin om bet
te leggen, maar ik was ongem'ijfeld ie-
mand anders geworden als ik TOenhet
vernuft had gehad. of als iemand mij de
moed had ingesproken. om na mijn eind-
examen met thuis te hreken en mijn eigen
geld te gaan verdienen. Maar op de een
of andere manier was ik niet in STaatmijn
gang te gaan. om te rebelleren. Alles ver-
liep in dezelfde treurige, morsige zwijg-
zaamheid. Dingen gebeurden gewoon.
zonder dat er een woord aan werd vuilge-
maakt. Zo was het van mijn broer en mij
ruimschoots bekend dat wij allang niet
meer geloofden. Dat was bekend, hóe
moet je mij niet vragen, maar mijn ou-
ders wisten het. Je kon het waarschijnlijk
eenvoudigweg aflezen aan onle norse
koppen. Maar zolang wij maar braaf
meegingen naar de kerk, werd er met
geen woord over gesproken."

U bleef gewoon meegaan?
~Ja. beschamend hè? Ik lOng dan wel
niet mee, maar ik zat er. Iedere zondag,
zelfs TOenik al studeerde."

Zo zat ik daar, als tIlssen twee muren, en
sloot de ogen zodra de preek begoll. Ik
slaagde er - hoewel klaarwakker - in,
geen enkel woord op te vangen !'an de
vermaledijde rethor daar voor ill de kerk.
Al mijll energie wendde ik aall, vraag niet
hoe, om die taal, die verzeIl, die citaten,
die parafrasen en die eigell woorden te
vermorzelen, imvelldig, tot iets als een
volslagen ilmerlijke stille waarin alle le-
ven voor enige tiid was opgeschort.

Nicolaas Matsier: ~Kee, verbitterd ben
ik niet, geloof ik. Ik kan alleen maar ver-
bluft zijn over hoe weinig het geloof mijn
ouders geholpen heeft. Je wu denken:
dat systeem hadden ze toch om lich te-
weer te kunnen stellen tegen wat hen
overkwam. 1-Iaar nee, de spoken van
mijn dode broertje en zusje bleven hun
invloed uitoefenen op de levenden. zon-
der dat er met een woord over gesproken
werd. Als mijn ouders hun tranen niet
konden bedwingen, wendden zij zich af.
Het geloof bood hen niet alleen geen
steun, het maakte ook dat zij hun gevoe-
lens afstopten en verSTOpten,waardoor er
van verwerken helemaal geen sprake kon

ûjn. Hun verdriet mocht niet gezien wor-
den, le wisten er geen raad mee. Aan de
andere kant: welke ouder weet wèl raad
mrTde dood ,'an 1.ijnkinderen? De keren
daT ik mij oppervlakkig heb geprobeerd
voor Te stellen dat mijn dochters zoiets
overkwam - dat is bijna niet voor te stel-
len. Ik kan voor mezelf alleen maar be-
denken dat, wat wij ook allemaal be-
spreekbaar hebben leren maken. be.psy'
chologiseren en be-therapieën - dat dat
allemaal biTTerweinig zou helpen als je
miets overkomt. Ik heb ook met een ze-
kere bijgelovigheid de data zien passeren
waarop mijn dochters de leeftijd bereik-
ten die mijn broertje en zusje hadden
toen ze stierven. En toen die data voorbii
waren. heb ik gedacht: nu zijn we in vei-
ligheid."

Van mijn moeder herinner ik me veel,
heel veel huilen, maar gedoseerd rn uitge-
spreid over jaren. Net als die ene keer van
mijn vader deed ook lij het met de rug
naar mij toe en in de nabijheid van ra-
men. Alsuf daar, waar de begrenzing van
hel huis was, pas de mogelijkheid geo-
pend werd om tranen te vergieten. Zij
huilde tenviiI zij de planten water gaf.

Hij tuurt lange tijd naar de grond. ~Er
zijn ook mensen.~ komt cr dan, "die uit
gezinnen komen die ... waar de palronen
1'-0 vastliggen, dat ze later niet in staat lijn
om zelfs maar te overwégen om kinderen

te hebben."
U heeft hel niet weerhouden.
"Nee. maar daar was eerst wel die gekte
voor nodig. Ik denk dat ik mezelf op de
een of andere manier heb willen duidelijk
maken dat ik iets had af te rekenen alvo-
rens tot vaderschap in staat te zijn. Mis-
schien was het wel een krankzinnig bijge-
loof dat je, zolang je je doden niet hebt
begraven, ook alleen maar doden kunt
voortbrengen. Wat dat betreft lil' ik die
periode van waanlin als een soort rem op
de opmaat tot het besluit om lelf kinde-
ren te willen. Het gebeurde niet \'oor
nirts een jaar voor de geboorte van mijn
eerSTedochter.
Ik ben er ook vall overtuigd dat lO'n gek-
te je niet zomaar o~'ervalt, dat je cr geen
weerloos slachtoffer van bent, maar dat
er ook een moment van keuze in zit. Ik
zal niel beweren dat je heThelemaal in de
hand hebt, maar het is zoiets als zwem-
men in de branding, of om een pier heen:
je loopt wel gevaar, maar je kunt lwem4

men, je bent er zelf bij. Het staat voor mij
vast dat het betere deel van die waanlin
een SOOrtanalyse geweest is, waarbij ik
op vurige wagens langs de afgrond reed."

In het boek is de scène waarin de malen-
de won naar het ouderlijk huis gaat in de
hoop door zijn ouders gered te worden,
een ontroerend hoogtepunt. 'Nou en of,'
schrijft Nicolaas Matsier, 'ik wilde er-
kend worden als geval van achterstallige
rouw [...}, kinderrouw die zich inlussen,
ongerouwd en wel, als een olievlek over
mijn hele leven had uitgespreid, die de
smaak van mijn sindsdien maar half ge.
leefde leven had bepaald, vertraagde kin-
derrouw die ik nu alsnog, een dikke vijf-
entwintig jaar later, energiek ter hand ge-
nomen had! En waarvoor ik de hulp van
mijn ouders dringend nodig had .. .'
Zijn grootste onzekerheid betreft zijn va-
der: als die bang zou worden van zijn
zoon en diens behoeften zou negeren,
was de loon verloren. Het was erop of
eronder. In die overtuiging belt hij bij zijn
ouders aan, om Teontdekken dat hij van
zijn moeder geen steun heeft te verwach-
ten - zij is inderdaad doodsbang voor
haar zoon - maar zijn vader reageert
daarenlegen op ongekend grOOTsewijze:
Minder herinner ik me wat ik zelf te ber-
de bracht of wat hij, mijn Ilader, zei, dan
dat ik welkom was, volop welkom, ook
als malende zoon. Dal herinner ik mij. en
dat mij welgedaan werd, dal ik verkwikt
werd, dat mij" vader hel bad voor mij liet
t'ol1opm, dat hij i" eige" persoon !Jetbad
voor mij vol liet lopelI, en met û;n eigel'
vader!Jand ill het water gestoken de lem-
peratullr van het badwater mat, en dat
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hij, terwijl zijn uitgeputte :W0l1 ill het 011-

derliik lighad lag te sl"imeren binl/entrad
met eell heker warme ",elk die hij hem
deed opdrinkCl/ terwijl hij gezeten was op
de rand van het bad - en ik wist, op dat
;:(Jwel huiselijke als l'erheven moment
van de vaderme/k, dat hij mij gered !Jad,
met zijn eenvoud ell zijn intuïtie.

Zo'n diepe kloof als ik vroeger tussen mijn
ouders en mij ervaarde, hebben mijn
kinderen in ieder geval niet hoeven te ervaren

Nicolaas ~latsier: "'Hrt gekke is, dat hij
toen krnnelijk niet echt beducht is ge-
weest.llij nam geen afstand, terwijl ik
daar toch als een orkaan binnenkwam. Ik
was weer een kind, een kind van zes dat
de volle aandacht opeiste. Daarom kre-
gen mijn ouuers ook zowel macht toebe-
deeld. Ik had echt heel sterk het idee: hij
redt mij. Volgens diezelfde logica had hij
me ook in het verderf kunnen storten. Ik
weet nirt wat er dan gebeurd zou zijn.
~taar hij was buitengewoon aardig en ik
kan niet anders dan met grote genegen-
heid aan dat gebaar van die melk terug-
denken. Een gouden gebaar. Ik denk dat
hij op een heel eenvoudige manier snapte
wat ik uitspookte. Hij had een heel goede
intuïtie daarvoor. Schitterend, want voor
hetzelfde geld was hij geweldig in zijn
wiek geschoten door mijn aantijgingen.
Ik kwam hem daar een beerje vertellen
dat hij niet goed had gerouwd, dat hij
zijn kinderen had uitgesloten van de
rouwen dat dat nog maar eens allemaal
óvtr moest. Dat is geen kleinigheid. En
om dan Ir oren zo te zetten dat je luistert
naar wat de boodschap is, en dat je de he-
le rest laat zitten - dat is grote klasse. ~
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Is het op dat moment goed gekomen rus-
sen u beiden? Heeft u hem, kunnen ver-
geven?
~Ja, dat is niets teveel grzegd. Daardoor
kon ik Tenslotte onk los van hrm komen.
En inmiddels denk ik dat ik wel zo groOT
ben geworden daT ik die mensen met re-
spect en met iets van, komaan, liefde kan
bezien."

De tobber in u is met her badwatrr weg-
gegooid.
~:S-ou, eh ... er zijn zorgelozer mt'nsen
dan ik, d:H staat vast. Toch denk ik van
mezelf dat ik inmiddels vrij opgewekt
heb weten te worden. Ik heb een aardig
herstelde vitaliteit, langlamerhand. ~laar
ik ben tamelijk gewetensvol en in die zin
ben ik toch wel een tobber gebleven. Ik
word er alleen niet meer zo door belem-
merd in waT ik wil, in de kanten die ik op
wil. Ik denk nu alweer ct'n p,lar jaar: ik
red me uitstekend, ik vermaak me heel
goed. Kennelijk kun je het nog een eind
schoppen door je eigen inbreng, je eigen
karakter. fl.laar het hedt wel erg lang ge-
duurd. Zo ben ik het groOTste deel \'an
mijn leven absoluut nier van zins geweest

Ik voel me
aan de ene
kant los
van m'n
verleden,
maar zet
het ook
met emge
trots voort

een gezin te gaan stichten. Dat leek mij
lange tijd het meest verachtelijke dat een
mens kon doen. En nu vind ik het schitte-
rend. De angst dat de familiegeschiedenis
zich via mij zou herhalen, is ook allang
weg. Ik heb naar miin idre een goede
srreep gezet onder dat verleden. Of - nee,
het is mooier: ik voel me er aan de ene
kant los van, maar voor een ander deel
zet ik het ook met enige trots voort.
Trots, of sympathie - ja, dat vooral. Srm-
pathir voor daT hoekige Friese volksdeel
waaraan ik onrsprorrn brn, al is heTvoor
mij nog steeds een hele toer om enig be-
grip op tr brengen voor wat er in die kop-
pen mag zijn omgegaan. liet was natuur-
lijk een hele genetatir, die her zelf ook
moeilijk moet hebhen gehad, en hun ou-
ders óók weer. Ja, god, ik heb wel genoeg
histori,ch benul om het betrekkelijke
drama daarvan in Ie zien. Maar wat ik
van die stijfkoppen in ieder geval heb
meegekregen, is een diep besef van 'chri,-
telijke' waarden. En die hoop ik, door
mijn gedrag en mijn handelen, nu aan
mijn eigen kinderen door te geven. Want
er heerst op dir momem natuurlijk een
lerr afgevlakt, van niet, meer wetend re-
Iativ'isme, en daar ben ik geen echte lief-
hebber van. Ik weet ook niets beters,
moet ik erbij zrggen, maar ik zie mrt een
zekere schrik hoe ongelooflijk vlak alles
in een paar decennia tijd is geworden. In
die zin neem ik de opvoeding die ik heb
gehad met terugwerkende krachT nog wel
in dank af ook. Ik ben van de weerom-
stuit ook helemaal nieT lo'n v"(lOrstander
geworden van dl.' aori-auToritaire aan-
pak. Ik vind niet dat je met kinderen al-
tijd op voeT van gelijkheid moet verkeren.
Ik denk, heel eenvoudig, dat cr aan kin-
deren toch altijd grenlen gesteld moeten
worden, en dar het vervolgens de taak
van die kinJeren is om wat aan die gren-
zen te rukken en te trekken. Terwijl het
aan de andere kant jóuw taak is om gr-
woon het lef te hebben een ouderwetse en
degelijke op\'oeder te zijn. Dat is gewoon
wat je te doen hebT. Ik hoor mijzelf vaak
genoeg tegen mijn dochters Zeggen: 'Kan
mij wat schelen wat al die andere kinde-
ren voor tiiden mogen maken in die dis-
co's - JIJ KIET!'"

\'{'aama dl" schrijver, niet voor het eerst
die middag, een aanstekelijke lach prndu-
ceut. Wam ook zijn \"folijke kant, dat
moet nu maar eens gezegd, erfJe hii 'ui-
teraard' van zijn vader. Al blijft een som-
bere bespiegeling bij hem nooit lang uit:
"Tja, wie weet waT wij weer allemaal op
onle bQ[erham krijgen, later .. \laar l.o'n
diepe kloof als ik vroeger rus,en mijn ou-



ders en mij ervoer, hebben mijn kinderen
in ieder geval niet hoeven te en'aren.
Waar ik op dit moment wel oprecht spijt
van heb, is dat ik ze niet doodkalm naar
christelijke scholen heb gestuurd. Ze zit-
ten nu allebei op een school waar met het
godsdienstig erfgoed helemaal niks ge-
beurt. Het wordt ook niet beschouwd als
iets waar je voor je goede fatsoen iets
vanaf moet weten omdat het hoe dan ook
deel uitmaakt van onu beschaving. Ik
heb destijds weleens in een boekwinkel
naar een kinderbijbel gezocht om mijn
dochters uit ~'oor te lezen, maar ik vond
het schrikwekkend allemaal. Die bijbels
worden steeds meer naar die kinderen roe
geschreven, met het gevolg dat de gruwe-
len en de engelen en de wonderrn er alle-
maal uit zijn grhaald. Dan krijg je m'n
gemoraliseerde bijbel, of een bijbel waar-
in alles wordt uitgelegd. Ik heb nog een
korte tijd overwogen om dan zelf maar
l'en kinderbijbel te maken. Daar had ik
best een paar jaar van mijn leven voor
over gehad en ik had nog wel een beetje
Hebreeuws willen leren ook. r\1aar het le-
ven is kort, dus ik heb het uiteindelijk
niet grdaan. Toch heb ik daar spijt van,
want ik vind het niet goed dat mijn kin-
deren werkelijk van roeten noch blazen
weten. Als ik het ze zelf niet zou vertel-
len, kwamen zij nergens te weten dat ons
moderne Westen zo doordrenkt is van
çhristendom, dat wij nog altijd proberen

te leven volgens een christelijk soort ba-
sismoraal. Of dat elke \'orm van socialis-
me bijvoorbeeld geheel ondenkbaar zou
zijn geweest zonder de christelijke uitvin-
ding van het principe 'voor God zijn alle
mensen gelijk'."
Nu er een nieuwe schil om zijn verleden
is gegroeid - door het krijgen van kinde-
ren, die hem in zekere zin onafhankelijk
maakten van 7.iinouders, maar ook door
het feit dat die ouders inmiddels dood
7-ijn- is hij steeds beter in staat de dingen
op een aardiger, en waarschijnlijk ook ge-
nuanceerder manier in perspectief te zien:
"Mijn ouders zijn inmiddels ook kleiner
dan ik geworden. Dat bedoel ik absoluur
niet hooghartig, maar ik ben ze in zekere
zin langszij gekomen. Dat is, als het je
een heetje meezit, misschien wel het beste
dat je bereiken kunt: dat je met terugwer-
kende kracht op gelijke hoogte met ze
komt. In je hoofd. En dat gebeurt per de-
finitie na hun dood, als je in wezen pas
echt volwassen wordt."

'Wij zijlltlll wezen,' Niet lallg /Ia de dood
van moeder heb ik mijn broer dat tegen

iemand horen zegge'l, en ik meende eell
delfg t'an ironie te horelI. Maar ern snelle
blik op hem liet zien dat hij !Jet in ernst
had geugd, Je ouders, zo gillg hij voort,
warelI altijd een ml/ur geweest tussen ;ou
en de dood, en die muur was /lil weg. Het
beeld dat hij gebruikte, voor het nieuwe

en definitieve gevoel, trof me. Misschien
was 't het beeld der beelde". Zeker, wij
waren kwetsbaarder geworden. NI/ lie-
pen wij ulf voorop,

Natuurlijk heeft ook het schrijven van
zijn hoek aan zijn uiteindelijke bevriiding
bijgedragen. ~Wat ik met dat boek heh
gedaan, is die draaikolk van allerhande
verlangens en vergeefsheid in een soort
van perspectief zetten, in plaats van ze
zelf het perspectief te laten vormen, zoals
Tentijde van mijn gekte. In die zin zou het
mij ontzettend Teleurgesteld hebben als
bet me niet was gelukt dat boek te schrij-
ven."

Heeft u zich inmiddels met uw ouders
verzoend?
Bedacht7.aam: ~Jawel. la, natuurlijk. Ik
had het geluk ouders te hebben met wie
een verzoening heel goed mogelijk was.
Dat is een kwaliteit van hun, nit"t van mij.
Ik denk dat ik anders ook nog wel in
staat 7.OU zijn geweeSTom mij heel erg
niet te verzoenen, Ik bedoel: je kum die
mensen van alles verwijten - onhandig-
heid, onwetendheid - maar er zat abso-
luut geen kwaad bij. Kwaad is een totaal
andere catt"gorie, waarbij verzoening
naar mijn idee onmogelijk en misschien
ook onwenselijk is, ~laar mijn ouders
waren volstrekt onschuldig." •

Nicolaas Matsier
Geslolen huis
Roman

'Als een archeoloog van het eigen
verleden is hij te werk gegaan, wat
een zo indrukwekkend bock als
dit heeft opgeleverd.'
T. van Deel, Trouw
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door Jos Brink

Dode dingen
Een adressenboekje, een notitieblaadje:
Annie is morgen jarig. Achtentwintig maart is
Annie blijkbaar jarig. Nooit gehoord van Annie ...
Een paar sloffen vind je. En een filmsterplaatje,
Zomaar niks, een plaatje. Waarom dat bewaard is,
Weg ermee. Want alles willen houden kan niet

Het Troskompasje, en Varopabrood,
Z'n bril, z'n Dentofix, een doosje schroeven.
Wees eerlijk, zou je zelf die rotzooi hoeven!
't Was van je vader ja, maar die is dood.
Wat is een potlood nog, een schemerlamp?
Wat is een foto van nog voor z'n trouwen?
Nou ja, die hou je dan, je mag toch wel iets houwen:
1921... Pinkster kamp.

Een adressenboekje, een notitieblaadje,
Het portret van mama in een Hemalijstje
En naast de post de sleutels van de wagen,
Een stapel foto's, achter in een laatje,
Nooit es ingeplakt. Hé, wie is dat meisje,
Is dat tante Mary! Moet ik 'r toch eens vragen.

'Hoe gaat het vader? Heb je weer wat trek?
Je hebt wat tijd nodig om uit te zieken!

We zullen 'n jonge vent van je fabrieken!
Je gaat niet dood. Welnee zeg, ben je gek.
De dokters zijn vandaag wel zo geleerd ...
Kom, nou niet huilen pa, ik ben toch bij je?'
Je vader is een kind dat ligt te schreien .
Mijn God, de rollen zijn wel omgekeerd .

En dat adressenboekje, een notitieblaadje ...
Annie morgen jarig ... Annie ofT rudy of Lize...
't Zijn levens in een leven, namen, namen, namen ...
En die sloffen vind je. Sloffen! God wat haat je
Zo'n postume schoonmaak. En de directrice
Zeurde: 'Ach meneer, dat doen we morgen samen.'

En het kin niet samen. Want zo'n afscheid is
Geen zaak van hem en mij met nog een vreemde.
Je zoekt je weg alleen als een ontheemde,
Je doet het nog es, de begrafenis.
Je legt zijn leven op een rij
In dode dingen die zijn uitgezworven.
De dingen die met hem zijn meegestorven.
Gestorven, net als het kind in mij.



ALSTUBLIEFT: 17 KLINKENDE
STELLINGNAMES VAN DE ASN

Algemene Spaarb k
an \lOOr Nederland

De ASN,

de Algemene

Spaarb:mk voor Nederland, neemt al meer dan

dertig jaar op klinkende \vijze stelling tegen

sociaal en maatschappelijk onrecht. Dat blijkt

onder meer uit haar principiële beleggingsbc1cicl.

Zo gaat uw spaargeld bijvoorbeeld wel naar

sociale woningbouw, ouderenzorg en onderwijs.

Maar absoluut niet naaf landen \vaar de mcnscl1-

rechten worden geschonden, naar de wapen-

industrie of naar bedrijven die het milieu als

naruurlijkc stortplaats gebruiken. En dat resulteert

1:Over de muur. 2: Welterusten, mijnheer de president.

3: De vluchteling. 4: Menens. 5: Alles kan een mens

gelukkig maken. 6: frekie. 7: Madammen met een

bontjas. 8: Dame uit Surin.lnlf.". 9: Ot' hampofka.

JO:De zee. ": Terug naar de kust. 12: Het dorp.

, 3: M,llie Babbe. 14: Ik doe wat ik doe. , 5: Ali ouwe

Turk. '6: Ben ik te min. 17:Buikpijn.

Klinkt dit u als muziek in de oren, stuur dan de

bijgaande hem op voor meer informatie. Als u

vóór 1 februari 1995 een spaar- of hcleggings-

rekening opent bij de ASN (met een eerste inleg

van tenminste f 100,-), dan omvangt u gratis

ASN's unieke CD-ZONDER BIJSMAAK. Vol

Nederlandstalige liedjes met een maatschappij-

kritische hoodschap. Van onder andere Klein

Orkest, Bots, Harrie Jekkers, liesbeth List en

Boudev,.'ijn de Groot. Zo wordt stelling nemen

wel heel erg aantrekkelijk.

ALGEMENE SPAARBANK VOOR NEDERLAND
VOOR RENTE EN DIVIDEND ZONDER BIJSMAAK

Tt"It"foOll:070 - 35 69 341

----------------------------------------------------------------------------------------------
CD-BON VOOR NADERE INFORMATIE

Graag ontvang ik go:hcd ~'rijhlij\'end meer informarie oveT

~paren en heleggen hij dt"ASN.

Als ik vóór 1 fehruari 1995 een spaar- uf bdo:ggingsrekening open

(mer een inleg van tenminste f lOO.-l. dan onn,1l1g ik grati~

ASt"'s unieke CD-ZOt"DER B[JS:-"'IAAK.

Saam 'IN

Adres _

l'o~lCodefplaat~ _

Stuur deze hon ingevuld in een envelop zonJO:Tpo>negcl naar:

ASt", Antwoordnummer 111111,lSOI WHDen H;wg.
L J



Als je de toe~tantlen ;.o;id in Ihvuntla, Angola.

Soedan, zou je het haa~t niet Illeer geloven.

l\'lu•.u' er komt ('en tijd dat al die vluehte-

lingen terug gaan.

111'1 oog vall de w('rl'ld lS 41all allang

wper ('t'geus and4'rs. Tt'l"\'ijl ('igf'lIlijk dan pa

lid grote kUl"w('j lll~gillt.

\Vant hoe IHw\\' j4' 4'('n n>t'nieligd laJH

weet. op? Ilo(~ Illaak je 'H'('r huizell val

rllÏlleS, \\Iet'1"ukkl'daml van slag,'cltlen'( EI



HlOral: hoe brell~ je Wt'er n'I'lrtHlwt~n tt'rug

in ('en vernietigdt. sUlIlt'nlt'ving?

Samen met locale organisatit.s blijft

;Novill in adie als dt. aeties gevl('t'st zijn. Mei

hulp hij wedel'ophouw. Maal' ook Ilwt polilie-

ke -"leun. daal' en hit'l', Want allt'l'lI zo kUil jt'

proh('I'('n Iw.-llaling tt~vOOl,konwn.

\Vij noenwIl ht't til' Novib J\1(~tllOtlt'.'Vilt

1I tlaaJ'OVt')' uwer weten, 1lt'1dan 070-::H21777.

Help liever duurzaam. De Novib Methode.



U kunt deze drie speciale themanummers bestellen door [12,50 over te maken op giro 58 van de
Humanistisch Verbond te Utrecht onder vermelding van 'aanbieding nov. 1994', Dit aanbod

geldt zolang de (beperkte) voorraad strekt. Wacht dus niet te lang met bestellen!

Of toch maar alle drie ...

HUMANS!_.~.•._"""_.__ ...,

Bij IIl~thor~n van woorden als sterven en afscheid
nemen, denkt u miuchien enkel aan venlriet,

angst en pijn. TlKh is het themanummer Sterven
& De Dood al voor veel mensen een hart onder

de riem geweest. Iets over de inhoud:
Humanistisch raadsman Frits de Hesse probeert
patiënten Uil hun Ziektebed te troosten. Vaak
lukt dat met een goed gesprek; soms dient een

kopje koffie letterlijk al$ bakie troon.
Uitvaartbegeleidster Cabie Kenninck vertelt

over een humanistische uitvaart: "Kijk naar de
overledene en vraag je afwac passend en mooi is

bij deze mens", Ook in dit nummer een leuk
sprookje (om voor te lezen!) van Koos Meinderts

en veel columns en cartoons.

I .
.---,__ r•.•.._,-

, ( ; ~x/~
"'- / /
I

Het tweede themanummer gaat helemaal
over Lun. Nog altijd het meest gevraagde

nummer. Geen wonder: lust is immers één van
de prettigste ervaringen die de mens kan
overkomen. Susie Orbach vertelt waarom
vrouwen vaak bang zijn voor hun lusten. En
denken mannen echt dat ze het na die eerste
keer allemaal al weten? Een bezoek aan een
Amsterdamse polikliniek laat zien dat lust
al snel in 'last' kan omslaan. Een kwestie

van wel of niet veiligvrijen.
Je lust en je leven: 70 pagina's over genot,
normen en waarden, taboe's en traditie.

'Keuzes in het leven', het derde themanummer
is, een goede aanleiding om eens uitgebreid te
filosoferen over gedurfde keuzes en te mijmeren
over gemiste kansen. In dit nummer worden
grenzen afgetast, vragen geopperd,
mogelijkheden overwogen en meningen
gevormd. Wanneer kies je voor een kind? Ziek
worden is geen kwestie van kiezen, dat
overkomt je. Hoe ga je daar mee om? Waarom
laat een vrek alle geneugten van het leven
(schijnbaar) aan zich voorbij gaan!
Wat mensen zijn en d(}fn, wordt bepaald door
erfelijkheid, opvoeding en omstandigheden.
Maar ook door overtuiging, intuïtie, ambitie en
wilskracht. En door toeval, pech en het
(nood)lot. Hoeveel speelruimte daarbij is voor
vrije wil en eigen keus wordt in 'Keuzes'
verkend.



Tom Jansscn
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Gezellig blijven hokken
in het ouderlijk huis

door Jansen Schöuelndreier

HllMAl\IST dec. 1994!jan. 1995 48

Nest.hokkers worden ze
genoemd: de generatie

twintigers en dertigers die best
in staat zijn om op zichzelf te
wonen, maar die het in het

ouderlijk huis zo goed naar hun
zin hebben dat ze geen enkele
reden zien om hun vleugels uit
te slaan. Ze voelen er niets voor

om op een piepklein en
peperduur kamertje bij een
hospita te gaan zitten en om

zonder wasmachine en
gezelligheid op een houtje te

moeten gaan bijten.
Bijhun ouders hebben ze de

vrijheid om te gaan en te staan
waar ze willen, hebben ze een
eigen tv en telefoon op hun

kamer en als het even kan een
eigen opgang. Als ze ooit het
ouderlijk nest verlaten, dan is
dat voor een comfortabele
woning met bad en tuin, het
liefst meteen samen met een

partner. Want gezelligheid staat
net als onafhankelijkheid hoog in

het vaandel van de nieuwe
thuisblijf.generatie.

"Eigenlijk fungeert het ouderlijk
huis voor deze jongeren als

hotel", zegt Manuela du Bois.
Reymond, hoogleraar
Jeugdstudies aan de

Rijksuniversiteit leiden.

Het gaat om een groeiende groep jonge-
ren die in allerlei opzichten alldfHandig
is, lIlaar - al dan niet aangemoedigd door
de woningnood en OV-jaarkaart - he-
wust hesluit om bij hun ouders tt" hlijven
wonen. "Voor dele jongcn:n is het ge-
woon ('ril kruzt' met veel voordelen. Hun
ouders kunnen hen niets meer vertellen:
die worden alleen geacht onderdak tc
verschaffen cn eventueel nog te dokken.
In feite is hier sprake van een historische
ornmeuraai in de ouJcr-kindrclatic, die
deel UirffiJakt van een mrcr omv;lw:nd
maatschappelijk proces. ~

.\1anucla du Boi,-Rcymond doet onder-
wek naar de veranderingen uie iong{'ren
en hun ouuers hehhen ondergaan sinus in
de jaren '60 en '70 de maatschappelijke
orue in ue moderne \X't."steuropese landen
op z'n kop werd gez{'{. De nesthokkers-
trend is volgens haar een uitvloeisel van
een nieuwe ontwikkeling: het ge,taag Uil-
dijen van de ieugdfase, ~Steeds meer ion-
geren, vooral uit ue gegoede middenklas-
se en hogere milieu" verkeren heel lang
in een tussenfast." waarin ze vlees noch vis
zijn: geen kind meer, maar ook nug geen
volwassene. Ze zijn seksueel en sociaal al
heel vroeg zelfstandig, maar tot diep in
de dertig blijven ze cr een 'jeugdige' le-
vens<;tijt op nahouden. Op een It."cftijddat
hun ouders allang de lasten \'an het vol-
wassenenbestaan torsten gaan zij op een
vrijblijvende manier om met relaties,
staan te swingen in de disCf), dragen non-
chalante kleding en hechten \.ecl waarde
aan stiil, Een levensHijl die wordt gevoed
door een uitgebreide jeugdcultuur en op
hen gerichte commercie, ~
Vooral de jongeren uit de hogere milieus,
waar veel nadruk wordt gelegd op zelf-
ontplooiing, vinden dat ze hun leven vol-
komen op hun eigen manier moeten kun-
nen inrichten. Aan de andere kant blijven
ze financieel \'aak 7-\vaar afhankelijk van
hun uuders of van de staat. ~Het is een
beetje alsof het nog niet helemaal echt is.
Ze willen hun toekomst zo lang mogelijk
open en onhepaalu houden."
Volgens Manuela du Bois-Reymond zal
deze tendens niet zo maar worden terug-



gedraaid, omdat ;te wortelt in een aantal
structurele ontwikkelingen dat nog
steeds aan de gang is. Zo is er de la,1tste
veertig jaar een generatie van opleidings"
jongeren gekweekt: jongeren gaan mas-
sa,ll naar hbo's en universiteiten of stape-
len de ene kortdurende opleiding op de
andere, waardoor;te lange tijd 'iong' blij-
ven. De steeds verder inkrimpende ar-
beidsmarkt is ook niet meer in staat om
hen op jeugdige leeftijd op te nemen. Dat

leidt tot een 'parkeereffect' waardoor
(lok de minder lang doorlerende jeugd de
overstap maar een economisch zelfstan-
dig bestaan pas op latere leeftijd maakt.
Tegelijk ligt de hele le\'cnsloop steeds
minder vast: de baan-voor-het-Ieven is
net als de partner,v(Jor-het-le\'en een uit-
stervend verschijnsel. \X'erk bestaat
steeds vaker uit 'flexi-jobs' en tijdelijke
aanstellingen. Jongeren maken van dele
nood een deugd: ze hoeven zich niet te

Met hun
ouders gaan de
nesthokkers
om als goede
kennissen:
leuk als je
elkaar in huis
tegenkomt

binden. :-.tanueJa du Bois-Reymnnd: "Ze
sçhikken zich naar de onzekerheid, S!eI-
len lich flexibel op. Die flexibiliteit door-
trekt inmiddels hun hele levensstijl: alles
moet ontspannen gaan. Als een relatie of
baan niet goed uitpakt, willen ze zonder
problemen kunnen switchen. K

In dit \.age schemt'rgehied waarin jonge-
ren zich vrijuit heen- en terug kunnen be-
wegen, hlijft niet alleen alles mogelijk,
maar lijkt ook het begrip volwassenheid
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thlli~hlijvcnde jongen~ vrijwel niets in het
huishouden hoeft te doen. De moeder
hlijft - soms naast haar eigen baan - het
eten voor hem opdissen en zijn bed op-
maken. "Et."n uitstervend ver~chijnsel~,
stelt :-'hnucla du Hois-Reymond vast.
"Vrouwen krijgen steeds meer behoefte
aan 7.elfontplooiing."

Juist die ontwikkeling leidt er soms roe
dat het zo harmonil.'u7.e nesthok-principe
soms kan uidopell op heftige botsingen.
Nu de vrouwenemancipatie vaste voet
krijgt in de samenlt."ving, zien steeds meer
moeders aan de horizon de vrijheid lon-
ken die wacht als haar kinJeren het huis
uit zijn. Het zogenaamde 'lege-nest-syn-
droom' (dC' angst om in een leeg huis te
komen zitten wanneer de kinderen uit
zijn gevlogen) heeft afgedaan, 70 blijkt
uit recent ondetzoek. Veel moeders heh-
ben de behoefte om nog et."n stuk le\'en
H)Or zichzelf te nemen, ze weigeren rot

het eind van hun dagen de dienstbare rol
te verwIlen. Ze willen zich gaan wijden
aan (vrijwilligers)werk of allerlei Cur,II'-
sen gaan ,'olgen. Of een nieuw !e\'en be-
ginnen mer hun nieuwt' \'Tiend.
Deze wensen hor~en nogal eens met die
van hun thuiswonende kruost, dat juist
lievcr geen veranderingen aan het thui,-
front wil. Hoezcer de situatie uit de hand
kan lopen, valt op te maken uit het feit
dat de laatste jaren - l'en decennium gele-
den was dit nog ondenkhaar - \'CT>cheide-
ne moeders hun volwassen 10nn voor de
rechter hebben gedaagd om hem via een
kurt geding ht't huis uit te krijgen. •

Voor dil anikel is ook gehruik gemaakt
van het hoek 'Keuzeprocessen van jonge-
ren. een longitudinale studie naar de ver-
anderingen in de jeugdfase en de rol "an
de ouders', door Manuela du Aois-Rey-
mond c.a., Vuga-Uitgeverij, Den Haag.

Marit van Meeket
Ik heb thuis vrijheid,

"Ik zeg wel eens gekscherend tegen
mijn ouders: nou ophouden met

zeuren, anders ga ik op kamers! '\-har
dat geheun zelden, want eigenlijk ben
ik helemaal niet van plan om uit huis

IC gaan. In ieder geval niet lOt ik klaar
ben mei mijn studie Frans en ik weet

wat ik verder wil.

Afijn drie oudere broers t:n mijn lUS

zijn allemaal uil huis. Ik heb nu
ontzettend veel ruimte - een grote

zolderkamer. En ik heb vrijheid,
gezelligheid en privacy. We hebben een

tuin, ik kan builen in de zon zitten
studeren, en ik zil hier in Castricum 10
aan het strand. Ik denk cr niet over om

dat allemaal op te geven om in
Amslerdam in een hokje te trekken!

Het kost trouwens ook weinig tijd om
thuis te wonen, zo schiet ik harder op

met mijn studie. En het is veel
goedkoper, want ik hoef geen kosl en

inwoning te hetalen. Ik geef mijn
ouders wel et."nseen flesje wijn voor de

lelcfoun. En ik slOflllig een keer, doe
boudschappen. Daar zijn ~een

woorden voor nodig, dat gaat vanzelf.
Maar mijn moeder doet nog ~teeds het

meeste.
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Mijn ouders lalen me Hij om te doen
en te lOllen wat ik wil. Als ze me de wel

zuuden voorschrijven, was ik allang
hl:t huis uit geweesl, want daar hl:h ik
geen l.in in! Maar ik hou wel rekening

met ze. Ze willen nog steeds graag
weten hoc laat ik thuiskom - mijn

moeder is wat Stresserig van aard. Dat
irriteerl me soms, maar ik hel wél op

als ik hier ben.
Ze hoeven ook niet alles Ie welen. kiS

wal hen kan kwetsen, doe ik liever
buitenshuis. Grove raai bezigen

bijvoorbeeld. Ik werk geregeld als
hostess op t."enhus, je neemt dan het

taaltje van de chauffeurs over.
En als ik een serieus vriendje zou
krijgen, zou ik toch ook naar een

kamer gaan zoeken - dal soorl dingen
doe ik liever nietlhuis.

!\laar stof voor conflicten is cr niet
echt. Nooil geweest ook. Hel is

weleens gebeurd dat mijn ouders
ergens ánders over dachten dan ik,

maar wat dat nou was?
Ik mag dan soms dreigt:n mei

weggaan, maar mijn ouders zullen
zich echl niel uitsloven om mij aan

huis [e hinden. Mijn moeder zou hel
wcl saai \'inden als ik weggin~. Voor

haar hen ik een aanspreekpunt, wc
k1clsen over van alles. Maar mijn

ouders zijn allebei gewoon zichzelf, ze
doen precies wal ze willen en ze zeggen

waar hel up staat. \!,;'ezijn eigenlijk best
een houe familie, we zeggen elkaar

altijd erg de waarheid.
Maar wc zijn ook hed hecht. Mijn

hroers wippen nog gerelo:c1dlangs. Dat
is ook een belangrijke reden dat ik nog
thuis wuun: dan 7.ieik ze ook nog 'ns.

Ik heb met hen een heel sterke hand.
Aan ,'riendschappen heb ik nooit ved

waarde gehecht, ik heb wel een paar
niendinnen, maar mijn echte vrienden

zijn m'n broers.

Mei mijn toekomst hen ik nog niet veel
bezig. Ik wil zo snelmogclijk mijn

studie afrondt:n, maar wat ik daarna
wil, weel ik niel. In ieder geval iels

onregelmatigs. Ik heh geen 1.Înom me
van negen tOl vijf op een stoel tussen

vier muren te zinen. Ei~enlijk zit: ik
nogal op legen de O\'ergang van studie

naar werk. Misschien dat ik nog een
aanvullt."nde opleiding in de

lOeristenbranche ga doen en dan free-
rance werkwek als reisleidster wek.

TOl zolang blijf ik gewoon hier
wonen."

,



IlAlmAR,\ DOBRICK
Als onze ouders sterven

dll.!. tJl'l1:e
(}(u/e (}(ul£'(J_

~
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A~mo

Als onle ouders sterven. lijn onze jaren
als kind dl.'finitief voorbij. Juist op zulke
ingrijp('ndC' momenten heseffen we hoc
belangrijk Je band met hen was, zdfs als
wc het nin goed met hen mcenden te
kunnen vinden. ;.Ju ze sterven beseffen
wc Jat wc cr voortaan 'lllccn voor staan.
Barbara Dohrick heelt met een aantal
wnen en dochters gesproken, die mid-
den in het n"rwerkingsproccs van de
dood van hun vader of moeder staan. Zij
vertellen ovcr de schok van het wegval-
len vall de laatste barrière tussen henzelf
en de dood. Ook als ze dachten &n zij
zich go(.'d op de situatie hJ.dden vourbe-
reid, was Je nieuwe situatie cr een \"all

grote verwarring. Dohrick gaal in haar
beschrijving en analyse vall het rouwpro-
çes niet voorhij :lan d~ taboes die daar-
mee nog altijd zijn H.rhonden: dat we op

ons werk niet te veel \'an ons verdriet
mogen bten merken; cl:lt het mÎn of
meer verhoden is om gevod~m van op-
luchting te hebben bij de dood van onze
ouders: dat er vreselijke ruzies kunnen
ontstaan tussen de kinderen bij het ver-
delen van de erfenis; dat wc pas tijdens
ons rouwproces ontdekken niet alleen
positieve maar ook negatieve trekjes van
onze ouders te hebben overgenomen. De
helangrijkste les die het bock van (\;uba-
ra Dohrick ons [eert, is dar het nooit te
vroeg is om over de dood van onze ou-
ders na te dt'nken en cr met ht'n en onze
naasten over te praten, terwijl we tegelij-
kertijd moeten beseffen dat we in ome
onvermijdelijke rouw voor pijnlijke ver-
rassingen kunnen komen te staan.

Uitgeverij Amho. prijs FI.19,90.

(23), nesthokker:
~zelligheid en privacy
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door Jansen Schöuelndreier
foto: Peter van der Meer

JooP Admiraal:
Ik moest haar ideaalbeeld zijn.

HUMA:\ISTdec.1994/jan.1995 H

Ik bleef haar God,
haar lievelingskind



"Toen ik op een keer \••..eer eens proheerde kritiek tegen
mijn moeder te uiten, zei ze; 'Jij bent mijn God!' Het was
totale chantage; ik moest haar ideaalbeeld zijn. En ik w,\s
cr gevoelig voor. Ze heeft door zich afhankelijk van me te
maken en me te claimen, haar leven lang een grote greep
op me gehad."
Acteur JooP Admiraal (57) praat over de haat-liddercla-
tie met zijn moeder met de kalme openhartigheid van ie-
mand die de dingen onder ogen ziet, maar het oordelen
voorbij is. "Een ander zou misschien hebben gezegd; barst
maar, maar dat kon ik niet. Ik ben rot het einde toe bij
haar gebleven, en ik heb er geen spijt van."

De greep van zijn moeder betekende tijdens zijn jeugd:
flink aanpakken. "Zij regelde alles en gebruikte me voor
allerlei huishoudelijk werk. Ik moest meubels lil de was
zenen, stoffen, boodschappen doen. En 's avonds afwas-
sen, samen met mijn vader. Dan ging zij naar hed, ze had
vaak last van migraine. Bij de deur vertelde ze nog even
precies wat we allemaal moesten doen, al wisten we dat
natuurlijk allang.

Ze had ook heel veel aandacht nodig. Later, toen ik mijn
vader vcrzorgde omdat hij kanker had, is ze behoorlijk
geflipt omd;l[ zc niet kon verdragen dat hij zoveel aan-
dacht kreeg. Toen ik haar vertelde dat hij zou doodgaan,
reageerde ze met 'En ik word lam!' .\-lijn vader en ik wa-
ren opgelucht dat ze in een inrichting werd opgenomen."
Met zijn vader had JooP Admiraal een wanne band. "Hij
was niet zo hehberig. Hij was een zachtmoedige, emotio-
nele man, een politieagent die gedichten schreef en huilde
bij hoorspelen. In veel opzichten lijk ik op hem, hoewel ik
ook het nuchtere van mijn moeder in me heb.
Samen zijn ze wel altijd het hlok beton geweest waarop ik
stond. Ze hehben me nooit naar heneden gehaald. Ook
niet toen ze hoorden dat ik homoseksueel was. AI reageer-
den ze daarop heel verschillend."
JooP, die 'het' sinds zijn hhs-tijd besefte, had op dat mo-
ment al de wijk genomen naar Amsterdam om een kunst-
nijverheids-opleiding te gaan volgen. Op straat was hij
Ramses Shaffy tegengekomen, wat uitmondde in negen
jaar samenwonen. "Mijn moeder had ovcr ons in de Li-
belle gelezen. Ze kwam naar Amsterdam en zei: 'Ik weet
dat je ánders bent. En jc bent met Ramses. Dit mag vader
nooit te weten komen!' Zij zelf had er behoorlijke moeite
mee, net als mijn broer Piet (de latere euthanasie-pionier,
red.). }o.laar toen mijn vader het kort daarna toch van
haar hoorde, belde hij meteen op en zei: 'Ik hou van je.
Als JC maar gelukkig bent!' Hij heeft er de minste proble-
men mee gehad."

Het aantreden van Ramses bracht in huize Admir.lal ver-
anderingen teweeg. "Hij maakte cr totaal geen geheim
van d.lt wij samen waren. Zelf heb ik er nooit zo mee ge-
zeten dat ik homo was, ik was steeds verliefd, dát hield me
bezig. Maar door Ramscs werd ik opener, vrolijker, min-
der verlegen - mijn moeder waardeerde dat. Ze kon het

geweldig met Ramses vinden. Ook op mijn latere vriend
Juan was ze erg gesteld."
Inmiddels was JooP Admiraal naar het toneel omgebogen,
en rees zijn ster na optredens met Studio en Toneelgroep
Centrum bij het Werkteater. De relaties woelden, afgewis-
seld met perioden van eenzaamheid en drank. Vier jaar na
de dood van zijn vader zocht hij hulp bij de Jellinek-kli.
niek, waarna hij middels Refusal-pillen zijn drankversla-
ving meester werd.
Voor zijn moeder hleef hij onderwijl onafgehroken zorg
koesteren. Hij belde dagelijks zo'n twintig minuten met
haar. "Ik wachtte altijd tot zij wilde ophangen, want als ik
dat voorstelde zei ze: 'Ja, jij heht een druk leven, ik hen
hier maar alleen.' Dan moesten we dat weer uitpraten, of
liever: ik moest luisteren."

Toen zijn moeder eind jaren '70 Alzheimer kreeg en werd
opgenomen in een verpleegtehuis, zocht hij haar steevast
elke zondag op. "Ze werd steeds ongelukkiger, zei als-
maar dat ze dood wilde. Soms belde ze me in paniek, vlak
voor ik moest optreden: 'Je moet nu komen, ik kan niet
meer! Ik maak er een eind aan!' Ik stelde dan wel eens
voor om mijn broer Pict te bellen - dan was 't gelijk over!
~1aar ik vond het zielig voor haar. Ze had geen leuk leven
meer. Ze kon niet tegen alleen zijn, en ze wás alleen. Toen
ze dementeerde, werd ze bovendien steeds zachter en aar-
diger. En ik bleef haar God, haar lievelingskind ... ze was
zo blij als ik er was."
De wekelijkse hezoeken aan ZIjn moeder, waarlll de con-
versaties zich eeuwig herhaalden, verwerkte JooP Admi-
raal in '8 t met het Werkteater tot de voorstelling 'u bent
mijn moeder', waarin hij zichzelf én haar speelde. Het
stuk werd zijn grote doorbraak. Het werd bekroond met
onder meer de Louis d'Or-ronedprijs en oogstte ook suc-
ces in Zwitserland, Duitsland en Oostenrijk.
Tweemaal speelde hij het in haar verpleegtehuis. "rvIaar
daar was zij niet bij. Ze was al te ver heen, hing brahbe.
lend in haar rolstoel, ze was een soort plant geworden. Ze
heeft wel de foto's gezien waarop ik verkleed was .11shaar:
'Hier klopt iets niet!' riep ze toen nog."

"Zes jaar geleden is ze gestorvcn, op tweede kerstdag. Er
waren net even geen voorstellingen, ik kon haar helemaal
verzorgen. Toen het voorbij was, was ik erg opgelucht.
Niemand zou zo aan zijn eind mogen komen!
Nu staat ze me weer voor de geest zoals ze vroeger was.
En mijn vader ook. Sterke mcnsen, die hebben gezorgd
dat mijn broer en ik konden worden wat we zijn."
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Toen Sophie zelf moeder werd, bracht dat
een aardverschuiving teweeg in de relatie met
haar moeder

vond ik al op vrij jon~t" lerftijd veel te
vt"t"l van he! goede. Om onder hJ.:tr be-
moeizucht Uil te komen, heb ik H'eI af-
~talld genomen. Ik zag m'n moeder vrij
weinig cn als zt" me op helde met alkrlci
verhalen die me niet f."cht inn:>rt~ssccrdcn.
luisterde ik maar met een half OOT. :-':u ik
een kind hcb is dat Judl'fs gL'wordcn. Als
Ie me helt. en dat doet 'te vrij regelmatig
- ht"bhen we hele gesprekken met elkaar,
a[lijn die allemaal wel om m'n dOl.:htl'f
hccngchouwd. \X';lI1t dat is het helang-
rijkste wat wc nwt elkaar dC"1cn, Ook
hing ik, leker vlak na Je geboorte van
JIl'n dochter. lelf vaak aan Je telduun. Ik
wilde h,IM van ,11Ies vf3gcn over horst- en
flesvoeding, m,l,lf ook om IC wett"ll hoc
mijn moeder het heeft klaargespeeld om
ondanks een go_in van vier kinderen wch
ha.lr eigen leven te leiden. Dat is ook
mijn streven, maar bleek met lo'n han-
denbinder in huis nog niet zo eemoudig
te lijn. ~
Haar monler nam de rol van oma ook

met graagte op zich. Oma werd voor
haar een eretitel. "Vanaf het momem dar
m'n dodutr is geboren, kreeg ik alleen
nog maar kaartjes die waren onderte-
kend mft 'oma'," .\Iaar juisl dat oma
will<'n en kunnen zijn, hedt voor Rachel
dl' band met helM moeder \'erstevigd. "Ze
komt niet alleen \'l'eI meer bij mij, ik ga
ook graag met m'n dochter naar haar toe
en dat terwijl ik daarvoor ztlden bij haar
[)\er de "loer kwam. Ik zie dat lll'Il111Ue-
der fn d(K"hter een goede hand met tIkaar
hebben en dat doet me deugd. \X'ant om:>
en opa hebben toch een heel speci:>al
plekje in een kinderleven. Omdar ze van
de verantwoordelijkheid voor de opvoe-
ding oll!hen."n zijn, kunnen ze heel los en
onbevangen lIlet hun kleinkinderen om-
g:>an. Het worden IllL'Crfcn soort suika-
oom en suikert:>tlle dan dM ze zich zo no-
dig met hct gedrag en de upvueding van
hun kleinkind moeten hemoelen."
Dat overbezorgde wa.lr lbchelzelf 7.o'n
last van hedt geh:>d, legt haar moeder als

•

oma dus niet aan de dag . .\13ar tot haar
niet geringe verbazing ziet Rachel dat he-
zorgde wel in haar eigen mocders..:hap le-
rug. ,. Ik hetrap me l'T keer op keer op hoc
ik m'n dochter ook alsmaar wil volgen.
Ik laat haar wel mr('f los als mijn moeder
met mij deed, ze zit ook drie dagen per
week op de crèche . .\laar het liefst zou ik
van elke dag een verslag kriil~cn. Ook hen
ik nu al haig met hol.' zc het straks op de
basisschoolz,al gaan doen, trrwijl ze daar
polS ovrr l'en half jaar naartoe g,lat. Op
school 7.;111./: één van de velen zijn ell om.
dat zc nogol[ verlegen is, \"Taag ik me af of
ze het daar wel zal rfddcn. Ik probrrr dat
bcscheTinende wel los te laten, ma,u dat
kost me behoorlijk veelmoeitco"
In dat opzicht lijkt zc dus meer op holaT
moeder dan haar lief is. In andtOre op7.ich-
ten proheert ze het echter bewust anders
dan h,ur morder te doen. ~\X'at ik lil mijn
opvoeding heh gemist, is dat ik nooit be-
vestiging heb gekregen voor wat ik deed.
Zo kon ik bijv()orhedd goed trkrnrn,
maM d<ur werd amper aandacht aan be-
steed en het werd al helemaal niet gesti-
llluleerd. Ook kreeg ik \'Tilwel nooit com-
plimentjes. Die ged ik mijn dochtrr dU'>
wel vrel. Als m'n d()chtcr rekt"nt, liedjes
zingt of op haar eigen manier in et"11rU7.ie
tusst"n \"TiendjtOsbemiddelt, dan bevestig
ik haar daarin en 7.Cguitdrukkelijk regen
haar dat ze het goed dort.
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Rachel:
Mijn moeder
was nooit
boos, maar
verdrietig of
teleurgesteld.
Dat wil ik

mijn dochter
niet aandoen.

Dat de relatie met haar moeder wel
intensief, maar niet erg warm was,
realiseerde Anke zich pas toen ze zelf
moeder was geworden

Een ander tahoe was boos worden. ,\lijn
moeder was nooit boos, maar verdrietig
of teleurgesteld. Du gaf mij als kind v('el
schuldgevoelens. Dar wil ik mijn dochter
niet aandoen, dus zorg ik ervoor dat zij
wel boos mag worden. Ook maak ik in
haar bijzijn gerust openlijk ruzie met
haar \'ader. ~

Anke, 41 jaar had in tegenstelling tot
Sophie cn Rachel wel een hechte relatie
met haar moeder. Al kwam ze er door de
geboorte van haar twee zoons achter dar
het vooral een intellectuele rebtie was.
MWe deelden veel interesses, vooral op
het vlak van kunst en cultuur. Wc gingen
samen naar de opera, praatten over boe-
ken cn hadden voor een groot deel dezelf-
de kennissenkring." Dat de relatÎe met
haar moeder wel intensief, maar niet erg
warm was, realiseerde ze zich pas !Oen 7_e
7.elf moeder was geworden. "Zowel de
komsr van mijn eerste als r;v,-eede zoon
riepen bij mij heel veel emoties op. Via
hen beleefde ik mijn kindertijd opnieuw
en ging ik veel meer over m'n eigen jeugd
nadenken. Ik kwam erachter dat mijn
moeder haar gevoelens eigenlijk nooit di-
rect uitte en dat ik daarin toch wel veel

op haar leek. Doordat al die emoties los-
kwamen, hen ik m'n gevoelens meer gaan
uiten - al heeft dat wel een tijd geduurd, ~
Haar zoons - inmiddels 8 en 12 jaar wa-
ren niet te beroerd om haar daarmee een
handje te helpen. :\-1ethun gedrag en tem-
perament wisten ze, zoals 70veel kinde-
ren, directe confrontaties uit te lokken.
Anke: "Bij ons thuis viel nooit een om'er-
togen woord, alles ging in redelijkheid en
overleg. Zelf sta ik nu regelmatig tegen
m'n zoons te schreeuwen." En eigenlijk
vindt 7_edat wel prima. "Blijkbaar heb ik
die hang naar mrer emotionaliteit altijd
al gehad, Wam ik zocht op de één of an-
dere manier vaak vriendinnetjes uit bij
wie thuis de borden over tafel vlogen,"
De vertrouwdheid mer haar moeder
blijft, ook nu Anke kinderen heeft, voor-
al op het imellrcturle en kunstzinnige
vlak liggen, ~Dat knusse heb ik niet met
haar. Ik had wel grwild dat m'n moeder
me eens met strijken kwam helpen of dat
ze tegen me zei 'kind, ik kom eens lekker
de kasten bil jr uitsoppen', maar dat zit
er gewoon niet in, Zr is ook geen oma
die, toen de kinderrn nog baby en peuter
waren, urenlang met hen kon ruttelen. Ze
kon pas iets met hrn, toen ze groter wa-

ren en ze met hen kon pratrn."
Wel is het huis van haar moeder een ver-
trouwde plek voor de kleinkinderen ge-
worden. Anke: "Kerst, oud en nieuw en
dat soort feestdagen vieren we altijd in
familieverband. Dat is een uaditie die ik
wil voortzetten, want in mijn jeugd
brachten we de feestdagen ook bij m'n
oma door. Kaar dat huis mrt die ver-
trouwde geur en feestelijke warmtr kan
ik nog vaak terug vrrlangen," Sophie
heeft die herinneringen niet, ze heeft haar
grootouders nauwelijks gekend. :\--Iaar
ook zij gaat met kerst en vooral met Sin-
terklaas naar het huis van oma en opa
om daar het feest in grote kring te vieren.
MDat grotr huis van oma, waar zoveel
andere kleinkinderen rondlopen, geeft
TOch ren eXITa dimensie. Zeker omdat
mijn zoon enig kind is. Maar ik loop de
deur niet bij hen plat. Want sinds ik een
kind heb, haal ik zelf ook een kerstboom
of palmtakken in huis, Al die rituelen heb
ik weer in ere hersteld, omdat ze in een
kinderleven veel betekenis hebben. Zelfs
met Pasen zal ik de tafel extra freslelijk
dekken, iets wat vroeger ondenkbaar
was," Ook daarin herkent ze de hand
van haar moeder. "Wanneer ik daar 's
avonds laat mee klaar hen, kan ik me
zeer vrrgenoegd voelen en me vooral
voor de geest halen hoc blij verrast m'n
won de volgende morgen zal zijn. En als
ik daar dan w sta, denk ik: precies m'n
moeder!" •

(Namen en (oto 'szi;n gefingeerd).
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Ik heb genoeg kind kunnen zijn
om nu als volwassene
verder door het leven te gaan

Hoe is het als je moeder ernstig
ziek wordt en afhankelijk van
jouw zorg? En hoe ga je verder
na haar dood? Voor deze vragen
kwam Saskia Goldschmidt te

staan toen haar moeder kanker
kreeg. Samen met haar twee

broers en zus verzorgde zij haar
moeder tot het einde. Een
intense ervaring, die zowel

uitputtend als louterend was.
Na haar dood was er eerst 'een
akelige leegte'. Later kwamen
bij Saskia de herinneringen aan
haar gezonde moeder terug.
Een moeder die ze zeer mist,

maar die haar ook de basis heeft
gegeven waarop ze met haar

leven voort kan.

door Japke Schonewille

Foto: Peter van der Meer

Saskia GolrJschmidt (40) groeide op in
ct."ogezin waarin haar moeder, He1cen, de
spil was. Haar \'adcr bad ecn logopedie-
praktijk aan huis en was vrijwel altijd be-
zig met zijn werk. Haar moeder \"crJed-
Je haar J.:J.ndacht tussen hct opvoeden
van vier kinderen, het runnen vao het
huishouden en het assiSTeren in de prak-
tijk. "Ze was een klassieke moeder met
de thee. Het was heel gezellig tbuis,
vriendjes en vricndinot'tjcs kwamen
graag bij ons over de vloer. Hdccn pro-
I'ot"crdcaltijd aandacht en tijd voor ons te
hebben. Maar ze is ook chronisch over-
belast geweest. :-'lijn vaJer deed niets in
de huishouding en bemoeide zich ook
niet met de kinderen. Veel later bleek dat
ze dat heel ven"elend vond, maar toen zei
ze cr nooit iets over. Ze schermde mijn
vader juist af. 'Stil, papa werkt.'''
De kinderen Goldschmidt werden open
en tolerant opgev~d. Er was respect
voor hun wensen en keuzes, cr kon over
veel worden gepraat. Wel moest alles
vooral gezellig en harnlOnisch ûjn. Sas-
kia: "Conflicten en agressie werden toe-
gedekt. :\Iijn vader en moeder hadden
zogenaamd een sprookjeshuwelijk.
Nooit ruzie. Onderhuids waren er wel
spanninKen. Als kinderen maakten we
onderlinK heel veel ruzie, maar daar de.
den wc Hcleen erg verdriet mee. Dat was
slecht. Dus ging je dingen in het geniep
doen. Die onderstroom van emoties en
spanningen, daar werden wc als kinderen
erg onzeker van. Toen mijn ouders na 26
jaar huwelijk scheidden, voelde dat voor
mij in zekere zin als een opluchting. Zo
van: het wàs helemaal niet ideaal. Het gaf
me de vrijheid om dingen fout te mogen
doen."

Door de scheiding veranderde Saskia's
relatie met haar moeder. "In het begin

was ik een praatpaal voor haar. Zij begon
met een opleiding voor humanistisch
raadsvrouw, ik volgde een theateroplei-
ding. We konden veel met elkaar bespre-
ken en uitwisselen. Toch bleef 7.e echt
mijn moeder en ik meer het 'kind'. Zij
kon veel bij mij kwijt, maar als ik echt
vol van iets was, was alle aandacht
meteen voor mij. Ik kon altijd langsko.
men en een beroep op haar doen. Dat on-
voorwaardelijke, dat had ze voor alle vier
haar kinderen. Maar die mocderrol paste
ook heel erg bij haar karakter, want ook
voor anderen stond ze klaar. Collega's
konden haar dag en nacht bellen. Daar
stelde ze geen grenzen aan."

In de daaropvolgende jaren veranderde
cr veel. Saskia kreeg een vaste relatie en
een baan, en in 1986 werd dochter Kim
geboren. Heleen werkte als humanistisch
raadsvrouwen paste één dag per weck op
haar kleindochter. Saskia: "Ze genoot erg
van het verzorgen van Kim. Het bracht
een nieuwe dimensie in onze relatie. Ik
had \'ecl vragen over het moederschap,
wilde weten h~ zij dingen had gedaan en
had ervaren. Ik had haar daarin op een
ongecompliceerde manier nodig. We
vonden het allebei erg leuk om over haar
en mijn manier van opvoeden te praten.
Zo liet ik mijn dochter nooit liggen hui-
len en droeg haar in een slendang, terwijl
mijn moeder zich vooral aan de regels
van Spock had gehouden."
Toch waren er ook irritaties. Saskia: "Ik
kon me ergeren aan haar beschaafde
laaKje. Ze was altijd zo aardig en vriende-
lijk voor iedereen. Dat had iets onechts.
Temeer omdat 7.e in wezen hed kritisch
was. Ook was ze verschrikkelijk bang om
een moeder te 7.îjn die haar kinderen
daimt. Als de feestdagen in zicht kwa.
men, 7.ei ze spottend: 'Wat doen wc met
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Saskia Goldschmidt: Omdat mijn moeder
altijd zo verzorgend voor ons is geweest, was
ik heel blij dat ik iets terug kon doen

moeder met de kerst?'. Maar ik vond het
echt vervelend al~ ze in haar eentje zat.
Hel was een 0pl;elegde flinkheid, je
mocht haar vooral niet zielig vinden. Dat
maakte het ingewikkeld. Ook tijdens
haar ziekte dacht ik vaak: als jt"nou ge-
woon zegt wat je nodig hebt, hoef ik niet
zo te raden. Dan wt"t"tik wanneer ik mc
wel of niet zorgcn hoef te maken."

In 19S5 ontdekte Saskia's moeder t"t"n
knobbdtje in haar borst. Een kwaadaar-
dige tumor, niet te opereren. Ze onder-
ging een intensieve bestralingskuur. Een
jaar later. lijdens een controle, werd er
een kwaadaardig plekje hij haar wenk-
brauw weggehaald. Ook kreeg ze proble-
men met lopen. Botkanker, blet'k. Saskia:
~Het begin van dt"botkanker is mt"euigs.
ûns ontgaan. In die tijd overleed een heel
goede vriendin van me. En in oktober
1989 kreeg ik m'n tweede kind, Thomas.
Heleen was hij de bevalling. Pas toen ik
de foto's daarvan zag. schrok ik en besef-
{I,' ik dat 1e heel1iek was. Kim zat bij lIe-
leen op schoot. Ilrlern hield haar heel be-
schermend vas!. :\Iaar ik dacht: be-
schermt ze Kim of heeft ze Kim nodig
voor haar eigen troost?"
Heleen bleef vrij laconiek onder haar
zirkte en deelde wrinig van haar zorg en
pijn. :\1aar ze kon steeds minder. liet
werd op een gt'geven moment duidelijk
dat 7.1,'het niet langer alleen afkon. Er
volgde familirhl'raad. Saskia: ~ \X'ek07.en
er allemaal voor om Heleen thuis te ver-
zorgen. D;\arin waren we het heel erg met
elkaar eens. Opeens vormden wc cçht één
gezin. Alle oude conflit'ten waren op dM
moment niet belangrijk. Als broers en
zussen waren we voor het eerst niet el-
kaar a;\n hl,t beconcurreren, maar maak-
ten we het goed met elkaar voor Heleen. "

De ver7.0rging van Heleen duurde ruim
zeven maandrn. Eerst hoefde er alleen
voor haar grkookt te worden, maar beet-
je bij beetje werd de hulp uitgebreid. Sas.
kia: ~Het initiatief om de zorg te intensi-
veren. is altijd van ons gekomen. Heleen
vond het heel ingewikkeld om d,l:lf om te
vragen. Elke stap naar meer afhankelijk-
heid was een gevecht. In het begin voelde
7.e zich erg schuldig dat 1e iedereen be-
lastte. Later heeft ze er gelukkig erg van
kunnen genieten dat we her zo met dkaar
deden. Dan rk'p ze: 'Wat heerlijk! Dat ik
hier nou toch kanker voor heb moeten
krijgen.'''
:-Jaarmate Ilcleen tieker wrrd, \'erander-
de het contact tussen dOÇhter en moeder
wezenlijk. Saskia: ~Het ver7.orgen was
geen punt. Ik vond het jui,t ollt7.ettend
prettig dat ik iets terug kon doen. Echt
moeilijk was dat ze steeds minder belang-
stelling voor mij en de anderen kreeg. Die
verandering vond ik heel pijnlijk. Alleen
voor mijn dochter Kim hield ze aIJe aan-
dacht, omdat Kim onbevangen bleef. Die
hesefte niet dat haar oma ging sterven."
~:\I'n moeder sloot 7.ich steeds merr af.
Ze wilde niet met ons over haar naderrn-
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de dood praten. Ze deed daar erg relati-
verend over: '\'('aarom moet ik me druk
maken over de dood van een dame aan
de Wi[]emsparkweg~' Zo hield ze ons op
een afstand. En steeds vaker zat ze 's
avonds naar die stomme soap-series op tv
te kijken wanneer ik er was. Terwijl ik
een mooi!;"avond met mijn moeder wilde
hebben, mooie gesprekken met haar wil-
de voeren. Her romantischl' idel' van af-
scheid nemen stond soms behoorlijk
haaks op de werkelijkheid."
"Ze kwam wel steeds meer voor zichtelf
op. Werd heel rechtstreeks. Als wij ons
hadden uitgesloofd om lekkere hapjes te
maken, kon ze zrggen: 'Het ziet er heer-
lijk uit, maar ik moet er niet aan denken.'
Of als men,en haar nog een keer wilden
op7.oeken, reageerde ze soms met: 'Tc
laat! Ileh ik gern zin meer in.' Ik ben heel
blij dat ik haar onbeleefde en enigszins
kwaadaardige kant nog heb leren ken-
nen. Dat beschaafde laagje was eraf."

Augustus 1990 overleed Heleen.
~\Iaar", 7.egtSaskia, ~de morder die tij
altijd voor nlt' was. had ik eigenlijk al
eerder verloren. Die moeder miste ik ook
heel erg, alleen was cr tijdens haar ziekte
geen ruimte om dat echt te \'(Jelen. Aan
het verdriet hen ik in die tijd nauwelijks
toegekomen. Dat kwam na de begrafenis,
toen iedereen weer naar zijn eigen huis
ging. De laatste drie weken \'an haar
ziekbed hebhen we als ren Italiaanse
grootfamilie in haar huis gewoond.
Steeds iemand hij haar in de serre en de
anderen in de tuin, met elkaar praten en
dingen doormaken. En toen was iedereen
opeens weg. Dat vorldr akelig leeg. Alsof
het toen pas echt tot me doordrong."
~De eerstt. tijd na haar dood zat het beeld
van mijn zieke moeder die zorg nodig
had, heel erg voorin mijn hoofd. Pas toen
dat beeld verdween en de herinneringen
aan mijn gezonde moeder terugkwamen,
kwam echt het besef van het verlies."

Terugkijkend op de laatste maanden en
weken van haar moeders leven is Saskia
.vooral blij over hoe het is verlopen. "Het
was zo'n intense en emotionele tijd. Het
heeft me veel kracht gegeven dat haar
ziekhed en sterfbed zo goed zijn geweest.
En dat we het in het uur der waarheid
goed met elkaar hebben gedaan als fami-
lie. :'vlijnmoeder was altijd de bindende
factor. Nu zij er niet meer is, houden we
toch die band. Alsof die bindende factor
door wat we samen hrbben meegemaakt
naar binncn is geschoten."

~Jk mis haar nog iedere dag, ook al is het
vier jaar geleden dat n' ovcrleed. Ik mis

haar warmte en grzelligheid. Haar hu-
mor. Ik mis de steun en wijsheid die ik
aan haar had. zeker bij de opvoeding van
de kinderen. Ik mis de plek van een ou-
derlijk huis. Ik mis de rol van kind, ook
al hen je een volwassen kind. Alleen je
moeder kan op die onvoorwaardelijke
manier \'an je houden. En ik mis haar
heel erg als oma VOO! mijn kinderen.
Daar ben ik eigenlijk het meest verdrietig
over, want ze was een fantastische oma.
Toch hen ik na haar dood niet in een cri.
sis geraakt. Ik heb me ook niet bevrijd ge-
\'oeld van een druk. [k had weinig onver-
werkte dingrn mrt haar. In mijn jeugd
heh ik alleen de verwachting gevoeld dat
ik lief moest zijn, de ideale dochter. Dat
heb ik in mijn puberrijd met haar uitge-
\'ot'hten. Toen ben ik \'erschrikkelijk on-
handelbaar geweest. Daarmee had ik beo
wezen dar ik niet lief was maar een
kreng. En toen was ik rond met haar."
";\1isschien ben ik wel heel erg op haar
gaan lijkrn, maar dat is geen probleem
voor me. Ik wil mijn kinderen ook een
veilige plek bieden. Ik vind respect en to-
lerantie ook belangrijke waarden. En
conflicten vind ik net zo ingewikkeld als
zij. Ik ben alleen minder lief. zorg beter
voor mezelf."

'"Dat ik nu kind-af hen, vind ik soms
moeililk. Het is toch een basisveiligheid
die wegvalt. Bij mijn vriend kan ik wel
klein of 7.wak zijn, maar dat is toch an-
drrs. Aan de andere kant heb ik genoeg
kind kunnen zijn om IIU als volwassene
en Houwen moeder verder door het le-
ven te gaan. Ik lijd er dus niet heel erg on.
der, maar ik mis haar wel. Iemand schreef
me: 'je verdriet is tie prijs voor het geluk
dat je w'n geweldige moeder hebt ge-
had.'Endatklopt.~ •
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"Toen ik in mijn eindexamenjaar aan miin vader en mijn
moeder vertelde dat ik psychologie wilde gaan sruderen,
waren ze beiden los van elkaar ontzet. 'Doe dat nou toch
niet, dat hebben wij ook gedaan!' riepen ze. 'Wil je dat
nou echt, hoezo, waarom dan?'"
Mirjam de Klerk (30) heeft het met haar keuze niet ge-
makkelijk gehad. Haar vader was aan de universiteit van
Tilburg hoogleraar onderwijspsychologie; haar moeder
(van hem gescheiden) werkte na h,ur psychologiestudie
tien jaar als wetenschappelijk medewerkster. Mirjam;
"Reiden vonden hun haan ontzettend leuk, maar waren
bang dat ik alleen maar in hun voetsporen wilde treden.
Ook veel andere mensen vonden mijn keuze vreemd;
'Nou jiJ ook!' Voor mij stond al heel lang vast dat ik dit
wilde, maar ik begon toen tOl.:hte twijfelen. Vond dat ik er
beter over moest nadenken."

Om de beslissing uit te stellen, vertrok Mirjam een jaar als
au pair naar het buitenland. Maar hoeveel ze ook pieker~
de, ze kwam steeds weer uit op psychologie. "Ik wist ei-
genlijk niet eens precies wat het inhield, alleen dat een
heel breed gebied was, divers en leuk. En dat ik daarbin-
nen iets met kinderen wilde doen."
Toen ze uiteindelijk als 'noodoplossing' aan pedagogie be-
gon te denken, ging haar vader om: als ze nou toch zo no-
dig die kant op moest, d;in ma.u psychologie! "Dat was
voor mij het verlossende woord, zoveel invloed had hij
wel op me. Ik ging dus toch doen wat ik echt wilde! Toen
ik eenmaal srudeerde, heb ik nooit meer get\vijfeld. Als ik
nu moest kiezen zou ik het weer doen."
Als afstudeerrichting koos ~1irjam bewust niet voor on-
derwijspsychologic: "Mijn vader is nogal een bolleboos
op zijn vakgebied, die hoogleraren spraken me daar
steeds op aan. Ik wilde me niet steeds moeten bewijzen."
Ze specialiseerde zich in het aanverwante ontwikkelings-
psychologie. Inmiddels ,verkt ze sinds zes jaar als onder-
zoekster, over twee jaar zal ze aan de Rotterdamse Eras-
mus Universitt"it promoveren.
.\let haar vader (die inmiddels rector magnificus is gewor-
den) praat ze veel over haar werk: hij voelt zich betrokken
bij haar onderzoek en bij de artikelen die ze over haar
vakgebied schrijft. "Hij is behoorlijk trots op me. Qua
ambitie lijk ik op hem. Ik heb hem als kind erg bewon-
derd, vond het vreselijk toen hij op mijn tiende bij ons
wegging. Hij heeft altijd hard gewerkt - als ik in het wt"ek-
end bij hem was, lag er temidden van de gezelligheid
steeds een stapel boeken en artikelen binnen handbereik
die hij ook nog moest doorspinen. "

"Nu werk ik zelf net zo hard, en met plezier. Werk heeft
bij mij ook een heel belangrijke plek in mijn le\'en. Aan
vriendjes besteedde ik tot voor kort weinig aandacht, al
heb ik een actief sociaal leven. Ik ben a1tiid heel erg m'n
eigen gang gegaan. Op dat punt lijk ik trouwens ook op
mijn moeder. ,.
Met haar moeder heeft Miriam een heel ander soort band,
de overeenkomst op vakgehied speelt da.uin een kleinere

rol. "Voor haar is werk niet zaligmakend, zij vindt vriend-
schap en zelfontplooiing hclangrijk. Dat ik promoveer
vindt zij 'wel leuk', maar meer nok niet."
",\lijn moeder heeft na de scheiding een eigen leven opge-
zet. Ze ging studeren en werken, maar werd vooral actief
op het feministisch front. Ze zat in allerlei vrouwenpraat-
groepen en was vaak op pad. Voor mij betekende dat veel
vrijheid, maar het was niet altijd gezellig om na school in
een leeg huis te komen. Ik nam in die tijd een volwassen
rol op me, voelde me verantwoordelijk voor mijn broer-
tje. Mijn moeder nam mij vaak als een soort vriendin in
vertrouwen. Voor haar fungeerde ik als uitlaatklep - al-
thans wanneer ze geen vriendje had, wam dan was ik
weer kind!"

"Op gegeven moment heb ik haar VCf\vetendat ze heel erg
voor zichzelf koos, en niet voor haar gezin. Ik vond dat ze
doorsloeg in de radicale manier om voor zichzelf opko-
men. Dat hele feminisme en gedoe over emancipatie vond
ik maar gezeur. Wij wilden als kinderen op de eerste
plaats komen!"
";'vlaar nu denk ik: als ik in haar schoenen had gestaan,
had ik precies hetzelfde gedaan. Ik geloof dat ze mijn posi-
tie wel zag, m,ur niet anders kon. Ze heeft het gewoon
nodig gehad om haar leven opnieuw in te richten."
Inmiddels hebben moeder en dochter allang weer een goe-
de band. '\lirjam: "Het is nu weer een moeder-dochter
verhouding, ik klop geregeld bij haar aan. Ze is nog steeds
behoorlijk assertief, ik ben verlegener en wil vooral aardig
gevonden worden. ,\laar het gaat prima tllssen ons. '\{'e
praten cr verder eigenlijk nooit meer over."

"En nu heb ik sinds vier maanden een vriendje, een colle-
ga van de universiteit - géén psycholoog trouwens! We
gaan samenwonen, al weet niemand dat nog. Voor het
eerst heb ik het gevoel dat ik met Iemand wil leven. i\.lis-
schien krijgen we na onze promoties wel een gezin. Dan
kom ik vast voor dezelfde dilemma's te staan als mijn
moeder. Tegen die tijd zullen we wel gesprekken krijgen
over hoe en ,vaarom 't allemaal zo is gegaan."
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Imamlel Kant kan ik nict Cllcnarcn, maar
zijn gedachten respectievelijk woorden,

zijn ook mijn gevoelens.
Zwei Grundsätze erfüllcn das Gemüt

mit immer neuer und lunemender Be-
wundcrung und Ehrfureht.

a. Die Sterne am Naehthimmel über uns,
b. das Moralische Gesetz in uns:

N. Rosenthal (Utrecht)

Jij en ik
Toen jij klein was, kende ik jou nog niet.

Toen ik klein was, was jij vaak een grme bekcnde.
Toen ik groter werd, was jij vaak een IITl:emde.

Omdat ik niet deed wat jij wilde.
Tocn ik groot genoeg was lwaaide jij mij uit.

Toen jij mij 'vaarwel' wenste ging ik een andere kant op.
jij hebt soms aan mij getwijfeld.

Omdat ik nog ,teds niet deed wat jij wilde.
?"u ik ouder hen, zou ik graag jouw vricnd zijn.

En alles over 'ouder lijn' willen lIragen.
Nu ik naar mijn kinderen kijk, willen lij het anders doen,

S"et zoals ik het toen anders deed.
En ook ik lal soms twijfelen aan mijn kinderen.

","u jij grootouder bt'm, nodig ik jc uit
Van jouw kindercn te gcnietcn, nu het nog kan,

Van jouw kleinkinderen te genieten, nu het nog kan.
Want nu jij oud bent en ik ouder, herken ik jou in mij.

jan Koster (Houten)
(Gedicht ter gelegenhcid lIan het SO.jarig huwelijksfeest ~,ln mijn ouders}

Lieve pop
Eens zat ik op haar schoot,

Voorgoed ging le naar Canada met de hoot.
Vaak wek ik haar op.

Ook ben ik nog steeds haar lieve pop.

P.W, Donk-Zeeman (Breda)
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Verdriet blijft
Mijn ecrstc gedachte: "jalllJllcr genoeg
wel ~. Want het verleden werkt ook door
in het heden, ook in wat ik miste en in
wat verzwegcn zou worden.
Allerlei theorieën kunnen verklaren,
doen begrijpen en zorgen dat ik de din.
gen anders aanpak.
Maar wat blijft is het verdriet.

Marijke van der ,\leer (Woerden)

Ingezonden mededeling

Het
Dominicaans
Activiteiten
Centrum
organiseert:

Vanaf 10 februari 1995
"WERKEN MET ZINGEVINGS-
VRAGEN"
Training van 5 vrijdagen.
In het werk zinvragen van
kliënten onderkennen en aan de
orde stellen.

Vanaf 24 februari 1995
"TRANSKULTUREEL WERKEN"
Training van 5 vrijdagen.
Verschillen vruchtbaar maken in
het samen werken.

3 + 17 + 31 maart 1995
"GEESTELIJKE VERZORGING -
NAAR WAARDE GESCHAT"
De positie van de geestelijke
verzorging versterken binnen de
eigen organisatie en naar de
overheid toe, 3 trainingsdagen.

INFORMATIE EN OPGAVE:
DAC, POSTBUS 59,
6850 AB HUISSEN,
TEL.: 085-259006.



Wederzijds
Gedoopt uit geloof, hoop en liefde; alles

meegekregen om mens te worden.
Wederzijds bemoedigend, waarderend;
ook al geloven co denken we heel ver-

>chillend.

MijnMoeder
Vroeger:
Idealistisch, warm, totale inzet,
vier kinderen,
monoloog,
regelend, sturend.

Nu:
Betrokkenheid,
in voor geestelijke vernieuwing,
monoloog en dialoog,
liefst regelend, slurend.
Bedankt!

Ine Pasman (Hengelo)

Beschermd gevoel

1952. Een winkel met een bakkerij. Hard
werken. :-"1a:H ook veel aandacht voor
mil.

1973. De ochtend van m'n trouwdag.
Met 1.'r. drieën op een grote 'stoel' en nog
steeds dat zelfde beschermde gevoel.

joop Poleij (Gouda)
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door Mischa de Vreede

Voorkeuren
mijn dochter (11)
en op de elfde geboren
houdt het meest van een II
en denkt natuurlijk
daarbij aan zichzelf
maar ook zegt zij
is het leuk die twee lijntjes
zo recht naast elkaar
altijd samen

mijn zoon wil 100 hebben
honderd is bijna ontelbaar
honderd is nul meer dan tien
honderd is een stok met twee ballen
met honderd is hij een man

en ik die eerst
het meest van een 8 hield
• zo rond en zacht
zichzelf herhalend altijd voortdurend
geen begin en geen eindpunt zien.
en bij dat cijfer denkend
aan woorden als mama
en dus ook aan mezelf

steeds meer voel ikvoor een 5
dat hoekige maar ook dat ronde
dat openstaan naar rechts en links
dat halfzijnen dat passen

op de vingers van een hand
dat al maakt dat ikmet die bijna voldoende
vijftoch vrij tevreden ben



Peter van Straaten
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UW BRIEf ISVAN HARTE
WELKOM. MAAR SCHRIJFT U

ZO KORTEN BONDIG
MOGELIJK (MAXIMAAL 100
WOORDEN). ANDERS IS DE
REDACTIE GEDWONGEN UW

BRiEf INTE KORTEN.

Humanist, ga door

JnJ;ewnJenmeJeJdjn~

Bel gratis de obonnementen/iin:
06.0224222

Jee/ere dog bereikboar van
9.00 uur tot 20.30 uur
{ook in het weekend}

Verlcrllg"aar
in de winkel/6,75.
Of neem een

proefabonnemen'
van drie maanden
voor / '5,-.

Hram Thco Stcynis (Almelo)

LBodde Bouman
(Ruinerwold)

Bekrompen
Bij het lezen van de
ingezonden hrid met het
opschrift 'Onkruid-maffia'
lopen me de rillingen over de
rug. Eén ingezonden hrief (in
Humanist 10) met dezelfde
strekking dt."ed me al
verkillen, maar nu er in
I-iumani,t 11 weer zo'n
negatieve reactie op jullie
artikel is opgt."nomen. vraag
ik me verbijsterd af of ik me
nog wel thuisvoel in een
organisatif,.' met zulke
hekrompen leden?
Ik meende dat I IV stond
voor verdraagzaamheid en
belangstelling voor
andersdenkenden! Gelukkig
las ik verderop twee brieven
van ruimerdenkende leden en
voorlopig ga ik er nog maar
vanuit dat de leden die niet
gereageerd hebben, ook
ruimerdenkend zijn. Voor de
goede orde: ik hen geen
abonnee op 'Onkruid', maar
ben zeer geinteresseerd in
wat er in deze wereld te koop
is. Voor mij mogen dus
soortgelijke artikelen nog
vaak geplaatst worden en ik
sluit me volledig aan bij W.O.
R07.inga uit l.eeuwarden als
die legt: "liet blad spreekt
ook beter aan, is minder
elitair. Huuen zo! n.

moeting met de ander. De
Ncw Age-esoterie hebben we
er in ieder geval niet bij no-
dig!
(TI/gekort door de redactie)

Ik voel dus ik ben?

W. Hagens (Huldenberg)

:\let enige verh.1zing heh ik
et."nartikel in de Humanist
gelezen over bet esoterische
gedachtengoed van de :-':ew
Age-heweging. Het i, ef,.'n
goede zaak als .1an .1ndere le-
vensvisies aandacht wordt
beHeed. maar bet artikel had
gepaard moeten gaan met
een kritische beschuuwing.
De auteurs nver Ic\'ensener-
gie, hlokkades en reïncarna-
tie weten mensen doorgaans
te treffen in hun existentiële
zijn. Ze weten kennelijk een
leegte op te vullen in b.v. de
geestelijke gezondheids1.Org
daar waar het accent teveel
wordt gelegd op het methodi~
s~'he aspect en te weinig op
de doorleefde ervaring. Als
geheel denk ik dat cr een
nieuwe hang is naar mystiek
en een zinvol samenhangend
mens- en wereldbeeld. Toch
moeten met name humanis-
ten 7.in en onzin hierin goed
onderscheiden. (-)
Toegegeven. het humanisme
heeft 7.ich wellicht tn'eel toe-
gelegd op de rationaliteir van
'ik denk dus ik hen' waar-
door een Verzelfstandigde
Rede is ontstaan zoals Duo
Duintjer aang~'eft. )'1aar.
voor het intuïtieve 'ik voel
dus ik ben' kunnf,.'n we als
humanisten wijsgerig terecht
bij h. v. Ilenri BergsllJl en
Hans Georg Gadamer. Daar-
naast zijn ln'emwiisheden te
vinden in jezdf en in de ont-

ga door met het plaatsen van
af en toe een artikeltje dat
niet iederef,.'n rationeel kan
verklaren en hetrekking heeft
op {volgens velen) het welzijn
en de ontwikkeling van de
mens. Het stimuleert de gees-
telijke flexihiliteit, spreekt
mogelijk meer mensen aan en
vetgroot mogelijk op die ma-
nier ook het aantaII--lV-le-
den.

Gasunir met meer plezier
werken is dat fantasti,ch. als
Jomanda vele honderden
mensen eetl hart onder de
riem steekt of op een andere
manier helpt en als een ho-
meopaat mensen helPT met
medidjnetl 'waar nit."Tsin zit'
is dat iets waar je blij mee
kunt zijn. AI, je dit alles niet
met je rationele verstand kan
verklaren zou ik het verstand
niet aan de kapstok hangen
maar Koed in jf,.'hoofd hou-
den, want het kan uitf,.'rst
nuttig zijn hij het maken van
keuzen. Een paar eeuwen ge-
leden waren er veel meer din-
Ken die velen mf,.'thUil ver-
stand niet konden verklaren.
Het liefste maakte men de
mensen die 'onzin' uitkra.1m-
dl'n monddood of nog heter
echt duod.
.\-lijn suggestie is; Humanist,

.Met een glimlach hch ik Je
,tukjes wals 'Onkruid-maf-
fia' en 'Onmenselijkr mis-
baksels' gelezen in Ilumanist
tl en daarvoor van, ik zou
haast 7.cggcn 'fundamentalis-
tische humanistrn'. Als voor
l'en humanist de rnl.'llS een-
rraal stJaf en verdraagzaam-
heid hoog in het vaandel
staat, dan zouden alle dingen
die een positieve invloed heb-
ben op mensen in ieder geval
de belangstelling kunnen
wekken. Wanneer je zelf
nooit hebt ervaren dat je je
meer op je gemak voelt in het
ene gc!:muw dan in het ande-
re is dat jammer, maar hel
zou een stimulans kunnen
zijn om er bij jezelf alnt op
rc zijn of je misSl;hicn dit
soort n~rschillcn ook kunt
W3arnemen. Als honderden
memen in het gchouw van de

Het maandblad voor mensen die
geïntere»eerd zijn in reizen,

andere gewoonten en culturen. Iedere
maand 74 pagina's actualiteit en ach.
tergronden over politiek, milieu en cul-
tuur met als speciale invalshoek ontwik-
kelingssamenwerking. Heldere reporta-
ges en analyses, sponnende reisverha-
len en fotoseries van lopfotografen. En
natuurlijk de culturele UIT-agenda.
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Stefan Vcrwey

PAP €-n mAm ... nrT 'S Ans.'
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Rekenschap over hulp bij zelfdoding
Het decembcrnummer van Rekel/schap,
humanistisch tijdschrift voor wetenschap
en cultuur, gaat over beslissingen rond
het levenseinde. Hoewel de meöte men-
sen euthanasie en hulp bij zelfdoding on-
der bepaalde omstandigheden als een
moreel aanvaardbare mogelijkheid 7:Îcn,
is er nogal wat di'iCussic rund de vraag
welke omstandigheden dat mogen zijn.

Over mensen die zich in de stervensfase
bevinden, lijkt cr grote overeenstemming,
maar moeilijker wordt het als het gaat
om ouderen of p.ychiatrische patiënten.
Kan aan hen ook hulp bij zelfdoding
worden verleend~

Er is al vaak betoogd dat onder de vraag
om de dood andere vragen schuilgaan.

P~ychiater Dries van Dantzig laat zitn
dat euthana~ie altijd tweede keus is: lie-
ver wuden we de eeuwige jeugd hehhen
of een andtr hestaan leiden. De taak van
de psychiatet is om te onderzocken wat
dic ttrste keus is, en of de hulpvrager die
keus terecht als onhaalbaar be~chouwt.
Vaak hlijkt in w'n gesprek dat er betere
middelen ûjn om het lijdtn te verzachten
of op te heHen dan de gevraagde dood.

[,,~elonden nled...Joling

;(S VERPLEEGHUIZEN ZAANSTREEK @
o--------------------

Ons "speooJisme ..• s modeme zorg- en hulpverlenmg. waarb'J de pat,ëm (en(roal swat. Boeiend werk. dal

door ca. 950 medewerker; wordt urtgevoerd Jn de \l€rpleeghuizen De Noordse Balk (180 bedden en 35
dagbei"landelmgsploot.sen) m WOmlerveer en OO5fergouw (355 bedden) ,n Zaandam. Begrn 1995 swn de
OOlJWmn ffn derde \l€rpleeghul~ verpleeghuIS Guisveld (150 bedden) 'n ZoorÓJk.

Momenteel is er een vakature voor de functie van

HUMANISTISCH
RAADSVROUW/-MAN

voor 24 uur per week ----- __

Functie-informatie:
Het leveren van een bijdrage aan de geestelijke verzorging van patiën-
ten/bewoners en hun familie. Meedenken over de levensbeschouwelij-
ke- en ethische aspecten van behandeling en zorg. Meewerken aan de
integratie van de geestelijke verzorging in onze verpleeghuizen.

Functie~eisen:
- Een afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidingsinstituut
en/of de Universiteit voor Humanistiek.
- De bereidheid tot nauwe samenwerking met de andere geestelijke
verzorgers.
- Inhoudelijke benoeming tot humanistisch raadsvrouw/-man door het
Humanistisch Verbond.

Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de c.A.O. voor het
Ziekenhuiswezen. Het salaris bedraagt maximaal f 6.467,- (functiegroep
60) per maand bij een full-time dienstverband.

Informatie:
Inlichtingen omtrent bovengenoemde vakature kunt u verkrijgen bij
dhr. J. Th. Admiraal, hoofd behandelzaken Oostergouw,
telefoonnummer: 075 - 815151 (toestel 116).

Sollicitatie:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u - binnen 14 dagen - richten aan:

STICHTING VERPLEEGHUIZEN ZAANSTREEK
t.a.v. stafbureau personeel & organisatie
Koningin Julianaweg 10, 1502 DZ Zaandam.
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Hulp bij zelfdoding kan alleen gerecht-
vaardigd zijn al~ de betrokkene er uit
vrije wil om vraagt. Hoe kunnen we van
een psychiatrische patiënt edlter zeggen
dat er sprake is van een vrije wilsuiting?
Govert den Hartogh betoogt dat de be-
slissing om hulp bij zelfdoding te verle.
nen, nooit alleen gehaseerd kan zijn op
het rechr op zelfbeschikking.
Huib Drion en Trees te Braake gaan het
debat aan over het idee om aan oude
mensen de middelen ter beschikking te
stellen waarmte ze een einde aan hun le-
ven kunnen maken. Drion wijst erop dat
dergelijke middelen vooral 'tcr gerust-
stelling' zullen zijn en dat 7.1'waarschijn-
lijk maar zelden zullen worden gebruikt.
Te Braake laat echtcr zien dat invoering
van de voorsrellen van Drion één van de
basisheginselen van de ï'cderlanJse
rechtsstaat ,Iantasr: die van de gelijke he-
scherm waardigheid van ieders leven.
Ook bij minderjarigcn doet zich de vraag
naM euthanasie en hulp hij 7.e1fdoding
voor, al komt hij dele groep de vraag
meestal voort uit een terminale 7.iekte.
Els Berkbout-D!lOnt toon! de dilemma's
die zich in dergelijke gevallen voordoen.
\'('ar als ouders en kind het niet met el-
kaar eens 7.ijn?
In he! buitenland vindt euthanasie na-
tuurlijk ook plaats, al is het daar wette-
lijk verboden. De problemen waar bui-
tenlandse euthanasievcrenigingen voor
staan, worden geschetst door Gert van
Dijk, die hiervoor een internationale eu-
thanasie-conferentie in Bath hewchr. Zo
wordl'lI in Amerika workshops grhou-
den urn de plastic zak-methode !e de.
monsrreren. En in Japan wil men graag
dat dokters eindelijk eens gaan vtnelkn
wat de patiënt feitelijk mankeert.

U kunt dit nummer van Rekenschap be-
stclkn door f 14,- over re maken op giro
582293 t.n.v. stichting Socrates te
Urrecht, onder vermelding van 'Reken-
schap deccml:'Cr 1994'. Een jaarahonne-
mem (vier nummers) kost f 50,- en kan
worden opgevraagd door te schrijven
naar: Ilumanistisch Verbond, Ant-
woordnummer 2181, 3500 VB Utrecht
(post/egel niet nodig). Ikllen kan ook:
030-318145. Vraag een proefnummer
aan!



"Toen ik in mijn eindexamen jaar aan mijn vader en mijn
moeder vertelde dat ik psp.:hologie wilde gaan studeren,
waren ze beiden los van elkaar ontzet. 'Doe dat nou toch
niet, dat hebben wij ook gedaan!' riepen ze. 'Wil je dat
nou t'cht, hoezo, waarom dan?'"
Mirjam de Klerk (30) heeft het met haar keuze niet ge-
makkelijk geh.td. Haar vader was aan de universiteit van
Tilburg hoogleraar onderwijspsychologie; haar moeder
(van hem gescheiden) werkte na haar psychologiestudie
tien j.tar als wt'tenschappelijk medewerkster. Mirjam:
"Beiden vonden hun baan ontzettend leuk, maar waren
bang dat ik alleen maar in hun voetsporen wilde treden.
Ook veel andere mensen vonden mijn keuze vreemd:
'Nou jii ook!, Voor mij stond al hccllang vast dat ik dit
wilde, maar ik begon toen toch te twijfelen. Vond dat ik cr
beter over moest nadenken."

Om de beslissing uit te stellen, vertrok Mirjam een jaar als
au pair naar het buitenland. Maar hoeveel ze ook pieker-
de, ze k\vam steeds weer uit op psychologie. "Ik wist ei-
genlijk niet eens precies wat het inhield, alleen dat een
hed breed gebied was, divers en leuk. En dat ik daarbin-
nen iets met kinderen wilde doen."
Toen ze uiteindelijk als 'noodoplossing' aan pedagogie be-
gon te denken, ging haar vader om: als ze nou toch zo no-
dig die kant op moest, dán maar psychologie! "Dat was
voor mij het verlossende woord, zoveel invloed had hij
wel op me. Ik ging dus toch doen wat ik echt wilde! Toen
ik eenmaal studeerde, heb ik nooit meer getwijfeld. Als ik
nu moest kiezen zou ik het weer doen."
Als afstudeerrichting koos Mirjam bewust niet voor on-
derwijspsychologie: "Mijn vader is nogal een bolleboos
op zijn vakgebied, die hoogleraren spraken me daar
steeds op aan. Ik wilde me niet steeds moeten bewijzen."
Ze specialiseerde zich in het aanverwante ontwikkelings-
psychologie. Inmiddels werkt ze sinds zes jaar als onder-
zoekster, over twee jaar zal ze aan de Rotterd.lmse Eras-
mus Universiteit promoveren.
~1ct haar vader (die inmiddels rector magnificus is gewor-
den) praat ze veel over haar werk: hij voelt zich betrokken
bij haar onderzoek en bij de artikelen die ze over haar
vakgebied schriift. "Hij is behoorlijk trots op me. Qua
ambitie lijk ik op hem. Ik heb hem als kind erg hewon-
derd, vond het vreselijk toen hij op mijn tiende bij ons
wegging. Hij heeft altijd hard gewerkt - als ik lil het week-
end bij hem was, lag er temidden van de gezelligheid
steeds een stapel boeken en artikelen binnen handbereik
die hij ook nog moest doorspitten. "

"Nu werk ik zelf net zo hard, en met plezier. Werk heeft
bij mij ook een heel belangrijke plek in mijn leven. Aan
vriendjes besteedde ik tot voor kort weinig aandacht, al
heb ik een actief sociaal leven. Ik ben altijd heel erg m'n
eigen gang gegaan. Op dat punt lijk ik trouwens ook op
mijn moeder."
Met haar moeder heeft Mirjam een heel ander soort band,
de overeenkomst op vakgebied speelt daarin een kleinere

rol. "Voor haar is werk niet zaligmakend, zij vindt vriend-
schap en zelfontplooiing belangrijk. Dat ik promoveer
vindt zij 'wel leuk', maar meer ook niet."
"Mijn moeder heeft na de scheiding een eigen leven opge-
zet. Ze ging studeren en werken, maar werd vooral actief
op het feministisch front. Ze zat În allerlei vrouwenpraat-
groepen en was vaak op pad. Voor mij betekende dat veel
vrijheid, maar het was niet altijd gezellig om na school in
een leeg huis te komen. Ik nam in die tijd een volwassen
rol op me, voelde me veratH\voordelijk voor mijn broer-
tje. Mijn moeder nam mij vaak als een soort vriendin in
vertrouwen. Voor haar fungeerde ik als uitlaatklep - al-
thans wanneer ze geen vriendje h.td, want dan was ik
weer kind!"

"Op gegeven moment heb ik haar verweten dat 7.l' heel erg
voor zichzelf knos, en niet voor haar gezin. Ik vond dat ze
doorsloeg in de radicale manier om voor zichzelf opko.
men. Dat hele feminisme en gedoe over emancipatie vond
ik maar gezeur. Wij wilden als kinderen op de eerste
pbats komen!"
"Maar nu denk ik: als ik in haar schoenen had gestaan,
had ik precies hetzelfde gedaan. Ik geloof dat ze mijn posi-
tie wel zag, m.lar niet anders kon. Ze heeft het gewoon
nodig gehad om haar leven opnieuw in te richten."
Inmiddels hebben moeder en dochter allang weer een goe-
de band. Mirjam: "Het is nu weer een moeder-dochter
verhouding, ik klop geregeld bij haar aan. Ze is nog steeds
behoorlijk assertief, ik ben verlegener en wil vooral aardig
gevonden worden. Maar het gaat prima tussen ons. \Ve
praten er verder eigenliik nooit meer over."

"En nu heh fk sinds vier maanden een vriendje, een colle-
ga van de universiteit - géén psycholoog trouwens! \'I/e
gaan samenwonen, al weet niemand dat nog. Voor het
eersr heb ik het gevoel dat ik met iemand wil leven. ,".'Iis-
schien krijgen wc na onze promoties wel een gezin. Dan
kom ik vast voor dezelfde dilemma's re staan als mijn
moeder. Tegen die tijd zullen we wel gesprekken krijgen
over hoe en waarom 't allemaal zo is gegaan."
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Imanue! Kant kan ik !lit:t evenaren, maar
zijn gedachren respecticveliik woorden,

zijn ook mijn gcvuelt'ns.
Zwei Grundsiit1.e erfüllen das Gemüt

mit immer neuer und zunemender Be-
wunderung und Ehrfureht.

a. Die Sterne am Ka.:hthimmel über uns,
b. das ,\1nralische Gesetz in uns.'

N. Rosenthal (Utn.:cht)

Jij en ik
Toen jij klein was, kende ik jou nog niet.

Toen ik klein was, was jij vaak een grote bekende.
Toen ik groter werd, was jij vaak een vreemde,

Omdat ik niet deed wat iij wilde.
Tocn ik groot genoeg was zwaaide jii mij uit.

Tocn jilmij 'vaarwel' weIlSteging ik een andere kam op.
Jij hebt soms aan mij getwiifeld,

Omdat ik nog stceds niet deed wat jij wilde.
:-Ju ik ouder hen, zou ik graag jouw vriend zijn.

En alles over 'ouder ziin' willen vragen.
;-':U ik naar miin kinderen kijk, willen tij het anders doen,

Net zoals ik het tot'n anders deed.
En ook ik zal soms twiifelen aan mijn kinderen.

Nu iij grootouder hem, nodig ik je uit
Van jouw kinderen re genieten, nu het nog kan.

Van iouw kleinkinderen te genieten, nu het nog kan.
Wam nu jii oud bent en ik ouder, herken ik jou in mij.

Jan Koster (Houten)
(Gedicht ter gelegenheid van het SO.jarig huwelijksk'Csr van mijn ouders)

Lieve pop
Eens zat ik op haar schoot,

Voorgoed ging ze naar Canada met de hoot.
Vaak zoek ik haar op.

Ook Ix'n ik nug steeds haar lit've pop.

P.W.Donk.Zeeman (Breda)
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Verdriet blijft
Mijn eerste gedachte: "Jammer genoeg
wel". Want her \"{'rledenwerkt ook door
in het heden, ook in war ik miste en in
wat verzwegen zou worden.
Allerlei theorieën kunnen verklaren,
doen hegrijpen en zorgen dar ik de din-
gen anders aanpak.
Maar wat blijft is het verdriet.

Marijkc van Jer Meer (Woerden)

Ingezonden mededeling

Het

Dominicaans
Activiteiten
Centrum
organiseert:

Vanaf 10 februari 1995
"WERKEN MET ZINGEVINGS-
VRAGEN"
Training van 5 vrijdagen.
In het werk zinvragen van
kliënten onderkennen en aan de
orde stellen.

Vanaf 24 februari 1995
"TRANSKULTUREEL WERKEN"
Training van 5 vrijdagen.
Verschillen vruchtbaar maken in
het samen werken.

3 + 17 + 31 maart 1995
"GEESTELIJKE VERZORGING -
NAAR WAARDE GESCHAT"
De positje van de geestelijke
verzorging versterken binnen de
eigen organisatie en naar de
overheid toe. 3 trainingsdagen.

INFORMATIE EN OPGAVE:
DAC, POSTBUS 59,
6850 AB HUISSEN,
TEL.: 085-259006.



Beschermd gevoel

1952. Een winkel met een bakkerij. Hard
werken. Maar ook veel aandacht voor
mil.

1973. De ochtend van m'n trouwdag.
:Vlet z'n drieën op een grote 'stoel' cn nog
steeds dat zelfde beschermde gevoel.

JooP Poleij (Gouda)

Wederzijds
Gedoopt uit geloof, hoop en liefde; alles

meegekregen om mens te worden.
Wederzijds bemoedigend, waarderend;
ook al geloven en denken wc heel \'er-

schillend.

MijnMoeder
Vroeger:
Idealistisch, warm, totale inzet,
vier kinderen,
monoloog.
regelend, sturend.

Nu:
Betrokkenheid.
in voor geestelijke vernieuwing,
monoloog en dialoog,
liefst regelend, slUrcnd.
Bedankt!

Ine Pasman (Hengelo)
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door Mischa de Vreede

Voorkeuren
mijn dochter (11)
en op de elfde geboren
houdt het meest van een II
en denkt natuurlijk
daarbij aan zichzelf
maar ook zegt zij
is het leuk die twee lijntjes
zo recht naast elkaar
altijd samen

mijn zoon wil 100hebben
honderd is bijna ontelbaar
honderd is nul meer dan tien
honderd is een stok met twee ballen
met honderd is hij een man

en ik die eerst
het meest van een 8 hield
• zo rond en zacht
zichzelf herhalend altijd voortdurend
geen begin en geen eindpunt zien.
en bij dat cijfer denkend
aan woorden als mama
en dus ook aan mezelf

steeds meer voel ik voor een 5
dat hoekige maar ook dat ronde
dat openstaan naar rechts en links
dat halfzijn en dat passen

op de vingers van een hand
dat al maakt dat ik met die bijna voldoende
vijftoch vrij tevreden ben



Peter van Straaten
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UW BRIEF IS VAN HARTE
WELKOM. MAAR SCHRIJFTU

ZO BORTEN BONDIG
MOGELIJK (MAXIMAAL 200
WOORDENI. ANDERS IS DE
REDACTIE GEDWONGEN UW

BRIEF IN TE KORTEN.

Humanist, ga door

Be/grolis de abonnementen/iin:
06-0224222

Iedere dog bereikbaar van
9.00 uur tof 20.30 uur
(ook in hel weekend)

Ve,bllg" •• '
in de winkel /6,75.

Of neem een
p,oef"bonnement
v"n d,le m""nden
voo, / r5,-.

Het maandblad voor menr.en die
geïnteresr.eerd zijn in reizen,

andere gewoonten en culturen. Iedere
maand 74 pagina's actualiteit en och.
tergronden over politiek, milieu en cul.
tuur met ols speciale involshoek ontwik-
kelingssamenwerking. Heldere reporto.
ges en onolyr.es, spannende reisverho-
len en fotoseries von topfotogrofen. En
natuurlijk de culturele UIT-ogendo.

moeting met de ander. De
~ew Age-esoterie hehhen wc
er in ieder geval niet hij no-
dig!
(Ingekort door de redactie)

LBodde Bouman
(RuÎnenvold)

Bram Theo Steynis (Almelo)

Bekrompen
Bij het lezen van de
ingezonden brief met het
opschrift 'Onkruid-maffia'
lopen me de rillingen over de
rug, Eên ingezonden hrief (in
Humanist JO) met dez.e1fde
strekking deed me al
verkillen, maar nu er in
Humanist 11 weer zo'n
negatieve reactie op jullie
artikel is opgenomen. vraag
ik me verbijsterd af of ik me
nog wel thuisvoel in een
organisatie met zulke
bekrompen leden ~
Ik meende dat II\' stond
voor verdraagzaamheid en
belangstelling voor
andersdenkenden! Gelukkig
las ik verderop twee hrieven
van ruimerdenkende leden en
vuorlopig ga ik er nog maar
vanuit dat Je leden die niet
gereageerd hebben, ook
ruimerdenkend zijn. Voor de
goede orde: ik ben geen
abonnee op 'Onkruid'. maar
ben zeer geïnteresseerd in
wat er in deze wereld te kuop
is. Voor mij mogen dus
soortgelijke artikelen nog
vaak geplaatst worden en ik
sluit me volledig aan bij W.IJ.
Rozinga uit Leeuwarden als
die zegt: "'Iet blad spreekt
ook beter aan, is minder
elitair. HOllen zo! ~.

Ik voel dus ik ben?

ga door met het plaatsen van
af en toe een artikeltje dat
niet iedereen rationeel kan
verklaren en betrekking heeft
op (volgens vden) het welzijn
en de omwikkeling van de
mens. Het stimuleert de gees-
telijke flexibiliteit. spreckt
mogelijk meer mensen aan en
vcrgroot mogelijk op die ma-
nicr ook het aamal HV-Ie-
den.

W. Hagens (Huldenberg)

.\Iet enige verbazing heh ik
een artikel in de Humanist
gelczen ovcr het esoterische
gedachtengoed van de Ncw
Age-heweging. Het is een
goede zaak als aan andere Ic-
vensvisies aandacht wordt
hesteed. maar het artikel had
gepaard moeten gaan met
ren kritische heschouwing.
De auteurs over Jevensener-
gil', hlokkades en reïncarna-
tie weten mensen doorgaan<;
te treffen in hun existemiële
zijn. Ze wetcn kennelijk een
leegte op tC vullen in h.v. de
geestelijke ge7.(mdheidswrg
daar waar het accent teverl
wordt gelegd op het mrthodi.
sche aspect en te weinig op
de doorleefde ervaring. Als
geheel denk ik dat cr een
nieuwe hang is naar mystiek
en een zinvol samenhangend
mens- en wereldheeld. Toch
1lI0l'ten met name humanis-
ten zin en onzin hierin gued
onderscheiden. (-)
Toegegeven. het humanisme
heeft zich wellicht tevcel toe-
gelegd op de rationaliteit van
'ik denk dus ik hen' waar-
door een Verz.e1fstandigde
Rede is ontst,tan zoals Otro
Duintjer aangeeft. .\taar.
voor het intuitieve 'ik voel
dus ik bell' kunnen wc als
humanisten wijsgaig tnecht
bij b. v. Henri Bergsun en
Hans Georg Gadamer. O,lar-
naast zijn levenswijsheden te
v'inden in jez.e1fen in de ont-

Gasunie mer meer plelier
werken is dat fantastisch, als
]omanda \"ele honderden
mensen een hart onder de
riem steekt of op een andere
manier helpt cn als een hu-
mcopaat mcnscn hdpt met
medicijnen 'waar niets in zit'
is dat iets waar je hl ij mec
kum zijn. Als je dit alles niet
met jc rationelc verstand kan
verklaren wu ik het verstand
niet aan dc kapstok hangen
maar goed in je hoofd hou-
den, wam het kan uiterst
nuttig zijn hij het maken van
keuzen. Een paar eeuwen ge-
leden waren cr vcel nll'er din-
gen die velen met hun ver.
stand niet konden verklaren.
Het liefstr maakte men de
mensen die 'onzin' uitkraam-
den monddood of nog beter
echt dood.
.\Iiin su~estie is: Humanist,

Met een glimla,h hcb ik de
sTukjes zoals 'Onkruid-maf-
fia' en 'Onmenselijke mis.
haksels' gclelcn in Humanist
11 cn daarvoor van, ik zou
haast leggen 'fundamentalis-
tische humanisten'. Als voor
een humanist de mens cen-
traal staat ell vcrdraal7aam-
heid hoog in het vaandd
staat, dan Wilden alle dingen
die een positleve invloed heb-
ben op mensen in irder geval
de hdangstt'lling kunnen
wekken. Wanneer je zelf
nooit heht ervaren dat je je
meer op ie gemak voelt in het
ene gebouw dan in het ande.
re is dat jammer, maar het
zou eell stimulans kunnt."o
zijn om cr bij jc/di alert op
te ,jin of je misschien dit
SOOrt verschillen ook kunt
waarnemen. Als honderden
mensen in het gebouw van de
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Rekenschap over hulp bij zelfdoding
I let uccembcrnummer van Rekenschap,
humanistisch tijdschrift voor wetenschap
en cultuur, ~aat over beslissingen rond
het levenseinde. Hoewel de ffit."cste men-
sen euthanasie en hulp bij 7.c1fJoding on-
der bepaalde omstandigheden als een
moreel aanvaardbare mogelijkheid zien,
is cr nogal wat discussie rond de vraag
welke omstandigheden dat mogen Tijn.

Over mensen die zich in de stcrvcnsfa,t."
bevinden, lijkt er grute ovrreenstcmming.
maar moeilijker wordt ht:t als hrT gaat
om ouderen of psychiatrische patiënten.
Kan aan hen ook hulp hij zelfdoding
worden verkend?

Er is al vaak betoogd dat onder de vraag
om Je Jood andere vragen schuilgaan.

Psychiater Dries van Dantzig laat zien
dat eurhanasie altijd tweede keus is; lie-
ver zouden we de eeuwi~c j~'u~d hebben
of een ander bestaan leiden. De taak van
de psychiater i, om te onderzoeken wat
die eerste keus is, en of de hulpvrager die
keus terecht als onhaalhaar beschouwt.
Vaak blijkt in zo'n gesprek dat er betere
middelen zijn om het lijden te \'erzachten
of op te heffen dan de gevraagde dood.

~'{ERPlEEGHUIZEN ZAANSTREEK@
~'----------

Ons "specialisme" IS mo<Jeme wrg. en hulpvt.'rlenrng.wallrtJ<j de pa~en! centraal $laat Boerend werk, dat

door ca 950 medewerker'; wordt wtgevoerd In de ve1pleeghulzen De Noordsf' Ba,'1:..(180 bedden en 35
dagbehandel'rl);splootsen) onWormerveer en Ooste'ROOw (355 bedden) In Zaandam Begm 1995 ~wn: de
bouw von een derde verpleeghuis. verpleegh<;osGUlsveld (150 bedden) In ZaandJjk..

Momenteel is er een vakature voor de functie van

HUMANISTISCH
RAADSVROUW/-MAN

-------------voor24uurperweek-------------
Functie-informatie:
Het leveren van een bijdrage aan de geestelijke verzorging van patiën.
ten/bewoners en hun familie. Meedenken over de levensbeschouwelij.
ke. en ethische aspecten van behandeling en zorg. Meewerken aan de
integratie van de geestelijke verzorging in onze verpleeghuizen.

Functie-eisen:
- Een afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidingsinstituut

en/of de Universiteit voor Humanistiek.
• De bereidheid tot nauwe samenwerking met de andere geestelijke

verzorgers.
• Inhoudelijke benoeming tOt humanistisch raadsvrouw/.man door het

Humanistisch Verbond.

Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de C.AO. voor het
Ziekenhuiswezen. Het salaris bedraagt maximaal f 6.467,. (functiegroep
60) per maand bij een full-time dienstverband.

Informatie:
Inlichtingen omtrent bovengenoemde vakature kunt u verkrijgen bij
dhr. J. Th. Admiraal, hoofd behandelzaken Oostergouw,
telefoonnummer: 075 - 8 t 5 15 I (toestel 116).

Sollicitatie:
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u - binnen 14 dagen - richten aan:
STICHTING VERPLEEGHUIZEN ZAANSTREEK
t.a.v. stafbureau personeel & organisatie
Koningin Julianaweg 10, 1502 DZ Zaandam,
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Hulp bij zelfdoding kan alken gerecht-
vaardigd 7.ijn als de betrokkene er uit
vrije wil om vraagt. Hoe kunn~n we van
een psychiatrische patiënt e,hter zeggen
Jat er sprake is v.an een \'Tije wilsuiting~
Govert den Hartogh betoogt dat de he.
slissing om hulp bij zelfdoding te verle-
nen. nooit alleen gebaseerd kan zijn op
h~.t recht op zelfbeschikking,
Huib Drion en Trees te Braake gaan het
debat aan uver het id~~ om aan oude
mem~n de middelen ter beschikking te
stellen waarmee ze een einde aan hun le-
ven kunnen maken. Drion wijst erop dat
dergelijke middelen vooral 'ter gerust-
stelling' zullen zijn en <lat z_ewaarschijn-
lijk maar zelden zullen worden gebruikt,
Te Braake laat echter zien dat invoering
van de voorstellen van Drion één van de
basisbeginselen van de Nederlandse
rechts,taat aantaS(; die van de gelijke be-
schermwaardigheid van ieders leven.
Ook bij minderjarigen doet zich de vraag
naar euthanasie en hulp bij zclfdodin~
vour, al komt bij deze groep de vraag
meestal voort uit een terminale z.iekte.
Els Berkhout.Dhont toont de dilemma's
die zich in dergelijke gevallen voordoen.
Wat als ouders en kind het nier met el-
kaar eens zijn:
In het buitenland vindt eurhanasie na-
tuurlijk ook plaats, al is het daar wette-
lijk verhoden. De problemen waar bui-
tenlandse euthanasieverenigingcll voor
staan, worden geschetst door Gert van
Dijk, die hiervoor een internationale eu-
thanasie-wnferentie in !brh hez.ocht. Zo
worden in Amerika workshops gehou-
den om de plastic zak-methode te de-
monstreren. En in Japan wil men graag
dat dokters eindelijk eens gaan vertell<'n
wat de patiëm feirelijk mankeerT.

U kunt dit nummer van Rekenschap be.
stell~n door f 14,- over re maken op giro
582293 t.n.v. stichting SOL'rates te
Utrecht, onder vermelding van 'Reken-
s,hap decemher 1';194', Een jaarabonne-
ment (vier nummers) kost f 50,- en kan
worden opgevraagd door te schrijven
naar; Humanistisch Verhond, Am.
woordnumlIl~r 2181, 3500 VB Utrecht
(pmrz_egcl niet nodig). Bellen bn ook;
030-318145. Vraag een proefnummer
aan!



Grote belangstelling voor
rondleiding Gasunie-gebouw
Op het omslag van het oktobrrnummcr
van de Humanist [Orende her nieuwe ge-
bouw van de Gasunie in Groningen. ',Met
liefde gebouwd' heette het verhaal over
dir opmerkelijke gebouw van de 'organi-
sche arçhit("Çten' Alberts cn Van Huur.
Lezers van de Humanist werden in de ge.
legenheid gesteld om ht't gebouw met ei-
gen ogen van binnen tc gaan hekijken.
Op donderdag 2 maart zal voor 50 Hu-
manist-lezers een speciale rondleiding
worden gehouden. Het enige wat ti hoef-
de Te doen om hiervoor in aanmerking te
kOffil:fi, was een kaartje te sturen naaf de
rcdaClic. Hoeveel belangstelling cr \loor
dit gebouw is, hleek wel toen in de weken
na het verschijnen van het oktobcrnum-
mer van de Humanist, de kaartjes op de
redactie binnenstroomden.
Op 5 november werd de balans opge-
maakt. en toen bleek dat maar liefst 1 124
mensen met deze speciale rondleiding
meewilden. Het meest gebruikte woord
op de kaartjes was 'dol~raag:'. Uit de gro-
te stapel trok Astrid Kostcrink, mede-
werkster van de afdeling Communicatie
van het Humanistisch Verbond, de win-
naars. Hieronder alle gelukkigen die in
hun agenda op 2 maart 'Rondleiding ge-
bouw Gasunic' kunnen noteren. Alle
winnaars hebben inmiddels bericht ge-
had. Dank aan alle inzenders, en felicita-
ties aan de winnaars!
Ook het komende jaar 7.al de redactie de
lel_ers 'zinvolle aanbiedingen' doen die in
relatie staan met de inhoud van de Hu-
manist en met her werk van het Huma-
nistisch Verbond.

De ~c1ukkip;en zijn:

Edw Bakker, Enschede
L Beels, Amersfoort
Lenie Belr, Balloo
Herma van den Berp;, Clrecht
A. van Bergen, Enschede
MeH. van Bergen, Enschede
A. van Beurden, Nijmegen
H.A. de Boer, Nieuw Balin,lo;e
LM. de Boer-van de Windt, Nieuw-Ba-
linge
Corrie Brouwer, Hierden
jo~ Brouwers, Bor,lo;er

Hert}' Buist, Groningen
Else Bulten, Amslerdam
D. Dekker, Sledum
N. Dujardin, Sledum
P. Dijkman, Leeuwarden
Dirk Elderman, Rijperkerk
Coby Elderman, Rijperkerk
A.C. de Graaf-Dokler, Leeuwarden
H.S. Ie Grand-de Boer, \Vageningen
A. Groenewoud, Emmeloord
Th. ~'an GunsI, Veenwouden
1\.1. Hofstee-\Vijnalda, Deurningen
H.H.C.j. Hofstee, Dcurningen
H.K. van Hulsen, Groningen
Carla Klcekamp, Hih'ersum
K.H. Koops, Groningen
W.O. Krooshof, Beetsterzwaag
T. Kuns, Den Haag
jef lambach, Warnsveld
D. ~'an Loon, Nijmegen
N. lucassen, Amslerdam
G.E. ~'an der Meer-Vrijhof, Rouerdam
C. Mc1tzer, Amslerdam
Ben Menger, Franeker
j. Meurs, Groningen
M. Mommers-van Geijn, Doetinchem
Pieter Noordzij, Turnhout
Bas Noordzij, Turnhout
N. Overbosch-Smils, Amersfoort
'Wilma Quarrê, Franeker
S. ~'an Renswoude, ZOl.:lermeer
G. Rijper, Amsterdam
C.A. Smil, Groningen
Zita Varen, Nijmegen
Saskia Voortman, Nieuwegein
T. \\'iebenga, Beetslernvaag
j.R. Wiegers, Stadskanaal
A. Ijsinga, Amslerdam

Nieuwe brochure
Steunfonds Humanisme
'Bijdragen aan een traditie van verdraagzaamheid' is een brochu-
re die gemaakt is over schenkingen, legaten en nalatenschappen
aan het Steunfonds Humanisme. Veel noodzakelijke informatie
over het nut van een testament wordl afgewisseld met praktische
informatie over belastingvoordelen en interviews. Heeft u belang-

stelling \"Oor de hrochure?
Bel naar Hetty van Eldijk
of !l.targa van der I.ans op
030-318145 of schrijf naar
her Steunfonds Humanis-
me, Antwoordnummer
2181, 3500 VB Utrecht
(een postzegel is niet no-
dig).

Ik geef jou .....
een 'Humanist' cadeau!

Vindt u het ook zo moeilijk, iets origineels mee te nemen
wanneer u bij familie of vrienden op bezoek gaat?

Wat dacht u van deze dubbeldikke Humanist met een feestelijk
lintje? In elk geval een origineel cadeau!

Bestel een extra exemplaar door f8,50 over te maken op giro 58
van het Humanistisch Verbond te Utrecht onder vermelding van

'decembemr,IKADO'.
En wilt u meerdere exemplaren bestellen, gireer dan even zoveel
maal f 8,50 en vermeld hoeveel extra exemplaren u wenst.
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RADIO
Het Humani~ti~ch Vcrbolld
lendt zijn radiopro~ramma's
uit op Radio 5, de opiniclcn-
der van Ncdcrlalld, IC"inden
op de J\liddcngolf. lOOS
Mh1 .. En natuurlijk ook op
iedere kahel. Iedere maan-
dag van 13.00 tot 15.00 uur
zijn drie programma's tI.' be-
luisteren.

B.OR.14.00 uur
Het ,'oordeel ,'all de Iwijfel
Elke weck een TQ( nadenken
stemmende do..:umcntairc.
EinJrcJa<:tie Kees Vlaande-
ren.

14.02-1430 uur
Boven hel dal
Live interviewprograrnma

met gasten die in hun lcv!."n nog plaats
hebben voor idealen. Eindredactie Do"
ruthé Forma.

14.30-15.00 uur
De wrbcclding
Programma over borken en schrijvers
onder redactie van Anncke Groen, Yo-
Ianda Mame, Rina Spigr en Ilonk<:! Ver-
Junnen.

TELEVISIE
YOY • Hoerenjongens
Dinsdag 27 december
18.55 UUT. Nederland 1

YOY in het spoor van Twee ion~t'nspros-
tirut'es. De Portu~ees rernando (22) t'n
de Duitser Oliver (24) ziin twee van de
naar sçhatting Twee- tot Icshonderd ion-
gens tussen de zestien en zesentwintig die
hun geld verdienen als hoer voor manne-
lijke klanten. Openhartig \'enellen Je
twee over hun penoonliike achtergron-
den die hehhen geleid tOt deze keuze. die
ze weliswaar hewust hebben gemaakt,
maar die beiden toçh vervulde met inner-
lilke conflicten. Bij hun keuze hebhen za-
ken als avonTuur. angst. liefde en jaloezie
en mensen uit hun omgeving, familie en
vrienden. een rol gespeeld. Verder komt
ook lle nieuwe. groeiende çoncurrentie
van Ousteuropeanen aan I:md. De twee
zijn cr niet L't:ht blij mee, wat hun niet
heeft belet om de ex-Joegoslaaf Vladimir
te Hagen hii hun pas opgerichte escort-
service te komen werken.

YOY. De Vukovar band
Dinsdag 3 januari
18..;;5 uur, Nederland I

De HlOrl1ulige joegosbvische stad Vuko-
var is êên van lle helegerde holwerken
van Serviërs. Onder de oorspronkelijke -
Kroatische - bewoners die moesten
\'luchten. hevinden zich ook vele kinde-
ren en jongeren. Ze leven nu al weer eni.
ge tijd in vluchtelingenkampen in en rond

Zagreb. Drie van hen. 13, 14 en 15 jaar
oud. maken deel uit van een muziekgeze!-
s(hap dat in een van de kJmpen is opge-
richt. Met de Kroatisçhe muziek treedt de
h;md op voor scholen en in andere kam-
pen. Toen ue drie me[ de Vukovar Band
een festivJI hezochten in Vinkovici - niet
ver V,lll Vukov;lr - ging YOY mee. Een af-
levering o\"t'r de kraçht VJn muziek, ovcr
muziek om te overleven.

YOY. Kibboets
Dinsdag 10 januari
18.55 uur, Nederland 1

Een tijdje werken en wonen in de Kih-
hoets - hoewel niet meer 10 in de helang-
stelling is het nog altijd ralend populair
onder jongeren. ~laandclijb vnrrekken
er ticntallen jongeren tussen de 18 en 25
naar n'n Kibboets in Israël. minimaal
voor drie maanden, maximaal voor een
jaar. om cr te werken al, \'fijwilliger, in de
keuken of op de bananenplantage. Ooit
opgezet uit idealisme zijn ue kibboetsen
inmiddels uitgegroeid tm omvangrijke
leef- en werkgemeenschappen ,"oor zo'n
\'ijfhonderd mensen elk, voorz.ien \'an fa-
hrieken. landhouwgrondell. grote ge-
mecl1schapsruim[en en zwembadl'n. De
zogenaamde (Jo/ul/trers, afkomstig uit Je
hele wereld, vormen daarbinnen een klei-
ne groep. l\teike, Ronaid en \'('illemijn
vertrokken in april naar israëL YOY
filmdc hen op Schiphol en vroeg ze naar
hun verwachtingen, hun idealisme en de
reden van hun keuze voor een kibboets.
Een paar maanden later vertrok ook
YOY naar Israd en zocht de drie op. Ze
ziln enkele maandl'n ervaring rijker, maar
zijn ze no~ ,reeds even goed te spreken

VERENIGING ~
WOODBROOKERS
BARCHEM
Ons nieuwe programmaboel<.ie is uit!

Een greep uit de cursussen tot juli 1995:
• Levinas.
- Beeldende kunst. Inleidingen, gesprekken,

zelfwerkzaamheid.
- Gnosis.
• Leven met overgave.
- Bewegen voor 50-plussers.
• Geven en ontvangen van zorg. Hoe en waarom?
• Moeders en dochters.
- Kom-tot-jezelf-weekend.
- Jung en onze schaduw als reisgenoot.
- Wat zijn de dingen ons waard?

Inlichtingen
en programma-
boekje bij

WOODBROOKERSHUIS,
Woodbrookersweg 1,
7244 AB Barchem,
Tel. 05734-1734.

'>'0"C="I: 'Wl'£ j'£ ZUj" 'B'£!J.f:T
'£1kg refatie, naar jezelf Z(Y{f)efals naar Je antUr, is een

bron IJan bewustwording en groei.
'J(JI'1\S"ISPL5I"I:'Bll "CO"C'£!J.f:£'£1(00'1"M5I9{S

!ieeft zidi IJW U'ork;jfwps en trainingen gespeciJlliseerd in
flet tfiema ~rew.tiesUzo breed en Jiep ars "war mogefij( is.
')\.emwooráen zijn:

respe(J - bewustworden - l'ita{iseren
'l:-rk;gnáe,erl/aren en suRJe.s1'O{JPJocenten uit binnen- en

j;Ulunfantf 71erfenen hun metfewer(mg.

Lodewilkstrool 26
6585 KM Maak

! tel 08896 - 2890 fax - 2830
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In~e",nd.n meJ.-ddingen

VOOR ASSEPOESTERS
DIE NIET MEER IN DE
AOW EN ANDERE
SPROOKJES GELOVEN

Gelooft u nog in de AOW? Haalt u
d, veertig dienstjaren die recht
geven op "n redelijk pensioen?
Wilt u grotendeels afhankelijk zijn
van een uitgeklede pensioenvoor-
ziening van de Staat?

Vrouwen die financieel vrij en
onafhankelijk willen blijven, leggen
nu wat opzij voor later. Er zijn vele
manieren. Wat is de beste?

Belastingvrij sparen?

Belastingbesparing door
door lijfrente.aftrek?

Ingaan op zo.'n mooie
advertentie die 11 procent
rendement of andere gouden
bergen belooft?

Wie "n onafhankelijk advies wil
hebben of vragen heeft over
pensioenaanvulling, sparen voor
d, VUT ,n d, waarde v,n hol
spaargeld ;n de toekomst, k,n
vrijblijvend terecht bij het Advies
Centrum voor Pensioenen._ ........__ ......--_._----------------
BON voor vrijblijvende

informatie.
JA. misschien wil ;k w,1 zo'n
vrijblijvend en onafhankelijk
advies. Maar stuurt u mij eerst
wat informatie.

Naam: mlv
Straat:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Stuur deze bon ;n een envelop
zonder postzegel naar;
Advies Centrum voor Pensioenen
Antwoordnummer 3250
3000 we ROTTERDAM.

L1stige ouders werpt een heldet
licht op de vcle mJ.oicren waarop
de afhJ.okclijkhcid vJ.Oonze
ouders ons rot hoge leeftijd kan
dwatsbomen.

f 39.90 in dkt boekhaodd

Ambo

Engelse documentaire. gemaakt door de
BBC, over de 42-jarige ~1aggic Doodly,
die al meer dim 20 jaar op straat leeft. Be-
rovin~en co aanrandingen zijn aan de or-
Je vall de dag, waar ooit voor de soçiaal
werkster een gouden toekomst leek weg-
gelegd. Waar is het fout gegaan? Wat is
prcries dat ene ongeluk dat ze proheert
weg te drinken? Waar andere films bij
voorkeur aan de hand van een geval de
problematiek veralgemeniseren, beperkt
H.lg Lady zich exclusief tot dit ene, uit-
eengevallen leven. Een programma van
DaviJ i'earson en Stevc Hewlett.

Bag lady

gem.lakt, wordt de noodzaak \'an (k UN-
PO duidelijk gemaakt. Or lngushen ~raan
modeh'oor vel andere volken di\o\'er-
vJeugel<i zijn do [de cultuur van een gro-
te, bC7-cm;nde macht. In 1944 zijn de In-
gushen door StaJin gooeportecrd. ~adat
zij door Chwnsjov gerehabiliteerd wa-
ren. keerden 7.C terug naar hun rand.
maar vonden hun huis en akkers gt'bruikt
door 'nieuwe bewoners', de Osseten.
Wrijvmgen tussen de tv.'ee bevolkings-
groepen escaleerden in 1992. toen~nct de
hulp van Russische legereenheden een
grote etnische schoonmaak is gehouden;
17.000 Ingushen werden daarhij gedood.
60.000 moestt'n t'f vluchtet. Ot' dt'c1re-
publiek van de Russische Federatie is ~e-
frustreerd ,bt de werel('l hiervan onwe-
t,'nd blijft. Et'n pro~ramma van Evdine
van Dijck, Dorothee Forma en Jelle Re-
drker.

Woensda,l1; 8 februari
Nedcrland I. aanvang ongeveer 22.00
a",

l'\oezel Nahe

Herbie is vijftien. geboren in Surinàme en
getogen in AmsterJ m. en sPEelt in On-
drofeni. een band uit de Amsterdamse
Bijlmer die de mateloos populaire Kawi-
na-muziek spedt. De muziek vereist van
hem de discipline en regelmaat die nodig
lijn om in zijn le\'ctl goed te kunncn func-
tioneren en dat is, gezien de grore proble-
men w:'!:l.rmt'CHerbic te kampen beeft ge-
had in zijn leven, geeo geringe prestatie.
In YOY neemt Herbit' ons met' in zijn
wereld van Kawilla-mu7.iek. Een pro-
gramma van Evdine vau"Dijck.

Dinsdag 17 januari
1855 UUf, Nederland 1

Woensdag I februari
Nederland I, plm. 21.30 uur
Op het moment dat de7.e Humanist vt'r-
schijnt, 7.ijn de voorbereidingen in volle
gang voor een programma over de UN-
PO, de Unrepresented Nations and Peop-
les Organisation. Je wu het de VI'.' van
de niet-erkende landen en volkeren kun-
nen nOCffit'n. Onder lóding van secreta-
ris-generaal Michiel van Walt van Praag
probeert de UNI'O een stem te geven aan
de volken die zich onderdrukt. gediscri-
mineerd of anderszins gekrenkt voelen,
met als achterliggende gedachte: 'Door
hen de gelegenheid te geven zich te uiten,
kunnen escalatie en geweld worden vour-
komen.' Eén van die volken zijn de Ingus-
Ilen uit de lngush Republiek in de Kauka-
sus. Aan de hand van een uitgebreide re-
portage die in de lngush Republiek wordt

YOY. Herbie

over het avontuur In hraël? Samenstel-
ling en fCRir: Eveline van Dijck.

"aktief - genieten ;
Wandeltochten door ::

"fi schi tterende landschappen.t
:: daarnaast op ontdekking ~. ~
~ naar de locale ~
; wijn- C.q. biercultuur i'

~ ~
2 Jeanet G. Bruining ~
~Wijn-en BierWandeltochteni
I: Pb 6351 7. 2502 JfYlDen Haag"
~070-3464598 & 070-3620707 i', .
~ 5üdtirol Merallo Freiburg Rbmerberg •.•.
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Van het hoofdbestuur

Vernieuwing
slaat aan
De ,'crnieuwing in de humanisrischc beweging be-
gint aan [c slaan!
Allereerst c\'cn: wat wordt hier bedoeld met Je 'hu.

manistische beweging'? Ni!':l cen nieuwe stichting, vereniging of
andere formele organisatie. Wel hel geheel van organisaties. die
\'anuit humanistische beginselen anier zijn. En dat zijn er nogal
wal. Tc\'cel om hier op te noemen cn teveel- op dit moment nog
- om zelfs voor de serieus geïnteresseerde direct een herkenbaar
palrmJn op te lc\'crcn. Heiligt daarom in de lijn der vernieuwing
dat de organisaties elkaar ~lecdsmeer gaan opzoeken, gaan sa-
menwerken, misschien taken gaan uitwisselen, en hun bureau-
bClighcclcn (facilitaire H)orlicningen noemen wc dat tegen-
woordig) beier op elkaar gaan afstemmcn. Hoe blijkt nu dat dic
vcrnieuwing indcrdaad vorm gaat krijgcn? Ecn paar voorbcel-
den.
• Half november kwam ecn proefnummer uil van de Kader-
krant. Ecn gezamenlijke uitgave \'an (hij dit eerstc nummcr) Hu-
manitas, HV, HIVOS, HVB, HSHB/HBB cn HSl". Bij ccn vol-
gcndc uirgave ••••.cllicht mccr, dcnk bij\'oorbceld aan HOS, HVO,
IHEV, Vvl-!. De Kadcrkrant is bedoeld om vrijwilligers uit aller-
lei werkgroepen, medewcrkers uit \'erschillende werkgehiedcn,
docenren, programmamakcrs, hmdelijke en plaalselijkt' bestuur-
ders (vat ze maar samen als 'de doencrs') cen bceld te gn'cn wat
er gaande is, Dcnk aan algemcnc informalic O\'Cr humanisrische
organisaties, belcidsonrwikkelingcn, vcrwijzingcn naar cn be-

schrij\'ing \'an elkaars, maar ook gczamcnlijke, acti\'iteiten,
dicnsrcn cn produkten. Vit zo'n gezamenlijke prcscnratie hlijkt
o\'erduidclijk hot:ved er letterlijk en figuurlijk nu .11're koop' is
bij de humanisrischc bt:weging in Nedcrland.
- Ook "dc denkers' zijn actief, om het maar ondiplomalick te
omschrij\'Cn, Zo vond op 30 november, georganiseerd door het
HSN, een sludiedag plaats over 'Secularisatie cn publicke reli-
gic', Ecn onderwerp dat door hct rcccntc rapport \'an hel Sociaal
Culturccll'lanburcau daarover, \'olop in de bclangsrclling is ko-
men te staan. Een intercssant aspcct van \'ernicuwing is, dal de
uitkomsten van zo'n studiedag zich voorrreffelijk lencn voor
verraling rcn bchoc\'c van "de zoekers' (weer zo'n oneerbiedige
benaming). Dat zijn al diq~cncn die zó gc'intcrcssccrd zijn in hct
humanistisch denken dat ze aClief tijd willen besteden aan mee-
dcnkcn, maar ... op hun eigcn wijzc. Dat bctckcnt dal cen sa-
menvatting kan wordcn gemaakt van dc wctensehappelijke in-
leidingen en van de discussies in zodanige ••..orm en mei zodanige
hijstelling dM het 'de gemiddelde humanist' lal aanspreken. Die
\'erraling kan dan gcbruikl wordcn in activiteitt:nprogramma's
van afdclingen of studiegroepen, die over zo'n onderwerp hun
eigen gesprek will.::n voeren. De afdeling Bezinning van het HV
heeft reeds zo'n infmmatiepakket hcschikbaar os'cr hct onder-
wcrp 'Vechtmaalschappij' en gaal cr ook een mak.::n over hel on-
dcrwerp 'Verslavcnd lekker en nooil genoeg' (de Consumptie-
maatschappij),
En dit zijn dan nog maar aanloopjcs \'oor s'cd mccr nicuwc acti-
viteiten in hel komend iaar cn daarna, .\-bar daaro\'cr ccn \'01-
gcnd maal.. ..

Namens hel hoofdhestuur,
JooP Puls, secretaris

Er is wel degelijk leven
na de dood,

..\), humanisme u iets wadnl i, g,'wt'",t, dcnk
dan l'en, na u\','r ecn 1.'gaat aan het ~teullf"'l<h
HUmdlli~111",P;lt is upgeril:ht dOUftwt
HlImani,h\.l,-h Verbond.

,-\h el'l1 k\'Ct1 "1'11'\\1(11,gaat Ilet l.,'\"'" door,
,-\1W;ltII tijdl'n' uw kven dl' lllUl'ill' van ht'l
"t1.krstt'll,wn wddrd vond, mud hellonder uw
steun docn, ~e,'rn daarolll maatrq:ckn,
~laa~ ,,<,nh'Slament,

Op 3, 17 en 31 maart organi-
seert hct Dominiuans Activi-
leiten Cenrrum te Huissen
drie trainingsdagen met de ti-
tcl 'Geestelijke \'en,orginj<; -
naar waarde geschat'. De
training ,Iuil aan bij de Ihe-
matiek van hct symposium
'Gecstelijke \'Crzorging:
noodzaak of luxer en i~ be-
doeld voor geestelijke verzor-
gers en raad,manncn en -
vrouwen. Naa't het in7.Îchr
krijgen op de eigcn positie
hinnen de orj<;anisatie waarin
men werkt, wordt geoefcnd
onl hct eigen werk te vertalen
in de SOlllS weerbarstige ter-
mcn van doelgroep, produkt,
resullaal en publiciteit. Ver-
dcr worden handclingsstrate-
gieën ontwikkeld naar de ei-
gcn organisatie toe. De kos-
len zijn f 295,- en f 595,-
(werkgc\'ersprijsl. Informatie
en opgas'c bij: DAC Huissen,
tel. 08.;-259006,

STEUNFONDS

I
HUMANISME
_"',MIC~
HlIFIIIIlI,1111'!

I •... "',y"""
,GIRÓ\'68

Training geestelijke.verzorging

Hd Il\lmdni~tj~lh \'l'rhoml
strijdt \'our Cl'n humarw,
tokrdllh: '~Illl'nkving,
Vraag gl'rU" Jlll'l'r intufIlMti,',
~1,'t de oncle"t~~lld,' bOIl i, .bt
hed gel1ldUl'lij~,r--J~~l~~I---------------------------------------------------,

Cl m,','r informatic OI'cr lcgaleren aan Jwt ~t,'(mfoJ1th 1h"'lilni\fTle,
Cl rIl""f infmlll<ltil' O\','r llt't Hurl1,mi,ti,,:h \'erl"'lld,
,'\a,llJl:

,-\<lf,,~:
P"'tt'lJ<.ll'.'n wnonplaal\:
Tdduon:

: In l'en envelop londer p"'tl-t'gl'll'cm1l'n rlaar:
I Slt'unlond, HUllhll1isnw, Antwl10runumllwr 211'1, ].';011VII Utr,'d1tL _

Ingezonden ",<Jodel;""
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Landelijke
vrouwendag op I1
maart: humanisme
is vrouwelijk
Op I t Jllaart ,'ind, in Utrecht
de ISc landelijke vrouwen-
dag plaats. Ook vriendinnen,
711SrCfS, moeders. dochlcrs en

niel-leden van her Humanis-
tisch Verhond zijn welkom.
Spreeksters zijn: Vila Jansz,
docenre aan de Unil'crsircir
voor Humanistiek, en Liteke
van VlIgt Tijscn, lid \'an hel
College van heslUur \'an de
RU Utrecht. 's '\liddags ,'ind!
discussie plaars in thcmagroc~
pcn en tol slot worden \TOU-

wenliederen ge:wngcn ond ••.'f
leidinl/; van Mies L.ouman.
I'laals: CSB-gcbouw, Krom-
me Nieuwegracht 39. Tijd:
10.00 - 17.00 uur. Kmtcn
f 25,-; voor wie een ccn\'oudi-
ge lunch wil gebruiken wordl
f 5,- extra berekend. Kinder-
opvang: wordl geregeld als
daar Haag naar is. Opga\'c:
door o\'crmaking van f 25,-
(of f 30,- inelu~ief lunch) op
giro 197930 ten name van
het Humanistisch Vcrhond.
Indien u van de kinderopvang
gebruik wilt maken, graag
\'ermelden \'oor hoeveel kin-
deren en \'an welke leeflijd.
Verdere infonnatie: tel. 030.
318145 (Din i Boer). Hct laal-
stc nieuws van de Vrouwen-
dag vindt u in het februari-
nommer \"an de Humanist.

Paul Cliteur in
Alphen aan den Rijn
Het Humanisti~eh Verbond
kent nog al re veel wille plek-
ken op de kaan. Daar gaal de
afdeling Leiden en Omslreken
wat aao doeo. Voor het eerSI
lal Alphen aan den Rijn ('de he-
le Randstad eromheen') te ma-
ken krijgen met de bezinning en
uitstraling die het HV bieden.
Op woensdag 18 januari houdr

landelijk HV-voorziner Paul Cliteur (tC\'cns Soerates-hooglc.
raar in Delft) er een 'interactieve' inleiding. Thema is 'Hu manis.
me \'andaag, filosofie en praktijk'. Aanvang 20.00 uur, Plaats:
wijkcentrum 'de Oude Wereld', de Oude Wereld 57, Amersfoort
(wijk 'Kerk en Zanen', ruim vijf minuten lopen van het NS-sta-
tion,looproute naar Archeon). De IOcgang is gratis, Inlichtingen
en routebeschrijving zijn te \"Crkrijgen bij de secrelaris van de af-
deling Leiden en Omstreken, Tesselsehadestraal 38A, 2332 BI.
Leiden, tel, 071-.115747.

Cursus humanisme in Leiden
Wegens o\'ertekening vau de eerste basiscursus 'Humanisme'
van de afdeling Leiden en Omstreken is een exlra cursus op de
douderdagamnden 9, 16 en 13 maart gepland. Cursusleider is
weer Jaap Hoogen'or~t. Op de drie bijeenkomsten vindt een
kennismaking plaats meI humani~tische waarden en achIergron-
den, de filosofie van humanistische denkers cu de \"crhouding
humanisme-religie, PlJ.ats: GemeenreCentrlnll, Lijm'eg 9 in
Oegstgeest. Prijs van de cursus: f 40,' voor leden en f 45,- \'OOr
niet-leden. Aanmeldiug vóór 1 februari door overschrijving van
het bedrag op giro 152374 ten name van penninl;meester HV
Leiden e.o. te Oegstgeest, onder \"Crmelding van 'cursus' en
naam deelnemers. Bij de prijs is een cursusboek Ier waarde \'3n f
15,. inbegrepen. Nadere inlichtingen bij de secretaris \'an de af-
deling Leiden en Omstreken, Tessclschade~ltaat 38A, 2332 BL
Leiden, lel, 071 -315747.

Humanisme en de
kunsten in de
Renaissance
Op 18 december spreekt mu-
sicoloog Joost van Leeuwen
HJOr Humauitas en het Hu-
manistisch Verbond in
Amersfoorr. Zijn Ihema 'Hu-
m,lOisme en de kunslen in de
Renaissance' past uilsrckend
in de cyclus 'HumanÎmlC in
de praktijk' in het kader \'an
het vijftigjarig bestaan van de
afdeling Amersfoort op 7 juni
1995. JOO~I van Leeuwen
maakt bij zijn Icling gebruik
van dia's, \'oorbeelden uir de
ICl1eren en uir de muziek. De
volJo;ende twee vragen komen
aan de orde: hoc zag het hu-
manisme eruit in de tijd van
lijn ontslaan en welke in-
\'loed heeft het humanisme
uiIgeoefend op de kUllSlen
(letteren, architectuur, schil-
derkunst en muzick)?
Op 22 januari is Rob Tiel-
man te gasl in Amersfoort.
Hij spreekl daar over één van
de pijlers van hCI georgani-
seerde humanisme: het Hu-
manistisch Vormingsonder-
wijs.
Beide lezingcn vinden plaats
in 'de Eemgaarde', Dorres-
leinseweg 49, Amersfoon.
Aanvang: 10.30 uur; de roe-
)!::Ing is gralis. Voor meer in-
formatie: Henk van Tilburg,
tel. 033-805906.

Debat Jonge
Humanisten:

Ethiek in de paarse
politiek

Op 14 januari organiseren
de Jonge Humanisten en de

Jonge Democraten een debat
over etbiek in de paarse poli-

tiek. Deelnemers lijn o.a.
Pauline Terreehorst en Jan

Glastra \'an Loon. lijd en 10-
kalie: 14.00 uur, in de hal

\"an de Koninklijke Schouw-
burg ICDen Haag, Korte

Voorhout 3. Meer infonnatie
bij Guido van der Lans, lel.
070.3970493 of Henriëlle
de Rooij, lel. 030-898005.
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2 Het kind uit hel Klein Insectenhoek van GodfricJ
Uomalb. (4)

5 liet 'kind' van de ledigheid. (5)
7 Het \'crlangcn \'3n haar ouders waardoor een meisje

een broer heeft ('n geen LUsjes. (12)
9 De kleine VJn rrelierik van Eeden. (8)
10 I~ijsommige kindt'fcn is dit tc heN gedaan. (i)
13 Zijn kinderen volgens J3mb Cals. (S)
14 De jongen vall Thm Tijssen. (4)
18 Voedsel en vader mOTeel! (zwak) kind. (3)
19 Wat hij niet leert, zal Jan niet kennen. (6)
20 Een bijlOnder kind. en dat was-ie (en dik). (4)
23 'Kind' van Willem van Oranje. (9)
24 In dialect: zo'n kind kan nog nicllopcn. (4)
25 'Kind' vall de wens. (8)
26 ~Iensen zonder kindert'tl hehhen blijkbaar ook w'n

vug!"1 nier. (S)

Verticaal:

I Ilcel jong kindje, (11)
3 Neem nota van deze vader. (8)
4 Prenatale positie van Hansje. (6)
6 Kan een kind doen. (3)
H 'Kind' van de voorzichtigheid. (13)
11 Oudste kind. (6)
12 Kinderen, dronken mensen en tie7e sprekcn de waar-

heid. (6)
15 Hiermee wordt het kind soms weggegooid. (8)
16 Leent je lel."rdl."haar lopl."n. (5)
17 Kan men l."el1kind om sturl."n. (9)
21 .\10l."t hel kind val1 3 ven. heulen. (:ij
22 Bad niet voor bruine bonen. (6)
24 Krceg Nico Scheepmaker l."enkind V3n, (4)
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Emancipatieprijs voor
Rita Naloop en Christiane Pouliart

Symposium over noodzaak levensbeschouwelijke filosofie

Op nijdag 4 november vond in Utrecht
de uicreikin~ plaats \'3n de Mr A.E.-Rib.
bius Peletierprijs. Deze prijs van f 5000,.
!lin~ dit raar naar twee vrouwen die zich
hebben onderscheiden door zich vanuil
ccn humanistische levenshouding voor
\Touwcn(cmancipalie) in te letten. Beide
prijswinnaars onn'Îngcn ook ccn kera-
miek, ontworpen door Nicen SOCT.
Rita. Naloop (tweede van rechts op de fo-
to). is docente voor het heroepsbegelei-
dend onderwijs. Zij is zeer actief in vele
organisaties als het Internationaal Plat-
form van Zwarte .\ligranrcn en Vluchte-
lingenvrouwen in Nederland en hel Pan
European Nctwork for International Ac-
tion aod Exchange. Zij zet zich speciaal
in voor vrouwen uit de Surinaamse ge-
mcensch;\p, alsook vom kindnen, ge-
handicapten en ontheemden. In de ogen
van de jury is Rita Naloop een vrouw
met capaciteiten en een grote uitstraling,
die in een breed spectrum bezig is up een

Op maandag 16 januari zal in Dell Haag
een congres worden gehuuden Ier gele-
genheid van het verschijnen van de cur-
sus van de Open Universiteit 'Cultuurfi-
Imofie vanuit levensbrschouwelijke per-
specrieven'. Aan de cursus werkte ook de
stichting Socrates mee en op het sympo-
sium zal o.a. Socrates.hoogleraar I'aul
Cliteur het woord voeren.
De cursus is hel resultaat van een unieke
samenwerking tussen verschillende le-
vensbeschouwelijke stromingen. Vanuit
humanistisch, reformatorisch en kalho-
liek perspectief worden filosofische be-
schouwingen ontwikkeld over activitei.
ten die bepalend zijn voor onze cultuur.
De cursus wordt op het symposium ge-

manier die getuigt van vertrouwt'n in de
eigen mogelijkheden van mensen.

De tweede prijswinnaar is de Vlaamse
arts Christiane Pouliart (helemaal rechts
op de foto). Vanuit haar humanistische
levenshouding is zij met name betrokken
bij de emancipatiesrrijd \"an de vrouw in
de geneeskunde en voor de preventie van
Aids. Bovendien zeI Christialle l'nuliart
zich in voor de ouder wordende ,'rouw.
Die heeft volgens haar veellasl van discri-
minatie, en die wordt veronachtzaamd in
de medische wereld als het gaat om kwa-
len als osteoporosr (botontkalking). Veel
van die kwalen zouden kunnen voorko-
men of op z'n minst verminderd.

Op de folO: Rita Naloop (tweede '.an
rechts) en Christiane Pouliarl (helemaal
rechts) nemen hun prijs in unt'"angst van
jur}'-voorziner mevrouw Vos-Van GorteI.
(Foto: Ivar Pri/Omi Groep)

presenteerd. Met elkaar in discussie gaan
verder: proLdr Vedder, prof.dr Griffioen,
pruLdr Karskens, prof.dr. ir de Vries, dr
Ilirsch Halin, E. van .\Iiddelkoop, prof.
mr Glastra van Loon en prof, van der
Dussen.

Het symposium vindt pbats op het Insti-
!llte of Social Science in Den Haag, duurt
van 13.30 tot 17.45 uur en kost f 25,-.
Aanmelden vóór 6 januari, U kunt betJ-
len door f 25,- over Ie maken op giro
2578823 of bankrekening 947236228
t,n.v. Open universiteit Heerlen, o,v.v.
'Syposium 'De noodzaak van levenshe-
schouwelijke filosofie'. h1t-er informatie:
tel. 045-762451.

Hogere Abonnementsprijs
Een hogere ahnnnl"menrsprijs: helaas,
ook de Humanist ontkomt cr niet aan!
Dom hogere papierkosten, maar vooral
door een verbetering van inhoud en uiTer-
lijk en uitbreiding van het aJntal pagi-
na's, hebben wc moeren besluiten om de
abonnementsprijs met f 5,- te verhogen.
Een jaarahonnemenr kosl vanaf 1995
f 42,50 . .\1aar ouk met deze prijs\.erho-
ging blijft de Humanist één van de goed-
kuopste maandbladen. De redactie blijft
er natuurlijk naar streven II nt'gen keer
per jaar een veell.ijdig en inspirerend blad
te bieden, Een blad dat u hopelijk met
plezier blijft lezen!

Besruur Humanistisch Verbond

Dit is het dubbeldikke
winternummer van de

Humanist. Gelijk voor twee
maanden: december en januari.

Het volgende nummer
verschijnt de eerste week van

februari. Kopij voor dit nummer
moet uiterlijk 13 januari in het

bezit zijn van de redactie.
De redactie wenst alle lezers

een welwillend 1995!

lnl:~",ndcnm~dcdclinl:
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Wordt 1995 het jaar van de weggeval-
len grenzen? De technische mogelijkhe-
den lijken onbegrensd. Hebt u al een
computer, een fax en een antwoord-ap-
paraat? Wat gisteren nog modern was,
is morgen alweer verouderd. De media
hebben van de wereld een dorp ge-
maakt: dagelijks komt een enorme hoe-

veelheid informatie op ons af. Informa-
tie die soms machteloos maakt. Door

het wegvallen van aardrijkskundige
grenzen komt het probleem van de
grenzen van de verdraagzaamheid al.
leen maar sterker naar voren. En medio

sche ontwikkelingen roepen opnieuw
de vraag op: mag alles wat kan? We
worden geconfronteerd met ethische
dilemma's waar de techniek geen ant-
woord op heeft. En ook niet kan heb.
ben. Die antwoorden moeten mensen
geven. Het Humanistisch Verbond wil
inspiratie bieden bij het overdenken van
die antwoorden. Inspiratie, zonder uit te
gaan van pasklare recepten of stan-
daard-oplossingen. Inspiratie, geba-
seerd op humanistische uitgangspun-
ten. Het Humanistisch Verbond gaat er-
van uit dat mensen zelf zin en vorm aan
hun eigen leven geven, door de keuzes
die zij maken. Keuzevrijheid en eigen
verantwoordelijkheid, maar ook ver-

draagzaamheid en gelijkwaardigheid
staan daarbij centraal. Het Humanistisch
Verbond onderzoekt wat bijdraagt aan
de kwaliteit van het leven. En brengt dit
in activiteiten, publikaties en standpun-
ten naar buiten.
'Dat wil ik eerst wel eens zien!' denkt u
misschien. Dat kan! Op deze pagina's
drie mogelijkheden om kennis te maken
met het Humanistisch Verbond.

het jaar van de weggevallen grenzen? HET
VERBOND,

1995,

HUMANISTISCH
BRON VAN

INSPIRATIE!



Lid van het
Humanistisch Verbond

.Oke
orging:
dzaak
of luxe?
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Abonnee op de Humanist

Wat leest u in de Humanist, het maand-
blad van het Humanistisch Verbond? Elk
nummer besteedt aandacht aan maat-
schappelijke en ethische onderwerpen,
Boeiende mensen vertellen over hun nor-
men, drijfveren en de keuzes die zij ma-
ken. Aan bod kwamen in 1994 o,a. de
woede en ontroering van cabaretier Youp
van 't Hek, het goede leven volgens ethi-
ca Heleen Dupuis, zomerperikelen met
vakantiepsychiater Marcel Monden en
bouwen op menselijke maat door de ar-
chitecten Alberts en Van Huut. Behalve
interviews treft u in de Humanist natuur-
liJkook artikelen, boekbesprekingen,
prikkelende meningen en cartoons aan.
Enhet komende jaar? De redactie zal u
weer bedienen met onverwachte onder-
werpen, intrigerende beschouwingen en
ironische kanttekeningen. Zoals in het ko-
mende februarinummer, waarin we aan-
dacht besteden aan het zorgzame onder-
nemen van o.a, de Triodos bank en de
Body Shop. Verder kunt u in 1995 o.a
verwachten: aandacht voor grenzen aan
de tolerantie, zorgende vaders en gewo-
ne boeren die de overstap maken naar de
ecologische landbouw.
Nieuwsgierig geworden? Probeer de Hu-
manist eens een jaar, dat kost u slechts
f 42,50. Vul de kaart in en stuur 'm op.
Vandaag nog!

Donateur van het
Humanistisch Verbond

Met ingang van 1995 kunt u donateur
worden van het Humanistisch Verbond.
Uw bijdrage maakt het voortbestaan van
activiteiten en de opzet van nieuwe pro-
jecten mogelijk. Zoals het humanistisch
raadswerk, dat mensen steun wil bieden
in situaties waarin het moeilijk kan zijn
een eigen weg te vinden. Humanistisch
raadslieden werken o.a. in ziekenhuizen,
verpleeghuizen en de ouderenzorg, Per-
soonlijke gesprekken van cliënten met
een humanistisch raadsvrouw of -man
kunnen een steun zijn bij het (her)vinden
van levenskracht en vertrouwen.

Uw financiële bijdrage is van groot belang
nu de overheid elk jaar minder subsidie
verstrekt en andere inkomsten niet meer
groeien. Als donateur ontvangt u tenmin"
ste twee keer per jaar informatie over
onze activiteiten en projecten, waarbij
één keer een nummer van de Humanist.
U bent al donateur van het Humanistisch
Verbond voor f 35,- per jaar. Natuurlijk is
een hogere bijdrage welkom! Als u eerst
meer informatie wilt, kan dat ook. Vul de
kaart in en stuur 'm op! Alvast hartelijk
dank voor uw steun!

Waarom lid worden van het Humanistisch
Verbond?
• Als lid steunt u het Humanistisch Ver-
bond. U maakt daarmee activiteiten en
projecten mogelijk die gericht zijn op een
menswaardige samenleving.
• U ontvangt automatisch het maandblad
Humanist, een belangrijke bron van inspi-
ratie in een wereld die uw keuzes dage-
lijks op de proef stelt.
• U kunt gratis deelnemen aan themabij-
eenkomsten in uw regio.
• U krijgt korting op landelijke symposia.
• U krijgt korting op boeken en brochures
via het landelijk bureau in Utrecht.
• Het Humanistisch Verbond heeft meer
dan 60 afdelingen in het land. Als u wilt.
ontvangt u informatie over plaatselijke
activiteiten, cursussen en lezingen.
• U kunt ook zelf actief worden in de af-
deling in uw omgeving.

De minimum-contributie bedraagt f 75,-
per jaar. Een hogere bijdrage is natuurlijk
welkom! Voor leden met een inkomen la-
ger dan f 18.000,- bruto per jaar is de
minimum-contributie f 45,-. Jongeren
tot 27 jaar betalen slechts f 35,- per jaar.
Per lid kan één persoon op hetzelfde
adres kiezen voor een gratis medelid-
maatschap. Een medelid ontvangt geen
extra Humanist. Als u eerst meer informa-
tiewilt, kan dat ook. Stuur de ingevulde
kaart aan ons op. Wij hopen u als lid te
mogen begroeten.



Ingezonden mededeling

?v~f1,v'1i
Deze zeefdruk van de kunstenaar Corneil1e kunt u tegen een speciale prijs in uw bezit
krijgen. De titel is 'Pierrot'. Het is een werk uit 1994, de oplage is 200 stuks, gesig-

neerd door de kunstenaar en gcnummcrd.
Het papierformaat is: 40 x 32 cm.
Het beeldformaat is: 27 x 20 cm.

Als lezer van de Humanist geeft Jaski Art Gallery u een speciale korting.
De normale prijs bedraagt f 475,-

Uw prijs f 375,-

U kum dezt. teddruk bestellen dOOf bet bedrag o\'t"r re maken op (k An:-J-A~IRO bank. rekeningnummer 47.73.34.\ ,}9 of giro
301655 ten nallle \'an jaski Art I'roductions h.v., Nieuwe Spiegclstraat 27 in Amsterdam onder vcrmelding van Corneillc lcddruk
'Pierrot'. Het aure, op uw bank-giro<:heque zal gelden als het adres waar bet kunstwerk na,1T toe l.al wordt"tl götuurd. ~Iocht de be-
perktc oplagc ollvcrhoopll.ijn uitverkoehl. dan wordt ht"t gt"he1t"ht"drag op HW rekening rcruggt'stort. Ik bcstellingen wlletl op \'oh:~-
orde van hinnenkOTnst worden behandeld. Dus hier geldt: hot. sneller u bestelt. hoc meer kans u hecft dat dit Cornei1le.kunstwt"rk

binnenkort aan uw muur prijkt. Wilt u llleer informalie, dan kunt u hellen met jaski Art Gallery: tel. 020-6203939.

Corneille Expositie
Van 11 decemher tot 30 januari.

U bcnt van harte welkom.

jaski Art Gallcry. :"ie\lwe Spiegelsrraat 27 en 30. Am,rerdam. Tel. 020-6203939, fax 020-6203069. Geopend: maandag tlrn zaterdag

van 11.00 tot lll.OO uur. Zon&\g van 12.00 tor 17.00 uur.
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