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Heleen Dupuis:
Een kwestie van moraal
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Briewn v,mlezers - pagina\ 4/5
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l.USlrum van Je uni\ersileil - pagina 25
De raJio- en tv-programllla's - p'lgina's 26/27
HV-nieuws - pUllina\ 3213.~
Crypto~ram - pagina 34

Ook in dit nummer

"Ik vind hel heel belangrijk Jat \neuscn ,dfhet heft in handen nemen. Ik
wil mensen stimuleren om zeU beslissingen nemen. Helaas is onze cultuur
nogal gericht op wal niél kan. ~
Grocnlinks-rncdclijsItTckk\:T Ina Brouwer over de <lllcdaag<;c idealen van
haar paTlij e1l haar enorme \'CTlrnuwcn in de mogdijkheden van hel
indiv'idu. L.aatste aflevering in de serie 'I'ulitici over hun in>piratiebron',

Pagina's 19/20/21/22/23

Aan welke normen en waMden moet ecn mens zich houd!.'1l om een zo
menswaardig 1.'11 gelukkig mogelijk besta,," te leiden? Dat is vooral een
kwestie ~an moraal. Heleen Dupuis houdllich hier al jaren mee hezig.
"Een goede mnraa\ heeft de fundamentele behmgen van mensen op het
oog," 7.Q;! l.ij.

Joke Schrijvers en de kracht
van arme mensen

Het nieuwe
evenwicht

van Ina Brouwer

Vorig jaar was 1e weer in Sri Lanka om Je posilie van Tamil-
en moslimvlllchiclin~en IC onderzoeken. Ze ziel Jan dal
mensen va,lk loch iels welen te maken van helemaal niets.
Zelfs in een ,'luchlelin~enkamp,

Pagina's 28/29/30/31
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Braidotti:
onleesbaar
en onbegrijpelijk
In Je f lumanisr nTl fehruari
is J•...Socr:ues-lczing van
prof. Hosi I~raidotti
opgenomen. lIet komt me
HJOr J.lt hier sprake is van
een redactionele \'crgissing. U
heht dat vcrmoedrlijk al
aangevoeld. wamwer u in de
inleiding spreekt over een
'hoog abstranicgchalrc' en
de door schrijfster
gehanteerde terminologie u
aanlriding gaf eell
verkbrcndc woordenlijst op
te nemen. Helaas \"raap dezt'
lijst op û,h om een
uitvoerige toelichting voor de
niet filosofisch geschoolde
lezer. Een dergelijk artikel
hoon nit't thuis in de
Ilulllanist, daar is
Rckcm<.:hap voor.
Nu heeft u het meremieel van
uw lezers opgrzaddd met een
onlecshaar en VOOf hen
onhegrijpelijk stuk. Uit
ervaring weet ik, dat veel
mensen 'dat humanislIlr'
to<.:hal zo moeilijk vinden en
die op deze manier nug meer
kopschuw worden gemaakt.
:-':'ldat ik me door het artikel
van mevrouw Braidotti had
geworsteld was het voor mij
duidelijk, dat zij dit
geschreven heeft vour
collega's, en daarbii gekozen
heeft nmr l'en vorm waarin
vooral in Je vorige eeuw
werd geprobeerd een
wl'tenschappclijke indruk te
maken. Dat het ook anders
kan wordt in dezelfde
Humanist bewezen door
prof. Kuitert.

B. Jonker (Assen)
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Braidotti: boven je
pet, maar ook op.niveau van
pulproman
Briefschri;l'<'r heett ;;iin
kritiek Of! de tekst l"m
Braidotti illgeiJrac/JI in
de gespreksgru{'p I-'ull dl'
4dclillg A/kil/uur. HieTlfit
een (rul,/11l'lIt. - red.

De inleiding vermeldt al dat
de lezing 'een hoog
ahstactiegehalte' lwelt. :"\aar
ons oordl'c!zo hoog, dat het
hier en daar boven ie pet
gaat. Aan de andere kant
soms Wl'er zodanig, dat je ie
afvraagt of je een pulproman
in handen hdlt: 'een hoop
rOlllmd, die zichzelf het
cemrum van schepping
noemt; een kluwen begen'nd
en trillend dees, die zichzelf
naar de top van l'en
majestul'us bewustziin
prujt:ctecrt'.lk hen blij dat
miin vrouw mii anders lil't!
Is dit een voorhl'c1d van dl'
manier, waarop kministen en
nomaden: 'ided'n weer hun
bewegingsvrijheid, vitale
kr,Kht en schoonheid geven'?
Of van 'een mel'r gedurfde,
gewaagde vorm van
intelligentie, die \-rijer en
oneerbiediger is dan de
gevestigde normen '? IIt:t
oordeel over hl,t gehl'c1 was:
te moeilijk voor de
IIUTIl,llli,t; l'en dergcliik
artikel zal de
verkuopbaarht:id beslist niet
bevurderen. En als men het
toch in de Ilumanist wil
upnemen, wa;trom dan niet -
omdat het toch vertaald

moest worden - wat vrijt'r in
\"Cwrde lelers begrijpdiike
ta;tl?

H. Brol~m;t (Heiloo)

Na~chrift \'an de redactie:
De red<ldic stn'e(t Il<Iur1'1'11
Hlfl1lul/ist die Koed [el's!J.lIlr
is en heeft de kritiek of! de
lekst V<l1I Ilraidotti dan uuk
terdeKI' ill de orell Xekl/uupt!
/'lIhlik<ltie ViIIlde
Soaatesle:::if/X in de
HlIl1Iilllist Kehellrdl' OfJgmlltl
!'11Il 1'1'11I/<lste a(sfJr'lIlk l1/f.'t
de stichting Soa,l/es, /11 de
toekolllst ;;,1/ de reduclie op
Illeer geëigl'nde wiJ;;e
<I,lIIdllChtbesteden il<lItdeze
;allrli;kse [ezinK.

Denken over zorg
en bezorgdheid over
denken
liet maartnummer van de
Ilumanist bevat l'en aamal
artikelt:n die op het eer,tt"
gezicht weinig mt:t t"lkaar te
maken hebben. Toch loopt cr
een lichthare draad
doorhl'en: een
geJachten,poor.
In de beide inleidingen o\"t"r
het rniliellbelt:id staat
cemra:d dat de overheid aan
het milieuhekid nog steeds te
weinig a'llldacht geeft; bn
geven omdat de 'politiek' nog
tl' weinig over de lange
termijn nadenkt. Mt:n~en
doen P:lS iets voor hl,t
algemeen belang (in dit geval
ht,t milieu) als lt: £Jen d:lt hl',
helpt en lijn daarbij
geJ{'cltdijk atllankelijk V:ln
maatrt'gden van de overheid.
Oe overheid kan pas iets
doen al, cr voldoende
mensen zijn die willen diJt dil'
uverheid dat doet. \'('anncer
willen mensen dat? Als l.e
begrijpen dat hl,t
noodl:lkelijk is, en bezorgd

Brieven zijn welkom.
Houdt u het wel kort. De

redactie behoudl zich
hel rechl voor om

brieven in te korten ol
niette plaatsen

nadenken ov'er de toekomst
van hun kinderen.
JO,lIl Tronto zegt het in haar
;trtikel over zorg niet met
zoved woorden maar erkent
toch dat mensen soci;t;tl
levende dieren zijn, mt-t de
onderlinge IOrgrt:LHit:s die
daarbij horen, Elco
Brinkman's verhaal gaat ook
over zorg, maar hij l.et het
niet in l.en groter hiologisch
\'erband, Zo;tls \'eel
christenen springt hij hl'en en
weer tussen de per~oonlijke
ver;tnt\\"oordeliikheiJ van de
mell~ en de 'Hogerhand' of
'God' die uiteindelijk V:ln
alles beslist. Ilii mist
da<Hdoor een basis voor
aards bnge termijn denken.
Als hiolooj; hoop ik dat meer
humanisten leren inlien dat
mensen een onderdeel van de
natuur zijn, en daarbij horen
tot de socÎaallcvende dieren
met onderlinge
zorg verpl ichti ngen.
Overigens best;tan die
verplichtingen bij (voor lOver
ik weet alle) diersoorten uit
zorg voor het nageslacht en
soms \'oor de groep. Alleen
mensen kennen de
biologische luxe \';tn speciale
zorg voor de ouderen. Als
humanist hoop ik dat meer
politici bereid zullen worden
om hun bestuiU'n op
realistische argllmt:nten te
nen1l'll, waarbij de
Jr:lagkracht \'J.n de natuur,
voor de gevolgen van
menselijke activiteiten, altijd
het eerste en hebngrijkste
referentiepunt moet Lijn.
Terl'cht staat in Iwt tweede
anikeI over het milieu dat het
milil'ubek'id nit:t voldoende
Iwa,Hre krijgT al> men het
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Bekijk hel ook
eens van een
andere kant

Let up:
In het februari/maaT1-
/lummer een genereus
cadeaua41nhod vnor
nieuwe abonnees!

Nu in de winkel met:
*Lichaamstaal

:tDode stof bestaat niet
--Drugs, hoe gevaarlijk

zijn zij cigcnlijk?
_Wijze \TOUwen

Tw+:+:maandelijk.~
tijdschrift o'-+:rk+:+:rpun.
h'n in Men!, ell Cultuur

d.~. , ..-, (. '. .....
. •. :'-
'-' - -:.•..•..-•...., <.,,'-

DE LEZERS
UITNODIGING AAN

J\1icp I'eeters-Metse[;lar
(Oo,l-Souhurg)

prohercn wa,lrd. Tijdl'ns
gesprekken met ved ouderen
komt duidelijk hun
hereidheid Ilaar voren om
door te \'l'chtl'l.I voor Vrijheid
en VTl'de. En Jat ISJan Ill't
lichtpuntje, want dele
men,en wek ik op met hun
kinderen en kleinkindl'rl'tl te
praten en ik zie weeT l'eTl
kbn' schone dag aankomen.

Wat is het ergste dat u ooit
op vakantie is overkomen?
Zo'n verhaal waarvan u zegt:1) nu kan ik er om lachen, maar
toen .., Schrijf het op en stuur
het ons toe. Want in juni
verschijnt het speciale
zomernummer van de
Humanist dat helemaal over

rd1/Û vakantie gaat. Daarin zullen
'11r~ wij ook zoveel mogelijk

reacties publiceren.
Doe mee en stuur ons uw mooiste anekdote over uw grootste
vakantieleed. En als mogelijk mét moraal.

Grijze plagen
Ze spreken van grij]e pl.lgel1
l'tI wiJkn de ouderen hun
AO\'(' verlagt'l!. l't'n,iOelll'n
ombag, hej'''lrdenhllllt'n
didn, VUT ;liSl.hafi(n. hur(11
omhoog.
.\Iaar in Tl'xl'l bommen
afgooien. wat miljOl'II(1l
kost. Dat ~aat door.
Krankzinnige wl'rdd. maar
ook n~~cringen. \'I;'al i~ vrede
toeh vcr. De v!lIl'hteliIlI'CTl
vechten in Kedcrland, ilJ
TeTlll'lIzen, in l'en hotel. En
lopelJ bl'dcll'l.Id op ,traat.
Lall'l1 wc ,"oor één keer ons
verstand gebruiken en
proberen een lichtpuntje tl'
tien. liet is moeilijk maar het

N'hehrift van de redaelie:
Nel'. dat ::ei jan Glas/ra t'illl

Loon "ict. Dit :::eihij wel:
\Ve!ell dat ic lIiet wee! is
bclJngTliker .1,111Jlh.s "',lt il'
I/'l'l't. Onze excuses!

Foute puzzel
Allereerst wil ik leggen dat ik
dt" inhoud en opmaak van de
llumanist STerk verheterd
vind. 1.0 vind ik heT ook leuk
dat cr een pU71c1 in staaT.
:\har het i,vt"rvelend dat er
\-aak fOlltt'll in <,taan. Zo
onrhrekt'n in ,It" puzzel van
februari 17 en 19 vertikaal.
En W,111neerje de letters in
ht't onderste gedeelte invulT,
kriig jt' de ]-in: wesen da, je
ui,'s wees is .ebngijtker dan
alles wss je wee,.
Dat kan Glasrra van Loon
toch niet hehhen gen'gd?

Gonnie Hikker (Enschede)

alleell als 'n'n' pijler van hel
regering~bdeid liet. De
nalUur ell do.l,UlTKThet
naruur. en milieubd,'id. i~ hel
fundament waarop de pijk'rs
van elk regeringsgebouw
sr;un. Als men dat niet ,nel
wil erkennen lakT het hele
regeringsgebouw in elk.ur.
D,n is helaas nieT alleen een
l't"derLlT1d, prohleem. Als
mens hoop ik dat wij de
\-rijheiJ van dl:nken, die door
dl' !'ranse RevolUTie (20S jaar
gelnll'll) zoveelna,iruk
krn'g, met zijn '111enwillen
g,l,m gehruikt'n om er voor Tt'
wrgen dat cr in 2 [99 (205
iaar van nu) nog n1l'nSl'l)
kunnen zijn.

J.c. van Noordwijk.van
Veen (Bo~eh en Duin)

Uw bijdrage mag maximaal 150woorden tellen (indien nodig zal
de redactie redigeren en inkorten) en moet uiterlijk 23 mei
binnen zijn bij de redactie. Stuur uw verhaal naar: redactie
Humanist, Postbus 114,3500 AC Utrecht.
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Politiek kan niet zonder idealen
door Andries Hoogerwerf

De politiek is hel \'orm geven aan Je tock(Jm~ti!i:c
samenleving door middel ,'all argumentatie en
maclusuilOcfcllÎng. Zij is mei andere woorden een
poging om ideeën over de maat\chappii om tc
zetten in maatschappelijke structuren en processelI.
Daardoor bcwcq;t de politiek zjch in het
spannin~wcld van idcalislIlc en realisme.
Politiek idealisme houdt in dat men bij het nemen
'"all politieke beslissingen grote betekenis toekent
aan waarden of idealen. De idealist veronderstelt
dat idealen in staat zijn het menselijk leven en de
maatschappij Ie leiden en te hen'ormen.
Daar tCl\:cnover staat het politieke realisme. Dil
houdt in dat men niet idealen, lllaJl de
waarneembare werkelijkheid en dus de bestaande
situatie als uilgangspunl \'oor politieke beslissingen
moet kiezen. Vaak versmalt men dit realisme tOl
een economisch realisme. '\1en taat zich dan \'ooral
leiden door de eisen van het bestaande
economische stelsel.
Het spannings\-e1d van idealisme en realisme kan
men ook aanduiden als het spanningsveld \'an
waarden en feiten of van normatief en empirisch
redeneren. Dit dilemma is mooi verwoord door de
Zwitserse filosoof Amicl toen hij zei: 'De
werkelijkheid bederft wanneer het ideaal cr niet
zijn zout aan toevoegl, maar hel ideaalzdf wordt
tot een vergif, indien hel zich niet met de
werkelijkheid verbindt'. Met andere woorden: het
is verstandig zowel een eenzijdig idealisme als een
eenzijdig realisme te vermijden.
De plaats van waarden in de Nederlandse politiek
s'erandert. In de jaren 1945 lOt ongeveer 1965
,londen de beginselen van de levensbeschouwelijke
zuilen centraal. Tegelijk kende men in dele periode
van wederopbouw en welvaartsgroei veel gewicht
toe aan de waarden \'an soberheid en soeiale
rechtvaardigheid. Die combinatie maakte de
ontplooiing van de \'erzorgingsstaat mogelijk.

Van oogeveer 1965 tOl 1977 namen de waarden
s'an de gelijkheid, de solidariteit en de democratie
een grote plaats op de politieke agenda in. Het was
de periode van democratisering en welzijnszorg.
Na 1977, toen de economi"he stagnatie kwam,
hegon de periode s"an de bezuinigingen, waarin het
heginsel van de doelmatigheid centraat stond.
Politiek heeft altijd te maken met waarden, wals
de beginselen van de s'rijheid, de gelijkhl'id, de
solidariteit, de democratie en de
Hrdraagzaamheid .. 'slaar de Jand,leht daarvoor is
nict altijd ,,'en groot.
Het normatien" redeneren is vooral sinds de jaren
I:1chtig in de politiek afgenomen. Het getal en het
geld nemen in het politieke dehat een helangrijke
plaats in. Dc politiek wordt steeds meer opge\'at als
een markt. J\1cn spreekt VJn de UV Nederland, de
bedrijfsmatig werkende en klnntgerichle overheid,
de ambtenaar Jls nunager en de calculerende
burger. Er zijn politici die van alles de prijs en \'Jn
niets de waarde kennen. '\len huurt recbmemensen
in voor hf.:t'verkopf.:n' \'an overheidsbeleid, van
politif.:ke panijen en van polilici Jan de kiezers. Df.:
imagologie lijkt de plaats ~'an de ideologie in te
neOlen.
Het wijdverbreide cynisme, hf.:t ontbreken van een
geloof in idealen, ondermijnt de deOlocratische
dis(llssie en het slrC\-Cn naJr maar~chappdijke
hervormingen.
In de politiek !pat het niet alleen om doeleinden en
middelen en om oorzaken en gcvolgen, maar ook
om waarden en normen, Een politiek zonder
waarden heeft geen vastc koers, mist de men~elijke
mJat en wordt onherkenbaar. Vraa~ in gesprekken
over politiek vooral ook ef.:n~dom welke waJflicn
(idealen, principes, beginselen. uitgangspunten)
uw gcsprekspartner zieh bij een politiek oordeel
laat leiden. De politiek wordt da.ar veel
inll:ressantf.:r door.

Andries HOOKerWer{is politicoloog. Hij is emeritus hoogleraar bestuurskunde (!(lil d,' Universiteit Twente ill Enschede.
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Humanisme moet politiek
richting geven

De verkiczin~sslriid is 7:n bahlc fase
ingegaan. NOl/: cven en dan zullcll Je
dames en heren politici WC\;"f in Ilicuwc

samenstelling aan de slag moeten mer de
enorme maalschappclijkc problemen die
om poliriC'kc oplossingen vragen. Dal
kan puur zakelijk. Maar Jat blijkt
volgens G.A. van der Wal nict
\'oldocnde. Er zijn ook ideeën nodig,
principes over wal belangrijk is ,"oor
mensen en wat wenselijk is voor de
samcnlc\'ing. Anders zwalkt de polilick
stuurloos van de ene ad hoc-oplossing
naar de andere.

Het Nederlandse politieke landschap is
cr in de laatste d•...ccnnia niet overzichte-
lijker op geworden. Politieke partijen die
traditiegetrouw op een min of meer vaste
aanhang konden rekenen. zien hun ach-
terhan afbrokkelen. De uitslag van de
laatste g~m~enteraadS\'erkiezingen beves-
tigt daarmee een trend die zich niet tot
Nederland beperkt. 1~lijkbaar herkennen
grote groepen kiezers zich niet meer als
vanzelfsprekend in een bepaalde politie-
ke partij.

G.A. van der Wal

hoogleraar wijsbegeene
aan de Erasmus Universiteit

in Rotterdam

Deze ontwikkeling in de :-.Jederlandse po.
litieke verhoudingen is vrij recent. Tussen
de twee \X'ereldoorlogen en vanaf 1945
tot ongeveer 1965 was de politieke situ-
atie veel overzichtelijker. De politieke
partijen vertegenwoordigden elk e~n he-
volkingsgroep met een duidelijk herken-
hare suhcultuur. Ze profileerden zich op
hasis van goJsdil'mt of levensbeschou-
wing; uit hun program sprak een stelsel
van 'heginselen', een maatschappijvisie
waarmee de achterhan volkomen instem-
d,.
Deze wijze van partijvorming had gevol-
gen voor de manier waarop men politiek
h~drecf. Ondanks hun lIit~enlopende ide-
ologieën waren de partijen heel pragma-
tisch en zakelijk in hun dagelijkse politie-

ke praktijk. De hesluitvorming kwam tot
stand in een spel van geven en nemen,
want de politieke elites heseften te goed
hoe zeer ze tO[ elkaar waren veroordeeld.
Ze toonden een groot realiteitshesef en
waren hereid tot compromissen.
Dit pragmatisme lJl'pukte zich echter tot
de dagelijkse praktijk. Iedere partij bleef
immers vanuit zijn eigen Ievens- en maat-
schappijvisie opereren cn met andere par-
tijen onderhandelen. De eigen maat-
schappijvisie was voor de hetrokkenen
dan ook z.eker g~en franje m,lar een ge-
zichtsbepalend uitgangspunt voor hun
politiek.

Inmiddds staan wc op forse afstand van
dit politieke model. Bij veel partijen is cr
geen traditionele achterhan meer aanwc-
lig en van politiek die vanuit beginselen
wordt bedreven, is weinig meer zicht-
haar.
Er zijn verschillende factoren aanwijs-
haar dic tot de afbrokkeling van dit mo-
del hebben geleid. Zo zijn de diverse
groepsculwren in de laatste decennia uit-
een gevallen, hun karakteristieke overtui-

ASla..
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Dat de politiek IUlke achtergrond,'isles
nodig heeft, wil nog ni,.t zeggen dat die
ook heschikh<lar ~.ijn. Hl.t probleem
sl-hiim juist te zijn dM de so..:iale en ideële
voorw;IcIrden ,'oor wlke visies tegen.
woordig aan efilSlige slijtage onderhevig
l-ijn. HoeH~c1 w;urheid deur ook in
schuilt. het gaat leker te ver om op grond
daarv'lll nu tot het einde ,'an de levcmhe-
sdlOliweiijke verhalen te ("(lllduderen.
[k denk dat ,'eel mensen tegenwoordig te
z.eer onder dl" indruk l-ijn geraakt van dit
modieuze ~tandplln(. ,\let <lIsg,.volg dat
ll' geen oog lIll"l'rhehben voor wat Ie Jan
ldei'le reserves bes..:hikba<H behhl.n en
verwill1en d,Jar een eigentijdse expressie-
vorm voor te ~,oeken, StandpUlltl'n verlie-
zen echter hun aantrekkinttskra..:ht e11ge-
loofwaardigheid als IC llIet vanuit de ei-
gen ervaring steeds opnieuw worden ver.
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woord. Ze verworden rot clichés. De hes-
te dienst die lC\"ensheschollweiijke posi-
ties zichzelf en ons allen kunnen hewij/en
is nier lich in politiek-sociaal opzi..:ht l.()
grijs mogelijk te m,lken. Beter kunnen le
de maat,chappclijke consequenties ran
actuele dilemma's zo helder lllogelijk uit-
werken, Alleen I.n wordt duidelijk waar
polilieke deh<1tten over gaan. Kwesties
als hijvoorlweld het euthanasieprob1ccm
zullen dus niet Llllger om pragmatis..:he
re,lenen onder de t,lfel worden gewerkt,
want daar hlijven ze doorzeuren.

Ook van het humanisme <lIs geestelijke
,troming lllag men een uitwerking \'an
maats..:happelijke implicaties V<ln I'rotl'
vraagstukken verwa..:htt.'n. Niet (maar
dJ.t spn'ekt vanleli) OJll op die manier
oplossingen te vinden voor concrete poli-
tieke prohlemen zoals hijvoorbedd de
hekostiging van de gezondheidszorg.
,\Iaar wel om zo de richting te hep'l!cn
waarin die oplossingen gel.(Kht moeten
worden en inz.idn te geven in de criteria
waar een bevredigende oplossing aan
1ll00'tvoldoen, •
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Daarmee stuiten we op een twel'de di-
mensie van politiek, die te maken heeft
met orl/e wemen, doelen l'n prioriteiten
zèlf. Deze zijn niet eemoudig gegeven.
Het vormgeven V,lIldeze wellsen ,"n prio-
riteiten gebeurt in een collectief, l'en ge-
llIeen<;chap die IMar kijk op de zaken tot
uitdrukking hrengt en gest'lite geeft aan
wat belangrijk en wenselijk is en WJ.t
niet.
;s;"atuurlijk hoeft niet ieder po!itià pro-
hleem principieel op "herl' gezet te wor-
den. (;elukkig niet. Toch wllen op Je
,tchtergrond van de pr'lkti,che hesluit-
vorming altijd ideeën a'\llwezig moeten
zijn over wat helangrijk is voor men,en
en wat wenselijk is voor de samenleving.
Zijn die ideeën cr niet. dan zwalkt de po-
litiek stuurloo~ vall de ene J.d.hnc oplos-
sing na,lr de anden" Om duidelijkheid te
scheppen, zal men lich regelmatig moe-
ten hainnen op deze tweedl' dimellsie
van politiek.

-

l

hingen en leefwijn"n zijn \"ervluchtigd. Dl'
verschillen tmsen de groepen zijn kkiner
geworden. Tegdijhrtijd i~ l'r steeds meer
verdeeldheid binnen de groepen ontstaan
(geelI huis dat niet innerlijk verdeeld is).
Als hq.\inwlcn op deze m,lTlier hun veran-
kering in een Iwpaalde manier van leven
en denken verliez,'n, en mede daardoor
omstreden r,lken, d,ln n~r1iezen Il' hun
funnie als kompas voor twt hedrijH'n
van politiek.
Gevol!, IS dJf er een ideologisch vaculim
is ollt,taan, &lt nu wordt ing,'llulllen
door een combinatie van ideologidoos
pragmatisme en instrull1ent'llisme. t kt
ideologicloos praglll,ltisll1e gelat er \'an
uit &\1 men politieke probklllen per !,e-
val ,'n gqWven de situatie, mOl"t ("n k,ln
oplossen. Daarbij komt dan het instru-
nlt.•ntalisrtte d,1! il'dere vorm van hande-
len. dus ook het bedrijven van politiek.
slechts heschonwt <lis hl"t vinden van ,k
juist<, middelen om een gegl"Ven ,-jocl te
hereiken.
Dcze comhin,ltie V<l11pragmatisme en in-
strument,lli,nK' krijgt ,teeds meer ll1vlued
op onze mani,"r \',lll denken en handelen.
Er ontstaat een cu!tuur die steeds vaker
een 'technische' aanpak V<lnproblemen
v(Jorst<l,lt. Die a<lnpak toont zich ook op
gebiedl'n die V<ln zich~.e1f uit nil"t-tech.
nisch gericht ~.ijll. zo,lls opvoeding. ge-
zondheid~lurg. onderwijs. wetensch,lp,
het recht en d," kunst, Door deze ontwik-
keling lijken m<lats..:happijvisies ('IJ ideo-
10bieën tegenwoordig otw('1 overhodig,
otwel lil \'Cf/wakt dal ll' gl'en richting
meer kunnen geven aan het politieke he-
drijf. ~laar hetekem dat nu het einde V,Hl
de principe-politiek en daarmee dM er
geen p!a<lts mn'r is \"IlOr In'enshl'schou-
wing in de politiek?

Politiek, als gerichte ordening V<lndl' sa.
menleving, heeit een 'te..:hnische' dimen-
sie: wc weten &111min of men n<luwh'u-
rig wat we willen en hoe we een gegeven
situatie aan onze wensen kunnen aanpas-
sen. In dit opzi..:ht is het dus I,aak om dl'
juiste middelen te vindl'n die heantwoor-
den aan het gewensk doel. Politiek. in
dele t,-.:hnische zin \'an her woord. is im-
Illers sterk gericht op het oplossen van
prohlenwn.
,\laar I.o'n te..:hnis~"he henadering vol.
staat niet hij. hijvoorheel(L het loeken
n<lar een andere inrichting van de he-
t;lling van de gezondheidszorg. Evenmin
is d,H het gC\'al hij de heslissing over de
milil'uhl'lastende uithreiding ,'<In S..:hip-
hol of hij de H,Ug of de Centrum-Demo-
craten huiten spel gaet moeten wurden
in de gellll'enlepolitiek, Fen bevredigende
oplo~~ing vour dergelijke kwestie~ komt
niet binnen bereik door een louter techni.
sche. pragmatische b~"nadering. Zonder
achterliggende ideeën ()\"l"rma,lts..:happe.
lijke solidariteit, de rol \"<111 de overheid.
dl" gronden voor natuurhehoud en de he-
tekenis ,'an democt<ltie, worden dis..:us-
sies over zulke kwesties stuurloos eH cha-
otisch.
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rwegingen van Heleen Dupuis

Foto's: Chris Pennarts

door Trudy Kunz
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U schrijf!: ecn moraal moel je altijd hlii-
ven lOeisen aan de werkelijkheid. En als
dir werkelijkheid veranJeTl, verandert
(lok de mora;)!.
"Ja. Ik ben erv;)n ovt'nuigd dat de anti-
conceptie-pil de seksuele mor;)al grondig
heeft veranderd. En dat de huidige medi-
sche technologie ook de opvarringen over
medische ethiek verandnt, zelfs móet
verandrren. Ku nog vasrhouden aan al-
lerlri klassieke morele principes in een
geneeskunde waar zoveel k;)11 - dat is
r;)mpzalig. ~loraal is iets flexibeIs, waar-
mee ik nÎet ontken dat er in veel moralen
- wam er zijn er natuurlijk mer:rdere - ge-
meenschappelijke elementen zitten." ~

mogelijk kwalitrit gr:p'lard moet gaan.
~vloraal is er niet om het elkaar lastig te
maken, maar juist om het prettigr:r voor
elkaar te maken." Met zo'n invulling
neemt zij duidelijk afstand van de calvi-
nistische traditie, die het afschrikwek-
kende en benauwende van de moraal hr:-
nadrukt. "Het altijd tekortschieten en het
zondehesef zijn dingen die mii ahsoluut
niet :lJnsprr:ken. Ik voel veel meer voor
het standpunt van dr: oude Grieken, die
een samenhang 7.ien tussen goed leven in
1l1orelr zin en goed lev'en in de zin van een
aangen'li1m levcn leiden. Met nalllc bij
Aristorelrs heb hen geluk en gocdheid
hed veel met elkaar te maken.
Dat wu ik graag hr:eI duidelijk willen 011-
derstrr:pen: je morclt" plicht doen is nirt
7.0 naar als je denkt. \X'e moelen elkaars
lcv'cn betcr zien te maken. Je ziet dat ht.e1
duidelijk in de gezondheidswrg, waar de
medische ethiek ertoe dicnt dat men er
nirt alleen als patiënt, maar ook als mem
brter van wordt. Volgens mij is het doel
van rnori1al: zoveel mogelijk proneren te
maken vall Je mcnselijke situatie. Dat
houdt in dat je heel goed moct blijven na-
drnken over alles wat je doet. Daarmer: is
niet gezegd dat jc leven er moeilijker door
wordt - hoogstens dat ie bewuster Ir:efr."

ntele belangen
ensen op het oog

Haar werkkamer in her ouue bculteits-
~chouw in LóJcn is hoog en licht en
ademt een weldaJig!;: stilte. Buiten ruisen
7.ilvcr~rocnc hlaadjes in de voorjaars-
wind, hinnen wordt de !leuuale studeer-
kamer-sfeer aangenaam doorhroken
door persoonlijke accentl:"n als een huise-
lijke zithoek en koffie in waarachtig por-
selein. Het is nog vroeg in Je ochtend,
maar Heleen Dupuis heeft me begroet
met een hijna voelbare werklust. Haar
stem is licht, hijna meisjesachtig - een
verrassend contrast met de weinig IUl"hri.
ge materie die ze aanroert.
Ze hegrijpt wel W;l;\{01l1 hrt woord 'mo-
raal' hij velen het heeld oproept van een
opgestoken vingertje. het vingertje van
de staat, de kerk of hr:t oudt"rlijk ~elag.
Daar hoef je alleen de gt"schit"Jt"nis van
de seksualiteit maar op na tt" slaan. ~og
niel 7.0 IJ.ng geledrn zette de seksuelr: mo-
raal mensen volkomen klr:m. 1har om
dat a,pr:et van dr: moraal gaat het in de
visie van fklr:r:n Dupuis niet: "Ik zie mo-
raal meer als er:n ovr:r1evin~sstrategie,
waarhii dat overleven lidst met zoveel

zich af hoe ze goed moeten leven.
aarden moeten ze zich houden om
mogelijk bestaan te leiden? Dat is
denk nou niet gelijk aan iets hoogs
te opgeheven vingertje. Want een
edragsregels, hebben we allemaal.
moraal ontworpen om het leven te
je niet zeggen, want zekerheid en

merken van een moraal, zijn ver te
n ook niet meer wat goed is en wat
al jaren bezig met deze vragen. Zij
elder boekje over: 'Goed te leven,
d dus dat de Humanist de bekende
prek over eigenbelang en egoïsme,

over vrije wil en morele plicht.
p een bepaalde manier behandeld
n dat je anderen ook zo behandelt.



Er zijn nog zoveel noden in de samenleving,
moet je dan al je eigen behoeftes maar laten
prevaleren onder het mom van: ik heb er
recht op?

~Ik denk dat mor,lJl brstaat uit opeengc-
stapeldr ervarinl;; mCTlSengrven in hUil
morelc regds uitdrukking aan wat 1.1' uit
het verleden hebben gl'leerd. Dat kan me-
de door de godsdienst of l'en andere au-
toriteit ocpaald Lijn.~ .\Ioraal Staal ook
niet per drfinitie voor het goedr: "Het
kan Il<\tuurlijk ook behoorlijk fout gaan.
Hitllèfs ups.attillgl'll deugden van geen
kant, maar ik zou Ir wel als 'moraal' wil-
len kwalifi..:eren. Ik vind het op zichzelf
niet erg dat cr vcrs~.hillen in moraal zijn -
Ill't vervelende is alleen, dat t'r in de sa-
mcnleving I.oveel machtsfactoren in ml'e-
,pelen. Er kan een heersetlde moraal ont-
st;lan die melèf te maken heeft met nll'tl-
sen die de ma~.ht hdJben om hun vIsie op
te leggen, dan dat het gaat om een echte
morele, met goede argumenten gesta;lfde
oVl'rtuiging.~

Als moraal is geb.lseerd op een complex
van en.aringcn, dan is hrt dus iets wat
p.lS in de volwaswnheid vorm krijgt.
"Ja. Een theorie daarover die ik buitt'nge-
woon n'rhclderend vind, is de theorit'
van Kohllwrg. Hij signaleert &n de mens
als individu, maar ook als soort, in dc
loop van zijn omwikkeling steeds diepere
motieven krijl;t om te h;l11delen. EerS!
doe je iets omdat je gl'en tik op Ir vingers
wilt krijgen, d'lll doe je het umdat je aar-
dig gevonden wilt worden - 'the gmJ<!
b()y ()riCII/dtioll' - maar op een gegevt'n
ogenblik kom jt' eral.htn dJt cr ook an-
dere, meer fundamemde redenen zijn.
Ihn komt het stJdium van de reciproci-
teit, de wederkerighód, w,l;Irin jl' her-
kem dat je, JI, je I.elf wdgedaan wilt
worden, anderen ook wel moet doen. En
in hl"t hoo~ste stadium overstijgt je han-
delen het ei~el1behlllg: dan doc jc icts,
omdat je denkt dat hl,t voor ons allen her
beste is. Ik vind dM een mooie theorie,
omdat je zo kunt Zlcn Jat zowel volken
,lIs individuen ergens in hun ontwikke-
ling zijn blijven steken. K

De link naar \'erlol'Jering en tcloorganl;
lijkt op dit punt makkelijk gelegd, m,ur
daarvoor is 7.e toch te weinig pessimist:
"Als je cr politiek naar kijkt, vind ik dJt
wc - alle kriti,che kanttekeningen even
ter/.ijde - În de westerse wcreld wel pro-
beren een hoog nÎveau te halen. \'<;'edoen
echt allerlei Jingen die als samenlevin~
niet in ons eigen belang zijn. Ik geloof cr
niets van dat wij er zoveel b<ITb,l<lrsrrop
lijn geworden. Ik geef toe; de afwijkin-
gen die we in on;r;eeeuw zien, zijn natuur-
lijk afgrijselijk, :\laar we herkl.nlll.n ;r;e
wd als afwijkingen en dat vind ik al een
vooruit~ang. :\1et n;tme ;tls het om medi-
sche ethiek gaar, vind ik het onzin om tl.
hewereTl d,lr we ons op een hdlenJ vlak
l.Ouden bevinden. Wij lijn ontzettend
mrgvulJig lIlet leven haig. Ook wat be-
trdt mensenreChll'n: we proberen dJar
toch iet, \'an te maken vanuit een zeer
principiële overtuiging dat alle mrTlsrn
recht hebhen op bepaalde minimum-
HlOrwaarden om te kUllllen besta,m."
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Kan iets absoluut 'goed' of 'kwaad' zijn?
"Ik kan alleen maar zien Jat mensen op
verschilll'llde manieren omgaan met goed
en kwa,ld. Of er een ab,oluUT 'goed' en
een absoluut 'kwaaJ' i, - dar weet ik niet,
want ik kan het niet kennen. Daar l.it ge-
woon Je l'l~en waJTlleIll1lll;, Je el~en per-
ceptie tussen. Iloewcl ik denk dat heel
veel rnemen zich kunnen vinJell in de
formulering die wc tegenwoordig vaak
gehruiken: een 'guede' nlOraal bedt de
fundaml'ntele belangen van mensen op
het oog . .\laJr dJt is alleen l'en bdrr.
Hoc ie die Illor;lal dJn weer in\'ult en wat
je wat je onder fundamentele belangen
van mensen verstaat ... daar kun je na-
tuurlijk ook weer CL'l1stevi~ robbertje
over vechten,.'

U sleh: dan hij de vrije wil is de mens in
slaal te kiezen 11TSsenJlternaliC\'eTl. Mer
andete wuonlt:n: zónder die vrije wil
o,.crkoffien de dingen je alleen maar en is
'goed te leven' een kwestie \',m we'.al.
"Spreken m.er 'goeJ. en 'kwaad' bele-
kent Jat mensen tot op zekere huogte

aansprakelijk gcsteld kunnen worden
vuor hun d'lden. En dat kunnen IC P;lS,
al, ze cr zdf een stem in hebben gehad. In
een ~y,teem waarin cr geen enkele ruimte
ISom keu/,es te makcn en waarin mensen
alleen macH insrincrffiJtig hJndelen, nJaI~
dieren - in 7.o'n systeem is mora,ll 11Îl"(
aan de orde. Dat vmd ik ook zo mooi JJn
de studies VJn vooroorlogse Duitse Jn-
tropologen, lcmanJ als GehIen ziet de
mens hijvoorbec1d al~ ':'I.langc1wezell'.
ECIl wezen met Jl1erlri gebreken, Jat
door zijn zllltuigen en zijn hiologi,;:he in-
,tineten niet op één '.ast spoor wordt ge-
let, maar iuiH bij alles ecn zckere ruimte
heeft en daardoor mN honderJen keuzes
wordt geconfromeerd. In die situatie
dient moraal om de benoJigd<:' strunuur
in dK' keuze> aan tt' brengen'"

Zonder vrije wil Jus geen moraal. I'oli-
tiek gezien betekent dat, dM een dicta-
tuur per definitie Jltlorecl i~. :'I.taJTWJt
hcteh.nt het, omgekeerd, nmr een land
WJar de indiviJucle keuzemog( ..lijkheden
wijwcl onbcperkt zijn?



Iieleen Dupuis: ~Ik \'oel er wel iets voor
om te zeggen dat mensen in morele zin te-
genwoordig overbelast lijn. Ik vind het
zelf ook weleens een zware bst, terwijl ik
er bijna professiOJ1l'el in hen getraind om
problemen te herkennen. Er wordt mij
weleens iets voorgclC!;d en dan heb ik iets
van: 0, n10l't ik daar óók alweer over
denken? :'vlilieu, vluchtelingen - het
houdt niet op. En dan is het, denk ik, een
menselijke neiging om op een gegeven
moment te ze~en: 'laat maar zitten'. Zo
kijk ik SOIllSocwust niét naar het Jour-
naal. AI die ellende - évcn niet. Ilet zijn
toch allemaal dingen waaraan jc jc ergen:
omdat je vindt dat we er eigenlijk iets aan
zuuden moeten doen. Het prohleem is
ook: je moet zóveel feitenkennis hehhen
om (}\'erwogen morele keuzes te kunnen
maken, dat het steeds moeilijker wordt
om ecn samenleving op dat niveau te
brengen. Je moet wel htél goed onderwijs
bieden, \vil je hereiken dat de meeste
mensen begrijpen wat dingen voorstellen
en wat de consequenties zijn, Ik krijg hij
veel politici toch ook vaak het idee dat
het hen eigenlijk ontgaat waar het precies
om draait. Neem alleen al het fenoml"Cn
genetische manipulatie. Puur feitelijk valt
dat al niet te snappen, en dan mocl je er
ook nog een morele waardering aan ge-
ven! Dar is erg veel gevraagd vanmensel1.
In principe kun je wel op tijd de discussie
openen en er is ook een staatscommissie
geweest, onder leiding van een ethicus,

die al die zaken heeft hekeken. Alleen.
niemand weet hoe het allemaal verder
gaat en wat prt'cies de consequerlties zijn.
Op het gehied \'an de klinische genetica
weten we wèl war cr aan prohlemen aan-
komt, en de genetici zelf z.ijn ook dr eer-
sten om het te vertrl!en, alleen - hoe ,bn
te reageren? Dat is nog niet lO simpel."

Onheilsprofeten hehben altijd g{"7egd:als
de mogelijkheid er is, valt het in alle rrde-
lijkheid te verwachten dat er vroeg of la,lt
ook gebruik \lan wordt gemaakt. Iieleen
Dupuis, hoewrl geen onheilsprofeet, kan
z.ich daar wel bij a'lIlsluiten. Het is ;11-
thJ.ns een mechanisme dat zij op allerlei
gehied ht'eft kunnen waarnemen. "Toch
is het theoretisch gesproken denkbaar
dM wetenschappers iets uilvinden zonder
d,u wij rr in de gewndhridszorg iets nwe
doen. Zoals hijnJOrheeld het kunstmatig
zwanger maken \lan oudere, niet meer
vruchtbare vrouwen, Er zijn nog zoveel
nodrll in de sarnenlrving, moet ie dan al
je eigen behoeftes maar laten prevaleren
onder het mom van: ik heb er recht op?~
-"laar de ontwikkeling en de dadendrang
\'an de men~ hebben nu eenmaal steeds
verderstrekk"ntlc ge\'olgen, en in een
drocvig moment lOl! je tot de conclusie
kunnen komen dat aan het eind daarvan
louter onheil ligt. Dupuis noemt de gi-
gantische hoevt'c1heid auto's op de Wt'g
een voor de hand liggend voorbeeld,
"maar lelfs de geiser in onl.e keuken kan,

Ook volwassenen
kunnen elkaar
opvoeden door elkaar
te laten zien dat de
hele zaak beter reilt en
zeilt als iedereen
bepaalde morele
waarden in acht
neemt

indien consequent niet schoon gemaakt,
een menselijk drama ontketenen. Het is
ongelooflijk hoe wrgvuldig je eigenlijk
mort leven - niet alleen om je eigen leven
tI.'behouden, maar ook om dat van ande-
ren te sparen. ~

U zit,! de moraal veranderen in onze sa-
mt'nleving?
~Ja. In het verlrdrll hebben heel veel
mensen zich door hun kerk of door de
overheid de wet laten voorschrijven, en
dat is duidelijk aan het veranderen. Dat is
begonnen met die enorme opleving van
burgerlijke ongehoorzaamheid in de ja-
ren lestig t'n nu vinden wij dat de over-
heid eigenlijk geen moraal meer hoort te
hebben. Er mot't wel overeenstemming
zijn over t'en aantal morele kwestirs,
maar \Crder hehhen wij tlKh allemaal het
gevoel dat we zelf onze moraal moeten
invullen. En behalve in hele kleine speci-
fieke groepen scoort de kerk toch ook
niet echt hoog als het gaat om het voor-
schrijven van mOTek,nOTmen. ;-;rederbnd
is daar wel een heel sterk nlOrbeeld van.
Ook de katholieke kerk krijgt hier met
zijn heperkende seksuele moraal geen
voet aan de grond. De anticonceptie-pil
wordt hier evenzeer door katholirke
vrouwen geslikt als door niet-katholieke,
en ook zaken als abon:us en euthanasie.
ik zou weleens de cijfers willen lien,
ffiJ.ar ik ben ervan overtuigd dar dat gelij-
kelijk verdeeld is onder alle gez.indten en
niet-gelm'igen. Vroeger was het mede de
rol van de kerk om een morele gids te zijn
en ik denk dat kerken die rol niel meer
spelen. ~

\\'ic zou die rol van morele gids nu moe-
ten of kunnen spelen?
"Uiteindelijk is moraal natuurlijk een
kwestie van opvoeding, ni('t z.oz.eer door
de scholen m;ur door de ouders zelf. Ik
geloof wel in het idee dat wij als een on-
beschreven blad ter wereld komen - uiter-
aard met een aantal primairr hiologische
neigingen - rn dat wij qua moraal ge-
vormd worden door de cultuur, het on-
derwijs en de opvoeding. Het is natuur-
lijk volkomen duidelijk dat de één daar
\leel ontvankelijker voor is dan de ander.
Ik denk ook - lllaar daar moet ik voor-
zichtig in zijn - dat, naarmate je verder
ontwikkeld bent, de kans groter is dat je
beseft dat cr morele verplichtingen zijn,
('n waarom die cr zijn. Ze I.ijn er, omdat
we niet z01ld('r kunnen. Ik pleit er ook
voor dat w(' terug moeten naar onz.e n1O-
rek' verplichtingen, Het CDA noemt het
'chri,telijke waJrd,'n" wat in mijn optiek
hetzelfde is. \'\'e moeten onze kinderen
Wt'er opvoed('n met het besef dat cr mo-
rele verpli.:htingen zijn ('IJ dat je niet
zomaar een tramhuisje in dkaar kunt
timmeren. Ik hen ban!; dat een hdrboel
ouders er toch te weinig bij stilstaan dat
zij daarin een taak hebben; dat zij !;rt'n-
/('11moeten slcllcn.~
Ze denkt hij opvoeden overigens niet al-
leen aan kinderen. Ook volwa,senen
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Wereldhumanisme op de
drempel van de 21ste eeuw?

Ingezonden Mededeling

Het Nederlandse humanÎsme omvat
meer dan hel Humanislisch Verbond en
het wercldhumani~mc is ruiml:f d,m de
IHEU. Het wordt tijd het weSlcnt,:
humanisme Ilo: confronteren met hel
humanisme van andere culturen cn
conrinenten. En me( wal de vcrschillcmk
vormen van humanisme hebben tc
leggen O\'Cf de parallox \';10 ome lijd.
Die paradox wordr gevormd dour de
groeiende mondiale albankclijkhcid die
gepaard gaal mei een schrijnend gehrek
aan begrip en aan gemeenschappelijke
waarden. Reden genoeg om in 1990 de
stichting Forum 2001 op tc richten mei
als stuwende krachrcn Foos Elders,
hoogleraar aan de UnivecsÎtcÎI voor
Humanistiek cn Rob 1îclman, vonTzilter
van de al gcnocmlic inlcrnationalc
humanistische nrganisalic, de IHEU.
forum 2001 heeft als doelstelling hel
bieden van een phltform waarop
humanistisch ingestelde wetl'nschappers.
kunstenaars en filmofen "rij mei elkaar
in dehat kunnen !laan o"er
wereldproblemen. ongehinderd door

Rekenschap over paarse
coalitie
Het verkiezingsjaar is reden om het the-
magedeclle vJ.n het maartllllllllller van
Rekens<.:hap te wijden aan de mogelijk-
heid van {'"en'paarse coalitil" tus,en Pv-
dA, VVD en D66. Over de wenselijkheid
van zo'n coalitie schrijven in dit nummer
oud-HV-voorzitter Rob TielmJ.n. D66-
kam{'"rlid Louise GroenmJ.n, oud VVD-
kamerlid (in'etje den Ou{len ell Emmy
j'lcubs.
U kum dit nummer van Rl'kenschap be-
stellen door f 14,- over te maken op giro
58229.'1 t.n.v, de stichting Sonates te
Utrecht onder vermelding van '({<:ken-
schap maart 1994', E{'"n abonnemrnt
kost f 50.- per j,l,lf (vi{'"rnummers) rn kJ.n
worden opgevraagd donr te schrijven
naar: Humanistisch Verbond, Antwuord-
nummer 2181, 3500 VB Utrecht (pmtze-
gel niet nodig). Wa<.:ht S.V.p. met beulen
op de al'ceptgirokaart,
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enige achterban. Twee jaar !leleden werd
door de srichting op Sardinië een
symposium georganiseerd met als Ihenla
HumaJlism foward tI'l' Third
:••Iil/ellltiulII, waarvan onlangs het
verslag in boekvorm vencheen.

In het \'('esten zijn we in het algemeen van
m•.•ning dat h•.•t humanisme t{'"ntijde van
dl' R•.•naissanü' is ontstaan. toen denkers
en s<.:hrijvers de Griekse en ROJlWm,l'
Oudh<.:id heronrJektell 1.'11 cr zi<.:h1T\ her-
kenden, De Algerijnse islamoloog .\10-
hammed Arknun is het dJ.ar nil:t mee
eens. Volgens hem i~ er een ononderhro-
ken stroom humanistis<.:h erfgoed ge-
weest "anaf de Oudheid TOt aan Je Re-
nJ.issJ.n.:e. Tijdens onze 'donkere .\lidJel-
eeuwen' liep die echta tussen de 8ste l'n
12ste eeuw via de Arahis<.:he cultuur. De
geestelijke kloof tussen islam en het Wes-
ten is volgens hem het produkt van de
beddvorming door de eeuwenlangl' strijd
meI het Ottomaanse rijk. Dit verwrongcn
heeld van de islam lijkt tegenwoordig he-
laJ.s bn'estigd t{'"worden door het oplre-

Oratie van prof. Van der
Staay: 'De les van Plantijn'
Op dondrrd;\g 14 april lal ..\driaan v;\n
drr StJ.J.y een r{'"de houden met als tit{'"l
'De I•.•s van Plantijn'. Daarnl{'"e aanvJ.ardt
hij lijn ,llllbt als bijlOnder hoogler'lJ.r in
de Faculteit der Historische Kunstweten-
schappen van dl' Erasmusuni\'ersiteit
i{ottadam. Zijn le{'"ropdracht is daar
'kunst en sJ.ttl{'"nleving in humanistisch
pl'rspectief, in het hij zonder de g{'"schied{'"-
nis e ,Ictuele vormen van <.:u1tuurkriti{'"k
en cultuurpolitiek'. Prof. Van der Staay is
door de stichting So<.:r,ltes in het ambt be-
noemd. In het dagelijks leven is hij din:~c-
teur van het Sociaal en Cultureel I'lJ.nhu'
reJ.u.
Dele inaugurele r{'"de is openh,ur en
vindt plaats in h,,\ Groot Auditorium van
dl." Era,nlu,univeniteit, Burgemeest •.•r
Oudlaan 50 in Rottl'rdaffi. Aanvang
16.00 uur. Om 16.45 uur iser re(eptie.

"Enlightenment
Intensive" .

Werkzame methode voor het zoeken
van de eigen waarheid. 21-23 mei.

Inlichtingen: 072 • 642063.

den van een handjevol moslim-fund,l-
m{'"ntalisten, die mishruik maken vJ.n
hensrndr gevoclrns \'an onvrede in de
Ar,lbische werrld. l'J.s wanneer deze g{'"-
voelem, gevoeJ door Je l'<.:onomisdw af-
hankelijkheiJ van het W'estl.'n, verdwe-
nen zijn en er ,prake i, van stahicle
staatsgrenzen, is er {'"ensJ.menleving mo-
gelijk waJ.rhinnen het ArJ.hisch huma-
nisme opnieuw kan gedijen.

In China hestaat volgens de in b'llling-
schap levende Chinese di<.:hrcr DuoDuo
{'"veneens een eeuwenoude humanistische
traditie, gekenmerkt door het streven
naar harmonie, naar evenwicht russell
yin en yang. tussen het vrouwelijke en het
mannelijke, het natuurlijke en cu!tuurlij-
kc. inkeer en expansie. Door de noodlot-
tig{' Culturele Revoluti{'" en het onder-
drukkend{'" communistische brwind is dr.
ze traditie op d{'"achtergrond gerJ.J.kt. Op
Taiwan bleef de trJ.ditie e<.:hter wel be-
staan maar komt meer en meer in de knd
door politkke spanningen en het genad{'"-
IOll.' kapitalisme van de {'"conomische ont-
wikkeling. DuoDuo l.Îrt {'"{'"nmogelijke
revival vall Chines{'" humJ.nistiSl.-he wJ.J.r.
den hij ll<-300,000 intellectuelell die Chi.
na ontv[udlttell. Zij strl.'\'en n'n balans
na tus,en Oosterse en \Vesterse waarden,
al WJ.Shrt allel.'n al uit lijfshehoud.

Tot slot een st{'"muit de 'Twrede Wrreld'.
die van de ROI.'lllel'IJse filosoof Andrei
PlcSlI, Humanisme is volgens hem in
Oost-Europa lTIJ besmette term. Het
roept allerlei llrgati{'"ve asmci;ltics op als
macht, leidl.'r rn volksgenlel. Ik term
'humanisme' doet enl'rlijds eell appel op
iets goed, in de mens, op hel 'ml'l1selijke'.
liet UJllllllLlllisme hcelt l1l't humanisme
echt{. misbruikt waardour humanisme
wordt geassocieerd met ideologie, propa-
ganda, dubhde moraal. Volgens Plesu de-
gener{'"ert humanisme zo gauw het wordt
tot wercllib{'"schouwing en het -d{'"vkug
van nK'nsdiikheH.I' verliest.

'Ultllldllism t(JWllrd the Third i'vlil!emiufII'
kan worden hestcld worden {ioor f 20.-
m'{'"r t{'"maken op rekening 44,65,54.952
\',Hl d{'" ABN-'\'\lRO.hank t{'" Amster-
dam (di{'" als gironummer 2J9 I hreit),
ond{'"r verrnelding: 'hestdling lluma-
nism'. Eind april vindt het twn'dl' sym-
posium plaats. Inlil'htingen: Forum 2001,
KOllilJg,laan 4, 1075 AC Amsterdam,
tel; 020 - 5736311.

Alh{'"rt :-.Ji{'"u\\'lJ.nd





Voordat ze haar politit'kt" stroming Olll-
sl"hrijft aarzelt ze even. Ina Brouwt'r (43),
parlt'Tllt'ntslid voor Groen Links cn hij dt'
komendt' Twt't'de Kamerverkiezingen EEn
van dl' lijsttrekkers van dl'ze partij, houdt
cr niet van om in ht'rhalingen te raIIl'n.
Ze zegt; ~Ik probl'er zakt"n elke dJg op-
nieuw onder woorden te hrt'ngen. [k pro-
I)l;'t'r altijd zorgvuldig mijn woordt'n tt'
kiezen. Het is niet zo dat ik na een Haag
een knopjt" indruk en het antwoord heb."
De kern vall de beweging is niet gemak.
kelijk te dcfinit'rt'n. Ina l'>rouwer voor-
7.ichtig; ~Groen Links staat voor de kwa.
litt'it van het leven.~

Het klinkt groots meur is mindt'r hoog
gegrepl'n dan ht't lijkt. Groen Links, zo
meent Brouwt"r, ht"cht Jan het belang \'an
"de leefomgn'ing van de mens ~, hn mi-
lieu (groen) en zet zich in voor de solida-
riteit tussen mensen (links), "[k zeg nil,t
dat del.e bq!,rippen Jl1een aan (;rnen
Links zijn voorbehouden maar hij ons
vurmen ze de uitgallj!;spuntell, Wij zijn
ons IW\.\'ust dat we in ons politieke han-
delcll er iets vuur moeten doen CH Lltrn.
Je krijgt nil,t Wlll,lar een samenleving
waar iedereen tot zijn rel-ht komt, je
krii!;t niet zomaar een milieu dat It"t.'fbaar
is en hlijft. Je moet er iets voor dot'n. ~
Het ollders..:hcid tussen Groen Links en
de andere politieke stromingen in :-Jeder.
land illustrn"rt In,l Brouwer aan de hand
van het creJo vrijheid (Iiheralen), gelijk-
heid (socialisten) en broederschap (chris-
ten-drillocraten). "Deze begrippen 7.ijn
ulllstaan in de tijd VJn de Franse Rl'\-olu-
tic tuen dl' burger zich ging l'rnanciperen.
Die elllancipJtit' betrof de economisch
zelfstandigr man. De vrouwen werden
uitgesloten e\Cnab grote groepen man-
nen, de zogenaamde bezitslozen. De vrij.
heid betekendl' dus nil't dl' niiht'id van
vrouwen of van vrel'mdelingen. fk ge-

lijkheid was een strijd tussen gegoede he-
ren. En de bnll'dl'rsdlap ... ik lOU dat
woord nooit genruiken omdat het 7.0
mannelijk is, omdar her alleen lwuckking
heeft op de reLuil's tussen mannen."

De omillekeer nllld enkele decennia !!,cle-
den plaats. Brouwer: ~In de jaren zestig.
zevemig zie je dM met name de vrOUWl'n.
heweging de hetekenis van vrijheid, ge-
lijkhód en hroederschap ter discussie
ht'cft geMeld. Vriiheid voor wie, j!;c1ijk-
heid voor wie? En hoe zit het met het zus-
tl'rsc!J,lp? In fóte wuden de politieke
stromingen tot herbezinning gedwongen.
Belangrijk bij (;roen Links is dat wij voor
cen decl onze wortels hebben in de HOU-
wenbeweging. DI.' Houwrnbeweging is
voor ons een grote inspiriltiehrotl."
De slog'lTl van de !'ranse Revolutie richt
zidl op de relaties tussen mensen. "liet
gaat Olll dt' vraag hoe de mens zich ver-
houdt tot de staM, dl' overheid versus dl'
burgers, \-laar hl't g,lat cr helemaal niet
om hoe de mens zi<.:hverhoudt tot Je na-
tllur. De natuur is altijd een val17eifspre-
kend gegeven geweest. liet W,ISer en de
llwns kon er gehruik van maken. liet eni-
ge discussiepunt was of de natuur - dt'
grond - gelijk en rel"htvaardig wud ver-
deeld. De milieulwwq;ing - waarmee wij
ons verwant voelen - heeft dcze hegrip-
pen ook ter discussie gesteld. ;s;':ltuurlijk
zijn dl.' relaties tussen menSl'n belangrijk
maar de basis waarop wij lcven st<lJt op
instorten. Ilue kunnen wij over nijheid.
gclijkheid en broeJersch,lp of zuster-
SCh'lp blijven praten als we over twintig
jaar geen werelJ meer hebhen om dit te
realiseren? "
Hoewel de grote politieke partijen in de
loop der jaren ClOghebben gekregen voor
nijpende kwesties als hrt milieu, ziTten ze
nog te veel ingekapwld Hl hun historische
v'nrm, vindt Ina Broll\wr. ~Groen l.inks
beschollw ik als een stroming dit' et"1Jpo-
ging W,l,lgt om inhoud Tl' geven aan n'n
nil'uwe lllilnier van denken over de maat-
sduppij, over de po!itiek.~ Groen l.inks
is l'l~n p'lrtij in omwikkeling. Opnieuw

langrijke kwesties als de plaatsing van
kernwapens, maakte hct niet zOl"eellllrrr
uit of je tot de CPN, EVI', PPR of PSP be-
hoorde, '.:i/ekwamen elkaar overal tegen.
[n de vrouwenhewq::ing, in dl' vredeshe-
weging, We hadden de7elfde standpun-
ten. liet was heel moeilijk l"en buiten-
st<lJnder de verschillen uit te leggen. \X!e
hegrepen dat de sl-heidslijn niet meer leef-
de." Een nieuwe lichting politici kreeg
het voor het zeggen. liet besef 'samen
staan wc sterk' dOJllilwerde. [nel l!rou-
wer; "Velen van ons hehorl'n tot dl' hene-
ratie van IY6X,~

Ze hes<.:houwt zichzelf als een typische
exponent van die woelige jaren zestig.
Gevormd in een tijd waarin opstandig-
heid 'bon ton' was, sloot ze zich in 1973
aan bij de Communistische Partij S"eJrr-
land. Voor deze partij vervulde ze van
IYSI rot 1986 het kamerlidmaatschap.
Onder haar leidersch,lp verdween de
CP:-.J uit het parlement. Aanleiding voor
haar aansluiting bij de CI'N was l'en be-
zoek aan India, Daar werd ze geconfron-
teerd met "de afgrijselijke armoede~ van
de Derde Wen'IJ. H,lar wt'etl-in tegen de
westerse zelfgenoq;zaamheid grot"ide.
"Ik was wel een echte student, een opko-
mende carrièrevrouw maar ik kon niet
tegl'll dl' l'go"istische benadcring van wel
Nederlanders die alleen maar bezig wa-
ren met hUil eigen carrii.-re en die vonden
dat de rest van de wereld voor zichzelf
moest zorgen. Dat druiste in tq;en mijn
plichtsgt'nlel dat je voor mensen dic het
niet reddl'n moet zorgen ...
To..:h was Je politieke keuze opmerkelijk
voor een in Rottl'rdam gehoren dochter
van een politie<.:ommissaris die de ('l'rste
jaren van haar studie rechten in Gronin-
~l'n lid van het studentcncorps was, Of
wellicht niet. De 6X'grneratir wordt jui ••t
gekenmerkt door l1l't verzet tegen dl' ou-
dl'rs, tegen dl'j!;eVestigde urde.

In de woonkamer van ha,1f huis op de
Amsterdamse Nieuwmarkt verklaart ze
dat ze nooit voor de handliggende keuzes

Hoc kunnen we over vrijheid, gelijkheid en
broederschap of zusterschap blijven praten
als we over twintig jaar geen wereld meer
hebben om dit te realiseren?
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voorzichtig; "Groen 1.inks is l'en bewe-
ging die et"n nieuw soort protest fornlll-
k'l'rdt"...

Vier jaar geleden besloten de kleine linkse
partijen (I'S!', CI'K, PPR. EVP en de On-
atbankelijkenl om S,lmen op een verkil"
zingslijst uit te komen, ,\1en cOTlSratn'rde
dar de onderlinge oven>enkOlllSten groter
waren dan verschillen,
Ina Brouwer: "De linkse partijen wctrt'n
steeds meer op elkaar gaJn lijkl'n. Bij be-

heeft gl'maakr. Ondanks haar liherale
opvoeding werd ze communiste, Illaar ze
verloo..:hendc haar VVD.afkomst nuoit.
":\Iijn ouders hehhl'n me een opvoeding
gegeven die gericht was op het reSPl'<.:T
voor mensen. Ik heb geleerd dat ieder
mens n'cht hedt op een menswaardig le-
ven:' Toen ze als adnKaat !!,ingwerken,
prefereerde ze een deftig advocatenkan-
toor hoven een socialistischer ingesteld
admcatenwllectief. "Ik wilde het vak
goed kren, ~ ••••



Ik ben op zoek
naar een nieuw evenwicht
tussen de bescherming en
de vrijheid die mensen
nodig hebben
Haar tOl'tlmalige kt.'lIze voor {Ie (ommu-
nisti~dll' partij blitfr Ie vt."rdedigel1. of.
schoon zc roq;l'dt Jat hl,t hl'krompen
milieu van de CP~ toen tcgenw{)ordi~
niet meer bij haar past. ~Ik wrfd lid van
de CPi\' vanuiT I.Ttl vl'n.dshewq;ing. Et.'1l
heweging tegen maatsch'lppc!ijk onrecht
t'1l onderdrukking. In Grüningcl1 kwam
ik memcn als FTe .\1cis tegen. Oude com-
munisten die in Ul.' oorlog JJI het vern'f
hadden gC].etl'tl, nog steeds heel srrijd-
h,ur W;lfrn en ergens voor stonden. Ze
haddl.'[} een lclfhcwustc houding die mij
ontzettend 'lansprak. Ikt waren mensen
die hun eigen posiTie hadden geriskt.'crd
om 'llldt'ren Tt'helpen. Het communisme
in Nederland was toen al anders dan in
ander(' bndl.'n. Voor mij was helangrijk
dat dt.' CP:-.J in 196H JfstJnd hJd geno-
men van de Sowjet-inv:ll in l'raag. T(wn
ik lid werd, twintig jJJr geleden, kwam
ik nog maJr weinig mensen tegen
in dl' CPK die streefden naar
n'n één-partii-srsteem. \X'cl
na;1T l"en ,ocialistisehe S,llllen-
leving, Hoc? Dat wa, niet ,lltijd
duiddiik. Concrete vraagstuk-
ken als l1l't l'eH.et tegen de Viet-
namoorlog en activiteiten van de
wl'dl.'sbeweging en de vrouwenbe-
weging stonden centrJal. ~

Die strijdba'lTheid prikkelt h,lJr
nog stel'd,. ~Ik hl'n eig('nlijk geen di-
ploma<H, geen he't\lurder. Ik voel me
n1l'I'r thuis hij pioniers," Ze is vice-
vourlittl't van de SederlJmhe Jf-
deling van de mensel\fechtenorga-
nis,uie het Iielsinki Citiz_en A,-
semhlce. "\'('e proheren steun te ge-
ven aan mensen in nood, \Xle za-
mden geld in voor de in-
wom'rs van Sarajevo en
we onderlll'llletl poli-
rieke Jeties. Kern io;
voor mij: jl' kunt

nog zulke prachtige standpunten inne-
men op je bank bij hl't haardvuur maar

"•

het komt erop aan of ie in Je ruwe wer-
kelijkheid mensen steum die ('en gevecht
len'ren. Als ik nil,t de politil'k W,IS inge-
gJ;lll, zou ik misschil'n wel voor een or-
ganisatie als Artsen Zonder Gren/.en I.ijn
gaan werken."

Ik HJJg rijst in hoeverre de dogma's
en ideologie van haar oude communis-
tische leer haar parten blijven spelen.
Ina IIrouwer: ~Ik lwn en blijf een
pr;lgmJticus. Als je mij vra,lgt 'hen je
iemJnd die in dogma's gelooft of
heeft geloofd', zeg ik 'neen', Als ie mij

Haagt 'was je iemand in de CP:\' die
idealen vertolkte' dan zeg ik 'jJ', Het ging
mij niet om een ideologie m,I,U um een
maatschappeltjk ideJal, ('en n1l'lISvisie. Ik
heh nooit een hbuwdruk van de maat-
schappij gl'had. Goed heschouwd had de
CP)'; die ook niet echt, IJl' kern van het
denken van de CI'N was het vertrouwen

dat mensen gezamenlijk dt,
maatschappij moeten veran-
deren, Dus niet ie heil of jl'

hoop op de staat richten, je niet
neerleggen bij ue bestaanUl' ver-

houdingen maar z.elf actie ondernemen
en de S<lmenle\'ing zo veranderen uat
mt"nSl'n ht"t heter krijgen, dat mensen
ml'er gelijkwaardig zijn,"
Doe dt"menten vindt ze tl'rug hij Groen
I.inks, -Ik idealen van Groen I.inks zijn
ht"cl alledaags: vrede, el'n Tl'chtvaardige
samenleving voor ieder mens, ieder kind,
ongeacht de huidskll'UT, religie- en sc-ksll-
de voorkeur, en respet:t voor het milieu."
In tegenstelling [Ot het CDA is l"r in
Groen Links geen sprakt, van een gevecht
tIJs,en bloedgroepen. -Ik dl'nk dat dl"
mensen in on7.e partij het bl'langrijker
vinden om vorm te geven aan hun idealen
dJn vast te houden aan Ul"ouue tradities.
:-':atllurlijk z.ijn er nog nll'nsell in de partij
die een hJng hehben naar t'e-ti hep,IJlde
groep rnJ,H JI, Il' kijkt Haar tIl' verkie/.ing

HUMA:\'IST apri11994 21



Ik werd lid van de CPN vanuit een
verzetsbeweging. Een beweging tegen
maatschappelijk onrecht en onderdrukking.
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van het lij,>tuáhrsdlap zie je dat de
hloeJgrtR'pen geen rol speeldt"n. Er is wel
gewoen op mijn (]':'-:-verle{lell maar het
h{'dt zidl niet tegen mij gàeerJ. ~

Samen met ,\lohamrncJ Ranh,le, {Iirec-
uur V,Hlhet :"edetlands Centrum I\uiten-
landen, voett In,l Brouwer de lijst \'an
Gro~'11 Links aan. Ih'den vonr de gnleel-
Je fUIKtie is dat ze haar Jri~'jarige Joeh-
tertje geregeld vall JidHbij wil meema-
ken. Ze wil de opvoeJing niet enkel over-
laten ,lan haar vril'nd en de crèche. En
du,> werkt ze vijitig tor zestig uur per
weck in pb'HS van t'Khtig tot 11l'gl'lItig
uur. Zc hoopt met h,lar 'dl'eltijJb'lan' {'en
voorhceld te stellen "W,lIlt eel\ politicus
mOl't ook durven te in,pitercn en ct"n
\'oorlweld Jur\'en te ,tellen~. "Sommige
politici zijn {'ell 'ymhool gl'worden. le-
nl<\nJ ab JooP Den Uyl was het symbool
\'uur een ,>ocia,11g('\'('cht, Of Han,> \'(,ie.
gd, Die WilS het symbool vour Je kleine
zelfstandige, .,

Ilt"t wrmogen van de politi('k om de Sk
menieving Jra,>tisch te \'etandt"ren. is \01"
gens In'l Brouwer hepl'rkt. "Vaak loopt
Je politiek 'Khter de feiten aan en i, cr in
Je saml'nln'ing al illts wranJerJ. Zoals
Je oorlog in het \'oorllldlij.,\joq;:osbvii',
Hrt hrgoll Illl't onru.,t en \'erz('t in dl' q.

Illrnlc\'ing. pa,> daarna werd hrt dom dl"
politiek upj.,\l'pikt,- \X'r1 bn cen politicus
z'n .,teemjl' hijdr'lgen ,1<Inhet gl.luk van
de llll'ns. [tU IIrouwer: "lid .,tn'\.l'lI blilft
C{'tIIltaat~dl.lppelilke .,rrucwUT tI.'crel'rcn
waardoor er voor ,lllc rtll'nsen dezelfde
kan "en ontsLian. Hcr is I'o[.,trekte onzin
om te Il'ggl'tI J,1t ecn Anrilli'l.1n Jie op dl'
Antillell is opg~'groeid en een l\:eJerLm-
der Jie uit \'('ass~'lla,lr komt Jadfdl' kan-
s~'n hl'blll'll. Je moet dus iets Joen waar-
door Jie Antilli,liIIlSl" lI1an of vrouw ook
J{, mogelijkh{'den krijgt om ,.ichzelf te
ontplooil'n. De I"{'orwaarden hiervoor
liggen nil'l \.a.,1. Als politicus mOl't k
,cherp in de giltcn houden wat de ol'er-

heid en wat het indiVidu mOl't rege-
len,"

Ilaar \'('nrouwen lil de mogdijkheden
van het individu i., l'norill. "[k vind het
heel hcl,lllgrijk dat mensen lelf het heft in
hanlkll nell1l'lI. Ik willt1cn~en <;rimulerl'n
om zelf he,lissingen te nCIll('tl, I klaas i.,
oll7e nlltullr nogal gericht op wat nii.t
"'lil. Dl' sbchroffersrol worJt te stnk be-
11<ldrukt. ~liss.:hil'n kllnu dat wel door
hl,t cal,i11lsme. \X't" benaJrukken het
.,ombnc pn~pectid \.an Je mensheiJ.
ook in de Jin van: 'we lijn ma,lr een klein
landIC, W"lke ,-in hedt een milieubeleiJ
als cr gifwolken uit J,H grote Oost-Fmo-

pa blijven overwaaien?'."
\\le lijden volgens haar ,lan het Calimero-
effecL" We ,.ijn 10 zielig en we mo('(rn
altijd hulpverlener,> om ons heen heb.
hen." In dl' tijJ Jat ze jmiJische hij.,rand
,un mishanJeiJe \'rollwen verleenJe.
maakte IC ,-ich zelf ook wel eetls schulJij?;
a,ln dit gedrag, "Ik h'ld dl' lIeij?;ingeetl he.
paalde houding Tt'gcnol'cr mijn cliënt in
te nemen. zo \'an 'ik los dat wel voor je
op'. Dil' houding hel'ft in :-':cderland er"
toe geleiJ Jat \"Cel mellSt"n OIudf..undig
lijn. Ik heb echter Cl'll groot l'enruuwen
in Je mog~'lijkheid \',m elk inJiviJu om
over z.ijn eij?;en lc\'Cn tl" beslissen."

In beginsel herbl'rgt clk men~, 70 meent
h1<lIIrou\\Tr, het goede etl kwade in lich,
Atlunkelijk van dc siru,ltie W,l,lrill de
men., gem,mocm.reerJ wordt oi li.:hzelf
m<lIlOl'lII'"Teert"'111bet l'ne of het andere
dominer('ll. MAls ik bngJurig worJ ge-
tr('iterd, kan ook ik goeJ van me af mq'-
pen. Ik heb altijd gezegd dat ,lis mijn kind
vermourd zou worden, ik het eerste be.,tc
pistool p"k dat ik te p'lkhn zoo krijgen
om dc dader neer te schieten. DM gevoel
heeft, denk ik. elk mens. Daarom is het
gOl'd &n er l'l'n staat is Jie h~,t 'oog 0111
oog, tanJ om tand-heginsel' voorkolllt. M

Ik kun.,t is om het kwade hch{'ersb'\ilr te
m,lken en om hridr eigensch"PPl'lI te Otl-
derkennen. "Dus je mOl't niet alken be-
nadrukken dat dc Ilwn., altijd goed i,.
fl-lisschien b dar wd dl' fout die onze SJ-
menieving Iwdt gelllaakr. We ht"bben '11-
tijd !;l,d,lChr Jat als wc nuar zouden ZOT.
gen Jat 'lUes gen'geld is en cr volJoenJe
l"I)(Jrlieninj.:en zijn, iederl'en gelukkig zou
worden. (ht i, Ju, niet gebeurd. Elk
mem hl'eit l'l'n uitJaginj.,\ noJig. je moet
nirt alle risico\; willen voorkomen, je
moet ,k mens de keu, LHrn, AI, ielll;\llJ
zwaar ziek i., moet je 1ll'1llof haM Je keus
laten om TCSTerven en niet Jwingen om
honderduchtig ht"h;l11ddinj.:l'n te onJer.
~,Ian. Als een vrouw ml't ze., kinJ{'ren een
carrière wil Ophollwl'n, moet je ha'lr dil'
keus bten, ook al ziften ~'r wel risico's
,uno

"Ik ,.ou willen dilt Inemen nK"l'r ruinHe
krijgen om \"orm aan hun cij.,\en Icwll te
~even. Ik hen op I,oek na'lT een nieuw
l'venwich[ rIlssen dl' hescherming el1 de
vrijheid die mensen noJig hehben. Fen
evenwicht tussl'n wat wel en war nil'[ \"all
hm.ell.lf mUl't wurden opgelegd." El'n
neiging naar liberalisme? ":Vlisschiell. Er
zit in mij l'en l'omhinatie vall verschillen-
de stromingen," Z(' i~ een heet je liheraal
l'n eell beetje socialistisch. Eli ook l'en
Iwetjc htlm,lllisti~ch, 1("CWelll' "niet het
type mens is dat werken van grote huma.



nisten als Erasmus lee~t en óehl-elf ver.
vol~t,ns als Erasmus-aanhanger bestt'm'
pdt, -De rode draad voor miÎ is uiteinde.
lijk het respn't voor Je mens. het "doof
in dç waarde t'n in Je kra(;ht van Jl'
mens.

Het (;atq~oris(;h denken waarbij mensen
aangesprokçn worden op hun afkomst en
a(;htergrond stuit haar tçgen de horst. "Ik
heb grote moeite om in (;att'goriei.'n te
denken, 1-0 \'al1 'hij is t'en migrallt, I-ij is
een allo(;hlOon en hij is een ,Iutot:htoon'.
Ik luister Ilaar wat mensen tç n:ggen hdJ-
bt'n. Ik vind het l'likenen.'n van mensen
heel verw[end." :\Iaar is Iwt erg om te
signalen.'n dat Iemand Surinamer, HOUW

of Eskimo is? Is de t'rnislhe en religieu/-e
adltergrond niçt n'n onmiskenh'l<lr (;0ll1-
ponent val1 de belevingswereld V,lIl een
mens? Ina Brouwer: "Oe vra,lg is waM je
de nadruk opkgl, ook als je positid dis-
crimineen. Ik ben vuor positiew dis(;ri.
mina tie maar het is iet, anders ll1ensen
voortdurend als een lid van een (;ategorie
te beoordelen. Ik ben vuor l'en maat-
schappij waarin içmand wordt beour-
deeld op wat hij of zij heeft in te brengen,
los van zijn adltergrond, sekse, seksuele
voorh'ur. Ik denk dat men~ell, onaihan-

kelijk W;lar I-e dan ook vand,un komen,
meer o\'Crt'enkomsten hebben dan ver.
s..:hillell. Ik hoop dat dat bewf nog eens
l,(;ht /-al doordringen. ~
Optimistis(;h is /-.edaar niet owr. ~[k hen
Iwel somber over dl' verhoudingen in dt'
wereld. \{'e gaan erop adHt'nlÎr. \X'ij 7.ijn
hier in Ncdl'rland l'en klein onderded
van et'n groter geheel. Als je naar hl.t gro-
ter geheel kijkt. Europa. Airika, dan zie
je dat de oude ideeën. de oude gevechten.
Je oude ollderdrukkingsllll~chanismen
zo'lls het nationalisme weer de kop ste-
ken. \Ve zien etnische oorlogen en n'n
golf \'an neemdelingenhaat. [n \Vest-Eu-
ropa tn.'kken LlIlden zich terug in hun ei-
gl'IJ fort. liet voorm'llig JoegosLlVië i,
een gruwelijk voorbeeld. Wie had er ooit
gedacht d,u cr op Europees gebied na
1945 eelJ volken'nmoord zou plaat,vin-
den? Ik hen helema;ll niet optimistisch
maar dat is geen rede \'oor mij om bij de
pakken neer te gaan zitten."

Haar oplmsing ligt in de hestrijding van
het conservatisme.
"Je moet je wapencn tegen reactionaire
dellkbn'ldt'n. Oe samenleving is in crisis
ell het wordt tijd dat dl' \'erhoudingen
upni(."uw worden hoien. Op elk vlak.

Ik vind het heel
belangrijk dat
mensen zelf het
heft in handen
nemen. Ik wil
mensen stimuleren
om zelf
beslissingen te
nemen. Helaas is
onze cultuur nogal
gericht op wat niét
kan.

Tussen mannen en vrouwen, tussen au-
uxhwnen en allochtonen, tussen oud en
jong. De samenleving is constam in be-
weging. De bejaarde van twintig iaar ge-
leden is l'en andere bejaarde dan die van
nu. hn kind van nu is een ,mder dan het
kind van twintig jaar geleden. Je moet
een nieuwe visie scheppen om concreet te
kunnen handelen. Iloe? Je 10,t de werk-
loosheid niet op zonder dl' herverdeling
van werk. Je verbetert dc positie van
vrouwen niet zonder çen ge(lcelde u)rg
voor de kinderen. Ik zie het als mijn op-
gave en dil' van Groen Links om de ver-
anderingsprocessen op te pakken en te
stimuleren. "
Ze vertelt mer genegenheid over haar
ontmoeting met een theaterdirt'cteur uit
Saraievn die olJd,mks de oorlog een film-
festival in zijn belegerde stad organiseer-
de. Ina Ihouwer; "I tem werd genaagd
wa,1rom hij een filmfestival houdt terwijl
zij IJstad in oorlog is en de kogels hem 0111

dl' oren \'liegen. Zijn ,ultwoord was;
'waarom wordt cr geschoten op een stad
waar een filmft'sti\'al wordt georgani-
St."erd?'Zo'n houding vind ik fantastisch,
liet geeft hoop." •
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De strijd
om het werkende bestaan

Informatiepakket over vechtmaatschappij nu beschikbaar voor discussie

Op 13november vorig jaar werd een conferentie gehouden over 'de
vechtmaatschappij'. Van deze door het Humanistisch Verbond

georganiseerde dag over de strijd om het werkende bestaan is een
video.reportage gemaakt. Deze is nu samen met een uitgebreid

schriftelijk verslag en een handleiding voor discussie over dit
onderwerp beschikbaar.

IIU;"IA:\IST april 1994 24

Enkele uitspraken over
'de vechtmaatschappij'
\X/outer Buircbar: De snelle jonj.:;cm cn
meisjes ~aan hel m'lkcn in de
logcnaamdc tt:mpocnllic. De \'crworven
\'fijt" lijd gaal voor een deel weer
\'celorcn omdat men langer nodig heeft
om tc herstellen \'an het jachtige werk.

flans \X'ansink: De toegenomen
onzekerheid leidl tot hel fanatiek
\erdedigcn v,m verworven rechlen. 'Jij
mag niet meer m\.cdoen' is de
behoudende reflex van groepen en naties
die zi(h in het nauw voelen gcdrc\'Cn.

Jos de Ikus: 'De vcchemaatschappij • kan
door de spanning ook het beste uit
mCIISClI halen en:w leiden lOt herstel van
Je economie. Ook kan hel mensen
hinden in de ~trijd en aam:enen tot
~rntcre solidariteit.

RmH Vecnhovcn: Zolang de samenleving
haar verantwoordelijkheid voor de
vcrlielcrs blijft ncmen in de nlTTll ~'an
uilkerin~cn en opleidingsmogelijkheden.
is de trend naar meer l_e1f~talldigheid en
a~scrtiviteit een heel acceptabele
ontwikkeling.

Voor bclan~stcllcndcn die de discussie
ovcr de I'echtma:uschappij in de
afdelingen voort willen letten, is Uil {'en
Înformrttiepakket I'erkrijgbaar, Dit
pakker bör;l:lt uit een video-reportage
van tIc conferentie, een uitgebreid
~'ersJag. een themanummer van
Rekenschap cn ecn handleiding voor de
discussie. Dit informatiepakket kost f
35,. (exclusief porti) en is rc hestellen hii
Ari,mne dt" Hrauw, ",fdcling BC11lll1ing
van ht"t Ilumanisrisch Verbond (Pust bus
114, ]500 AC Urreçht. (eLnr. 030-
31 H145).

Foto: Bart EiioehuijserVHoliands HOO\lle



Universiteit viert eerste lustrum
met internationaal congres

Bijzondere leerstoel
aan de Universiteit voor
Humanistiek

De Utrechtse Uni\'crsilcit voor Humanis-
tiek - uniek in zijn soort in de wereld - be-
staat alweer viif jaar cn \'I,rl dit met ecn
p;rnot iotcrnationaal congres.
Van 21 tot 23 april wordt her (("ngclsta-
lig) congres gehoudt'n onder de titel 'f.m-
hJrrd$S/IIell/ of identitics: JJlf1J/lJl/islII ,lIId

rhe rf/tUTC of E/lropl". Velt' promincnrt:n
UiT hinnen- en buitenland zulkn hun me-
dewerking verlenen.
Het congres wordt op 21 april geopend
door minister I kdy d'Ançona. Daarnet
zal ue Ierse David Norris het woord \"0(-

ft."J1 over Je sm:io-politickc aspecten van
dl' Europese eenwording en eetl [cr, per-
spcaicf op culturele identiteit. De It3li-
aan Grazia .\brchianö nl het vernllgens
hebben over Je t Ik eeuwse invloeden
\"30 hl'! Oosten op Europees humanisme
en de Duitse Alexandre Zinoview pr:l,1t
over individualisme en Commull:lliteiL
Op wijd:lg 22 april opent de Amerikaan
Ihnicl Callahan de dag met een le7.ing
over een ethische visie op wrg. Aanslui-
tend hierop wordrn rrn 'lChnal work-
shops grhoudrn over verschillende th~.-
m:l\ die :lllrma,ll v:lnuit een Europees
perspectief worden bekrken: de kunstcn,
mensenrechtrIl, ethiek en gClundhl'ids-
7,org, hrtcrogenitt"it, femini>lllt~, huma-

nisme, drugbeleid, nationalisme, econo-
rnisdw ontwikkeling ~'n delllocr:ltie.
Op zaterdag 23 :lpril houdt dl' Ameri-
kaan Stephen Toulmin een lezing over de
\'taa!!, of naties oudl'rwrts zijn. l'\a de
lundl vindt dan een plenaire discussie
pbats over de 'n'rwarring van identitei-
ten'.

Deeln:lme aan het eOllgre, i, mogelijk
voor êén d'1g, twee d'1gen of drie dagen.
I'rijzen zijn achtereenvolgens f 150,-,
f 200,- en f 250,-. Vnnr studrrlten, werk~
lozen en AIO's grldt een koning van
50%. I Irt i, ook mogelijk de kzing van
Stephen Toulmin ap,Ht bij te wunen (kus-
ten f 30.-). Ook kunt u de lezing bijwu.
nen plus de lunch cn de plrn'lire discussie
voor f 75,~.In dat laabte geval moer u
llch wel inschrijven bij het congreshu-
rea\!. Alle 'lCtiviteiten vinden plaab in het
Academicgd)ouw, Dornplein 29 III

Utrecht.
\'\'ilt u meer informatie over de inhoud
van het congres. dan kunt u contact op-
nemen met [liane Rickens. tel. 030-
390100. \Vilt u de uitgebreide folder aan-
vragen of wilt IJ zich inschrij\'en. hel dan
met Congresbureau SWI'. Hans de (;r,laf.
tel. 030-368060.

Voor de theoretisl.he duordenking van
het tht.ma feminisme. humanismc en
em;tncipatievmagstukkl'n is een bijzon-
lIere leerstoel gcvcstigd ;Ian de Universi.
teit vour Ilumanistiek. Het i, een wissel-
leerstuel voor relkens een periode \'an êén
j,ur. De leerstoel 7.al waarschijnlijk in
1994/95 voor de eerste keer worden oc-
kleelI. Binnen de Univcrsiteit voor Hu-
manistiek vormr het thema fl'minisme en
humanisme een spl.-'çjaal aandacht,ge-
bied, waarbij wordt samengewerkt met
vrouwenstudies van de Universiteit
Utrecht. Volgens plan zal de komende ja-
ren ecn aant;]1 promotie-onderzoeken op
dit terrein pb:ltwinden. De leerstoel is
mede hedoeld \'OOf de hegeleiding van
deze promovendi.
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Mario I'rnger

rJ op de mavo, Het wilde niet ('rg vlonen
met lcrcn. Voor een gedeeiTl.' vond dat
zijn oorsprong in het feiT dJt ze v,uk ka-
toen mOl'st plukkl'n, om voor het ,lTllle
gezin wat bij tc verdienen. 1/;I'lT vader
was gastarlwiJer geweest in Duitsland,
maar tl'ruggekçerd omdat hij wl'rkdoos
was heworden en heimwec had,

nisTisch gl'oriëntl'erde FDj, de Vrijt' Duit.
"l' jeugd. In .\lJrio\ wl'reld is l'r vanzelf.
sprekend veel ver,lTIderJ in Je afgl'lopl'n
jaren, maar hot, i•• hij z_elf teredngeko-
men?

\Voensdag 27 april

De wereld van Paqui
I'aqui was tien jaar geleden dertien, Ze
zat in heT kll'ine Zuidspa,lllsc dorp Espe-

I'aqui Cano Lozano met kind

\Voemdag 4 llIei

De wereld van Julie
De Engc/se .fuik woondç tien jaar hele-
den in Birmingham en was toen twaalf
jaar oud. IlaM ouder ••werkten allehei en

Julie Turner

De Ilong;IJrSe :\lonika woondc tien jaar
gcled~n in n'n dorpje op de Honga'lrse
poesta. Zl' ging graag naar schoul. hielp
m~t evenvec1licfJe ha,lr ouders ~n zorgde
z,o nu en dan voor voor haar broerrjcs.
El'n rustig cn tevrcden leven. Op d~ Te!c-
visie had zc wc! eens een operJtie gezien
en ze wilde dan (lok graJg 0pl'rJtie-ver-
pleegkundige word,'n.

.10 maart jongstleden begon een nieuwe
s~ric afleHringen \fan het jongerenpro-
gramma YOY, Daarin worden zes pro-
gramma's uitgelomien, waarin Joml
Tholens nu, licn jaar latl.'r, opnieuw de
zes kinderen bezoekl die hij in 19S~ al
eerder filmde, Wat is ~r in tien jaar alle-
maal veranderd met de Les, dic toen I_o'n
\'eertien jaar oud waren? \"at is cr uitge-
komen van hun dromen? YOY wordl ie-
dere woensdagavond uitgC7,oIH!cn, van
19.00-19.15 uur, In april wr\'olgt YOY-
Europa mei:

\Voensdag 13 april

De wereld van Monika

Voor heT liTcrairc programma De Vcr-
bcclding, van 14,OO-14,JO Ullr, STaan dl'
volgende undl'Tlwrpen gepland.

Maandag 11 april

De Middelburgsche
Avonturier

Woensdag 20 april

De wereld van Maria

[n 1760 vl'rs(he~n dcze Nederlandse alHl-
niem~ roman waarin een reis beschrewn
wordt naar Suriname, d,lt al sinds cind
zewnticnde eeuw een Nedcrl.1ndse kolo-
nie was,
Sanwmtl'lIing en presematic: Ilonka Ver-
durmen.

TELEVISIE

Ra'ldpleeg voor het overige - de gasten in
het live-inTcrvicwprogramma Hoven het
Dal ondcr andnc - uw gids en voor dl'
llleCSI actucl~ informatil' p'lgina 255 Te-
!cTeksTop Je dag van uitzl'nding.

Mario woonT Ticn laar later in een geheel
andt'T bnd, z.ondcr gcëmigreerd te z.ijn.
Zijn vadt'T was buschauffeur in het ro~n.
malige Oostdllitse Karl .\tux STadt, .\Ia-
rio zat op l'en school dil' tc vcrgclijken is
met onze hs. :-'lJrio was Il1l't name gOl.'d
in dc tl'chnischl' vakkcn en wist ll'kcr (lat
hij iets in de ll'iecumllulllicatic wilde
gaan doen, Zijn vader was partijlid en
zelf wa ••:\lario betrokken bij Je commu-

In De Do<,;ulllclltairc, icJ,"rc
maandag van 13.10-14.00
uur, kunt \l in april orllil-r
meer luisTcren naar:

RADIO

.\laand'l~ 11 'lpril

De joden van Beek
Reconstructie van her verzet
in l'en klein Limhurgs dorp.
In Beek. geit-gen in hcr Zuid.
limburgsl' hcu\'cllJndschap,
woonden 'Khtl:otwintig jo-
den toen Je Tweede \\;'crdJ.
oorlog uitbrak. Dankzii de
hulp \',Hl dorpsgenoten kon-
dl'IJ vijftien van heil de oorlog
overlcwll. De afgelopen j'ITCIl
heeft Je Stichting Herdenking
OoriogsslJ.chtoffcrs Je ge-
••ehiedmi •• van Je joden in

Bct'k uitvot'rig onJnzoche. Dat heett ge-
rcsultl'erJ jll een uniek document waarin
lOt in het kleinste detail hl,t verzet wordt
uitgc.,pit. In Dl' DOI,:Ullll'ntairc vanmid-
dag een reconstructie, op basis van Je ge-
tuigenissen \'an de laatste o\'erlevcnden,
Zo hijvoorbeeld mevrouw Klinkas en
haar \'('"rhaal van dc 'Fllgds('" kamer". Op
el.'ll dag kwam zij bij slager .\Ieyer toen
Jil'ns vrouw haar I'crtdde dat haar man
eIJ zij eCll ulh.krduikadres zlK"hten . .\le-
vrouw Klinker hedt het et:htpaar drie
jaar tang in hUl" gehad, zonder er met ie-
mand over Tl' spreken. Zelf •• voor haar
kindcren WIStze heT tot lang na de oorlog
gelwim te houden: 'Op die kamer hebben
Engel ••en gezeten'.
'Hotel Hennekens' noemden ondl.'rdui.
ker ••Je zolJer van de sigareniabriek van
meneer Ilcnnekens, Bijna dril' jaar \-er-
hlewn zij op de zolder, zonder ook maar
één keer na,H beneden te mogen; 'Zelfs
niet tol'IJ de begr'lfenisstoet van de \'ader
van i'~n \";\1\ de onderduikers voorbij-
trok', herinnert Helllll'kens zich,
Spil van ,11les was \X'ill)" SJngers, ambtl'-
na,H van de hurgelijker st,lIld, Hij regelde
persoonshewijzen en waarschuwde de jo-
den als er deportaties op komst waren.
Dl' nsh-hurgemeester hidd hem voortdu-
rend in de gaten ma,lr Jcsundanks slaag.
dl' Sangers erin om van dl' gemel'lIlcad-
ministratic een <:hao, te maken. SangeT>
zdf was overigens de ccrsle om zijn rol te
reLuivcren, 'Ik zaT nll eenmaal op die
plek', zei hij twee ja,lT geledl'n vlak voor
zijn dood.
S'lI1lelhtdling: Erik Ilogenboom en
!'rans jcnnckens.
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w;Hen 7,rlden thuis. Op ~chuul vund Ir rr
helrmaal niets aan; liever zuu zr gaan
wrrken, maar zr wi~t niet of je in Uir-
mingham ooit werk zou kunnen vinden.
Haar moeder raadde haar af te trouwen
en rruuwen wilde Ie dan ook nin. Geluk-
kig wordrn, dat was het enige wat ze wil-
de.

Ik'halvr YOY zrndt hrt illlmani,tisch
Verbond in de maand april uit tijdens de
zogenaamde dagtele\'isie. In de koker zit-
ten daarvoor herhalingen van een aantal
van de muoi,tr documentaires uit de
voorbije jaren. Ou, vidrorecorder, pa.
raat, want het kon wel eens de tutste
kans te zijn te kijken n,lar:

Maandag 11 april, 9.07 - 10.00 uur: Sexe
& Money
Documentaire uit 1989 van Eveline van
Dijck.

.\1aandag Hl april, 9.07 - 10.00 uur: Hel
Afrikaanse gezichl van Corneille. Docu-
mentaire uit t '92 van Jos \X'assink.

Alberto '\lorav'ia

:\bandag 25 april, 9.07 - 10.00 \lur: AI-
berin J\1oravia in het land van Rem-
brandl. Programma uit 1990 van ,\lanu-
eb Ilartsuyker.

:\Iaandag 2 mei, 9.07 • 10.00 uur: De
Greb.
Documentaire uit 19';10 van Koen Aarts
en Hans 1'01"

Film ovn dl' gebeurtenissen in de meida-
gen van 1940 op en rond de Grebbeherg.
Vijf militairen (vrijwilligers en dienst-
plichtigen) vertellen hun verhaal. Over de
mobilisatie, de errste oorlogshandelin-
gen, de veranderende normen en waar-

Ingezonden mededeling

den, de angst, dl' gevrchten, de kame-
T<lad,chap, en het onvermijdelijke einde.
De chronologie van Je geb\.urtenissen
wordt als raamwerk v'oor Je v\'Ttclling
gebruikt, dr persoonlijke ervaringen
staan crntraal.
De Greb was gedurende de mobili,atir in
J939 en 1940 de soldatenhenaming van
de Grebbeberg in Rhenen. Stellingen op
en rond dl' Grebbehrrg werden tijdens dl'
mohili~atit. grbouwd als onderdeel van
de Grcbbelinie. de verdedigings~trook
van het Ijsselmeer tot aan de Rijn. waar-
achter Holland zich zo veilig waande.
Voor de toenmalige soldaten was de Greb
meer dan een onderdeel van een Iinit,;
voor hen vormde het een onneembaar
ha,tion waarachter geen gevaar te \'fezen
viel. .\'{'e zaten hin ,lis t"en vorst, met
zware stellingen, ons kon niet gebeuren.'
De heersende lleuualiteitsgdachte, die
ook in het verleden succesvol gehleken
was, V'erstetkt\. di •.' belrving van veilig-
heid.

Counsellingsopleiding
Psycho-Sociaal Werkende

In sqllClllhcr 1994 bq:int
we(.r een nieuw ,tudi"'jaar van
dell' llniekl' opleidin);, wadrvoor
wij nll dl' Înuhrijving
"p •.'n'\el1en.

Onze grati~ l,rO\I'l'chn g,l"t
uitgebrl'id in op alk asp •.'cten
van dcze oplcidin);, bel daarom
020.6 2S0 251 of "hrijf naar
Hercll);r ••cht 562,
HH7 cn Amstt'rdam.

EUROPEES
INSTITUUT
VOOR PSYCHO-SOCIALE
EDUCATIE

Wij zijn:
* de grundlcggc'['; van dCll'
opleiding, die al bijna 20 jaar
lan!: wordt verzorgd door onle
tupdocenten* lid van ue Europe<;cen Keder.
land,e '\'SO("iatie voor
Coumdling

Uwilt:
* uw carril'rt'rnogeliikhedt'n op de
arhl'idsmarkt ver!x.'tn •..n* dfl'ctievl'r en prnfessioneler met
mensen omgaan en bege1l'idcll* lllen'iClijke hulphronnen benut-
ten, sIr", l'Tlarhcidweuuim
krugdringen

Wij bieden u
een opleiding:

* die een sterkl' stimulans is V(KlT
uw profe<;>ionele (onpersoonlijke
ontwikkeling

* relevant vonr g.nondheidszorg. * met uibtckende accomooafie
bcdrijfslewn, ondern'ijs en en verzorging
overheid * dk ook in beperkte lllate* die zeer goed staat aangesc.hreven door tOl'hoorders kan wortll'n* die nexibcl inspe(.lt op aktude gl'volgd
omwikkrlingclI ell ,truming"'Tl * nwt de mog •.'lIjkheid voor een* op HBO-niveau, die in deeltijd I'nlckuJlr~e
wordt gl'voJgd* met bijsrholingsmogrlijkheden
(en vrijstellingen) v'oor
{t'x).studenten van andrre
ImO.opleidingen* dil' persoonlijke aandacht
garandeert door praktijkgericht.
mondeling onderwijs* die colJegl's om "k 14 dagen op
I-aterdageTl en de lwille
weekendtrainingen houdt in
ons upkidingscentrum EurOasl'
te Amer,foort* die de wekelijkse
'IVOJl{ltrainingC?~~in uw regio \
verzorgt :.

.;••••
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Mensen weten vaak toc~
Zelfs in een

door Rian van Lierop
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ts te maken van niets.
Jchtelingenkamp.

De Koude Oorlog isvoorbij en
even flakkerde de hoop op dat

ook De Derde Wereld een
nieuwe kans zou krijgen. Vrede
op aarde zou er komen, meer

welvaart voor iedereen en
respect voor de rechten van
iedere mens, beloofden de
ontwikkelaars keer op keer.

Maar die hoop is snel vervlogen.
In plaats van meer welvaart is er

meer geweld, is de sombere
boodschap van Joke Schrijvers,

hoogleraar
Ontwikkelingsvraagstukken.
Toch houdt zij geloof in de
weerbaarheid van mensen.

Tijdens haar studie antropologie kende
Joke Schrijvers het leven in De Derde \'i/c-
reld alken uit haar hot."ken. D,n verail-
derde toen ze 19 jaar geleden in t'l."ll klein
dorpje În Sri Lanka onJerzoà ging JOt'll

l1J,lT de l110gelijkhelkn 0111Je positie van
dl."vrouwen te verb'''leren. Dat wa, in op-
dra(ht ",m Ilt."t ;'\ederlandsl' Jircctoraat-
generaal voor olitwikkdingssamcl1wcr-
king. Joke Schrijvers: "Alleen maar 011-

uerlot'k dOl'll, (!aar werd ik ongt'lukkig
van . .\Iucsten de vrouwen in hel durp
Ja<lfop wachlcn? Welke l.ckcrhóJ h'lJ-
Jen ze Jat zo'n onderzoek ook voor hen

ie!s zou ()pleveren?~
:\Iiso;çhien hehhen die vrouwen dar lelf
ook gedacht, want zij v'rocgcn h,UT hen
te helpen met het 0p7.etten van een hoer-
derij.
Waarom ZiP Joke Schrijvers: "Ik ben
wit, rijk en geleerd, en heb connecties. De
HO\lWt'n hebhen van mij gehruik ge-
maakt 70als 7e van iedere potentiële bron
gebruik maken. Dat is de kraçht \'an ar-
me mensen: Als ie 7df niets hebt, moet jt.
goede connecties aanknopen met iemand
die wël iers heeft. ~
De boerderij draaide goed, nuar het
kwam de \'rouwen niet aanwaaien. "Ze
bdlOOrdC"n tot dC"armste families in het
dorp. Ondl'rling raakten 7.e daardoor
enorm verdeëld, want ze moesten con-
currnen om schaarsc middden. In zo'n
sinwtie is het heel moeilijk om M)lidair te
blijven. Zt' ondervonden ook vcel wecr-
stand van de plaatselijke dite. \-Iet name
van de rijke mannen. En van de lokale
bureaucratcn. Die kwamen dan bijvoor-
lweId op cen gegcven mument bij hen
binnenwandden, deelden ongevraagd
adviezen uit en wilden een zak peul-
vruchten als bdoning, Ook was cr veel
weerstand van de grondbezitters, die
vrouwelijke arheidskrachten verloren
aan de nicuwe hocrderij. Die stuurden
dan hun vee dc jonge aanplant in, ~
Dl' vrouwenboerderij heelt een jaar of
til'n srand gl'houdcn. Toen kwam cr de
klad in. Onder andere door de burger-
oorlog russen dl' regering en de J,V.I'., een
militantt. Sinh'lll'ze beweging, Joke
Schrijvers: .. \-taar toen ik vorig jaar het
dorp hez()chr, zag ik dat een groep van
dertig vrouwen weer begonnen is het
land te bewerkcn.~

Ze was vorig jaar opnieuw voor onder-
zoek in Sri I.anka om de positic van Ta-
mil- en Jlluslimvludnelingen tc ondcrzoc-
ken. Eén van de vluchtelingenkampcn die
ze bezm:ht, was toen I:wvcstigd in een
woot gelllccnschapsgebuuw in de hoofd-
stad Colomho. ".\-lenscllzitten op elkaar
in ~én hele grote ruimte. Elk gezin heelt
l'en paar metertjcs afgesdlOt. De vluchte-
lingen worden gevoed door de overheid

ell krijgen net genoq; om niet dood re
gaall. ~
Joke Schrijvers weet ',','at voor beeld ze
oprot.'pt met zo'n beschrijving. "Apathi-
sche, versufte mensen, dit, maar afwach-
ten wat cr morgen gaat gebeuren. Ja, die
waren er ook. j\taar andere vluchtelingen
zochten juist heel actief naar wegen om
geld te verdiellcn. Zo zag ik daar een
vrouw Jie een soort van winkeltje had
georganist'erd. Ze ,rond midden tussen al
die menwn, met prachtige stapeltjes van
enkele sinaasappels, cen paar mandarij-
nen, romaten en wat betelbladeren om te
kauwen. Op één of andere manier weten
mcnsen vaak toch iets te maken van hele-
maal niets. Zelfs in een vluchtelingen-
kamp."

Eind vorig jaar besloot de Srilankaanse
regering de kampen in Colombo op te
hcffcn. Waarschijnlijk uit angst voor in-
filrratic van Tamil Tigers . .\-bar de vluch-
telingen wilden niet wrg voordat ze er ze-
ker \.an waren in hun Ic\.ensonderhoud te
kunnen V(lor7.ien en en voldoende veilig-
heid te krijgen.
Enkele kampen werden ook ontruimd.
\-taar in één kamp wisten de vluchtelin-
gen een politieke lohhy op poten te 7et-
ren. Daardoor lukte her de sluiting uitge-
steld tc krijgen rot decemher zodat hun
kindcren in ieder geval nog in de hoofd-
stad t'xamcn konden doen, Joke Schrij-
vers: .• Ik was cr erg van onder de indruk.
Je denkt dat her machteloze slachtoffers
ziin, maar zc hlilken in staat om sluiting
van hun kamp te voorkomcn, al is het
maar tijdeliik. ~
Zo kan ze urenlang vertellen over alle
mocdgt'vendr verhalen die ze in haar
werk in de Derde Wereld tegenkomt.
\-faar in NeJcriand wordt ze vaak gecon.
fronteerd met een heel ander beeld van
die Derde \X't'reld. Zoals laatst, toen ze
bij et'n lezing over het hcvolkingsvraag-
stuk het verhaal vertelde van een arme
vrouw die zwanger werd en uiteindelijk
haar pasgeboren kind liet verdwijnen".
In dc pauze kreeg ik eell vrouw over me
ht'eIl, her type weldoener." Ze tcemde: .•
'Wat is ht.t toch vreselijk daar in die lan-

Joke Schrijvers en de kracht van arme mensen
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Als je zelf niets hebt, moet je goede
connecties aanknopen met iemand die wel
iets heeft. Dat is de kracht van arme mensen

den. Die arme stumpers, daar moeten we
toch snel lets aan doen: .\Iijn verhaal
had haM ht'eld hevesti~d dat mensen
daar leven als heesten. Ze had het hele.
maal uit de t:untext gehaald."
~Ei~enlijk mud je na,lSt zo'n triest v'cr-
haal ook altijd ecn voorbeeld zetten van
wat er hit'r in Nederland voor onver-
kwikkelijks gcheurt, Want wij projet:le-
ren alle ellende nu wel vaak op De Derde
\X'ereld, JTlaar in ons eigen bnd 7-ijnWt' er
ook niet allemaal goed ,lan toe." Ze ver-
wijst naar een onderzoek d,lt eind vorig
jaar in het nieuws kwam. In arme buur-
ten van de vier grote steden in Keder1and
blijkt ,bt het sterftecijfer eenderde tot de
helft hoger ligt dan in de rijkste buurten.
Vrouwen, bej,urden en allochtonen ziln
cr het slet'htst aan toe als het gaat om ge-
zondheid. "Dat is toch bloedstollend.
\Veten wc wel zeker Jat wii hier ook niet
De Derde Wereld in huis hebbell:~

Ze spret."kt graag over de mensen -hier' en
d,' mensen 'da,1['. Omzeilt daarmee de
bekendt." begrippen als 'omwikkelings-
land' en 'Derde Wereld', "Vroeger was
het makkelijk 0111 een stn't."p te trekken.
Ilier was de EerHe Wereld, in het zuidl"n
De Derde. Dat is een totaal Vl.'rouderd
heeld." Toch gebruikt ze de rerm 'Derde
Wereld' of 'liet Zuiden' ",,'el. "Dan weet
iedereen w,lar je het over hebt: over arme
mensen in arme landen."
Haar rede bij de aanva'lfding van het
ambt van hoo~leraar aan de Univl'rsiteit
van Amsterdam in 1992 ging over "De
boodschap van het vijfde ontwikkelings-
decennium'. Joke Schrijvers: "Die bood-
schap luidt in 't kort: in plaats van toene-
mende welvaart voor iedereen is er toene-
mend geweld. Hl,t is eigt."nlijk een beetje
een persiflage op de retoriek uit ontwik-
kelingsrapporten. Die hebben allemaal
de boodschap: 'Als we dit of dat maar
doen, dan wordt de wereld hetl.'r. Dan
komt cr welvaart.' De af~elopen veerri~
jaar zie jt." juist een toename en een
schaalvergroting Vall conflicten. En een
groeiende kloof tusSl"n arm en rijk.
Onderdrukking is één van Je oorzaken
van dit ",roeiendc geweld, Vroeg of bat
zal dit tot een uitbarsting leiden, zàer
met de zwakker wordende staar. Het ge-
weld neemt ook toe omdat de markt
wordt overstroomd met goedkope wa-
pens die zelfs door kinderen zijn te hedie-
nt'n,n

Joke St:hrijvers: ~Volgetls een andere
theorie groeit de wereld toe naar één <:ul.
tuur en één produktiewijze, cr is l'en pe-
rioJe v'an globaliseri.ll{. Je zou kUl1lwn
zeggen dat het kapitalisme De Koude
Oorlog heeft gewonnen. De kapitalisti-
sche cultuur verspreidt zich snel nu over
de heil.' wereld in de v'orm van televisie-
programma's, massa's consumptiegoede-
ren, en in dl.' vorm van de sociaal-et:ono-
mische voorwaarden die bij structurele
aanpassingsprograJllnu's worden ge-
steld. "
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Als reKtie op die glohalisering ontSt;lat
locaal de behuefte om de eigen identiteit
te bevestigen. fundamentalistische hewe-
gingen spelen deur op in. Hl,t gaat l.'r dan
niet om om terug ft' keren naar Je wur-
tels v,m het geloof, ,\laar door hun iden-
titeit als hindoe of moslim te benadruk-
ken, zl'tten fund'1l11l.'ntalislen zich af te-
gen Je anJer, die al, vijand wordt afge-
beeld, Zo wordlook etnieitt'it de kern
van het gevoel voor van eigen identiteit.
Je kunt het groeiende geweld ook plaat-
sen in de comext \'an het kolonialistische
verleden. Veel Lmden in liet Zuiden zijn
zeer kumtJllatig gt."Hlrmd. Achter een hu-
reau zijn up een landkaart grenzen ge-
trokken op basis vall politil.'ke ondt."rh'lIl-
delingen tu,;sen we';terse staten. Grenzt."n
lopen soms dwars door etnist:he en na.
tuurlijke grenzen heen. [n die landen is
vaak geen nationaal gevoel omSlaan. De
etnische groepen houden een behoefte
aan et."neigen idl'ntiteit en keren zich te-
gen elkaar."

De roep om eerbiedigin", van de mensen-
rechten komt vaak uit de rijke landen,
Sommige m;Khthebhers uit het zuiden
verwijten westerse critici dat ze mct een
opgebewn ving"rtje westerse normen en
waarden willen opleggen. Is dat terecht,
of is het een makkelijk ext:uus?
Joke Schrijvers: "De mensen die aan het
bewind 7.ijn, heb hen cr geen belang bij
dat de wantoe,tanden en de uitwassen
van een ondemocratische situ.Hie naar
huitell worden gehracht. Activisten voor
de mellsenret:hten in die landen vr,lgen
ons juist wd door te ~aall met a.:ties. Die
vinden hc1ema'll niet dat het we,terse
waarden zijn. De grote religies kunnen
alll.'m;ul volgens diezelfde waarden wor-
den geintepreteerd.
Onze stt."un is hard nodig en is ook steeds
meer nodig. Als je in sommige landen je
kop uitsteekt, wordt dil' er lem'r1ijk afge-
hakt. Vcrgn't het Jan lllaar om zonder
internationale achterhan op te komen
voor memenrechten,"
,\laar ook v'an de par!ememaire demo-
cratie wordt toch va;lk geroepen dat het
,.en t}'pis(h westers idea,11 is. "De macht-
hebbers die dat zeggen, zijn alleen geïnte-
res~eerd in hun eigen machtspositie en
willen die mer alle mug,'lijke middelen
handhaven. Tu.:h klopt het wel Jat Je
Wl'sterse parlcmemaire delno.:rarie nil,t
in alk situaties de JUIste oplossing is. Zl'-
ker in het geval van emische Ininderhe-
den kunnt."n grote prohlemen ontstaan. In
Sri Lanka is cr een minderheid van twaalf
proCl.'nt T'll1lils. Na de koloniale over-
heersing werd de Angdsaksische parle-
mentaire democratie overgeplant, Binnen

de kortste lijd luktt, het dl' Sinhalese
meerderheid om de ret:hten vall de Tamil,
uit te hollen. Zo werd het Sinhalees de of-
ficidt." staatstaal, Dus konden de Tamils,
dil' uitstekend Tamil en Engds spraken
maar geen Sin ha lees, niet meer aan een
c)\"erheidshaan komen, Als het op stem-
men aankomt in een par1cnll.'ntaire dt."-
mocratie, trekt een minderheid altijd aan
het konstt." eind,"

Een gevolv, van het groeit."nde geweld in
De Derde \'{'ereld is de toename van hel
aantal vluchtelingen. Ook het veilige Nl.'-
derland krijgt zo met de problemen tt."
maken, Toen Joke Schrijv'ers eind oktu-
hl'r uit Sri Lanka weer terugkeerde in Ne-
derland, schrok ze van de draai die de
discussil' over dt."vluchtelingen hier heeft
gekregen. "Ik was vier maanden bezig ge-
weest met gewelddaJi~e etniselle t"(lllflic-
ten in Sri Lanka. Terug in Kederland \'cr-
wacht je toch dat het hil.'[ anders is. "'taar
de discussie is ook hier 0pl'nlijk racistisch
geworden. In de vier maanden dat ik weg
wa~, is er in Nederland een ander klimaat
om,taan,
Vlut:htelingen worden in Kedl.rlanJ veel
gezien als een bedrl.'i",ing voor de et:ono-
mie. "ederland is vol, zeggen ze dan.
Maar 'Hll' heeft te maken met dl' vraag
of we met z'n allen genoeg hebhen voor
een enigszins rt."ddijk bestaan. En veel
vludueling,"n hebhen een guede oplei-
ding en kunnen juist een bijdragt." leveren
aan Ollze economie, Bovendien zien wij
Nederland met grote zorg de vergrijzing
van de hevolking in de volgende eeuw te-
gemot."t. W'ie moet voor alle ouderen zor-
gen: \'('aarom zouden mensen die als po.
litieke vlul'hteling wurden toegelaten die
rol niet kunnen krijgen?"
"Vind je dat te makkelijk geredeneerd?
Soms moet je mensen met argumemen
van puur eigenbelang cwertuigen. Beide
partijen lllol.'ten hun eigen belangen kun-
[Wil dienen, ;lJ1der, blijf je steken in lief-
Jadighl"id. Daar zijn vluchtelingen ook
niet mee gediend. De vluchtdingen in
Colombo worden door hun overhl'id pre-
cies hetzelfde hest:houwd als de a,ielzoe-
kers hier: als zielige bedelaars die je een
graantje moet toewerpen en v'ooral koest
rnot."t houden. Maar ze willen geen lidda-
dight."iJ. Geen ramsoenen, geen oude kle-
reil, geen geld. Ze willt."n werk Onl in hun
levemonderhuuJ t,' voorzit'n, net al~
asielzoekers hier, Staat onze et:onomie
dat echt niet [Oe: Daar moelen economen
mIl nog ~an o\Crtul~en,

De slechte economische toestand in veel
Derde Wereldlanden is op z'n minst ge-
deeltelijk een gevolg van de koloniale ge-



Joke Schrijvers (-19) is hoogleraar ont-
wikkelingwraagstukken en diredeur
van InDRA. het Inslilute for Develop-
ment Re~earch AmSll.'rdam van de Uni-
\'er~iteil van Amstl'rdam. Het onder-
lOekprogramm'l van InDRA richt zich
nadrukkelijk op vrouwen, kinderen en
hl.'t milieu. Vrouwen en kinderen hebben
mer de hele wereld weinig macht en
worden daardoor ~'aak hel hardst ge-
troffen door hel geve~lill:de politieke en
economiscill.' reilen en zeilen van de we-
reld, liet milieu gaat te gronde aan de
huidige produktie- en consumptiever-
houdingen, lowd in het noorden als in
hel/ui\lcn.

schiedenis. Heeft hrt westen een schuld
af te betalen?
Joke Schrijvers: ~Schuldgevoelens zijn
geen goede motivatie om de wereld te
vcrheteren, Dat werkt via rnanipuLnie,
chantage zelfs. Dan hlijf je steken in lief-
dadigheid en in de snelle, eenm,dige ,]C-

ties. Juist strunureel is cr \.ecl te verande-
ren: alles wat er scheef is gegroeid door
de koloniale overheersing en de latere on-
gelijke m,lChtwerhoudingen, Er moet een
andere wercldorde komen. De handt"ls-
betrekkingen kunnen eerlijker wordt"n
gemaakt, het s..:huldenvraagsruk wordt"n
opgelost. Laren we investert"n in een he-
ter milieu, onze produktie en consumptie
in evenwkht mer de natuur innrichten."

Als t"f S[!uctureel zoveel moet verande-
ren, heeft dan de 'ouderwetse' ontwikke-
ling'ihulp wel zin?
"Het lost de grote prohlemen niet op. En
soms gebeuren er onder de vlag van ont-
wikkelingshulp dingen die schadelijker
zijn dan wanneer cr niets zou gebeuren.
~bar heel veel mensen doen natuurlijk
goed werk, Als je ophoudt ontwikke-
ling,-samenwerking te sreunt"n. hlijft cr
gn'n cent over voor mensen die hun land
op een andere manier willen ontwikke-
len: kleinschaliger, met participatie van
de mensen lelf, van basisbewegingen,
Dan houd je alleen de groots..:haligl' ont-
wikkelingshulp over; het grote- dammen.
werk van de technische jongens. De pro-
jecten waar comultants tonnen aan vt"r-
dienen. "
Ze nOl'mt als HlOrbeeld hl,t omstreden
Flood Anion Plan in Bangladesh, dat he-
oogt met een grootscheepse aanleg \'an

dijken een deel V,1Ildl' o\'er~tromingl'n te
voorkomen. Even persifkerr Ie l'en Ame-
rikacms an:ent; ~T('IJIJuint thr('f' bil/iol/
doll,lr, als ht"t wordt uitgevuerd. In Ban-
gladesh weet iedereen dat 40% van het
geld hlijft h,mgen bij dl' hoge arnhtenaren
en de politici die hd proje<:t in huis ha-
len.~ •

Enthousiast over actie HIVOS
Jokt' Schrijl't"rs reageert t"JIl!tousiast op Je actie ~'an de humanistische ontwikke-
lingsorganisatie 111VOS om waarnt"mt"f'; uit het Zuiden te vragen toe te ûen op het
democratische geh'll[e van Nt"JerlanJse verkie/ingen op 3 mei, "Zoals in Cambod-
ja ook de VN is gaan waarnemen. Dat lijkt me prachtig!" Ze heeft het draaihoek
meteen paraat; "D,m moelen die waaml'mers uit het Zuiden worden voor1.ien van
gigantische sleei'n van auto's, Hwt chauffeurs en stoeten t'ederlandse assistenten die
hun koffertjes dragcu. Zl. gaan logeren in de allerduurste vijfsterrenhoteIs, weken-
lang. Net als dl' westt"Tse Jeskundigl'n in Derde-Werddlanden doen,- Ze kan 1.ich
dl' kritiek van de Zuidelijke Wa,UnelllerS op het democratische gehalte van onze sa-
menleving al voorstellen, '"De kloof tussen de dagelijkse realiteit van de bevolking
en de Jiscu"ies die in Den Haag worden gevoerd, zal hen opvallen. Het volk voelt
lich niet \.erregenwoordigd. Dat zullen ze onmiddellijk herkennen, want dat is in
heel veel l.uideliJke landen ook het geval. Verder zullen zr: >nel doorhebben dat er
bitter weinig terl.'cht komt van wat Je politici belo~.en om stemmen tc winnen. Ook
dM kennen ze uit eigen t"rvaring. Kijk maM n'ns naar het emancipatieheleid. De
suhsidies voor crt-cht"s worJt"n onderuit gl'haald, zodat ouders zelf meer moeren be-
[;tIen. De minJcr verdienende vrouwen kunnen hun baan 0Pl.eegen en hun kinderen
weer thuis vt"f/orgen. \X/<Hde positie van vrouwell betreft, kun je :-.Jederland een
ontwikkelingsland noemen."
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Uit het hoofdbestuur

Het hoofdhe-
stuur is doende
... met H~rkcn-
ncn, v'crwcrkcn
en voorhereiden.
(Voor wic daar
naM 7.0U vragen:
Jat doen wc d,m
ook nog met visie

en vertrouwen. ,\taar lu"n
,lanvulling vinden wc, eerlijk
gelcAd, wal tcn:cl van hel
goede in deze - voor ons. be-
ginfase. Het zijn immers pas
on/c eerste 100 dagcn!)

Verkennen
Dat houdt in: kennis nemen
van vcel. heel veel documen.
tatie. Goed voorhereid dooT
onlC voorgangers, door het
Centraal HUTeau en ook S0111S
duur dCHlcn. i\laar v'erken-
nen omvat ook 11\:[IClcn van
hrieven met hoopvolle ver-
wachtingen ons na het aan-
treden locgC7,ondcn dOOT ge-
meemchappcn, verwante OT-

ganisaties of door ilHiividucic
leden.
M,uT belangrijker nug dan
Jat lezen \'an dUCuillcnlatlC is
het pcr~oonlijk kennis maken
met vencl-lcnwoordigcrs I',ln
entireiten uit dc 'humanisti-
sche arehipd' en daarhuiten.
Denk maar aan de Universi-
teit I'oor Humanistiek, Hu-
manita~, het Steunfond ••, de
gewe ••ten, de afdelingen, de
Geestelijke Ver7,orging en zo
kunnen wc nog wel war door
ga,ul, want cr 7.ijn cr "e1c, 70-
als iedere 1e7er ",llI de Huma-
nislzal weten.
\1/e hcbben l'en vcrdelin).; ge-
maakt, waarbij wc stceds mei
rwee of drie hestuursleden
aan hcpaalde onderwerpen,
groepen of gehieden aan-
d'lcht geven, bij voorkeur
door middel van periodieke
recht~lreekse persoonlijke
contacten.

Ver ••••.erken en voorbereiden
\Ve trachten uit alle informa-
tie die op OllS af komt en
vooral ook uit onze - in de7e
periode frequente - genmen-
lijke heraad ••lagingcn te ko-
mell tor hoofdlijnen ,oor het
beleid dal wij willen nast re-
l'en en dat wij in de 70mer in
hel HV-beleidsplan 1995/
1997 willen neerkll:J.:en. Van-
7elfsprekenJ 7alw'n plan ge-
haseerd 7.ijn op de funderinl-l
die al in l'norJ.:aallde jaren is
gelegli door congresheslui-
ten, door on7.e voorgangers,
door Joost de Vries ,lis direc-
teur, cn door de medewer-
kers van het Ce11lraal Bureau
mer hun heleidsHlOrberei-
dend werk.
Maar her is vooral ook inspe-
len op de m,lcItsch,lppelijke
omwikkelingen van 'vandaag
en morgen'. Denk 11UM eens
aan het recem verschenen
rapport over omkerkeliiking,
waarop on7e I'llOrzitter op de
televisie en in de landelijke
pers zijn visie hn.ft I-Iegel'en.
Ook 7.o'n rapport legt - 70
denken wij - het HV de ver-
plichting op om zich nu snel
duidelijker te prnfilcren en
I'(lor belango;lellenden de
ruimte IC bieden 'iets "an om
mee te ne1l1en'. Ook daarbij is
beleid,overleg met I'erwante
org,lni~atie~ e~senliecl 0111 ge-
zamcnlijk temninstc een
maximaal po ••iticf cffect te
,'erkrijgen.

Het hoofdbestuur hoort
graag uw reaelieo; (pmlhuo;
114, J500 AC Ulreeht), die
hel ah onmi ••baar 7.ier voor de
\'oort7.euing I'an ons I'l,Tken-
nen, verw-'erken en \'l)()rberei-
den, maM vooral ook voor
0110;'doen en lalen'.

Namens het hoofdheo;tuur.
joop Puls

Oproep kandidaten penningmeester HV
In november vorig jaar kooo; het congres van het Humanis-
tisch Verhond een nieuw hestuur. Hans Hammelburg, de be-
noemde penningmeester, 7,ag 7jeh genood7.aakl om in febru-
ari zijn funetie ter beschikking te s!eiten. Dit door onvoor-
7jene wij;ágingen in ;árn werkomslandigheden. Vooral door
frequenr buitenlando; ,'erblijf Îs combinatie met zijn werk-
7,aamheden voor het HV niet meer Tllogelijk.
Hel hoofdbestuur heefr hesloten huiten eigen krin).; om IC
zien n,lar een nieuw bestuurslid dat de funelie van penning-
meester kan en wil vervullen. Tot hl'! eerstvolgende congres
(waar een ,'oordrachr \Ol henoeming van een nieuwe pen-
ningmeester 7.al worden I'omgelegd, zal algemeen secretaris
joop Puls het penningmeesterschap waarnemen. \Vanncer
zich incidenteel On\'erenigbaarheid "an functies (Ien princi-
pale of qua werklast) dreigl Hlor re doen, zullen naar om-
srandigheden andere hoofdhestuurs1cden 'impringen'.
Het hoofdbestuur heeft "oorts hesloten dar voor7itter 1',lUl
Cliteur en joop Puis op zich nemen een kandid'lar te o;eleete-
ren. Deze zal na instemming van de owrige leden "an het
hoofdheo;lUur aan het komende nowmbercongres voor he-
noeming tot penningmeester kunnen wordcn voorgedragen.
I'aul Cliteur en joop Puls onh'angen graag (bij voorkeur
schriftelijk) opgave of aanmeldingen van personen die ge-
schikt worden geacht - of die 7ichzelf beschikbaar stellen
voor de functie.
Brinen met opgave "an naam en heknopt c.,. kunnen wor-
den gezonden aan de Voorziller "an het Humani~tisch \'er-
hond, Poo;thus 114, ,l500 AC Ulreeht, graag met op de enve-
loppe de ,landuiding 'persoonlijk/vertrouwelijk. Tcn over-
vloede 7,ij daarom vermeld dat de opgaven met uitero;te dis-
cretie zullen worden beh,lndelli. Hieronder een profielschets
voor de penningmeester, lk7e geeft slechts een indicatie.

Profielschets penningmeester
Functie-eisen mor het deel uitmaken van het h(lofdbestuur

Nauwe verbondenheid voelen met de doelstellingen en het
maatschappelijk optreden van her HUl11ani~ti~ch Verbond.
Inzicht hebben in maatschappeliike omwikkelingen die ,an
belang zij HIOr (de toekomst van) het H\'.
Beschikken O\'er bestuurlijke ervaring in een complexe orga-
nisatie en het kunnen ovenien daarvan.
Bij voorkeur er\'aring hebben mer organis;norische verande-
ringsprocessen, doch tenminste zelf open Slaan voor de in-
\'loed 1',10 krachten die tot bijsturing aanleiding gevcn.
Bereid en in ~taat urn in teamvcrband te functioneren (zowel
binnen her bestuur al~ in samenwerking met de directeur en
managers \'an he! Verbondsbureau).
Voldoende tijd beschikbaar hebhen om gemiddeld twee Jal-l"
delen per maand aan de taak ten behoevc van het HV te be-
steden.

SpScifiek~.Mpeelen voor de funqie van pennin.lt-~

Stuur uw nieuwsbericht
rechtstreeks naar de redactie
Berichten voor dele rubriek kunt u rcchtslreeks naar de re-
dactie van de I-fumanisl sturen. Dit "ergroot de kans op
plaatsing. Houd de teksllO kort mogelijk, \'olg hel Slramiell
lOals het in dele rubriek wordt gehanteerd en let ol' Je uiter-
ste datum waarop de kopij bir de redactie binnen moet zijn
(zie op pagina 2).
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Kennio; \'an en ruime crvarin~ met alle faeenen van finan-
cieel beleid, zoals budgellering, \crsla~lc~l-linl-l en periodieke
informatie\"Crschaffin~. (N.B. Ifet Verbondsbureau heo;chikt
o\'er een professionele adminislTalicl'e ~taf 1I1etruime kennis
I'an geautomatiseerde admini~lratieve proceso;en).
Ervaring mCI de bespreking en toelichting I'an financiële (be-
lcids)-gegevens, ook aan anderen d;1O ,.akdeskundigen.
Goede contactuele eigenschappen met hel oog op principieel
overleg mei de besturen ",111verwante stichtingen, m<lar ook
met externe instantico;, zoalo; (potentidel subsidiegevers.
Soepelheid in o\'Crlc~~iluatics, waarbij resultaat ecrst op lan-
~ere tcrmijn kan worden hcreikt.



Over de schilder-drukker
H.N. Werkman in Alkmaar

Veranderende man/vrouw
.verhoudingen in Groningen

Symposium geestelijke verzorging:
Noodzaak of luxe?
Op 10 juni organiseert het Humanistisch Verbond het
symposium 'Geestelijke v'erlorging: noodla,lk of luxe?'
Aanleiding is het 25-jari)/; beSlaan van de diensten
humanistische geestelijke verzorging in de gezondheids- en
ouderenzorg. Het symposium v'indt plaats in
congrescentrum 'De Reehorst' in Ede en duurl van 13.00
uur tot 16.30 uur. In het \'olgcnde nunllller van de
Humanist meer informatie over dit symposium.

OveT \Vcrkman, zijn pcnoon,
zijn Ic\cn en ziin werk, WUI

hel Jondcrda~a\'ond 14 april
in de '\VaICrlOTCn', Van Tcij-
lin~s[raat 20, hij Alkmaar en
omstreken. Dick Broer uil
Castricum zal dil inleiden,
met rcproduktics illustreren
en tcnsloltc een paar Chas-
sidische legenden vertellen.
Zelf allerminst god,dicmtig
opgevoed, rol gecn enkel ker-
kelijk of religieus genoot-
schap behorend, \'och \Vcrk-
man de ,feer die dele joodse
Q\'crlcYCringcll ,Idemen, loch
I.uiver aan en ziet kans cr een
onovertroffen scric afbeeldin-
gen hij Ic maken. Hoogst\'l:r-
moeddijk \'ormCII dele bla-
den, die hcm tol een 'Judcnf.
Tcund' bestempelen, één \'an
tic bcbngrijkstc morin'cn van
de bezetters nltlr zijn arresta-
tie en executie. Zijn laatste
daad was het doorgeven v'an
de 'Chassidische Legenden'
aan zijn medegevangenen. Er
is een opvallende toename in

Over Nederland,
Duitsland en
de verkiezingen
in Nieuweschans
Zowel in NederlJnd als in
Duitsland is 19'>4 een jaar
met veel verkiezingen, onder
andere voor het Europese
I'arlement. Daarom orgJ.ni-
seert het gewest Groningen
een discussied,lg - samen met
hun Ie~'ellsheschouwelijke
"buren', de Arbeitsgemein-
schah heier Humanisten (de
Duitse humanisten-organisa-
tie) uit Emlien en omgev'ing -
op l,aterda~ 14 mei in hotel
Leeuwerik in de ~rensplaats
Nieuweschans (teg~nov'er het
station); aanvang 1030 uur.
Het thema is: Hoe moet lle
humanist kielen lUssen vrij-
heid (liheralisme) en gebon-
denheid (socialisme)? Twee
humanisten zulten het thema
inleid~n; de Duitse sociaal-
democraat Johann Bruns
(I.andesvorsitlende V,111 Je
SPD in Niedersachsen) en de
Nederlandse libera'll H<lTr}'
Rosing (VVD-fractielid in
Provinciale Staten van Gro-
ningen). Een lO[k lorgt er-

de belangstelling voor het
werk \'an deze schilder-druk-
ker, die óllk nog dichtcr en
schrijv'er van rev'oIUlionain.'
teksten was. lIelaas gingen
ongev'ecr 200 van zijn hOO
'druksels' en 4<; v'an zijn 90
schilderijen door hrand wr-
loren. Maar cr is door middel
van deskundig v'ervaardigde
reprodukties nog veel van
l.ijn werk te hewonderen.

\oor dat ieder in lijn mn~der-
taal aan de discussie kan deel-
nemen.

Een humanistische
visie op de zorg
in Amersfoort
Op zondag 17 april organise-
ren het HV-Amersfoorr en
om"ueken en lIumalli(as
Eemland een zond;lgoehtend-
hijeenkomst over een cahier
\'an de Adv'iesgroep Belin-
nin~. Ro}' Geurs (HV-hoofd-
hestuurslid, oud-voorzitter
Jonge HumJ.nisten en lid
Commissie Ethiek Gezomi-
heidslOrg HV) zal dan spre-
ken o\"er 'De zorg in ~eder-
land'. Vra~en bij de 1C7.ing
lijn: \Vaar ~aat het in de zorg
om? \Vaar dient I_ijzich op te
richten? Hoc dient de zorg
gefinancierd te worden? Wel-
ke eiselI stellen thuiszorg en
zcl fstamligheid?
Plaats: De Eemgaarde, Dor-
rcsteinsewe~ 4'>, Amersfoort.
Aanvang: 1030 uur. De toe-
gan/; is ~ratis. Meer informa-
tie: Hcnk van Tilhurg, tel.
033 - 805906.

Jeanne de Bruijn zal op wn-
dagmorgen 17 april een le-
zing houden ov'er de verandc-
rende man/vrouw-v'erhou-
dingen in het Humanistisch
Centrum, \V.A. Schol ten.
straal 2 in Groningen.
Toelichting: Orwe sarnenle-
vin)/; is steeds meer aan het in-
div'idualiseren. Toch ontSlaan
cr vele nieuwe (samen)lecf-
vormen en nieuwe arbeids- en

Kampeerweekend
Jonge Humanisten
met als thema
vriendschap
In het weckend van Hemel-
vaart huuden de Jonge Hu-
manisten weef een kampeer-
weekend, Er is een schitteren-
de lokatie /;e\'llllden in Bak-
kum, een dorpje hoven Cas-
tril'ulll (NH), een paar kilo-
meter v'an het strand. DJ.ar
zal bij een hoer worden ge-
kampeerd, op een groot veld
wnrdl'n de tenten opge-
houwd.
Het begrip '\Tiendschap'
sta,u dit jaar centrJ.al. Als
v'anouds is het de hedoeling
om cr een gC7ellig weekend
v'an te maken met veel tijd om
leuke dingen te ondernemen,
nieuwe contacten op IC doen
en misschien om nieuwe
vriendschappen te sluiten.
Het k'lmpeerweekend vindt
pla<1ts van donderdagmiddag
12 ml'i tot en met zondag-
middag 15 mei. De kosten
zijn f 60,- per persoon (niet-
leden f 75,-), owr te maken
op girorekening 1700689 van
de Jonge Humanisten onder

wrgpatronen in alle leeftijds-
groepen. Niet alleen onder
jongeren, maar ook in gezin-
nen en onder ouderen. Op
welke wijze hebhen dele On!-
wikkdingen te maken met
v'eranderingen lil de
man/vrouw-verhoudingen?
Dil is het onderwerp \'an deze
ochtendlezing. Aanv'ang:
10.30 uur.
Arheidsmciologe Jeanne de
Bruijn was lOt 1990 werk-
zaam aan de Rijhuniversiteit
Groningen. Sinds enige jaren
is zij aan de Vrije Uniwrsiteit
Amsterdam hoogleraar HOU-

wenstudies. Zij publiceert
over onderwerpen op het ter-
rein van arheidwraagstukken
en sekse, zoals de kwalileil
van wouwen'lrbeid, bc1o-
ningwerschillen lussen man-
nen en HouwcrI, en combina.
tie vall betaalde arbeid en
wrgtaken. In 199J kwam
l,ijn in hel nieuws met de ge-
d,lchte om een Nationaal
Zorgplan te ontwikkelen.

,'ermelding van "Kampeer-
weekend'. Aanmelden v'oor 7
mei. :sJa aanmelding krij/; je
een boekje met uitgebreide
informati~ toegestuurd.
Je kunt ook bellen v'oor meer
informatie: tel. 030-318145
en bij Bert Bos, MOLMtweg
SIc, 3816 LL Amersfoort,
tel. 033-726416.

Uitvaart.avonden
in Gelderland
Hel hestuur van de AVVL re-
gio Gelderland organiseert
on(ler andere in samenwer-
king met het bestuur van de
afdeling Noordwest Veluwe
drie avonden over l-!um,lllis-
tisehe Uitv'a<lTlbegcleiding
(HUH). De avonden worden
verzorgd dOOf Hilde van
Vlaandercn cn Ben van der
Schot.
11 april in de Koningshof in
Harderwijk, IR J.pril in De
l{eehorst in Ede en 25 april in
hotel H10emink in Apel-
doorn, steeds om 20.00 uur.
Meer inform,lIie: Tltia LÎese,
tel. 0.14 12-522OJ.
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Oplmsinfo\ \'an hCI cryptogram in het maartnummer:

S V C E E L
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15 .er 16 "(l
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.er .er .er 23 "(l (l (l

25 .er
t? (l

.er .er .er 26 27
(l (l (l

28 29 .er 30

(l

31 32 .er 33 3< I I(l
35 .er 3.

(l
0- 37

Horizuntaal:
4 Is dit> man thuis in dit blad of nic

(7}
7 Ilehhen thuisblijn'rs vaak (7)
9 V••rwant ;un de porselein-

kast (15)
12 Zomler deze hocJ:lnigheiJ is

geen lidde mogelijk (hj
15 Alles goed? Dan dit ook (4)
16 Beworen waterlanders (9)
19 Slimmigheid van {'cn gevangen m

sicus (7)
22 Onhandig \"CloruitstrC\'l'lld (5)
23 Handvat dat wel <lJngcnaaid wordt (3)
25 \X'cnsdoducr (8)
26 Hoofd koel en voeten warm houdt hem arm (6)
2H Richt op brood (J)
JO l.acht u 'rom? H. ook {Sj
31 jUit)hlinkcr (7)
33 Dir is nogal glad (5)
35 i\1<1trri,lal voor sommige gakhtcn (5)
36 Verlegenheid (4)
37 Er ontbreekt iets en her is moeilijk ll' zien war

(4}

Verticaal;
1 Zwierven in de bUUr! van normen (7)
2 De ingenieur viel in deze "l!egorie (6)
3 Leuk, m,I:U meer ook nid (41
5 Hlt"r is E. op uit. maar het blijft een droom (6)
6 iets JIlt."erdan thuis. maar wel onderdak (6)
S Dl' aanvoerder IS helaas in Duitsland (61
10 Die godsdienst is gt"brt"kkig, of ... ?
I1 Her is dar die t:omponisr iets anders klinkt, an-

dt"!> zou hcr conunerl.ie zijn (6)
13 Ert"nopdepof(IO)
14 Pt"rsoon uit Eemland (7)
17 Een uirgJvt" die niet ieder ziçh k,lIl veroorloven

(6}
20 l.xbxh(6)
21 Sluiten nwr medewerking (7)
24 Elascisl.hc srellage (.1)
27 Grootste blaasinsrrumL'1lT (5)
28 Verkend. maM plt."chtig (3)
2') Klein hoefijzenw (4)
JO Onnozel schilder (4)
.12 Voor de poes (3)
.14 Reeds voor alle leeftijden (2)
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laat u inspireren:
~

(\
Word lid van het

Humanistisch Verbond!
Het levenstempo ligt hoog. Een stroom van informatie komt dagelijks de huiskamer binnen.

Over werkloosheid, het milieu, de opvang van asielzoekers: elke politicus heeft er een mening
over. Waar baseren ze zich op? Wat ligt er achter die vanzelfsprekende politieke uitspraken?

Waar kunt u uw mening op baseren?

Het Humanistisch Verbond gaat uit van humanistische waarden: zelfbeschikking, gelijke
behandeling en verdraagzaamheid. Keuzevrijheid staat centraal.

Het Humanistisch Verbond onderzoekt wat bijdraagt aan de kwaliteit van het leven. En brengt
dit in activiteiten, publikaties en standpunten naar buiten, Een belangrijke inspiratiebron in

een wereld die uw keuzes in het leven dagelijks op de proef stelt.

De keus is geheel aan u. Word lid van het Humanistisch Verbond en laat u inspireren.
U ontvangt dan ook het maandblad 'Humanist'.

AANMELDINGSBONr-----------------,
De minimul11contributie bedraagt
f 75,- per jaar. Een hogere
hijdrage is welkom. Voor leden
met een inkomen lager dan
f I fl.OOO.- hruto per jaar is de
minimumcontrihutie f 45,-.
Jongerl."n tOT27 jaar betall."ll sll."chts
f 35.- per j,l,lf. Elk lid omvangt
nl."gl."nkeer per jaar de HumanisT.
Als lid krijJ;t u ook koninJ; op de
meJ;'lllJ;sprijs van hijeenkomsten
en symposIa.
Per lid kan een persoon op
het7.e1fde adres kie7en \'oor een
gratis medclidmaatschap. Een me-
delid ontvangt geen Humanist.

A

man I HOUW"

• Omcirkelen wat van toepas,ing is.

o Ik word lid van het Humanistisch Verhond
Comrihutie per jaar:
Ik hetaal per jaar I per halfjaar I per kwartaal"
Eventueel naam gratis medelid: man I HOUW"

Gchoortcdarum medelid:

Voor betaling onn'angt u een acceplgiro.

Naam:
Adres:
Postcode'. Plaats: _
Telefoon:
Gehoofledalum:

Sruur dl."zehon in een envelop (pOSlZl."gelhoeft niet. mag wel) naar:
Humanistisch Verbood, Antwoordnummer 21 Hl, J500 VB UTRECHT.L ~
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Interviews met vijf prominente politici

BUMa
Vijf politici

o~er hun inspiratiebron
Frlts Bolkestein Gerri

HedYd'Ancona E;co B .t~an Wolffensperger,
, nn man en Ina BrOUwer

[ ~.

In de laatste nummers van de Humanist
kon u lezen waar een prominent politicus

z'n inspiratie vandaan haalt. In dit nummer
vindt u het vijfde en laatste interview.

Intussen is ook een extra
verkiezingsnummer gemaakt waarin alle
vijf interviews zijn gebundeld. Dit extra

nummer is nu gratis verkrijgbaar. U kunt
een exemplaar aanvragen door een

kaartje met uw naam en adres te sturen
naar: Humanistisch Verbond, Postbus

114,3500 AC Utrecht onder vermelding
van 'Extra verkiezingsnummer', Als u

exemplaren van deze extra uitgave wilt
verspreiden in uw omgeving of sturen

aan familie, vrienden of kennissen, dan
kunt u ook meerdere exemplaren

aanvragen.
In deze Humanist is een bon

opgenomen om lid te worden. Ook is
er een speciale aanbieding voor een

abonnement.

nu in speciale
verkiezi ngsu itgave

van de Humanist

Op ] mei worden in Nederland weer landelijke
. verkiezingen gehouden. Het beloven de spannendste

te worden van na de oorlog. De politieke partijen
hebben hun programma's gepresenteerd, de

voormannen en .vrouwen voeren hevig campagne.
Vaak zullen ze kissebissen over een half procent je

meer of minderen, praten ze de kiezer naar de mond
en vragen ze zich af of hun haar wel goed zit.

Daarover allemaal niets in het speciale
verkiezingsnummer van de Humanist. Wij gingen de
diepte in en vroegen vijfprominente politici naar hun

inspiratiebron. Waar halen ze het vandaan? En wat is
hun drijfveer? Hoe beschouwen ze het leven, wat is
hun visie op mens en wereld? Is de mens goed of
slecht, is de wereld nog te redden? Hoe kijken ze aan
tegen het vrijheid'gelijkheid.en.broederschap van de
Franse Revolutie?
Allemaal vragen aan vijf vertegenwoordigers van vijf
verschillende politieke stromingen in ons land. In de
hoop dat dat de lezer meer wegwijs zal raken in deze
politieke stromingen en zo op] mei beter zal kunnen
kiezen vanuit zijn of haar eigen levensovertuiging.
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