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ZOWEL MENSEN ALS IDEEEN
MOETEN VRIJHEID HEBBEN
"Fundamentalisme is het fascisme
van nu". zo stelde Salman Rushdie
onlangs in een interview met
Adriaan van Dis. Hijhad reden ge-
noeg voor die boute uitspraak: fa-
natieke islamieten verbranden op
verschillende plaatsen in de wereld
zijn boek The Satanic Verses en de
ayatollah Khomeiny roept op hem
te vermoorden. Wat zich hier ontrolt
is een krachtmeting over het recht
op vrijheid.

Vrijheid is één van de uitgangspunten
van het humanisme. Mensen zijn - in
tegenslellîng tot de andere diersoorten
op deze aarde - veroordeeld tol vrijheid.
Zij moeten hun bestaan vorm geven
door keuzes Ie maken. Daarvoor is het
ook noodzakelijk dat er vrijheid van
ideeën is. Haaks op dit uitgangspunt
van vrijheid slaat de visie van het fun-
damentalisme, van de orthodoxen in
het geloof.
De vrijheid van mensen en van ideeën

bestaat bij de gratie van verdraag-
zaamheid. Wie wenst dat zijn opvattîn-
gen worden gerespekteerd, zal ook de
opvattingen van anderen moeten res-
pekteren. Misschien waren daarom ook
wel de reakties op de boekverbrandin-
gen en de banvloek van de ayatollah in
eerste instantie zo terughoudend. Maar
er is een grens aan verdraagzaamheid.
Die ligt niet zozeer bij het gekwetst zijn
van de ander maar vooral op het punt
waar het onverdraagzaamheid ont-
moet. Daar hoort niet lijdzaam te wor-
den toegezien, maar alert en aktief stel-
ling te worden genomen.

Daarom heeft ook het Humanistisch
Verbond zich geschaard bij de vele re-
geringen, groeperingen en individuen
die opkomen voor het recht op leven en
op vrijheid. Het HVbetreurt het dat de
minister van justitie opdracht heelt ge-
geven om het omstreden boek van Sal-
man Rushdie na te gaan op "smalende
godslastering". Het is voldoende om
zo'n vraag voor te leggen aan de rech-
ter. "Metzijn opdracht dient de minister

de vrijheid van godsdienst en levenso-
vertuiging niet. Hij wekt slechts de
schijn dat de vrijheid van meningsui-
ting in ons land kan worden ingeperkt
onder druk van ophitsing tol moord",
aldus de verklaring van het Verbond.
Daarnaast kan hel HVzich vinden in de
oproep van de IHEU(de internationale
humanistische organisatie) die er bij de
Nederlandse regering op aandringt hel
gedrag van Iran op de meest krachtige
wijze te veroordelen omdat
de handelwijze van Iran - aan-
zetten tot moord en proberen de vrijheid
van meningsuiting Ie onderdrukken
met geweld en intimidatie _ in strijd is
met de meest elementaire mensenrech.
ten. Het is in strijd met de gevestigde
relaties tussen staten en het is in strijd
met de internationale verdragen die
ook Iran heelt ondertekend.

Ingrid Cramer
Hes van Huizen
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KERKWERPT HINDERNISSEN OP
TEGEN UITSCHRIJVING

HVpleitte in verklaring
voor snelle en
definitieve beslissing
over twee van Breda

Rob van Riessen was dooplid van
de christelijke gereformeerde kerk
in Ede. Op een gegeven moment
stelde hij geen prijs meer opeen
officiële band met deze kerk. dus
besloot hij zich te laten uitschrijven.
Maar ondanks zijn herhaalde. drin-
gende verzoek weigerde de christe-
lijke gereformeerde kerk in Ede hem
zijn doopbewijs toe te sturen. "Door
het sacrament van de Heilige Doop
ben je verbonden aan de kerk". al-
dus de kerkeraad die vervolgens
konkludeerde dat ..deze band niet
door een eenvoudige administra-
tieve handeling ongedaan kan wor-
den gemaakt." Slechts onder één
voorwaarde kon Van Riessen zijn
doopbewijs terug krijgen: als hij
schriftelijk verklaarde dat hij niets
meer te maken wilde hebben met
God en diens gebod.

Dil weigerde Rob van Riessen. Hijscha-
kelde een advokaat in, waarna hij on-
middellijk zijn doopbewijs ontving met
daarbij een briefje dat zijn goddeloos-
heid nu wel uit zijn handelwijze was
gebleken. Ook werden de gemeentele-
den - op eerste kersldag - vanaf de kan-
sel van zijn afdwaling op de hoogte ge-
bracht.
Via de rechter verlangt Robvan Riessen
nu eerherstel. De christelijke gerefor-
meerde kerk in Ede zal openlijk moeten

verklaren dot zijn uitschrijving niet be-
tekent dat hij zich niets meer aantrekt
van God en diens gebod.
Rob van Riessen speelt hel principieel
want als hij zich alleen had laten uit-
schrijven op het gemeentehuis had dot
voor de christelijk gereformeerde kerk
niel geteld: de band mei God is onver.
brekelijk. Misschien had hij dan bereikt
dal hij _ na verhuizing - voor de kerk
onvindbaar was geworden. Maar mei
een zwarte-kousen-kerk als die in Ede is
dot niet waarschijnlijk: dan was zijn
adres wel bij zijnouders opgevraagd. In
de meeste gevallen ligt het gelukkig
niel zo zwart-wit en is uitschrijving bij
de gemeente voldoende om de bond
met de kerk te verbreken.

Als u zich wilt loten uitschrijven. kunt u
daarvoor nu nog bij het gemeentehuis
in uw woonplaats terecht. Binnenkort,
als de Wet op de Gemeentelijke Bevol-
kingsadministratie wordt ingevoerd.
kan dat niet meer, Dan moet u daarvoor
bij de ..eigen" kerk zijn. met alle moge-
lijke komplicalies van dien.
Dus waarom zou u straks moeilijk doen
als het nu nog makkelijk kon: Laat u nu
uitschrijven bij de afdeling bevolkings-
boekhouding van uw gemeenten. Per-
soonlijk of doormiddel van een briefje.
En om het u helemaal makkelijk te ma-
ken: bij het Humanistisch Verbond (af-
deling publiciteit Postbus 114.3500AC
Utrecht) zijn standaardformulieren voor
uitschrijving verkrijgbaar.

Ingrid Cramer

Maandag 30 januari werden de twee
van Breda als ongewenste vreemdelin-
gen de grens met W-Duitsland overge-
zet. Dit gebeurde nadat minister Kort-
hals Altes daartoe een voorstel had ge-
daan. Na een korle en pijnlijke diskus-
sie in hel land, stemde de Tweede Ko-
mer in met het gralieVOoIstel.
Dedag nadat de minister zijn brief over
de vrijlating van de twee oorlogsmisda-
digers naar de Tweede Kamer stuurde,
kwam hel Humanistisch Verbond met
een korte verklaring. Hierin wordt aan-
gedrongen op een snelle en definitieve
beslissing. Daarbij wordt gesteld dat
"de waarde van onze rechtsstaat en res-
pekt voor de gevoelens van de oorlogs-
slachtoffers en hun nabestaanden bei-
de zwaar wegen. Ze verdienen don ook
beide een uiterst zorgvuldige benade-
ring. Voortdurende gevangenhouding
van de twee van Breda is in strijd met
het principe van onze rechtsstaat; het
heeft geen redelijke zin uit strafrechte-
lijk oogpunt". En de verklaring vervolgt
met de konstotering dot eventuele vrij-
loting van de twee de gevoelens van de
slachtollers diep zal kwetsen. moor dot
voortzetting van de gevangenhouding
hun gevoelens evenmin zal sporen. "Zij
zullen don niet eenmaal, moor bij een
steeds opnieuw opleven van de diskus.
sie bij herhaling gekwetst blijven
worden."
De verklaring besluit met de overwe-
ging dot het HVbeseft dot het geen uit-
spraak kon doen die recht doet aan de
gevoelens van iedereen. Wel wordt de
hoop uitgesproken dot de uiteindelijke
beslissing geen nieuwe verdeeldheid
zal veroorzaken maar deze juist zal ver-
minderen.

Sinds 1 februari is Pieter Maas Geeste-
ranus (27)als koördinator in dienst bij
de stichting Beheer Humanistisch Vor-
mingsOnderwijs (HVO).Zijnvoornaam-
ste taken bij de stichting Beheer HVO
zijn de begeleiding en ondersteuning
van de plaatselijke werkgroepen die
het HVOrealiseert, Daarnaast heeft hij
de zorg voor rechtspositionele aangele-
genheden van de HVO~gevenden.

Nieuwe koördinator
BeheerHVO

Ook bij een analyse achteraf blijkt dot
er onder de tweeduizend schriftelijke
paranormale tips die na de verdwijning
van Gerrit Jon Heijn zijn binnengeko-
men geen enkele was die de politie op
een spoor had kunnen zetten of die di-
rekt noor de doder, de vermiste of het
losgeld leidde.

1fIt Paranormale tips
bleken niets waard
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"GEVOEL IS NIETTE SCHRIJVEN"
Op zondag 19februari overleed
plotseling Henny Baas. sinds 1980
direkteur van het Humams,.;;ch
Verhond. Zijn krematie vond 24fe-
bruari in Assen plaats. inaanwe.
zigheid van velen uit het HVen de
humanistische beweging die
afscheid van hem wilden nemen.
Namens het Humanistisch Verhond
hield Jorine Boegem een toespraak.
Deze drukken wij hier bijna geheel
integraal af omdat het treffend de
gevoelens vertolkt van de mensen
die Henny Baas hebben gekend in
de jaren vanzijndirekteurschap.

"Met hem kwam er een veelzijdig
iemand in hel Humanistisch Verbond.
Elke keer wisl hij me weer te verbazen
door achteloos op Ie merken dat-ie dat
en dat werk ook ooil in zijn leven ge-
daan had; ik noem een paar voorbeel-
den: grafisch ontwerper bij Philips, kre-
atief therapeut in een psychiatrische in-
richting, wethouder en loco-burge.
meester in Gieten. Die veelzijdigheid
stelde hij loyaal ten dienste van het HV.
Zohebben zijn kennis van en inzicht in
het funktioneren van overheid en poli-
tiek ons in vele opzichten goed geleid.
En zo hebben velen die het Erasmus-
huis bezochten, kunnen genieten van
de exposities die daar zijn gehouden
mede door toedoen van Henny.
Methem kwam ook iemand met levens-
ervaring de organisatie binnen. Die
maakte dat hij gemakkelijk in de om-
gang met mensen was en wars van pre-
tentie. Henny zag kans heel hartelijke
kontakten te leggen met de medewer-
kers: hij was zeer toegankelijk voor ze,
zijn deur stond altijd open en hij was
altijd te vinden voor een gesprek. Even
gemakkelijk onderhield hij konlakten
met media, subsidiegevers, vertegen-
woordigers van politieke partijen en
met verwante organisaties als Humani.
tas en De VrijeGedachte.
Daarnaast bracht hij enthousiasme en
idealisme mee. Daarvan getuigde het
interview in de Humanist van december
'79 dat hem bij de vereniging als de
nieuwe direkteur introduceerde en
daarvan getuigden in de daarop vol-
gende jaren zijn enorme inzet - zo
maakte hij lange dagen - en zijn grote
betrokkenheid bij maatschappelijke
problemen - bijvoorbeeld de moderne
armoede.

Na zijn intrede in de organisatie leer-
den wij Henny en Hénny de vereniging
beter kennen. Bekend raakte zijn fabel.
achtig geheugen. Bekend ook zijn klei-
ne kriebelschrift waarmee hijde onoog-
lijkste vodjes papier in razend tempo
bedekte en dan was de konsept-brief
aan de minister ookweer klaar. Bekend
werd zijn slordigheid, maar hijzelf wist
leilloos uit de puinhoop van papier en
de verlangde brochure te vissen. Be-
kend ook zijn onvermogen iemand iets
te weigeren; zo heeft een receptioniste

Bij het overlijden van
HennyBaas

een week lang een schrijlmachine aan
zich voorbij zien gaan; beurtelings tri-
omfantelijk meegedragen als verover-
de buil naar afdeling A dan weer naar
afdeling B.
En Henny raakte vertrouwd met zijn
driedelige funktie van: direkteur van
het Centraal Bureau, adviseur van het
hoofdbestuur en vertegenwoordiger
van het Humanistisch Verbond bij de
vele in- en externe kontakten. Hij was
direkteur onder drie verschillende voor-
zitters (Rood, Tielman en Glastra van
Loon); hij organiseerde de verhuizing

van de Oudegrocht naar het Oudkerk-
hof. Hij beleefde magere en vette jaren
bij het HV;en hij was zeer betrokken bij
de reorgamsatle van zo"n zes, zeven
jaar geleden.
Zijn kreativiteit en inventiviteit kwa-
men tot uiting in zijn meedenken over
het oplossen van problemen bij het HV.
Zijn kracht lag duidelijk méér in het in-
houdelijke, het meepraten op beleids-
niveau, dan in het organisatorische,
het leiding geven op het bureau.
Als Rob Tielman afscheid neemt als
voorziller. mei 1987,schrijft Henny bij
een tekening in het vriendenboekjeniet
alleen de woorden "alle jaren hebben
wij elkaar als mens ervaren", maar ook
"het mezell geven, uitdrukken in een
tekst kán ik niet, gevoel is niette schrij-
ven". In die laatste woorden duidt hij
mijns inziens iets heel wezenlijks aan;
namelijk onvermogen om zijn gevoe-
lens te tonen. Altijd toonde hij een
luchthartige vriendelijkheid die hem -
zoals later bleek - als pantser diende in
zijn hectische baan met veel verant.
woordelijkheid, een zware taak, niet
gemakkelijk om noor ieders tevreden-
heid te volbrengen.

In de zomer van '88 meldt hij zich ziek.
AIeen paar maanden gaat het niet zo-
als het moet, niet in zijn werk, niet in
zijn privé-leven. geeft hij zelf aan. Op
zijn verzoek lopen gedurende zijn
ziekteverlof de kontakten met hem via
de personeelsfunktionaris en mij. Hij
blijkt het heel moéilijk te hebben. "Het
leven heeft zin als je zin hebt", heeft
iemand eens geschreven. En die zin
ontbreekt hem deze tijd. Vragen waar
hij zich mee bezighoudt. zijn: wie ben
ik, waar ben ik mee bezig, wat wil ik,
hoe kan ik met het leven omgaan. Dat
bloemen, kaarten en brieven van mede-
werkers. leden, de Verbondsraad enhet
hoofdbestuur hem goed doen, hem het
gevoel geven van erbij te blijven horen,
vertelt hij me meermalen. Met warmte
spreekt hij ook over de ontspannen uren
bij familie doorgebracht. En als het wat
beter lijkt te gaan, komen er verhalen
over tentoonstellingen die hij bezocht
heeft (JanDibbets in Eindhoven) en boe-
ken die hij heeft gelezen (Kuipers "Ver
heen"). 20'n tien dagen geleden wilde
hij voor het eerst wel weer nieuws over
het HV horen en zei hij "Ik zàl terug-
komen".
HetHV, wij allen, zullen het echter zon-
der hem moeten stellen: vermoedelijk
een hersenbloeding of hartinfarct heeft
zijn dood veroorzaakt. Het Humanis-
tisch Verbond heeft in Henny Baas een
direkteur verloren die zich met hart en
ziel bijna tien jaar lang voor het huma-
nisme heeft ingezet: een diepe erkente-
lijkheid spreek ik namens het HV hier-
voor uit. Goede herinneringen kunnen
helpen bij het verwerken van een af-
scheid dat voorgoed is. Ik hoop dat wij
allen zulke herinneringen aan Henny
hebben. In het bijzonder zijn ouders.
broer. vrouwen kinderen wens ik
kracht toe."
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Bijhet Hilton-hotel in Rotterdam
staat Martin Simek ingeschreven
als coach van Michiel Schapers.
Nederlands beste tennisser en
nummer 25 op de wereldrangslijst.

Het is begin februari en een deel
van de internationale tenniswereld
treft elkaar hiervoor het ABN-ten-
nistoernooi. Alhoewel Simek niet
dol is op dit gereis. zwerft hij nu een
paar maanden met zijn pupil door
de wereld. En als hij het dan toch
doet. geniet hij er ook maar van.
Maar vermoeiend blijft het. Niet al-
leen het trainen met Schapers. niet

de wedstrijden en de journalisten.
Vooral het leven daarnaast. Want
Simek zal nooit alleen maar coach
zijn. ook niet als hem dat fulltime
bezig houdt. Die zelfde middag
heeft hij nog een interview gemaakt
met Jakob Hlasek. de nummer7 van
de wereld en de latere winnaar van
het toernooi. Ook Hlasek was ooit.
net als Simek. Tsjech. Ook Hlasek
verruilde zijn land voor een ander.
Hij koos voor Zwitserland. Simek
voor Nederland en Italië.

Simek heeft zijn ex-landgenoot die
middag laten tekenen. Een boom.

een hondje. Om te zien waar de fan-
tasie zit. legt hij deze wat ongebrui-
kelijke interviewmethode uit. En.
denk ik erbij. waarschijnlijk om te
weten of Hlasek in nog meer op hem
lijkt. Want Simek is onder de naam
Anone ook tekenaar van af en toe
wat absurdistische en cynische
spotprenten. NRC-Handelsblad. De
Nieuwe Linie. De Opstoot. de Volks-
krant. Propria Cures. de Groene
Amsterdammer en de Humanist. Al-
lemaal hebben ze tekeningen van
hem geplaatst ol doen dat nog. Mar-
tin Simek: coach. tekenaar. journa-
list en volstrekt ongrijpbaar.

TENNISTRAINER, CARTOONIST, LEVENSKUNSTENAAR
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MARTIN
5IMEK'S
FLIRT
MET HET
LEVEN

Een interview met Martin Simek wordt altijd een gesprek. Het
gestruktureerde vraag.antwoordspelletje is bij hem een abso.
lute onmogelijkheid. In plaats daarvan is het een overrompe.
ling. een gekoncentreerde kortstondige verliefdheid. een flirt.
En natuurlijk een van tevoren tot mislukken gedoemde poging
de tenniscoach/cartoonist en Mensch te volgen. Het enige dat
je als interviewer kunt doen is de verwarring aksepteren en je
laten drijven op de aanwezigheid van de gesprekspartner.
Lessen in liefde krijg je daarbij gratis mee en het is nauwelijks
mogelijk in die paar uur niets te leren over emoties. humor en
de kracht van het moment.
Wie niet met zichzelf gekonfronteerd wil worden doet er dus
beter aan zich niet aan Simek uit te leveren. Want dat is het.
Kijken en luisteren alleen het topje van de ijsberg. Mee moet
je. je laten betoveren. Een zoekend gesprek. Grappen. waar-
heden die direkt gerelativeerd worden. gedachten. invallen.
Soms vermoeiend en niet bij te houden. soms als een rijpe
appel. Geen portret. alhoewel zijn leven daartoe zeker aanlei-
ding geeft. Meer een schets. een ontmoeting. een min of meer
toevallige gedachten wisseling met een bijzonder mens.

Foto:Hes van Huizen

door Ingeborg van Teeseling

,.Een speler moet in harmonie zijn met
de bal. De bal en de speler zijn samen-
zweerders, één in een liefdesspel. Na-
tuurlijk is de bal lijdend voorwerp,
maar hij luistert veel beter naar een
subtiele klap of een verfijnde aanra-
king dan naar een domme. Hij is wel
gevoelig, maar anders dan de partner
in een vrijage heeft hij geen fantasie.
Die fantasie geelt de tegenstander
weer, maar die probeert je tegelijk ook
te verstoren in het samenzijn met de
bal. Diebal moetkiezen vooréén van de
twee. Tweemannen die vechten omeen
vrouw. Natuurlijk, een simplificatie.
maar wel een verduidelijking.
Eentennisser drukt zichuit door bewe-
ging. Eigenlijk is dat een veelte intiem
proces ompubliek bij toe te laten. Als ik
een speler een kwartier op de baan heb
gezien, weel ik eigenlijk alles over

hem. Veel meer dan over mijn beste
vrienden. Als je een echte speler bent,
sta je naakt op de baan. Elke bal die je
slaat, belichaamt jou. Jij stuurt een
boodschap, jezelf, via de bal. Die bal
ben jij. Elke keer begin je blanko. Een
nieuwe bal, een nieuwe wedstrijd. Het
helpt je niks als je nummer één bent in
de wereld, de bal luistert niet als jij hem
niet Ió:átluisteren. Elke keer helemaal
opnieuw beginnen. Ik kijk eigenlijk
nauwelijks naar de wedstrijd. Ik ben
gefascineerd door de innerlijke strijd
van de speler. Ikvolg een ander verhaal
dan het publiek.

Spelregels veranderen
Ik tennis vanaf mijn negende, ben een
goede observator; kijken is mijn passie.
En tennis is weliswaar vergelijkbaar
met leven, maar tocheen stuk simpeler.
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Demens zit in het dagelijks leven in een
veel te gekompliceerd pakket van
krachten. Voorde meeste mensen is het
leven niet duidelijk een spel. Tennis is
een gekonsentreerd moment. Een spe-
ler is even alleen daarmee bezig. Als
een mens alleen met dat moment bezig
is. kun je veel van hem zien. Dan geeft
hij zich bloot.

Erzijn heel weinig mensen die zo echt zijn dal ze
werkelijk in hel nu, in dil moment leven. Wanl dal kan
alleen als je hel leven beschouwl als een spel

Er zijn heel weinig mensen die zo echt
zijn dat ze werkelijk in het nu, in dit
moment leven. Want dat kan alleen als
je het leven beschouwt als een spel. Dat
betekent totaal serieus en toch niet fa.
noot. Ik denk dat iedereen die zich
openstelt tot de konklusie komt dat het
leven een spel is. Het is. vind ik, ook
heel gevaarlijk als je dat niet ziet. Maar
de meeste mensen denken door de op-
voeding, door het geloof dat leven een
serieuze zaak is. Dat we leven met een
vaststaand doel. En dat betekent weer.
dat ze niet in het moment leven, omdat
ze altijd bezig zijn met later. Het maakt
hun handelen onnatuurlijk; ze zetten
zichzelf builen spel. Vooral ook omdat
in het leven de spelregels steeds veran-
deren. Daar moet je dus bijblijven, wil
je nog meedoen. Door niet te leven in
het moment verlies je tijd. Sommige
mensen worden tachtig jaar en hebben
daarvan misschien maar twee dagen
echt geleeld; schone speeltijd, alleen
maar met het nu bezig. Dat is een kwes.
tie van aandacht. Je moet je laten over-
rompelen.
Ik kan me nog goed herinneren dat ik
als kind vreselijk gelukkig was. Dat
kwam volgens mijomdat ik altijd speel-
de. En ik zie niet in waarom ik die bena-
dering van het leven zou moeten veran-
deren. Ik snap wel dat de spelregels
veranderd zijn, dat ik veranderd ben.
En oké, Sinterklaas bestaat niet. Maar
er is iets anders, minstens net zomyste-
rieus in het leven. En waarom zou ik
niet geloven dat ik het ontdek? fe moet
je vast blijven houden aan het mysterie,
aan de hoop dat er meer is. Dat maakt
het interessant en risikovol en leuk. Ik
vond het fantastisch om in Sinterklaas
te geloven, maar de teleurstelling was
ook een hele ervaring. Die pijn deed,
maar de deur opende naar nieuwe mo-
gelijkheden. Daarom ben ik ook ner-
gen~, bang voor. Nieuwsgierig, dat
wel.

Een paar minuten verder in het ge-
sprek maakt Simek een grap, waar
we allebei vreselijk om moeten la-
chen. Als het daarna even stil blijft
en ik een aanloop neem naar een
volgende vraag, zegt Martin; "Kijk,
dat is nou dom van mij. In plaats
van in het moment te blijven en te
genieten van een grap en jouw re-
aktie daarop, realiseerde ik me
opeens dat ik een grap had ge-
maakt en stond ik weer even buÎten
mezelf. Weer een moment naar de
klote."

"Tochis zo'n grap belangrijk, want stel
je voordat ik serieus ben en beweer dat
ik De Waarheid vertel. Dan wordt het
gevaarlijk. Enopzo'n moment is het wel
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belangrijk dat ik even naar buiten kan
stappen en dat kan relativeren: God,
wat een waarheid! Simek als Boeddha!
Ik mag niet verliefd worden op mijn
waarheid van dat moment. Ik moet me
heel goed realiseren dat een volgend
moment ookeen volgende waarheid be-
tekent. Als je je dingen laat overkomen,
gebeurt er elke minuut weer iets lantas-
tisch. Ik laat me betoveren. Ik probeer
het los te laten. Want mijn ervaring is
dat hoe belangrijker ik het vind om iets
over te brengen, iets te vertellen, hoe
minder het me lukt. Als je krampachtig
probeert je jeugd voorde geest te halen
aan de hand van die drie herinneringen
die je hebt, ben je het al kwijt. Ik weet
bijna niets van mijn jeugd. Het enige
dat ik onthouden heb, is een groot ge-
voel van blijheid. En dat draag ik met
me mee.

Blijven proberen
Ik geniet van het leven, omdat ik het
volstrekte onzin vind. Al die prachtige
ronde verhalen zijn natuurlijk flauwe-
kul. Maar je moet wel proberen om ze te
maken, anders speel je het spel niet
mee. Iemand die geen oplossingen wil
vinden, niet wil snappen. geen emotie
wil ondergaan, is net als een speler die
zegt dat hij het niet erg vindt of hij wint
of verliest. Daar is geen lol aan. Als je
niet blijft proberen, moet je uit het raam
springen en genieten van de sprong.
Maar je moet je door het ronde niet laten
betoveren. Want je weet natuurlijk dat
niks rond en al kan zijn. Dus moet je
altijd proberen te bewijzen dat het
vierkant isofeendriehoek. Anders krijg
je waarheden, Messiassen en andere
gevaarlijke ellende. Dus:uil elkaar ha-
len en weer op een andere manier vast-
plakken. Steeds weer opnieuw, totdat
je doorkrijgt dat het één grote grap is.
Dat het eigenlijk een punt is - of zelfs
helemaal niet bestaat. Dat is het spel.
dat is leuk. De meeste mensen zeulen
hun hele leven dat ene rondje met zich
mee. Dat ene uitgangspunt. waar ze
zich tot hun grote opluchting aan vast
kunnen houden. "Eindelijk kunnen we
leven, want we weten waarom." Dat
zijn in mijn visie de clowns met de se-
rieuze gezichten. Negentig procent van
de mensen leelt zo. Daar moel ik vrese-
lijk om lachen. Omdat ik met mijn fan.
tasie al die ronde redeneringen ookwel
kan bedenken. Maar gelukkig werpt
diezelfde fantasie onmiddellijk de vra-
gen op die van rond weer vierkant ma.
ken. Zoblijf ik ongevaarlijk, gek. En rijk
zal ik er niet van worden, want dan
moet je een ideologie of een godsdienst
bedenken. (lacht). Ik geloof in alles,
maar nooit voor lang. Ikgeloof nu dat jij
een echte journaliste bent, anders kan
ikniet praten. Ikgeloof nu ookdat jij dat
heel goed kunt en dat het belangrijk is.
Maar als ik dit stuk lees, is het gesprek

alweer een leven geleden. Dat is het
leuke aan hel spel, het verandert
steeds.

Toen werd ik wakker
Ikheb maar één keer in mijn leven lang-
durig in iets geloofd. De eerste 19jaar
van mijn leven, in Tsjecho-Slowakije.
Omdat de Sovjets met zoveel kracht pro-
beerden ons een ideologie op te drin-
gen, gingen we zelf waarden bedenken
en daarin geloven. De schaal was:
goed, beter, Amerikaans.
Toen ik naar het westen emigreerde,
ben ik van dat geloof al snel afgevallen.
En heb ik gemerkt dat wat hier zwart is,
daar wit is en andersom. Dat heeft me
gedrukt op het volstrekt relatieve van
normen en waarden. De enige konklu-
sie kon dus zijn dat ik het zelf van mo-
ment totmoment moestbedenken. Toen
werd ik wakker. Ik geloof nu niet meer
in goed en kwaad. Het gaal om echt en
onecht.
Dat ik daar niet aan ten onder ben ge-
gaan, is misschien een kwestie van ta-
lent. Het talenlom een vorm van even-
wicht te vinden. Ik ben heel gevoelig,
dus mag ik cynisch zijn. Ik kon strelen,
dus mag ik slaan. Het gaat om harmo-
nie en koncentratie."

Volgt een verhaal over zijn ouders
en hun liefde voor de kleine Martin.
Met ontroering en levende beelden
verteld. Zijn moeder die huilde als
ze vond dat ze hem moest slaan.
Rechtvaardigheidsgevoel dat pijn
doet. Zijn vader die een lachpauze

-
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Demeeste mensen denken door de opvoeding, door het
geloof datieven een serieuze zaak is. Ze zijn daarom
altijd bezig met later en zenen zichzelf zo buitenspel

moment. Ik bén. Meestal. Als ik geluk
heb. Je eigen handtekening. Iedereen
kan schrijven, maar voor een echte
handtekening is moed nodig. Ook om
hem leesbaar te houden. Maar je moel
sporen achterlaten waarvoor je je niet
hoelt te schamen, omdat het jouw spo-
ren zijn. Niet alleen uit reaktie ol ijdel-
heid. maar vanuit jezelf, niet vals, niet
nagedaan van iemand anders.
Vroeger had ik een aanloop nodig om
tot dat existentiële moment van echt-
heid te komen. Vandaag is bijna iedere
kleinigheid voormijaanleiding omecht
te zijn. Het is niet zo dot schreeuwen
onnatuurlijk is, of fluisteren. Alles is
natuurlijk, maar het gaat om timing.
Doenwaar het moment jou om vraagt.
Als jij nu tegen me zegt dat je van me
houdt, geloof ik je. Maar ik zal het mor.
gen weer vragen, want morgen is een
onder moment. Dat kan dan een beves-
tiging zijn van wat ik zie. Ik wil weten
dot ik goed kijk, dat mijn blik niet ver-
troebeld wordt door dat ik wil zien."

Het interview begint nu, loot op de
avond, steeds meer de volstrekt lo-
gische inkonsekwentie van een ge-
sprek te krijgen. Van de liefde ko-
men we op vrouwen, waar vandaan
het een kleine stap lijkt naar kinde-
ren. DieMartin leuk vindt. maar: "Ik
denk dat hel bijna een zwakte is om
zelf kinderen Ie willen. Ik hou heel
veel van kinderen. zou hel ook raar
vinden als ik dat niet deed. Ik heb
veel met kinderen gewerkl en dat
vond ik heel aangenaam. Maar ik
heb veel te lang van een vrouw ge-
houden omdat ik haar kende als
kind. Enhel is een hele lieve vrouw,
maar ze is niet meer dat fantasti-
sche kind dat ik altijd in haar ben
blijven zoeken. Daarom begrijp ik
ook dat een moeder altijd van haar
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"Mijn talent is dat ik acmdacht kan
schenken. En doordat ik dat weg kan
geven, geel ik hel aan mezelf,eigenlijk.
Want daardoor gebeurt er iets in mij.
Als jij alleen met jezelf bezig bent, ge-
beurl er niets in jou. Dat is niet minder
dan wat ikdoe, alleen vervelender wanl
steeds hetzelfde. Ik verander konstant.
Maar niet ten goede, pos op. Ikben niet
beter ol slechter dan tien jaar geleden.
Toenwas ik een echte dertiger, zoals ik
nu een echte veertiger ben. Alshet goed
is wandel je je hele leven om je eigen
kern heen. Die er vanuit verschillende
momenten, verschillende gezichts-
punten, anders uitziet, maar jouw we.
zen blijft.

Sporen achter laten
Ik ben nergens op uit. Nu niet en nooit.
Ikheb geen doelen, geen uitgangspun-
ten. Ik speel het spel. geniet van het

Weer die ogen. Ik word uitgelokt.
weet ik. Dus kijk ik ergens anders
noor en blijf koppig proberen. "Ta-
lent". Komop Martin, doe even leuk
mee. En Simek toont zich hoffelijk.

borst, koe? Dat zijn prachtige woor-
den. Aarde, het mooiste woord dot
er is." Verlekkerd worden de klan-
ken geproefd. Ogen wijd open, hel-
derder don eerder in het gesprek.
Simek geniet. "Vrouw.Dat zit weer
tussen geluk en koe in. Snap je?"

nodig had als zijn zooneen spotge-
dicht aan de buurman had voorge-
dragen, moar toch vond dat je oude
mensen niet mocht beledigen. Een
beetje weemoed en verlangen,
maar vooral groot geluk. Ik ben er
even stil van. En dat wordt dus on-
middellijk afgestraft . ..Jedenkt toch
niet dat ik nadenk over wat ik zeg?
Het ontstaat. Als ik erover nodenk,
ben ik er ookverantwoordelijk voor.
En dat gaat me echt te ver." We la-
chen en ik realiseer me dat hij het
voor de zoveelste keer dit gesprek
weer voor elkoor heelt. Interviewer
en gesprek ondermijnd en op een
vriendelijke manier volstrekt geri-
dikuliseerd wat we aan het spelen
zijn: dat ik vraag en hij antwoordt.
Serieus, als het even kan. Jammer
dan, proberen we iets anders. En ik
laat hem reageren op woorden. Be-
proefde journalistieke methode. As-
sociëren, Martin. "Fantasie, ge-
luk." Roept u moor. Uiteraard krijg
ik wat ik verdien. Een lochbui en de
opmerking: "Dotzou hondig zijnhè,
afgeronde definities van zulke in-
gewikkelde begrippen. Luie don-
der. Dat soort woorden hebben een
onbeschrijfelijke lading. Ik kan
daar wel antwoord op geven, maar
dan wordt het een cartoon. Want
dan moet ik tien definities geven.
Maar waarom vraag je niet naar
woorden als melk. boom, brood,
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Iemand die geen oplossingen wil vinden, niet wil
snappen, geen emotie wil ondergaan, is net als een
speler die zegt dat hij het niet erg vindt ol hij wint ol
verliest

kind zal blijven houden. De moeder
van de massamoordenaar zal, als
ze intelligent genoeg is, begrijpen
dat haar zoon een harde straf ver-
dien!. Maar toch zal ze van hem
houden, want ze kent het kind in die
man .

..Ik heb gezegd dat kinderen krijgen een
zwakheid is. Ik bedoel: in je kind zie je
dingen van jezelf terug. Dus van je kind
houden is de meest verregaande vorm
van narcisme. Zeker als je als man een
jongens-kind krijgt. Ik begrijp dat niet
van mannen. dat ze zo graag een jonge-
tje willen. Ik zou me wel kunnen voor.
stellen, dot je zoveel van een vrouw
houdt dat je zegt: ik wil jou twee keer.
Dus niet jezelf willen vermenigvuldi-
gen, maar haar. Daarom zou ik ook een
meisje willen, want ik ken mezelf. Daar
hoef ik er geen twee van.
Het lijkt me zo pijnlijk dat je weet dat je
je kind eerst kapot moet maken voordat
hij de wereld in kan. Te weten dat de
veiligheid van de liefhebbende kinder-
wereld hem niet voldoende stevigheid
geeft om buiten die wereld echt over-
eind Ie blijven. Je moel hem kapot ma-
ken, anders gaat hij kapot. In ieder ge-
val moet je die kleine wereld aan stuk-
ken scheuren. Je moet dat kind zijn
kind.zijn ontnemen. Hij moet zijn illu-
sies verliezen, anders kan hij ze nooit
herwinnen. Je zult hem eerst Sinter-
klaas moeien ontnemen, voordat je
kunt uitleggen dat daarmee hei myste-
rie van het leven niet weg is. Ik vind van
kinderen houden niet de hoogste vorm
van liefde. Daar zit één maar aan: voor
kinderen is de liefde van de ouders dai
wel. Kijk, daar neemt het leven ons echt
beet.
Mijn vader was superintelligent. En
toch zei hij dat ik beter tenniste dan de
jongen waar ik van verloor. Terwijl ik
wist dat dat niet waar was. Dus mijn
vader maakte zich in mijn ogen vol-
strekt belachelijk. En ik vond dat heer-
lijk. want dat betekende dat hij van me
hield. Die blindheid was prellig. ik
voelde me beschermd en veilig. Een
verliefde dwaas, mijn vader. En ver-
liefdheid maakt je dom, oneerlijk en ho-
peloos in de war. Het meest fantasti-
sche dai er is. Ik sta tegenwoordig op en
voel me vaak onmiddellijk gelukkig. Zo
zeUs dat dat mensen irriteert. want ge-
luk is ook een soart taboe. En ik ben
gelukkig, zo droevig als dot gaat. Alles
is een groot zinloos wonder." •

r
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TWINTIG VOORSTELLEN OP 28-STE
HV-KONGRES IN MEI
Op 27 en 28 mei wordt in Groningen het
28ste kongres van hel HVgehouden. De
voorstellen van hel besluur en de afde-
lingen zijn nu aUe ingediend, in hel he-
le land worden deze lijd ledenvergade-
ringen gehouden waarin de voorstellen
(met het preadvies van hel hoofdbe-
stuur) worden besproken. Tol uiterlijk
\9 maart is het mogelijk om amende.
menten in te dienen. Eén keer in de
twee jaar is hier dé kans om als HV-lid
invloed op hel verenigingsbeleid uit te
oefenen. Dus kijk in de uitgave van uw
afdeling of en zo ja wanneer er een le-
denvergadering over de kongresvoor-
stellen wordt gehouden. Ga erheen en
praat mee.
Op het kongres in mei wordt ook beslist
over de kandidaatsstellingen voor het
hoofdbestuur en voor de Verbondsraad.
Daarnaast is ook de beleidsnota voor de
jaren 1989-1991(titel: "Verbreden en ver-
diepen") ter diskussie. Hieronder in vo-
gelvlucht de ingediende kongresvoor-
stellen. U kunt een uitgebreidere sa-
menvatting per omgaand thuisges-
tuurd krijgen als u ons dat laat weten

(te1.nr.: 030-318145).Heelt u interesse in
een volledig set met de integrale tekst.
dan kunt u deze ook zonder verdere kos-
ten bij het HVaanvragen.
Eén van de meest uitgebreide kon-
gresvoorslellen gaat over een bijstel-
ling van het Humanistisch Manifest dat
dan geschikt moet zijn voor de jaren
1989-1991.De tekst is verbeterd. o.a.
omdat deze is aangepast aan de aktua-
liteit. Ook wil het hoofdbestuur de on-
verenigbaarheid van funkties beter ge-
regeld zien, de bevoegdheden in het HV
formeel vastleggen en de kontributie
voor de komende twee jaar licht verho-
gen. De afdeling Amsterdam vraagt
verder om meer aandacht voor het mi-
lieu in het HVen het Vredesberaad pleit
in een voorstel voor verdergaande te-
rugdringing van kernwapens (hetgeen
het hoofdbestuur gezien de politieke
strekking van het voorstel ontraadt). In
twee andere voorstellen wordt ge-
vraagd om meer expliciet humanisme
en HVin de programma's, terwijl de af-
deling Delft pleit voor ledenwervende
reklamespotjes.

Verder zijn er twee voorstellen om het
HVO meer te (onder)steunen, wil men
het groepswerk onderzoeken en een ga-
rantie zien voor het voortbestaan van
het kader blad Humus. Een ander voor-
stel behelst het instellen van een ad-
viesgroepdie standpunten over aktuele
kwesties zou kunnen voorbereiden.

Ook nu weer een voorstel om te onder-
zoeken ol er ook humanistische gebrui-
ken. gezangen en symbolen ontwikkeld
zouden moeten worden. Twee jaar gele-
den wilde het kongres daar niet van
weten. Kongresvoorstel IS lijkt verder
nogal een vreemde eend in de bijt: men
wil meer aandacht voor de lHEU in de
Nederlandse pers en vraagt of het HV
daarvoor kan zorgen. En de afdeling
Doetinchem wil geld zien voor een mo-
biele tentoonstelling over het werk van
het HV.De aidelingen Bussum, Zutphen
en Groningen tot slot, willen met name
een andere kontributîe-verdelîng: meer
naar financiële behoefte dan naar aan-
talieden. (HvHJ

KNIPSELKRANT
Het Humanistisch Verbond geeft zes
keer per jaar de HV-Knipselkrant uit.
Zo'n veertig pagina's per nummer (plus
regelmatig een special) met daarin: be.
richten over HVen verwante organisa-
ties. ethische beschouwingen op aktue-
Ie onderwerpen en artikelen die het le-
zen en bespreken meer dan waard zijn.
De Knipselkrant is met name geschikt
voor afdelingen van het HV, Een abon-
nement op de krant kost f 100,- voor een
heel en f 50,- voor een half jaar en kan
ingaan op I januari of op I juli. Eventue-
le reeds verschenen nummers krijgt u
toegestuurd. U kunt zich opgeven door
een kaartje te sturen naar HV. t.a.v_
Martin de Zoete, Postbus 114, 3500AC
Utrecht.

HUMANISTISCHE PRIJS
VOOR SAKHAROV
Andrei Sakharov (links) krijgt uit handen van Peul Kurtzde International
Humanist Award uitgereikt. Dit gebeurde op 10november vorig jaar, in New
York.Twee dagen ervoor had de IHEU(de internationale humanistische
organisatie waar ook het HVlid van is), op haar kongres in Buflalo deze
onderscheiding aan deze bekende Russische geleerde en voorvechter voor
de mensenrechten toegekend.
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HOE HUMANISTISCH W
Het kan niemand meer ontgaan zijn dat 200jaar geleden de Franse Revolu-
tie uitbrak. Een vloedgolf van herdenkingen stort zich dit jaar over ons uit.
In humanistische kring is de belangstelling voor de Franse Revolutie groot
en dal is begrijpelijk. In de IBeeeuwse Verlichting stonden de kernbegrip-
pen in het humanistische mensbeeld - natuurlijkheid. verbondenheid.
gelijkheid. vrijheid en redelijkheid - centraal en tijdens de Revolutie
vormden deze ideeën de basis van de herinrichting van de samenleving.
Als we terugkijken op drie van de belangrijkste daden vonde revolutionai-
ren - de proklamatie van de rechten van de mens. de doorbreking van de
levensbeschouwelijke alleenheerschappij van de kerk en de introduktie
van het demokratische beginsel- lijkt de Franse Revolutie wel een "huma-
nistische" Revolutie. Maar hoe "humanistisch" was de opstand van 1789
eigenlijk? André Hielkema zocht naar een antwoord. En het maartnummer
van Rekenschap gaat er heel uitvoerig op in.

Het humanisme van de Verlichting is
slechts ten dele een oorzaak van de
Franse Revolutie, naast o.a. het ekono-
mische motiel en in het algemeen de
slechte levensomstandigheden van de
bevolking. Ook die ekonomische oor-
zaak van de Franse Revolutie mag ech-
ter niet te zwaar worden benadrukt. Na
1750hadden de ondernemende burgers
in handel en nijverheid en tot op zekere
hoogte ook de boeren en ambachtslui
kunnen profiteren van de ekonomische
bloei in Frankrijk. Weliswaar moesten
de boeren zware belastingen opbren-
gen en nog steeds een aantal feodale
plichten tegenover meestal adelijke
landheren vervullen, maar hun positie
was niet achteruit gegaan. Ook was
hun welstand niet kleiner dan die van
de boeren in de meeste andere Europe-
se landen. Alleen de levensstandaard
van het proletariaat was in de decennia
vóór 1789fors teruggelopen omdat de
lonen achterbleven bij de prijsstijgin-
gen. Ditproletariaat was vergeleken bij
latere tijden niet groot, maar in de revo-
lutietijd nam vooral de invloed van de
ontevreden radikale arbeiders toe.
Maar ook de intellektuelen waren onte-
vreden over de politieke situatie aan de
vooravond van de Franse Revolutie.
Frankrijk had in de 18eeeuw veel aan
prestige verloren. Lodewijk XIV had
nog naar de wereld hegemonie ge-
streeld, maar voor Lodewijk XVbleek
zelfs de Europese hegemonie onhaal.
baar. Na 1774sukkelde frankrijk voort
onder LodewijkXVI.Hetwas Engeland,
met een veel kleinere bevolking én een
ander politiek systeem, dat furore
maakte. De Franse Verlichtingsfiloso-
fen begrepen maar al te goed wat de
oorzaken van de nationale neergang
waren; de inelliciente landbouw, deon-
rechtvaardige belastingheffing waar-
bij de rijken buiten schot bleven, de pri-
vileges (bijzondere voorrechten) van de
adel en de kerk, het ondoelmatige en
chaotische staatsapparaat dat niet
eens bij machte was om een al dan niet
sluitende staatsbegroting op te stellen.
Endan was er ook nog de zwakke posi-
tie van het centrale gezag. de monar-
chie, tegenover de gepriviligeerde
groepen.
Hetcentrale gezag was het met deintel-
lektuelen eens dat er politieke en eko-
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nomische hervormingen moesten ko-
men, vooral omdat dan de staatsinkom-
sten zouden kunnen toenemen. Men
wilde de adel. de kerk en de rijke bour-
geoisie onder de belastingplicht bren-
gen. Ook moest de produktiviteit in de
landbouw worden verhoogd, zoals dat
ook in Engeland was gelukt. maar in
Frankrijk ging het mis. De ene na de
andere hervormingsgezinde minister
trad aan, maar voor ze hun plannen
konden uitvoeren, moesten ze onder
druk van de gepriviligeerde groepen al.
weer het veld ruimen. De adel en de
kerk hielden stevig vast aan hun eeu-
wenoude bevoorrechte plaats in de
maatschappij. en de positie van de ko-
ning werd steeds meer uitgehold. Er
ontstond een patstelling die alleen nog
door een revolutie doorbroken kon
worden.

Permanente staat van oorlog
De misstanden in het Franse politieke
systeem werden nog verder verscherpt
door de rivaliteit met Engeland. In de
18eeeuw verloor Frankrijk alle belang.
rijke oorlogen. Het prestige van de mo-
narchie en van de legerkaste, de adel.
smolt weg. Om het weer op te vijzelen
was na elke verloren oorlogeen nieuwe
oorlog nodig. Financiële en ekonomi-
sche hervormingen zouden in eerste in-
stantie leiden tot vermindering van de
staatsinkomsten en dat was voor een
land dat in een permanente staat van
oorlog verkeerde, natuurlijk onaan-
vaardbaar.
Pas na 1778lukte het Frankrijk om de
Britten een hak te zeilen door steun te
geven aan de Amerikaanse opstand te-
gen het moederland Engeland. De
triomfvan de Amerikanen kwamechter
te laat om het aanzien van Frankrijk in
de wereld genoeg op te vijzelen. Boven-
dien kostte de hulp aan de Amerikanen
veel te veel geld. Hoewel de Franse
staatsschuld kleiner was dan de Neder-
landse en slechts de helft beliep van de
Engelse, waren de mogelijkheden om
tot een dekking te komen uitgeput. In
1788was het land bankroet.

Financiële hervormingen bleken nu on-
vermijdelijk. De adel dwong Lodewijk
XVIom zijn voorstellen voor te leggen
aan de Staten.Generaal. In dit nationa.

Vriiheid, gelijkheid en broedlll
Ie "parlement" dat bijna twee eeuwen
niet meer bijeen was geweest, hadden
de adel en de geestelijkheid een meer-
derheid. De boeren en de burgers wei.
gerden echter de hen toegedachte min-
derheidspositie. Toen de Staten.Gene-
raai eindelijk bijeen kwam in mei 1789,
riep de derde stand zich dan ook uit tot
Nationale Vergadering. de ware repre-
sentant van het Franse volk. Op 20juni
1789legde deze Nationale Vergadering
'de eed op de kaatsbaan' af. Men zou
niet uiteen gaan, voordat er een grond-
wet was ontworpen. Na enkele poli-
tieke schermutselingen dreigde de ko-
ning met militair ingrijpen. Hijwas al-
tijd de opponent von de adel en de gees-
telijkheidgeweest. maar nu kooshijuit-
eindelijk toch hun kant. De spanning
steeg snel. Op 14 juli 1789bestormde
een Parijse volksmassa de Bastille, een
oude gevangenis voor politieke dissi-
denten en een symbool van de absolute
macht van de koning. Lodewijk XVI
bond in en het prestige van de monar-
chie zakte onder nul.

DeNationale Vergadering wilde op ba.



•
I DE FRANSE REVOLUTIE?

Maar oOk: tirannie en terreur
sis van de rede een grondwet ontwer-
pen waaruit een geheel nieuwe sociale
en polîliekeorde moest ontstaan. Zo zou
de nieuw verworven macht worden ge-
bruikt om een nieuwe samenleving Ie
maken, niet slechts ter versterking van
de eigen positie. Dat was uniek in de
geschiedenis. Vóór de Franse Revolutie
hadden opstanden immers alleen tot
doel om nieuwe heersers aan de mocht
Ie brengen.

Eerst schafte de Nationale Vergadering
de stondenstoot af. Alle traditionele
voorrechten werden overboord gezet.
Daarna werd de verklaring von de rech-
ten van de mens ontvouwd, de catechis-
mus von de Revolutie. Elk individu had
gelîjkerechten. Rechten die niet als pri-
vileges ontleend konden worden aan de
traditie, moor die op grond van de gelij-
ke natuur van de mensen voor iedereen
algemeen geldig waren. Zo was er voor
iedereen het recht op de vrijheid om te
doen wat men wilde zolang anderen
niet geschaad werden en de wet werd
geëerbiedigd. Verder was er het recht
op veiligheid. het recht op partikulier

bezit en het recht om tegen onderdruk-
king in verzet te komen.

Tussen oktober 1789 en september 1791
werden alle regels en instellingen van
vóór de Revolutie doorgelicht en gewo-
gen. De meeste werden afgeschaft: de
ministeries en andere overheidsinstan-
ties, de honderden regionale juridische
en bestuurlijke werkwijzen. de oude be-
lastingen. de adellijke titels. de oude
provincie. indeling en alle speciale
voorrechten. Het wegvallen van de be-
lastinginkomsten werd in het begin ge-
kompenseerd door de onteigening van
de kerkelijke goederen. Degeestelijken
moesten een eed op de grondwet afleg-
gen. De koning kreeg een plaats in de
nieuwe struktuur, maar had geen poli-
tieke mocht meer. Hij werd "de auto-
maat van de grondwet". De mocht lag
bij een 745 leden tellende Wetgevende
Vergadering. Op3 september 1791werd
de nieuwe grondwet afgekondigd.

Daarmee was de Revolutie, een revolu-
tie van de gegoede burgerij. voltooid.
Frankrijk was een moderne staat ge-
worden. "humanistisch". gegrondvest
op de rede en de rechten van de mens.
Deze ommekeer bracht ook de rest van
Europa in beweging. Aanhangers en te-
genstanders buiten de grenzen lieten
zich steeds luider horen. De tegenstan-
ders werden aangespoord door Franse
arislokraten die hun land waren ont-
vlucht. Begin 1792 leken Oostenrijk en
Pruisen een interventie in Frankrijk
voor te bereiden. In de Wetgevende Ver-
gadering in Parijs was te horen dot de
Revolutie niet veilig kon zijn als deze
zich niet over de rest van Europa ver.
spreidde - desnoods mei Franse mili-
taire hulp. De Oostenrijkse en Pruisi-
sche dreiging werd beantwoord met
een Franse oorlogsverklaring.

Verdere verpaupering
De oorlog en de inllatie leidden tot een
verdere verpaupering van de laagste
klassen. Het proletariaat eiste daarom
steeds meer invloed op het verloop van
de Revolutie. De extreme opvattingen
in de politiek kregen steun door op el-
kaar volgende uitbarstingen van volks-
woede. Eerst moest de onbetrouwbare
koning het ontgelden.
Op 10 augustus werd Lodewijk XVIont-
troond en met zijn gezin gevangen ge-
zet. Een Nationale Conventie nam de
mocht over van de Wetgevende Verga-
dering. Doel was een nieuwe grondwet
die door invoering van de absolute
volkssoevereiniteit de invloed en het
welzijn van het proletariaat beter zou
garanderen dan de grondwet van de
Nationale Vergadering. Intussen duur-
de de volkswoede voort. In september
1792werden in blinde terreur meer dan
1100 opgesloten tegenstanders van de
Revolutie, een zogenaamde Vijfde Co-
lonne, uit de gevangenissen gesleurd
en vermoord. In dezelfde maand werd
Frankrijk tot republiek uitgeroepen.

In de Nationale Conventie vormden
zich nieuwe politieke partijen, als de
radikale en militante Jacobijnen met de
beroemde leiders Marot. Danton en Ro.
bespierre. Op voorstel van die laatste
werd op 21 januari 1793 Lodewijk XVI,
inmiddels gedegradeerd tot burger Ca-
pet, onthoofd, na berecht te zijn wegens
hoogverraad. Dot betekende ook gelijk
het einde van de afzijdigheid van de
andere Europese mogendheden. Een
koningsmoord. dat was de limiet. In
maart 1793 stonden ze bijna voltallig
met hun kanonnen aan de Franse
grens. Bestuurlijke chaos. militaire ne-
derlagen. hongersnood. inflatie en bin-
nenlandse opstonden brachten het ein-
de van de Franse Revolutie met de dag
dichterbij. De Jacobijnen konden het
zich echter niel permitteren om te ver-
liezen. Na de onthoofding van Lodewijk
XVI was er voor hen geen weg meer
terug.

Het was het begin van de terreur. Eerst
vaagden de Jacobijnen de andere poli-
tieke groeperingen in de Nationale
Conventie weg. en in juli 1793 regeer-
den Danton, Robespierre en Saint-Just
met absolute volmacht. De rechten van
de mens en het demokratische principe
werden tijdelijk opgeschort. Ekonomi-
sche maatregelen (zoals de bevriezing
van de prijzen) kwamen tegemoet aan
de grieven van het proletariaat. Totale
militaire ineenstorting van Frankrijk
werd voorkomen door de invoering van
dealgemenedienstplicht. Hierdoor kon
een enorm leger op de been worden ge-
bracht. Om de binnenlandse chaos en
de kontra.revolutionaire opstonden on-
der kontrole te krijgen. werden revoluti-
onaire rechtbanken opgericht. Ieder die
alleen ol werd verdacht van ondermij-
nende gedachten, werd veroordeeld.
Tussen oktober 1793 en juli 1794 vonden
zo 40.000 mensen onder de guillotine (en
andere manieren) de dood. Ook konin-
gin Marie Antoinelte. De revolutionaire
terreur beperkte zich niet tot de tegen-
standers. Ook de eigen Jacobijnse portij
werd "gezuiverd". In opril 1794rolde het
hoofd van Danton zelf. Plannen voor
nog meer zuiveringen brachten in juli
1794 de tegenstanders van Robespierre
op één lijn. Toen viel voor hem het doek.
Met 21 aanhangers. waaronder Saint-
Tust. werd ook hij onthoofd. Daarmee
kwam een einde aan het schrikbewind
van de volksdiktatuur en zelle de reak-
tie in.

De philosophes
Wat valt er precies te zeggen over de
invloed van het humanisme in deze
tijd? Tussen 1789 en 1791 kwam het tot
uiting inde hervormingen van de Natio-
nale Vergadering. Het schrikbewind
van de Jacobijnen stond daar niet los
van. Er was maar één Franse Revolutie,
en die werd onder meer geïnspireerd
werd door de Verlichting. Blijkbaar be-
volte het denken van de Franse Verlich.
tingsintellektuelen. de ..philosophes",
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Op 21januari 1193werd LodewijkXVIonthaald. Deze "koningsmoord" betekende
oorlogmet de buurlanden en het begin van de Revolutionaire Terreur,

elementen die tot "humanistische" op.
lossingen leidden, maar ookelementen
die de terreur rechtvaardigden. OokRa.
bespierre was een erfgenaam van de
Verlichting. Dit klinkt misschien wat
dubbelzinnig, maar de Verlichting
heeft als eenheid nooit bestaan; zoals
ookde meeste ,,-ismen"als eenheid niet
bestaan. DeVerlichting telde zeker drie
richtingen.
Allereerst waren er de opvallingen van
denkers als Montesquieu en Burke die
stelden dat de mens als sociaaal wezen
gekonditioneerd werd door het geheel
van de natuur en de samenleving. Zo
spekuleerde Montesquieu over de in-
vloed van het klimaat op mensen. De
invloed van mensen op elkaar, de ont-
wikkeling van de samenleving, was
een organisch proces waarbinnen de
diverse groeperingen hun eigen tradi-
ties en rechten opbouwden. Er groeide
zoeen pluriform geheel waar centralis-
tische, "mechanische" overheidsmaat-
regelen geen inbreuk op mochten ma-
ken. Dit is het konservatieve element in
de Verlichting.
Andere "phjlosophes" waaronder Dide.
rot meenden dat de samenleving wel
"gemaakt" kon, en ook moesten wor.
den. Op basis van wetenschappelijke
inzichten zou duidelijk worden op wel.
ke manier de maatschappij het beste
kon worden ingericht. De wetenschap
maakte immers grote vorderingen. Hel
zou duidelijk worden welke kosmische
wellen de natuur en ook de mens beo
heersten. Als deze wellen de grondslag
zouden vormen voor de inrichting van
de samenleving, zou dat de mensheid
goed doen. Tegenkrachten als (bij)ge.
loof en traditie moesten worden over-
wonnen. Het was een mechanisch per.
spektief dat de voorwaarden voor hel
menselijk bestaan gelijk wilde maken,
overeenstemmend met algemene na.
tuur. of levenswetten die voor iedereen
altijd en overal golden. Voorpluriformi-
leit was weinig ruimte. Vrijheid was
wel een belangrijk begrip: de notuur- ol
levenswetIen moesten ,.invrijheid" hun
werking kunnen hebben. mei name in
ekonomische zin. Dal betekende "vrij"
van de traditionele beperkingen in het
ekonomische leven. Een liberaal sland.
punt dus.
TenslotIe is er de richting in de Verlich.
ting van met name van Rousseau waar.
in het individu centraal stoot. Het indi.
vidu zou op basis van het eigen gewe-
ten en de eigen behoeften een positie
moelen kiezen in de samenleving. Vol.
gens het gelijkheidsbeginsel zouélk in.
dividu gerechtigd zijn tot die eigen po_
sitiebepaling. Devraag was nu, hoe het
individuele recht op goedkeuring of af.
keuring van maatschappelijke omstan-
digheden ot ontwikkelingen in overeen-
stemming gebracht konworden met het
belang van het algemeen. Deoplossing
van Rousseau was dat het individu met
zijn demokrotische rechten moest pro.
beren zijn wil in overeenstemming te
brengen met de algemene wil. Dat was
een deugd. Desamenleving als geheel.
alle individuele stemmen samen. beo
paalde die algemene wil.
Hierzien we het demokratische element
van de Verlichting. Maar tegelijkertijd
wordt het pad geëllend voorwat de his-
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loricus Tolmon de totalitaire demokra-
tienoemde. Want als de nadruk nu eens
komt te liggen op de algemene wil en
minder op het individu? Als er leiders
optreden die zeggen dat zij de algeme-
ne wil van de in de natie verzamelde
individuen met al hun individuele mo-
rele overwegingen vertegenwoordi-
gen? Dan ontstaat precies de keerzijde
van demokratie. Devolkssoevereiniteit
komt in handen van enkelen die menen
dat zijde wensen en behoeften van hel
volk beter kennen dan het volk zelf en
die hun macht rechtvaardigen door een
beroep te doen op de volkswiL

Dat was wat Robespierre en Saint.Just
deden. Oppositie was voorhen dan ook
onaanvaardbaar. Zij waren, meenden
ze, niet als de tiran Lodewijk XVIdie
slechts het belang van een zeer klein en
overbodig deel van de natie vertegen-
woordigde. Tegen hém was wel een op-
stand gerechtvaardigd. De Jocobijnse
leiders daarenlegen belichaamden de
wil van het hele volk. Waar haalde je
het recht vandaan om je te verzetten
tegen het soevereine volk zeil?Dit is de
redenering van de totalitaire demokra-
tie. Het is een redenering die terugkomt
in hel fascisme en het communisme in
deze eeuw. BijLenin en Stalin, bij Mus.
solini en Hitler, bij Mao.Er is een onon-
derbroken lijn van de Verlichting naar
het concentratiekamp. Die lijn gaat
voor een deel terug naar ideeën van
Rousseau over de demokratie, maar
ook naar een bepaalde vorm van het
algemenere Verlichtingsideaal van de
perfektionering van de mens.
In dit ideaal wordt de mens los gezien
van zijn omgeving en zijn tradities en
gewoonten. als een abstrakt wezen dat
perfekt "gemaakt" konworden, door de
staat. De staat zoueen ..wetenschappe-
lijke" blauwdruk moeten geven van het
perfekte mens-zijn. Er werd een direkte
link gelegd tussen de staat, de algeme.
ne wil. met onbeperkte macht en het
individu dat deugdzaam was door zijn
eigen wil in overeenstemming te bren-
gen met de algemene wil. Ekonomische
belangen, levens- ol geloofsovertui.

ging, politieke voorkeur en andere
groepsbelangen van het individu moe-
ten wijken voor zijn direkte relatie met
de staat. Het was de "mechanische"
perfektionering van de mens door hem
te konlorrneren. gelijk te maken aan de
anderen.

Het moderne humanisme gaat terug
noor de Verlichting en de Franse Revo.
lutie. Het omarmt de redelijkheid. de
rechten van de mens. de demokratie, de
pluriformiteit en ook hel ideaal von de
betere mens. Het humanisme kiest dus
voorde beste elementen in de drie stro.
mingen van de Verlichting. Tijdens de
Franse Revolutie kwamen álle onder-
delen van het Verlichtingsdenken naar
voren. Humanisten beoordelen een
aantal van deze aspekten negatief. Ze
keren zich bijvoorbeeld tegen terreur
en tegen politieke situaties woarin de
meerderheid ide algemene wil)niet ge.
bonden is aan grondrechten enalgeme.
ne rechtsbeginselen. Ze schuwen ver.
der het mechanistische mensbeeld en
houden vast aon de pluriformiteit in de
samenleving. Er is daarom bij humo-
nisten ook waardering voor de konser-
votieve richting in de Verlichting die
voortleefde in de Romantiek. Almet al
heeft het "hurnonisme" tijdens de Fran-
se Revolutie veel gewonnen, maar ver.
loren heeft het ook. Gemengde gevoe.
lens dus, over die Franse Revolutie.

André Hielkema

Het moartnummer 1989 van Reken-
schap gaat uitvoerig in op de relatie
tussen humanisme en de Franse Revo-
lutie. Paul Cliteur schrijft over de Ame-
rikaanse Revolutie van 1776die "humo.
nistischer" was dan de Franse. en Rob
de Ruig over de morele dilemmo's van
de Duitse aanhanger van de Franse Re.
volutie, Geerg Forster. Piet Thoenes
vergelijkt Parijs 1789met Peking 1949.
Gerard Puchinger beschrijft de reaktie
op de Franse Revolutie in Nederland bij
Groen van Prinsterer. De vrouw in de
Verlichting en tijdens de Franse Revo.
lutie is het onderwerp van Roelie van



Studiedag Franse Revolutie in Paradiso

Vredesberaad tegen modernisering kernwapens

BON
'a, ik neem een abonnement op het hu~
monistische kwartaalblad Rekenscha~
en ontvang gaarne het boek In Staat
van Besef van P. Spigl.

Naam:

Adres:

Postkodefwoonplaats:

Handtekening:

Ik wacht met het
betalen op
de aksepI-

girokaart.

der Hoeven-Koning en Tine van Raams-
donk. Rob Tielman komt tenslotte tot
een samenvatting over "humanisme en
de Franse Revolutie" . De Losse Notities
van dit nummer van Rekenschap wor-
den verzorgd door Hans Freudenthal
die een bezoek bracht aan China. Ver-
der een uitvoerig en uiterst aktueel arti-
kel in Rekenschap over hel verbod op
het toetsingsrecht in het Nederlandse
staatsrecht en de gebruikelijke boekbe-
sprekingen,

Rekenschap is een tijdschrift dat elk
kwartaal diskussieslof voorlegt aan de
humanistische beweging over onder-
werpen die centraal staan in het moder-
ne humanisme. Het blad kan besteld
worden door f 12,50 te storten op giro
582293 t.n.v. stichting Socrates te
Utrecht. onder vermelding van "Reken-
schap maart 1989". Een abonnement
op Rekenschap kan worden aange-
vraagd door te schrijven naar Humanis-
tisch Verbond, Antwoordnummer 218L
3500 VB Utrecht (een postzegel is niet
nodig). De abonnementsprijs bedraagt
f 40,- (4nummers). Wacht met het beta-
len van een abonnement S.V.p. op onze
akseptgirokaart. Nieuwe abonnees die
zich opgeven voor 1-6-1989ontvangen
gratis het bekende boek In Staat van
Besef van P. Spigt.

Het Humanistisch Studiecentrum
Nederland (HSN) organiseert op 18
maart van 10.00tot 16.00uur een stu-
diedag onder de titel:
"De Franse Revolutie: vergelijking
en perspektief." De dog wordt ge-
houden in Paradiso, Wetering-
schans 6-8 in Amsterdam.

Op de studiedag zullen twee thema's
speciale aandacht krijgen: wat is de
oord en betekenis van de Franse Re-
volutie in vergelijking met revoluties
in andere londen en: Wat is de bete-
kenis geweest van de Franse Revo-
lutie voor het emancipatiedenken?

Over deze onderwerpen zal gespro-
ken worden door (o.a.) Prol. Dr. H. W.
von der Dunk, (vergelijking met an-
dere politieke en kultUrele omwente-

In de week van 13tot 19maart zullen in
een vijftal steden manifestaties worden
gehouden voor verdergaande kernont-
wapening. Er zal worden geprotesteerd
tegen de "modernisering" van kernwa-
pens. Die "modernisering" betekent fei-
telijk een nieuwe bewapeningsronde
en stoot hooks op de verbeterende oost-
west verhoudingen. Het LOVO (Lande-
lijk Overleg Vredesorganisaties) roept
iedereen op om aan deze manifestaties
deel te nemen. Ook het Humanistisch
Vredesberaad neemt aan het LOVO
deel.

Op 15maart is er in café De Wijnberg in
Zwolle een bijeenkomst (informatie:
038-657534).Op 16 maort in het Franel-
scushuis in Den Bosch (informatie: 073-
413252),op 18 maart is er in Groningen
een straatfestijn en handtekeningenak-
tie (informatie: 050-252365/258606),ook
op 18 maart een manifestatie voor het
stadhuis van Rotterdam (informatie:
010-4147044)en op 19 maart is er in de
Meervaart in Amsterdam een manifes-
tatie (informatie: 020.232545).

{Advertentie}

lingen), Proi. Or. F. L. van Holthoon
{DeFranse Revolutie en de emanci-
patiegedachtelenProl. Dr. J. W. Oer.
lemans (De Franse Revolutie en de
doorbreking van de standenmaat-
schappij). 's Middags zal er een 10-
rumdiskussie plaatsvinden.

Kaarten voor de studiedag kunt u be-
stellen door f 10.- over te maken op
girorekening 550334 van het HSN te
Amsterdam o.v.v. "Franse Revolu-
tie".
Het is ook mogelijk met het toe.
gangsbewijs voor de studiedag het
themanummer van Rekenschap te-
gen de gereduceerde prijs van
f 10,- te bestellen. U moet dan
f 20,- overmaken op giro 550334van
het HSN te Amsterdam o.v.v. "Fran-
se Revolutie en Rekenschap".

NAVOveertig jaar
De Noord-Atlantische Verdragsorgani-
satie (NAVO) bestaat dit jaar veertig
jaar. Een aantal vredesorganisaties.
waaronder het HVB,zal op 1 opril aan
deze gebeurtenis aandacht besteden.
Op het voorlopige programma staat
o.a. een spreker uit een NAVO-land,
één uit een Warschaupact-land en één
uit een Europees ongebonden land.
Een datum om vast te noteren!

DE

GROENE
AMSTERDAMMER

De Groene Amsterdammer,
voor wie zijn/haar weetje weet
Kent u De Groene Amsterdammer niet? U weet niet wat u mist. Het
is een met hart en verstand gemaakt weekblad dat je als denkend
mens niet kunt negeren,
Een kleine, overzichtelijke krant zonder tijdrovende rimram en ruis,
Een volstrekt onafhankelijk blad dat de opinie vormt, gespeciali-
seerd is in het commentaar, het journalistieke essay, de analyse,

Wilt u zich daar zelf van vergewissen?
Neem dan een proefabonnement.
Kost u slechts 2S gulden.
Bel ons gratis (06-0224222) en ontvang De Groene gedurende drie
volle maanden in de bus,
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..We worden dagelijks aangevallen
door tv-beelden en -geluiden. voor-
al door de eentonigheid daarvan ...
Dat moet met fantasie doorbroken
worden ... het moet mogelijk zijn tv-
omroepen te omzeilen door emotio-
nele tv's op de markt te brengen.
Philips kan de afgebeelde installa-
ties als voorbeeld gebruiken. alle
apparatuur past steeds in een groot
formaat tv-toestel. Totde nieuwe tv
in produktie genomen is. kunnen
we ons behelpen met mijn tapes."

heid, zoals bij nieuwsbeelden) en de
werkelijkheid ..buiten de monitor", de
konkretewerkelijkheid. Een verwarring
die zooud is als de geschiedenis van de
film. Het verhaal doet de ronde dat bij
de vertoning van 'TEntreé D'un train à
la ciotat". in 1895.één van de eerste
filmpjes van LouisLumière, een aantal
bezoekers de zaal is uitgerend bij de
beelden van de naar de camera toe rij.
dende lokomotief.
Servaas kon de kennis van zijnelektro-
technische opleiding. gebruiken omde-
ze illusie ,.echt" te maken in zijn kunst:

van video-opnames heeft ze lange tijd
nodig gehad om zich los te maken van
de koclesvan televisie. Nogin 1985werd
er in diverse plaatsen in Amsterdam
een internationale manifestatie geor-
ganiseerd voor {video)kunst die in het
teken stond van "Talking back to the
media".

Servaas kondigde de ..ommekeer" in
zijn artistieke ontwikkeling aan met
een advertentie in de Volkskrant metde
provocerende tekst ..Video is geen
kunst". Een merkwaardige uitspraak

HET BEWEGENDE VEERTJE
EN DE DANSENDE STAALPLATEN

VAN VIDEOKUNSTENAAR SERVAAS

Deze tekst schreel de video-kunstenaar
Servaas Schoone (38)in 1985bij zijn bij-
drage aan de tentoonstelling "As far as
Amsterdam goes..... in het Stedelijk
Museum. Zijn..Areyouafraid ofvideo?"
(1984)is één van de meest agressieve
statements van de video-kunst tegen
het passieve televisiekijken. De instal-
latie bestaat uit vier in een vierkant op~
gestelde monitoren waarop fragmenten
uit Amerikaanse tv-series, rekla-
mespots. pornoscènes en nieuwsbeel-
den te zien zijn. Daarboven zwiept een
zweep vervaarlijk om zich heen op het
ritme en volume van het bij de beelden
horende geluid. Een voorbeeld van
"emotionele tv":de zweep moetde ,.luie
tv-kijker" die met dezelfde matheid
naar doden op het journaal als naar lij-
ken in ..Miami Vice" kijkt, emotioneel
wakker houden ... Het mag überhaupt
niet meer mogelijk zijn koffiete drinken
tijdens het journaal", aldus Servaas.
Een van de eerste video-skulpturen die
Servaas maakte "PHt"(1983).is inmid~
deis klassiek geworden. De installatie
bestaat uil een manshoge pilaar met
daarop een monitor die beelden toont
van het gezicht van de kunstenaar die
intensief in de camera blaast. Voorhet
scherm is een veertje gemonteerd dat
lijkt mee te bewegen met de beelden
van de blazende kunstenaar. Met deze
installatie presenteerde Servaas het
thema dat al zijn latere werk is blijven
kenmerken: de verwarring tussen de
werkelijkheid "in de monitor" (die lik-
tief kan zijn. zoals in tv-series, of een
registratie van de dagelijkse werkelijk-
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in de pilaar is een luchtkompressor ge~
bouwd die de geluiden bij de getoonde
beelden omzet in een luchtstroom bui-
ten de monitor die het veertje doet be-
wegen.
Op deze manier projekteert hij als het
ware de werkelijkheid binnen de moni-
tor in de drie-dimensionale ruimte voor
het scherm.

"Video is geen kunst"
..PHt"is tot en met 2 april te zien bij de
entree van het Arnhems Gemeentemu-
seum. Deskulptuur is een weinig tegen
de zin van de kunstenaar in opgesteld.
Hij beschouwt het werk zelf als ..een
stuk geschiedenis" en wil met zijn
nieuwe werkeen andere richting op..,Ik
ben gestopt met het ageren tegen het
passieve tv-kijken, tegen die stomme
Amerikaanse shows. Ik heb mijn best
gedaan. Ikben geen dominee; ikga niet
meer zeggen wat goed en slecht is. Die
emotie ben ik kwijt'",kondigt de kul' "le-
naar al door de teleloon aan als ik , en
afspraak maak voor een interview.
Servaas wil met zijn nieuwe werk niet
meer reageren op televisie. maar op de
kunstgeschiedenis. Hij beschouwt zijn
werk niet meer als een algeleide van
het medium, en wil zijn installaties nu
uitdrukkelijk presenteren als beel-
dende kunst. Servaas volgt hiermee
een algemene tendens in de ontwikke-
ling van de jonge kunstvorm. Sinds de
videokunst in 1965mogelijk werd met
het op de markt brengen van de porta-
pack, een draagbare set voorhet maken

voor een videokunstenaar, maar Ser-
vaas heeft al eerder opzien gebaard
met uitspraken die haaks lijken te staan
op de praktijk van zijnkunst. Zoheelt de
kunstenaar, wiens skulpturen hun sug-
gestieve kracht in belangrijke mateont-
lenen aan hun (verborgen) pneumati-
sche techniek, altijd beweerd dat het in
kunst om de inhoud gaat en niet om de
techniek. Met ..Video is geen kunst" wil
de in Hoorngeboren kunstenaar nu ..die
eeuwige diskussies" over "of video nu
welol geen kunst is" kortsluiten .•.Alser
zo lang over gepraat moet worden,
hoefthet niet meer. Dusgeen kunst, wat
maakt het uit. dan zijn we ervan al. Ik
begrijp ook niet waarom er altijd ge-
sproken moet worden overvideo.instal-
loties en -skulpturen: men heeft het toch
ookniet over hout- en staalskuipturen."
Bovendien vindt Servaas dat veel vi-
deokunst meer weg heeft van televisie
dan van video. Servaas "Hamelt New-
man heeft eens gezegd: video, dat is
daar waar je je nek overbreekt als je
achteruit looplom een schilderij te be.
kijken. Ik zeg: ,,Jebreekt nu ook je nek
over televisie als je achteruit loopt om
een schilderij te bekijken".

Hels geluid
Het nieuwe werk van Servaas, "The
Ginza", is geheel opgebouwd uit oranje
en rood geschilderde staalplaten en
staat opgesteld in de koepelzaal. de
centrale ruimte van het Arnhems mu-
seum. Hetbestaat uit drie skulpturen en
drie schilderijen.



Twee skulpturen zijn van een monitor
voorzien. Het scherm van de monitoren
wordt ingekleurd met twee komplemen-
taire kleuren die, zoals de kruisjes en
rondjes bij het boter-kaas-en-eieren-
speL geleidelijk het scherm vullen. Bij
één skulptuur korresponderen de kleur-
bewegingen met de beweging van twee
staalkonstrukties voor het scherm, die
als twee buiteleenden met een hels ge-
luid tegen elkaar aan schuren. Bij de
andere korresponderen de bewegingen
op het scherm met de bewegingen van
twee als vleugels bevestigde staalpla-

ten aan de zijkanten van de sculptuur.
Debewegingen op de monitororganise-
ren zo een ballet van dansende staal-
platen. Onder titel van het werk is don
ook: "Choreografie voortwee kleuren in
beeld en geluid".
Dekoepelzoal is omgeven door een gal-
lerij met Dellts aardewerk en en oud.
Hollands zilver. De installatie, die zijn
naam ontleent aan de drukke handels-
wijk van de Japanse hoofdstad Toky-
o,ostaat zo als een brullend teken van
de na.oorlogse beschaving opgesteld
in de haast landelijke rust van het aan
de Rijngelegen museum. Het konstras-
leert in sfeer sterk metde on-aardse stil.
te in de schilderijen van Carel Willink

en PijkeKochen met de Hollandse tafe-
relen van DickVetdie de vaste kollektie
van het museum behoren. The Ginzo-
datzoals veel werkvan Servaas tegelijk
tederheid, speelsheid en agressie uit-
drukt en een evenwicht probeert te be-
werkstelligen tussen ingetogenheid en
hevige emoties -lijkt met zijnpositione-
ring in het centrum van het Arnhems
museum zijn ideale (wat paradoxale)
expositieruimte gevonden te hebben.
Hetkunstwerk geeft voorServoas deat-
mosfeer van Tokyoweer. Bijeen recent
bezoek aan Japon is de kunstenaar

"gefrustreerd" geraakt door de metro-
pooL "De mensen lijken door gepro-
grammeerd als robots - door kon ik niet
tegen. Ik heb met "The Ginza" dan ook
geprobeerd de wisselwerking en het
konstrost uit te drukken tussen mens-
heid en techniek. tussen emoties en ro-
botisering."

Crash painlings
De derde skulptuur. een staalkonstruk-
tie, ditmaal zonder monitor, waarvan
de als vleugels gemonteerde staalpla-
ten aan de uiteinden via stokken in rode
lakschoenen rusten, verwijst naar een
vorig werk van Servaas, "Dance Mr.

Mondriaan (198B).VanMondriaan is be-
kend dat hij graag boogie-woogie dans-
te en dot hij zijn indruk van NewYork
heeft vereeuwigd in een van zijn laatste
schilderijen: "Broadway Boogie-Woog-
ie" (194213), waarop het voor Mondri-
aan's doen druk netwerk van gele lijnen
associaties oproept met het stratenplan
van de Amerikaanse stad. De skulptuur
met de dansschoenen verwijst zo niet
alleen naar het werk van Mondriaon,
maar vertegenwoordigt voor Servaas
ookhet Westen, in (handels)balans met
het Oosten, Tokyo.

"The Ginza" en "PHt" zijn tot
en met 2april te zien in het
Gemeentemuseum Arnhem,
Utrechtseweg 87.Tel. 085-512431.
Open: 10-5uur: zondag: 11-5uur.
Op maandag gesloten.

Boven: ..Are yOllalraid of video?"
Links: ,.PUt"

De boven de skulpturen opgehangen
stalen schilderij van enige vierkante
meters oppervlak, door Servaas "crash-
paintings" genoemd, boren weer een
nieuwe betekenislaag aan van "The
Ginza". Als ikmet Servaas verder praat
over de schilderijen, blijkt iedere
"crosh-painting" ook voor een met een
jaartal verbonden gebeurtenis te staan.
Respektievelijk: 1944,de slag om Arn-
hem; 1950:geboortejaar van Servoas en
1956:Russische inval in Hongarije.
Doorde rode en oranje verf breekt, zoals
ook bij de skulpturen het geval is, hier
en door de gele onderlaag ol het blanke
metaal door. Servaas spreekt van een
"slijtageslag": "Het gevecht dat de kun-
stenaar met zijn materiaal voert om de
juiste emoties op te kunnen roepen. De
schilderijen en skulpturen moeten eruit
zien alsof er robots op hebben staan
dansen".

Piel Hertogh
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en ik als meisje de nadelen. Jij mocht
als ..begenadigde jongeling" naar het
gymnasium en hoelde thuis niet te hel.
pen. Ik moest naar de meisjes-HBSen
droeg als oudste meisje al verantwoor-
delijkheid voor mijn zusjes en broers."

Dans ontsprongen
Hij: ..Bij iedere Brabantse jongen van
voorde oorlog zat er een tendens in fas.
cistische richting. Er was een teneur in
dat katholieke Brabant omhet Italiaan.
se fascisme mooien avontuurlijk te vin.
den. Het had de charme van het exoti.
sche. Ik ben die dans ontsprongen.
Waarschijnlijk omdat ik meer aan mu.
ziek dacht dan aan politiek. In de loop
van mijn rechtenstudie in Nijmegen
kreeg ik wat meer kritische zin. Ik beo
gon Nietzsche te lezen, niet direkt de
meest katholieke onder de denkers. In
de oorlog moest ik onderduiken, tot
mijn geluk in een bibliotheek. Maan-
denlang heb ik niets anders gedaan
don lezen en studeren. Ikwas eigenlijk
liever geschiedenis gaan studeren dan
rechten, dus in die bibliotheek kon ik

voor mijn humanisme. denk ik ach.
teraf."
Hij:"Ikheb het. afkomstig van Brabants
katholieke huize, gemakkelijkergehad.
Het klimaat was liberaler, meer vrijqe. !
vochten. Wij woonden in Den Boschen
mijn vader had een partikuliere bonk.
DeBonkVan der Bruggen kende goede
en minder goede lijden. moormijnmoe- •
der bracht ook geld in. Gegoede buro
gers in een provinciestad in de eerste
hellt van deze eeuw, dat moet jemeege.
maakt hebben.
Op een dag fietste ik naar het tennis.
park in Vught. Er kwam een ballenjon.
gen aan, we gingen samen op de fiets
verder want we zouden even later ook
samen op de baan staan. Elke tennis.
baan had toen ballenjongens. De dag
erna zei mijn vader; "Ikmoet eens even
ernstig met je praten. Ik heb een tele-
foontje gehad van iemand die je zag
fietsen met een ballenjongen. Mensen
zullen je er op aankijken: het is slecht
voor je carrière. Door moet je rekening
mee houden." Ikdacht; zijnwe niet alle-
maal mensen met elkaar? Maar ik had
niet zoals mijn vrouw de kritische geest
om tegen de heersende normen in te
gaan."
Zij; "Weet je hoe dat komt? Als jongen
plukte jij de vruchten van het systeem

ALS MENSEN GOD ZEGGEN, BE
DAT MENSEN HET ONDER ELKA

Zij;"Toenwij in de parochiekerk trouw-
den in 1947,was dat een gloriedag voor
onze moeders. Een mis met drie heren,
de rode loper ontbrak natuurlijk niet en
het drieluik was speciaalopengeklapt.
Alles kon, als je moor betaalde. Na de
mis schrijdden wij de kerk uit, de
bruidsstoet achter ons aan. Ikkeek ach-
terom en zie in een flits dat de loper
wordt opgerold. Terwijl er een onder
bruidspaar staat te wachten. Nader-
hand heb ik me pas gerealiseerd hoe
erg dot was.
Wijzijnna de oorlog getrouwd. na eerst
in alle eer en deugd een verloving te
zijningejaagd. Mijnvader was van huis

uit protestant en mijn moeder katho.
liek. Ofschoon ze voor de kerk trouw.
den. sprak men van een "gemengd" hu.
welijk en dat betekende dat je nog beter
katholiek moest zijndan wanneer je uit
een niet'gemengd gezin kwam. "Een
jonge katholieke vrouw doet zoiets
niet", zei mijn moeder altijd als ik iets
ongebruikelijks wilde. Zij was lid van
een club die "DDD"heette. DoorDenken
en Doen.Standsbewuste dames die we.
kelijks bijeen kwamen om goede wer.
ken te doen. Mijn vader werd van in.
spekteur hoofdkommisaris bij de rijks.
politie. Met de leukste kinderen mocht
ik niet spelen, want ons gezin moest als
voorbeeld dienen voorde buurt. Ik ging
naar school bij de Dominicanessen.
Heel streng. altijd jurken met lange
mouwen aan, een hoedje op en elke
morgen naar de kerk. Maar ... ik mocht
niet spelen met de kinderen die achter
in de klas zaten, want die kwamen uit
een achterbuurt. Dat vond ik toen ol
héél vreemd. Daar op die keurige. ka.
tholieke school is de kiem gelegd voor
mijn kritische levenshouding. Zelfs

over socialîsme te lezen en ineens
dacht ik: verrek, ik ben een socialist! En
niet zo'n klein beetje ook, Het gekke is
dat je achteraf zegt ja, dat etiket past er
op. maar de gedachte heb ik altijd al
gehad. Mijnafstandnemen van de kerk
ismeer een inlellektuele dan een emoti-
onele zaak geweest. Maar ik ben blij
dat er binnen het humanisme ookruim-
te is voor andere kapaciteiten dan de
louter rationele. Voor mij mag het HV
best nogwat dieper graven in de irratio.
nele grondslagen van het humanisme.
Er zijn zoveel stromingen als er huma-
nisten zijn. Dat is voor mij het aantrek-
kelijke. Mijnvrouw is veel meer dan ik
een praktische, konkrete humanist. Ik
ben een agnosticus. Als er een God zou
bestaan, kun je hem loch niet kennen
met menselijke vermogens. Voor mij
liggen humanisme, socialisme en paci-
fisme op één lijn."

door Els van Thiel

Zij:"Eén van onze kleinzoons vroeg me
laatst wat dat nou eigenlijk was, God.
Er is hier in Limburg zoveel dat aan het
geloof doet denken, dat kinderen er
vanzell opkomen. Als mensen God zeg-
gen, bedoelen ze eigenlijk "goed", dat
mensen het onder elkaar goed hebben,
zei ik. Ikvenon het antwoord ter plekke,
moor achteral bedacht ik dat ik het
meende. Als er een God zou bestaan
was het zeker een humanist. Donzouhij
het belangrijk moeten vinden hoe men.
sen met elkaar omgaan.
Ikben opgevoed metde gedachte dat de
ene mens nou eenmaal rijker is ol op
een hogere stoel zit dan de andere en
daarom meer te vertellen heeft. Maar ik
kijkniet meer naar wàt iemand is, maar
wat er tussen mensen is. Hoega je om
met anderen? Dat is de belangrijkste
vraag. Tja. en dan kan ik soms knap 11-------------------------------------onverdraagzaam zijn tegen mensen die
in naam van de kerk, hun eigen porte.
monnee ol weet ik wat voor ideaal hun
eigen belangen doordrijven. Ik ben het
aan mijn zelfrespekt verplicht te laten
merken dat ik ze dóór heb."
Hij: ,.In mijn ontwikkeling was kennis.
making met het existentialisme een beo
langrijk punt." BijSartre zag ik voorhet
eerst heel bewust het woord humanis.
me. Existentialisme is een humanisme,
zegt Sartre. Deatheïstlsch.kommunisti.
sche vorm sprak me meer aan dan het
christen.existentialisme.
Vlak na de oorlog begon ik. naast mijn
baan in de gezondheidszorg, les te ge.
ven aan verschillende opleidingen voor
volwassenen, onder andere aan wat wij
nu de HBO.Vnoemen. Ikgaf familie. en
kinderrecht, sociale wetgeving, ar.
beidsrecht en organisatie in de gezond-
heidszorg. Ik werd er ook gebruikt als
"stop-docent" als er onverwachts een
uur uitviel. Men meende dat ik in mijn
enthousiasme altijd wel iets onder de
kurk had over het existentialisme. En
dat was ookzo.
In de zomer van 1953zat ik een boekje

Als bij het eerste kontakt deagen-
da's tevoorschijn komen. roept Mies
uit: "Wat krijgen we nou? Allerhei.
ligen? Allerzielen? En dat in een
vrouwenagenda'" Mies (63)en Ferd
(68)van der Bruggen wonen in Els-
100 in Zuid-Limburg. De uitlopers
van de Ardennen geven het land.
schap een on-Nederlandse aanblik.
In het gezellig gemakkelijke huis
trekken meters en meters boeken de
aandacht en ..• onophoudelijk vo-
gelgekwetter. de hobby van Mies.
Zij is op haar drieënvijftigste ar-
beids- en bedrijfssociologie gaan
studeren. Hij. van huis uit jurist.
was zesentwintig jaar direkteur van
een provinciale kruisvereniging.
Voor zijn pensionering werkte hij
zes jaar als direkteur van de
RIAGG-Sittard. Beiden besteden
veel tijd aan zaken" waarvan we
menen dat ze nuttig zijn voor groe-
pen mensen."
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Zij: "Waaraan ontleen je de zin van het
leven? Heel gewoon aan het feit dot je
er bent. dat je bestaat. Voor mij als moe-
der en grootmoeder is het een prettige
gedachte onderdeel te zijn van de evo-
lutie. Dat ik mijn ideeënwereld door
kan geven. Al kan dert natuurlijk ook op
andere manieren dan door het moeder.
schap. Ik ben opgevoed met "Eert uw
vader en uw moeder." Dat wordt dan
opgevat alsof kinderen tot in lengte van

ren was ik in de vijftig. Tijdens een col-
lege over revolutie-theorieën, sprak de
professor over de Hongaarse opstand.
Hij wendde zich tot mij: "Mevrouw, wij
zijn van dezelfde leeftijd, u herinnert
zich dot vast nog wel." Meneer zei ik,
daar weet ik niets van. Ik had toen on.
dere dingen aan mijn hoofd. In 1965had
ik net mijn vierde kind gekregen en de
andere drie waren nog onder de acht.
Mannen vergeten vaak dat vrouwen het
zó druk hebben om het hoofd boven wo.
ter te houden in hel huishouden, dat ze
geen lijd hebben om te lezen, na te den.
ken en verbanden te leggen.
Wij hadden al vroeg het blad van de
NVSH in huis. Daar schreven veel hu.
monisten in die ons zeer beïnvloeden.
Op dinsdagavond luisterde ik tijdens
het strijken van de was naar het pro.
gramma van Kees Trimbos "Gehuwd en
ongehuwd". Geleidelijk kwam ik los
van alles wat me voorgehouden was om
te geloven. Wij vonden samen ook al
dat met de door de kerk gepropageerde
geboortenregeling niet te leven viel. Ik
ben een tijdlang bevlogen geweest van
de ideeën van Teilhard de Chardin. De
boeken van Sartre en Simone de
Beauvoir kwamen in huis. Wij kwamen
los van vele "moetens": verjaardagen.
feestdagen die in de grote familiekring
gevierd moesten worden. In gedachten
hadden wij ol afstand genomen van de
kerk. Ik had meer tegen het instituut
dan Ferd. Ik had van jongsof aan gezien
dat je als vrouw nergens was binnen de
kerk als je je niet onderdanig aan man-
nen opstelde. Wij waren in de gelukki-
ge omstandigheid dat we geld over
hadden om boeken te kopen. We kon-
den op reis en de schouwburg log bin-
nen ons bereik. Het waren allemaal in-
vloeden die ons een andere kant op-
stuwden. Ferd formuleert gemakkelijk.
ik praat graag en samen vonden we dat
ereen heleboel dingen niet goed funkti-
oneerden in de samenleving. Hoewel
wij de zaken heel verschillend benade-
ren, zijn we uiteindelijk loch op één lijn
gekomen. In de familie vond men het
niet prettig dat wij zo anders gingen
denken."

Professor Van Praag
Hij: "Ik was pas een paar jaar direkteur
van een kruisvereniging, toen er een
vergadering van een provinciale kom.
missie werd voorgezeten door professor
Van Praag. Dot is een humanist. zei ik
tegen mijn tafelgenoten. Nou. nou. zo.
zo ... Het kommentaar was niet van de
lucht. Men vond hem nog nèt geen dui.
vel. maar het zat er dicht in de buurt. Ik
vond hem niet alleen sympathiek, ik
zog ook een man met een echt edele
uitstraling. Dot heelt veel indruk op me
gemaakt."

dig was, vooral tegen jongens. Het le-
ven zat vol verwarrende geboden en
verboden. Hoe gek het misschien
klinkt. maar naarmate de oorlog vor-
derde, werd het leven voor mij minder
gekompliceerd. De laatste jaren van de
oorlog heb ik op mezelf gewoond, want
mijn vader en broers moestenonderdui .
ken. Ik kwam terecht op de interne op-
leiding voor "sociaal gezinsverzorg-
ster" in Breda en later ben ik in Gronin-
gen in de verzorging gaan werken. Ge-
leidelijk aan kreeg ik meer gevoel van
eigenwaarde. Ik presteerde het toch
maar om in mijn eentje de oorlog door te
komen! Mensen begonnen me te waar.
deren om het werk dat ik deed. De oor-
logsjaren stonden voor mij in het teken
van het loskomen van thuis en van mijn
eigen ontplooiing."

Hongaarse opstand
Zij: "Toen onze kinderen opgroeiden
kregen wij zelf ook meer overzicht en
inzicht in ons leven. Want je moet na.
tuurlijk tijd hebben om over de dingen
na te denken. Toen ik weer ging stude-

Dubbele boodschappen
Zij: "Ik was als jong meisje altijd erg
verlegen. Pos achteraf heb ik begrepen
dat het meer onzekerheid was. Ik ben
opgevoed met dubbele boodschappen.
Zorg dot je er leuk uitziet en dot je je
gezellig gedraagt, moor ook weer niet
té leuk en tégezellig. Zoals alle meisjes
in die tijd moest ik vriendelijk en voor-
komend zijn, maar oh wee als ik té aar-

mijn hart ophalen. Door de NSB verro-
den, ben ik toch in een arbeidskamp in
Duitsland terechtgekomen. Door ben ik
geestelijk door elkaar geschud; ont-
moette er heel ondere mensen dan de
goedmoedige. roomse Brabanders die
ik gewend was. Een ingrijpende kon-

• !ronlatie: andere nationaliteiten, onde-
• re overtuigingen. Zonder dot ik het wist
ben ik er pacifist geworden. Ik zag dat
hel niet goed was wal de Duitsers de-
den. maar ik zog ook de gevolgen van
de vergeldingsaanvallen op Duitse ste-
den. Ik ben redelijk uil de oorlog geko-
men, (Il verloor ik in die tijd heel wat
haren en londen."

ELEN ZEEIGENLIJK 'GOED' ,
GOED HEBBEN
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DEMENS KAN NOGdagen verantwoordelijk zijn voor hun
ouders. Het omgekeerde is waar, de op-
dracht lîgt bij de ouders. Zijmoeten kin-
deren zóopvoeden dat ze zelfstandig tot
keuzen kunnen komen. Mensen moeten
in elkaar het goede. het wezenlijke zoe-
ken. Dat moet je niet van je ouders of je
kinde~en verwachten, dat moet je zelf
doen.
Hij: "Door toevallîge omstandigheden
ben ik de kant van de geestelijke ge-
zondheidszorg opgegaan. Hetboeiende
is dat je midden in het volle leven staat.
De RIAGG is een smeltkroes van alle
grote problematieken op psychisch.
spiritueel, levensbeschouwelîjk. so.
ciaal-politiek en ethisch gebied. Ik ben
principeel voor menselijke gelîjkwaar-
digheid, voor een zogroot mogelîjkzelf.
beschikkingsrecht en voor funkHoneren
vanuit zelirespekt. Om te proberen dat
te verwezenlîjken als direkteur van zo'n
organisaHe is een opwindend experi-
ment,"
Zij:"Toen hebben we elkaar in gesprek-
ken vaak goed kunnen vinden. Ikwerk-
te inmiddels als staffunktîonaris in een
instellîng voor gezinsverzorging en
volgde een kader kursus management.
Daar was het dat ik ineens dacht: ver-
draaid, ik ben humanist. De medekur-
sisten waren allemaal mensen met een
leidinggevende funktie. Het was de be-
doelîng dat je problemen uit de eigen
werksituatîe als leermateriaal in-
bracht. We hadden het er vaak over hoe
je met mensen binnen een organisatie
moet omgaan. Een van de vrouwelijke
deelnemers had daar bijzonder heldere
ideeën over. Dat vond ook één van de
andere kursisten, een man uit Limburg.
"Goh, jij zou wel een christen kunnen
zijn", zei hij bewonderend. "Nee", zei
ze, "dat zijn menselîjke, humanistische
ideeën," Dat voorval heeft veel indruk
op me gemaakt, zelf zal ik toen net op
het breukvlak. Ik ben me in die tijd ver.
der in het humanisme gaan verdiepen.
Dat ik later een boek heb geschreven
over de gezinsverzorging waarin ik juist
de uitvoerende werkers, de verzorg-
sters, naar voren haal. heeft met mijn
humanistische kijk te maken. Ik wilde
laten zien wat zij doen en hoe zij hun
eigen werk beschouwen. Dat zijn zeer
pientere mensen. Als je in staat bent
naast je eigen huishouden ook nog de
huishoudens van andere mensen draai-
end te houden, ben je een pico bello
manager.
Voormij sluit het humanisme goed aan
bij de ideeën die ik heb over vrouwen-
emancipatie. Humanisme is zowel
monvriendelijk als vrouwvriendelijk.
Als vrouwen de maatschappelîjke ach-
terstand hebben weggewerkt zal het fe-
minisme niet meer nodig zijn:humanis-
me zal blijven zolang er mensen zijn.
Ik heb mij bewust bij de gemeente uit
laten schrijven als RK.Bij het gemeen-
tehuis trof ik achter het loket een aardi-
ge mevrouw die zei: "Zouu het nou wel
doen? Vindt u dot niet jammer?"
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Een poeslieve opmerking, een aap-
achtig uiterlijk. een beestachtig ge-
drag: allemaal zegswijzen die meer
over mensen zeggen dan over het
betreffende dier. Dieren dienen dik-
wijls als spiegel voor de mens. In
sprookjes. sagen en dromen komen
dieren voor die in symbolische
vorm menselijke eigenschappen
uitdrukken. Maar wat weten we
meer van het dier dan deze voor-
oordelen. deze spiegels van ons-
zelf? Wat weten we van het dier als
medeschepping van de natuur. als
verre voorouder en als kollega in de
overlevingskunde? Wat weten we
van het onderdrukte en bedreigde
dier?Zijn dieren niet dezelfde "non-
persons" die de "wilden", de sla-
ven. de arbeiders, de vrouwen en
de kinderen eeuwenlang waren en
vaak nog zijn? De wezens die overal
zijn. altijd een funktie hebben maar
nooit opvallen: wezens waarnaar
niemand echt luistert en waarvan
niemand eigenlijk het fijne afweet.
Over dit onbekende dier schreef Bar-
bara Noske onlangs een bijzonder
boeiend proefschrift dat ook in
boekvorm is verschenen: Huilen
metde wolven (van Gennep. 1988,
f 39,50),

De schrijfster verbaast zich erover dat
er in allerlei haar sympathieke weten-
schappen en sociale bewegingen zo
weinig echte aandacht voor het dier be-
staat. In de sociologie bijvoorbeeld
gaat het alleen over mensen. Je zou
kunnen verwachten dat men veel zou
kunnen leren van de diersociologie.
maar die vergelijking wordt vrijwel
nooit getrokken. In de biologie gaat het
wel om het dier, maar niet àls dier maar
als proefdier. als te prikkelen instinkt-
automaat, als wezen dat hooguit inte-
ressant is omdat het lager dan de mens
op de ladder van de evolutie staal. fe-
ministen erkennen wel dat er een gra-
dueel onderscheid tussen natuur en
kultuur is. Maar ze hebben het moor
liever niet over de geleidelijkheid in
overgang van mens naar dier, doodsbe.
nauwd als ze zijn ,net zoals vroeger, als
vrouw weer aan de "dierlijke" kant ge-
schoven te worden, Milieu.aktivisten
komen wel op voor het "groene" dier-
het dier dat nog in natuurlijke omstan.
digheden leeft - maar niet voor het ge-
domesticeerde dier. Dat laten ze liever
over aan de dierenbeschermers en ijve-
raars voor dierenrechten. En dezen
gaan dan weer teveel uil van de Euro-
pese kulturele kontekst waaraan het
dier aangepast moet worden.
Barbara Noskewil juist een benadering
van "heel het dier", het dier niet als
objekt maar als mede-subjekt van de
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mens. Uit haoI ongeloollîjk rijke boek
twee totooi verschîllende voorbeelden
hiervan: hel dier in de bio-industrie en
het dier als redder en opvoeder van
mensenkinderen.

Dier-industrieel komplex
In landen als Grool-8rittannie en Ne-
derland is het boerenbedrijf nog steeds
voornamelijk in lamîliehanden. Toch
ook hier krijgen multinationals een
steeds grotere greep op de produktie
von dieren. Deze "agIo-industrie" bezit
in toenemende mate haar eigen slach-
terijen en produktiedieren. Wî1Ien indi-
viduele boeren blijven konkurreren dan
moelen ze hun bedrijven mechaniseren
en uitbreiden. Dit maakt hen afhanke.
lijker van de industrie. "Alleen iemand
die zich kan veroorloven grote aantal-
len dieren Ie houden en die er op fa-
briekssnelheid doorheen te jagen, redt
het. Boeren worden geacht het hele ar-
senaal van bio-industriële methoden
over te nemen, als zij voor leningen van
banken in aanmerking willen komen."
In feite is de boer geen vrije ondernemer
meer maar loonarbeider en heelt veel
minder sociale zekerheid dan andere
werknemers. Het is duidelijk: big-busi-
ness _ Noske spreekt van het dier-in-
dustriële komplex - heeft zich in de
dierenindustrie welen te nestelen.
Behalve schandalige toestanden voor
dieren levert de bio-industrie ook niet

veel ander goeds op. Westerse graan-
multinationals richten zich meer en
meer op het produceren van veevoeder
voor de bio-industrie. Ook sommige
Derde Wereldlanden zijn hun eigen
high-tech bio-industrieën aan het kreë-
ren. Dit niet om de arme bevolking van
voedsel te voorzien, maar om duur
vlees voor een rijke elite en voor het
Westen te produceren. Er is altijd nog
2,2 kilo graan nodig om maar één kilo
vlees op te leveren ..
Andere nadelen zijn de gevolgen voor
het milieu: de enorme mestoverschot.
ten, het met algen dichtgroeien van on-
ze wateren, de zure regen, de antibioti-
ca in het vlees en de toenemende proel-
dierindustrie.
Het is duidelijk: als het ons uitkomt, als
we veel gevaarlijks en onnodigs willen
uitproberen. vinden we het dier verge-
lijkbaar met de mens. Maar als het ons
niet uitkomt is het dier ineens een heel
ander wezen!

Het dier als opvoedervan de mens
Naast deze mens- en dieronterende el-
lende is er ook een totaal andere visie
op dieren. Bekend is dat kinderen in
uitzonderlijke gevallen wel eens door
dieren opgevoed worden: de zg. "wilde"
of"wolis"kinderen. Er zijn in de loop der
tijd een vijftigtal gevallen min of meer
uitvoerig beschreven. Algemeen wordt
aangenomen dat deze kinderen een
grote en vaak niet meer in te halen ach.
terstond oplopen in hun menswor-
dingsproces. De nadruk ligt op dat wat
de kinderen allemaal niet kunnen. Ze
lopen inderdaad vaak niet rechtop en
kunnen niet praten. Deze visie stelt wel
heel sterk de mens centraal. Het is goed
de zaak ook eens van de andere kant te
bekijken.
Om moor gelijk een aantal vooroorde.
len naar dieren op te ruimen: adoptie
door dieren van mensen is niet alleen
gerapporteerd bij wolven, maar ook bij
beren, luipaarden, apen, schapen, var-
kens. runderen, soms zelfs door bepaal-
de vogels en er zijn drie gevallen van
adoptie door gazellen bekend. Tean-
Claude Armen is één van de eersten
geweest die van zo'n adoptie uitvoerig
verslag heeft uitgebracht (Gazelle-boy,
a child brought up by gazelles in the
Sahara desert, Picador, London. 1976l.
Volgens Barbara Noske is hij ook de eni-
ge auteur die het wonder beseft van de
wederzijdse gekonstrueerde kommuni.
catiecodes tussen kind en gazellen. Co-
des die Jean Claude Armen zelf ook
moest gebruiken om hun vertrouwen te
kunnen winnen. Bij zijn eerste ontmoe-
ting met de kudde vluchllen zowel de
dieren als het menselijke kind weg na
Armens geur Ie hebben opgevangen.
Dagenlang probeerde hij tevergeefs
kontakt te leggen. Uiteindelijk gaat hij
meer op zijn fluit spelen en verliest het
kind iets van zijn angst. De eerste die
echt op hem toekomt is een klein kalfje
dat hem besnuffelt en zijn handen likt.
Ineens komt Armen op het idee dat dit

een soort code moet zijn die erkenning
betekent en dat hij het gebaar op zijn
beurt moet nabootsen. Hij likt het kalfje
terug, op gazellemanier. met snelle fij-
ne tongbewegingen. Dit heeft resul-
laat. Een grote vrouwtjesgazelle komt
nu naar hem toe en ook het kind komt
dichterbij. Het verliest zijn angst pas
geheel nadat de leider van de kudde,
een mannetje, Jean Claude Armen op
soortgelijke wijze heeft erkend in een
uitwisseling van gesnuif en gelik. Het
ziet er uit als protocol.
Dan komt het kind op hem al en begroet
hem op gazellemanier. Armen ant-
woordt op dezelfde wijze. Aanvankelijk
vindt hij het belachelijk dat menselijke
wezens elkaar likken, maar spoedig
overwint hij zijn geremdheid. Geduren-
de de tijd die hij in de gazellemaat-
schappij doorbrengt, ziet Armen veel
voorbeelden van wederzijds affektieve
bevestiging, ook naar de jongen toe.

Jean Claude Armen
begon talloze verschillende tekenen te
ontwaren vervat in codes als het stam-
pen met hoeven, het draaien van de
hals, bewegingen met de kop. bewe-
gingen van de staart, de horens, en de
pols en de vingers in het geval van de
jongen. Hij ontdekte zelfs dat een be-
paald aantal stampen een bepaalde af-
stand tot de voedsellokatie aangeeft.
Deze nieuwe en alternatieve manier
van benaderen van dieren wordt in de
wetenschap gelukkig meer en meer toe-
gepast. Zo maakte Roger Tabor een stu-
die van Lodense straatkallen. Henry
Blake spreekt paardentaal, Vicky Hear-
ne praat met windhonden, Tohn Lilly
met dolfijnen, Goodal met chimpan-
sees en Dian Fossey met gorilla's. (Ga
vooral ook de film zien die Michael Ap-
ted van haar boek maakte: Gorilla's in
the Mist).
Wat hebben we konkreet aan deze on-
derzoeken en de daarop gebaseerde
verholen, romans, films en dokumen-
laires? Ze kunnen ons leren meer eer-
bied te hebben voor de natuur, waarvan
het dier een integrerend onderdeel
vormt. Ze kunnen ons leren minder lou-
ter mensgericht te denken. Noske heeft
wat dat betrelt grote kritiek op christen-
dom én humanisme. (In het Humanis-
tisch Perspektief komt het woord dier
inderdaad nauwelijks voor). Ze kunnen
ons ook inzicht verschallen in het be-
lang van natuurlijke evenwichten.
Mens en dier zijn in hun bestaan hier-
van afhankelijk. En de mens kan zeker
veel leren van de manier waarop dieren
in de loop van millennia instinktief-
ekologisch hebben leren "denken" en
handelen. Natura artis magistra: de na-
tuur is de beste leermeester in de kunst
van leven en overleven. Niet vaak zal in
deze kolommen een heus akademisch
proefschrift besproken, laat staan aan-
bevolen zijn. Dit boek - een stan-
daardwerk - is echter zó toegankelijk,
belangwekkend én baanbrekend, dat
ik er graag een uizondering voor maak.

Albert Nieuwland
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BRIEVEN
Geadopteerde
kinderen en hun
"roots"
Nooit heb ik voor mijn 2Ssle
kunnen vermoeden hoezeer
ik met genoemde problema-
tiek Ie maken zou krijgen.
Zeil in een heel. heel warm
en veilig nest geboren, leer-
de ik op 2S-jarige leeftijd
mijn latere echtgenoot ken-
nen. En ondanks ernstige
woorschuwingen. dat dit
niet de juiste man voor mij
was ben ik viji jaar loler in
volle overtuiging met hem
getrouwd. IK (jowe!!) zou
hem vergoeden. wal hij lot
don in zijn leven tekort was
gekomen. Op S-jorige leef.
tijd is hij bij zijn moeder weg.
gehaald (vader is altijd on.
bekend gebleven) en heelt
hij tot z'n twintigste in de
Martho-stichling gewoond.
Doar is hij grootgebracht.
Niet opgevoed in gezinsver-
banden, zoals die thans daar
worden gekreëerd. Zijn moe-
der heeft hij na zijn 14e niet
meer gezien. Hij zocht niet zo

naar zijn "roots". Zijn pro-
bleem was en werd meer en
meer het niet opgegroeid zijn
in gezinsverband; hij had als
kind geen liefde en warmte
ontvangen. Hij kon dit ook
niet aan zijn eigen gezin.
vrouwen kinderen geven.
Bijna vijfentwintig jaar heeft
het huwelijk geduurd. Je
neemt elkaar immers in
voor- en tegenspoed. Op
heel krachtdadige wijze
kwam aan dit bitter mislukte
huwelijk een einde. Inder-
daad: iliet de juiste man voor
mij, de sterke emotioneel le-
vende vrouw. Maar ook niet
de juiste vrouw voor hem.
Immers met die problema-
tiek onbekend. Het heeft me
heel. heel veel moeite gekost
om na mijn 53ste nog op-
nieuw te beginnen, Maar
daar waren de vier kinderen,
die recht hadden op een vei.
lig thuis en de mogelijkheid
om of te studeren naar eigen
aard en aanleg, Dot is dan
de eerste taak in je leven. Im-
mers mijn huwelijk was mis-
lukt; hun rechten blijven

overeind, In grote saamho-
righeid en daarbij de grote
inzet van de oudste is dit al-
les gelukkig gelukt.
Tot het noodlot toesloeg; een
der kinderen kreeg een spon-
tane hersenbloeding, die
niet goed werd onderkend en
behandeld. De verlammin-
gen werden spasticiteit en,
geestelijk zelf ongebroken,
moest hij met een handicap
verder. Tijdens zijn studie le-
raar Geografie en Ge-
schiedenis kreeg hij z'n
tweede bloeding. Na maan-
den coma werd hij een pa-
tiënt van Prof. Verbiest (neu-
ro-chirurg) die hem wél goed
behandelde. Hij bleek een
afwijkend en slecht vaatstel-
sel inde hersenen te hebben.
hetgeen na schedellichting
werd verholpen. Zoon bleef
geestelijk ongebroken; werd
door zijn lager tempo van de
lerarenopleiding verwij'
derd, studeerde later voor bi-
bliothecaris en leerde op zijn
30ste een vrouw kennen die
van hem ging houden en z'n
handicap kon aanvaarden.

Toch kwam het zoeken naar
zijn "roots", Waar kwam dat
afwijkende, levensbedrei-
gende vaatstelsel vandaan.
Een genetisch onderzoek.
dat twee jaar duurde, gaf als
vermoedelijke oorzaak een
stoornis tijdens de zwanger-
schap aan, Ik kreeg mijn kin-
deren niet cadeau; de zwan-
gerschappen echter wél.
Maar wat daar binnen onge-
merkt gebeurt; dót weet ik
niet, Genetischonderzoeken
conclusie was niet mogelijk,
Daar had die proef geen
twee jaar over hoeven te
doen. Immers: voor 50% wa-
ren de "roots" van mijn zoon
onbekend. Het dOOI hem zo-
zeer verlangde kind werd
een prachtzoon. die na gron-
dig onderzoek gezond en
gaaf lijkt te zijn. En als ik nu
lees over de moeite en de on-
mogelijkheid vaak van kin-
deren om hun "roots" te we-
ten én de eis van de absolute
bescherming van de ouders,
zou ik willen vragen: geef die

lees verder op pag. 24
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RADIO BeTELEVISIE
Het Voordeel van de Twijfel
Radio 5

Kwartslag
Nederland 3

Samen scholen en samen werken
In Chili lijkt de politieke en sociale situatie langzaam ten
goede te veranderen. Waaraan en aan wie zijn de veran-
deringen te danken en hoe is de situatie op dit moment? In
maart zendt het HV een aantal programma's uit die op die
vragen in gaan. Anneke Groen verbleef enige tijd in Chili
en schetst in vijf radiouitzendingen hoe het er met Chili en
de Chilenen voor staat nu het referendum en in afwach-
ting van de demokratie.

Pas op, ze tellen
De meeste Nederlanders
staan in hun gemeente nog
altijd ingeschreven als lid
van een kerk. Zo'n vier mil-
joen daarvan beschouwen
zichzelf ook werkelijk als
lid. De rest telt echter ook
mee bij het overheidsbe-
leid inzake bijvoorbeeld de
scholenplanning. Binnen-
kort nemen de kerken de re-
gistratie van de gemeente
over. Samenstel-
ling: Manuela Hartsuyker.

suele verlangens. Magreet
Schreuder, vanaf haar
vierde gehandicapt, richtte
met het oog op deze proble-
matiek een hulpdienst op.
Tegenwoordig werkt Mar-
greet bij de telefonische
hulpdienst van de NVSH.
Regie: Rob van der Linden.

14 mrl 21.32.22.20 uur:

ma) leveren, maar Ineke is
door een baarmoederope-
ratie niet in staat zelf een
kind ter wereld te brengen.
Een programma over de
kinderwens, de konse-
kwenties van draagmoe-
derschap en de vraag of ol.
les wat technisch mogelijk
is ook uitgevoerd moet war-
den. Samenstelling: Eveli-
ne van Dijck.

23 mrt 22.05.22.20 uur:

Samen scholen
Zie middentekst

tiltl"IIWlln,l'il!IiE!Dl
Klein mankement geen
bezwaar

9 mrt 22.05.22.20 uur:

Samenwerken
2mrt 20.30.21,30 uur:

Een diskusise over de voor-
en nadelen van ontwikke.
lingssamenwerking in
haar huidige vorm, en over
de vraag wal ontwikke-
lingslanden op dit gebied
zélf graag willen.
Met medewerking van on-
der anderen Jaap Koopman
(Hivos), Janneke van der
Plaat (Nio), T.N. Tipoteh
(voormalig minister van
binnenlandse zaken van Li-
beria) en Paul Hoebink
(Derde Wereld Centrum).
Gespreksleider: Tim Dek-
kers.

Draagmoeder gezocht
Ineke en Jas Hermens zijn
samen met de behande-
lend gynaecoloog Hollan-
ders op zoek naar een
draagmoeder. lneke en Jos
kunnen wel het ..genetisch
materiaal" (eicel en sper-

Bernard Neuhaus volgde in Chili een aantal volksorgani-
saties. In zijn film Samen scholen wordt duidelijk dat de
veranderingen in Chili niet te danken zijn aan de politiek.
Ze vinden met name hun oorsprong in allerlei organisa.
ties die opgezet worden door groeperingen uit de arme
lagen van de bevolking zelf. Al die organisaties. die in
vele opzichten verschillen, hebben één ding gemeen:
samen vormen ze een protestbeweging en een alternatief.
Een demokratisch alternatief tegen de autoritair gestruk-
tureerde samenleving. een solidair alternatief tegen het
liberaal kapitalisme dat het regime voorstaat. Daarnaast
leren de mensen in de volksorganisaties hoe ze zelf hun
problemen kunnen oplossen en hoe ze zich persoonlijk
weerbaar op kunnen stellen.
De volksorganisaties zoals die in Chili bestaan, hebben
ook te maken met de diskussie die momenteel aan de
gang is over de doelmatigheid van ontwikkelingssamen-
werking. Het programma Samen werken besteedt aan-
dacht aan die diskussie. Zijn derde wereldlanden wel
optimaal gebaat bij de ontwikkelingssamenwerking in
haar huidige vorm?

27 mrt 12.05.13.00 uur:
Damespulp
Een programma over de ro.
mantische liefde inde weg-
werpcultuur. Over hou-
quetreeksen die voorzich-
tig van inhoud veranderen
maar nog altijd even popu-
lair blijven. Samenstelling:
Trees van Montfoort en Ri-
na Spigt.

fIiJiiüIifI!ml!
Gé Nabrink
Portret door Hélène Vol-
laard van een strijdbaar
anarchist. Nabrink was in
zijn jeugd actief in de arbei-
dersbeweging. de anti-mi.
litaristische beweging en
de geheelonthoudershond.
later is hij betrokken ge-
weest bij de strijd voor sek-
suele bevrijding, eerst in
de Neo Malthusiaanse
Bond en later in de NVSH.

Adios Pinochet
Chili na het referendum.
Opluchting. hoop en opti-
misme. De oppositie is be-
zig een gezamenlijke presi-
dentskandidaat te kiezen
en de militairen houden
zich rustig. Pinochet maakt
een verslagen indruk en is
in korte tijd een oude man
geworden.

27 mrt 20.30.21.35 uur:

13 mrt 20.30.21.35 uur
20 mrt 20.30-21.35 uur

6 mrt 12.05.13.00 uur

Hoe is de situatie - politiek
en sociaal- op dit moment?
Hoe is het land er ekono-
misch aan toe, hoe staat
hel met de gezondheids-
zorg, hoe is de situatie van
vrouwen? Anneke Groen
sprak in Chili met burgers.
vertegenwoordigers van
politieke partijen en mei
potentiële presidentskan-
didaten, onder anderen de
socialist Lagos en de chris-
ten-democraat Malina.
Daarnaast gesprekken met
Chilenen die tien jaar in
Nederland gewoond heb.
ben en nu terugekeerd zijn
naar hun land.

& 20.30.21.35 uur:

13 mrt 12.05.13.00 uur:
Abel Herzberg
Programma van Stan van
Houcke waarin de hoogbe-
jaarde schrijver Abel Hen-
berg praat over het onuit-
roeibare lasCÎsme, van
toen en nu.

In de maand maart in Het
voordeel van de Twijfel vijl
uitzendingen over Chili.
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BRIEVEN
vervolg van pag. 22
kinderen hun RECHT op hun
"roots". Zij kunnen het soms
helaas om niet meer dan één
reden, zo nodig hebben. Een
kind vraagt niet om het le-
ven. Lalen diegenen die het
leven geven de belangen
dus ook de rechten van het
kind boven alles stellen. Dat
is men het nieuwe leven op
zijn minst verplicht.
Naam en adres zijn hij de re-
daktie bekend

Zorgvuldiger
adoptie-
beleid nodig
Ik deel de mening van prol.
Hoksbergen, dat kinderen,
zo mogelijk. moeten kûnnen
uitzoeken wie hun biologi-
sche ouders zijn. Ik ben er
met hem van overtuigd, dat
een mens voornamelijk be-
paald wordt door zijn genen.
Verder vind ik zijn verhaal
wat verwarrend. Het is een

pleidooi voor het op zoek
gaan naar de wortels.
Aan het drama van de mis-
lukte adoptie komt hij niel
toe. Toch is de te organiseren
sponsorloop voorál bedoeld
voor de sinds 1970binnenge-
stroomde groep buitenland-
se adoptiefkinderen, waar-
van velen grote problemen
hebben. Deze kinderen val-
len niet onder de categorie
ouders: "Keiharde houding"
- "Wie' z'n brillen brandt" of
"Leven met een leugen".
"Adoptiefouders worden uit-
gebreid psychisch bevoeld
en betast - het hemd van het
lijf gevraagd," aldus Hoks-
bergen in de NRC van 27 fe-
bruari 1987. Dan zouden
voornoemde verkeerde atti.
tuden boven tafel gekomen
zijn, nietwaar?
Bij mijn weten, kreeg Hoks-
bergen zijn leerstoel van
"Wereldkinderen", een orga-
nisatie die al jarenlang be-
middelt bij adoptie van bui-
tenlandse kinderen en die

(Advertentie)

als zodanig geconfronteerd
wordt met de moeilijkheden,
die zich bij deze kinderen
voordoen.
Nu er, ondanks vele onder.
zoeken en het geschuif van
deze kinderen van psycho-
loog naar orthopedagoog,
van gezinstherapeut naar
psychiater enz. geen helen-
de therapie is gevonden,
voor deze, vóór hun adoptie
sterk verwaarloosde kinde-
ren. vrees ik. dat Hoksber-
gen het "heil" gaat zoeken in
het cultiveren van de "terug
naar de roots". Ik vrees, dat
er valse hoop gewekt wordt
bij de ouders en dat de wer-
kelijke problematiek wordt
ondergesneeuwd.
Kinderen die door hun biolo-
gische ouders, niet gewenst
en verwaarloosd zijn, die het
basisvertrouwen missen,
vinden dat niet terug in het
land van hun geboorte. Ik
pleit voor een betere voor-
lichting aan, en een goede
begeleiding van de adop-

tiefouders, maar ik pleit
vooral voor een zorgvuldiger
adoptie-beleid. Daarmee be-
doel ik niet dat alleen de bes-
ten voor adoptie in aanmer-
king kunnen komen, doch
dat men door ondenoek ter
plaatse, bepaalt of het ter
adoptie aangeboden kind
een redelijke kans maakt.
Er komen nog té veel kinde-
ren van 2-3 jaar en ouder die
zó beschadigd zijn, dat men
de adoptiefouders, maar zé-
ker het kind er geen dienst
mee bewijst. En dát is toch
het hoofddoel van adoptie.
De onwetenschappelijke uit-
lating over de bezitsdrang
van ouders, leg ik maar
naast me neer.

A.C. Tempelman-Hoos
(Leeuwarden) (lid van de Ion.
delijke oudervereniging voor
gezinsproblematiek adoptie
-L.C.G. A.)

Volgende maand:
meer brieven over armoede

De Stichting tot Huisvesting van Bejaarden "Het Erasmushuis" te Zaandam, aangesloten bij
de Humanistische Stichting Huisvesting Bejaarden, bestaat uit een verzorgingshuis met 266
bewoners en heeft ongeveer 140 medewerkenden.

Het bestuur heeft besloten over te gaan tot het aanstellen van een humanistisch geestelijk
verzorger en roept derhalve kandidaten op voor de funktie van

HUMANISTISCH GEESTELijK RAADSVROUW/MAN

Werkzaamden;
• het zorgdragen voor een geïntegreerd aanbod van geestelijke verzorging ten behoeve van

de bewoners
• het verzorgen van groepswerk ten behoeve van de bewoners
• het bijdragen aan een goed leefklimaat
• het bieden van ondersteunende aktiviteiten ten behoeve van medewerkenden
• het aktief bijdragen aan het beleid ten behoeve van de humanistische identiteit van het

huis

Gevraagd:
• een (nagenoeg) voltooide opleiding aan het Humanistisch Opleidings Instituut
• inhoudelijke benoembaarheid door het Humanistisch Verbond
• alliniteit met de problematiek van het ouder worden

Geboden wordt:
• een aanstelling van I jaar voor 8 uur per week, een rechtspositie volgens de C.A.O.

bejaardenhuizen. Overwogen wordt het aantal uren per week te verhogen indien na
verloop van tijd blijkt dat dit wenselijk is

• salariëring in schaal 11 van de C.A.O., afhankelijk van opleiding en ervaring

De aanstelling geschiedt in overleg met het Humanistisch Verbond, coördinator mevr. P.
Hobbelman, tel. 030-318145.
Eveneens informatie te verkijgen bij mevrouw E. L. van Schieveen, adjunkt-direktrice, tel.
075-168751.

Sollicitaties dienen binnen drie weken na het verschijnen van dit blad gericht te worden aarl
de direkteur van het Erasmushuis, Twiskeweg 80, 1504 AE Zaandam.
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Humanisme in deze
tijd in Nijmegen
De ontwikkeling van het hu-
manistisch wereldbeeld en
de humanistische opvattin-
gen in onze veranderde sa-
menleving. Dat is de titel
van een serie van drie lezin-
gen die op woensdagavon-
den zal worden gehouden
vanwege het 40-jarig beo
staan van de afdelingen Nij.
megen .

Op 8 maart zal Rob Tielman
het woord voeren met •.Vi-
sies op ethische en morele
dilemma's'. Op 15 maart
volgt Arie den Broeder met:
•.Individualisering en soli-
dariteit" en op 22 maart is
het woord aan Willem de
Ruiter die een uiteenzetting
geelt over de krisis van de
samenleving in humanis-
tisch en holistisch perspek-
tiel. Aanvang van de lezin-
gen is steeds 20.00 uur,
plaats is 0'42. Oranjesingel
42 in Nijmegen (zaal 1).
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Het Coomherthuis in Zeist: subsidie op peil

Verbondsraad :
toestand milieu
alarmerend
Op de eerste vergadering
van de Verhondsraad (VR} in
1989 passeerden tal van in-
houdelijke onderwerpen de
revu. Het was dan ook een
lange zitting. In een motie
sprak de raad "grote waar-
dering uil voor de gezamen-
lijke poging van werkgevers-
en werknemersorganisaties
met betrekking tot het te lijf
gaan van de milieuproble-
matiek. zoals onlangs geïni-
tieerd door FNV en VNO."
Verschillende leden brach-
ten naar voren dat de toe-
stand van ons milieu alar-
merend is en dal wij in dit
opzicht een gezamenlijke
verantwoordelijkheid dra-
gen. Gewezen werd op het
artikel van Wouter van Die-
ren in hel oktobemummer
van de Humanis!. Daarin is
treffend onder woorden ge.
bracht hoe een en ander met
elkaar in verband staat en
welke dreigingen ook het
toekomstig leven in gevaar
brengen.

Verder bracht het beleids-
platform geestelijke vorming
verslag uit van zijn werk-
zaamheden. Daar was waar-
dering voor. omdat voort-
gang is geboekt in het me-
thodisch verantwoord kursu-
saanbod. Ook in 1989 is -
dankzij een amendement
van PvdA en VVDin de Twee-
de Kamer - opnieuw een ton
méér subsidie beschikbaar
gesteld voor ons Centrum
Humanistische Vorming. De
afdeling Verenigingszaken
hoopt daarmee de afdelin-
gen in het land beter te be-
dienen.
Enkele Verbondsraadsleden
wezen erop dat van veel HV-
aktiviteiten een vormende
werking uitgaat. ook al wor-
den deze niet onder het typi-
sche vormingswerk gerang-
schikt. Lezingen. rtv.uitzen-
dingen. ..Humanist" en
"Rekenschap". humanis-
tisch vormingsonderwijs zijn
daar voorbeelden van. Maar
ook de vier Humanistische

Militaire Tehuizen

die dagelijks een enorm be-
reik hebben: alleen al in
Seedorf (Duitsland) lopen
daar dagelijks gemiddeld
zeshonderd dienstplichtigen
naar binnen.

Tot dusverre is in het HV be-
trekkelijk weinig aandacht
besteed aan de positie van
etnisch-kulturele minderhe-
den. Dit voorjaar vindt een
konferentie plaats met vak-
beweging en Raad van Ker-
ken. waar dit thema ruim
aandacht krijgt. Het hoofd-
bestuur stelt l:Ïch voor er
daarna een vervolg aan te
geven in de vereniging.
Een pittige diskussie brak
los over het vormingswerk
voor militairen in het Coorn-

herthuis. In de beleidsnota
was door de dienst aangege-
ven hoe de doelstellingen
van de krijgsmacht (de mens
als instrument. onderge.
schikt aan de organisatie)
haaks staan op die van het
humanistisch vormingswerk
(de mens als kritisch. zelfbe-
parend wezen. met een eigen
verantwoordelijkheid en
waardigheid). "Onderge-
schiktheid is de ziel van de
krijgsmacht". zei Ad Homes.
direkteur van het Coomhert-
huis.
Verschillende VR-leden von-
den deze typering overdre-
ven; de situatie zou nogal
verschillend zijn per
dienstonderdeel. De VR
wees een voorstel af om een
toevoeging van deze strek-
king in de beleidsnota op te
nemen.
Tevreden kon de raad ken-
nisnemen van de medede-

ling dat de financiële zorgen
om het Coomherthuis voor-
bij zijn. De subsidie van de-
fensie is eindelijk op peil. zo-
dat het HVniet meer hoeft bij
te springen. In het verleden
leidde dat tot aanzienlijke
moeilijkheden voor de ver-
enigingskas.

Tot slot hield de VR een uit-
voerige eerste oriëntatie op
het "Humanistisch Mani-
fest" dat op het kongres in
mei zal worden vastgesteld.
De meesten vonden de
nieuwe lekst een sterke ver-
betering. Niettemin kon de
maker ervan. vice-voorzitter
Arie den Broeder. nog tal van
suggesties voor verdere ver-
beteringen noteren. (BB).

Themadag: Bent
(was) u een goed
Nederlander?
Op zaterdag 15 april organi-
seren de Jonge Humanisten
en het Humanistisch Studen-
tenraadswerk Wageningen
de themadag "Bent (was) u
een goed Nederlander?"

Bijna elke dag worden we
wel gekonfronteerd met de
gevolgen van de Tweede
Wereldoorlog. Of het nu gaat
om een lezing in de Duitse
Bondsdag. het pensioen van
een NSB-weduwe. de dood
van Hirohito of de twee van
Breda. steeds laaien de emo-
ties weer hoog op. Opval-
lend is dat deze emoties ook
bij jongeren sterk spelen.

Over de gevolgen van de oor-
log op drie generaties gaat

deze themadag.
De themadag vindt plaats in
Hotel de Wereld te Wagenin-
gen. De aanvang is 10.30
uur. einde om 17.00 uur. De
kosten zijn f 5.- p.p .. inklu.
sief lunch. koffie. thee en in.
formatiemap. Na de thema-
dag wordt een gezamenlijke
maaltijd gebruikt. waarvan
de kosten niet hoger zullen
zijn dan f 15.-. Leden kun-
nen hun reiskosten vergoed
krijgen.
Meld je aan door even te
schrijven naar het sekreta-
riaat Verenigingszaken van
het HV Postbus 114. 3500 AC
Utrecht. Of bel 030-3181-45
(Ariane de 8rauw- toestel 22)
Je krijgt dan nadere informa-
tie thuisgestuurd.

Radio- & televisie
zellstandig
Het hoofdbestuur (HB) is in
zijn eerste vergadering van
1989 akkoord gegaan met de
lang voorbereide verzelf-
standiging van onze radio-
en televisiedienst. De zend-
machtiging blijft bij het Hu-
manistisch Verbond als
geestelijk genootschap.
maar om organisatorische
redenen is enkele jaren gele-
den besloten de grootste
diensten zelfstandiger te la-
ten funktioneren.

De begroting 1989 vertoont
een gering tekort (bijna
f 17.000); deze zal nu ter vast-
stelling worden aangeboden
aan het kongres. Hierbij
dient opgemerkt te worden
dat het HB in februari de On-
dernemingsraad om advies
heeft gevraagd over het
voorgenomen besluit een or-
ganisatie-onderzoek op cen-
traal nivo te laten instellen.
Een en ander zou gevolgen
hebben voor de begroting.
Het HBkomt er later op terug.
Met het oog op het kongres in
mei heeft het hoofdbestuur
de voorstellen van de ge-
meenschappen en landelijke
groepen besproken en van
preadviezen voorzien. Te-
vens is de beleidsnota 1989-
1991 onder de titel ••Verbre-
ding en verdieping" vastge-
steld.
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Scholingsplan voor vrijwilligers van start

Jongerendagen 18 en 19 maart

Omgek van te
worden
in Deventer

Meld je aan. bel: 030-318145
(Ariane de Brouw).

Binnenkort verschijnt het
nieuwe nummer van "Van't
Zelfde". het blad van de HV-
homo werkgroep. Daarin uit-
gebreide inlormatie over dit
ontmoelingsweekend. Het
blad. met een inschrijfformu-
lier. is gratis aan te vragen
bij: HV-homowerkgroep.
Postbus 114. 3500AC Utrecht.
Ol telelonisch: (030) 318145.
(Ariane de Brauw).

In het weekend van 21 tot 23
Qpril wordt voor de 18e keer
een ontmoelingsweekend
georganiseerd door de Ho-
mowerkgroep van het HV.
Dit weekend staQt open voor
alle homo-. bi- en heterosek-
suele vrouwen en mannen.
Het wordt gehouden in vor-
mingscentrum "De KQpeller-
put'. in Heeze. bij Eindhoven.
De deelnemers kunnen
kiezen uit een tientQl ver-
schillende praatgroepen en
workshops. zoals: vrouwen-
vriendschap. veilig vrijen.
relatienetwerken. dansex-
pressie. leeftijd en Qndere.
De kosten van deelname be-
dragen f 95.- tot f 145.- (af-
hankelijk van inkomen).

Onder de:l;e titel is er op 21
maart om 20.00 uur in ge-
bouw ..De Zeven Leeuwen"
in Deventer een diskussie
tussen en met drs. Ad Hoo.
gendijk (filosoof) en dr.
Frank van Ree (psychiQter)
over individuele en kollek.
lieve keuzen en problemen
in ons leven. Ruud lans is ge-
spreksleider. De diskussiea-
vond wordt opgenomen door
de radiodienst van het HV
voor latere uit:l;ending in het
programma het Voordeel
van de Twijlel.

Onlmoetlngsweekend
Homowerkgroepmoetingsgroepen. pen-

ningmeesters en sekreta-
rissen van besturen en
uitvaartbegeleiders.
Bovendien is er aandacht
voor een specialisme als
"Vrouwen in het be-
stuur".

Het is de bedoeling dat de
trainingen zo gespreid mo-
gelijk over het hele land wor-
den gegeven. Dit houdt in
dat trainingen vaak een re-
gionaal karakter zullen dra-
gen. Het voordeel hiervan is
dat lange wachttijden voor
deelnemers worden voorko-
men.
De afdeling Verenigingsza-
ken is te klein om zelf deze
kursussen te verzorgen.
Daarom wordt hard gewerkt
aan het werven en inwerken
van trainers.
Een map met daarin een uit-
voerige beschrijving van de
verschillende kursussen en
een overzicht van plaatsen
waar de kUrsuBsen gegeven
worden is aan te vragen bij
de aldeling Verenigingsza-
ken van het Humanistisch
Verbond. Oudkerkhof 11.
3512 HG Utrecht. Tel.: 030.
318145 (tst. 22).

begint om 11.00 uur en gaat
tot 22.00 uur door. De kosten
:l;ijnf 10.- (inklusief de war-
me maaltijd).
Voor diegenen die in Utrecht
willen overnachten kunnen
slaapplaatsen geregeld wor.
den.
De akliviteilendag "brood en
spelen" op :l;ondag 19 maarl
is bedoeld voor alle jongeren
van IS tot 30 jaar. Na een
de stadswandeling eindigen
we met een koud bullei.
wQQrin een ieder zijn/ol haar
kookkunsten tentoonspreidt.
De dag begint om U.30 uur
en :l;al duren tot het eten op
is. De kosten bedragen f 5.-
en je wordt geQcht een ge-
recht mee te nemen.
Beide dagen spelen zich Qf
op het LQndelijk Humanis-
tisch Centrum te Utrecht.

waarbij de inhoud van de
kursussen is toegespitst
op vrijwilligers met een
bepaalde taak. Zo wordt
onder andere aandacht
besteed aan werken in
besturen. het geven van
geestelijke verzorging.
vormingswerk (hel bege-
leiden van groepen) en ef-
fektief vergaderen.

C. Vervolgtrainingen voor
vrijwilligers die zich bin-

nen een werksoort min of
meer hebben gespeciali-
seerd en zich daarin ver-
der willen scholen. In dit
pakket zitten onder meer
trainingen voor begelei-
ders van droom- en ont-

In het weekend van 18 en 19
maart organiseren de Jonge
Humanisten een kursusdag
kommunicalie en een aktivi-
teitendag 'brood en spelen'.
De kursusdag kommunicatie
op zaterdag 18 maart is be-
stemd voor mensen die ak-
tiel zijn - of willen worden _
in het Jongerenwerk.
Het thema samenwerken
staat centraal; vanuit ver.
schillende hoeken zal naar
dit thema gekeken worden.
om zo nieuwe vaardigheden
en ideeën op te doen. Ge-
dacht wordt o.a. aan zaken
als kreatieve besluitvor-
ming. hoe ga je om met te-
gengestelde belangen en
spreken in het openbaar. De
precieze invulling zal met
het informatiepakket wor-
den meegestuurd. Deze dag

Er zijn drie l>oorten trainin-
gen uitgewerkt:
A. Basistraining voor ieder-
een die ab vrijwilliger ak-
tief is ol dat wil worden.
Die bestaat uit twee trai-
ningen. namelijk •.Kom-
munikatie" en "Humanis-
me als inspiratiebron".

B. Toegepaste trainingen.

Dit voorjaar begint hel UV
mei de uitvoering van een
breed opgezet scholingspro-
gramma. Hel doel is om vrij.
willigers die overal in het
land aktief zijn van' meer
deskundigheid te voorzien.
Mei een uitgebreid aanbod.
van kursussen wil de afde-
ling Verenigingszaken be-
reiken dat de kwaliteit vaD
de aangeboden diensten
stijgt en dat vrijwilligers ge-
stimuleerd worden in hun
werk.
Daarbij wordt niet alleen ge-
dacht aan vrijwilligers die
aktief zijn binnen een plaat-
selijke aldeling. Ook vrijwil-
ligers van landelijke groe.
pen kunnen inschrijven.
Uitgangspunt bij het geheel
is dat van vrijwilligers een
aantal dingen mag worden
verwacht. Het Verbond ziet
graag dal vrijwilligers zelf-
standig hun eigen aktivilei-
ten kunnen organiseren en
kunnen werken vanuit ver-
trouwen in zichzelf en in an-
deren. Ze moeten makkelijk
kontakten kunnen leggen.
op een demokratische wijze
kunnen samenwerken en
aanspreekbaar zijn op hun
werkwijze. Ook is het van be-
lang dat vrijwilligers zich
betrokken voelen bij maat-
schappelijke ontwikkelin-
gen en die betrokkenheid
kunnen omzetten in aktivi-
teiten voor het HV.
Het aanbod van trainingen is
met opzet breed gemaakt om
vrijwilligers de kans te
bieden om op ..eigen nivo"
een aanvullende scholing te
beginnen.
Bovendien hebben de tranin-
gen een praktische inhoud
die uitgaat en aansluit bij de
praktijk van gemeenschap-
pen in het Verbond.
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Training: Werken met groepen

Diskussie over
Rallonele Zelfhulp
Naar aanleiding van een stu-
diedag op 5 november vorig
jaar over Rationele Zelfhulp
is in de Stuurgroep Vor-
mingswerk en in de afdeling
Verenigingszoken (met na-
me door de iunktionarissen
vorming en verzorging) de
diskussie voortgezet over
bruikbaarheid van deze me-
thode. Dil heeft geleid tot
een verschil in standpunten
over de wem,elijkheid van de
toepassing van deze metho-
de binnen het humanistische
vormingswerk. Beslolen is
daarom de diskussie verder
voort te zetten en er meer
mensen bij te betrekken. Dit
zal gebeuren aan de hand
van een forumdiskussie.
In het lorum hebben zitting:
Henk Hermans in (Nederland
één van de belangrijkste pro-
molors van deze benadering)
en Hildegard Wassenaar
funtionaris plaatselijke
geestelijke verzorging en
verklaard tegenstandster
van gebruik van de methode
binnen het HV).
Diskussieleider is Peter
Derkx (docent aan het Huma-
nistisch Opleidings Insti-
tuut). Inzet van de diskussie
is de vraag wat de waarde
van deze methode is. Hoe hu-
manistillch is rationele zelf-
hulp en in hoeverre is de me-
thode bruikbaar in het hu-
manistillch geelltelijk werk?
De forumdiskussie zal
plaatsvinden op zaterdag 18
maart. aanvang 13.00 uur.
Plaats: Centrum voor zelfbe-
zinning. Willem van Noort-
plein 15. Utrecht. Aanmel-
ding voor het bijwonen: UV.
POlltbus 114.3500ACUtrecht.
t.a.v. Ariane de Brauw: tel.
030-318145. Informatie en
routebeschrijving worden
dan toegestuurd.

Kinderen krijgen
in Den Haag
Woensdag 5 april om 20.00
uur zal in het Humanilltisch
Centrum te Den Haag (Laan
Copes van Cattenburch 72)
een voordracht worden ge-

houden door ,. M. Polak. lid
van de Raad van State (het
college dat alle wetsvoor-
stellen voor advies voorge-
legd krijgt). Gesproken zal
worden over de afwegingen
die moeten worden gemaakt
in geval van wetgeving met
betrekking tot adoptie an-
ders dan door een echtpaar.
kunstmatige bevruchting en
draagmoederschap.

Hans Achterhuis
in Waddinxveen
Op 16maart zal Hans Achter-
huis het gaan hebben over
de franse denker Michel Fou.
cault. Plaats is gebouw De
Boog in Waddinxveen. Aan-
vang is 20.00 uur.

Iteke Weeda in
Hoofddorp
De afdeling Haarlemmer.
meer heeft prof. dr. Iteke
Weeda uitgenodigd om 21
maart 's avonds om 8 uur in
de Deining, Marktplein 92 in
Hoofddorp een lezing te hou-
den over "Veranderingen en
leefvormen".

Liefde en
vriendschap in
Bilthoven
Het Humanistillch Verbond
organiseert op donderdag
16 mam1 wordt in Bilthoven
een inleiding met als tUel:
"Liefde en vriendschap in
maatschappelijk perspek-
tief". gehouden door prof. dr.
Weedo.. gezinssociologe aan
de Landbouwhogeschool te
Wageningen en buitenge-
woon hoogleraar emancipa-
Iievraagstukken aan de
Rijksuniverlliteit te Utrecht.

Wat belekenen relaties nu
en in de toekomst?

Na afloop is er gelegenheid
tot diskussie. De inleiding
begint om 20.00 uur in de
Openbare Bibliotheek,
Kwinkelier 20 te Bilthoven.
Entree is vrij.

Devolgende
generatie in Soest
Het woord is op 17maart aan
de kinderen van de leden.
Want dan zal er een dillkus-
sieavond worden gehouden
waar de mening van de kin-
deren centraal zal staan. En-
kelen hebben al toegezegd
een inleiding te zullen geven
over "dat HV van ons". Het
gebeurt allemaal in restau-
rant v.d. Brink. Soesterberg-
sestraat in Soest.

Regionale
Vrouwendag
in Groningen
Individualisering van vrou-
wen, daar zit perspektief inl
Dit nu is het thema van de
vierde regionale vrouwen.
dag die op zaterdag 22 april
zal worden gehouden in Gro-
ningen. Deze zal plaatsvin-
den in het Humanistisch
Centrum, W. A. &holten-
straat 2. U kunt zich van
maandag tot en met vrijdag
hiervoor telefonisch aanmel-

In Zuid-Holland en Gronin-
gen start dit voorjaar de
training "Werken met
Groepen".
Deze training wordt verzorgd
door de sektie vormingswerk
van de afdeling Vereni-
gingszaken en is bestemd
voor alle vrijwilligers uit de
betreffende regio's die zich
beûghouden mei groeps.
werk of die van plan zijn in
het vormingswerk aktief te
worden.
In deze training wordt inge-
gaan op vragen als: "hoe
start je een groep. welke 10.-
sen kunnen in een groep on-
derscheiden worden. hoe
ontstaan konflikten en hoe
herken je die, wat is het nut
van leed-back, wat zijn ge-
schikte momenten om te eva-
lueren, wat zijn de humanis-
tische elementen in het vor-
mingswerk. enz".
Naast kennisoverdracht zal
ruim de gelegenheid worden

den tussen 10.30en 13.30uur.
De dag begint om 10.30 uur
en eindigt om 16.00 uur.
Wees er bij! Bel: 050-128750.

Kunstmatig ouder
in Amsterdam
"Willen wij kunstmatig ou-
der worden" is de vraag op
de diskussieavond van dins-
dag 14maart. Het begint om
20.00 uur in het Humanis-
tisch Centrum aan de R. Vin-
keleskade 64 te Amsterdam.

Jubileum In Meppel!
Steenwijk
Zaterdag 18 maart viert de
afdeling MeppelISteenwijk
haar veertig-jarig jubileum.
Oud-leden zijn van harte
welkom - wél graag een be-
richtje als zij van plan zijn te
komen aan: Slien v.d.
Schoot, Dorpsstr. 39. Ulfelte,
(tel. 05215-1366) ol Greet
Brakel. Kasteel 15. Diever
(tel. 05219-1963).

geboden om door middel van
oefening praktisch bezig Ie
zijn. Aan de training Werken
met Groepen kunnen max. 10
deelnemers meedoen. De
training duurt minimaal 6-8
avonden of dagdelen, Iijd-
slip en lokatie worden in
overleg met de deelnemers
geregeld. Heb je interesse?
Vraag dan inJormaliepakket
en aanmeldingsformulier
aan bij het HV-vormings.
werk Postbus 114, 3500 AC
Utrecht. tel 030-318145
(Ariane de Brauw).

WUt udat uw aktiviteit in de-
ze rubriek wordt aangekon-
digd? Stuur dan de volledige
tekst voor de ISde van de
maand naar de redaktie van
de Humanist. Tijdige toezen-
ding maakt plaatsing waar-
schijnlijk (maar ill geen ga-
rantie).
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(Advertentie)

HUURWONINGEN VOOR OUDEREN
IN CAPELLE AID IJSSEL

In het wooncentrum zijn gemeenschappelij-
ke recreatieruimten. Ook is er een beheer.
der aanwezig. Elke woning is voorzien van
een alarmeringssysteem, waarmee indien
nodig 24 uur per dag hulp kan worden
ingeroepen.

De huurprijs, inclusief de bijkomende kosten
voor o.a. verwarming, warm water, gebruik
alarmeringssysteem, de beheerder,
schoonhouden en verlichting algemene
rUÎmten, varÎeert van f 815,' tot f 977,- per
maand, afhankelijk van het woningtype.
Afhankelijk van het inkomen kan individuele
huursubsidie worden verstrekt.

Belangstellenden kunnen zich wenden tot
de Humanistische Stichting voor Huisvesting
van Bejaarden, Postbus 599,
2900 AN Capelle aJd IJssel,
telefoon (010) 450 47 66.

Het wooncentrum, met twee. en driekamer.
woningen, grenst aan het riante parkgebied
Schollebos. Vanaf het wooncentrum is het
slechts enkele minuten lopen naar het
overdekte winkelcentrum de Scholver en het
NS-station. Er is een bushalte vóór de
ingang van het wooncentrum.

Het wooncentrum, eigendom van de
Humanistische 80uwstichting Bejaarden-
huisvesting te Amsterdam en beheerd door
de Humanistische Stichting voor Huisvesting
van Bejaarden Capelle aJd IJssel, biedt een
vorm van zelfstandig maar beschut wonen.

Binnenkort komen enkele woningen beschik.
baar in het wooncentrum voor ouderen
'Spinoza' in Capelle aJd IJssel.

stichting intramurale geestelijke verzorging
In de Stichtin9 Intramurale Geestelijke Verzorging te Enschede werken samen:
De Aaad van Kerken, Het Humanistisch Verbond, twee ziekenhuizen, een revali-
datiecentrum. een verpleeghuis en een bejaardencentrum.

Wegens het gebruik maken van de OBU-regeling door de huma-
nistisch geestelijk raadsman ontstaat er per 1-5-1989 de vacature
van een

Humanistisch geestelijk raadsman/vrouw
(part-time 50%)
De taak van deze functionaris zal zijn om in een team van protes-
tantse, rooms-katholieke en humanistische verzorgers(sters} de
geestelijke verzorging van patiënten in de bij de Stichting aange-
sloten instellingen te behartigen.

De voorkeur gaat uit naar sollicitanten met een ruime ervaring en
een voltooide opleiding H.O.I.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de richtlijnen van de N.Z.A.

Geïnteresseerden kunnen zich voor inlichtingen wenden tot de
voorzitter van de Stichting, C. Kuyvenhoven, Min. de S. Lohman.
laan 28, 7522 AP Enschede, telefoon 053.337571, aan wie ook de
schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht.

De sollicitaties worden verwacht binnen drie weken na het ver-
schijnen van deze advertentie.
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