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.In dit nummer
Met liefde gebouwd
'De essentie van het organisch vonngevcn vind je terug in de ma-
nier waarop wc met roemen omgaan. De nadruk ligt op hel groeÎ-
proces. Op de mogelijkheid van verandering in de vorm, We moe-
len ons voortdurend blijven bevrijden van dogma's.' Dit legt één
van de architecten die hebben getekend \'oor hel 'Bommelkasleel'
in Amsterdam Zuid-Oost (het gebouw van de ING-hank, VOOT-

heen NMB). Sinds kort staat in Groningen hel gebouw v'ao de
Gasunie. nog meer een voorbeeld van de organische architectuur
die uit~aal van de menselijke maat. Een gesprek mei de architecten
Ton Albcrts cn '\lax van Huut.

Pagina's 12tlm 21

Consumptie en milieucrisis
Volgende maand houdt het HV een sympo-
sium over consumptie en de milieucrisis. In
deze Humanist alvast een voorbeschouwing
aan de hand van een gesprek met de buma-
nistische milieufilosoof Wouter Achterberg.

Waarom de natuur ook los van de mens
waarde heeft.

Pagina's 6 tlm 9

AmyBloom
Niets is gemakkelijker dan iemand met af-
wijkend gedrag als een idiool te besiempc.

len. Maar situaties zijn niet altijd wal ze lij-
ken, betoogl de Amerikaanse schrijfster

Amy BIoom. Mensen realiseren zich vaak
niet dat ze grenzen overschrijden.

Pagina's 10/11

Feiten versus vooroordelen
Hoe prik je vooroordelen tegen die huitenlallders door? Hoe
weerspreek ie discriminerende uitspraken? De Anne frankstich-
ling bracht onlangs een boekie uit met ~.ecl feilen en te~enargu-
menten.

Pagina's 22 tlm 24

Kees Vlaanderen en het hoorspel
'Je moet de luisteraar ,.erleiden, ontvoeren, naar de luidspeker toe-
7.uigen,' 7.egt Kees Vlaanderen. Hij is één van de pro~rammama-
kers die bet hoorspel nieuw leven heeft ingeblazen. Hoe een geluid
meer kan zeAAen dan duizend cijfers.

Pagina's 26/28

David Greaves
In de serie 'Ik en de Ander'
dit keer regisseur Das'id
Greaves. Hij s'echl te~en ra-
cisme door theaterprodukties
te organiseren voor jongeren
van blank tot zwart.

Pagina's 30 tlm/32

En verder:
Brie\'en van lelers - pagina 4
Rtv-programma's - pagina 29
HV.Nieuws - pagina's 33/34
Cryptogram. pagina 35
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Brieven zijn welkom.
Houdt u het wel kort. De
redactie behoudt zich het
recht voor om brieven in
te korten of niet te

plaatsen

Rationaliteit is enige gereedschapBallast voor de geest
Meestal lees ik uw blad met
plezier, maar deze keer
(septembernummer) was ik
onaangenaam \'crrast door
de hijdrage van Yoáe Nagel,
over een Ncw Agt;:-blad
(Onkruid) waar zij aan
meewerkt. Dit artikel is
gratis reclame voor dat blad,
een slecht, onkritiSl:h stuk
over een onderwerp dat niet
past in het humanistisch
denken. HeT humanisme
hoeft geen leemte op te
vullen met propaganda voor
een nieuw, vaag geloof, het is
juist omstaan als reactie
têgcn oud en nieuw
(bij)geloof, met als steun de
wetenschap, die niel 'het hele
leven heeft stukgesneden tor
deelgebieden die gl~n
verband meer met elkaar of
met de mens hiken re hebhrn'
(pagina 21, eerste kolom).
Hne kàn iemand met een
gezond verstand dit beweren!
':'v1aaTeen theorie is niet
extra gevaarlijk al, ie niet
wetenschappelijk te hewijzen
is. De atoombom is heel
exact, heel materieel' (pagina
20) beweert dezelfde
persoon. Een theorie die niet
wetenschappelijk te bewijzen
is, Îs geen theorie. Wat de
atoombom etmee te maken
heeft, ontgaat mij. Die is ook
geen theorie.
Stilistisch noch inhoudelijk
klopt er iets van. Wat hebben
we aan iemand die zegt:
"Spiritualiteit is VOOT mij
diepte zien in gewone
dingen."? Het lijkt wel Toon
Hermans. Wat weet iemand
van wàt voor wetenschap
dan ook als hij zegt:
"Wetenschap is het enige
waar veel mensen nog in
durven gcloven~ (pagina 10
tweede kolom). Wat is dat
voor een idee, dat
wetenschap er is om in te
gelm"en?
Aangezien op pagina 24 een
abonneringsbon voor dat
onkruid volgt, en ook gezien
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de redame-achtige toon vall
het artikel, vraag ik u
dringend een enthousiast
artikel te plaatsen over een
kritisch tijdschrift,
bijvoorbeeld Skeptor van de
vereniging Scepsis.
Ik 1.egmet Mien Ruis:
"namen van onkruid
onthoud ik niet, dat is ballast
voor de geest"!

A.W. Nauta (luxemburg)

Hel volgende nummer
van de Humanist ver-
schijnt hegin novemlx:r.
Kopij hiervoor moet
uiterlijk 13 oktober
binnen zijn bij de

rcdanie.

Na enige vege voortekenen is
thans duidelijk: de redactie
van Humanist heeft de
chaotische paden van de
New Age-beweging betreden.
Het begrip 'spiritualiteit'-
een hedendaags eufemisme
voor 'bijgeloof' - is met grote
nadruk ingevoerd,en
daarmee is gebroken voor de
rationele wortels van bet
Nederlands humanisme.
Daarom voel ik mij
genoodzaakt om op korte
termijn mijn lidmaatscbap
van het HV (na meer dan 30
jaar) te beëindigen, om mij te
vrijwaren van confrontatie
met een nummer dat start
met een astrologische rubriek
of een 'fascinerende
astrologische poster' in het
vooruitzicht Stelt. De
personele unie tussen dl:
redacties van Humanist en
van Onkruid doet het ergste
vrezen. Het zier ernaar uit
dat vooruitstrevendt"
christenen verder gevorderd
zijn in de ontworsteling aan
obscurantÎsme. Een
havormde (!) dominee heeft
althans onlangs verklaard
(naar aanleiding van het
optreden van
gebedsgl:nezl:res Jomanda):
"Een geloof waarbij ik mijn
verstand aan de kapstok
moet hangen spreekt mij niel
aan" (NRC 28.03.94).
Kennelijk heeit Je collectieve
Humanist-redactie haar
vastand aan de kapstok
gl:hangen. Rationaliteit (ik
vermijd het historisch
heladen woord
'Rationalisme') is het enige
gereedschap waarlllee een
chaotische denkwijze kan
wordell gecorrigeerd. Een
voorbeeld van chaotisch
denken: geloven - althans
voor mogelijk houden - dat
de menselijke ziel 10
milligram weegt en dan toch
stellen dat de wetenschap is
'gestoeld op een hl'e1
materialistisch wl:reldbecld,

waarin nauwelijks plaats is
voor de mens'. Ook de
pseudo-wetenschap kent
haar 'meters en wegers'!
Het tegenargument dat het
alleen zou gaan om een
interview ml:t een
vertegenwoordiger van een
andere stroming, wijs ik bij
voorbaat af. Daarvoor wordt
Onkruid te positief en
kritiekloos gepresenteerd,
gesteund door een ongewone
redame-campagne.
Ik blijf mezelf humanist
noemen. Ik sta nög achter de
beginselverklaring van het
HV. Ik vertrouw nog op Pau[
Cliteur, die gesteld heeft:
"Het humanisme vraagt om
een rationell: doordenking,
om explicitering van de
levensovertuiging. "
(Hedendaagse filosofis.:he
stromingen en Humanisml:;
HV Amsterdam, 1991, p.S).
~aar mijn illusie dat hier
voor het HV een nieuwe
uitdaging ligt. begint te
vervliegen.

T.E. Visser (Wilnis)

Reactie
De /lumal1ist biedt de lezer
een ,,0 breed mOKelijke hik
op aile mallierell waarop het
1ell<'11 wordt beschouwd.
Uitgallgspllllt is steeds dat dt'
eigell veralltwoordeli;kheid
IJande melis voor zichzelfelI
de wereld wmdl erkelld (zie
ook het intro vall het
onkruid -aftIkel) .

Redaktie



Verslavend lekker
en nooit genoeg
Een symposium over consumptie motieven in deze tijd

Zaterdag 19 no\"cmbcr organiseert hel Humanistisch Verbond een sym-
po~ium over comumptiemotieven in deze tijd. Ccnlraal staat de vraag:
'Waarom consumeren we, tegen beter weten in, eigenlijk zoveel?' Wat
zijn de drijfveren van de moderne consument cn begint ecn beter mi-
lieu eigenlijk wel hij jezelf?
Als sprekers lUllen opneden Henk TJclcman. hoogleraar sociale
wetenschappen Universiteit Utrecht; Thco Bcekers, hoogleraar
vrijetijdswetenschappen Katholieke UnÎ\'crsilcii Brabant; Wil
Groenen, medewerker Sociaal cn Cultureel Planhureau; Lu-
cas Reijndcrs, hoogleraar milieukunde Universiteit van
AolStcrdam; Charles Vlek, hoogleraar sociale psycholo-
gie aan de Rijksuniveniteit Groningen en Nico Nclis.

sen, hoogleraar bestuurskunde aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen.

Het symposium vindt plaats in Ont.
moetingseentrum 'In de Driehoek',
\Villemsplantsoen Ie tc Utrecht, 5
minuten lopen van het Centraal
Station. Het programma duurt
van 10.00 uur tot 17.15 uur. De
zaal is open vanaf 930 uur.
De toegangsprijs ,'oor leden van
het HV is f 50,- en voor niet-leden f
75,-. U kUn( ook een luneh ge-
bruiken (kosten: f 15,').

U kunt zich voor dit symposium
aanmelden door overmaking van
het juiste bedrag op gironummer
197930 ten name van het Huma-
nistisch Verbond te Utrecht onder
vennclding van 'Symposium HV

19/1 I/A'. Toegangskaarten
zullen worden toegewezen
in volgorde van aanmel-
ding. Meer informatie: Hu-
manistisch Verbond, Ger.
ben Potman (dinsdag tot en
met vrijdag), tel. 030-

....- 318145, fax: 030-
367104.
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Met liefde gebouwd
De gebouwen van het Amsterdamse architectenbureau Alberts en

Van Huut getuigen van liefde voor de mens en voor natuurlijke
materialen. De mens is hen te dierbaar om er een strakke vorm aan
op te dringen. Hun drang om organisch te bouwen levert tot nu toe

architectuur op die amuseert, die in ieder geval een glimlach
oproept. De ING., voorheen NMB.bank in de Bijlmer is een bekend
voorbeeld. Maar ook het KPMG.kantoor in Amstelveen kreeg veel
aandacht. De meest recente creatie van de twee architecten is het

kantoorgebouw van de Gasunie in Groningen.
Collega.architecten weten er niet goed raad mee, maar het publiek
des te beter: het ING.gebouw werd in 1987al door de lezers van Het

Parool uitgeroepen tot het beste, spannendste en interessantste
gebouw. Ook de werknemers hebben hun kantoorgebouwen in hun

hart gesloten: het blijft de fantasie en de zintuigen prikkelen.

"Ik geloofde eerst geen barst van hun verhalen," bekent een
woordvoerder van KPMG."Maar het gevoel groeit. Inmiddels zitten
we hier vier jaar en het gebouw is nog steeds een enorme opkrikker
voor de atmosfeer." En een top.man binnen de voormalige NMB.
bank zegt: "Toen ik in dit gebouw kwam werken, vond ik het een

pluspunt van de NMBdat ze zoiets durfden: dan verlang je daar mee
te werken. Zonder uitzondering vindt men het een fantastisch

gebouw." En de schilder, die het 70.meter hoge trappenhuis van het
kantoor van de Gasunie in kleurige wolken schilderde, verklaart:

"Het was het mooiste karwei in mijn loopbaan."
"Er is," zegt Ton Alberts zelf over het Gasunie.kantoor, "ziel en

zaligheid in gelegd." Als hij over organische architectuur vertelt op
zijn rustige, laconieke manier, is het net of hij zijn leven verkleint om

het gebouw, de opdrachtgever en de bouwvakkers voor te laten
gaan. Hetzelfde geldt voor zijn compagnon Max van Huut: je zou
vergeten dat zij het gebouw ontwierpen. Ze roepen allerminst het
typische beeld op van de architect die met de materie 'worstelt' en

die 'onbereikbaar' is voor wat het publiek wil. door Kario Ancma

De organische architectuur van
Ton Alberts en Max van Huut
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De essentie van het organisch vormgeven
vind je terug in de manier waarop we met
mensen omgaan. De nadruk ligt op het
groeiproces. Op mogelijkheid van
verandering in de vorm. We moeten ons
voortdurend blijven bevrijden van dogma's.

liet imposante gebouw van de Gasunie
staat poll jan de snelweg ter hoogte van
het Groninger Stad~pJ.fk. De H6 meter
hoge kolos is al van verre re zien. Het
sra,H kloek en slevig geworteld in de Gro-
ningse porklei. '[1stend wek ik mijn weg:
je komlogen tekorl om de hele berg te
overlien. Derails w'lls de gele, rood-brui-
ne en paarse bakstenen hebben er iels
mee te maken. en de grîl1igefiguren in bet
metselwerk .. \laar ook. de l~'er opvalk'n-
de 63 meter hoge ville in de \'oorgeve!:
een waterval van blauw glas. Buiten en
binnen is cr alles aan gedaan om eenvor-
migheid en anonimiteil legen te gaan.
Door een \'eelvoud aan ruimten, aan hoe-
ken. aan vormen. aan kleuren wordl de
'landachl van de bel.oeker steeds weer
verlegd waardoor hij meer te l.ien krijgt,
meer ontdekt en meer gaat ervaren. Her
lijn rijke. kaleiduscopi~he beelden. Een
wandeling door hel gebouw is een soms
ongelooflijke belevenis. Tot en mei de
roÎletten roe.

De ver5Chijningsvorm van dir kantoorgt'-
bouw wijkt sterk af van de g,l:J.dgestrc-
ken, glaz~'n blokkendol.en waarlllee ons

land is bespikkeld. Gebouwen die veelal
de blik hehhen als \'an d~'wasscnheelden
in "\adamc Tussaud: l-ielloos. Een groot
publiek \'erafschuwt dit soort archit~'C-
luur - of, in (Ie woorden van Gerrit KOIll-
rij: hologige betonwaanl.in. Onlangs
werd de kloof tussen dl."smaak van het
volk en die van de architl."Clennog eens
he\'estigd door de Jonge, emeritus-hoog-
leraar in het sociologisch onderzoek van
de architectuur in Delft. die de waarde-
ring van elf (bekende) gebouwen ondl'r-
zocht. Het :\1aupol.:um in Amsterdam en
de Zwarte :\.1adonn,1in Den ILUl; wer-
den door het publiek h~'r lllC('sr \'er3.f.

schuwd. liet gehouw van lil' ING-bank
in de Uijlmer van Al!lerts en van Huut
was her meest geliefd.

:\la3.r Mchiu."cten trekken zich over he!
alg.emeen niet veel aan van wat 'het volk'
wil. Wat mooi is, maakt Je arehireclulf
wel uit. ZOl.ei de !lekende architel,.'1Care!
Wecher onlangs nog d.lt leken hun mond
mOt'ten houden: architectuur is niet he-
doeld om mensen gelukkig re maken, Als
mensen een gebouw nit'1 mooi \'inden, lo-
pen ze maat een ~tt;latje om. Er heerst
kille onverschilligheid.

De Iwee archileclen
:\.1.l:'lvan Huut (links) en

Ton Alherts (rechtsl
bij de maquette van het

i'\a~unie-~cbouw.

,

1---

~J
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In hun gebouwen zit fantasie, vertrouwen en
bezieling van de architecten, de uitvoerders
en de opdrachtgever. Dat leidt tot veel
moois. Maar soms ook tot merkwaardige
contrasten.

Wat Ton Alberts en Max van Huut met
kracht poneren is dat de organischt ar-
chitectuur nog een paar andere din~en
wil. Zij willen niets te maken hebben met
'Illêên de koelheid van ~eest. Voor hun is
het heel belangrijk hoe mensen zich voe-
len in een ruimte. Oaarbij worden zij ge-
dreven door integraal denken: een balans
tussen denken, voelen en willen. Met ue-
ze drie elementen gaan zij aan het werk.
Ton Albem: ~Het (hardere) willtn komt
tot uiting in de planning. Daarvoor is
wilskracht nodig. Dit sOOft an;hitectuur
heeft een uitstekende organisatie nodig -
dat is hier bij de Gasunie perfect gebeurd.
Maar de nadruk in ons werk ligt op het
voelen: de hart-funktie. Oaarbij staat ar-
çhitectuur niet op zich: het is onderdeel
van het dagelijks leven.
In de huidige architectuur - en ook in de
popmu1.iek - zitten te veel grondtonen,
omdat men te materialistisch denkt en
werkt. Wij w(..ken in alles het spirituele,
de boventonen - wals ze in Centraal Azië
:lÎngen. Wij willen dar spirituell' in de
maatschappij brengen. Immers, mensen
zijn spirituele wezens: je damt, je loopt
een beweeglijke, vloeiende, organische
gang. Daarop speelt de organische archi-
tectuur in. Rijvoorbt"eld door rtchtc gan-
gen te vermijden."

De organische arçhitectuur zoekt naar
nieuwe, veelhoekige vormen - al zet het
ziçh niet af tegen hoeken van 90 graden.
Maar zoals het bij kleine kinderen niet in
hun hoofd opkomt om huizen met rechte
hoeken te kleien, zo ontwerptn organi-
sche architecten hun veelhoekige ruim-
ten. Het gaat, stellen zij, om de speelse,
spirituele kanten van de arçhitenuur, om
uynamische architectuur.

Waarom die drang om in andere vormen
te bouwenf Ton Alberts: "In de kubische
architt:ctuur is het denken vcr genoeg
ontwikkeld, wc mOt:tennu toe naar intu'i-
tief ervaren. Wit zich in een rechthoekige
ruimte bevindt, bepaalt onbewust aan de
hand van coördinaten zijn plaats in die
ruimte. Maar wie in ten vijfhoekige
ruimte staat, kan veel moeilijker die
coördinaten uitzetten. Daardoor ervaart
bij direct die ruimte. Juist dat bevordert
het intuïtieve denken: het brengt een pro-
ces van creativiteit op gang. ~ :\lax van
Huut: "Zodra iemand begremd gaat
denken, belemmcrt dit de creativiteit.
Door een andere ruimte dan ttn recht-
hoek, door een nieuw perspectief, wordt
leHller."

"tet behulp van een drie-dimensionaal
computerprogramma waren er ontwap-
technisch nauwelijks begrenzingen om
hun fantasie de vrije loop te laten.

Volgens ue organische architectuur moe-
ten niet alleen vormen, maar ook mate-
rialen en kleuren met de mens meeleven.
Overal waar mensen het gebouw aanra-
ken, zijn daarom warme materialen ge-
bruikt. Zoals beukenhouten trapleunin-
gen. Koperen deurkrukken. En veel kleur
overal. Kleur voegt specifieke gevoelens
toe aan het gebouw, iets zachts of intiems
- in ieder geval niet iets dwingt"nds of
m.t"rheencnds. De kleuren moeten leiden
tot een sfeer van vrolijkheid en optimis-
me. 1'"tetvervloeiende kleuren zijn rijke,
atmosferische beelden geschapen. Het

trappenhuis is een heel kleurenpalet ge-
worden, gespoten in een wolkerig motief.
Het zijn twaalf vaste kleuren, die harmo-
niscb in elkaar overlopen. Hoog bovenin
het gebouw zitten zacht paarse tinten met
een beetje blauw: het symboliseert het
etherisçhe, het ver-weg-zijn. Dat terwijl
beneden de kleuren ,terker, materiëler
worden: ue rodere, bruinere tinten sym-
boliseren de aarde. De dragers hebben
beneden aardkleuren, en boven licht gele
timen.

Ton Alberts en :Vlaxvan Huut schenken
hun gebouwen een overdaad aan toewij.
ding en liefde: de organische arçhitectuur
is hun leven. Overal verstoppen 1e bij-
zondere details: in de vloer, in de \'erlicb-

Foto: Het Ing-bank~ebouw in Amster-
dam-Zuidoost.

ting, in de kleur, in de plafonds. Hemoei-
en zij zich met ieder detail? Integendeel.
"We gel'en," aldus Ton Albens, "wel een
overzicht van het totaal, van de essentiële
elementen. 1laar ik ben juist heel blij als
mensen daarop inspelen en op door-
gaan." "Kijk," zegt hij, wijzend op de
veelhoekige ramen in het vergaderzaaltje,
"dat heeft misschien de binnenhuisarchi-
tect bedacht, of de timmerman: zij zoe-
ken zelf de oplossing. Dat wil ik juist."
[n hun gebouwen zit dus fantasie, ver-
trouwen en bezieling van ue architecten,
de uitvoerders en de opdrachtgever. Dat
leidt tot veel moois. r"laar soms tot merk-
waardige contrasten.

Zo is het contrast tussen ue half-nostalgi-
sche, half-futuristische onderdelen (het
materiaal, ue imposante vide, technische
hoogstandjes) en de tapijttegels met
houtllerfpatroon aandoenlijk. Lunchellu
aan bruine formica-tafeltjes - door de
Gasunie meeverhuisd - vraag ik hen er-
naar. Getuigen dezt" tafeltjes - in het res-
taurant waar de regt"n spt"ctaculair langs
de vide klettert, waar de kleuren op de
muren misscbien wel de kroon spannen -
niet van een aandoenlijke knulligheid?
En getuigen de kronkelendt" voetpaden
naar het gebouw, uitgedost met veel ver-
sierselen, niet vooral van te veel buisvlijt?
De architecten kunnen zich er niet druk
om maken. liet plaatselijke lot van het
ontwerp vinden 7.ehelemaal niet tragiscb.
~leder gebouw beeft zijn kbnk," reageert
Ton Albert5. "Veel mensen gaan meeden-
ken, meetrillen in de klank van een ge-
bouw." "1laar er is niet êên juiste
klank," vult ~bxvan lIuut aan. "Ik heb
constant twijfels, bet hoort bij het ont-
werpen, ik zet steeus opnieuw die pot-
loodlijn. Al geeft de filosofie achter orga-
nisch bouwen wel een bepaald soort ze-
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kerheid, toch geven die twijfels mij prik-
kels. Net als een klein kind dat zich tel-
kens afvraagt: 'hoe zit het in elkaar'.
Twijfel geeft ook verandering aan. Zodra
ik de hoei ga vastleggen, is het niet meer
organisch. Twijfel laat ik toe - niet omdat
ik het niet weet, maar ik vind het geen en-
kel punt om een ontwerp re v"eranderen.
Of als uiteindelijk iets op een andere m,l-
nier wordt uitgevoerd. Onthechting vind
ik juist heel belangrijk. n

Door een veelvoud aan ruimten, aan hoeken,
aan vormen, aan kleuren, wordt de aandacht
van de bezoeker steeds weer verlegd
waardoor hij meer krijgt te zien, meer
ontdekt en meer gaat ervaren.

Het gaat om regels overschrijden. Zich
bereikbaar maken. Het lef hebben om in
andere mensen te vertrouwen. Daarmee is
het maken van een ontwerp een kwestie van
langzame groei, van ontplooiing, van
voortdurend luisteren naar de
opdrachtgever.

~'aar het om gaat: regels overschrijden.
Zich bereikbaar maken. Het lef vervol-
gens hebben om in andere mensen te ver-
trouwen. Daarmee is het maken van een
ontwerp een kwestie van langzame groei,
van ontplooiing, van voortdurend luiste-
ren naar de opdrachtgever. De architect
geeft injC("ties, maar idealiter zuigt het
ontwerp zich vervolgens verder vol. Ton
Alberts vindt dat ze bij het kantoor van
de Gasunie weer een stapje verder zijn ge-
komen dan hij de voorgaande projecten.
"Wc hebben geleerd hoe belangrijk het is
dat de betrokkenen omdckken dat ze
mee moeten doen, dat ze hun invloed
moeten laten gelden. \'('at wc niet willen
als opdracht: hier heb je zoveel miljoen,
maak maar sleutdklaar. Wij kunnen niet
werken zonder relatie."
Bij gebouwen als kantoren en banken
jeuken hun handen - om juist van lo'n
opdrachtgever werk te krijgen. Ton AI-
berts: "Juist daar is het inspirerend om
onze architectuur in te brengen: het gaat
om elkaar impireren en elkaar vinden -
het heeft tijd nodig. Dat ligt heel anders
bij t"en opdracht v'oor een Vrije School;
men vraagt er alom - loiets loopt van.
zelf. ~

Hoc spelen 7.e het klaar om met hun ge-
vodsnlatige taal een opdrachtgever mee
tt" krijgen? Ton Alberts en Mal{ van Huut
spreken met evenveel gemak de emotie
als de redelijkheid aan: "Al kunnen we
nog zo spiritueel zijn, economische be-
langen zijn voor ons 100% waardevol.
\Xle leggen niets op. ,\1aar een opdraçht-
gevcr bestaat ook niet alleen uit vlees en
bloed. Hij levert meer aan dan alleen het
materiële. n "In de briefing van de Gas-
unie," vult ,\lax van Iluut aan, "waren -
naast het hele rationele gedeelte - twee
zinnen voor ons belangrijk: dat de loop.
afstanden heel lang waren en dat zij 'een
hart misten'. Zij waren hun cennum, hun
baken kwijt. Dat beeld pikten wij op."
Zo werd het meest essentiële dement van
het gehouw geboren: de vide, de (t"ntrale
hal - een soort thuis waar vandaan ieder
zijn kant op kan gaan. flet was de bouw.
commissie die dit onderdeel al snel 'het
hart van de Gasunie' ging noemen. Het is
een enorm trappenhuis, waar een draai-
ende, hijzonder geschilderde trap 7.ich 17
verdiepingen omhoog slingert. Ton Al-
bens: "Toen uiteindelijk de eerste kleu-
ren op de trap zaten, liep ik met de bouw-
direneur de hal binnen. \""e omhelsden
elkaar. \'('e beleefden dat moment samen
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na 4,5 jaar samenwerken. Het was een
ontroerend moment."

Het is in ieder geval een andere manier
van omgaan met opdrachtgevers dan ge-
woonlijk. In Nederland heerst het stand-
punt dat een architect veel strijd moet le-
veren met de opdrachtgever: leken moe-
ten huo mond houden. De crisis van de
architect is, zegt architen Bhalotra, be-
kend van de nieuwbouwwijk Katten-
broek in Amersfoort, dat hij de hoge-
priester is van een geloof dat niet meer
geloofd wordt. Architecten gaan teveel
uit van alleen de theorie. Zoals een dich-
ter die alleen wu volstaan met het abc en
de grammatica. Hij moet juist de op-
drachtgever tot deelgenoot maken van
ideeën. Dat is net zo belangrijk als het re-
aliseren van een gebouw. Architecten
moeten van het podium van oorspronke-
lijkheid naar het podium van kameleon,
aldus I~halotra.

Onontkoombaar dringt zich de vergelij-
king meI andere architectuurstromingen

op . .\1enselijk bouwen, organisch bou-
wen: is dat niet zo'n beetje ingebed in on-
7_Cgenen, iets dat om de zoveel tijd met
vernieuwde kracht opduikt? Neem iglo's.
Ilunebedden. Of de arçhitcnuur van
Aalto en van Frank Lloyd \'l;'right. Wat is
de verwantschap van organische archi-
tectuur met andere stromingen? Ton Al.
berts en ,\1ax van Huul vinden de organi-
sche architectuur een vooTt7_etting van de
Jugendstil - een zeer spirituele stroming.
Gekenmerkt door veel krullen, tierelan-
tijnen co spiritualiteit. Zij vinden dat ook
de Amsterdamse School (zoals Berlage)
diep doordrongen was met spiritualiteit:
de veelkleurige bakstet"n, de ornamenten,
het beeldhouwwerk, de op de natuur
geiJlspireerde elementt"n, het eerbetoon

aan het bouwvak. fo.1aarmet name Gaudi
(één van de hoogtepunten van de Jugend-
stil) en Rudolf Steiner noemen zii als de
grote voorbeelden voor de organische ar-
chitectuur. 'il:'aarop ze meteen de ver-
wantschap met Steiner relativeren. Stei-
ner inspireerde mensen dan wel op gees.
telijk nivo, maar we zijn nu toe aan een
volgende stap, zo betogen de twee archi-
tecten. "Antroposofische arcbitectuur
kijkt louter vanuit die antroposofische vi-
sie naar de vorm. Het is dOl;matisch. Wij
houden daarentegen niet vast aan die
vorm. De essentie van het organisçh
vormgeven vind je terug in de manier
waarop we met mensen om gaan. De or-
ganische architectuur heeft een veel bre-
der spectrum dan die v;ln Steiner. De na-
druk ligt op he! groeiproces. Op moge-
lijkheid van verandering in de \"Urm. We
moeten ons voortdurend blijven bevrij-
den van dogma's."

Volgens sommige collega's t"n çritici die
de gebouwcn van Ton Albens en .\Iax
van Huut hebben ontlecd, zijn hun ae-

aties truttig of kneuterig. Een knutse!pa-
leis vol opdringerige kleurtjes en vorm-
pjes. Een gebouw met een hoog AllIon.
Pieck-gehalte. Eeo echte suikertaart. Of
een sprookjesburçht. Architecten lijken
doorgaans eerder door hun collega's dan
door bct publiek van de kaart te raken.
.\1aar die waarderin~ hebben Ton Alberts
en r..1ax van Huut nier echr nodig: wc
bouwen niet voor on7e collega's, zo zeg-
gen zt". Het is hen genoeg als het puhliek
de gehouwen prettig vindt.

Met hen wandelend door het kantoor is
cr tijd voor bespiegelingen. "Een kabou-
terhuis, " all{woordt Ton Alberts bedaard
op mijn vraag wat voor associatie hij bij
de Gasunie krijgt. Ik had verwacht dat hij



iets zou noemen uit het inmiddels beken-
de rijtje van rode steenformaties, de wren
van Babel, en de apenrots. Dat had ik al-
lemaal verwacht. Maar een kabouter-
huis? "Ik houd er van dat kabouters en
elven ergens aanwezig zijn. In deze tijd
gelooft men er dan wel niet in, maar in de
toekomst misschien wel."
Met Max van Huut loop ik naar zijn fa-
voriete plek. Hij hangt over de balustrade
van de derde verdieping, staart naar het
geschuivel in de kantine, de mensen in
ruimten, het gekrioel beneden in de cen-
trale hal. Omgekeerd, kan de bezoeker
vanuit de hal alle etages van het kantoor
zien. Altijd, via dit centrale midden, gaat
men naar de andere afdelingen. Waar je
ook bent, je kijkt altijd weer vanuit de

lifthal in de gigantische vide. De beide
vleugels van de hoogbouw, die onder een
hoek op elkaar zijn geplaatst, omarmen
de centrale hal. Rondkijkend zegt Max
van Huut met een verlegen lachje: "Ik
vind dit een kaleidoscopisch beeld. Altijd
al heb ik van kaleidoscopen gehouden."
Dan richten we onze blik op de laag-
bouw, die tegen de hoogbouw is aange-
vleid, en grillig gevormd is. Op de kope-
ren, veelvormige daken. En op het facili-
teitengebouwtje dat er als een van-de-
berg-afgerolde-kei naast ligt.

"Ik heb hier," zegt Max van Huut terwijl
hij weet omhoog het trappenhuis inkijkt,
"de associatie met de bergen: je wilt
steeds verder om te weten wat er achter

komt. Dat is te vergelijken met de erva-
ring van de ruimte in dit gebouw: je
loopt, je zoekt je weg, je gaat naar boven
en wilt weer terug. Dan bewandel je weer
een andere weg. Net als in het leven: je
gaat nooit dezelfde weg terug. Het is het
tegendeel van efficiënt heen en terug
langs dezelfde lijn."
Want daar gaat het eigenlijk om: de ont-
dekking van nieuwe dingen, een gebouw
moet raadsels hebben, die ontdekt wor-
den en nieuwe raadsels oplevert.

De organische architKtuur laat zich door
de natuur inspireren. "In het bijzonder,"
zegt Ton Alberts, 'door het mineralen-
rijk .•• Beide architecten hebben grote af-
finiteit met de bergen en zien samenhang
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tussen or~anisch I;evormde natuur en ar-
chitectuur. Ton Alberts: "In de natuur
nntst:lat ook een soort architectuur.
l\'eem de grotten in Noord-Spanie: alsof
Gaudi ze gemaakt heeft. En een berg kan
je vergelijken met een roren, een huis. Als
architccten maken wij een ander soort
berg." ylax van Huut: "Wii zien gebou-
wen niet als 'dingen'. Een gebouw is net

als een boom, iets levends. Wij willen na-
tuur maken.~
Ton Alberts schreef eens dat ~ew Age,
het Aquarius-tijdpuk, lonkt met zijn
geestdiike harmonie van lichaam en ziel.
Leven zij daar naar? Ton Alherts; ~Ik heb
een enorm optimistische levensvisie -
maar Ncw Age is toch wat van mii af ge-
groeid. ;\len denkt te veel alleen aan de

zachte kant. "fe leven niet in een Ncw
Age-wolk. Voor ons gaat het om het ho-
listische.~
~De organische architectuur is een stuk
van ons lc~'en, wii denken 70, wii leven
zo, het is oos leven," reageert .\-lax van
Huut. ~Zo houd ik bij muziek van mooie
stemmen. Onderweg hier naar toe had.
den wc Pun.dl op staan. Daarentegen
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Al kunnen we nog zo spiritueel zijn,
economische belangen zijn voor ons 100%
waardevol. We legge'n niets op. Maar een
opdrachtgever bestaat ook niet alleen uit
vlees en bloed. Die levert meer aan dan
alleen het materiële.

Max van Huut: Twijfel laat ik toe - niet
omdat ik het niet weet, maar omdat ik het
geen enkel punt vind om een ontwerp te
veranderen. Of als iets op een andere manier
wordt uitgevoerd. Onthechting vind ik juist
heel belangrijk.

vind ik het gedreun in de moderne mu-
ziek hetzelfde als al die raampjes boven
elkaar in de kubische an:hitectuur. I~ijde
orgaoÎsche architectuur is het als het wa-
re j\hJLart, Beethoven: een totale srmp-
honie in steen uitgevoerd. ~

\X'at was voor hen het moment van be-
wusrwording? Voor Ton Alberts kwam
de grote wending in zijn leven wen hij
eenmaal de spirituele roga had ontdekt.
:"1aar vooral wen hij bij de bouw van tOen
kerkje in Leeuwarden merkte dat bij-
voorbeeld een muur die met veel liefde
gemaakt is dat ook uitstraalt op zijn om-
geving.
:'vlax van Huufs ontmoeting met het Ber-
lijnse concertgebouw de Philharmoniker
van Hans Scharoun was doorslaggevend
vour zijn kiik op architectuur. ~Daar
voelde ik heel bewust: architectuur hete-
kent wat, het heeft de mens iets te vertel-
len. Door de fantasie en door de spiritu-
ele kamen."

De tekening van de architcct is een pro-
dukt van dc verbeelding. :'vIaar het moet
door de houwvakkers en timmerlui wor-
den hewaarheid. Door de veclhoekigheid
en de schuint: voegen vergt de urganische
architectuur het nodige vakmanschap.
De bouwers moeten uit de tredmolen van
recht-toe-recht-aan stappen. Hoe betrok-
ken waren de bouwers bij het kantoor
van de Gasunie? Ton Alberts staart naar
de speciale plafonds, tast naar het metsel-
werk, en zegt dan voor het eerst echt
trots: "Bij de bouw waren twee ploegen.
Eên voor de verticale bouw, één voor de
horizol1tale bouw. Toen ik met iemand
stond te praten van de verticale ploeg,
kwam iemand van de horizontale ploeg
langs. Die geeft: de anut'r een tik op de
schuuder en zegt: het bori7.ontale stuk
wordt mooier, Is niet waar hoor, zegt de
ander: het verticale stuk wordt mooier.
Hoc die mensen met bun hart hebben ge-
werkt! Ze hebhen niet getimmerd en ge-
sleuteld omdat het is wals het zijn moet.
Er is ziel en zaligheid en liefde in gelegd."
Over één ding 7.iin de bouwers het roe-
rend eens: als vakman kun je ie geen
mooier werk wensen, eindelijk mag je
weer eens nadenken. Dar herinnert Max
van Hum aan de tijd den ze het huis van
de Waal in Utrecht buuwden. "Dat is,"
zegt hii, "van een maquette af gebouwd.
Zonder tekening. Toen ik jaren later één
van de metselaars tegenkwam en vroeg
hoe het ging, zei hii: ik kan niet meer
langs dt' draad metselen. Ileh je niet een
nieuwe opdracht voor ttld~
~Eerst," 7egt Salman, uitvoerder bij de
Gasunie, "dacht ik bij alle \"Crhalen: flau-
wekul. r.1<tar hoe meer je er aan "".crkt,
des te uwer besef je: ja, een gebouw dat
met lidde gemaakt is, straalt liefde uit. Ik
vind het jammer dat het karwei is afgelo-
pen. Het was hartstikkt' druk, maar ie-
dereen had er aardigheid aan. Er was een
goede sfeer. Ik heb er 4 1/2 jaar rondgclo"
pen, en ga er nu nog: wel 's naar toe. Het

is warm, het trekt ie aan. Elke dag zie je
weer iets anders: het is een kunstwerk."
Jan Ibzekamp, sl.hilder, heeft in zijn een-
tje de kleuren van de eerste tot de laatste
l"erdieping gespoten. "I{et is uniek om zo
met die kleuren te kunnen werken: dat
hde spectrum - cn dat over een lengte van
70 meter! Bij andere opdrachten spuit je
hooguit alleen maar kleine stukies. Je
werkt dan met een vaste kleur, nummer
zoveel op die deur, in zoveel UOf. r.faar
hier stond alleen de opleveringsdatum
vast, De architecten hebben mij de vrije
hand gegeven - alleen aangegeven wat ze
zo'n bt'etje wilden. De precia_e kleuren-
kcus was niet voorspelbaar, liet was
daardoor meer avontuut. Iedere vierkan-
te meter is weer anders - duor de draaien-
de bewl'ging krijg ie een hed apart leven-
dig effect: wolkerig, Er zit een eigen
handtekening in. lIet is geweldig om
ZOiets moois te doen. Ik heb mooie klus-
sen gehad in mijn loopbaan, maar dit

spant de kroon: het is een bloemell7_ee ge-
worden, Ik praat er elke dag nog over,
met visite, bij verjaardagen. Ik was er 6
dagen per week mee bezig. Maar het is
meer dan alleen 6 dagen spuiten. de 7de
dag zit ie t'r nog over na te denken. Ster-
ker nog: ik I)t'n er nog steeds mee bezig."

liet organisch bouwen leidde tor een gro-
ter werk plezier \'oor de bouwers. Hoe zit
dat met de latere gebruikers van het ge-
houw:> Onlangs bleek uit een onderzoek
dat de inrichting en uitstraling van een
kantoorgebuuw de arheidsvreugde meer
beïnvloeden dan werkge~.ers zich vaak
realiseren. Ook sollicitanten vinden de
inrichting van de werkplek wd degelijk
hclangriik: het scoort als derde op het
prioriteitenlijstje, na inhoud van het
werk en sfeer, maar vóór carrii-re.

\X'aarom k07.en de opdrachtgevers Hlor
organische architectuur? Zagen 7.Îi een
'plezierig werkklimaat' ouk als een eco-
nomisch bdang? Niemand van hen zocht
een wetenschappelijke onderbouwing
voor hun gevoelens van 'plezierig werk-
klimaat.' Allen hadden gevoelsmatige
drijfveren.
Voor de Gasunie was het tOen bewuste
keuze op basis van wat ze aan architec-
tuur in Nederland hadden gezien. ~Met
da.e keus," zegt Bakker van de Gasunie,
"hebhen we ook wilJen laten zien dat we
niet een traditioneel bedrijf ziin, Maar
een hedrijf met durf, met vertrouwen in
de toekomst, dat niet hang is um iets
nieuws re proberen." Tijdens het bouw-
proces keken overigens de werknemers
erg vreemd aan tegen het ontwerp . .\iaar
nu is men unaniem positief,

Bij KP~lG vroeg men zich af: wat vinden
we nu een lekker kantoor om in te wer.

ken. Er heerste een zekere nostalgie naar
oude \'illa-kantoren en grachtenpanden.
Hamelink van de KP:"lG: "Toen we een-
maal gekozen hadden voor oorspronke-
lijk materiaal in plaats van glas, kwamen
we op Ton Alberts. Van hun verhaal ge-
loofde ik eerst geen barst - zelfs bij de
upening heb ik nog gezegd: flauwekul dat
het ziekteverzuim omlaag zal gaan of dat
het gebouw tot meer werkplezit'r lal lei-
den. Maar het grappige is: het is zo, We
zitten hier nu vier jaar - en nog lopen de
mensen glunderend over de gang. Het ge-
bouw heeft bijgedragen aan de sfeer tus-
sen de mensen onderling. Ook naar de re-
laties toe werkt het uitstekend, ~lensen
werken hier vt'el over; l.e vergeten om
weg te gaan. En toch; het gebouw is qua
indeling zo nuchter als de pest."
Het hoofd personeelszaken vult aan:
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"Het kantoor biedt zoveel meer verassin-
gen en speelsheid. We gebruiken het ook
om aan te geven hoe we over ons vak
denken. Om het vooroordeel van het
conventionele karakter van accountants
weg te nemen. Het is nu meer dan alleen
een plek om te werken. Het is representa-
tiever. Het gebouw moet uitstralen dar
we mensen zoeken die wat creatiever zijn

en buiten de geijkte paden durven te tre-
den."

Opdrachtgever de I~G-bank koos inder-
tijd zeer bewust voor het organisch bou-
wen. Gert van Maanen, tot voor kort
top-man bij lNG: "Bij degenen die de op-
dracht gaven, leefde de overtuiging dat
het humane in de organische architectuur

zoveel beter wordt benaderd dan in de
gangbare glazen bouw. Twee top-mensen
waren bekend met organische architec-
tuur in Zwitserland, maar de bouwheer
was dat volstrekt niel. Toch raakte deze
wel 100% overtuigd om organisch te
gaan bouwen.
Toen ik er kwam werken, vond ik het een
pluspunt voor de NMB dat ze zoiets

De Gasunie: met
deze keus voor

organische
architectuur

laten we zien dat
we met een
traditioneel

bedrijf zijn maar
een bedrijf met

durf, met
vertrouwen in de

toekomst. Een
bedrijf dat niet
bang is om iets

nieuws te
proberen.
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durfden, dan verlang je daar mee te wer-
ken. Zonder uitzondering vindt men het
een fantastisch gebouw. Je blijft je verba-
zen: licht, lucht, water, de kleuren, de
perfectie, zonder dat het poenig is."
"\'('e kiezen," zegt de hedrijfs-ergonoom
van ING, "nu ook bij onze andere bank-
vestigingen voor organisch bouwen.
Voor (Jns was het niet alleen organisch
bouwen, maar vooral integraal bouwen:
met elkaar een gebouw maken."

Max van Huut: Ik heb in dit gebouw de
associatie met de bergen: je wilt steeds verder
om te weten wat er achter komt. Dat is te
vergelijken met de ervaring van de ruimte in
dit gebouw. Je zoekt je weg en net als in het
leven ga je nooit dezelfde weg terug.

Van \'erschillende kanten valt er een
kanttekening te horen: het lijkt er op dat
Ton Alberts en Max van Huut in een for-
mule vervallen. Ze herhalen T.ichzelf.Ze
nemen een beeld, een vorm en gebruiken
dat op een andrre manier, plaatsen het in
een andere context. Allerlei vaste elemen-
ten hebben hen nog niet losgebten. Een
kloon uit de serie, legt de één. Veelaspec-
ten ziin in de gebouwen onmiddellijk her-
kenbaar, zoals de afwerking van de trap-
leuning. Te veell.'n handtekening. Neen,
zegt een ander, die twijfel is verdwenen
toen ik over de Berlagr-brug reed en he-
greep dat het om principes van bouwen
gaat, om een stijl en niet om een kloon.
Ton Alherrs: "Ik ben juist blij dat in onze
gt"bouwen onze eigen handtekening dui-
delijk terug te vinden is: je vindt er altiid
dezelfde klank in, hoewel de vormen
vaak heel verschillend zijn."

"Anonieme architectuur bestaat niet,"
reageert Bhalorra, die het werk van Ton
Albats al vanaf de jaren 70 volgt. ~Een
opdrachtgever wil graag die handteke-
ning hebben. Maar de architect mag wel

anoniem blijven. De kwestie is: wanneer
wordt die handtekening belangriiker dan
de architectuur? Als men de gebouwen
van Ton Alberts minder zou herkennen
als van hem dan bevrijdt hij zich van l.iin
architectuur. Hij wu zich voortdurend
moeten bliiven bevrijden." Voor Bhalmra
is het N:\lB-gebouw het hoogtepunt:
door dr bezieling, het Vertrouwen en de
fantasie van de opdrachtgever en de ar-
chitect. Het gaat, zegt Bhalotra, om dr
liefde van de architect, maar ook om die
van de opdrachtgever. liet is een risico
als een opdrachtgever er niet in gelooft.
Het is net als het kopen van een schilde-
rij: koup jr een schilderij uit hartstocht of
uit belegging - zoals Castellurn. Bij de
NMB-creatie was het fantastisch hoc op-
drachtgever en architect samenwerkten.
Het tegenovergestelde geldt ook: archi-
tectuur ontstaan in frustratie zal frustra-
tie uitstralen, zo hetoogt Bhalotra.

Kort geleden l_eiTon Alherrs, dat hij ver-
wacht dat er over vijftig of honderd jaar

alleen nog maar organisch gebouwd zal
gaan worden. Waar halen zi, hun hoop
op hervorming vandaan? 1-Iax \'an Huut:
"Ik heb wel twijfels. fl.taar verwacht wel
dat de kunst her-gewaardeerd wordt, dat
de mens erbij betrokkrn wordt, en dat
het belang van kleur erkend gaat worden.
Dat alles is organisch houwen." Ton AI-
hens kijkt naar de wolkerig gespoten
wanden en raakt ue grillig gevormde spe-
ciaal ontworpen tafel aan. Het is ern lief-
devol gebaar. "Ik wil liever nog verder
gaan: schilderkunst, beeldhouwkunst en
architecTUur verenigen in één kunst.
Waarin ieder gebouw zijn klank heeft:
een over-all idee waar jt"mee leeft. Waar
veel mensen gaan meedenken, mee gaan
trîllen in Je klank van een gebouw."
Kortom, dat het gebouw, de aktiviteiten,
de mensen, het landschap tezamen een
melodie vormen. Iets dat groter is dan de
som van de delen. •

Vijftig lezers van de Humanist kunnen op donderdag 2 maart
1995een kijkje nemen in het Gasuniegebouw in Groningen.

De Gasunie geeft dan speciaal voor deze Humanist.lezers twee
rondleidingen door het nieuwe gebouw. Wilt u mee? Stuur dan

zo snel mogelijk een kaartje met uw naam en adres naar de
redactie van de Humanist. Postbus 114,3500 AC Utrecht.
vermeldt u s.v.p.: 'Rondleiding Gebouw Gasunie'. Uit alle
inzendingen worden vijftig gelukkigen getrokken. Tot 5

november kunt u inzenden. Gaat u mee?
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en belangrijk op zich ook, toch de nodi-
ge irritatie bij me opwekte. Want de na.
druk wordt soms wel heel erg eenzijdig
de andere kant op gelegd. Waardoor
iets te gemakkelijk de teneur ontstaat
dat het allemaal nogal meevalt, dat
het samenleven met andere culturen
geen noemenswaardige problemen
hoeft op te leveren en dat de moeite
die sommige mensen hiermee heb-
ben alleen maar op vooroordelen
en onwetendheid berust. Ik vind
dat eerlijk gezegd een te simpele
weergave van de werkelijkheid en
ook geen recht doen aan de rede
problemen waar zeker mensen
in bepaalde wijken in de grote
steden mee te maken hebben,
omdat in hun buurten veruit
meer allochtonen dan au-
tochtonen wonen. Zo wordt
er bijvoorbeeld over het ver-
schijnsel 'zwarte scholen' ge-
zegd dat in 1987 (blijkbaar
het laatst beschikbare cij-
fer!) ongeveer 4% van de
basisscholen in Nederland
uit overwegend allochtone
leerlingen bestaat. Zo
van: het gaat maar om
een heel klein aantal. Ja,
landelijk gezien. Maar
voor bepaalde buurten
of wijken in met name
de grote steden ligt dat
toch wel even anders.
Daar zijn 'zwarte
scholen' vaak de eni-
ge mogelijkheid,
waardoor ouders
niets te kiezen heb-
ben en zich ook
overspoeld kunnen
voelen door zo
veel andere cul-
tuur en gewoon-
tes om zich heen.
Ik vind dit soort
algemene, VrIl
nietszeggende cijfers geen recht
doen aan de reed ervaren angsten en
twijfels (o.a. over de invloed hiervan op
de kwaliteit van het onderwijs) van au-
tochtone ouders die hier in de dagelijkse
praktijk mee te maken hebben. Ook
wordt met een dergelijk cijfer geheel
voorbijgegaan aan de al meermalen ver-
kondigde prognose dat in het jaar 2000
in Amsterdam de helft van het aantal
schoolverlaters allochtoon zal zijn.
In 'Feiten tegen vooroordelen' neigt men
er toe om de informatie die niet zo goed
in het eigen straatje te pas komt - en waar
je juist de meeste mensen, al dan niet te-
recht, over hoort vallen - soms in een
paar zinnen of één enkele bijzin af te
doen. Zo wordt er bijvoorbeeld ten aan-
zien van het hiervoor door mij aange-
haalde voorbeeld over de aantallen
vluchtelingen in ons land, Europa en de
rest van de wereld nauwelijks iets gezegd
over de kosten die de opvang van vluch-
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telingen met zich
meebrengt. En dat die verhou-
dingsgewijs weleens heel anders kunnen
liggen dan de genoemde aantallen doen
vermoeden. Slechts in een terloops zinne-
tje wordt opgemerkt dat ~asielzoekers in
Nederland doorgaans goed worden op-
gevangen, terwijl de overheid in Frank-
rijk en Italië ze meestal aan hun lot over-
laat". Ik vind dit soort terloopsheid of te
sterke nadruk op algemene cijfers eerlijk
gezegd afbreuk doen aan de belangrijke
en actuele informatie die dit boek geeft.
Want, zoals gezegd, ik geloof dat de juiste
kennis en informatie zeer noodzakelijk
zijn. Maar even noodzakelijk is het om
de discussie over vermeend recht of on-
recht van autochtonen én allochtonen
met open vizier te voeren, waarbij niet
het eigen grote gelijk uitgangspunt moet
zijn, maar de bereidheid om echt te kij-

ken en te luisteren naar de reële proble-
men van rede mensen, van wie sommi-
gen meer dan anderen gedwongen zijn
om met grote aantallen allochtonen sa-
men te !even, te wonen of te werken. Een
discussie waarbij niet ontkend wordt dat
het samenleven met meerdere culturen
ook een moeizaam gewenningsproces is,
dat niet van de ene op de andere dag van
een leien dakje gaat. •

'Feiten tegen vooroordelen' is een geza-
menlijke uitgave van de Anne Frank
Stichting, het Nederlands Bibliotheek en
lekruur Centrum en de SDU, en voor de
prijs van f 15,- te ~'erkriÎgenin elke boek-
handel, ISBN90 12 08031 2.



Foto-expositie van Peter van der Meer
Tor 23 oktober zijn in het trappenhuis
van boekhandel Scheltema Holkema Ver-
meulen aan het Koningsplein in Amster-
dam foto's te zien van Peter van der Meer
(die ook voor de Humanist regelmatig fo-
ro's maakt). Hij heeft voor deze expositie

portretten gemaakr van mensen die hij
binnen een straal van 500 meter rondom
zijn huis in de Jordaan tegenkwam.
Iedereen is gefotografeerd in een leeg-
staande loods.

Uitreiking MrA.E.Ribbius
Peletier Prijs

Op vrijdag 4 november zal in Utrecht de
Me A.E. Ribbius Pe!erier Prijs
worden uitgereikt. De stichting Me A.E.
Ribbius Peletierfoncls werd in 1990 opge-
richt om het humanisme en de vrouwen-
emancipatie in theorie en praktijk te be-
vorderen door eens in de twee jaar een
prijs toe te kennen aan een vrouw of een
man die zich vanuit een humanistische le-
venshouding voor vrouwen(emancipatie)
heeft ingezet.
De opening vindt plaats door Yvonne
van Wagensveld. Na de uitreiking van de
prijs door mevrouw Vos is er een optre-
den van Mathilde 5anting, een slotwoord
door de rector van de Universiteit voor
Humanistiek professor I1ja Maso en een
receptie.

De uitreiking vindt plaats in Onone,
Kromme Nieuwe Grachr 62 te Utrecht en
wel van 15.30 tot 17.45 uur. De zaal is
open vanaf 15.00 uur. De toegang is gra-
tis.

Socrateslezing door Cornelis Verhoeven
over barmhartigheid
Op dinsdag 6 decemher zal in de Rode Hoed in Am~terdam de
jaarlijkse Socr;HeslC1-in~worden gehouden door Cornelis Ver-
hoe\'en, emeritus hoogleraar Klassieke Wii~bq;eerte en win-
naar \'an de P.e. Hooftprij~ in 1979. De lezing wordt georgani-
seerd door de stichting Socrates.
C()rndi~ Vcrhol,:l'l,:n'lnal}'sccrt in dae Socrateslezing het hegrip
'barmhartigheid'. Hij is van mening dat de werken der harm-
hartigheid een humaan en nauwelijks religieus te noemen ka-
rakter hebben. Ze komen dan ook niet voort uit l,:enhoger mo.
tief, maar worden volledig zonder reden beoefend. Ook het
menselijk bestaan is volgens hem vooral een helangeloze aan)(e-
legenheid.
De lczin~ zal van commentaar worden voorzien door Govert
den HarlOgh en Wim Verschuren. Na afloop \'an de lezing
wordt het bock 'Mensheelden; Essays over humanisme en
maatschappij' gepresenteerd, Deze hundel bl,:l'at hoogtepunten
uit de Socratcslezingen van de afgelopen elf jaar. Met bijdragen
van Hans Achterhuis, Trudy van Asperen. Rob lielman, Rosi
Braidoui, Paul Cliteur en Cornclis Verhoe\'en.
Reserveren voor deze al'ond kan uitsluitend door het ovenna-
ken \'an f 15,- (niet-leden f 20,-) per toegangskaart op giro
582293 tcn name van stichting Socraus te Utrecht. onder ver-
melding van 'Lezing Vcrhoe\"Cn' en van het gewenste aantal
kaarten. Het adres op de overschrijving geldt ah verzendadres.
Toegangskaarten worden eind november verstuurd. Gezien de
te verwachten helangstelling is tijdig resen'eren gewenst. Nade-
re inlichtingen zijn te verkrijgen bij de stichting Socrates, tel.
030-318145 (Gcrt van Dijk of Arianc de Brauw),
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Een
geluid
zegt
soms
meer dan duizend cijfers

•

•

door Jansen Schöttclndrcier
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Het hoorspel was lange tijd het stiefkindje binnen de mediawereld.
Maar in het huidige nieuws- en actualiteiten.tijdperk heeft het toch

een eigen plaats weten te bemachtigen. Het hoorspel op de radio
bloeit weer op. Programmamaker Kees Vlaanderen van de

Humanistische Omroepstichting (HOS) is één van de
programmamakers die het hoorspel nieuw leven heeft ingeblazen.

"Je moet de luisteraar als het ware verleiden, ontvoeren, naar de
luidspreker toezuigen."



Kees Vlaanderen en de
opbloei van het hoorspel

Ooir, io een ver radio-verleden betekende
een nieuwe serie afleveringen van het
hoorspd 'Pau! Vlaanderen' voor de luis-
teraars zoiets als nu de televisie-uitzen.
dingen van het WK-voetbal voor de kij-
kers. 'Er komt een psychose over luiste-
rend Nederland', constateerde men in de
jaren '50 verbijsterd. 'Kaartavondjes
worden verplaatst, bestellingen voor
bioscoop of schouwburg geannuleerd en
zdfs wintersportvakanties verschoven
voor dit volksvermaak.' Nederland zat
aan de radio gekluisterd om het wel en
wee van Paul Vlaanderen mee te beleven.
Ook hoorspelseries als 'Sprong in het
Heelal' en 'De familie Doorsnee' waren
razend populair.
Vier decennia later is een zo'n massale
aandacht voor een radioprogramma nau-
welijks meer \'oorstelbaar. Wat ooit het
snelste medium was, heeft het afgelegd
tegen de televisie. De verwikkelingen in
een tv-serie als 'The Bold and the Beauti-
ful' leveren nu de stof voor socÎal talk.
Het hoorspel leidde een achteraf, soms
zieltogend bestaan in verloren middag-
uurtjes en late avondjes.

Het waren voural de hoorspelmakers zelf
die 1.ichniet bij deze malaise neerlegden.
Zij riepen het hoorspel uit tot 'verdrukte
cultuurvorm'. En anno 1994, blijkt het
hoorspel 'om de dooie dood niet dood'.
om met een omroepdirecteur te spreken.
Sinds twee jaar heeft het hoorspel een
vaste plek op de wndagmiddag op radio
4. waaraan diverse omroepen hun bijdra-
~e leveren. Het huorspel hlijkt zich te
hebben ontwikkeld tot een nieuw soort
medium met geheel ei~enmogeliikheden.
Zoals de dit najaar uitgewnden serie 'Na
de bevrijding' over het post-communisti-
sche Rusland, een project van hoorspel-
en documentairemaker Kees Vlaanderen
van de HOS, in samenwerkin~ met To-
neelgroep Amsterdam.

Kees Vlaanderen (geen familie van de
hoorspel-figuur Paul Vlaanderen!) is één
van de programmamakers die het hoor-
spel een nieuwe. maatschappelijk geïn-
spireerde gestalte hebben gegeven. Onder
het motto 'een geluid zegt meer dan dui-
zend cijfers' maakre hij de afgelopen tien
jaar een groot aantal hoorspelen en docu-
mentaires. Zijn hoorspelen werden her-
haaldelijk bekroond. Zo kreeg hij voor
'Het schortje van de terrorist'. een por-
tret van Ulrike Meinhoff, de gezagheh-
bende Prix haha. En voor het hoorspel
'De ramp'. over de belevenissen van een
jongetje dat na de watersnood van 1954
zijn vader verliest. werd hij vorig jaar on-
derscheiden met De Zilveren Reismicro-
foon en met de Broeks1prijs, en boven-
dien bekroond in japan en New York.

Radiodrama biedt volgens KeesVlaande-
ren een bijzondere mogelijkheid om een
ondertoon in de werkelijkheid te raken:
"Als je een scenario voor een hoorspel
schrijft hoef ie je niet. zoals bij de docu-

mentaire, te onderwerpen aan de wenen
van de journalistiek, of aan die van we-
tenschap. Het gaat niet om de feitelijke
gebeurtenissen of om controleerbaarheid
ervan. Daardoor kun je een nieuw licht
werpen op een werkelijkheid die iedereen
al kent."
Radio is daarvoor bij uitstek geschikt.
Kees Vlaanderen: "Voor veel radioma-
kers is het een soort trauma dat ze niet
meer het snelste nieuwsmedium zijn.
"Iaar radio heeft een heel andete kwali-
teit, die zwaar wordt ondergewaardeerd:
het kan met minimale middelen - een ge-
luid - een helewereld oproepen in de ver-
heelding \.an de luisteraar. Eigenlijk is ra-
dio een moderne variant hinnen de eeu-
wenoude tradiTievan heTverhalen vertel-
len. Het kan een andere bag aanboren,
achter en onder de losse nieuwsfeitjes en
de wetenschappelijke analyses die dage-
lijks over ons worden uitgestort."

Zo kwam de serie 'Na de hevriiding'
voort uit "dat onbegrijpelijke gevoel" dat
overbleef na het uiteenvallen van de Sov-
jet-Unie. "Eerst had je die euforie, toen
het verval. de verloedering, de lusteloos-
heid. Het hopeloze vacuüm waarvan ook
het westen de effecten voelde. In de me-
dia hoorde je een hele rij hoogleraren uit-
leggen dat de gebeurtenissen vanuit his-
torisch, sociologisch. economisch per-
spectief waarschijnlijk onvermijdelijk
waren geweest. 11aar er bleef dat verwar-
de gevoel... cr is meer! Er moet iets an-
ders geheuren, iets waTvoelhaar zou ma-
ken wat er gaande is."
De tlOS vroeg (samen met Toneelgroep
Amsrerdam) aan enkele Russische schrij-
vers om in een metafoor uit tc drukken
wat er in de voormalige Sovjet-Unie aan

de gang is. Dat leidde tot vier eenakters:
over de Kremlin-coup, over een aan de
perestrojka lijdende suïcidale schrijver,
over een stervende Russische emigrant in
de Berlijnse metro en over een kind met
een fatale Lenin-allergie. Toneelgroep
AmSTerdamzette 1.edit \'oorjaar op de
planken als lunchvoorstellingen en Kees
Vlaanderen regisseerde ze als radio-hoor-
spelen. In de stukken verschijnt de POSt-
communistis..:hewerkelijkheid op uiteen-
lopende manieren: soms grimmig. soms
poëtisch, dan weer tragikomisch; de ene
keer surrealistisch en de andere keer wer-
kclijkheidsgetrouw. Maar steeds indrin-
gend en met fatale afloop.

De koppeling met theater is een sjieke op-
lossing voor de aanslag die produktie van
een hoorspel op het omroepbudget doet -

de IfOS doet dan ook veelco-produkties.
Maar het hoorspel is, zo benadrukken de
makers, is geen 'toneelstuk op de radio'-
het is een zelfstandige kunstvorm. Kees
Vlaanderen: "Naar theater gaan is een
collectieve gebeurtenis, radio is een veel
intiemer medium. Als maker van radio-
drama moet je de aandacht van de luiste-
raar, die thuis zit, afdwingen. je moet 'm
als het ware verleiden, ontvoeren, naar
de luidspreker toezuigen. En dat doe je
met subtiele middelen. heel close: radio
fluistert, waar theater schreeuwt. De
ademhaling van Ulrike in haar cel, haar
hartslag - constant toedoem. toedoem.
Of het geluid van duiven die tegen de
wanden van hun hok opfladderen op de
achtergrond van een monoloog over oor-
logs-isolement... zo maak je de beklem-
ming voelbaar. je probeert iemand een
ervaring te bezorgen, bijna als een klap in
zijn gezicht. je moet hem te vlug af zijn
en ademloos achterlaten - zodat hij pas
daarna gaat denken.
"Mensen willen dat ook: die vervoering.
Die maakt dat ze iets kunnen mee-bele-
\'en. zich kunnen identificeren. Wat dat
betreft zaTde gedachte uit de jaren zeven-
tig dat het publiek altijd kritisch en op
een afstand moet blijven, er helemaal
naast. Als programmamaker moet je die
scepsis juist vóór zijn, afbreken voor hij
de kans krijgt."

Kees Vlaanderen is een zoeker, altijd be-
zig met de grote gebeurtenissen van deze
en vroeger tijden, of her nu het achterlig-
gende idee bij de bouw van de Bijlmer is,
het schuldgevoel van SS-kinderen of de
Franse Revolutie. Hij wil de wereld he-
grijpen. "Nieuwsgierigheid is misschien
wel één van de meest primaire driften van

de mens. Wat dat betreft zat Freud er wel
een beetje naast, ja."
Na de sociale academie kreeg Kees
Vlaanderen voor elkaar dat hij bij wijze
van alternatieve dienstplicht jeugdpro-
gramma's mocht maken bij de VARA.
Vandaar rolde hij als freelancer door in
de documentaires. Toen de documentaire
'Aldus sprak de Vooruitgang' bij de RVU
te moeilijk werd hevonden, hleek zijn
plaats bij de HOS re zijn. Daar verlOrgt
hij, sinds 1989 in vaste dienst. het weke-
lijkse documentaireprogramma <Het
voordeel van de twijfel'. Drama en docu-
drama (gedramatiseerde documentaire)
hebben zich hierin inmiddels een stevige
plaats verworven.

De HOS heeft geen lange hoorspel-tradi-
tie. En het is ook niet de enige omroep die
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Kees Vlaanderen: De tijd is aangebroken
voor het vertellen van 'kleine' verhalen, van
persoonlijk beleefde werkelijkheden.

radiodrama heeft aangeboord om door
Je nieuwsfeiten hl."ente dringen. De VA-
RA deed in de jaren tachtig al pogingen
om via drama 'politiek-maatschappelijke
inzichten te verduidelijken'. Die liepen
overigens op niets uit, en inmiddels is de
VARA - tot voor kort de ~rootste ho~e
producent v:J.n 'consumptieve' familie-
hoorspelen - geheel afgehaakt. De AVRO
heeft echter de laatste jaren haar derecti-
ves grotendeels verruild voor ducu-dra-
ma over alledaagse sociale thema's. En
terwijl de NCRV zich blijft toeleggen op
de experimentele 'verhosonica' - hoor-
spelen waaraan ~een stem of verhaal
meer te pas komt - hedt dl."Tros heT
hoorspel ontdekt als middel om een
hreed publiek op onderhoudende wijze te
informeren over culturele en historische
gebeurrenissen. Met literatuurbewerkin-
gen en originele radiohoorspelen sleepte
deze omroep ook internationale prijzen
in de waçht.

Temidden van deze grote puhlieksomroe-
pen is ~'olgens Kees Vlaanderen voor de
HOS een uitdrukkelijke Taak weggelegd.
Niet alleen met haar radiodrama, maar
ook meer in het al~emeen kan zij een Te-
genwicht bieden tegen de dreigende \'er-
vlakking en onverschilligheid. Kees
Vlaanderen: ~De tijd van grote waarhe-
den en ideologische legitimaties is ~'oor-
bij. De wereld blijkt niet maakbaar door

God, door een groot idee, maar evenmin
door onszelf. Natuurlijk opent zoieTS
ogenhlikkelijk de deur naar ecn somber
nihilisme en leThargie. Als je om je ht'en-
kijkt - ook hier in dl."media, zie je de ver-
vlakking toeslaan. Maar ik vind het juist
een uitdaging! De tijd is aangebroken
voor het vertellen van 'kleine' verhalen,
persoonlijk beleefde werkelijkheden. We
moeten weer mythen en sprookjes dur-
\'en sçheppen - maar nu in het volle besef
dat het mythen en sprookjes z.ijn, en dat
het erom gaat dat ze om prikkelen en uit-
da~en om nieuwe betekenissen aan de
werkelijkheid te geven. Dat is bij uirsrt'k
ieTSwaarvoor Radio en televisie bij uit-
stek geschikt zijn ,'.
Van de grote omroepen valt wat dat be-
treft weinig Teverwachten. Die produce-
ren in hun onderlinge concurrentie om de
aandacht juiSTsteeds meer van hetzelfde,
op hasis van beSTaande stereotypen. ~In
zo'n tijd is heT voor een humanistische
omroep niet heel moeilijk om zich te pro~
fileren~, çonstateert Kecs Vlaanderen.

(ingezonden mededeling)

~De HOS is niet gebonden aan kijkcijfers
en heeft geen last van de moordende con-
currenrie. Zij is in de gc1egt.'nheidom l.ich
consequent te richTen op inhoud en kwa-
liteit. Daarmee bedoel ik: het brengen
van originele visies, doorleefde, inregere
ervaringen. Zodat het publiek intellectu-
eel, emorioneel en esthetisch wordt ge-
prikkeld, een mogelijkheid krijgT tor
mentale verrijking.
'Dat kan alleen maar als een programma.
maker niet te werk gaat als een ambte-
naar, maar zijn produkten creëert vanuit
zijn eigen fascinatie en betrokkenheid.~.

Oe HUMANISTISCHE STICHTING REINALOAHUIS te Haarlem is één van de grootste ver-
zorgingshuizen van Noord-Holland. Zij slelt zich tot doel het bieden van huisvesting en/of
verzorging aan ouderen en verzorgingsbehoevenden, bij voorkeur aan hen die prijsstellen
op een niet - godsdienstige levenssfeer.

Op dit moment bevindt de organisatie zich in een ingrijpend veranderingsproces.
Samenwerking met andere zorginstellingen zal moeten leiden tot een breed scala aan
intramurale en ambulante ondersteunings-, zorg- en verplegingsactiviteiten.

Voor de implementatie en uitvoering van het beleid beschikt het Reinaldahuis over een
professionele directie en staf.

De bestuursleden van de stichting worden benoemd door de besturen van het Humanistisch Verbond,
Humanitas en de Vrije Gedachte. in overleg met het bestuur van de Humanistische Stichting voor Huisvesting
van Bejaarden.

Binnen dit bestuur bestaan enkele vacatures. waaronder die van voorzitter. Derhalve zoeken wij

DIE VOLDOEN AAN HET VOLGENDE PROFIEL.

Het bestuur bestaat uit leden. die:
a, zich willen inzetten voor een humanistische stichting op het terrein van de ouderenzorg;
b. beschikken over bestuurlijke ert/of management eNaring;
c. bij voorkeur woonachtig zijn in de regio Haarlem;
d. bij voorkeur beschikken over een relevant en breed relatienetwerk;
8. op gelijkwaardig niveau een gesprekspartner kunnen zijn voor de directie.

Voor informatie of als U de aandacht wenst te vestigen op kandidaten kunt U kontakt opnemen met (Je voorzit-
ter van het Reinaldahuis, de heer J. Stringer, telefoon 023-381816 (na 20.00 uur)
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In de maanden september en
oktober slaan de tc1e\'isiep'
rogramma 's van hel Huma-
nistisch Verbond in hl,:1teken
van de herinnering. 'Leven
wnder hl,:rinnering is geen
herinnering', zei Luis Buiiuel
al. In zes documentaire~ i~te
zien hoe herinnering:en ons
helpen te Il,:venmet het verle-
den én met de toekomst. En
wal betekenl het voor ie-
mand om Ie leven zonder be-
sef voor het verleden?

voorstelling te vertonen. Onderweg heeft
het ge7.elschap voortdurend te maken
met blokkades, locale bureaucratie en
nogal angstaanjagende situaties.
In de drie geïmproviseerde vluchtelingen-
kampen, die tijdens de opnamen bewcht
worden, is de theatervoorstelling voor de
kinderen een welkome afwisseling. In de
voorstelling 7.ijn hun eigen rrvaringen
verwerkt. Toch ademt dl." voorstelling
geen droevenis; juist de vrolijke, krachti-
ge, slimme kam van de kinderen wordt
benadrukt. Het publiek herkent de voor-
stelling; lachend, soms huilend .
•\Iet zijn voorstelling hoopt regisseur lvi-
ca Simic de kinderen een begin te bieden
van een 'nieuw verhaal'. Hun oude ver-
haal, een zorgeloos verlrden, is aan flar-
den geschoten. Centraal in de voorstel-
ling staat een roestig stalen stapelbed,
waarop kindrren hun verhalen uit het
verleden rn hun drOlllt'n over de roe-
komst verlellen.

(ingeronden mededeling)

ZOJUIST VERSCHENEN

]EANETTE
WINTERS ON

Boekarest ... gezichten
zonder naam
Woensdag 12 oktober
23.05,23.55 uur

Belgische documentaire uit 1994 over de
Roemeense hoofdstad, vijf jaar na de val
van Caocescu. Op het lege plein, in 1989
nog hoopvol omgedoopt tot 'Plein van de
Revolutie', verleIt een zwerfkind hoe de
waanzin begon. 'Er werd ge~ch()ten, cr
stierven mensen, er werden bloemen
neergelq;d en dat was het.' Een voorbij-
ganger is beledigd: 'Is dat het beeld wat
jullie van Roemenië willen schetsen?'

Zonder verleden geen
toekomst
Woensdag 19 oktober
22.55 - 23.35 uur

Documentaire van Rob Hof over een rei-
zend theatergezelschap in Kroatië. Een
oude theaterhus rijdt door een \"erwoest
landschap. Negen acteurs reizen van ht.t
ene vluchtenlingenkamp naar het andere
om hun speciaal voor kinderen gemaakle

Verleden aanwezig
W'oensdag 26 oktober
22.40 - 23.30 uur

Documentaire over vijf vrouwen uit ver-
schillende landen met een gemeenschap-
pelijk verleden in kamp Ravenshrück.
Vanuit hun ge7.amenlijke verleden kijken
zij naar hun verschillende heden rn he-
schouwen met name de groeiende vreem-
delingenhaat en het opkomende fascisme
in hun landen.
De Oostenrijkse Ceija Stojka is zigeuner.
Ze heeft niet alleen in Ravensbriick geze-
teil; haar jeugd heeft in hrt teken gestaan
van de drie verschillende bmpen waarin
ze heeft grzeren. Yand:!ag de dag wordt
haar leven getekend door de angst voor
het lot van haar kinderen en kleinkinde-
ren.
Ook de Russische arts Antonina :-Jikivo-
rova heeft een 'kampverleden'; zij werd
na de oorlog \'erh:!nnen naar Siberië - in
de Sovjet-ideologie waren oorlogsgevan-
genen landverraders.
Het verleden van haar schoondochter
Stella stond in het teken van het kinderte-
huis, waar zij na de oorlog terrcht is ge-
komen.

De Nederlandse schilderes Aat Breur
praat liever niet over haar wrleden. Haar
man, met wie ze samen in het verzet heeft
gezeten, heeft de oorlog niet overleefd.
Zelf kon ze na de oorlog niet meer over
haar ervaringen praten. In Ravensbrück
heeft ze, wals een ander een dagboek bij-
houdt, tekeningen gemaakt van wat ze
om zich heen zag.

De Italiaanse Lidia Rolfi keerde na de
oorlog terug in een nog steeds fascistisch
land. Ze heeft een hoek geschreven,
waarin ze de politieke omwikkelingen in
het hedendaagse Italië scherp analyseert
en is nog altijd actief in de politici. •

Rapport over anonimiteit
van donor bij KID
Bij het Humanistisch Studiecentrum Ne-
derland (HS:-J) is een rapport verschenen
over de anonimiteit van de donor bij
KID, kunstmatige inseminatie met do-
norsperma. Kort geleden heeft de Tweede
Kamer een wetsvoorstel hierover in be-
handeling genomen waarin staat dat kin-
deren die met donorsperma zijn verwekt,
de mogelijkheid wuden krijgen om gege-
vens van hun donor op tI."vragen.
In het rapport worden de mogelijke be-
langentegenstellingen die er voor de be-
trokken partijen dan ontstaan, helder en
bondig geïnventariseerd. Ook wordt er
een mogelijkheid aangedragen om deze
tegenstelling te hanteren.
Het HSN-rapport is te bestellen door
f 10,' over te maken op giro 550334 van
het HSN te Utrcrht onder vermelding
van 'KID-rapport'.

Coornhertrede in Gouda
over de IRT-affaire
Op dinsda~ 25 oktober zal in de Goudse
Schouwburg om 20.00 uur de Coornher-
trede worden gehouden door prof. dr.
CyrilIe Fijnaut, hoogleraar aan de Eras-
musuniversiteit en aan de Katholieke
Universileit van Leu\'en. Naar aanleiding
daarvan zal een forumdiscussie plaats,
\'inden met mr. I.W. Opstelten, burge-
meesler van Utrecht, B. van Saarle, voor-
malig leider IRT en mr. L. de Wit, hoofd-
officier van Justitie in Rortl;rdam.
Op deze avond zal ook de Coornhertprjjs
voor UJciale vernieywing worden uitge-
reikt door mr, J Kohnstamm, sÎnds kort
staatssecretaris en in het kabinet verant-
woordelijk \'oor de sociale vernieuwing.
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Voor zichzelfafvaar de ander,
waarvoor leeft een mens?

David Greaves:
Je hebt maar één leven
en dus één mogelijkheid
om er iets van te maken

"Jongerentheater moet jongeren de kans geven zichzelf te vormen
en te ontwikkelen." Zegt David Greaves, een Engelse regisseur die
sinds kort in Amsterdam woont. AI ruim 15jaar maakt hij theater
met multi.culturele groepen jongeren. Dat is zijn manier om tegen
racisme te vechten en hij steekt er al z'n tijd en energie in. Dat er zo
nauwelijks tijd overblijft voor een persoonlijk leven, neemt hij op de
koop toe. "Ik heb maar één leven om jongerentheater van de grond

te krijgen. En ik denk dat het de moeite waard is."
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Afkom,tig uit een Londens arbeiJl."rsgt'-
7-in lag het nin JiTen voor Je hand Jat
[);lvid C;rCJves (43} in de wndJ van het
theater verzeild 70U raken .. \bar op de
miJdclbaT{'" school hracht ccn dramado-
(cmc hem meI touccl in aanraking. Hij
kreeg een rol in ~'cn musical en deed mee
aan andnc amateuTvoorsll."llingcn. Zo
hegon zijn fa,(iJ1<ltie HIOT tht"Jrrr. I lij
volgde ecn opleiding vour a..:teur aan Tht"
Kora! Acaucmr en speelde in grote com-
merciële thcatcrprouuktics als 'HamIet'
en 'Jesus Chris! Super,lar'.
.\har de7(~wereld ging hem tq~enstaall.
David Greavc,: "Er heent veel \wJijn~r
en comprtitie. [ht hc\-iel me ,reeds min-

door Japke Schonewille

der. En tef;elijkerrijJ engageerde ik me.
i let W3ren de jaren zeventif;: communes,
seksuele vrijheid, experimenteel theater.
~bar ook de tijJ dat het :-Jational Front
opkwam l.n racisti,che marsen in l.onden
orf;aniseerde. Tegendemonstraties wer-
den vaak met hruut geweld door de poli-
tie uit elkaar f;eslagen. Dat hl.eh me zen
geschokt. Ik werd me ervan bewust deu
racisme voor gekleurde en zwarte men~
sen een dagelijkse realiteit is. Dat he,rf
was bepalend voor het theaterwcrk dat ik
wilde (loeD."

Sinds i979 zet David (;reavcs theater-
proje(ten op voor jongeren met verschil-
lende (ulturele adnergronden.' Eerst in
Londen, waar hij samen meI ellkde colle-
ga's het I'rior Theatre, een centrum voor



JEUGDTHEATER

'community arts' opricht. Later ook in
andere delen van ue wereld: India, Braû-
lië, Ghana en Buekina hso. In de 7.omcr
van 1992 komt hij naaf Amsterdam cn
maakt in drie weken de jongcrcnvonrstel-
ling 'De Stad', Daaruit ontstaat Theatrr-
groep l'\ultwintig, een groep van ruim
denig jongeren, variërend van hlank rot
zwart. Sinds kort werkt David Greaves in
Amsterdam als artistià leider van Kul-
twintig cn als onvermoeibaar initiator cn
regisseur van diverse theaterprojecten.

t••Ieer dan 15 jaar maakt David Greaves
nu jongerentheater. Een bewuste keuze.
"Ik hou van jongerencultuur, ik hou er-
van om met jongeren te 7ijn. Ze hebben
een sprankelende energie die ik enorm
stimulerend vind, Vooral het werken met

multi-culturclc groepen \'ind ik bijzonder.
Iedere jongere brengt iets speciaals met
zich mee: Ct'IJ ander gevoel voor taal, een
eigen muziek, een eigen stijl. Ook vaak
jeugdherinneringen, slaapliedjes die hun
moeder voor hen lOng. Voor mij is dar al-
lemaal een bron van inspiratie, die ik no-
dig heh om dit werk te doen. Zo kan ik
theater maken dat boeiend en uitdagend
is. Voor hen, voor het publiek, voor me-
7_elf,"

"Jongeren moeten nog uitzoeken wie ze
zijn en wat ze willen. Ze moeten keuzes
gaan maken. Ze zijn op een queeste, een
zoektocht. Voor sommigen i~ die zoek-
tocht ongelooflijk zwaar, voor anderen
vaag en ongericht. En cr zijn jongeren die
precies weten waar ze naar toe gaan,

Ik blijf dit werk doen
zolang jongeren vinden
dat het de moeite
waard is

Maar allemaal zijn ze hezig met een reis
naar volwassenheid. Dat is een goede ba-
sis voor theater.'What bette, wa)' to test
out )'011' ideas, )'011' qllestiolls. )'011'

dOlibts, )'011' (ea,s. )'011' joys?'"

De jongeren die meedoen aan zijn
theaterprodukties, hoeven niet per se ge-
boren dansers of acteurs te 7.ijn. David
Greaves; ~Ik kies ze uit op hun persoon-
lijkheid, op iets speciaals wat me raakt,
intrigeert of verrast. Vol bravoure of juist
heel verlegen en onhandig. Als je altijd
'de beste' selecteen:, zijn het vaak dege-
nen die er toch wel komen. Ik kies cr
voor om ook jongeren in de groep op te
nemen die bij gewone theaterprodukties
niet snel aan de bak komen - omdat ze af-
wijken van de norm, zich anders gedra-
gen, er anders uitzien. Het ziln vaak jon-
geren die 'kansarm' worden genoemd.
Mij gaat het erom dat ook zij de gelegen-
heid krijgen om met theater kennÎs te ma-
ken."

"Ik stel mijn groepen zo multi-cultureel
mogelijk samen. Hier in Nederland bete-
kent dat dar ongeveer een derde blank is
en verder jongeren met andere culturele
en etnische achtergronden. Dat geeft een
goede balans. Maar zodra wc aan her
werk gaan, vaIr dar onderscheid weg.
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Binnen de groep bevoorded ik niemand,
{'n dat weet iedereen,"

Jongercntheater moet jongeren dt." kans
geven zichzelf te vormen en te oiltwikkt."-
len, vindt David Greaves. Door een ;lppèl
te doen op hun creativiteit, door ze dans-
en rhe;ltervormen ;lan te reiken, r;lken z.e
gemotiveerd om her beste uit zichzelf en
elkaar te halen,
De theaterstukken ontstaan door impro.
visa ties. Zo was de rode lijn in de voor.
stelling van 'De Stad' 24 uur uit het le\'en
van jongeren in Amsterdam. Door met
elkaar te praten, erv;lringen uir te wisse-
len, de straat op te gaan en dingen uit te
zoeken, ontstaat dan langz;lmerhand een
theatrale vorm voor het basisidee. David
Greaves: "\'('c geven wel het kader ;l;ln -
in dit geval waren dat vier hoofdperso-
nen die we door de dag heen volgen.
Maar de verdere invulling wordt sterk
gekleurd duor de ideeën, dromen en me-
ningen van de jongeren.
Essenrieel is dat de jongeren uitdrukking
leren geven ;lan wie en wat ze zijn. D;lt z.e
zich daarv;ln bewust worden en durven
te tonen. Het is niet het David Greaves
Theatre, het draait om hen, om wat hen
uniek maakt. En de 'cock[;lil' V;ln al die
persoonlijkheden is dan een groep als
Nultwintig .•.

zien dat l,e een keuze hebben in het leven,
in hun toekomst al<; volwassene. Dat ze
mogen zijn wie ze z.ijn. Dat het niet fout
is om anders te zijn, dat het speciaal kan
zijn. En dat het hun recht is om dat unie"
ke in zichzelf en andercn te weken en te
vinden."

Vol gedrevenheid kan hij hlijwn praten
over zijn werk. Het is zijn lust en zijn le-
ven. Ziln héle leven. Dat cr ma;lr weinig
tijd en energie over blijft voor andere,
persoonlijke zaken, neemt hij voor lief.
David Grt"avt"s: "Het is waar, de manier
waarop ik ••••.erk laat erg weinig ruimte
om op te laden. Ik heb ook geen ruimte
om een relatie te hebben. :"ec, ik heb
daar nog geen goede balans in gevonden.
.\1ijn werk heeft absolute voorrang bo-
ven mijn pt"rsoonlijke relaties, Misschien
geen verstandige keus, maar wel een be-
wuste keu,. Ik heb maar één leven om dit
jongerenthe;lter van de grond te krijgen
en ik denk dat het de moeite waard is. En
ik blijf het doen wlang de jongeren dat
ook vinden." •

Informarie ovcr voorstellingen van Nul-
twintig en anderc thealerprojecren is re
verkrijgcn bij Stichting Artisjok te Am-
,terdam, tel. 020-6121387,

Ingezonden mededeling

DE NIEUWE ROMAN VAN
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Ingezonden mededeling
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De essentie ~'an zijn werk - en daarmee
van zijn leven - is jongeren een platform
bieden waar z.e kunnen zijn wie ze zijn.
David Gr{'aves: "Dat klinkt heclloH~ &
peace-achtig, maar dat is het niet. Het
werk dat we doen, vraagt ontzettend veel
energie en discipline. Als je iets wilt ma-
ken dat niet alleen laat zien wie je bent
maar ook beantwoordt aan theatrale ei-
sen, moet je daar keihard voor werken.
Het is belangrijk dat jongeren leren sa-
menwerken en risico's nemen. Dat ze el-
kaar accepteren en vertrouwen. Dat ze
hard willen werken om uit te zoeken wat
ze in zich hebben, en dat willen delen met
anderen.
Jonge mensen hebben verbazingwekken-
de capaciteiten in zich die lang niet altijd
worden herkend door de samenleving. Er
is vaak een m:perkr en vastomlijnd idee
van wat goed en slecht, mooi en lelijk is.
Ik wil dat die capaciteiten tot uiting ko-
men, niet alleen op het toneel, maar ook
În hun leven."

"Ik doe dir werk ook omdat racisme niet
kan overleven als cr groepen zijn zoals
Nulnvintig. Dat is mijn optimisme. Als
jongeren met verschillende culturele ach-
tergronden mer elkaar werken, is er hoop
voor de toekomst. Je hrbt één leven en
dus één mogelilkheid om cr irIS van te
maken. Ihar wil ik me voor inz.etten. Ik
heb geen zÎn om depressief te raken van
de dingen die cr in de wereld gebeuren.
Dus zal ik ze hcstrijden en mijn manier
van vechten is theater maken met jonge-
ren die buiten boord dreigen te vallen.
,"lij gaat het efOm dat jonge mensen in-
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Nalaten is iets heel anders
dan nalatigheid.

Bij een overlijden moet eTsnel heel veel
geTelleldworden. Uat gaat veel gemakkelijker als
u l.elf al maatregelen hl'eft genomen. MaaTveel
menwn vinden het moeilijk of onaangenaam
om zulke maatref'den te treffen.

Hl't Strunfonds Humanisme heeft betrouwbaTe.
er••..aren mensen die u kunnen helpen. Als uw
execu teur-testamentair
bI:spreken ze met u hoc uw
laatste wil ('r uit moet komen
Ie zien. En uiteindelijk
drilgen ze ook zorg VOOt
punctuele uitvoering.
Vraag eens om
informatie

r------------------------------------------------------------,
: Ja, ik wil ml"èr informali(' over ('en executeur-testamentair \'an het Steunfonds Humanisme.
: Naam: ..._"._"_"." ,..,.." _".." ."."._"."_._._.., _."
l T('lefoon: ".".".."." "." " "_."._.,,._._.
I Adres:,
I Postcode:,
: Woonplaats: _ _._ _.."_.._._"
I [n e('n envelop zonder postzegel zenden naaT:
: Steunfonds Humanisme. Antwoordnummer 2181.3500 AC Utrl'ChtL _



Van het hoofdbestuur

Naar grotere herkenbaarheid van het HV
TIjdens het va-
kan tictijd per k
staan alle activi-
teÎten op een

laag pitje. Zo ook bij ons Ver-
hond. Binnen het hoofdbe-
stuur, en in wisselwerking
met de relevante medewer-
kers van het bureau, concen-
treren de plannen cn discus-
sies zich nu \'ooral op het
overtuigend naar buiten trc-
den, de profilering van het
Verbond.
Medio oktober zal daartoe
het hoofdbestuur met een
aantal mensen \';10 het bureau
een middag cn avond bijeen
zijn om zich een gezamenlijk
aanvaardbaar beeld IC VOf-

men van de uitgangspunten
waarop het Humanistisch
Verbond zijn profiel moer ba-
seren. Het gaal ook om de
middelen waarmee de buma-

nistischc overtuiging wordt
uitgedragen (denk o.a. aan
dit blad, aan Rekenschap, de
pers in het algemeen en in het
bijzonder ook het eigen ra-
dio!lv-medium: de Humanis-
tische Omroep Stichling).
Aandacht zal daarbij ook
worden gegeven aan afspra-
ken over de wijze waarop
hoofdbeSlUur, de relevante
afdelingen van het bureau en
andere organisaties gericht
op profilering met elkaar
moeten samenwerken terwil-
le van de beoogde indringen-
de, eenduidige, effectieve her-
kenbaarheid van het Huma-
nistisch Verbond.
Immers (zie het beleidsplan
199511997): één van de
hoofddoelen van het Huma-
nistisch Verbond is 'maat-
schappelijke beïnvloeding',
het geargumenteerd uitdra-

gen van meningen om daar-
mee het denken en doen van
mensen bij te sturen waar de
humanistische beweging van
meOing is dat menselijke
waarden niet of te weinig fOt
hun recht komen - of erger:
worden geschoffeerd.
Bij ontmoetingen met leden
en ook uit binnenkomende
correspondentie blijkt steeds
meer de behoefte aan duide-
lijke opinies vanuit het Hu-
manistisch Verbond. Het stre-
ven tot maatschappelijke
beïnvloeding mag daarom
niet beperkt blijven tot inter-
ne discussies, hoc interessant
ook voor de direct betrokke-
nen. De standpunten moeten
naar buiten worden gebracht.
Het hoofdbestuur is daarvan
overtuigd en concentreert
zich nu op de invulling daar-
van. De binnen het Verbond

en daarbuiten hooggewaar-
deerde frequente publikaties,
lezingen en deelname aan
openbare discussies van onze
voorzitter zijn hien'an al een
eerste afspiegeling.
Hoc het 'produktenaanbod'
en de aantrekkeliikheid daar-
van verder kan worden uitge-
breid, staat als actiepunt bij
het hoofdbestuur daarom
hoog op de agenda. Een vol-
gend maal in deze rubriek en
zeker tijdens hel congres wh
u cr meer over horen.
Als steeds zijn wij zeer be-
nieuwd naar uw reacties en
suggesties via Postbus 114,
3500 AC Ulreehl.

Namens het hoofdbestuur,
JouP Puls

Vluchten voor de dood of leren sterven? Huisvesting, migratie en verdraagzaamheid

Levensloop, loopbaan en zingeving

!'aul van Tongeren, verbon-
den aan de faculteit Wijsbe-
geerte van de Katholieke Uni-
versiteit Nijmegen, houdt op
donderdag 24 november in
de Kennemer Prins, Kenne-
merstraatweg 16 in Alkmaar
een inleiding over het thema
'Vluchten ~'oor de dood of Ie-
ren sterven? Aanvang: 20.00
uur.
Toelichting: Ons lel'en duurt
gemiddeld veel langer dan dat
van eerdere generaties. We-
tenschappers zoeken nog
steeds naar mogelijkheden tot
levensverlenging. Het nut van
dat onderzoek lijkt vanzelf-
sprekend. Het verlangen om
te leven,langer te le~'en,voort
te leven lijkt immers een van-
zelfsprekende ondergrond
van alle andere verlangens.
De dood is de nalUurlijke vij-
and van het leven. Een na-
lUurlijk moment van sterven
lijkt niet te bestaan. Deze
~'anzelfsprekendheid wordt
echter aangetast als wc vra-
gen waarom wc eigenlijk wil-
len lel'en en verder leven - dat
wil zeggen als we de vraag
naar de zin van het leven stel-
len; en zeker als wc zien dat
een lange traditie ~'an filoso-
fie en godsdienst de zin van

hetle\'en in verband heeft ge-
bracht met de erkenning van
sterfelijkheid. Wc moeten ons
afvragen of ons streven naar
le\'ensverlenging geen vlucht
is voor de dood.

Generaties en hun
kansen
Op woensdag 26 oktober
wordt in Winterswijk een le-
zing gehouden door de heer
E.L.C. Koster, voorziuer van
de afdeling Del'enter, over
'Generaties en hun kansen'.
Hel lijkt dat de tijd waarin
men geboren is, doorslagge-
vend is voor de kansen die
men krijgt. Het patroon \'an
de generaties is onder andere
van belang omdat het verband
houdt met de problemen in de
samenleving als geheel. Een
vijftal generaties passeren de
revue, van de 'vuuroorlogse
generatie' (geboren lUssen
1910 en 1930), via de 'stille
generatie', de 'protestgenera-
tie' en de '~'erloren generatie'
naar de 'pragmatische genera-
tie' (geboren tussen 1970 en
1980). Plaats: 't Wamelink,
KOllenseweg 66 te "''inters-
wijk. Aanvang: 20.00 uur.

Op maandagamnd 31 okto-
ber vindt in de benedeOl.aal
van Kunstkring Sociëteit De
Burcht, Burgstccg te Leiden
een discussie plaats, waarbij
Hugo Priemus, hoogleraar
~'olkshuisvesting aan de
Technische Universiteit Delft,
een inleiding houdt. Aan-
vang: 20.00 uur. Toegang
gratis.
Toelichtin!,:: Het Nederlandse
volkshuisvestingsbeleid sfOnd
in ieder !,:e~'altot de ,'orming
van het paarse kabinet in de
derde weck van augustus in
het teken van de nota van

Op zondag 23 oktober om
15.00 uur houdt Ad Hoogen-
dijk, loopbaanadviseur en
docent arbeidsfilosofie HBO
een lezing over dit thema. De
bijeenkomst vindt plaats in
'Grote Koppel', De Clomp
1020 te Zeist. De toegang is
f 3,- (ineI. koffie/thee).
Uitgebreid wordt ingegaan
op hel onderwerp 'levens-
loop', waarbij het eigene van
de periode 20-40 jaar, 40-60
jaar en 60-80 jaar zal worden
besproken. Daarna zal spe-
ciale aandacht worden be-

staatssecretaris volkshuisves-
ting Enneus Heenna, die in
dezelfde weck opvolger werd
van CDA-fractieleider Brink-
man. Het is nog maar de
vraag of 'paars', met PvdA~
minister ~'an Volkshuisves~
ting, Ruimtelijke Ordening
en Milieubeleid (VROM)
Margreet de Boer en D66-
staatssecretaris Dick Trom-
mel voor volkshuisvestin!,:,
voor een nieuwe koers gaat
zorgen, want het kabinetsbe-
leid wordt gekenmerkt door
bezuinigingen, bewinigingen
en nog eens bezuinigingen.

steed aan kansen en bedrei-
gingen van de 'midlife'-perio-
de (35-45 jaar). Vervolgens
worden verbanden gelegd
tussen de levensloop enerzijds
en de loopbaan anderzijds.
Niet alleen aan de hand van
de zingeving, maar ook aan
de hand van het begrip vitali-
teit. Tensloue wordt inge-
gaan op de loopbaanproble-
maliek binnen organisaties;
welke maatregelen een orga-
nisatie kan treffen om mede-
werkers onnodige problemen
te besparen.
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Vechtmaatschappij in Gouda Cyclus 'Humanisme' in Delft

Cursus over humanisme in Leiden

De stad van de toekomst

Op woensdagavond 12 okw-
ber 1.al in de Agniclcnkapcl in
Gouda ccn informalic- en dis-
cussieavond worden gehou-
den o\'cr 'de vechtmaatschap-
pij', Drie inleiders zullen hun
licht hierover laten schijnen:
Erik de Gier, socioloog, oud-
hoofdbcslUurslid van het HV.
Hij onderzocht de verarming
van de kansarmen. Jaap \'ao

De wereld op een
tweesprong
Op donderdag 27 oktober zal
Philip B. Smilh een lezing
houden vindt in 'de Waterto-
ren' (Van Tcijlingcnstraar 20,
Alkmaar) over de theorieën
voor het "jnden van 'de weg'
naar een belerc wereld. Philip
Smilh is humanist en lid van
de l'u~wash-slUdicgrocp. De
Pugwash is een internationale
organisalic van wetenschap-
pers die de wcg trachten IC
"inden naar een duurzame,
leefbare en rechtvaardige we-
reld. Aanvang 20.00 uur.

Op 6 november zal Jan Me-
ijdam in Hussum een lezing
houden over 'De stad van de
toekomst'. Een scad kun je
lien als een samenballing van
mensen en activiteilen. Han-
dig omdat alles dicht bij cl.
kaar ziL Door telematica zal
de neiging lOt concenlratie
verminderen, maar telewer-
ken, teleshoppen, lelebankie-
ren kunnen nooic het directe
contact met mensen of het be-
leven van de natuur ven'an-
gen. De opdracht voor de sce-
dehouwkundige l.al zijn om
nabij de woning natuur en
ontspanning te situeren, en
voorwaarden te scheppen

Dit najaar wordt een cursus
gegeven u\'er humanistische
waarden en achtergronden.
Aan de orde komen geschie-
denis ••..an de humanistische
filosnfie, de ••..erhouding tus-
sen humanisme en religie en
de humanistische beweging,
Cursusleider is Jaap Hooger-
vurst. Ook niet-leden lijn "an
harte welkom. De cursus
vindt plaats op drie donder-
daga ••..onden (27 oktober, 3
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der Scheur, de vakbondsman
die de PvdA de rug toekeerde
en Robin Linschocen, sinds
kort VVD-staatssecretaris
van Sociale Zaken in het
paarse kahinet.
Aan\'ang 20.00 uur, lOegang
gralis. Nadere informatie: Jos
van de Borgt, td. 01820-
37463 (na 18.30 uur).

Culturele middag in
Valkkoog
Op zondagmiddag 9 oktober
is er in het kerkje te Valkkoog
een culturele middag. Er
wordc gemusiceerd door het
hlukfluilduo Aaltje ,'an Wie-
ringen/EIsa Bunk en organist
Wil van \'i/ieringen. De mu-
ziek wordt afgewisseld mct
proza door Jan Hilarius en
poëzie voorgedragen door
Vera Jongejan. Aanvang:
14.00 uur. De toegang is gra-
tis (maar een kleine bijdrage
wordt op prijs gesceld).

,'om het ontscaan van sterke
sociale rdacies in een omge-
ving waarin economische ac-
civiteiten in grote mate via de
kabel plaatsvinden.
De bijeenkomsc wordt gehou-
den in dc aula van het Goois
Lyceum (ingang aan de Vossi-
usl;};)n in Bus~um). De zaal
gaat open om 10 uur. De le-
zing start om 10.30 uur en
duurt ongeveer 45 minucen.
Na de paUl.e is cr gelegenheid
tot discu~sie en het stellen ••..an
\'fagen IOC ongeveer 12.15
uur. Koffie en chee zijn onbe-
perkc beschikbaar. Bijdrage
in de koslen is f 6,- per per-
soon.

en 10 november) in het Ge-
mt"emecentrum, Lijn ••'eg ';) te
Oegstgeesl. De kosten zijn f
40,- (voor niet-leden f 4$,-),
inclusief doeumelllatiemap.
Opgave zo spoedig mogelijk
bij het secretariaat van de af-
deling Leiden, Tesselschade-
straat 38-A, 2.132 HL Leiden,
tel. 071-315747.

Marccl Fresco \'erzorgt in
Delfc de cyclus 'Humanisme'
die op 3 oktoher is geopend
met een lezing van HV-,'oor-
litter Paul Cliteur. J\1arcd
Fresco, emeritus hoogleraar
die de Socrates-Icerstocl be-
zette aan de Universiteit ,'an
Leiden, zal op drie dinsdag-
avonden (22 no ••..ember, 13
december en 10 januari) een
lel.ing houden.
Op 22 november is het thema
'Humanisme door de eeuwen
heen' (historische invals-
hoek). Wat heene humanis-
me, wat niet? \Vat was huma-
nistisch in de muderne zin,
wal niet? Welke \'erwant-
schap blijkt cr niettemin? In
hoeverre is modern humanis-
me typisch westers?

Humanisme en
milieu in
Amersfoort
In 1995 bestaan de afdeling
Amersfoort en omstreken van
het Humaniscisch Verbond èn
Humanitas Eemland 50 jaar.
Als gevolg hiervan staan hun
lezingen in het seizoen 94/95
nog meer dan voorheen in het
teken ••..an humanistische ui-
tingsvormen. Op 16 oktober
vindt het jaarlijkse 'uitje'
plaats naar het Centrum ••..oor
Natuur en Milieu, Schochor-
sterlaan 21 te Amersfoort.
Dan wordt naar aanleiding
van het HV.cahier 'Humanis-
me en milieu' door Frans Ja-
cobs een lezing gehouden.
Aam'ang: IOA,'i uur. De toe-
gang is gratis. ,\teer informa-
tie hij Henk \.an Tilburg, td.
0,13-805906.

Op 13 december en 10 janu-
ari gaat her om specifieke
kenmerken van mudcm hu-
manisme. Het ondencheid
met andere westerse (christe-
lijke) wereld. en mensbe-
schouwingen. In hoeverre
heeft christelijk denken mo-
dern humanisme beïn,,'loed?
Maar ook: in hoe,'erre beefl
de humanistische traditie
christelijk denken beïnvloed?
Rationalileit is mooi en on-
misbaar, maar niet \'oldoen-
de. Rationalisme is te cenzij.
dig. Ook de emotionele mo-
menten in de mens IOC hun
rechl laten komen is binnen
modern bumanisme noodza-
kelijk.

De toegang is gratis. Aam'ang
steeds 20.00 uur. In "'erband
met de beschikbare ruimte
graag aanmelden: tel. 015-
125390.
I'laats: DSHB-huis, Vorrink-
plein 99, Delft. {hoek West-
landseweg en Papsouwse-
laan). Vervoer: Tramlijn 1,
halte Krakeelpolderweg (nu
ook direct bereikbaar vanuit
Den Haag); buslijnen 60 en
62, halte Krakedpolderweg.

Nieuw: cursus HVO
in de regio Zuid.
Veluwe
Ifet Pedagogisch Studiecen-
trum HVO (HVO is Huma-
nistisch Vormingsunderwijsl
geeft een cursus die opleidt
tot HVO-geHnde op de
openbare en algemeen bijzon-
dere scholen. De cursus start
in oktober en zal het eerste
jaar 40 dagdelen duren (één-
maal per weck een dag en één
weekend). Ifet tweede jaar is
een praktijkjaar (20 dagde-
len).
Er is grote behoefte aan gedi-
plomeerde Icskrachfen door
uitbreiding van het HVO op
de scholen. We willen graag
in conlact komen met mensen
die ervaring hebben in het
omgaan met kinderen of die
mensen kennen die daar be-
langstelling voor hebben. Zij
worden uitgenodigd te reage-
ren bij bet Pedagogisch Stu-
diecentrum HVO te Utrecht,
Plompetorengracht 21, 3512
CB Utrecht, Icl. 030-34 1700.



r

Horiwntaal:
5 Onderwij~.er op non-a(tief? (12)
9 Saul + Eri( Sa tic (bien étonnés dc se
trouver ensemble), maar door elkaar
genomen een toenemcnd vers(hijn-
se!. (IJ)

ti Harde monsters. (6)
U Arm beest! (7)
15 \Xlq~geKooide hidprentjes, tekstjes

c.d. (12)
16 Is vaak erg gevoelig (en in de war)

voor kritiek. (8)
17 Is iemand die een vermogen adlter.

laat ook slordig? (7)
18 'Livreier', (S)
23 Drempelbewuner? (9)
25 Sluwe daad van een ekster. (6)
26 Sterkte hadden die afvalligen wel no-

dig. (6)
28 Proef op de mm. (10)
29 Ledikant of s(epti(us. (9)
30 Stuk grond voor s(h,lfrelkippen, (6)
31 h heek niet razend? (9)
32 Klonk in de woestijn en nog in het

geweten, (8)

Verticaal:
I Huwclijk in Limburg, (4)
2 Geheel ontwild, (8)
3 René gaat ook niet"ml'cr naar dl'
kerk, {S)

4 Kan bij kaartspel, lIlaar ook bij
plidn of geloof voorkomen, (S)

6 Als er één nict onwaarheid mudu
sprekcn was Theo 't wel. (8)

7 Is kerkclijk,lllaar nirt prc(Îcs. (8)
8 :-:iet hell'maa! vrolijk, maar wcl

lcuk. (4)
10 Knkvcrlater na Vl'fllMgcringskuur, ol

(11)
12 Is gelovig, n.l, Jisópcl. (9)
14 Oplcving,licver nict s(!JL'!tcrend! (6)
19 Broodje mct dc kop van een roof-

dicr?(IJ)
20 Een rekl'nbuck past er ook op. (9)
2] Beredt:1I amfibic. (S)
22 Doet dl" deurwaarder en dal kan heel

w<lt zeggen. (9)
24 VntraagJ weggaan. (9)
26 AI is het ergcns vogdrijk, dit z.ijn Zl'

anUl;rs niet, (8)
27 Houdt niet van dogma's, (9)
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U kunt deze drie speciale themanummers bestellen door f 12,50 over te maken op giro S8 van
de Humanistische Pers te Utrecht Onder vermelding van 'aanbieding sept. 1994', Dit aanbod

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

Of toch maar alle drie...

Bijhet horen van woorden als nerven en afscheid
nemen, denkt u misschien enkel aan verdriet,

angst en pijn. T()(h is het themanummer Sterven
& De Dood al voor veel mensen een hart onder

de riem geweest. leu over de inhoud;
Humanistisch raadsman Frits de Hesse probeert
patiënten aan hun ziektebed te troosten. VaaJc
lukt dat met een goed gesprek: soms dient een

kopje koffie letterlijk als bakje troost
Uitvaartbegeleidster eobie Kenninck vertelt

over een humanistische uitvaart: "Kijk naar de
overledene en vraag ie af wat 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'''''' h.,-- ---.-, I v-:::", // ~
"'./ /, ,,

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

nummer. Geen wonder: lust is immers een 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 veilig vrijen.
Je lust en je leven: 70 pagina's over genot.
normen en waarden, taboe's en traditie.

Hoe kies je?
Watkiesje1

Vo1lterwel wat
tekiHen?

'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 gaje daar mee om1Waarom
laat een vrek alle geneugten van het leven
(schijnbaar) aan zich voorbij gaan!
Wat mensen zijn en doen, 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.
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