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Tussen rede en haat
In deze editie van de Humanist vindt u enkele artike-
len die u bij lezing wel zullen verbazen. Allereerst het
artikel van Stan van Houcke over selectieve berichtge-
ving van kwaliteitsmedia als NOS-Journaal en NRC-
Handelsblad. Van Houcke, die regelmatig in Israël ver-
toeft en er goede contacten onderhoudt, ergert zich al
langer aan de wijze waarop Nederlandse correspon-
denten van deze vooraanstaande media de berichtge-
ving over Israël en de Palestijnen verzorgen. Dat knelt
temeer wanneer de Israëlische autoriteiten, zoals nu
met betrekking tot de gebeurtenissen in Jenin, probe-
ren de werkelijkheid aan het zicht van de wereldpers
te onttrekken, de officiële VN-delegatie de toegang tot
het gebied ontzegen en niet bereid zijn medewerking
te verlenen aan een onderzoek op de beschuldiging
van rücksichtslose slachting. Het artikel van Van
Houcke is een nieuwsanalyse, geen artikel waarin het
klassieke hoor en wederhoor voorop staan.

Ook het interview met de emeritus-hoogleraar filoso-
fie Fons Elders bevat enkele stevige uitspraken op het
scherp van de actualiteit. Elders maakt zich grote zor-
gen over de ontwikkelingen in het Midden-Oosten.
Terwijl hij zijn zevende Goodse) kleinkind verwacht
neemt hij stelling tegen de in zijn ogen Israëlische
staatsterreur. Hij neemt het begrip joods fascisme in de
mond, maar uiteraard niet zonder degelijke onderbou-
wing van deze opvatting.

Een derde mogelijk controversiële bijdrage vindt u in
de gastcolumn, die Bert Boelaars voor zijn rekening
neemt. Toen Bert mij onlangs voor het radioprogram-
ma Het ei van Erasmus van de Humanistische Omroep
interviewde over de nieuwe koers die de Humanist is
ingeslagen, was zijn afsluitende vraag wat ik in deze
tijden belangrijk vind aan het humanisme. Ik ant-
woordde: "Rede en verdraagzaamheid" en noemde
Jean-Jacques Rousseau, van wie ik nog niet zo lang
geleden zijn intrigerende Confessions (1782) heb gele-
zen. Daarop verwachtte ik nog wel een opmerking,
want het is vandaag de dag niet vanzelfsprekend om
met Rousseau aan te komen als het over humanisme
gaat. Maar de tien minuten zendtijd waren al voorbij.
Nakaartend kwamen we op het vonnis in de zaak van
de imam El Moumni, die zich zo beledigend heeft uit-
gelaten over homoseksuelen en ongelovigen. Bert
betoonde zich zeer begaan met deze kwestie en ik

nodigde hem uit om er een column over te schrijven.
Een week of wat later ontving ik zijn commentaar en
schrok ik behoorlijk. Dat hij woedend was over de
rechterlijke uitspraak kon ik me zeer wel voorstellen.
Maar ik was er niet op bedacht, dat het vonnis zoveel
emotie bij hem had opgewekt, dat hij nu zijn boosheid
zozeer de vrije loop liet dat deze welhaast verkeerde
in haat tegen hordes homohatende jongeren van isla-
mitische huize. De afstand tussen rede en haat kan
kennelijk tegenvallen.

In de dagen daarop volgden de berichten over explo-
sies van haat - letterlijk en figuurlijk - elkaar in hoog
tempo op. In Israël en de Palestijnse gebieden; in
Frankrijk waar islamieten brandaanslagen plegen op
synagogen en scholen; in Amsterdam waar tijdens de
demonstratie op 13 april een joodse man ternauwer-
nood ontkwam aan mishandeling door islamitische
jongeren; in de Arena van Ajax waar voetbalsuppor-
ters van FC Utrecht het ontstellende 'Hamas, Hamas,
alle joden aan het gas' scandeerden; in (opnieuw)
Frankrijk, waar de vreemdelingenhaat hoogtij vierde
met (in de eerste ronde) de stem voor Jean Marie Le
Pen van bijna 17 procent van de opgekomen kiezers.
Le Pen haat islamieten én joden.

De vergelijking tussen het antisemitisme in diverse
toonaarden, haat tegen islamieten en homohaat gaat
in vele opzichten niet op. Maar in één opzicht wel, en
dat betreft de bronnen van de redelozehaat. Mij lijkt het
een belangrijke taak voor kritische humanisten die
bronnen steeds opnieuw te traceren, te bestuderen, te
reduceren en zomogelijk te neutraliseren. Daarmee
zal het humanistische debat zich moeten bemoeien,
daarvoor zal de Humanist zich openstellen en daartoe
zal wat ons betreft de discussie steeds opnieuw gesti-
muleerd worden. Inclusief een 'cri de coeur' zoals die
van Bert Boelaars, een ferme opinie zoals die van Fons
Elders en een scherpe analyse zoals van Stan van
Houcke is opgenomen in deze editie. U bent bij deze
van harte uitgenodigd te reageren.
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Nederlandse journalisten (niet) aan het front

Cowboys en

Stan van Houcke

•

Thraalf jaar geleden bezocht ik in
gezelschap van Anneke Jos
Mouthaan van 'Een Ander Joods
Geluid' en Israëlische vredesacti-
visten de bezette gebieden. TeJWijl
we in Gaza-stad met een groep
kinderen spraken schoten
Israëlische militairen zonder aan-
leiding op onze groep. Nadat ik in
een uitzending van de Humanis-
tische Omroep Stichting de opna-
men van de schietpartij had laten
horen, werd ik in Trouw door een
pro-Israellobbyist beticht van anti-
semitisme. Ik had dat niet mogen
uitzenden. Tijdens het begin van
de tweede intifada, in oktober
2000, was ik voor de VPRO-Radio
op de Westoever en zag nabij
Ramallah op enkele meters
afstand van me hoe een dertienja-
rig Palestijns kind door een militai-
re scherpschutter met een hoge
snelheidskogel door zijn rechter-
oog werd geschoten en stervende

werd afgevoerd. Van zelfverdedi-
ging was geen sprake, de
Israëlische soldaat schoot vanuit
de bovenste verdieping van een
hotel op een afstand van tenmin-
ste 400 meter. De journaliste Amira
Hass van de Israëlische kwaliteits-
krant Ha'aretz, die in tegenstelling
tot de Nederlandse corresponden-
ten op de Westoever woont, inter-
viewde een van de sluipschutters.
'Wanneer de officieren te velde de
scherpschutters opdracht geven te
vuren, dan is de intentie om het
hoofd te raken, want als hij schiet,
doet hij dat om te doden ... Er zijn
zelfs gewone soldaten die een rub-
ber kogel afschieten maar een
echte kogel erachter plaatsen - dat
verhoogt de kracht. Meestal doodt
het... Thraalf jaar en ouder mogen
we neerschieten,' aldus de
Israëlische militair. Hij gaf overi-
gens toe dat het moeilijk is om
leeftijden te schatten. 'De richtlij-

nen ... veranderen elke dag, soms
zelfs meermalen per dag. Wanneer
er aan Israëlische zijde doden val-
len, mogen wij meer schieten.'
Over het aantal Palestijnse doden
zei hij: 'Zes per dag is normaal, het
kunnen er ook veel meer zijn.' Het
alleen veJWonden van kinderen
wordt doorgaans als ondoeltref-
fend beschouwd, want 'veJWon-
dingen hitsen de gemoederen veel
meer op.' Bij mijn terugkeer in
Nederland schreef ik in Vrij
Nederland dat het bijna vijf weken
duurde voordat het NOS-Journaal
voor het eerst meldde dat 'de
Palestijnen de Israëlische militai-
ren er al vaak van hebben beschul-
digd dat ze schieten met het doel
mensen te doden.' Kennelijk was
die beschuldiging voorheen niet
interessant genoeg om te vermel-
den, laat staan om de correspon-
dent in Israël te vragen zelf pols-
hoogte te gaan nemen. Ik consta-
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Tussen de ruïnes van Jenin (15 april 2002): de stank van lijken onder het puin

teerde in mijn artikel dat er sprake
was van selectieve berichtgeving.
Opnieuw werd ik van antisemi-
tisme beticht, ditmaal door Hans
Laroes, adjunct-hoofdredacteur
van het NOS-Journaal. Zonder ook
maar één van de door mij en ande-
ren geconstateerde feiten te weer-
leggen, bespeelde hij bij gebrek
aan argumenten de sentimenten
door te proberen de integriteit van
de boodschapper van het slechte
nieuws in twijfel te trekken.

NOS-correspondent niet ter
plaatse
Na het verschijnen van het officië-
le Srebenica-rapport verklaarde de
voorzitter van het Genootschap
van Hoofdredacteuren, Pieter
Broertjes, dat de media hun lessen
moeten trekken uit de constate-
ring in het NIOD-rapport dat zij
teveel moraal en te weinig feiten,
teveel meningen en te weinig ana-
lyse hebben geboden. Maar op het
moment dat Broertjes dat zei ver-
viel een deel van de Nederlandse
journalistiek alweer in haar oude
kwaal. Sjifrah Herschberg, een van
de drie Radio I-correspondenten in
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Israël, wist zonder in de verwoeste
Palestijnse steden te zijn geweest,
al snel te vertellen dat Jenin een
propagandaslag was, en dat het
Israëlische leger niet wilde dat de
Palestijnse lijken 'lekker' op straat
bleven liggen, zonder overigens
duidelijk te maken wat daar lekker
aan was. En ook NRC- en NOS-
Journaal correspondent Joris
Luyendijk meldde op 18 april in
zijn krant dat 'hoe dan ook het
beeld [is] geschapen van een
Israëlisch bloedbad bij de gevech-
ten in het vluchtelingenkamp bij
Jenin. Of het nu waar is of niet, die
slag heeft Israël verloren,' om ver-
volgens een Israëlische leger-
woordvoerder uitgebreid aan het
woord te laten. Zelf was Luyendijk
niet ter plaatse geweest, noch in
een van de andere gebombardeer-
de en beschoten bevolkingscentra.
Eerder had deze journalist laten
weten dat als er ergens geschoten
wordt hij er niet naar toe gaat, een
opmerkelijke journalistieke taa-
kopvatting in een regio waar de
afgelopen halve eeuw talloze oor-
logen zijn uitgevochten. Kennelijk
had hij ook niet de talloze rappor-

tages gelezen van Europese en
Amerikaanse waarnemers, van
onafhankelijke mensenrechtenor-
ganisaties en vredesgroeperingen,
en had hij ook niet de inmiddels
vele getuigenverklaringen
gehoord. Op 5 april j.l. kreeg de
Nederlandse ambassadeur in Tel
Aviv een petitIe aangeboden
ondertekend door 26 Nederlan-
ders, werkzaam in Israël en de
Palestijnse gebieden. Daarin werd
concreet melding gemaakt van een
reeks ernstige schendingen van
het humanitaire recht en werd de
Nederlandse regering opgeroepen
tot een 'wapenembargo tegen
Israël en onmiddellijke opschor-
ting van het EU-Associatieverdrag'
met de joodse staat. Ook daar was
Luyendijk niet bij aanwezig, noch
enig andere Nederlandse corres-
pondent. Hij was er als verslagge-
ver ook niet bij toen op woensdag 3
april enkele duizenden Israëlische
en westerse vredesactivisten naar
Ramallah vertrokken om de bele-
gerde bevolking daar voedsel en
medicijnen te overhandigen. Een
humanitaire actie die al snel
beantwoord werd met geweld van
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wen, kinderen en bejaarden ...
Amnesty International heeft tot
een onmiddellijk onderzoek opge-
roepen naar 'het vermoorden van
honderden Palestijnen,' daarbij
stellend dat cruciaal bewijsmateri-
aal vernietigd zou kunnen worden
aangezien Israël 'doorgaat de
toegang te verhinderen'." En ook
de gerenommeerde buitenlandse

media, van de Britse Observer tot
de Amerikaanse Washington Post
lieten getuigen aan het woord.
Maar niets daarover in het inter-
view van Joris Luyendijk vanuit het
door Israël geannexeerde Oost-
Jeruzalem. "Het Israëlische leger
mag het verzet in de Palestijnse
stad Jenin hebben gebroken en het
vluchtelingenkamp controleren,
maar de propaganda slag om Jenin
heeft het verloren:' is zijn mening.
"Tegen de tijd dat de feiten boven-
komen, is de nieuwscaravaan
alweer vertrokken," meent de cor-
respondent. "Ook de massaal
bekeken Arabische satellietsta-
tions presenteren geruchten en
beschuldigingen als feit." Maar
omdat hijzelf niet op zoek ging
naar de feiten, bleef Jenin voor
hem een 'propagandaslag'. Hij
sprak ook niet met VN-vertegen-
woordigers die tijdens transporten
van voedsel en medicijnen door
het Israëlische leger werden
beschoten. En hij las kennelijk ook
niet de verklaring van Defence for
Children op 2 april, voorgelezen tij-
dens de S8ste Sessie van de VN

'Opmerkelijke journalistieke
taakopvatting: waar geschoten

wordt ben ik niet'

executies... Ambulances zijn
beschoten en medisch personeel
en journalisten zijn het doelwit ...
Het Israëlische leger heeft moed-
willig huizen vernietigd, auto's en
gebouwen... en er zijn berichten
over plunderingen. De kantoren
van mensenrechtenorganisaties
zijn met geweld binnengedrongen
door het Israëlische leger dat dos-
sierkasten leeggeroofd
heeft en computers
heeft stukgeslagen,"
aldus Amnesty in een
Urgent Action-oproep.
1\vee dagen eerder
had het Internatio-
nale Rode Kruis laten
weten haar werk op de Westbank
nagenoeg te moeten staken omdat
de Israëlische strijdkrachten op
medisch personeel en ambulances
schoten. Ambulance-personeel in
Nablus, Bethlehem en Ramallah
was beschoten op het moment dat
ze zwaar gewonde Palestijnen op
straat probeerden te verzorgen,
waardoor de slachtoffers dood-
bloedden. 16 april berichtte oor-
logsverslaggeefster Janine di
Giovanni van de Londense Times
vanuit het vluchtelingenkamp in
Jenin: "De vluchtelingen die ik de
afgelopen dagen heb geïnterviewd
terwijl ik probeerde het kamp
binnen te komen logen niet.
Integendeel, zij onderschatten de
slachting en de verschrikking. In
meer dan een decennium oorlogs-
verslaggeving vanuit Bosnië,
Tsjetsjenië, Sierra Leone, Kosovo
heb ik zelden een dergelijke moed-
willige verwoesting, zulk een
gebrek aan respect voor het men-
selijk leven gezien. Dit was niet
alleen een stad van vechters, zoals
de Israëlische soldaten me vertel-
den. Het was een stad van vrou-

het Israëlisch leger en de politie.
Aangekomen bij een militaire weg-
versperring werden de demon-
stranten zonder aanleiding
bestookt met stun grenades en werd
er gericht op hen geschoten met
gasgranaten. Een groep vrouwen
die uit voorzorg als een levende
muur tussen de militairen en de
demonstranten stond kreeg daar-
bij de volle laag. Onder hen waren
oude joodse dames die het kamp
hadden overleefd en nu door de
gaswolken heen moesten vluch-
ten. Vervolgens deed de politie een
uitval en sloeg de menigte uiteen.
Vredesactivisten die bewusteloos
op straat liggende gewonden hiel-
pen werden ingesloten en mishan-
deld. Een scherpschutter die op
een militaire wachtpost lag, schoot
af en toe over de hoofden van de
demonstranten heen. Een van hen
verklaarde naderhand: 'Dit is
illustrerend. Als men al zo optreedt
tegen de eigen bevolking kun je je
voorstellen hoe gewelddadig men
tegen de Palestijnen in bezet
gebied tekeer gaat.'

Ambulances beschieten
En ook was Luyendijk niet aanwe-
zig bij een persconferentie van
acht internationale mensenrech-
tenorganisaties die op zondag
7 april in Oost-Jeruzalem een
persconferentie gaven, waarbij
Amnesty International mede
namens Human Rights Watch en
de Internationale Commissie van
Juristen de wereldgemeenschap
opriep de gerapporteerde mensen-
rechtenschendingen ogenblikke-
lijk te onderzoeken omdat niet
alleen in Jenin maar ook overal
elders in bezet gebied "burgers
onwettig zijn gedood en er berich-
ten zijn over buitengerechtelijke
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De verkoolde resten van een Harnas-strijder (24) in zijn huis in Jenin.

Commissie voor Mensenrechten,
waarin gedocumenteerd staat dat
sinds september 2000 meer dan
230 Palestijnse kinderen door
Israëlische militairen en kolo-
nisten zijn gedood, meer dan 7000
gewond zijn geraakt, velen van
hen lichamelijk of geestelijk
gehandicapt door het leven zullen
moeten, meer dan 700 kinderen
gearresteerd zijn, sommigen van
hen gemarteld worden, en tiendui-
zenden anderen getraumatiseerd
zijn door de militaire aanvallen op
hun huizen en gemeenschappen.
Veel van deze feiten zijn oorlogs-
misdaden, aangezien het ernstige
schendingen zijn van de Vierde
Geneefse Conventie. Ondertussen
schildert Joris Luyendijk deze
volksopstand in het NOS-Journaal
af als een strijd tussen twee oude
'cowboys' die elkaar in een saloon
met vuurwapens te lijf gaan. Een
merkwaardige vergelijking als we
weten dat het op vier na sterkste
leger ter wereld met helikopters,
F-16's, tanks etc. enkele honderden
mannen met halfautomatische
geweren aanvalt. Overigens zijn
deze verzetsstrijders volgens het
internationaal recht geen terro-
risten. Elk volk mag zich tegen een
agressor verdedigen. Maar het
cowboyverhaal past naadloos in
het clichébeeld. Waar twee vech-
ten zijn twee fout. Deze versimpel-
de voorstelling van zaken werkt als
fastfood voor wie de feiten en de
context niet kent.

Propagandaslagen
Waar het om gaat is dat Israël in
strijd met het internationaal recht
en alle betreffende VN-resoluties al
35 jaar het land van een ander volk
bezet houdt. Elke bezetting berust
op repressie en dus op geweld, elke

repressie roept verzet op, elk ver-
zet veroorzaakt nog meer repressie
tot uiteindelijk degene die onder-
drukt wordt uit wanhoop een wan-
delende bom wordt die probeert
zoveel mogelijk vijanden te vernie-
tigen. Voor die onvermijdelijke ont-
wikkeling waarschuwde me al een
decennium geleden Yehosha-fat
Harkabi, het voormalige hoofd van
de Israëlische Leger inlichtingen
Dienst. Daarom pleitte hij voor een
algehele terugtrekking van Israël
uit de bezette gebieden en voor de
stichting van een Palestijnse staat.
Maar zijn heldere analyse ver-
dwijnt maar al te vaak
achter de vertekenende beelden
van 'cowboys' en 'pro-
pagandaslagen.' Alles
moet in zwart-wit
beelden. Opmerkelijk
is ook dat juist Joris
Luyendijk ineens de
Israëlische legervoor-
lichting interviewde
en niet NRC-corres-
pondent Salomon
Bouman. Eerstge-
noemde verzorgt voor
verschillende Neder-
landstalige media de
berichtgeving over onge-
veer 200 miljoen
Arabieren. Bouman daarentegen
bericht sinds jaar en dag over
slechts 4,5 miljoen joods-Israëli's
en citeerde in het verleden moeite-
loos de woorden van legerwoord-
voerders alsof ze vaststaande fei-
ten betroffen. Zo meldde hij op
woensdag 24 oktober 2001 via
Radio I het volgende: "Met de arre-
statie van twee daders van de aan-
slag op de Israëlische minister van
Toerisme Rahavem Ze'evi is voor
premier Ariel Sharon de weg vrij-
gekomen om het Israëlische leger

eervol uit de Palestijnse steden
terug te trekken." De volgende dag
schreef hij in NRC-Handelsblad:
"De Israëlische veiligheidsdiensten
maakten gisteren bekend dat twee
handlangers van de twee moorde-
naars van deze minister zijn gear-
resteerd." Inmiddels waren de
daders gedegradeerd tot handlan-
gers, maar nog steeds waren ze
geen verdachten, journalistiek en
juridisch het enige juiste woord.
Nu, een half jaar later blijft het
Israëlische leger Arafats hoofd-
kwartier belegeren omdat de ver-
dachten van de moord op Ze'evi in
zijn kantoor zouden zitten. Het
'eervol' terugtrekken is ook sail-

lant. Na de moord op deze
minister, die overigens een fervent
pleitbezorger was voor het etnisch
zuiveren van 'Groot-Israël', viel het
leger het Palestijnse dorp Beit
Rima binnen en voerde daar vol-
gens getuigen enkele standrechte-
lijke executies uit. In tegenstelling
tot Salomon Bouman, die veilig
in Tel Aviv bleef, ging Peter
Beaumont, buitenlandredacteur
van de Observer op onderzoek uit
en sprak onder andere dr. Peter
Qumri, geneesheer directeur van
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terrorisme rechtvaardigen?' Geen
enkele vraag stelde de NRC-redac-
trice over bijvoorbeeld de grove
schendingen van de Vierde
Geneefse Conventie door Israël. In
de feiten die de directeur van LAW
had willen vertellen en de reden
van zijn bezoek aan Nederland,
bleek ze niet geïnteresseerd. Een
week later, het Israëlische leger is
op dat moment volgens internatio-
nale getuigen druk bezig de sporen
van oorlogsmisdaden uit te wis-
sen, stelt deze NRC-redactrice op
de voorpagina van haar krant zich
de vraag of hier nu sprake is van
'Anti-Israel of antisemitisch.' Hoe
moeten wij 'de verklaring van
leden van het comité voor de
Nobelprijs voor de vrede,' duiden
'dat de Israëlische minister van
Buitenlandse Zaken Shimon Peres
zijn Nobelprijs moet worden afge-
nomen'? En wat te denken van 'de
veroordeling door de Mensen-
rechtencommissie van de
Verenigde Naties in Geneve van
het 'massaal doden' door Israël
van Palestijnen bij de militaire
operatie bij ]enin'? Intussen weten
we dan al wel dat volgens dezelfde
Peres de strijd bij ]enin een 'slach-
ting' was. Een paar dagen later, op
20 april - het Israëlische leger is
nog steeds bezig in ]enin - krijgt de
NRC-Iezer de ultieme mening
gepresenteerd. Onder de kop 'De
1\veede Holocaust' wordt een
artikel van de Amerikaan Ron
Rosenbaum als volgt ingeleid: 'De
vraag is niet óf de tweede holo-
caust zal komen, maar wanneer.
En opnieuw zullen Europeanen
bereid zijn tot medeplichtigheid
aan moord op de joden.' En zo zijn
we stapsgewijs van kritiek op oor-
logsmisdaden via antisemitisme in
de tweede holocaust beland. De

roristen'. Onder die 'terroristen'
bevonden zich tenminste zestien
ongewapende burgers - onder wie
vier vrouwen en vijf kinderen. In
Ramallah en in Bethlehem, in
Thlkarem, ]enin, Kalkilya en Beit
Rima zijn het gewone burgers die
een wrede les krijgen ... en gestraft
worden louter alleen omdat ze
bestaan,' aldus Beaumont. Ook
daarover zweeg de correspondent
van de Nederlandse 'kwaliteits-
krant.' En vanaf maart dit jaar was
de wereld opnieuw getuige van
militaire wreedheden zoals het
vanuit de lucht bombarderen van
dichtbevolkte vluchtelingenkam-
pen. En opnieuw plunderde het
Israëlische leger huizen en
banken, zoals onder andere

Christiane Amanpour
op CNN liet zien. Maar
opnieuw ook dreigen
de feiten in een deel
van de Nederlandse
media te verdwijnen
achter meningen.

Terwijl in de bezette
gebieden de Israëlische terreur vol-
uit in gang was, sprak NRC-redac-
trice Caro-lien Roelants met
Khader Shkirat, directeur van LAW,
de door Nederland financieel
gesteunde Palestijnse mensen-
rechtenorganisatie, die al een
decenniumlang gedocumenteerd
over de Israëlische schendingen
van het humanitair recht rappor-
teert. Zeven kolommen tekst, vijf-
tien vragen, waarvan zeven over de
Palestijnse zelfmoordaanslagen.
Hoewel Shkirat verklaarde de aan-
slagen niet te rechtvaardigen, bleef
Roelants op dit onderwerp doorha-
meren. Shkirat probeerde een
verklaring te geven voor die aan-
slagen, met als enige resultaat
haar vraag: 'Dus u kunt zelfmoord-

is gepikt om geen andere reden
dan dat het een makkelijk doel
was voor de Israëlische strijd-
krachten om een dodelijk voor-
beeld te geven. De volgende keer -
is de expliciete waarschuwing - zal
de Palestijnse staat het doelwit
zijn, niet slechts een dorpje." En
zoals nu gebleken is had
Beaumont het bij het rechte eind.
"In de negen dagen durende mili-
taire operatie sinds Ze'evi's dood,
tegen zes Palestijnse steden - en
Beit Rima - hebben de Israëlische
politici en hoge legerofficieren
hoog opgegeven over hun succes.
Dertig mensen zijn gedood,
zo claimen ze - veertig volgens
andere cijfers. De meerderheid
van hen, zo zeggen ze waren 'ter-

het hospitaal. "Qumri stelde een
lijst van dodelijke slachtoffers
samen. 'Ze zijn allen gedood door
schoten in het hoofd, de nek en de
borstkast. .. Ze schieten om te
doden,' zei hij, 'ongeacht of ze het
doelwit kunnen identificeren.' Hij
liet ons het ziekenhuis zien en
wees op de muren waar twee gra-
naten van Israëlische tanks waren
geëxplodeerd," aldus Beaumonts
verslag in de Observer. Maar geen
woord hierover van de kant van
Bouman. Geen woord ook over een
opmerkelijk bericht in Ha'aretz.
Daarover schrijft Beaumont:
"Volgens Ha'aretz werd de inval
op Beit Rima al twee weken voor
de moord op Ze 'evi gepland ... Het
vermoeden rijst dat Beit Rima eruit

'Hij citeerde moeiteloos leger-
woordvoerders alsof het vast-

staande feiten betrof'
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naakte feiten zijn vervangen door
suggestieve meningen om elke
terechte kritiek te criminaliseren
en daarmee monddood te maken.
Vorig jaar publiceerden 220 joodse
Zuid-Afrikanen een zogeheten
Gewetensverklaring waarin zij de
Israëlische behandeling van de
Palestijnen op één lijn stelden met
de onderdrukking van de zwarte
bevolking tijdens het apartheidsre-
gime.' Oktober 1981 omschreef
Nahum Goldman, van 1955 tot
1968 president van de World
Zionist Organisation het als volgt:
"We zullen moeten begrijpen dat
het joodse lijden tijdens de holo-
caust niet langer meer als verdedi-
ging zal dienen, en we zullen zeker
moeten nalaten de holocaust als
argument te gebruiken om gelijk
wat we ook mogen doen te recht-
vaardigen. De holocaust gebruiken
als een excuus voor het bombarde-
ren ... is een soort 'ontheiliging',
een banalisering van de onschend-
bare tragedie van de holocaust, die
niet misbruikt moet worden om
een politiek twijfelachtig en
moreel onverdedigbaar beleid te
rechtvaardigen."

Neutrale consequentieloze
mentaliteit
Ik heb de berichtgeving in NRC als
voorbeeld genomen niet omdat ik
de pest aan de krant heb, geens-
zins, maar omdat het exempla-
risch is voor de Nederlandse nei-
ging om te menen dat als twee
vechten, twee fout zijn. Onlangs
werd Joris Luyendijk gelauwerd
met het gouden pennetje voor zijn
neutrale houding, een houding
waar de Nederlanders zo prat op
gaan. Maar die houding komt voort
uit dezelfde neutrale consequen-
tieloze mentaliteit die tijdens de
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tweede wereldoorlog ertoe leidde
dat procentueel meer joden uit het
liberale Nederland werden gede-
porteerd dan uit welk bezet
Europees land dan ook. Nog voor-
dat er een oekaze van de nazi's
was uitgevaardigd hadden ambte-
naren van het linkse Amsterdamse
gemeentebestuur al lijsten van
buurten aangelegd waarin concen-
traties joden waren aangegeven.
En de rechters van de Hoge Raad
bleven onder de nazi's zitten, zelfs
nadat de president van ons hoog-
ste . rechtscollege vanwege zijn
joodse afkomst was ontslagen. De
meesten keken 'neutraal' de ande-
re kant op toen onder hun ogen
genocide werd gepleegd. Onlangs
werd ook Sjifrah Herschberg
onderscheiden. Ze kreeg een eer-
volle vermelding van de jury die de
Zilveren Reissmicrofoon toekent
en wel voor haar 'uitgebalanceerde
en evenwichtige berichtgeving
over het Palestijns-Israelisch con-
flict: zoals het zo treffend in het
juryrapport staat omschreven.
Conflict dus, waar twee vechten
zijn twee fout. AD-verslaggever
Othon Zimmermann verklaarde
over de rol van de media in de
Srebrenica-affaire: "Ik snap best
dat het gesimplificeerde beeld van
de oorlog de overhand ging voeren.
Dat is niet alleen beter te verkopen
aan, maar ook makkelijker te
snappen voor de lezers." Opnieuw
ontbreekt in een deel van de
Nederlandse media de context van
het Palestijns-Israelisch 'conflict'.
In de week waarin het NIOD-
rapport verscheen vond op de
Westoever een soortgelijk bloed-
bad plaats, en opnieuw werden
dezelfde fouten gemaakt. Teveel
meningen, te weinig feiten, teveel
standpunten, te weinig analyse en

vooral ook te weinig zelf ter plaat-
se zijn om de feiten te achterhalen.

Nederlandse wapens
in Israël
Kritiek op de staat Israël heeft
niets met antisemitisme te
maken, maar alles met respect
voor mensenrechten. De vraag is
achter welk Israël men staat, het
Israël van het extremisme en
terrorisme of het Israël van de vre-
desactivisten en humanitaire
organisaties, van de reservisten
die weigeren om in de bezette
gebieden te dienen en nu in de
gevangenis zitten omdat ze niet
verantwoordelijk willen zijn voor
het plegen van oorlogsmisdaden.
Tot nu toe heeft de Nederlandse
regering geweigerd om zelfs ook
maar een wapenembargo tegen
Israël in te stellen, terwijl het toch
in de top vijf staat van de landen
waarnaar Nederland wapens
exporteert. Ondertussen melden
Nederlandse burgerwaarnemers
van het Auto-noom Centrum
Amsterdam dat ze Nederlandse
wapenonderdelen in het ver-
woeste Jenin en Nablus hebben
aangetroffen, zogeheten cartridge
links van het type M13. De
Nederlandse staat gaf exportver-
gunningen af voor levering van
meer dan 13 miljoen van deze
schakels aan Israël. Nu de politiek
zichzelf buitenspel heeft gezet
hebben kerkelijke en humanitaire
organisaties en een aantal indivi-
duele burgers een kort geding aan-
gespannen om de Nederlandse
regering te dwingen zich aan het
humanitair recht te houden. De
uitkomst is op het moment dat ik
dit schrijf nog onzeker. Misschien
moeten ook de humanisten hun
stem verheffen.

•



Humanistiek: Een nieuwe menswetenschap
Humanistiek is een multidisciplinaire studie gericht op humanisering en zingeving. Deze studie combineert inzichten uit de filosofie, maatschap-

pij-, gedrags-, religie- en cultuurwetenschappen en put uit humanistische bronnen. Ook word je getraind in onderzoeksmethoden en is er ruime

aandacht voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Als humanisticus ben je opgeleid tot begeleider, adviseur,
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Meer informatie?
Bezoek ons op de open dag op 15 juni! Lees verder op onze website www.uvh.nl of bel (030) 239 Ol 00.
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Deze cursus biedt een handreiking bij de opvoeding van kinderen die gebaseerd is op open-
heid, redelijkheid en gelijkwaardigheid. Tijdens de cursus komt een proces op gang waar-
door meer inzicht verkregen wordt in het eigen handelen. Er wordt geoefend met commu-
nicatievaardigheden, die duidelijkheid in de volwassene-kindrelatie brengen. Opvoeders
die praktisch bezig willen zijn én willen stilstaan bij het in praktijk brengen van hun eigen
waarden kunnen dit najaar op diverse plaatsen in het land deze cursus volgen.

Om de cursus in het hele land aan te kunnen bieden, zijn er meer cursusleiders nodig. Er
start weer een opleiding in november 2002, georganiseerd door het Pedagogisch
Studiecentrum HVO. Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen. Deze tweejarige deel-
tijdopleiding is bedoeld voor mensen die hvo geven, gegeven hebben of ervaring hebben
met groepswerk en zich geïnspireerd voelen door het humanistische gedachtegoed.
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"Het HOM is een kleine club van drie vaste
medewerkers en een bestuur. Het houdt zich
bezig met projecten die niet zo veel ruimte
krijgen bij organisaties als Amnesty ofVluch-
telingenwerk, zoals genderissues. Het onder-
steunt zogenoemde mensenrechtenimpact-
assessments waarbij het beleid van Buiten-
landse Zaken wordt getoetst op het nakomen
van de mensenrechten. En met het project
Linking Solidarity faciliteert het HOM netwer-
ken die verdwenen personen proberen op te sporen.
Voor mij draait het leven om het respecteren van de
menselijke waardigheid. Dat zou bij iedereen voorop
moeten staan. Zonder dat respect kan een samenle-
ving niet functioneren. Het is een van de garanties
die mensenrechtenverdragen proberen te bewerkstel-
ligen. Gelukkig gaan steeds meer landen verplichtin-
gen aan op dat gebied. Dat gaat stapje voor stapje,
maar toch.
Het respect voor die menselijke waardigheid is ook
een kern van het humanisme, denk ik. Maar wat nu
precies humanisme voor mijzelf is? Dat is moeilijk.
Het is een soort beredeneerd gevoel. Ik geloof niet in
een hogere macht, in een soort god, maar ik ben ook
niet bereid om zonder meer te accepteren dat de
samenleving bestaat uit een samenraapsel van men-
sen. In ieder geval hoort een mens thuis in een
gemeente, in een samenleving met andere mensen. Ik
ben ervan overtuigd dat een persoon pas tot ontplooi-
ing kan komen als hij met anderen samenleeft. Een
kluizenaar kan zichzelf nooit optimaal ontplooien.
Ik vind bovendien dat een burger verplichtingen heeft
tegenover anderen waar hij mee leeft. Hij moet waar
mogelijk zijn kennis, vaardigheden of talenten dienst-
baar maken aan die samenleving. En ja, dat vraagt
offers, maar die kun je als burger niet weigeren. Een
voorbeeld: Er is een ongelooflijk tekort aan rechters in
Nederland. Ik vind dat mensen op universiteiten of in
het bedrijfsleven zich als rechter-plaatsvervanger
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zouden moeten inzetten. Dat voorstel heb ik laatst in
de Kamer gedaan. Die inzet beperkt zich overigens
niet tot rechtspraak, maar raakt aan alle gebieden in
de maatschappij. Als je als burger gebreken en tekor-
ten in de samenleving ziet, kun je dat niet zomaar
over je heen laten komen. Dan heb je vind ik de
morele verplichting om er iets aan te doen. Attentief
burgerschap noem ik dat. Daar ijver ik voor.
Ik vind dat dat een realistisch doel is. Er zijn veel
mensen die zo'n soort burgerschap nastreven. Die
groepen die actie ondernemen tegen geweld op
straat bijvoorbeeld.
Bovendien geloof ik in de positieve inslag van men-
sen. Ik geloof niet in puur slechte mensen, al is dat
niet zo gemakkelijk als je zoals ik tien jaar lang offi-
cier van justitie bent geweest en elk dag te maken
hebt gehad met misdrijven. Dat kleurt toch wel je
blik. Maar goed, ik heb gemerkt dat als je je intensie-
ver met criminelen bezighoudt en je kunt doordrin-
gen tot de kern van iemand, er uiteindelijk altijd
positieve punten zijn te vinden.
En als het gaat om mensen die andermans waardig-
heid per definitie niet respecteren? Tsja, dat wordt
moeilijker. Maar ik geloof niet dat zulke mensen
bestaan. Of misschien wil ik dat gewoon niet gelo-
ven."

Hellen Kooijman
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Het sublieme en het
schone volgens
filosoof Fons Elders

Hoogleraar Fons Elders nam eind vorig jaar

op spectaculaire wijze afscheid van de

Universiteit voor Humanistiek. Daarbij gaf

hij zijn visie op actuele ontwikkelingen als

9/11 en de oorlog tegen terrorisme. Wat

heeft Elders ons te zeggen over de toestand

in de wereld anno 20021

Boudewijn Chorus

De afscheidsrede van Fons Elders,
hoogleraar Theorie van de levensbe-
schouwing aan de Universiteit voor
Humanistiek, vormde in meerdere
opzichten een belevenis. Niet
alleen slaagde hij er in de 400 toe-
hoorders mee te slepen in een
spannend en overtuigend betoog,
waarin hij de aanslagen op de
1\vin Towers in New York als een
welhaast logische consequentie
van het uiteen groeien van Het
Sublieme en Het Schone in de
samenleving verklaarde, maar
ook presteerde hij het om in het
kader van zijn betoog twee con-
troversiële kunstwerken in de
Utrechtse Domkerk - waar vier
eeuwen terug de beeldenstorm in
deze aartsbisschopsstad toesloeg
- te 'onthullen' en met een
gedicht te eindigen waarin de
schoonheid van de coïtus wordt
bezongen. Het ene kunstwerk was
een kopie van L'Origine du monde
(1866) van Gustave Courbet, - een
liggende naakte vrouw met
gespreide benen; het andere de
première van Continuüm van
Silvester Brobbel. Aan 1250 meter
oranje touw hing een balk van 19
meter met 206 tijdsdocumenten.

Het werk van Courbet was op een
hoogte van 20 meter aan het koor
van de kerk bevestigd, waardoor
je bij wijze van spreken recht in
de baarmoeder van de wereld
keek, ook al had Elders deze tot de
'onthulling' decent achter een
voile verborgen gehouden.

'Het Sublieme en Het Schone' zijn
volgens Fons Elders niet alleen
ideeën, maar beginselen. Kenmerk
van een beginsel in zijn funda-
mentele betekenis is zowel uit-
drukking te zijn van een fysieke
kracht als ook van inzicht in die
kracht. Om die reden betrekt
Elders ook ontologie en creatief
bewustzijn in zijn betoog. Onto-
logie, omdat de werkelijkheid in al
zijn gelaagdheid ons leven en
werkterrein is; creatief bewustzijn
als spiegel van de werkelijkheid.
De werkelijkheid van de 91r 1-aan-

slagen en de oorlog in Afghanistan
waren volop aanwezig in zijn rede
- en leverden hem heftige actuele
en tegelijk grandioze aangrijpings-
punten om zijn bevindingen over
de verhouding tussen esthetiek en
ethiek te illustreren.
Het Sublieme en Het Schone beho-
ren, aldus Elders, tot het domein
van de esthetica. De vragen die tra-
ditioneel aan de esthetica gesteld
worden, betreffen de subjectiviteit
van onze smaak; de veronderstel-
de autonomie van de kunsten; reli-
gie en kunst; ethiek en kunst; ken-
nis en kunst; pornografie en kunst;
het samengaan van lelijk en mooi;
de schoonheid van het afschuwe-
lijke of zelfs de schoonheid van het
kwaad. Of je dit soort vraagstuk-
ken met Wittgenstein als taalpuz-
zels wilt beschouwen of met Karl
Popper als authentieke filosofische
problemen, bepaalt de richting van
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de analyse die je wilt maken. Voor
Fons Elders staat vast, dat hij zich
als filosoof moet engageren met
deze vragen. Sterker nog, hij
beticht intellectuelen die weigeren
zich ermee bezig te houden van
'narcistisch zelfbedrog'. "Het wan-
trouwen tegen integrale visies mag
een begrijpelijke reactie zijn op de
horreurs van de ideologieën van de
20e eeuw, maar het is geen afdoen-
de reactie. Het lost niets op."

Inferno van Dante
Voor Elders is de spanning tussen
een esthetische en een ethische
visie zelden zo intens geweest als
naar aanleiding van de aanslagen
op de 1Win Towers. "Terwijl ik de
beelden van de 1Win Towers zag,
één toren brandend en de ander in
vogelvlucht benaderd door een
vliegtuig, realiseerde ik mij dat wat
ik zag, tot de orde van het sublie-
me behoorde. Niet subliem in de
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gebruikelijke connotatie, maar
subliem in de betekenis die
Edmund Burke eraan geeft: het
sublieme, verbonden met horreur,
het sublieme aan gene zijde van
elke grens, het sublieme van het
Inferno van Dante. Vanaf elf sep-
tember heeft mijn geest geen rust
meer gekend. Als we de tragiek
van deze gebeurtenis niet bewust
verwerken, zijn de slachtoffers
voor niets gestorven."
Elders meent dat met de aansla-
gen de grens tussen virtueel en
reëel in onze moderne samenle-
ving zich heeft opgelost. Keken we
tot die dag naar de wereld via ons
tv-scherm, sinds glr I overtreft de
werkelijkheid elke horrorfilm of
virtuele werkelijkheid. Het liberale
uitgangspunt van de relatieve

[foto] Kick Smeets

autonomie van de ver-
schillende componen-
ten van cultuur, zoals
religie, wetenschap,
kunsten, genetisch
onderzoek, micro - en
nanotechnologie staat
volgens Elders nu op de
tocht. "Maar ook politie-
ke en ethische postula-
ten van het liberalisme,
zoals de autonomie van
het individu, de autono-
mie van de nationale
staat, de autonomie van
de economische orde
blijken elkaar voortdu-
rend in de weg te zitten,
met als gevolg dat de

sterkste partij wint. Tot nu toe zijn
die sterkste partij de economie en
de beurs, met alle implicaties van
dien voor het Westers wereldbeeld
dat daarop geënt is, én voor
levensbeschouwingen met een
minder materialistisch vertrek-
punt."
Voor een goed begrip van deze ont-
wikkeling van de samenleving
beveelt Elders een analyse van het
creatieve bewustzijn aan. Dat kan
volgens hem een venster openen
op de diepgang, complexiteit en
samenhang van eerder genoemde
vragen. We kunnen het dualisme
van de Westerse cultuur alleen
doorgronden, door onze perceptie
te onderzoeken.
"Creatieve verbeelding," zegt
Elders, "is een daad van zien en



tastbaar grijpen van een werkelijk-
heid op meerdere niveaus. Crea-
tieve verbeelding combineert de
daad van het zien met de hande-
ling van het scheppen. De tweele-
dige activiteit komt voort uit een
mentale en emotionele attitude
die zowel passief als actief is.
Door passief én actief aanwezig te
zijn, geeft de verbeelding ant-
woord op de vragen van haar tijd.
Het kunstwerk of een weten-
schappelijke theorie ontstaan
door een fusie van intellect, intuÏ-
tie en sensitiviteit." Creatieve ver-
beelding is geen homogene acti-
viteit, maar een synergie van ver-
schillende bewustzijns-lagen. Dan
gaat het bijvoorbeeld over sponta-
ne intuïtie; over het vermogen tot
redeneren dankzij abstraheren en
generaliseren; over pragmatische
intelligentie, voortvloeiend uit
zintuiglijke ervaringen; over de
instinctieve kenprocessen van het
lichaam over het persoonlijk
onderbewuste, zoals onze droom-
werelden; en tenslotte over het
collectief onbewuste: het gene-
tisch domein dat ons evolutionair
verbindt met voorouders, dieren,
planten en mineralen.

Protesten tegen kunst
Een vloeiende overgang en onder-
linge doordringing van de
genoemde bewustzijnslagen
noemt Fons Elders een voor-
waarde voor het optimaal functio-
neren van de creatieve verbeel-
ding: "Het is belangrijk dat de drie
bewuste dimensies een zo open
mogelijke relatie onderhouden
met de onbewuste lagen. Het
gegeven dat ons bewustzijn
bestaat uit onbewuste en bewuste
vormen van kennis, impliceert dat
onze ervaringswereld zich dishar-

monisch manifesteert. Het pro-
bleem is niet het onbewuste of de
zogenaamde onderbuik, maar ons
gebrekkige begrip van de mense-
lijke conditie. Het creatieve
bewustzijn begrijpt de innerlijke
tegenstelling en geeft daaraan
gestalte. Met name kunstenaars,
schrijvers en dichters gaan het
gevecht aan met de tegenstellin-
gen in zichzelf en de maatschap-
pij."
Elders wijst in dit verband op de
onontkoombaarheid van protesten
tegen kunstuitingen. Zo pleitte de
toenmalige burgemeester van New
York, Rudolph Giuliani in septem-
ber 2000 voor het intrekken van de
gemeentelijke subsidie aan het
Brooklyn Museum of Art, in ver-
band met de tentoonstelling
'Sensation: Young British Artists
From the Saatchi Collection'. Hij
noemde de kunstwerken sick stuff.
Het met olifantenmest besmeurde
portret van de Heilige Maagd Maria
van Chris Ofili wekte zijn veront-
waardiging. Het schilderij zou
kwetsend zijn voor de katholieken,
zoals 'The Satanic Verses' van
Salmon Rushdie kwetsend zou zijn
voor de islamieten. Elders: "De lijst
van gekwetsten is eindeloos. De
kunsten behoren kennelijk tot het
archaïsche domein van de magie,
dat angst en verwarring oproept
bij confrontaties met beelden die
afwijken van een genormeerde
werkelijkheid. Hoewel het magisch
denken geen plaats heeft in ons
wetenschappelijk wereldbeeld,
zijn veel afweerreacties te herlei-
den tot uitingen van magisch
bewustzijn. Kenmerkend voor het
magisch bewustzijn is dat het de
omgeving ervaart als een levende,
bezielde werkelijkheid. Beelden
getuigen dan van een kracht die

bedreigend en tegelijk verleidelijk
is. Aantrekking en afstoting gaan
hand in hand. Dat was de fascina-
tie van de Golf oorlog; dat was de
fascinatie van g/rr; dat is de fasci-
natie van het Sublieme."

Beeldenstormers
In de serene rust van zijn comfor-
tabele studio aan de voet van de
I]sselmeerdijk even boven Edam
met uitzicht op een kudde scha-
pen en vrolijk dartelende lamme-
tjes praten we verder met Fons
Elders. Want wat leert ons zijn kijk
op de relatie tussen esthetiek en
ethiek nu precies, als we de wereld
anno 2002 willen begrijpen?
Volgens Elders moeten we daar-
voor het verschil tussen woord en
beeld nader ontleden. De span-
ning tussen deze essentiële uit-
ingsvormen is goed af te lezen aan
het verschil tussen de mono-
theïstische tradities zoals joden-
dom, christendom en islam aan de
ene kant, en de niet-monotheïsti-
sche tradities zoals animisme,
hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme
en humanisme aan de andere
kant. Jodendom, protestantisme
en islam laten geen beeldende uit-
drukking toe van de Almachtige.
Uitzonderingen binnen het mono-
theïsme is het Oosterse en
Romeinse christendom. De trans-
cendentie van het goddelijke zou
zich onttrekken aan elke uitbeel-
ding. Een innerlijke tegenspraak
volgens Elders, want waarom zou
je visualisatie van de allerhoogste
God verwerpen, als diezelfde God
de Schepper is van alles dat
bestaat, inclusief de kunst van het
afbeelden? Bovendien, aldus
Elders, is het een vaststaand feit
dat beelden veel krachtiger zijn
dan woorden: "Dat werd opnieuw
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'Dan zal ik mijn kleinkind vertellen waarom er
ten tijde van Ariel Sharon in Israël sprake was

van joods fascisme'

bewezen op glr I: het was primair
een visuele schok, zoals het beeld
van het tweede vliegtuig dat langs
de brandende Noordelijke toren
vliegt, achter de Zuidelijke toren
verdwijnt, om zich daarin op te
lossen. De aanvallers, waarschijn-
lijk zelf iconoclasten (beeldhaters)
zoals de meeste moslims, joden
en protestanten, gebruikten niet
alleen de beschikbare technologie
van de vijand zelf, met inbegrip
van vliegtuigen als dodelijke
wapens, maar ook hun taal van
tv-beelden. Zij kozen hun objecten
als visuele symbolen. Zij hadden
hun strategie volledig afgestemd
op de Amerikaanse manier van
kijken naar de wereld, alsof
zij acteerden in een film als
'Towering Inferno'. Eén van hun
symbolische doelen was world
wide capitalism. De vernietiging
van het WTC raakte het collectief
onbewuste, niet alleen in Amerika
en Europa, maar wereldwijd."
Zo moeten we volgens Elders ook
bij het huidige geweld in Israël en
de Palestijnse gebieden naar ant-
woorden zoeken op het niveau
van de creatieve verbeelding.
Alleen de creatieve verbeelding is
in staat om tegengestelde span-
ningen en divergerende inzichten
gelijktijdig tot hun recht te laten
komen, en de dynamiek ervan te
benutten. Een esthetische visie
kan een ander inzicht bieden dan
een ethische, politieke of gods-
dienstige analyse.
"Tijdens mijn onderzoek stuitte ik
bij de iconoclasten op de angst
voor het Schone, op de vrees voor
de vrouw, en op het wanbegrip
voor het Sublieme. Waarom
anders zouden de Taliban in maart
200I twee boeddhabeelden, I500

jaar oud, waarvan één 55 meter
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hoog, in Afghanistan vernietigen?
Het opblazen van de beelden was
een voorafschaduwing van de ver-
nietiging van de prachtige ThJin
Towers. Hun vernietigers verwer-
pen de symbiose van het Schone
en het Sublieme. Iconoclasme van
de ergste soort was hier actief.
Maar, het is geen nieuw verschijn-
sel. De calvinisten bij ons gedroe-
gen zich in hun vrijheidsstrijd in
de zestiende eeuw tegen de katho-
lieke Spanjaarden niet veel anders
dan de Taliban en de Osoma Bin
Ladens in Afghanistan en New
York, zoals de katholieke Span-
jaarden op hun beurt in het

Nieuwe Continent de tempels en
beelden van Inca's en Azteken ver-
nietigden. Zendelingen en missio-
narissen hebben wereldwijd niet
anders gehandeld."

Thanatos en Eros
Fons Elders wil nog een verdieping
aanbrengen, om meer greep te
krijgen op de verhouding tussen
het Sublieme en het Schone en
daarmee op de wereld. Nietzsche
beschouwde in 'Die Geburt der
Tragödie' kunst als de eigenlijke
metafysische activiteit van de
mens. De waarheid van de wereld
is zo afschrikwekkend dat we die
alleen kunnen overleven door de
kunst. Wij mensen zijn, zegt
Elders, omringd door een oceani-
sche leegte, waarbinnen de erva-
ringen van schoonheid eilandjes
zijn, tijdelijke toevluchtsoorden.

'De leegte zelf kent in het verbor-
gene twee polaire krachten: een
doods- of vernietigingsdrift, de
Thanatos in Freud's psychologie, en
de liefdesdrift, de aloude Eros. Het
Sublieme nu heeft zijn oorsprong
in die ontologische leegte. Het ont-
leent zijn aantrekkingskracht aan
een gevoel van onmetelijkheid,
dat bestaande conditioneringen
doorbreekt. Het Sublieme bevindt
zich tussen de centrum-vlieden-
de, ontbindende energieën van
Thanatos, en de centrum-zoeken-
de, zichzelf organiserende ener-
gieën van Eros. Het Sublieme en
het Schone zijn voor hun interac-

tie afhankelijk van een dyna-
misch evenwicht tussen deze
tegenovergestelde tendensen. Het
Sublieme en het doods-beginsel
hebben behoefte aan oppositie
om te kunnen functioneren.
Leegte alleen is niets. De oppositie
wordt gevormd door het beginsel
van het Schone en Eros. Eros en
schoonheid werken in een rich-
ting, tegenovergesteld aan die van
de doodsdrift en het Sublieme. Zij
bieden tegenwicht aan de cen-
trumvliedende krachten door een
naar binnen gerichte, centrum-
zoekende begeerte. Terwijl het
Schone gericht is op het leven, op
het concrete zijn, creëert het
Sublieme de dynamiek in onze
esthetische perceptie. Zonder het
Sublieme kan slechts middelmati-
ge, conventionele kunst bestaan,
kunst die ons in slaap sust, door-



'Het moment voor een duidelijk
tegengeluid is aangebroken'

dat kunst, zonder contact met het
Sublieme, de naakte werkelijk-
heid met te veel sluiers bedekt."
Fons Elders pleit voor een her-
nieuwde dynamische balans tus-
sen het Sublieme en het Schone,
hernieuwd omdat de beide begin-
selen sinds de 18e eeuw in toene-
mende mate vervreemd zijn van
elkaar. Het dualisme dat daardoor
ontstaat, verklaart waarom men-
sen een sterke behoefte hebben
aan gewelddadige, extreme erva-
ringen. De Westerse wereld
koestert sinds de jaren 80 een
levensstijl en een esthetiek waar-
in nauwelijks plaats is voor het
Sublieme, het verticale, de dood,
de leegte. De obsessie om hoge

winstcijfers te behalen verdringt
alle andere belangen en waarden.
Tegenover zoveel blindheid en
zelfingenomenheid zoekt de
doodsdrift alle bestaande horror-
films te overtreffen. Afgescheiden
van het Schone, erkent zij geen
enkele grens meer. De boeddha-
beelden wijzen een weg naar
innerlijke verlichting; de Thrin
Towers vormen het symbool van
de superieure, ongenaakbare
macht van de kapitalistische eco-
nomie. Beiden verzoenen het
Schone met het Sublieme. Het
antwoord daarop van de Taliban
en van Atta en de zijnen is
geweest hun vernietiging. Het
Sublieme van g/l! hult zich in het
gewaad van de vijand om hem zo
diep mogelijk te raken. Het
Sublieme toont een nieuw mas-

ker, niet dat van stilte, leegte en
absurditeit zoals in de 20. eeuw,
maar een dodenmasker dat zich
tooit met de symbolen van de
tegenstander.

Palestijnen en joden
Hoe kan zo'n inzicht van toepas-
sing worden gebracht op de harde
actualiteit, - bijvoorbeeld die van
het optreden van Israël in de
Palestijnse gebieden? Fons Elders:
"Zaterdag 13 april heb ik voor de
tweede keer in mijn leven aan een
demonstratie meegedaan. De eer-
ste keer was tegen de Ameri-
kaanse oorlog in Vietnam; de twee-
de tegen de oorlog van Israël in de
bezette Palestijnse gebieden.

Waarom? Over een
paar dagen wordt
mijn zevende klein-
kind geboren, die de
naam Ezra, Hulp/
Kracht, zal dragen,

een joodse naam. Ik
zal aan dat kind ooit getuigenis
moeten afleggen over mijn hou-
ding in het Israëlisch-Palestijnse
conflict. Waar stond jij, grootva-
der? En dan zal ik hem vertellen
waarom er in mijn ogen op dat
moment, ten tijde van Ariel
Sharon, in Israël sprake was van
joods fascisme. Ik definieer fascisme
als een politiek-morele opvatting,
waarin het eigen volk de enige en
hoogste norm is, waarvoor alle
andere waarden en belangen
mogen en moeten wijken.
Fascisme is de verabsolutering van
het archaïsche stam-besef, een op
zich zelf constructief collectief
bewustzijn, noodzakelijk voor het
overleven. Maar een steeds terug-
kerende vraag is: waar liggen de
grenzen, letterlijk en figuurlijk,
van het ene volk tegenover het

andere volk? Bijvoorbeeld, Sharon
heeft door zijn bezoek aan de
Tempelberg de moslims en
Palestijnen waarschijnlijk moed-
willig geprovoceerd om hard terug
te kunnen slaan, als zijn provoca-
tie zou slagen, hetgeen gebeurde.
Sharon acht kennelijk elke vorm
van geweld toegestaan, inclusief
slachtingen, zoals in Libanon in
1982 en nu in Jenin. Sharon en de
zijnen negeren de legitieme rech-
ten en belangen van de Palestij-
nen. Zij overtreden daarmee als
Israëlische staat het internationale
recht en de besluiten van de
Verenigde Naties. Grootmacht
Amerika staat aan de zijlijn, calcu-
lerend of het wel of niet gebruik
kan maken van Sharon, als deze
zich er al voor leent, in de hoop
Irak te kunnen aanvallen. Als dit
gebeurt, vrees ik voor het ergste.
Dan zal volgens mij het moment
kunnen aanbreken waarop de
moslims overal ter wereld zich
over hun onderlinge verschillen
zullen heen zetten en de oorlog
verklaren aan Israël. De joden als-
nog de zee ingedreven. In elk geval
zal het verzet tegen Israël en de VS
in heftigheid toenemen en decen-
nia voortduren. Ik ben met een
joodse vrouw getrouwd geweest,
mijn kinderen zijn joden. Het
moment waarop de publieke opi-
nie aan Israël en de VS luid en dui-
delijk een tegengeluid moet laten
horen, is nu aangebroken. Ik ben
dus heel gelukkig met de protesten
van 'Een Ander Joods Geluid'."
Is het dan geen overtreding van
internationaal recht dat Pales-
tijnen zelfmoordaanslagen plegen
tegen de Israëli's in supermarkten,
op marktpleinen of in bussen? Is
Israël niet evenzeer als de VS
moreel gerechtigd om 'de terro-
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ristische infrastructuur te vernieti-
gen?' Waar zit het verschil in? Fons
Elders: 'Natuurlijk zijn die zelf-
moordaanslagen verschrikkelijk.
Onmenselijk. Maar de hele situatie
is onmenselijk. En dan wordt het
tijd hoofdzaak van bijzaken, hoe
absurd dat moge klinken binnen
deze horreur, te onderscheiden.
Het lijkt mij volstrekt helder, dat
de huidige Israëlische politiek er
op gericht is zich alsnog te ont-
trekken aan de bereikte akkoor-
den. Als de VN-resoluties, inclusief
een gedeeld Jeruzalem, en de vre-
des afspraken van Oslo zouden
worden nagekomen, zouden de
zelfmoordaanslagen onmiddellijk
stoppen en zou Arafat wel gek zijn
om zich met wat anders dan de
opbouw van zijn autonome staat
bezig te houden.
"Er komt nog een argument bij.
Noam Chomsky heeft er ook op
gewezen: de grondslag van de
Israëlische staat is in rechtsfiloso-
fisch opzicht een buitengewoon
complexe aangelegenheid. De
vraag is hoe de Israëlische staat en
het jodendom zich tot elkaar ver-
houden. De Onafhankelijkheids-
verklaring van 1948 roept de staat
Israël uit tot het Huis voor alle
Joden, waar ook ter wereld. Maar
wie definieert wie tot het joden-
dom behoort? Mijn schoonvader is
in Auschwitz vergast, maar zijn
dochter zou geen jodin zijn en
geen recht hebben op de herstel-
betalingen volgens de orthodoxen,
omdat haar moeder een Oosten-
rijkse is.
Het jodendom als godsdienst is een
stamreligie, geen universele gods-
dienst als christendom en islam.
Kinderen worden door de ortho-
doxen alleen als joden 'erkend', als
de moeder joods is omdat alleen de
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matriarchale afstamming bepalend
is. Maar naast dit uitgangspunt
wordt in Israël dat geen grondwet
kent, nog een andere norm gehan-
teerd om te bepalen wie wel en wie
niet tot het joodse volk behoren, en
dat is de mate van orthodoxie. Met
andere woorden: er is naast het
afstammingsprincipe een geloofs-
principe waardoor wordt bepaald
of je wel of niet volwaardig jood
bent. De staat Israël kan een onder-
scheid maken tussen staat en reli-
gie, maar voor de orthodoxen is
alleen het geloof, hun geloof, door-
slaggevend. Er is geen grondwet die
de scheiding van kerk en staat dui-
delijk regelt. Dit maakt een politie-
ke oplossing van het Israëlisch-
Palestijnse conflict zo moeilijk. De
joodse orthodoxie of joods funda-
mentalisme stuit hier op islami-
tisch fundamentalisme. De joods-
Amerikaanse organisaties die van-
ouds Israël steunen, doen dit zon-
der acht te slaan op de koers van
de verschillende Israëlische rege-
ringen. Ze steunden de door een
orthodoxe jood vermoorde Rabin,
zoals ze nu Sharon steunen. Hun
redenering is dat Israël een demo-
cratisch land is, en dat het aan de
Israëliërs is te bepalen wie en hoe
er geregeerd wordt. Maar een poli-
tiek die de rechten en belangen van
de Palestijnen systematisch tart en
de resoluties van de VN niet uit-
voert, moet door de joodse organi-
saties, waar ook ter wereld,
tot de orde worden geroepen.
Gerechtigheid is ondeelbaar. Macht
zonder ethiek leidt tot geweld.
Agressie roept agressie op. Alleen
politieke leiders die in staat zijn
vanuit de belangen van Palestijnen
én Israëliërs te denken, inclusief de
Arabische Israëliërs, zullen in staat
zijn de huidige geweldsspiraal te

doen verminderen en uiteindelijk
te stoppen. De joden in de diaspora
moeten Israël én Palestina steu-
nen. Zij moeten de Israëliërs en
Palestijnen uit hun angst psychose
halen, voor zover mogelijk. Alleen
solidair zijn is onvoldoende. De
militair Sharon moet plaats maken
voor een staatsman. De machts-
strijd tussen Israëliërs en
Palestijnen is een ongelijke
machtsstrijd. Israël heeft een
indrukwekkend militair potentieel,
waaronder de atoombom. Vergeet
niet, dat de Palestijnen als de
onderdrukten daar zo goed als
niets tegenover kunnen stellen. Zij
hebben als verdediging weinig
anders dan de bereidheid om te
sterven. Een volk dat bereid is te
sterven, waarbij zelfmoord een van
de vormen van sterven is, doet dat
uit een mengsel van wanhoop, vrij-
heidsdrang en eigenwaarde. Ik kan
het niet anders zien."

Zoveel is duidelijk: als we de
bezorgdheid van Fons Elders als
kritisch humanist beschouwen,
acht hij het tot zijn taak om - ook
tegen het altijd dreigende verwijt
van antisemitisme in - op te
komen voor de rechten van de ver-
drukten en het tegengaan van dog-
matisme en absolutisme. Die ter-
men zullen zijn kleinkinderen
later in de geschiedenisboekjes
tegenkomen. Wat het betekende
dat hun grootvader humanist was,
zullen zij in dit verhaal kunnen
terugvinden.

op de volgende websites is informatie over
werk en activiteiten van Fons Elders te vin-
den: wwwJonselders.nl en
wwwJorum2001foundation.org. Zijn
afscheidsrede is in druk verschenen: Fons
Elders, The Sublime and the Beautiful. On
Onto/ogy and Creative Imagination.
VUBUniversityPress, Brussels 2001. € 10,'
45 pp. with bibliography.
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Grenzen aan de grondrechten
Vorige maand werd Imam Khalil El Moumni vrijge-
sproken van het discrimineren van homoseksuelen.
In zijn verweer beriep hij zich op ons grondrecht
vrijheid van godsdienst. Maar hoe staat het dan met
het non-discriminatiebeginsel? En welke rol speelt
de vrijheid meningsuiting in de gehele discussie? Is
afbakening van deze grondrechten gewenst of zelfs
noodzakelijk?
Een publiek debat onder leiding van journalist Wil!
Tinnemans. Met Meindert Fennema, politicoloog
Universiteit van Amsterdam, Coskun Cörüz, jurist,
'TWeede Kamerlid CDA, voormalig lid stuurgroep
Islam en Burgerschap, Boris Dittrich, 'TWeede
Kamerlid D66, indiender motie over afbakenen
grondrechten, Sawitri Saharso, sociologe Vrije
Universiteit Amsterdam, specialiste sekse, etniciteit
en publieke moraal.
Dinsdag 21 mei, aanvang 20 uur, debatcentrum
Thmult, Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9 in Utrecht.
Georganiseerd door het Humanistisch Verbond,
Thmult en Stuurgroep Islam en Burgerschap. Voor
reserveringen en meer informatie: (030) 233 24 30 of
www.tumultdebat.nl

Word nu Lid

Openbaar domein:
waar alles mag, is de vrijheid
Is het mogelijk een publieke ruimte te creeëren waar
iedereen zich thuis, vrij en veilig voelt? Mensen zeg-
gen en doen nu eenmaal dingen waar anderen zich
aan storen. Tolerantie, verdraagzaamheid en inte-
gratie zijn daarom van groot belang. Begrip voor en
acceptatie van elkaars gewoonten moeten daarbij
het uitgangspunt zijn. De commercie, ontwikkelin-
gen als individualisering en secularisering en de
verscheidenheid aan culturen en religie's, oefenen
stuk voor stuk druk uit op het openbaar domein. Het
gevolg: de 'alles moet kunnen' mentaliteit. De
publieke ruimte - het park, het café, de computer en
de tv - is daardoor niet meer ónze publieke ruimte.
Taalgebruik, gedrag en verschillen van mening
maken het noodzakelijk opnieuw te discussiëren
over wat wél en niet gewenst is in de openbare
ruimte. Een debat met o.m. Theodor Holman, Funda
Müjde, Tineke van den Klinkenberg, Najib Amhali en
]ohn lansen van Galen.
Woensdag 22 mei, aanvang 20 uur, debatcentrum De
Rode Hoed, Keizersgracht 102 in Amsterdam. Een ini-
tiatief van het Humanistisch Verbond, Forum, stuur-
groep Islam en Burgerschap en De Rode Hoed. Voor
reserveringen en meer informatie: (020) 638 56 06

Zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid zijn de kernbegrippen van het Humanistisch

Verbond. Zelf denken samen leven is onze lijfspreuk. Praat, denk en werk mee aan een humanistische toekomst!

Naam:

Adres:

Postcode:

Telefoonnummer:

Datum:

Voorletter(s):

Woonplaats:

Geboortedatum:

MfV

o Ik word lid van het Humanistisch Verbond en betaal € _ per jaar." Als lid ontvang ik 6x per jaar het ledenblad Humus.

o Ik ontvang graag meer informatie over de diensten, cursussen en publicaties van het Humanistisch Verbond.

o Ik word donateur en ontvang 2X per jaar een acceptgiro en informatie over projecten en activiteiten.

" de minimumcontributie is € 5°,- per jaar, jongeren tot 27 jaar betalen € 22,5°, mensen met een minimuminkomen € 27,-

Stuurt u deze bon naar het Humanistisch Verbond, t.a.v. afdeling publieksvoorlichting, Antwoordnummer 10938,1000 RA,

Amsterdam.
Voor meer informatie kunt u ook bellen met (020) 521 9°9° of kijken op onze website www.humanistischverbond.nl

Een vrijblijvende gift kunt u storten op Giro 151058,
waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank. Humanistisch Verbond
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"Mensen werden opgehangen
op straat. De regering zei dat
het om drugshandelaren ging,
maar dat was niet waar. Het
waren politiek actieve mensen.
Een meisje, achttien jaar, werd
doodgeschoten in een tele-
fooncel. Iedereen kon het zien.
Omdat er een stukje van haar
haar onder haar hoofddoek
uitstak. In Teheran in het zie-
kenhuis waar ik werkte als
operatieassistent, zag ik men-
sen doodgaan omdat ze de

medische behandeling niet
konden betalen. Het verschil
tussen arm en rijk was enorm.
Toen ik een jaar of vijftien was
ging ik mij bezig houden met
politieke activiteiten. Dat was
vanzelfsprekend want in mijn
familie zaten veel mensen die
politiek actief waren; voorna-
melijk communisten. Ik ver-
spreidde affiches en schreef
artikelen.
In 1993 werd het heel extreem.
De overheid probeerde alle

Vluchtelingen in

Nederland. Wie zijn zij?

In deze serie belicht de

Humanist de praktijk

van het Nederlandse

asielbeleid.

politieke organisaties op te rol-
len. Heel veel goede vrienden
van ons zijn omgebracht. Over
anderen hoorde je niks meer.
Of die nog leven of niet; nie-
mand weet het. Op een gege-
ven moment werd ik voor de
zoveelste keer opgepakt.
Voordat ik ging vluchten, zat ik
een week in de gevangenis.
Mijn vader heeft mensen
omgekocht en toen was ik
eruit, maar het was te gevaar-
lijk om te blijven. Het was
gewoon te serieus geworden.
Via de politieke organisatie
waar ik bij was aangesloten,
kwam ik in contact met een
mens e nsmokke lorga nis a tie.
Die regelt een vals paspoort,
zorgt voor de vluchtroute en
bepaalt het land. Ik noem geen



Iraanse vluchtelingen in Nederland

Toen er in 1979 een eind kwam aan het bewind van de sjah en er een isla-

mitische regering aan de macht kwam, zijn veel mensen gevangen geno-

men en vermoord. Daaronder waren aanhangers van de sjah, de arbeiders-

partij en de communistische partij.

Uitgangspunt van het Nederlandse toelatingsbeleid is dat een vluchteling in

het eerste land waar hij terechtkomt asiel moet aanvragen. Tijdens en na de

islamitische revolutie in Iran (1979) ontvluchtten meer dan een miljoen

Iraniërs hun vaderland. De Nederlandse overheid beschouwde de landen

waar zij in eerste instantie terecht kwamen - Turkije, Pakistan en India - als

'land van eerste opvang' en weerde de meeste Iraanse vluchtelingen. Tot

1989 werden wel 923 Iraanse vluchtelingen door Nederland uitgenodigd, op

voordracht van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties

(UNHCR). Zij kregen automatisch de A-status van politiek vluchteling.

Na de beëindiging van de oorlog met Irak (1980-1988) nam het aantal asiel-

zoekers uit Iran toe. In 1994 besloot het ministerie van Justitie dat Iran vei-

lig genoeg was geworden om er afgewezen vluchtelingen naar terug te stu-

ren. Na vele protestacties van Iraniërs en solidariteitsorganisaties stopte

justitie in 1997 met de uitzettingen. In februari 1999 besloot de Tweede

Kamer tot hervatting van de uitzetting. Justitie kon afgewezen Iraanse

vluchtelingen echter niet uitzetten, omdat Iran hun weigert reispapieren te

verstrekken. Sinds 1 februari 2002 kan dat wel als men in het bezit is van

voldoende reisdocumenten of als men vrijwillig terug wil.

Iran behoort tot de top-10 van landen waar vanuit mensen asiel aanvragen

in Nederland. Van 1995 tot en met 2001 vroegen jaarlijks gemiddeld zo'n

achttienhonderd Iraniërs asiel aan. Ongeveer 5.300 van hen kregen een tij-

delijk of definitief verblijfsvergunning.

details, maar het is een hele
grote organisatie die politieke
vluchtelingen helpt het land te
ontvluchten. Ik kende Neder-
land helemaal niet. Ik had
geen idee waar ik terecht zou
komen."

Op straat gezet
"Toen we hier aankwamen
hebben we ons eerst bij de poli-
tie gemeld, dat was in Amers-
foort. Daar zeiden ze dat ik me
moest melden bij de vreemde-
lingenpolitie in het asielzoe-
kerscentrum in Amersfoort en
ze gaven het adres. De vreem-
delingenpolitie was niet aan-
wezig dus meldde ik me bij de
directeur. En hij zei: 'We heb-
ben geen plaats: Nederland is
vol'. Hij vroeg: 'Hoe ben je hier
gekomen? Als jij van Iran hier
kunt komen met mensen-
smokkelaars dan kun je ook op
straat slapen'. En toen zijn
mijn dochter van zeven en ik
op straat gezet. In de regen, in
de kou. Ik had gewoon geen
geluk. Na heel veel gedoe heb-
ben de andere asielzoekers er
uiteindelijk voor gezorgd dat
we een nachtje bij hen op de
kamer konden overnachten.
De volgende dag ging ik naar
de vreemdelingenpolitie. En
toen heb ik een dagkaart
gekregen voor een opvangcen-
trum, een soort bungalowpark
in de middle of nowhere. De eer-
ste drie dagen kreeg ik een
kamertje toegewezen in een
speciaal huis voor mensen die
net binnen waren gekomen.
Zonder sleutel. Ik kon niet sla-
pen; ik was zo bang. Niet voor
mijzelf. Ik ben volwassen en
kan voor mijzelf zorgen, maar

bron: IND, Vluchtelingenwerk

voor mijn dochter. Je bent in
een vreemd land, met tweedui-
zend mensen van allerlei
nationaliteiten om je heen. Je
weet niet wat er gaat gebeu-
ren. Ik denk dat iedereen in
zo'n situatie bang zou zijn.
Na het eerste interview met de
Immigratie en Naturalisatie
Dienst kreeg ik een negatief
oordeel. En wat was de reden?
'We hebben jouw dossier niet
gelezen, maar je was te laat bij
de vreemdelingenpolitie.' Ze
wilden niet geloven dat de
vreemdelingenpolitie afwezig
was. Ik zei: 'Ik heb ooggetui-
gen. Die mensen in het asiel-
zoekerscentrum'. Maar het
tweede interview was ook

negatief. Ze zeiden: 'Je liegt.
Wat je vertelt over die politieke
activiteiten en zo, dat bestaat
niet'. Maar waarom? Want ik
had papieren om het te bewij-
zen. Als je in Iran een paar keer
bent opgepakt om politieke
redenen, dan mag je niet meer
werken. Via je werkgever moet
je dan tekenen voor je ontslag.
En die papieren heb ik alle-
maal afgegeven bij de vreem-
delingenpolitie, om het hun
gemakkelijk te maken. En toen
zeiden ze: 'Deze zijn vals'. Als
je papieren geeft, zeggen ze:
'Deze zijn vals'. Als je ze niet
hebt zeggen ze: 'Je moet papie-
ren overleggen'.
De advocaat die ik toegewezen
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sier. Ik ken heel veel advocaten
die geen asielzoekers meer
willen hebben.

Toen ik eenmaal mijn status
had dacht ik: 'Dat werk wat ik
had in Iran dat wil ik nu weer
hier'. Ik heb toen meteen naar
allerlei ziekenhuizen open
sollicitaties gestuurd en bin-
nen drie maanden had ik vast
werk. Ik wil laten zien dat ik
hier ook iemand ben. Ik had
zo'n hekel gekregen aan die
afhankelijkheid. Ik ben niet
teveel. Ik betaal belasting. Ik
help eigenlijk, want in het zie-
kenhuis is sowieso een tekort
aan mensen. Ik ben een van
de weinigen, zegt mijn advo-

caat, die dit na alle ellende
nog op kan brengen.
De politiek heb ik achter me
gelaten. Ik heb nu een nor-
maal leven. Ik woon samen en
ga graag uit: rock 'n roll-band-
jes kijken. Elvis staat voor mij
voor vrijheid. In Iran was hij al
mijn idool. Mijn doel is mijn
dochter. Ik heb mij vaak schul-
dig gevoeld: hoe kan je een
kind dit aan doen? Hoe kan je
ooit uitleggen waarom? Want
zij kwam hier als kind en hier
is vrijheid. Als ze programma-
's bekijkt over Iran dan kan ze
het gewoon niet geloven. Ik
wil het beste leven aan haar
geven. Niet meer die ellende
van mama doet mee met een
politieke organisatie. Dat is te
egoïstisch."

'Ik wist dat ik recht had op asiel,
maar niemand luisterde'

"Wat ik al die tijd gedaan heb?
Ik heb een tijd gewerkt bij een
politieke organisatie in Den
Haag waarvan ik de naam niet
kan zeggen, voor mijn eigen
veiligheid. En ook heb ik vijf
jaar vrijwilligerswerk gedaan
bij Vluchtelingenwerk.
Vluchtelingen kwamen met
vragen tijdens mijn spreekuur,
over problemen met de
gemeente, justitie. Het ging
niet altijd goed, maar ik had
toch het gevoel dat ik kon hel-
pen want ik had heel veel erva-
ring met de asielprocedure en
met een goede advocaat. Maar
er is veel veranderd sinds 200 I,

door de nieuwe vreemdelin-
genwet. Wat ik echt verkeerd
vind is dat ze de
dossiers niet
goed onderzoe-
ken en dat er zo
weinig begrip is
voor hoe het voor
mensen is. Als je het land
binnenkomt moet je binnen 48
uur gesproken hebben met de
vreemdelingenpolitie. Vooraf-
gaande aan dat gesprek word
je min of meer opgesloten.
Binnen die 48 uur moet je
bewijzen dat je een politieke
vluchteling bent. Dat lukt
nooit. Ik heb er vijf jaar over
gedaan en ik had nog een
advocaat om me bij te staan.
Ik vind dat onmenselijk. Ik zeg
niet dat iedereen een politieke
vluchteling is, maar er worden
heel vaak fouten gemaakt.
Andersom ook: mensen die
geen politieke vluchteling zijn
en toch een verblijfsvergun-
ning krijgen. Voor een advo-
caat is het ook niet makkelijk:
vijf jaar vechten voor een dos-

Veel fouten gemaakt
"De eerste keer dat ik voor de
rechter moest verschijnen, ging
het best goed. Hij vroeg aan de
advocaat van het ministerie:
'Waarom hebben jullie een
negatief oordeel gegeven? Dat
begrijp ik niet, want als ik dit
dossier lees, zie ik daar geen
reden voor.' Toen heeft de rech-
ter aan het minis-terie de tijd
gegeven om het dossier nog
een keer te bestuderen. Maar
toen duurde het weer heel lang
en toen zijn we opnieuw In
hoger beroep gegaan.
Ik werd zwaar depressief. Ik
was moe van die hele situatie
en ik wist dat ik recht had op
asiel, maar niemand luisterde.
Maar ik dacht ook: 'Als ik nu
opgeef, ben ik echt een loser. Ik
moet er voor vechten. Niet
alleen voor mijzelf maar ook
voor anderen in mijn omge-
ving en de mensen tegen wie
ik gevochten heb, want als ik
nu opgeef denken zij: 'Zie je
wel: ze loog'. En toen kwam het
voor de tweede keer voor de
rechter. Daarna hadden wij
binnen vier weken een ver-
blijfsvergunning."

had gekregen kon nauwelijks
de Nederlandse taal schrijven.
In het asielzoekerscentrum
werkte een vrouw waar ik
bevriend mee raakte. Via haar
ben ik aan een andere advo-
caat gekomen. Zij heeft toen
mijn dossier gelezen en zei: 'Je
hebt een hele goede case en ik
wil er voor vechten'. Ze bleef
mijn advocaat voor een jaar of
vijf, want die A-status kreeg ik
maar niet."
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MAX PAM

Genezing en
dankbaarheid

Als een u een lezer bent van NRC-
Handelsblad is het u wellicht opgevallen dat
ik ernstig ziek ben geweest en dat ik daar-
van al weer even ernstig aan het herstellen
ben. Zowel over mijn ziekte als over mijn
herstel heb ik in de krant geschreven. Ik
kreeg op wat ik schreef veel reacties, meer
reacties dan ik ooit daarvoor op enige
column heb ontvangen. Ziekte, genezing en
dood zijn onderwerpen die niemand onbe-
roerd laten. "Als je er een boekje van maakt,
verkoop je er honderdduizend," zei mijn uit-
gever. Een verleidelijk vooruitzicht, maar ik
zal dat vermoedelijk niet doen. Ik afficheer
mijzelf liever als een gezond dan als een
ziek mens - tot het niet anders kan natuur-
lijk. Als het niet hoeft, doe ik liever geen
beroep op de zieligheidsfactor.
Wel ontving ik van mijn lezers veel tips,
vooral over gezonde voeding. De choleste-
roltabellen vielen met honderden tegelijk
door mijn brievenbus. Daarnaast trokken
alle mogelijke behandelingsmethoden aan
mij voorbij, van regulier tot alternatief. Er
werd mij sterkte gewenst, beterschap en
kracht. Ik kreeg te horen dat ik moedig was
en kranig, en ook nog dapper, maar die
woorden zinden mij niet. "Doe mij één lol,"
schreef ik terug, "en noem mij niet moedig,
kranig of dapper. Dat zijn verrotte woorden
uit het christelijk begrafeniswezen. Jan Peter
Balkenende-woorden. Met moed heeft dit
allemaal niets van doen. Het is een overle-
vingsdrift die ik heb meegekregen zonder
dat ik er iets voor heb hoeven doen. Pas als
ik een baby weet te redden door dwars over
een open veld te rennen dat onder mitrail-
leurvuur ligt, mag u mij moedig noemen."

Ik kreeg ook veel brieven van religieuze men-
sen. Zij predikten vooral dankbaarheid.
Natuurlijk, ik was zwaar getroffen, maar voor
mijn herstel moest ik dankbaar zijn. Mijn
beoogde dankbaarheid was ik meestal ver-
schuldigd aan God, die als hoogste verant-
woordelijke voor mijn herstel werd aange-
merkt. Deze briefschrijvers schreef ik terug:
"Hartelijk dank voor uw medeleven. Helaas
geloof ik niet in God en ben ik Hem, noch
iemand anders, dankbaar voor mijn herstel.
Als ik daarvoor dankbaar was, zou ik ook een
of andere instantie de schuld moeten geven
van mijn ineenstorting en aan die inconse-
quentie waag ik me niet."
Een mooi boekje ontving ik van J.e. Eman,
die zichzelf op het titelblad omschrijft als:
'theol. drs, leraar boekhouden M.O., econo-
mie M.O.'. Het boek heeft naast de titel God
zij dank vooral een lange ondertitel: Ontwerp
van een redelijke theologie, gebaseerd op dank-
baarheid als bron van duurzaam geluk. In een
begeleidend schrijven merkte de heer Eman
op dat er tegenwoordig te weinig ruimte is
voor zijn inzichten, en en passent vroeg hij
me of ik misschien een uitgever wist die zijn
boeken naar grotere oplagen kon opstuwen.
Nu is het gekke dat ik best iemand dank-
baar zou willen zijn voor mijn herstel, maar
als ik om mij heen kijk in het revalidatie-
centrum waar ik zo'n paar keer per week
trainen moet, dan zie ik veel mensen die,
anders dan ik, helemaal niet op herstel hoe-
ven te rekenen. Er zijn vreselijke crepeerge-
vallen bij: jongeren met een dwarslaesie die
nooit meer in staat zullen zijn om te lopen,
mensen met zulk ernstig hersenletsel dat
zij nooit meer kunnen praten, mensen die
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'Kennelijk is er voor deze
crepeergevallen geen Grote

Schepper die voor herstel
zorgt'

alleen nog maar kunnen liggen en niet meer
kunnen bewegen, mensen die praktisch
leven als planten. Van sommige van die
mensen is hun lot misschien hun eigen
schuld. Nogal wat jongeren zijn dronken op
hun motorfiets tegen een boom geknald.
Dat voertuig wordt niet voor niets in medi-
sche kringen 'de rijdende orgaanleverancier'
genoemd.
Maar eigen schuld of niet, wat doet dat er
toe? Kennelijk is er voor al deze crepeerge-
vallen geen Grote Schepper die voor herstel
zorgt. Wat hebben zij misdaan dat zij geen
dankbaarheid verschuldigd mogen zijn?
Waarom zo selectief met het herstel rondge-
strooid? Waarom wel genezing voor de ene,
maar niet voor de andere? Godsdiensten
hebben voor dat vraagstuk ingenieuze oplos-
singen bedacht, maar geen van die oplossin-
gen lijkt bevredigend. Sommige mensen zijn
uitverkoren, sommige mensen gepredesti-
neerd, en soms wordt
ook gedacht dat je door
goede daden te doen
lichamelijk herstel zou
kunnen bevorderen. Dat
laatste lijkt sowieso
onwaarschijnlijk, want
dat zou betekenen dat
goede, eerlijke en fat-
soenlijke mensen een veel grotere kans op
genezing zouden hebben dan slechte,
kwaadaardige en leugenachtige soortgeno-
ten. Zo'n wetmatig verschil zou elke arts en
medische onderzoeker onmiddellijk zijn
opgevallen, maar helaas is er bij mijn weten
nog nooit iets in die richting geconstateerd.
Ziekte en pijn, het lijden in zijn algemeen-
heid, vormt een groot problemen voor de
godsdiensten en de theologen. Aan de ene
kant hebben de religies veel baat bij zieke
mensen, want veel zieken en stervenden
schijnen zich in hun laatste wanhoop tot het
opperwezen wenden. Maar daar staat tegen-
over dat het moeilijk te begrijpen valt waar-
om een instantie die altijd wordt geassoci-

eerd met liefde, waarheid en goedheid ook in
staat is organismen te scheppen die dood en
verderf zaaien. Waarom de malariamug, de
tuberkelbacil, de lintworm en het hele scala
aan levensverwoestende virussen er über-
haupt zijn, is een zinsvraag waarop niemand,
zelfs de meest religieuze mens niet, tot dus-
ver een werkelijk antwoord heeft kunnen
geven. Maarten 't Hart heeft eens opgemerkt
dat de Schepper zich vooral heeft uitgeleefd
in het scheppen van een enorme variëteit
aan parasieten. Erg fantasierijk allemaal,
maar het is wel een ingewikkelde u-bocht,
wanneer Hij eerst de malariamug uitvindt
om vervolgens iemand te laten genezen van
een malariamuggenbeet, om daarna ook nog
eens dankbaarheid te vragen.
Toch moet je oppassen ook weer niet al te
rigide te worden. Ik was net een paar dagen
opgenomen toen op een zondagmiddag een
vriendelijk dame aan mijn bed kwam met

de vraag of ik mis-
schien de kerkdienst
in het ziekenhuis
wilde bijwonen. "Nee,"
zei ik fel, "want als ik
in God geloofde dan
lag ik hier niet." De
vriendelijke dame
deinsde even terug en

verliet schielijk mijn kamer. Ik had meteen
spijt van mijn opmerking en moest aan het
lot van Stephen Hawking denken, de fysicus
die zo zwaar gehandicapt door het leven
gaat. Stephen Hawking schrijft boeken over
de oerknal, waarin hij uiteenzet dat God een
volstrekte overbodigheid is. Maar Hawking
werd, zittend in zijn rolstoel, jarenlang ver-
zorgd door zijn vrouw die als gelovig
christen een hoge functie vervulde in de
Anglicaanse kerk. Hier helpt het geloof een
ongelovige om zijn goddeloze theorieën te
verspreiden.
Maar herstellen van zijn ziekte zal Hawking
nooit.
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Law and order
op de barricaden

We leven in een manisch-depressieve heisamaatschappij, zegt Henri

Beunders. Overal regeert de 'decompressie van het gevoel' en overal

steekt de nostalgie op. Het resultaat is Pim Fortuyn, die alles

belichaamt wat de historicus beschrijft. 'Het vernis van Norbert Elias

wordt soms wel erg dun.'

Arjan Post

In het woonvertrek van Henri
Beunders (1953) is het zoals je
van een mediaprofessor, zoals
hij tot zijn spijt vaak wordt
genoemd, zou verwachten. In
de hoek wankelt een stapel
weekbladen, op de grond ligt
De Telegraaf, verderop een
pluk NRC en tegenover de
driezitsbank glimt een groot
televisietoestel. Nu zien veel
bovenwoningen in Amster-
dam-Zuid er zo uit; maar in
plaats van meters boeken
(achterkamer) en ware kunst
(elders) heeft Beunders zich
behaaglijk omringd met een
exotisch wandkleed, koloniale
maskers, een manshoge bam-
boe en vensterbanksnuisterij-
en, waaronder een Jezusbeeld.
Dit is de binnenwereld van
iemand met, zoals hij het later
zou zeggen, strijdende emo-
ties: zeer rationeel en zeer
gevoelig terzelfdertijd.

Dat antagonisme is ook min of
meer het hoofdthema in zijn
werk. Zijn proefschrift uit 1984
ging over oorlog en vrede. Tot
1990 was hij journalist voor
NRC Handelsblad; hij was
erbij toen de Muur viel. In die
Duitse periode verdiepte zijn
fascinatie voor de combinatie
van het 'allerlaagste' en 'aller-
hoogste' van wat mensen ver-
mogen: georganiseerd geweld
en Kultur.
Sinds 1990 is hij hoogleraar
geschiedenis van maatschap-
pij, media en cultuur aan de
Erasmus Universiteit, een zo
brede leerstoel dat hij wel eens
'professor in de alweetkunde'
wordt genoemd. 'Ik ben geen
socioloog of psycholoog, maar
een historicus die zich sinds
een jaar of tien onder andere
bezighoudt met de relatie tus-
sen maatschappij, media en
cultuur', luidt de apologie in

zijn essay over het Big Brother-
fenomeen. Dat 'onder andere'
is niets te veel gezegd; in de
geestdriftige wereldaanschou-
wing volgens de methode-
Beunders bestaat tussen
wereldbrand en mediacon-
sumptie, de grote en de kleine
geschiedenis een duidelijke,
maar nog niet opgemerkte
samenhang. "Ach, Huizinga
was ook een impressionisti-
sche gevoelshistoricus."

Emotiecultuur
Op de paar vuisten aan boe-
ken die hij schreef, kwam
onlangs een nieuw werk te lig-
gen: Publieke tranen, een 'kro-
niek van de emotiecultuur'
van de jaren negentig.
Centraal in die studie staat de
notie van de toegenomen
zichtbaarheid van publieke
emoties. De tranen dus van
Máxima in een suikerzoet
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decor, de stille tochten tegen
geweld, de lief-en -leed -televi-
sie, het sentiment van slacht-
offers, de Gay Parades.
Beunders schrijft: 'De zichtbare
veranderingen zijn zo groot
dat we kunnen zeggen dat er
een emotionele, zelfs zenuw-
achtige maar ook nostalgische
samenleving is ontstaan.'
Maar zijn dat nu diepere, vrije-
re emoties - of is alleen de
zichtbaarheid ervan toegeno-
men? Beunders: "Ik heb het
niet zozeer over persoonlijke
emoties, want die zijn moellijk
te achterhalen. Ik heb me
gericht op publieke emoties,
positieve en in toenemende
mate ook negatieve. De media
staan wel eens aan het begin
van een massahysterie, maar
ik zie ze toch eerder als ver-
stérkers van de al toegenomen
emotionalisering."

Hij durft 'met zekerheid' te
zeggen dat de 2,2 Nederlan-
ders die het bij het koninklijk
huwelijk niet droog hielden -
één op de drie kijkers - een
'enorme toename' is vergele-
ken bij de tranen die zijn ver-
goten bij het huwelijk van
Beatrix en Claus. Het staat
niet in zijn boek, maar hij
heeft alle beelden uit 1966 die
in Hilversum aanwezig zijn
bekeken; van het volk op de
Dam, in de Westerkerk, langs
de straten. "De hele teneur
van die tv-registratie, in
zwart-wit nog, is afstandelijk.
De mensen toonden geen
enkele traanachtige emotie."
Akkoord, zegt hij, het valt niet
uit te sluiten dat er thuis werd
gehuild, maar alleen al in de
vele krantenverslagen komt
het woord 'tranen' niet voor.
Hetzelfde 'emotionele schild'

vond hij onder meer rond de
treinramp in Harmelen, in
1962, en het vliegtuigongeluk
in Enschede, in 1947.
"Kinderen mochten niet naar
de begrafenis, het was een en
al stoer doen."

Euforie en hysterie
Die flinkheid verdween in het
midden van de jaren zestig.
Toen de gevaren van de Koude
Oorlog na de Cuba-crisis
waren geweken, de zuilen
langzaam ineen zegen en
massaal geld werd ingeza-
meld in de 24-uursuitzending
voor de Open het Dorp-actie,
begon een periode van 'natio-
nale euforie en hysterie'. Mies
Bouwman had in 1962 nog
'een droge snik', maar de eer-
ste echte tranen vloeiden bij
The Beatles op Schiphol, twee
jaar later. Daar werd de 'emo-



cratie' gegrondvest, 'de decom-
pressie van het gevoel'. En daar
waren ook 'tranen van lust en
seksuele energie' bij.
Hij houdt een zekere afstand
tot wat Susan Sontag ooit het
simplistische decennium -den-
ken noemde. Beunders heeft
het niet over dé seksuele revo-
lutie van de jaren zestig maar
in plaats daarvan wijst hij op
de stroomversnellingen in
emotie-uitingen. Een stroom-
versnelling situeert hij in 1989,
toen niet alleen onder zijn
eigen ogen de Muur viel en alle
vrees voor de communistische
vijand verdween, maar ook de
'muur om Hilversum' wegviel.
Het was namelijk ook het
introductiejaar van de com-
merciële omroepen, waarmee
vooral het korset rond negatie-
ve emoties verdween.

Roep om erkenning
Toch ontkomt hij zelf ook niet
aan een beetje decennium-
denken. De jaren negentig zijn
volgens hem de jaren van
onveiligheidsgevoelens, van
collectieve woede en vooral
ook van slachtofferschap.
Overal stonden groepen op
met een geblesseerd verleden.
"Dat is als een sneeuwbal door
de maatschappij gegaan.
Nabestaanden en overleven-
den van de oorlog, van
Indonesië, van slavernij:
iedereen wilde zijn frustratie
kwijt en eiste excuus, zelfs
voor het leed van voorouders.
Die bizarre roep om erkenning
en vergoeding is een drijfveer
van de emotiecultuur." De
commerciële omroepen zijn
daar op ingesprongen. "De

kerk, de partij, zelfs chatgroe-
pen op internet: al die plekken
waar je naartoe kon om in het
reine te komen met iets, of om
je hoop ergens op te vestigen,
gingen ter ziele. Alleen de
televisie bleef nog over."

Nieuwe dwang
Door die dominantie van het
medium is behalve openheid
ook een nieuwe dwang ont-
staan. "Er is een zekere druk
gelegd op het uiten van emo-
ties: eigenlijk ben je maar een
sukkel als je je gevoelens niet
uit." De professor heeft zich
zelfs over vrouwenlectuur
gebogen. "Lees de Viva en al
die bladen maar: het gaat alle-
maal om perfecte seks, perfec-
te huizen, banen, lichamen.
Dat is de amerikanisering van
de samenleving, waarbij
iedereen zelf veran twoordelijk
is geraakt voor zijn eigen suc-
ces en zielenheil."
Die emotionele samenleving
is niet soft of feminien, maar
keihard vindt hij. Even som-
bert hij, met de monotone,
zware stem: "En een samenle-
ving kun je het niet eens meer
noemen. Eerder een maat-
schappij waarin de mens
wordt teruggeworpen op zich-
zelf." Henri Beunders: de
notoire cultuurpessimist.
Toch? Maar nog net niet als
door een wesp gestoken, veert
hij op en in een hoger register
riposteert hij: "Dat ben ik niet.
De toegenomen emotionalise-
ring zie ik juist als een weer-
galoos aanpassingsvermogen
aan de moderne tijd. Ik zie dat
als heel nuttig, daar ben ik
positief over."

Nee, wat hem persoonlijk
dwars zit, dat is de politiekcor-
recte intolerantie. "Voorbeeld.
Naar verluidt rookt Beatrix,
Willem-Alexander ook en
Máxima idem dito. In die hele
show daar in De Beurs van
Berlage op 02-02-02 schijnen
pauzes ingelast te zijn op zo'n
manier dat wij hen niet
rokend konden zien." Met
stemverheffing: "Dat duidt
dus op een hardheid, een
strenge mentaliteit. Het is
gewoon oplichterij!" Hij ver-
slikt zich bijna in zijn Barclay.
Maar Beunders voegt zich niet
bij de horden die overal
slechts dingen zien doorschie-
ten, verworden en uiteenval-
len; hij ziet juist een sterke
nostalgie. "Dat zijn wanhopige

. .pogmgen om meuwe gemeen-
schappen te creëren. Ondanks
alle op het individu gerichte
hypes in de media, zie je in
toenemende mate een
waardering van gezin en rela-
tie terugkomen. Dat mecha-
nisme zag je zelfs bij Big
Brother: hoezeer al die popie
jopie-figuren ook geilden op
roem, binnen de kortste keren
schaarden ze zich achter de
groep. Dat die overtuiging er
weer is, dat beschouw ik als
winst."
Daarin weerklinkt iets van
Arthur KoestIers aforisme 'Uit
naastenliefde van de mens
ontstaat het egoïsme van de
massa'. Niettemin signaleert
Beunders zowel 'een sterkere
behoefte aan wij-gevoelens'
als een toenemende 'verkil-
ling'. Duidt dat dan niet op een
ónvermogen tot emotionele
expressie? "In zekere zin wel
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en dat wijd ik aan de media,"
zegt hij. Hier is hij even de
mediaprofessor die hij wél wil
zijn: niet iemand die, zoals een
- volgens Beunders - rancu-
neuze oud-medewerker van
de Volkskrant over hem
schreef, 'zich een ongeluk zapt
langs kranten, televisie en
internet', maar iemand die
hoogdravende communicatie-
flauwekul concretiseert tot de
leefwereld van mensen.
"Zeker, de media gelden als de
brug naar de ander; ze hebben
ons lid gemaakt van een
nationale gemeenschap. Maar
ze leggen óók een muur om
ons heen en versterken de
vereenzaming. Opeens denk
je: verrek, ik zit hier in m'n
eentje tv te kijken! Dan wil je
gewoon weer al je zintuigen
gebruiken in een fysieke
gemeenschap." De behoefte
aan massafestijnen, de festi-
valsering van het openbare
leven, is er volgens hem een
rechtstreeks gevolg van.
Hoezeer daarmee ook een
nostalgisch 'wij' herrijst, en er
zelfs tekenen zijn van neo-
moralisme, we blijven in een
'zenuwachtige heisamaat-
schappij' leven, zegt Beunders.
"De pieken en dalen van de
emotionele uitbarstingen vol-
gen steeds sneller op elkaar en
slaan steeds feller uit." Het
'burgerlijke en beheerste' is
voorbij, schrijft hij.

Toch lijkt steeds meer 'emotie'
precies op het juiste, door bele-
veniseconomische clichés
ingegeven, moment te komen.
Huilen bij Titanic, aanstekers bij
Marco Borsato, woede na
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straatgeweld: is
het niet eerder zo
dat emoties steeds
verfijnder worden
gereguleerd? "Dat
is het interessan-
te," zegt Beunders,
"mensen plannen
dus hun emoties
en voor een ander
deel zijn ze spon-
taan." Dat plannen
is niets anders dan
de uitlaatklep van
een harde, bereke-
nende maatschap-
pij, zegt hij. In die

zin wil hij een eind meegaan
met de these van de cultuurso-
cioloog Cas Wouters, die ervan
uitgaat dat de informalisering
slechts ogenschijnlijk haaks
staat op het door Norbert Elias
beschreven proces van toene-
mende zelfregulering.

Ongeremd
"Veel emotie-uiting is inder-
daad weloverwogen. Huilen op
het werk is taboe, en ook op tv
moet het na een klop op de
schouder over zijn." Toch
wordt de grens tussen de
geplande en automatische
emoties nu wel erg vaag,
meent Beunders. "Het pro-
bleem is dat die twee soorten
soms onontwarbaar zijn
geworden." Hoe positief hij ook
is over de 'emancipatie van
emoties', zoals hij het met Cas

Wouters noemt,
de gevaren van ongeremde
emotie-uitingen zijn voor hem
te groot om afstand te houden
tot donkere denkers als Hans
Magnus Enzensberger en Hans
Peter Duerr, wier levenstaak
toch lijkt te bestaan uit het wij-
zen op de naderende burger-
oorlog en het deficit van het
geweten. "Natuurlijk, de
meeste mensen hebben een
grote zelfbeheersing; maar het
vernis van Elias wordt soms
wel erg dun." Het diepste punt
dat de emotiecultuur kan
naderen past in één woord.
"Bosnië!" zegt Beunders met
kracht. "Daar viel elke vorm
van moraal weg, er was geen
rem meer op emotie-uitingen."
Begrijp hem goed, hij wil geen
onheilsprofeet zijn. Maar
ondertussen zit hij toch met
de man in de Rembrandttoren



'Zonder vergeving van het verleden kan
je ook geen toekomst hebben'

met het machinegeweer: boos
om een breedbeeldtelevisie. Of
de deelnemer aan de stille
tocht na de dood van Meindert
Tjoelker: sloeg er de volgende
dag op los omdat een auto in
de weg stond. En het beste
voorbeeld, daar is-ie dan: Pim
Fortuyn.

Exhibitionisme
Beunders mag zich erop beroe-
men de geboorte van de deftig-
recalcitrante stem des volks te
hebben voorspeld. "De samen-
leving die ik beschrijf heeft Pim
Fortuyn gecreëerd. Hij beli-
chaamt alles wat ik beschrijf:
het manisch-depressieve, het
summum van het exhibitio-
nisme. Ik schrijf ergens: waar-
heen moet het met de angst en
woede in de jaren negentig?

Nou, dat antwoord kan er nu
achter: naar Pim Fortuyn!"
Beunders heeft geen luchtig
woord over voor de politicus -
hoewel hij diens aanklacht
tegen de bureaucratisering
bewondert - en dat komt door
een andere voorspelling die hij
ooit deed: de terugkeer van de
doodstraf in Nederland. "Het
gevaarlijke van de emotiecul-
tuur is dat woede, angst, ver-
driet en rouw een heel akelige
ondertoon kunnen krijgen: de
roep om een sterke man, stren-
ge straffen, harde maatregelen,
vergelding. Allemaal om het
verloren paradijs van gisteren

terug te krijgen. Welnu: Pim
Fortuyn is voor de doodstraf."
De case is leerzaam omdat
daarmee licht wordt geworpen
op krachtige, maar onderling
tegenstrijdige sentimenten in
de samenleving. Fortuyn is de
personificatie van het reactio-
nair modernisme: vóóruit naar
de jaren vijftig en law and order
op de barricaden. "Dat idee
van één volk, één taal, één set
republikeinse basiswaarden,
en tegelijkertijd leve het inter-
net en het particulier initiatief,
dat is Amerika. Bij ons gaat het
ook die kant op."

Vergeving
Ondanks alle onttovering
bespeurt hij zelfs een terug-
keer naar religieuze waarden.
"Sorry voor de Humanist, maar

sinds het ver-
zet tegen de
islam stijgt de
waardering
voor de chris-
telijke bescha-
ving." Zelf

heeft hij slechts 'een vaag reli-
gieus gevoel', als dat kan. Maar
'dat verketteren van het
geloof', dat hoeft voor hem
niet. "Ik ben geen atheïst - dat
zijn vaak de saaiste mensen.
En de liberale gedachte van het
gelijk van het rationele indivi-
du, daar zie ik niets in. Ik denk
dat we toch iets nodig hebben."
Dat kan religie zijn, al aan-
vaardt hij ook de suggestie van
een sterke staat.
Eigenlijk is het hem allemaal
te doen om vergeving. Het
belangrijkste hoofdstuk in
Publieke tranen gaat dáárover,
vindt hij. "Zonder vergeving

van het verleden kun je ook
geen toekomst hebben." En
vooruit: "Daar hoef je niet eens
katholiek of protestant voor te
zijn; Hannah Ahrendt en Paul
Ricoeur, de grootste huma-
nistische denkers die er zijn,
hebben daar al op gewezen."
Nu staat echter zowel de ver-
geving als een toekomstvisie
op de tocht - bij de politiek, ja.
"Het is zo jammer dat Paars
niet heeft gezien dat we een
belofte voor de toekomst nodig
hebben, waar we als samenle-
ving aan kunnen werken. Voor
mijn part een Schiphol in Zee,
een nationaal project, anything.
We zijn een volk van Delta-
werken, we voeren over de
wereld. Maar wat is daarvan
over? Geld en efficiency! Zo
bevorder je het gevoel van
malaise."
Aan het eind van het gesprek
zegt hij beroepsmatig blij te
zijn met grote uitbarstingen
van emoties. En dan:
"Misschien ben ik dat ook per-
soonlijk wel, omdat ik zeer
emotioneel ben en zo iets
wezenlijks van de mens her-
ken." Hij laat wel eens een
traan bij films waarin echtpa-
ren gescheiden zijn, net als hij-
zelf. "Maar," klinkt het terstond,
"ik ben ook een zeer rationeel
mens, die zulke botsingen wil
beschouwen. En met deze
karakterstructuur voel ik vrij
snel wat er kan gebeuren in de
maatschappij. Er gaat dan iets
trillen. Lastig soms, maar ik
ben er ook wel trots op."

Publieke tranen. De drijfveren
van de emotiecultuur. Henri
Beunders. Contact. € 23.95
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"Je bent een muts. Je bent conservatief. Je bent
saai en je hebt weinig te vertellen. Dat zijn de
vooroordelen over thuisblijfmoeders, vrouwen
die ervoor kiezen om niet te werken vanwege de
opvoeding van hun kinderen. Het woord thuis-
blijfmoeder heb ik overgenomen uit de Ameri-
kaanse literatuur. De omschrijving 'huisvrouw'
legt te veel accent op het huishouden.
Het is goed dat er emancipatiegolven zijn
geweest, maar die zijn wel erg doorgeschoten.
Als vrouw tel je tegenwoordig pas mee als je
werkt. Minister Jorritsma, staatssecretaris
Verstand, Cisca Dresselhuys en Hedy D'Ancona
zeggen het ook allemaal: een vrouw behoort te
werken en ze moet vooral niet afhankelijk zijn
van het inkomen van een ander.
Ik heb er heel bewust voor gekozen om thuis-
blijfmoeder te zijn. Ik wilde altijd al heel graag
kinderen en het liefst op jonge leeftijd. Na mijn
studie psychologie was ik van plan om twee jaar
werkervaring op te doen en dan kinderen te krij-
gen. Maar een jaar lang solliciteren leverde geen
werk op, dus toen zijn we meteen met kinderen
begonnen. Inmiddels hebben we vier kinderen
van zes, vijf, drie en een jaar.
Het lijkt nu of mijn man en ik een traditionele
rolverdeling hebben, dat is eigenlijk toevallig zo
gelopen. Hij had ook huisman kunnen worden.
Hij heeft een bedrijf aan huis en ziet de kinde-
ren vaak. Het is zwaar om van één inkomen
rond te komen, maar ik vind het belangrijker
om mijn kinderen een vertrouwde basis te
geven dan veel geld te hebben.
Als de kinderen wat ouder zijn wil ik weer aan
het werk. Eerst bijscholen en dan weer de
psychologie in. Misschien kan ik een praktijk
aan huis beginnen, zodat ik er na de schooltijden
kan zijn voor mijn kinderen. Ik zal dan halver-
wege de veertig zijn, maar ik ben niet bang dat
het me niet lukt. Werkervaring doe ik nu ook op,
als thuisblijfmoeder. Het is een groot vooroor-
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deel om te denken dat je je als thuisblijfmoeder
niet ontwikkelt. Je wordt juist heel flexibel, leert
je tijd goed in te delen en krijgt zelfdiscipline.
Ik moet mijn dagen voor een groot deel zelf
indelen, dat vond ik in het begin best moeilijk.
In die tijd was ik wat eenzaam. Maar ik ben er
allemaal dingen naast gaan doen. Nu geef ik een
avond in de week de cursus Samen Bevallen,
heb ik een website opgericht voor thuisblijfmoe-
ders en organiseer ik koffieochtenden voor
vrouwen uit de buurt. Met het ene groepje spre-
ken we eens in de drie weken af om gezellig
samen te zijn. Het andere groepje bestaat uit
vrouwen van de kerk, die aan de hand van het
boekje Daar ben je moeder voor praten over het
moederschap.
Het eerste jaar had ik de neiging om iedereen
mijn keuze uit te leggen en te verdedigen. Nu
zeg ik gewoon: ik ben thuisblijfmoeder. Mijn
familie en vriendinnen zeggen er geen proble-
men mee te hebben. Maar toen ik onlangs tegen
een vriendin zei dat ik een cursus aan de open
universiteit wilde gaan doen, was ze meteen wel
héél erg enthousiast.
Thuisblijfmoeders worden gezien als parasiet
van de maatschappij. Dat geeft het gevoel dat
we niet van waarde zijn. Ik vind het soms ook
moeilijk om het doel ervan te zien, je ziet op de
korte termijn heel weinig resultaat. Mensen zeg-
gen nooit: 'Wat heb jij je kinderen leuk opge-
voed'. Daarom vraag ik mij dagelijks af waarom
ik het ook weer doe. Het antwoord weet ik dan
snel genoeg: dat mijn kinderen goede volwasse-
nen worden en dat ik daarmee bijdraag aan een
goede toekomst. Het wordt tijd dat mensen
inzien dat vrouwen (én mannen) de keuze
maken om thuis te blijven en dat dat ook
gewaardeerd wordt."

Josephine Krikke

De site van Nicole Orriëns is te vinden op
www.thuisblijfmoeders.nl

http://www.thuisblijfmoeders.nl


Nacht van de

•

In de weken vóór 4 mei waren op tv spotjes te
zien van een blonde jongedame die ons kwiek
voorhield, dat we hier 'echt in een gespreid
bedje' leven. 'Ik herinner me enkel de verhalen
van mijn opa over vervolging, angst en hon-
ger.' Dat laatste klopt. Zelfs de armsten behoe-
ven in Nederland geen honger meer te lijden.
Maar vervolging en angst zijn de laatste tijd
weer actueler dan ooit. Net als in de jaren der-
tig zijn joden en homo's opnieuw het slachtof-
fer. De geschiedenis herhaalt zich, maar steeds
een tikje anders. De nieuwe nazi's dragen veel-
al geen bruine hemden, wel de duurste mer-
kenkleding.

Frits Bolkestein, ooit hoofdbestuurslid van het
Humanistisch Verbond, liet zich in Buitenhof
woedend uit over Marokkanen die in het hart
van Amsterdam een man met keppel om zijn
afkomst in elkaar sloegen. Ik ben razend om
dezelfde terreur die inmiddels enkele vrienden
van mij heeft getroffen, om hun homo zijn.
Eén van hen - een lange, stevige onderwijzer -
zat onlangs in de bus op weg naar huis.
Plotseling komt een commando-eenheid van
vier Marokkaanse jongens schreeuwend en tie-
rend binnenvallen. 'Ik haat homo's', roept de
felste van het stel. Hij kijkt rond en ziet de

leraar zitten. 'Jij bent homo', krijst hij uit. De
aangesprokene probeert escalatie te voorko-
men en zegt op gemoedelijke toon: 'Nou en?'
Waarna hij met een fles op zijn neus wordt
geslagen. Omdat er net weer een halte is
bereikt, ziet de bende kans te ontsnappen. Met
bebloed gezicht zit de leerkracht vervolgens
drie uur op het politiebureau en hoort nadien
niets meer.

Homoterreur
Sinds de hatelijke uitspraken van de
Marokkaanse geestelijk leider El Moumni heb-
ben de anti-discriminatiebureaus een duide-
lijke toename waargenomen van terreur tegen
homo's, gepleegd door jongens van islamiti-
sche komaf. Een andere vriend - een oudere,
onopvallende man, moeilijk ter been - heeft
vlak na de uitlatingen van de Rotterdamse
imam eveneens aan den lijve ondervonden
hoe de jeugd uit die hoek homo's wenst te
bejegenen. Het begon met schelden en spu-
wen. Daarna zijn de ruiten van zijn woning -
midden in de Amsterdamse Pijp - ingegooid.
De politie raadde aan om te verhuizen.
Mij hebben ook berichten bereikt, dat vrouwen
die in de ogen van de 'Allah-]ugend' niet netjes
gekleed zijn, worden bespuwd en lastig geval-
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Ik leef in hartje Amsterdam in
toenemende angst

len. Deze Arabieren hebben eveneens de
homohoreca in Amsterdam belaagd. Er werd
een brandbom gegooid en ruiten sneuvelden.
Dit soort incidenten hebben zich sedert de
'TWeedeWereldoorlog niet meer voorgedaan.
De recente rechterlijke uitspraak in de kwestie
El Moumni gevoegd bij deze terreurdaden, viel
er wat mij betreft dit jaar bitter weinig te vie-
ren op onze 'nationale bevrijdingsdag'.
'TYpischhumanistische waarden als respect en
verdraagzaamheid zijn door de rechtbank in
Rotterdam onlangs ondergeschikt gemaakt
aan wat kennelijk belangrijker is: het recht om
op gelovige gronden iemand om zijn
geaardheid te mogen afschilderen als een door
opvoedingsziekte aanwezig gevaar voor de
samenleving. Hoezo: godsdienst is liefde?
Omdat ik als man andere mannen daadwerke-
lijk liefheb, mag men mij voortaan van de
Nederlandse rechter beledigen. Tenminste als
je er bij zegt, dat je dit doet omdat je gelooft. Ik
neem aan, dat ik op grond van dezelfde rede-
nering, de betreffende imam nu ook een
gevaar voor de samenleving mag noemen.
Vanuit mijn humanisme - ik geloof dus in de
rede - heeft deze zestigjarige die zo negatief
over homoseksualiteit oordeelt, bepaald een
stoornis vanuit zijn opvoeding meegekregen.

Couscous
Ik zou me hierover minder druk maken, als ik
niet overal om mij heen de pesterijen en
bedreigingen schrikbarend zag toenemen,
afkomstig van lie-
den die een zelfde
soort opvoeding
hebben genoten
als die imam.
Hoewel de fans
van onze veelkleu-
rige samenleving mij vaak anders willen doen
geloven, heb ik tot mijn spijt nog niet mogen
ervaren dat onze cultuur door de islam - want
laten we het beestje maar gewoon bij de naam
noemen - is verrijkt. Of moet ik louter enthou-
siast zijn omdat op mijn bordje naast aardap-
pelen, pasta en rijst nu ook wel eens couscous
ligt?

Laat ik het maar ronduit zeggen: midden in
hartje Amsterdam leef ook ik het laatste jaar
in toenemende angst om de haat en het
gewelddadig optreden van jonge stadgenoten
met een veelal islamitische achtergrond.
Tot mijn grote ergernis en verdriet zie ik ver-
der om mij heen hoe de straat, het openbaar
vervoer, de scholen en de zwembaden, ja zelfs
de ziekenhuizen verloederen. Terwijl ze thuis
en in de moskee hun schoenen uit moeten
doen, vinden veel allochtone jongeren het ken-
nelijk gewoon om autochtone vrouwen, joden
en homo's te bespuwen, overal rotzooi te dum-
pen en een waar schrikbewind in de openbare
ruimte uit te oefenen.
Met name joden en homo's lijken weer vogel-
vrij verklaard. Op 5 mei realiseerde ik me, dat
eigenlijk de Nacht van de Lange Baarden over
Nederland is gevallen. In de jaren dertig begon
de vervolging ook heel sluipend. Maar het tij
bleek op een gegeven moment niet meer te
keren.

Lege huls
Hoewel veel politici nog altijd denken dat de
nieuwe terroristen tot een achtergestelde groe-
pering behoren, zijn ze veelal voorzien van de
modernste elektronica en bewegen zij zich
voort op de duurste scooters. In hun afkeer
van joden en homo's worden deze bendes
mijns inziens alleen maar gesterkt door de
islamitische geestelijkheid. Die volgens
Nederlands recht en dus door het parlement-

dat immers de wet-
ten maakt - haar
denigrerende
denkbeelden open
en bloot mag ver-
kondigen.

Artikel I van de
Grondwet is een lege huls geworden voor wie
bescherming verwacht tegen discriminatie. Dat
is te meer zorgwekkend omdat, in tegenstel-
ling tot de christelijke fundamentalisten, die
van de islam nog een flinke invloed hebben op
hun over het algemeen weinig ontwikkelde
achterban. Die alsmaar aanzwelt, want de van
niets wetende meiden uit het Rifgebergte zijn
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Hoezo: godsdienst is liefde?

•

nog steeds van harte welkom en ook de pro-
gressieve uitkeringen voor hun kinderschare
missen hun uitwerking niet.
Overigens heeft El Moumni zich evenzeer grie-
vend uitgelaten over 'ongelovigen'. Zal de
agressie zich dadelijk ook richten tegen huma-
nisten en hun organisaties? Dat zou wel heel
zuur zijn. Juist organisaties als Humanitas en
het Humanistisch Verbond zetten zich al jaren
in voor praktische hulp aan allochtonen en
voor emancipatie, ook voor hen.
Misschien zijn we te goed van vertrouwen
geweest. Wat zo'n
mooi ideaal leek -
'Laat duizend bloe-
men bloeien' - loopt
voor veel joden en
homo's nu uit op een
drama. Het 'vrije markt' -denken heeft
inmiddels het publieke domein nagenoeg vol-
ledig in zijn greep. In toenemende mate blijkt-
net als in de economie - het recht van de
sterksten te gelden. Waar moet dit op uit-
lopen?

Kleurbekennen
Dezer dagen zijn er verkiezingen. Eén ding is
heel duidelijk: het woord 'leefbaar' gaat een
totaal nieuwe kleur geven aan het begrip 'mul-
ticultureel'. Het nieuwe bestuurscollege in
Rotterdam heeft daar een begin mee gemaakt
door hulp aan ouders bij hun opvoeding prio-
riteit te geven. Het lijkt me een terecht accent.
Maar hoe doe je dat, als je de kinderen niet uit
hun eigen, beperkte kringetje haalt?
Heel lang heeft de humanistische beweging in
Nederland het bijzonder onderwijs gelaten
voor wat het was. Men concentreerde zich lie-
ver op de openbare variant waar kinderen -
onder meer via humanistisch vormingsonder-
wijs - kennis konden maken met leeftijdgeno-
ten van alle gezindten. Vanuit maatschappelijk
oogpunt de beste voorbereiding op later. Door
de sterk toegenomen ontkerkelijking zag men
veel bijzondere scholen dezelfde kant opgaan.
Humanistische waarden als vrijheid, verant-
woordelijkheid en zelfbeschikking werden
gemeengoed. De laatste jaren zien we hoe met

name een groeiende groep allochtonen de
mogelijkheid tot bijzonder onderwijs gebruikt
om zich juist af te zonderen. Kinderen krijgen
te horen, dat zij 'verheven' zijn boven de rest.
Het zijn dit soort mechanismen die de nacht
van de lange baarden nog donkerder zullen
maken. Ze bemoeilijken de zo noodzakelijke
brede maatschappelijke dialoog.
Het pleidooi van minister Roger van Boxtel om
het bijzonder onderwijs in te ruilen voor pluri-
form georiënteerde, openbare scholen is een
lichtpuntje in de duisternis. Ik hoop van harte

dat zijn streven in het
nieuwe parlement bij-
val zal krijgen. Laten
humanistische organi-
saties als Humanitas
en Humanistisch

Verbond nu eens voorop lopen en werkelijk:
kleur bekennen. Wie weet, maken joden en
homo's de dag dan weer mee, waarop zij kun-
nen zeggen: Er Zij Licht. Op welke datum dat
moment ook zal aanbreken, wat mij betreft
kan 's mei' dan weer volop gevierd worden.

Bert Boe/aars

Bert Boelaars is journalist/publicist. Hij schreef onder

andere het boek De kostbare mens, een inleiding tot

het humanisme.
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'De waarheid kan niemands eigendom zijn'
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Paul Cliteur

•

Reve als denker. Zelf zal de schrij-
ver bij deze aanhef niet goedkeu-
rend
knikken. Denkers, intellectuelen,
filosofen - zij hebben tenslotte
niet gestudeerd aan de faculteit
die leven heet. Aan Simon C.
schrijft Reve in 1971 dat hij ook
niet schrijft voor 'intellektuelen of
kunstenaars of andere door ledig-
gang geperverteerde randfiguren'
(Brieven aan Simon C., 1971-1975,
p. 87). Ook in de aanduiding 'Zijn
Geleerde Broer' ligt niet bepaald
een overmatige bewondering voor
het intellectuelendom besloten.
En toch, wie voor het eerst ken-
nismaakt met het werk van Reve
zal niet alleen getroffen worden
door zijn stijl, maar ook de
wereldbeschouwing die in zijn
oeuvre naar voren komt.
Reve als denker dus. Reve als ver-
tolker van een wereldbeeld. Maar
het is niet zo eenvoudig om een
wereldbeeld in systematisch uit-
eengezette vorm te traceren in
zijn boeken, onder andere omdat

hij ambitieus discursief proza-
werk altijd heeft gemeden, waarin
zo'n wereldbeeld pleegt te worden
geformuleerd. 'Het leveren van
deze bijdrage is in strijd met mijn
stellige voornemen, nooit artike-
len in bladen te schrijven, dit
gegrond op het feit, dat ik de jour-
nalistiek haat', schreef hij reeds in
1948 als inleiding op een stuk voor
De Groene Amsterdammer. God
zij dank voegt hij daar nog iets
aan toe. 'De lezer mag weten, dat
ik in twee situaties hiervan afwijk:
als ik me kwaad maak en, zoals
nu, wanneer ik me gebonden voel
door een bepaalde verplichting.'
Geluk-kig heeft Reve zich in zijn
schrijversleven voldoende kwaad
gemaakt en zich ook niet zelden
verplicht gevoeld. Daaraan heb-
ben we nu de verzamelde stukken
in Schoon Schip te danken die
overigens wel een bescheiden
omvang hebben als men de lange
periode in beschouwing neemt
waarop zij betrekking hebben
(1945-1984). Ook de vele brieven-

boeken bevatten natuurlijk veel
'getob' over waar de schrijver voor
staat. Liefde? De dood? God? Het
leven?
Eén van de redenen waarom het
destilleren van een consistent
wereldbeeld uit het oeuvre van
Reve toch ook weer geen onmoge-
lijke exercitie is, is omdat de
schrijver over een lange periode
en met een redelijke mate van
consistentie trouw is gebleven
aan dezelfde uitgangspunten.
Natuurlijk verschuift de aandacht
in de loop der tijd van het ene
naar het andere onderwerp. (Veel
politieke stellingname's vinden
we - zoals te verwachten valt - in
de jaren zestig). Maar het zijn toch
geen wezenlijke veranderingen.
De grondtoon is door de jaren
heen opvallend gelijk gebleven.
Reve zelf ziet zijn werk als repre-
sentatief voor 'Roman-tiek & de
Decadentie' (Schoon Schip, 1984,
p. 197 ). 'Kijk het eens na in het
Kosmies Sprookjesboek, of het zo
is', schrijft hij aan ]osine M., 'maar
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[foto] Klaas Koppe

het werk van Hermans is aller-
minst een wereld van chemische
processen en natuurkundige cau-
saliteit, maar wordt door een
duistere God in beweging gehou-
den, die men nog het beste kan
vergelijken met de blinde wereld-
wil van Schopenhauer. Deze
wereldwil is a-moreel, omdat hij
blind is, maar niet willens en
wetens slecht, en in wijsbegeerte
en kunst kan volgens Schopen-
hauer de mens zich door de
'belangeloze aanschouwing' aan
de macht van die wereldwil ont-
trekken. Bij Hermans nu ont-
breekt deze Schopen-haueriaanse
verlossende triomf van de Idee
volkomen: de God van Hermans is
de almachtige, leed en chaos
bewerkende Satan' (Schoon Schip,
P.291).

Wat er ook zij van Hermans, voor
Reve zelf gaat dit zeker op. Hier
raakt de romantiek ook aan de
decadentie.
Tenslotte de dood. Op het punt
van de in onze cultuur bestaande

loochening van
de dood neemt
de romanticus
Reve niet alleen -
zoals men kan
verwachten - stel-

ling tegen het humanistisch ratio-
nalisme, maar ook - iets minder
voor de hand liggend voor een
katholiek - tegen het geïnstitutio-
naliseerde christendom. 'Beide
zuilen van onze cultuur looche-
nen de Dood', zegt Reve: 'het
humanistisch rationalisme zegt,
met Epicu-rus & Voltaire: 'Zolang
ik er ben, is de dood er niet en als
de dood er is, ben ik er niet meer -
wat heb ik dus met de dood te
maken?'. Het geïnstitutionaliseer-
de christendom zegt, dat door

'Niemand schijnt voor Satan
op te komen.'

Romantiek, J.J.
Rousseau, geschre-
ven kunnen zijn.
Romantisch is ook de
levenswandel van
Reve - het hartstoch -
telijke, onvervulbare,
de religieuze honger,
de rusteloosheid, de
onmogelijkheid van
blijvende liefde, ja
zelfs het 'zieke'. Zei
Goethe niet dat het
klassieke het gezon-
de is en het romanti-
sche het zieke?
(Eckermann,
Gespräche mit
Goethe, 1955, p. 310).

Romantisch is verder
zijn belangstelling voor het
kwaad, iets dat zelfs in zijn gods-
begrip terugkeert. 'Niemand
schijnt voor Satan op te komen',
beklaagt Reve zich tegenover
Josine M., 'en iederen loochent en
lastert hem. Daarom ben ik geko-
men om hem te dienen, geloof ik.'

In een andere brief wordt ons
gemeld dat Satan het tweeling-
broertje van Christus is.
Reve meent die houding ook bij
Hermans te onderkennen, voor
wiens werk hij (in tegenstelling
tot de persoon), altijd waardering
heeft kunnen opbrengen. In een
mooie analyse van diens wereld-
beeld ontkent hij dat Hermans
een 'mechanisch-materialisti-
sche' visie heeft (zoals Hermans
zelf lijkt te geloven). 'De wereld in

ik in elk geval geloof, dat ik een
vertegenwoordiger ben van
Romantiek en Dekadent-sie, eens
een lelijk eendje, maar bestemd
om mee te vliegen met de andere
zwarte Zwanen als Poe,
Hoffmann, Swinburne en ga maar
door' (Brieven aan Josine M., 1959-
1975, p. I06).
Zowel het romantische als het
decadente heeft enige grond,
denk ik. Romantisch is zonder
meer het bekentenisachtige van
het reviaanse oeuvre. Het gaat
volgens mij het beste als Reve
zoveel mogelijk over zichzelf ver-
telt. Reve zélf is de grote thema-
tiek van onder andere boeken als
Moeder en Zoon, Op weg naar het
einde, Nader tot U, Oud en een-
zaam en Eigen huis. In een brief
aan Josine M. verwoordt de schrij-
ver het autobiografisch karakter
van zijn werk zelf, met enige dra-
matiek, als volgt: 'Er staat nog
geen letter of komma, die niet
met mijn bloed is geschreven'. Het
zou door de vader van de
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'geloof' de dood feitelijk onge-
daan zou kunnen worden
gemaakt en interpreteert het
begrip 'eeuwig leven' als persoon-
lijk voortbestaan na de dood'
(Schoon Schip, p. 193). Deze beide
visies noemt Reve 'bekrompen &
infantiel', hoewel ze de eerste
viool spelen in onze cultuur.
In een brief aan ]osine M. gaat hij
nog iets verder. Daar poneert hij
de - overigens Schopenhaueri-
aanse - visie dat de dood het doel
van het leven is. We hebben dit te
aanvaarden in kosmische, belan-
geloze zin. 'Het is juist het gebrek
van deze tijd, dat de Dood niet
wordt erkend en gevierd en dank-
baar wordt tegemoetgezien, zoals
de mens, in zijn helderste, groot-
ste en moedigste momenten zou
moeten doen' (Brieven aan ]osine
M., p. 53).

Aanhankelijkheid aan
orde
Het romantische is dus zeker een
element dat regelmatig terugkeert
in het werk van Reve. Toch is daar-
mee nog niet alles gezegd. Het
romantische wordt in ieder geval
gecompenseerd door vele andere
uitspraken waaruit een oriëntatie
op het klassieke kan worden
onderkend. Keer op keer betuigt
Reve aanhankelijkheid aan orde,
maat houden, stilering, rust,
afkeer van experimentalisme,
subjectivisme, lawaai en rumour,
onverantwoordelijk gedrag. Schiet
de kwalificatie als romantisch &

decadent daardoor niet tekort?
Over Gomperts zegt Reve: 'men-
sen als hij, echte kinderen van de
Verlichting, wijzen al het niet
konkrete af, maar zijn in feite
dogmatiese aanbidders van wat
de wetenschap objektiviteit

noemt' (Brieven aan ]osine M., p.
78).
De vraag is nu: hoe moet men dat
lezen? Als een afwijzing van
wetenschap en objectiviteit? Naar
mijn idee niet. Reve bewaart
afstand ten opzichte van de chaos
van Vinkenoog en diens onder
invloed van roes geschreven sub-
jectieve ontboezemingen, maar hij
is ook geen wetenschapsapostel,
zoals Kous-broek. Het mensbeeld
van Reve lijkt mij eerder 'inclusief':
er is plaats voor het redelijke én
voor het irrationele. Hij kritiseert
dan ook enerzijds de verheerlij-
king van het subjectieve bij
Vinkenoog, maar tevens de cultus
van de rede, zoals hij die meent
aan te treffen bij Gomperts en kin-
deren van de Verlichting: de 'loo-
chening van het redeloze en
demoniese in de mens' is een
gebrek in de ethiek van vrijdenkers
en linkse socialisten (Brieven aan
]osine M., p. 84). Wel is het zo dat
het laatste meer accent heeft
gekregen dan het eerste, waardoor
de indruk is ontstaan dat het sub-
jectieve en antirationele bij Reve
overheerst.
Dat Reve maat wil houden bij de
pretenties en ambities van het
wetenschappelijk denken blijkt ook
uit een uitspraak als de volgende.
'Er is niets tegen het bezit respek-
tievelijk de uitbreiding van die ken-
nis, maar miljoenen mensen den-
ken in alle ernst dat de mens door
zijn onderzoekingen eens het
geheim van het leven zal kunnen
ontraadselen, terwijl dat wezenlijk
onmogelijk is' (Brieven aan ]osine
M., p. 202).

Niet zo romantisch is ook dat Reve
nooit het kunstenaarschap heeft
verheerlijkt of de kunstenaar gepo-
neerd als ziener van een hogere

orde. 'In het algemeen zou gezond
verstand geen luxe zijn voor die
hele gemeente van verstandelijk
misdeelden, die de kunst, inzonder-
heid die der letterkunde, als iets
beschouwen dat belangrijker en
van een edeler plan zou zijn dan
wetenschap en techniek' (Schoon
Schip, p. 32).

Hoewel bij tijd en wijle de godsbele-
ving van Reve 'romantisch' is in de
zin dat de ondoorgrondelijkheid en
het mysterieuze van de schepper
wordt beklemtoond, maakt Reve
hier en daar ook opmerkingen die
getuigen van een klassicistische
natuurlijke theologie. Zoals in een
brief tegenover Simon c.: 'Wat is
alles toch wonderlijk! Als je bijvoor-
beeld nagaat, dat ijs precies bij 0

graden Celsius overgaat in water,
en dat datzelfde water weer bij pre-
cies IOO graden kookt, geen graad
meer of minder! Dat kan nooit toe-
vallig wezen: er moet een God zijn'.

Jaren zestig
Romantisch dus, jawel, maar niet
zonder meer. Het gaat om een
romantiek die getemperd wordt
door een voorliefde voor orde,
maat houden en tempering van
het subjectieve. Met name in ver-
schillende recensies van werk van
ideologen van de jaren zestig
komen we deze elementen tegen.
Zoals in een beschouwing over
Jack Kerouac. Kerouac's On the
Road wordt door Reve vernietigend
getypeerd als 'een vaag, overjarig
vitalisme dat, in Europa al lang
overwonnen, zich in Amerika nog
kan handhaven door de daar gel-
dende misvatting dat copulatie
zonder aanzien des persoons met
manlijkheid, en geweld met kracht
te maken zou hebben' (Schoon
Schip, p. 77).
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'Eens een lelijk eendje, maar bestemd om mee
te vliegen met de andere zwarte Zwanen als

Poe, Hoffmann, Swinburne.'

In dit patroon passen ook de
opmerkingen over het werk van
Simon Vinkenoog: 'pantheïstische
tutti frutti voor Leidseplein-
analfabeten' (Schoon Schip, p.
139). De motivering voor die afwij-
zing overschrijdt in betekenis ech-
ter verre het werk van Vinkenoog
en zelfs dat van kunst in het alge-
meen. Het is een heldere manife-
statie van de 'klassieke geest' die
zich antithetisch verhoudt tot de
wanorde van het experimenta-
lisme en nihilisme dat het moder-
ne denken als een 'counter cultu-
re' begeleidt. Reve formuleert zijn
kritiek als volgt. 'De roes van alko-
hol, of van welke andere stimu-
lans ook, is niet iets verwerpelijks.
Voor gevoelige en begaafde men-
sen is deze roes zelfs iets onont-
beerlijks, en de vervolging van de
marihuana is in wezen niets
anders dan een calvinistische hek-
senjacht op een kruid dat niet
schadelijker is dan tabak of alko-
hol. Maar de vraag waar het voor
de kunstenaar om gaat, is en blijft
deze: 'Hoe maak ik mijn roes
dienstbaar aan mijn kunst?' De
roes van alkohol, 'weed' en andere
stimulantsia geeft visioenen, illu-
sies, euforieën en een - meestal
vals - gevoel van vergroot associ-
atsievermogen, maar de drempel
van de zelfkritiek gaat omlaag of,
zoals kennelijk bij de schrijver van
dit boek, verdwijnt zelfs geheel.
Kunst is orde, keuze, stilering. De
kunstenaar moet scheppen, dat
wil zeggen de chaos bedwingen en
ordenen, en hij moet niet de
spreektrechter worden van straat-
geluiden, en van allerlei willekeu-
rig, ijdel geklap' (Schoon Schip, p.
140).

Het werk van Mulisch heeft Reve
nooit zo scherp geanalyseerd als
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dat van Vinkenoog of van andere
adepten van de Beat-generatie,
maar in wezen gaat het hier om
dezelfde afwijzing. Nu niet een
afwijzing van experimenteel
geschrijf, maar irritatie over pube-
raal geëxperimenteer met de
samenleving. Mulisch nihilistisch
gerevolteer tegen de bestaande
orde manifesteert zich voor het
eerst helder in De zaak 40/61,
waarin gezag, orde en burgerlijk-
heid in feite verantwoordelijk
worden gemaakt voor de nazisti-
sche kaderdiscipline, maar het
krijgt een praktisch gevolg in
Bericht aan de Rattenkoning dat te
lezen valt als een glorificatie van

de quasie-Iudieke provocaties van
de bestaande orde, zoals deze zich
manifesteerden in de jaren zestig.
Niet eens meer ludiek maar rond-
uit gevaarlijk was Mulisch' flirt
met Cuba, waarvan hij maar geen
afstand heeft willen nemen. Over
de opvattingen van Mulisch zegt
Reve: "Het warhoofdig, humorloos
en gebrekkig gezeik, dat hier,
onder de titel Nol Gregoor In
Gesprek met Harry Mulisch, als no.
1 van een literaire documentaire-
serie (tot 127 bladzijden uitgekne-
pen, waar 80 ruimschoots zouden
voldoen) door De Bezige Bij voor
liefst f 5,- op de markt wordt
gebracht, is echt niet om door te
komen. Dat ligt, om te beginnen,
aan Mulisch zelf (Schoon Schip, p.
132).

Dat is juist, maar het wereldbeeld
dat Mulisch uitdraagt mag dan

gezijk zijn, het wás en is invloed-
rijk gezeik. Het zou ook meer aan-
dacht verdienen dan het krijgt bij
Reve. Reve en Mulisch hebben
elkaars werk echter nooit syste-
matisch besproken. Het bleef bij
wederzijdse schimpscheuten.

Godslastering en homo-
seks
Reve als verdediger van de
bestaande orde. Maar zijn 'gods-
lasterlijke opvattingen' dan? En
zijn strijd voor de erkenning van
homoseksualiteit? Iets van de
revolutionair of - volgens sommi-
gen - provocateur moet Reve toch
wel hebben gehad op grond van

zijn openlijk beleden Griekse
beginselen en zijn godsvisie die
door sommigen als godslasterlijk
werd ervaren. Hij leek ook bij de
progressieve elite even in de
smaak te zullen vallen. De schrij-
ver die voorgeeft niet te begrijpen
wat het woord 'vooruitstrevend'
betekent ('In veel kranten kom ik
het woord vooruitstrevend tegen.
Wat betekent dat woord?' (Schoon
Schip, p. 213)) - zou die dan tóch
behoren tot de progressieve elite
waarvan hij zich tevergeefs pro-
beert de distantiëren? De euforie
over een mogelijkerwijs 'progres-
sieve interpretatie' van het werk
van de volksschrijver was trou-
wens van korte duur. Reve mar-
keerde haarscherp het verschil
tussen 'hen' en hemzelf. Zijn 'cul-
tuurprotest', zo men daarvan wil
spreken, had betrekking op het
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basale individuele recht van een
ieder op eigen seksuele beleving
en een even basaal recht op de
eigen godsdienstige overtuiging.
Dat dient men goed te onder-
scheiden van het verveelde geagi-
teer van de provo's en hun sym-
pathisanten.
Zoals elke denker die zijn eigen
hoofd gebruikt moest hij op
bepaalde punten wel in botsing
komen met de massa, met alge-
meen geaccepteerde overtuigin-
gen en conformisme. 'De meesten
aanvaarden de publieke moraal -
en proberen hun aanleg te wur-
gen, of ze verwerpen die publieke
moraal, zonder er een eigen voor
in de plaats te kunnen stellen. Een
klein aantal trotseert alles en
heeft een eigen moraal' (Brieven
aan ]osine M., p. 113). De homo's
die hun aanleg probeerden te
wurgen hebben niet de sympathie
van Reve. Maar evenmin de pro-
testgeneratie die alles wilde trot-
seren zonder iets in te plaats te
kunnen stellen voor hetgeen zij
afwees.
Zijn directe aanklagers uit het
gereformeerd volksdeel zijn door
de volksschrijver daarom altijd

met betrekkelijk veel respect
tegemoet getreden. 'Het Kamerlid
Algra vertegenwoordigt in ons
parlement - een instituut, dat de
Sowjet-Unie nog steeds niet rijk
is - het orthodox -reforma tori-
sche, conservatieve volksdeel,
maar hij kan niet en wenst ook
niet te beslissen, wat gedrukt zal
worden en wat niet, noch heeft
hij ooit enig schrijver doen
opsluiten. Zijn streven is slechts,
de minister te bewegen aan mijn
werk geen subsidie toe te ken-
nen. Zou hij regeringsbevoegd-
heid krijgen, dan zou hij stellig
bedoelde subsidie aan mij en aan
vele andere kunstenaars onge-
daan maken, maar ik zou van
hem noch censuur, noch publica-
tieverbod, nog enig gevaar voor
leven of vrijheid te duchten heb-
ben' (Schoon Schip, p. 143).
Tevens wijst Reve erop dat hij het
manuscript van zijn gewraakte
geschrift in eigen land heeft kun-
nen uitgeven en niet naar het
buitenland heeft behoeven te
smokkelen. Een eventuele rechts-
zitting waarop zijn werk ter dis-
cussie staat zal openbaar zijn,
toegankelijk voor iedere burger
en iedere journalist en hij zal
berecht worden door een onaf-
hankelijke rechterlijke macht.
'Hier kan ik in vrijheid leven, wer-
ken en publiceren. Daar zou ik
niet kunnen publiceren, niet kun-
nen werken, en niet één dag in
vrijheid gelaten worden. Ziedaar
het 'wezenlijk verschil" (Schoon
Schip, p. 144).

De holheid van de ideologie van
de protestgeneratie wordt mis-
schien nergens scherper ver-
woord dan in een bijdrage aan de
VARA-gids uit 1967. 'Hij en zijn

aanhangers', schrijft Reve over
Vinkenoog, 'verwarren hun eigen
verveling en leegheid met het
leed der wereld. Zij haten deze
maatschappij, niet omdat die
hun onderdrukt, zoals ze brutaal
genoeg zijn om te beweren, maar
ze haten deze maatschappij
wegens de vrijheid die zij hen
schenkt, omdat zij met die vrij-
heid niets beginnen kunnen. Hij
en zijn meelopers zullen ooit en
nergens voor werkelijke en waar-
achtige vrijheid opkomen, omdat
die vrijheid hen met hun eigen
onvruchtbaarheid, hun eigen
leegheid en hun eigen talentloos-
heid confronteert' (Schoon Schip,
p. 157). Of, zoals Aron zei toen hij
de '68ers gadesloeg: 'Frankrijk
verveelt zich'.
Misschien is het ook in confron-
tatie met de rebellen van toen dat
Reve's eigen politieke wereldbe-
schouwing zich snel uitkristalli-
seerde. Als Reve een rebel was,
dan was hij geen Rebel without a
cause, zoals met vertegenwoordi-
gers van de protestgeneratie wel
het geval was. Regelmatig belijdt
Reve zijn voorliefde voor orde,
gezag en de autoriteiten: 'als er
geen politie was, werden we in
ons bed vermoord' (Schoon Schip,
p. 158). Hij deelt die visie met filo-
sofen als Thomas Hobbes, ]oseph
de Maistre en anderen - wier
namen in zijn werk overigens
niet voorkomen. Misschien kan
men het motto als volgt typeren.
Orde beknelt niet, maar maakt
vrij. De ware vrijheid luistert naar
wetten.
Maar als Reve zich dan verzet
tegen het latent en manifest
anarchisme van de revolutionai-
ren van 68, zou men hem dan
niet in de conservatieve traditie
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van Edmund Burke moeten plaat-
sen? Is het romantische van Reve
geen 'romantisch conserva-
tisme'?
Evelyn Waugh heeft in A
Conservative Manifesto zijn
wereldbeschouwing eens als volgt
getypeerd:
'A conservative is not merely an
obstructionist who wishes to
resist the introduction of novel-
ties; nor is he, as was assumed by
most nineteenth-centrury parlia-
mentarians, a brake to frivolous
experiment. He has positive work
to do (... ). Civilization has no force
of its own beyond what is given
from within. It is under constant
assault and it takes most of the
energies of civilized man to keep
going at all.'
Waugh waarschuwt ook voor een
al te gemakkelijke localisering
van het kwaad. 'The danger does
not come merely from habitual
hooligans; we are all potential
recruits for anarchy. Unremitting
effort is needed to keep men
living together at peace' (The
Essays, r986, pp. r6r-r62). Het is
deze zelfde wereldbeschouwing
die doorklinkt in Reve's verzet
tegen de revolutiegeest. In de vol-
gende passage ontmoeten we het-
zelfde als we aantreffen bij
Waugh:
'Wat mijn angst voor, en verzet
tegen dwang en pressie betreft, wil
ik graag met nadruk verklaren, dat
ik allerminst een anarchist of
beroepsrebel ben, en dat ik al
evenmin bij die imbecielen behoor
die tegen de democratie, tegen de
rechtsstaat en tegen het met die
rechtsstaat onverbrekelijke gezag
demonstreren. Ik erken de onver-
mijdelijkheid en de noodzaak van
gezag, en daarmede ook die van de
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pressie en de dwang, die het gezag
soms genoopt kan zijn toe te pas-
sen. Kapitein en stuurman, niet de
passagiers, koersen het schip; de
verkeersagent, niet ik of iemand
anders, bepaalt of ik mag doorrij-
den of niet; de rechter bepaalt of
een daad strafbaar is of niet - die
beslissing is niet aan een troep
warhoofdige schreeuwers die een
onbeperkte vrijheid eisen om elke
gewaarwording van onlust uit te
leven op de wijze die hun belieft'
(Schoon Schip, p. r8r).

Religie verplicht tot
niets
Opvallend is overigens dat juist
daar waar menigeen meent de
vinger te kunnen leggen op een
oer-traditioneel en oer-conserva-
tief element in het wereldbeeld
van Reve bij nadere beschouwing
daarvan geen sprake blijkt te zijn.
Ik doel op zijn verhouding tot het
katholicisme. Natuurlijk is de
overgang van Reve naar de katho-
lieke kerk aangewezen als een
provocatie aan het adres van de
liberaal-progressieve elite. Maar
wat houdt dat katholicisme in? In
ieder geval niet een ultramon-
taanse onderschikking van de
interpretatie van de geloofsleer
aan het finale oordeel van de
kerk. Reve formuleerde het in
r966 als volgt.

'Ik heb de grote dogmaas van de
Rooms Katholieke Kerk lief, maar
ik geloof niet, dat de Rooms
Katholieke Kerk de exclusieve
eigenaresse is van de Waarheid of
dat zij de 'alleenverkoop van God
voor Nederland en Koloniën' zou
bezitten, noch, dat ooit de
Waarheid iemands eigendom zou
kunnen zijn: alle dogmaas, hoe

waardevol ook om de problema-
tiek van de menselijke opdracht
aanschouwelijk te maken, zijn
nooit meer dan de tijdgebonden
verwoording van een waarheid,
die woordloos en tijdloos is'
(Schoon Schip, p. r45).

Het belangrijkste lijkt mij niet dat
hier dogma's 'tijdgebonden' wor-
den verklaard. Ook wil ik niet als
het meest spectacultaire van
Reve's theologische positie naar
voren schuiven dat hij de dogma-
's van de kerk niet letterlijk wil
opvatten ('het is even absurd ze
letterlijk op te vatten als de com-
ponist na het ten gehore brengen
van zijn sonate te vragen 'of het
echt gebeurd is" (Schoon Schip, p.
r53)). Zelfs behoeft men nog niet
te schrikken van zijn scherpe kri-
tiek op de kerk: '( ... ) zolang de
christelijke kerk heeft bestaan,
zolang zij zich met de maatschap-
pij heeft bemoeid, is het tot grote
ellende geweest. Zij heeft altijd
het geweld, de boosaardigheid en
de heerschappij van het gepeupel
verdedigd' (Schoon Schip, p. r68).
Cruciaal voor Reve's theologische
positie lijken mij twee punten en
beide punten plaatsen hem op
afstand van de katholieke recht-
zinnigheid, zo'n grote afstand
zelfs dat men zich kan afvragen of
de schrijver wel voldoende over-
eenkomst vertoont met het
katholieke gedachtegoed om
daartoe gerekend te worden.
Het eerste punt is Reve's stelling
dat de waarheid niemands eigen-
dom kan zijn. Dat is een belangrij-
ke uitspraak. Het plaatst de waar-
heid bóven de kerk en haar inter-
preten. Hij meent ook dat geen
enkele interpreet van de heilige
schrift een geprivilegieerde posi-

•



•

tie heeft. Men zou dit een 'protes-
tants' element bij een katholieke
schrijver kunnen noemen, dat
naar mijn idee niet anders dan in
'humanisme' kan eindigen (zo het
daar niet al in geëindigd is).
Een tweede punt dat Reve's theolo-
gie als excentriek (vanuit het
katholiek, maar ook vanuit het
christelijk en zelfs het theïstisch
standpunt) markeert is de verhou-
ding tussen religie en moraal. Reve
ontkoppelt religie en moraal. In
een theologische verhandeling
onder de titel 'God is niet gerefor-
meerd, dat staat vast!!' (I968) stelt
Reve: 'De religie, evenzeer als de
natuur en de kunst, is in diepste
wezen amoreel, d.w.z. de religie
toont de mens door middel van
symbolen de problematiek van het
menselijk bestaan en maakt het
bestaan daardoor bewust beleef-
baar. Maar verder verplicht de reli-
gie tot niets' (Schoon Schip, p. I68).
De religie verplicht tot niets. Dat is
een verstrekkende uitspraak.
Immers niet alleen historisch,
maar ook dogmatisch verplicht de
religie natuurlijk tot veel. Van de
Tien Geboden tot de Bergrede -
altijd is een relatie gelegd tussen
religie en moraal. Wie die band
doorsnijdt mag dan wellicht het
esthetische overhouden, maar is
dat voldoende om van een gelovi-
ge positie te spreken? Ik denk het
niet. Wie, zoals Kuitert doet en
Richard Holloway en vele, vele
anderen - wie de religie ontkop-
pelt van de moraal, staat in wezen
buiten het religieuze wereldbeeld.
Ik geloof eerlijk gezegd niet dat
Reve zelf dit zo scherp ziet. Wat
een katholiek kenmerkt, is niet
zozeer dat hij de de rooms-katho-
lieke leer het beste pakket van
symbolen vindt dat hij kent (zoals

Reve schrijft in Schoon Schip),
maar dat hij meent dat zin en
betekenis van die symboliek niet
aan de anarchie van de individue-
le interpretatie mag worden uitge-
leverd maar moet worden gecen-
treerd in handen van het leerge-
zag. Soms lijkt Reve de hier gege-
ven stelling wel te onderschrijven.
In Elseviers Magazine schrijft hij
in I977 dat vrijheid van gods-
dienst uiteraard ook het recht
inhoudt de religie te ontmytholo-
giseren. Maar, zo zegt hij, deze
ontmythologisering luidt tevens
het einde van de religie in, die
immers slechts in mythische
voorstellingen en formules ver-
tolkt kan worden. 'Men kan een
vis uit het water halen, maar men
moet dan niet verwachten, dat hij
in leven blijft'.
Ditzelfde bezwaar zullen ortho-
dox-gelovige katholieken onge-
twijfeld ook tegen Reve's theolo-
gie kunnen aanvoeren, lijkt mij.
En niet ten onrechte. Een katholi-
cisme dat de interpretatieve auto-
riteit van de kerk loochent en reli-
gie loskoppelt van moraal, lijkt
mij (hoe lovenswaardig ook vanuit
mijn eigen, humanistische, stand-
punt), het einde van de geïnstitu-
tionaliseerde godsdienst. 'Wat
iedere hengelaar weet, ontgaat
merkwaardigerwijze theologen
als Küng, Konijn en anderen, die
niet kunnen begrijpen, dat de reli-
gie in haar symbolen en leerstel-
lingen een irrationale totaliteit tot
uitdrukking brengt, die zich aan
letterlijke uitleg onttrekt', schrijft
Reve streng (Reve, Schoon Schip,
P.278).
Maar valt niet Gerard Reve even-
zéér aan te wrijven dat hij het
specifieke van de katholieke posi-
tie ondermijnt wanneer hij de

interpretatieve voorkeur van het
individu niet ten achter stelt bij
de officiële uitleg van traditie en
schrift door het leergezag van
Rome?
Het werk van Gerard Reve blijkt
een intrigerende combinatie van
romantiek, klassicisme, conserva-
tisme, maar ook humanisme.
Romantisch is zijn werk zeker,
maar romantiek & dekadentsie,
zoals de schrijver zelf meent dat
toepasselijk is, is ook misleidend.
Men zou hem met evenveel zo
niet meer recht een 'stichtelijke
romanticus' kunnen noemen. Zijn
romantiek verbindt zich met
voorliefde voor orde, afkeer van
chaos, kortom, zijn romantiek is
een conservatieve romantiek.
Met name het conservatieve ele-
ment in het werk van Reve is in de
Revologie onderbelicht gebleven.
Maar dat geldt niet alleen voor de
conservatieve dimensie van zijn
werk, ook voor de humanistische.
Te vaak wordt het katholicisme
van Reve gezien als een aartsreac-
tionair gegeven. Hij maakt echter
een onderscheid tussen 'zeggen'
en 'bedoelen' en via het laatste
leest hij humane en moderne
waarden in een oude godsdienst
(Reve, Roomse Heisa, I985, p. 49).
Zijn uitspraak dat religie moreel
tot niets verplicht is het centrale
leerstuk van de humanistische
traditie: de autonomie van de
moraal. Reve is toch iets meer
vrijdenker en humanist dan hij
zelf wil weten. Het humanistisch
rationalisme van Epicurus &

Voltaire zit hem toch iets meer op
de huid dan hij zelf veronderstelt.

Paul Cliteur is hoogleraar (rechts)filo-
sofie in Leiden en Delft.
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Laat de kinderen tot mij komen

Als een man zijn zin niet
krijgt, dan verliest hij zijn zin

Wanneer de kerk pleit voor meer openheid, dan
gaat het over de gulp van minderjarige jongetjes.
Zo lijkt het wel als je de berichten van de afge-
lopen maanden naleest. Het is al pedofilie wat de
kerkklok slaat in de achterkamertjes van deftige
klerikale huizen in West-Europa, Polen en nu ook
de Verenigde Staten.
Ik ken geen berichten over dominees van streng of
anders gereformeerde kerken die aan de jongetjes
prutsen. Ik heb nog nooit gehoord over imams die
zich vergrijpen na de koranles. Ook rabbijnen die
hun handen niet thuis kunnen houden en zachtjes
Hebreeuwse perversiteiten frazelen in minderjarige
oren zijn mij onbekend.
Laat staan dat zich
onder het saffraankleu-
rige kleed van boed-
dhistische monniken
onbetamelijke dingen
zouden afspelen.
Is de knapenliefde dan het monopolie van de
katholieke kerk? Is het enkel onder wat wij hier
vroeger de 'zwartrokken' noemden dat die zonde
zich voordoet? En als dat dan zo is, waarom is dat
zo? Wat staat er in hun evangelie, dat niet in de
koran, de talmoed of de verzamelde geschriften
van Boeddha staat? Het lijkt mij dat toen Onze
Lieve Heer het had over 'Laat de kinderen tot mij
komen' hij toch niet 'klaarkomen' kan hebben
bedoeld.

Pedofilie in België
Nu denk ik dat wij vrij goed geplaatst zijn om over
deze vraag na te denken. Misschien moet ik dat
even verduidelijken. Met wij bedoel ik namelijk, wij
Belgen.
Geen ander land heeft zo veel ervaring met pedofi-
lie als wij. En met de katholieke kerk, die hier toch
de dominante godsdienst is. De staatsgodsdienst
mogen wij niet zeggen. Wij zijn een modem land,
nietwaar, compleet met scheiding van kerk en
staat. Dat willen we graag benadrukken als het
gaat over de inburgering van allochtonen. Dat
neemt natuurlijk niet weg dat onze vorst zich
graag onderhoudt met de kardinaal en zich veel-

vuldig vertoont op religieuze plechtigheden, ook als
staatshoofd, maar het zijn natuurlijk kniesoren die
daar op letten. Doch, ook dit geheel terzijde.
Wat belangrijker in deze is, is dat wij ook wat erva-
ring hebben met de verbinding tussen beiden.
Onze clerus kent er wat van. Generaties geleden
kon je al overal verhalen horen van jonge misdie-
naars die eens onder het maagdelijk witte kleed
getast werden in de sacristie. Maar toen was dat
nog geen schandaal. Laatst werd onze kardinaal,
de opperbaas van de kerk in België, in hoogsteigen
persoon gevraagd om voor de rechtbank te komen
vertellen waarom hij niet ingreep, terwijl hij toch

op de hoogte moest
geweest zijn van het
misbruik dat zich in
het Collège Saint
Pierre in Ukkel zou
hebben voorgedaan.
Dat Collège is één van

de deftigste scholen van ons land. Het blauwe
bloed dartelt daar dagelijks over de speelplaats en
het nageslacht van de hoge magistratuur en ande-
re nobelen is er kind aan huis. Best vervelend dat
er dan een rechtszaak komt omdat blijkt dat meer-
dere leraren van deze oerchristelijke en hoogst
elitaire school de meest wansmakelijke handelin-
gen met leerlingen zouden hebben gedaan. Ook de
directeur van deze notoire instelling werd gedag-
vaard voor 'schuldig verzuim'. Voordien hadden al
meerdere pastoors een veroordeling opgelopen.
Enkele maanden geleden nog een hoogbejaarde
Brugge-ling, alweer een priester die de kinderen
wat te gretig tot zich liet komen. Waarom, dat was
dus de vraag.
Men denkt al gauw dat dit het gevolg is van het
celibaat. Dat het onnatuurlijk is dat priesters niet
mogen huwen, dat hun gedachten op de lange
duur dermate gefrustreerd en gefixeerd geraken
dat ze alleen nog aan seks kunnen denken, dat ze
gaan flippen, in elke miskaars een erectie menen
te zien en in elke knaap een bevrediging van hun
- overigens geheel menselijke - behoeften. Laat
de priesters huwen en het probleem lost zichzelf
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Niets is minder waar. Ten eerste zijn er andere
godsdiensten die het celibaat voorschrijven
voor hun geestelijken en waar wij dergelijke
verhalen niet over horen. Ten tweede, en nog
veel belangrijker, is dit psychologische en bio-
logische nonsens. Toen ik nog op de univer-
siteit zat, leerde ik dat van mijn professor
psychologie, die erg actief was bij langdurig
gedetineerden. Hoe minder een man aan seks
doet, hoe minder zin hij heeft. Zo eenvoudig is
dat. Het gaat radicaal in tegen wat vele vrou-
wen denken en wat vele mannen willen dat
vrouwen denken, maar het is wel zo. Wanneer
een man veel seks heeft, dan brengt dit (om
psychologische en hormonale redenen) mee
dat hij nog meer zin krijgt. Als die man daar-
entegen om wat voor reden een tijd lang niet
aan zijn trekken kan komen, dan vermindert
ook zijn trek. Als de man zijn zin niet krijgt,
vervliegt stilaan zijn zin. Dat gaat zelfs in die
mate op dat langdurig gedetineerden aan het
eind soms bijna a-seksueel geworden zijn. Het
verhaal over de vrachtwagenchauffeur die na
weken van huis zijn echtgenote vol passie
bespringt is dus een - om vele begrijpelijke
redenen - een fabeltje. Tenzij die vrachtwa-
genchauffeur al die weken niet alleen zijn
stuur heeft vastgehouden natuurlijk.
Maar waar moeten we dan wel een verklaring
vinden? Ik denk dat het tamelijk eenvoudig is.
Het gaat over de biecht. Dat is namelijk de
meest fantastische uitvinding van de katholie-
ke godsdienst. De katholieke religie barst van
de verboden en de geboden. Al wat leuk is
mag niet. Daar is niets vreemds mee. Dat is
namelijk in elke religie zo. Maar wat zo merk-
waardig is aan de katholieken, is dat de over-
treding van de regel (de zonde) kan worden
weggewassen door de biecht. En bovendien is
er een heel complex systeem van aflaten en
andere 'kwijtscheldingen' die je kunt verdie-
nen en waardoor je plaatsje in het hierna-
maals en je kommetje rijstebrij met een gou-
den lepeltje je alsnog voorbehouden blijven.
Dat noemt men 'vergeving'. Handig, niet?

Voor wie de verdieping zoekt, is er het

Tijdschrift voor Humanistiek, een initiatief van
het Humanistisch Kennis Centrum. Ieder num-
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Ingezonden brieven plaatst de

Humanist graag. Wel behoudt

de redactie zich het recht voor

brieven in te korten, of plaat-

sing af te wijzen.

Repliek op een schotschrift

Het recht om Cliteur te kwetsen. Zo staat het met
grote letters boven het artikel van Stan van Houcke
in de Humanist I/2002. En kwetsen kan onze jour-
nalist met verve. Vakmanschap verraadt zich.
Helaas gaat het dan niet om de inhoud. Dat Van
Houcke niets begrepen heeft van de ideeën van
professor Cliteur wordt gaandeweg pijnlijk duide-
lijk en dit terwijl de ideeën van de gekwetste in
kwestie toch uitvoerig in dat zelfde blad zijn
geëtaleerd. Zoals altijd als kwaliteit onvoldoende
voorhanden is, wordt dan maar direct op de man
gespeeld, de kinderachtige opmerkingen over slo-
ten en de magnetron van Cliteur zijn daar voor-
beelden van.
De christelijke wereld in zijn algemeenheid doet
niet graag aan historisch besef, alleen alom reden
dat de geschiedenisboekjes dan
herschreven moeten worden.
En dat is duur. Liegen is goed-
koper, zo leert ons het calvi-
nisme. Het is ook niet zo fijn
voor de tere kinderziel, alloch -
toon dan wel blank om te
horen over de christelijke die-
ven-en moordenaarsbenden,
die zo uitvoerig van de Ise tot de Ige eeuw in de
wereld hebben huisgehouden. De calvinistische
Zeeuwen en Hollanders voorop. Vlissingen is lange
tijd een meer dan gerespecteerd piratennest
geweest. Tast de tere kinderziel aan, menen onze
'ogen' en onze identiteit. Ja hoor en dus wordt er
gezwegen over de gruwelijke martelingen en
genocide die door de Hollanders in hun koloniën
werden bedreven. Het eerste wat de Engelse gou-
verneur deed, toen de VOC omstreeks 1801 Ceylon
moest afstaan, was het sluiten van de calvinisti-
sche martelkamers. Dit terzijde. Roof, marteling,
genocide. Alles mocht van onze Oudtestamentici.
Als het maar veraf gebeurde en er maar flink in
het thuisland werd gebeden. En grof werd ver-
diend. Uiteraard. Dit alles met vanzelfsprekend-
heid van support voorzien door het natuurrecht,
een andere christelijke uitvinding waar de metafy-
sicus professor Roos zo graag over babbelt. De ker-
kelijke legitimatie dus van het recht van de sterk-
ste.

De rooftochten van de VOC en de WIC werden
door de elite gefinancierd en daar vloeiden ook de
niet geringe winsten naar terug. De bevolking zelf
bleef straatarm of mocht creperen voor de VOC, de
elite dus. Doelt Van Houcke hier misschien op, als
hij het heeft over hand in eigen boezem steken? Ik
hoop het.

De Franse Revolutie bracht in dit puur kapitalisti-
sche stelsel verandering, althans naar uiterlijke
vorm. Voortaan moest worden betaald voor goede-
ren. En zo gebeurt dat nu, als we goederen en
grondstoffen kopen in met name arme landen. Die
zogenaamde arme landen zijn inmiddels stinkend
rijk van onze dollars. Maar wat doen ze ermee,
meneer Van Houcke? Of schiet hier uw historisch
besef tekort? Nou, zeker is, dat ook nu weer het
geld onder de elite verdwijnt en dat de bevolking

straatarm blijft. Is dat onze schuld?
Dat wilt u toch niet in ernst blij-
ven beweren. Behalve wapens,
kopen ze er met name terroristen
voor. U weet wel, die lieden die
zich met bom onder onschuldige
mensen begeven. De families van
deze idioten, pardon martelaren,

krijgen nu van Saddam $20.000
dollar per jaar. Ook voor ons een behoorlijk
bedrag. Ik ken veel Nederlanders die voor minder
per jaar moeten rondkomen.
Moet ik met deze waanzin solidair zijn? Ik denk
toch van niet. Ook al wordt Allah daarbij aange-
roepen.

We hebben veel, zo niet alles aan de Fransen te
danken. Niet alleen werd door hen de rovende en
bekrompen calvinistische theocratie der
Nederlanden opgeheven. De Fransen deden nog
iets meer, door hun toedoen hebben we nu onaf-
hankelijke rechtspraak. Voor het eerst in de
geschiedenis was er sprake van recht voor ieder-
een. Tot die tijd besliste elke baron over leven en
dood van zijn onderdanen. Er werd wat gebrand-
merkt en opgehangen, ook hier in de liefelijke pol-
ders. Kleinigheden waarover men niet graag
schrijft. Bovendien was er voor de eerste keer in
de geschiedenis van de westerse cultuur sprake
van mensenrechten. Nergens in de wereld kan
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'Wat is er mis met
dromen over een betere

wereld?'

men zelfs maar in schijn tippen aan deze door ons
voortgebrachte verworvenheden. En zeker de
islam niet, laat ik daar heel duidelijk over zijn.
De islam kent tot nu toe geen revolutie, die verge-
lijkbare humanistische topprestaties heeft voort-
gebracht. Moet ik mij dan aan de islam spiegelen?
Ik denk er niet aan. Als Van Houcke zijn zin krijgt,
dan moet ik al introspecterend mij gaan aanpas-
sen aan deze achtergebleven cultus. En wat gaat er
dan gebeuren meneer Van Houcke? Zullen we eens
wedden. Binnen de kortste keren is het gedaan
met onze Rechten van de Mens.
Het gevaar van mensen zoals u is, dat zij niet
weten waar ze het over hebben. Als ik aardig ben, is
een ander dat ook. Hoe komt u toch aan die onzin?
U hoopt dat wellicht, maar dat is dan ook alles.

Antiglobalist

Paul Cliteur krijgt er flink van langs in de
Humanist. Het stukje van Harry Kunneman gaf mij
een nogal gekleurd beeld van Paul Cliteur. De
argumentatie om het humanisme een nieuwe
richting in te sturen vond ik zwak: de nieuwe rich-
ting is zo nieuw niet. Maar goed, met enige verse
vooroordelen begon ik dus aan het interview met
Paul Cliteur, en warempel: ik ben het voor IOO pro-
cent met hem eens. Maar goed,
ik ben blij dat dergelijke wel-
denkende mensen ook aan het
woord komen en kom vervol-
gens terecht bij het stukje van
Stan van Houcke ...
Dat gaat werkelijk nergens over, en de aanval op
Paul Cliteur slaat inhoudelijk volledig de plank
mis. Voor een journalist heeft hij zijn huiswerk wel
erg slecht gedaan, hij heeft klaarblijkelijk niet eens
een poging gedaan om de ideeën van Paul Cliteur
te begrijpen. Nee, Stan van Houcke is overduidelijk
een antiglobalist. Natuurlijk is er een duidelijke
link tussen het feit dat wij bestaan en handel drij-
ven met elkaar en dat er oorlog gevoerd wordt op
sommige plaatsen op de wereld? Ik begrijp zijn
betoog niet, en ik heb mijn best gedaan. Waarom
moeten wij als Nederlanders ons verantwoordelijk
voelen voor onderdrukking door andere bevol

Waar het om gaat zijn de machtsverhoudingen en
macht komt uiteindelijk zelfs niet uit de beurs,
maar uit de loop van een geweer. Een groot realist
heeft dit eens gezegd.
Zo zijn we aan onze mensenrechten gekomen en
niet door klankbordgroepen en ander luxe gezwets
van linkse breedverdieners. Er moest voor gevoch-
ten worden en hoe. De elite wil nooit zijn privile-
ges kwijt en ook die bij de islam niet.
Als we onder andere door het toedoen van men-
sen zoals Van Houcke straks weer op de barrica-
den moeten, dan hoop ik, dat hij goed met wapens
kan omgaan. Een ramp, die Cliteur wenst te voor-
komen. En hij niet alleen.
Klaus-}. Wouters, Rotterdam

kingsgroepen in andere landen? Dat zijn we niet.
We kunnen slechts zeggen dat ze dat niet moeten
doen of anders gewoon ingrijpen, maar dat laatste
mag ook niet want dan zijn we koloniaal? We doen
het nooit goed, en als we dan zorgen dat we daar,
waar we het wel zelf kunnen regelen, dat ook
gewoon doen: de vriendelijke sociale verzorgings-
staat
Nederland, dan moeten we ons daar ook nog eens
schuldig over voelen. Omdat
anderen het niet zo goed hebben? Wat heeft dat

met de denkbeelden van Paul
Cliteur te maken? Wat is er mis
met dromen over een betere
wereld, is dat niet een goed uit-
gangspunt? Wat is er mis met
het voorstel om een set univer-

sele normen en waarden te creëren die door elke
godsdienst/denkstroming ondersteund wordt? Dat
scheelt behoorlijk wat ellende in de wereld.
Inhoudelijk slaat het stuk van Stan van Houcke
werkelijk nergens op, ik weet nog steeds niet waar-
om het zo fout is dat ik het met Paul Cliteur eens
ben. Ik vind het bijzonder storend dat redelijke
argumenten vanuit onderbuik gevoelens over alge-
meen sociaal onrecht in de wereld weerlegd moe-
ten worden, dat werkt niet. Ik zou het bijzonder op
prijs stellen als de redactie iets zorgvuldiger te
werk zou willen gaan en ervoor zou willen waken
dat de discussies inhoudelijk gevoerd worden.
Xaviera Reynhout
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Het kleine humanis
niet genoeg!

•me IS

Harry Kunneman is behalve een optimistisch ook
een bescheiden mens. Zoals dat ook lijkt te horen
bij een postmodern humanist. Hij brengt tegen de
nieuwe flinkheid, de duidelijke verharding in de
moderne westerse wereld, mede als gevolg van de
I Ie september zijn kleine humanisme in stelling:
het humanisme van de Humanistische Alliantie,
een soort samen-op-weg humanisme. Dit huma-
nisme is gericht op verbondenheid, gaat uit van de
altijddurende dialoog en gaat over de kleine verha-
len en het praktisch handelen van mensen in con-
crete contexten. Grote woorden, grote namen en
grote gebaren worden vermeden, in deze postmo-
derne tijden is dat allemaal voorgoed voorbij meent
hij. Samenwerking, opvoeden en vormen tot moreel
gedrag in de concrete publieke ruimte, morele ont-
wikkeling door persoonlijke ervaring, dat zijn de
ingrediënten voor de ontwikkeling van de postmo-
derne moraliteit.Voorwaar een warm en sympathiek
verhaal en bovendien een belangrijk verhaal als het
gaat om de ontwikkeling van mensen. Maar is het
ook een goed verhaal als het gaat om een kenschet-
sing van de huidige westerse situatie en het vinden
van een adequaat humanistisch antwoord daarop?
Naar mijn mening in het geheel niet.

De nieuwe flinkheid
Wat is er aan de hand in dit land op dit moment? Is
dat zoals Kunneman zegt een nieuwe flinkheid los-
gemaakt door de stoere mannentaal van het
Bushregime en de wraak-litanie van de Israeli's? Of
is er iets veel fundamentelers aan de hand: is de
stoere en wraakzuchtige taal mogelijk een uiting
van een eeuwenoud oudtestamentisch denk- en
gedragspatroon dat telkens weer geactiveerd dreigt
te worden bij ervaren bestaansbedreiging. Het gaat
mogelijk niet om een taal of een taalspel zoals
Kunneman denkt, maar om een conservatief,
regressief patroon van denken en handelen van
oudtestamentische allure dat altijd weer dezelfde
elementen bevat:
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• er is een goed en een kwaad dat geopenbaard is
door God of de traditie.

• wij weten wie bij de goeden en de kwaden horen;
uiteraard horen wij bij de goeden.

• wij bestrijden het kwaad, wie niet voor ons is, is
tegen ons, desnoods doen wij het alleen.

• oog om oog, tand om tand.
• God of de traditie geeft ons de kracht voor de
overwinning.

• het geslaagde geweld, de genomen wraak en de
triomfantelijke overwinning zijn tekenen dat God
of de eeuwige traditie achter ons staat.

• individuele ervaringen zijn totaal ondergeschikt
aan het belang van de goddelijke of traditionele
gemeenschap.

• in tijden van bestaansbedreiging van de gemeen-
schap is de leiding een absolute leiding; anders
denken verwordt tot verraad.

Deze manier van denken en handelen kan samen-
gaan met feodale verhoudingen, relatieve armoede
en beperkte technologische geweldsmogelijkheden;
het leidt dan tot primitief en vaak beperkt geweld.
Meestal is dat ver weg van de westerse wereld.
Momenteel lijkt er echter in de V.S. en Israël een
ontwikkeling gaande - als gevolg van bestaansbe-
dreiging op eigen bodem - waarbij een ongebreideld
kapitalisme samengaat met een conservatief
bestuur en oudtestamentisch denken en doen met
een overmacht aan technologisch superieur
geweldsvermogen. Dit geweldspotentieel wordt
daadwerkelijk ingezet, waarbij bevolkingsgroepen
worden geterroriseerd en vernederd en waarbij er
vele slachtoffers vallen. Dit samengaan van conser-
vatisme, kapitalisme en extreme technologische
overmacht kan onder de naam terreurbestrijding
leiden tot een gevaarlijk explosief mengsel, waar-
binnen natuurlijke remmingen en evenwichts- en
controlesystemen op de achtergrond raken. Interne
verdeeldheid tussen modernen en joodse of christe-
lijke fundamentalisten kunnen het mengsel nog
explosiever maken. In ieder geval gaat het niet uit-



sluitend om stoere en wraakzuchtige taal, maar is
er sprake van een bedreiging van de wereldvrede,
mede voortkomend uit christelijk, joods en islami-
tisch fundamentalistisch denken.

Omgaan met bestaansangst
Kunneman constateert in zijn lezing dat deze stoere
en wraakzuchtige taal ontstaat omdat wij niet heb-
ben leren omgaan met existentiële
( in zijn jargon "trage" ) vragen. Hij zegt dan, dat
binnen het liberalisme en het socialisme, de twee
grote politieke ideologieën van deze tijd er geen aan-
dacht was voor het omgaan met zingeving en
existentiële vragen als rouw, scheiding, ontslag en
ernstige ziekte, zaken die het bestaan bedreigen. Het
is de vraag of liberalisme en socialisme als politieke
visies ons zouden kunnen leren hoe wij kunnen
omgaan met deze existentiële problematiek. Dit lijkt
mij veel meer op de weg te liggen van religie of
levensbeschouwing. Het humanisme had deze taak
op zich kunnen nemen toen de godsdienst in staat
van ontbinding begon te raken, maar heeft dat nau-
welijks gedaan. Het humanisme was, zeker hier in
Nederland, voornamelijk een optimistisch huma-
nisme van de bestaansontplooiing,
niet een humanisme dat ook ging
over de bestaansangst. De
bestaansangst werd en wordt nog
steeds weggetherapeutiseerd en
daarmee teruggebracht tot indivi-
duele problematiek en pathologie.
Bestaansangst binnen een groep,
laat staan binnen een volk is geen
thema, het hoort er gewoon niet te
zijn, het past niet binnen ons
mensbeeld.
In het postmoderne humanisme begint wel enig
zicht te komen op de existentiële problematiek. Er is
sprake bij Nussbaum van de kwetsbare mens, die
zijn beperkingen en raakbaarheid leert inzien. Maar
acceptatie dat tegenover het zijn altijd de dreiging
van het niet-zijn staat, zowel voor het individu als
voor de groep, is er nog steeds niet. En daarmee zal
het (Nederlands) humanisme altijd een argeloos
humanisme zijn dat zegt het lijden en het kwaad te
incorporeren, maar in feite nog niet eens een theorie
heeft waar het vandaan komt, laat staan een visie
heeft over hoe er mee om te gaan. En dat terwijl elk

levend wezen zich feitelijk ontplooit maar ook zich
feitelijk verdedigt tegen bestaansbedreiging. Niet
liberalisme en socialisme hebben deze problematiek
verwaarloosd maar het humanisme zelf. Alleen in
Frankrijk zijn er door mensen als Sartre, de Beauvoir,
Camus en Merleau-Ponty serieuze pogingen gedaan
een existentieel humanisme van de grond te krijgen.
Dat gebeurde rond een situatie - de tweede wereld-
oorlog - , dat zo'n existentieel humanisme nodig
was. Het kan zijn dat er weer zo'n situatie ontstaat,
een situatie, waarin wij, als groep of misschien als
een heel volk moeten kiezen of wij verbonden willen
blijven met vrienden, die uit bestaansangst een weg
inslaan van altijd gelijk, geweldsdenken en absolu-
tistisch en totalitair denken en doen, gevoed door
technologische superioriteit.

Het kleine humanisme als antwoord
op de huidige situatie
Het kleine humanisme, het humanisme van alledag,
van concrete dagelijkse situaties, van de gewone
geneugten en ellende van gewone mensen, is zeker
gebaat bij een Humanistische Alliantie. De conse-
quent dialogische houding en het begrip verbonden-

heid in contexten en kleine verha-
len zijn een wezenlijk element van
de ontplooiing van mensen. Maar
het begint al te wringen als het
gaat om concrete existentiële pro-
blematiek. Wanneer stop ik de dia-
loog met mijn verslaafde zoon en
stel ik grenzen aan zijn macht
mijn leven te ruïneren? Wanneer
kies ik echt voor wat ik wil en sluit
daarmee andere mogelijkheden af?
Moet ik mijn vader echt laten

opsluiten omdat hij mij misbruikt heeft? Waarom
wou mijn moeder van niks weten, terwijl ze feitelijk
zoveel zag? Wanneer zeg ik tegen mijn partner dat zij
haar godsdienst en religie misbruikt om het gehele
gezin te terroriseren? Wanneer stop ik de relatie en
maak ik een einde aan de liefdesterreur? Allemaal
concrete vragen van concrete mensen op existentieel
niveau. Zijn dit vragen van verbondenheid, zoals
Kunneman stelt, of juist vragen van beëindiging van
verbondenheid, het stoppen van de dialoog en het
stellen van grenzen. Niet het tekort aan loyaliteit kan
het probleem zijn maar het teveel aan loyaliteit. En
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'De bestaansangst werd en wordt
weggetherapeutiseerd en teruggebracht tot

individuele problematiek en pathologie.'

niet het gebrek aan macht, maar de angst voor het
gebruik ervan. Ook het kleine humanisme ontkomt
niet aan het leren ontdekken en omgaan met
bestaansbedreiging en daarmee aan de ontwikkeling
van een humanisme van de bestaansbedreiging
naast het humanisme van de bestaansontplooiing.

De ontwikkeling van een nieuw,
confronterend humanisme
Het zou een ernstige vergissing zijn wanneer de
Humanistische Alliantie zich zou beperken tot het
kleine humanisme, gekenmerkt door verbondenheid
en de altijddurende dialoog. Zoals dit humanisme
door Kunneman beschreven wordt is het gericht op
de concrete mens in zijn con-
crete omgeving in zijn con-
crete relaties. Ik ben bang
dat het een hulpverlenings-,
zorg- en vormingshuma-
nisme zal blijven dat ver-
bondenheid en dialoog cen-
traal stelt en niet kiezen,
willen weten en verantwoordelijkheid. Keuzen niet
vanwege de maakbaarheid, maar vanwege dreigende
onleefbaarheid. Kunneman wil grote woorden, grote
namen en grote gebaren vermijden omdat we in de
postmoderniteit leven. De veranderende mondiale
context zelf kan maken dat de postmoderniteit
slechts een overgangsfase blijkt te zijn en we meege-
zogen worden in een grote context, waarin er grote
keuzen gemaakt moeten worden. Een nieuw radicaal
humanisme is noodzakelijk, een confronterend
humanisme dat de eerste pogingen om tot een
existentieel humanisme te komen weer opneemt en
verder ontwikkelt.
Een dergelijk humanisme zou mijns inziens moeten
uitgaan van een vijftal bestaanskenmerken, die
gecultiveerd kunnen worden:
• ik kan kiezen en daarom ben ik verantwoordelijk.
• ik kan denken en daarom moet ik willen weten.
• ik ben wezenlijk afhankelijk van anderen en daar-
om moet ik werken aan en binnen de gemeen-
schap van anderen.

• ik ben wezenlijk behoeftig en daarom moet ik mij
leren ontplooien.

• ik word als elk levend wezen in mijn bestaan
bedreigd en daarom moet ik mij leren verdedigen.

De verantwoordelijkheid die bij Sartre voortkomt uit
een extreem vrijheidsconcept, en door hem erg
gericht is op de concrete ander, zijn denken en zijn
macht, zou indachtig de kritiek van Merleau-Ponty
ontdaan moeten worden van zijn absoluutheid en
uitgebreid moeten worden naar intermediaire insti-
tuties en rechten en plichten, zoals de rechten van
de mens. Het terzijde stellen van de internationale
rechtsorde als dat nodig lijkt in verband met
bestaansbedreiging en de bestrijding van terreur ver-
stoort de verhoudingen ernstig. Het verbergen van
het oorlogsgeweld als oorlogsstrategie frustreert het
willen weten en wordt als zodanig niet begrensd. Het
liberale: iedereen moet zijn eigen weg vinden, gel-

dend zowel voor individuen als voor groepen en vol-
ken is in strijd met de fundamentele onderlinge
afhankelijkheid die de menselijke situatie kenmerkt.
Het concept individuele autonomie roept ernstige
misverstanden op en moet vervangen worden door
het concept individuele eigenheid. Het door het libe-
rale individualisme gecultiveerde leven en laten leven
heeft ondanks de goede bedoelingen ook het huma-
nisme besmet. Het onder ogen zien van de altijd aan-
wezige bedreiging van ons bestaan door dood en
noodlot, door wezenlijke bestaansverwarring en
bestaanschaos, en door bestaansbedreigende uitsto-
ting doet misschien het argeloos en optimistisch
humanisme wat verbleken, maar leidt wel tot een
meer existentieel humanisme, geschikt voor het han-
teren van crisis- en grenssituaties. Bovendien zal blij-
ken dat een doordenking van het concept bestaans-
bedreiging binnen het humanisme er toe zal leiden
dat naast de deugdenmoraal verbonden aan de
bestaansontplooiing ,er een plaats moet zijn voor een
plichtsmoraal als gevolg van de bestaansbedreiging.
De huidige crisis in de wereldpolitiek komt voor een
belangrijk deel voort uit onvoldoende willen weten
van de gevolgen van marginalisering en uitstoting,
van bestaansverwarring en bestaanschaos door de
onverhoedse invoering van een koloniaal en kaal
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kapitalisme en door het niet reguleren van de onder-
linge internationale competitie d.m.v.oplegbare
plichten.
Bij het onderzoek naar de bestaansbedreiging in de
huidige wereldcontext is het onvermijdelijk dat de
rol van het oudtestamentische
denken binnen de drie Abrahamitische godsdiensten
aan de orde komt. Al heeft dit mogelijk weinig te
maken met de huidige religieuze ervaringswereld
van velen. Deze oudtestamentische denkwereld is in
ieder geval voor sommigen een oplossing van
existentiële problematiek, voor anderen is zij juist
een oorzaak van existentiële problemen. Het existen-
tieel humanisme is in principe een atheïstisch
humanisme: God wordt de menselijke maat geno-
men. Evenals zijn aanhangers trouwens die ervoor
kiezen zich te voegen naar zijn wetten en daar dus
verantwoordelijk voor zijn.

Het radicaal humanisme en de Universiteit
voor Humanistiek
Het pleidooi van Harry Kunneman voor het kleine
humanisme als antwoord op de nieuwe flinkheid
vond plaats tijdens de diesrede van de Universiteit

voor Humanistiek. Natuurlijk is het belangrijk dat
de UvH meedoet in de Humanistische Alliantie en
mede vorm geeft aan het kleine humanisme. Maar
de taak van een Universiteit is breder. Het willen
weten, de confrontatie en de verantwoordelijkheids-
stelling zijn even belangrijk, zo niet nog belangrijker
in de huidige situatie, in de huidige cultureel-poli-
tieke context. Het is zeer spijtig dat in de intellectu-
ele discussie die losbrandde het afgelopen half jaar
vooraanstaande humanistische intellectuelen nau-
welijks een rol speelden. Met uitzondering van de
vrijdenker Paul Cliteur uiteraard. Het kleine huma-
nisme mag dan een hekel hebben aan grote woor-
den, grote namen en grote gebaren, het mag niet
het humanisme worden van de kleine verhoudin-
gen thuis en op het werk. Aan een oordeel over en
een relatie tot de grote verhoudingen zal het niet
ontkomen. Al vaker is gebleken dat de grote verhou-
dingen de kleine diepgaand beïnvloeden en soms
zelfs volledig bepalen.

Joop Tiedemann

Normatieve contexten
In zijn kritische commentaar op mijn dies-rede
levert JooP Tiedemann een welkome bijdrage aan de
broodnodige discussie over de toekomst van het
humanisme in ons land. Met name zijn kritiek op de
argeloosheid van het (Nederlandse) humanisme, het
ontbreken van aandacht voor het lijden en het
kwaad, het uit de weg gaan van bestaanschaos en
bestaansangst en de overmatige aandacht voor hulp-
verlening, zorg en vorming, geven mij - en hopelijk
ook vele ander lezers van de Humanist - te denken.
Tiedemann stelt de vraag aan de orde waar de dis-
cussie in mijn ogen over zou moeten gaan, de vraag
namelijk naar een ingrijpende heroriëntatie van het
humanisme in het licht van de grote vragen en de
verstrekkende veranderingen van onze tijd, maar

ook, zou ik daar aan toe willen voegen, in het licht
van de nieuwe kansen, mogelijkheden en uitdagin-
gen die zich daarbinnen voor een getransformeerd
humanisme en een gerevitaliseerde humanistische
beweging aandienen. De vragen die Tiedemann aan
de orde stelt deugen dus, maar zijn antwoorden stel-
len mij om verschillende redenen minder tevreden.
Laat ik beginnen met zijn kritische commentaar op
mijn verhaal over het 'kleine humanisme'. Dat kleine
humanisme is volgens Tiedemann niet genoeg. Dat
ben ik van harte met hem eens, maar op heel andere
gronden dan hij zelf aanvoert. "De culturele hulp-
bronnen en de zingevingskaders waaruit mensen
heden ten dag putten vertonen een grote diversiteit"
zeg ik aan het slot van mijn verhaal. "Zij worden in
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dialoog bij deze vragen op een soort grens zouden
stuiten, dat het kleine humanisme zoals ik dat
omschrijf niet zo argeloos en naïef zou moeten zijn
maar realistischer (harder?) zou moeten worden,
wijs ik echter met klem af. In mijn ogen zijn arge-
loosheid en vertrouwen bijzonder belangrijke huma-
ne kwaliteiten, juist in de grenssituaties rond agres-
sie en machtsmisbruik waarop Tiedemann doelt. Dit
belangrijke punt kan toegelicht worden aan de hand
van hedendaagse discussies rond criminaliteit en

strafrecht. Daarin wordt steeds radicaler afstand
genomen van het - sterk door het 70er jaren huma-
nisme gestempelde - begrip voor de achtergronden
van waaruit mensen tot criminele daden kunnen
komen en wordt steeds luider geroepen om harder
optreden van politie en justitie, lik-op-stuk beleid en
langere en strengere straffen. Iedereen die bereid is
onder de oppervlakte te kijken, kan zich er echter
snel van overtuigen dat dit beleid niet alleen zeer
inhumane consequenties heeft, maar ook geen enkel
effect sorteert. I Mede in reactie op deze ontwikke-
ling, die in het oog springende parallellen kent op
het niveau van de Westerse 'oorlog tegen het terro-
risme' zijn er alternatieve opvattingen en benaderin-
gen naar voren gekomen waarbinnen daders niet
gedemoniseerd worden, maar consequent als moreel
subject worden aangesproken. Hun criminele daden
worden met kracht afgekeurd, maar de communica-
tie wordt niet verbroken. In 'echt-recht' conferenties
bijvoorbeeld worden in deze geest daders en slacht-
offers op basis van vrijwilligheid en zoveel mogelijk
vergezeld door mensen uit hun eigen netwerk bij
elkaar gebracht en wordt de dader geconfronteerd
met het leed en de emoties van het slachtoffer zon-
der geëxcommuniceerd te worden. Regelmatig blijkt
dan echte vergeving en zelfs verzoening mogelijk te
zijn. De argeloosheid, in de zin van het vertrouwen
in de oproepbaarheid van morele vermogens van
daders voedt hier met andere woorden humaniteit.
Dat vertrouwen vormt geen humanistische wonder-
olie en moet ook niet zo worden ingezet. Dat ver-

'Ik probeer de aandacht juist te verschuiven
naar personen-in-contexten'

toenemende mate door persoonlijke ervaringen en
individuele verhalen gestempeld en zijn bovendien
voortdurend in beweging." Die diversiteit, beweeglijk-
heid en persoonlijke stempeling als kenmerken van
'postmoderne levensbeschouwelijkheid' zijn in mijn
ogen van groot belang. Zij impliceren dat geen enkel
zingevingskader ooit 'genoeg' kan zijn of moet willen
zijn. Zoals de term al aangeeft geldt dat met name
ook voor het kleine humanisme. In de tweede plaats
is het begrip 'klein humanisme' net als de notie van
een 'postmodern humanisme' niet
bedoeld als nieuwe banier voor de
humanistische beweging, waaronder
'alles' wat daarbinnen van belang is
gevat zou kunnen worden. Het is niet
meer en niet minder dan een poging om
door middel van een nieuw zelfstandig
naamwoord het denken over humanisme in onze
tijd in beweging te brengen en nieuwe ontwikke-
lingsmogelijkheden te exploreren. Laat met andere
woorden vele persoonlijk en contextueel gestempel-
de humanismes bloeien en laat geen daarvan pre-
tenderen genoeg te zijn!

Argeloosheid en vertrouwen
Tiedemann's inhoudelijke bezwaren tegen het kleine
humanisme liggen echter op een dieper niveau. Als
ik het goed zie gaat het in de kern om de volgende
twee punten. In de eerste plaats worden wij volgens
Tiedemann niet alleen geconfronteerd met vragen
rond verbondenheid en dialoog, maar gaat het ook
om "beëindiging van verbondenheid, het stoppen
van de dialoog en het stellen van grenzen". Het klei-
ne humanisme dient met andere woorden volgens
Tiedemann ook de bestaansbedreiging centraal te
stellen en niet alleen de bestaansontplooiing. In de
tweede plaats dient het kleine humanisme zich niet
alleen op de kleine verhoudingen thuis en op het
werk te richten, maar dient het ook "een oordeel
over en een relatie tot de grote verhoudingen" te
ontwikkelen. Beide punten zijn interessant, maar als
kritiek onterecht. De ervaring van 'bestaansbedrei-
ging', het moeten maken van pijnlijke keuzes en de
confrontatie met eindigheid, inclusief de eindigheid
van je eigen vermogens, zijn typische voorbeelden
van de 'trage vragen' waarop het kleine humanisme
zich in mijn ogen nadrukkelijk moet richten. De sug-
gestie van Tiedemann dat betrokkenheid, zorg en
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trouwen stoot met andere woorden regelmatig op
een muur, ook op het niveau van de eigen vermo-
gens van degenen die dat vertrouwen overeind wil-
len houden. Maar vanuit dat vertrouwen is het soms
onvermijdelijke afbreken van de communicatie een
nederlaag en een mislukking, in plaats van een 'rea-
listische' omgang met bestaansbedreiging.

Putten uit hulpbronnen
Daarmee kom ik bij het tweede bezwaar dat
Tiedemann tegen mijn beeld van het kleine huma-
nisme naar voren brengt: het feit dat dit te teveel op
de 'kleine verhoudingen thuis en op het werk'
gericht zou zijn en voorbij zou gaan aan de grote
verhoudingen op mondiaal niveau. Dit is simpelweg
een misverstand. Dat blijkt niet alleen uit mijn ver-
wijzing naar het grote belang van het werk en het
perspectief van Hivos en uit eerdere publicaties van
mijn hand, ondermeer over levenskunst en burger-
schap in de mondiale techno-samenleving, maar
komt ook naar voren uit mijn kritiek op de positie
van Paul Cliteur. "Misschien wordt het tijd", schrijf
ik, "dat de Nederlandse vrijdenkers begrijpen dat het
enige 'wij' waar vandaag de dag zinvol over gespro-
ken kan worden kan worden het 'wij' is van de hele
wereldmaatschappij." Tiedemann weet echter net zo
goed als ik dat het voor de overgrote meerderheid in
het welvarende Nederland erg moeilijk blijkt te zijn
om een positieve in plaats van een angstige relatie
met de dynamiek van die wereldmaatschappij te
onderhouden. Afsluitingsreacties domineren en de
koppen gaan massaal in het consumptieve zand, dat
daarmee inderdaad overvol raakt. Tegen die achter-
grond is de vraag die mij bezig houdt nu juist uit
welke hulpbronnen mensen kunnen putten om tot
een meer openende en minder angstige omgang met
mondiale vragen rond schaarste en rechtvaardigheid
te kunnen komen. Mijn conclusie luidt voorlopig dat
die hulpbronnen in de eerste plaats op het niveau
van het concrete handelen in alledaagse contexten
gevonden moeten worden: in buurten, op scholen, in
bedrijven, bij uitkerende instanties, in zorginstellin-
gen, op campings en thuis voor de buis. Wat wordt
daar gezegd en gedaan? Hoeveel afsluiting en mis-
communicatie vindt daar plaats, en wordt daar wel
gevoeld maar niet gethematiseerd? Hoe arm of rijk
in moreel en existentieel opzicht zijn de verhalen die
mensen elkaar daar vertellen, de oordelen die ze

over zichzelf en over anderen vellen, de feiten die ze
voor waar houden? Ik vrees dat Tiedemann in dit
opzicht de voornaamste pointe van mijn verhaal
gemist heeft. Het 'existentiële' en 'confronterende'
humanisme dat hij bepleit blijft precies op het punt
waar ik een stap verder probeer te doen gebonden
aan een traditioneel levensbeschouwelijk denkpa-
troon. Niet alleen in de gerichtheid op het bestrijden
van religieus fundamentalisme en oudtestamentisch
geloof maar vooral ook in de gerichtheid op de indi-
viduele persoon en op maatgevende levensbeschou-
welijke uitgangspunten die vastleggen wat individu-
en kunnen en moeten. Ik probeer de aandacht juist
te verschuiven van personen en hun autonomie en
verantwoordelijkheid naar personen-in-contexten en
naar de armoede of rijkdom daarvan in moreel en
existentieel opzicht. Het gaat mij zoals gezegd om
"normatieve contexten waarin mensen aangespro-
ken worden op hun vermogen tot humane vormen
van onderlinge omgang en gevoed worden bij de zin-
gevingsprocessen die daarvoor onontbeerlijk zijn".
Daarom ben ik ook een warm voorstander van de
verbreding van het profiel van de humanistische
beweging van een primair levensbeschouwelijke club
naar een breed scala van praktijken waarin mensen
samen dingen doen die deugen, onderzoeken wat
daarbij mis gaat en daar van proberen te leren. Het
vermogen van mensen om ook grotere, nog com-
plexere samenhangen onder ogen te zien moet in
mijn ogen gevoed worden door dergelijke vormen
van reflexieve omgang op het niveau van alledaagse
praktijken. Dáár moeten humanistische organisaties
zich dus op richten: niet op algemene levensbe-
schouwelijke uitgangspunten maar op ideeën, per-
spectieven en werkwijzen die op het niveau van
(professionele) praktijken bijdragen aan zingeving en
humanisering. Zingeving op lokaal niveau en huma-
nisering op mondiaal niveau zijn kortom intern ver-
bonden.

Harry Kunneman

1.Vgl daarvoor het Tijdschrift voor Humanistiek, jrg 1, no. 1 maart 2000

en de bundel De straf voorbij onder redactie van H. Boutellier, H.
Kunneman & J. Leest, Uitg, SWP, Asmsterdam 2001
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Zelden alleen,
toch eenzaam

Veel ouderen in verzorgingshuizen krijgen te maken met

eenzaamheid. Waaraan je eenzaamheid herkent en wat je eraan

kunt doen, is voor de verzorgenden echter vaak onduidelijk. 'De

bingo is niet voor iedere bejaarde de juiste remedie.'

Marianne Kalkman
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Eenzaamheid is niet altijd
zomaar te herkennen. Ook
niet in een verzorgingshuis,
waar verzorgend personeel
toch een oogje in het zeil
houdt. Er zijn mensen die, als
ze geen gehoor vinden, op
een ander vlak aandacht
gaan vragen. Ook zijn er
'makkelijke' bewoners
die zich schikken in hun
lot, omdat ze zien dat de
verzorgenden het al druk
genoeg hebben; die zich
na voorzichtige signalen
terugtrekken, of voor de
vorm met anderen pra-
ten om 'te overleven'.
Emmy Davids studeerde
af aan de Universiteit
voor Humanistiek op een
aanpak voor eenzaam-
heid in verzorgingshui-
zen "De meeste verzor-
gingshuizen hebben wel
een algemeen beleid voor
de aanpak van eenzaam-
heid, maar daarin wordt
niet gekeken naar de ken-
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merken en de situatie van de
eenzame persoon zelf. De
bingo is niet voor iedere
bejaarde de juiste remedie. En
de gebruikelijke koffieochtend
in het huis kan een schrik-

beeld zijn voor degene die zich
toch al afgezonderd voelt van
de groep - in zijn verdriet om
een overleden vriend, of de
vrees door het trillen van de
handen koffie te morsen.

Soms kan iemand zich
juist nergens zó een-
zaam voelen als in een
zaal vol mensen, die alle-
maal al vastzitten in
eigen groepjes en
gespreksonderwerpen."
Het zorgcentrum waar
Davids tijdens haar stu-
die werkte als huma-
nistisch raadsvrouw,
vroeg haar om een bij-
drage aan een project
over eenzaamheid. Er
moest een training
komen voor de mede-
werkers van het verzor-
gingshuis; waaraan her-
ken je eenzaamheid, wat
doe je er mee? Op zoek
naar een leidraad, merk-
te Davids dat er genoeg
literatuur was waarin



eenzaamheid werd beschre-
ven; vanuit sociologisch, filo-
sofisch, psychologisch of theo-
logisch perspectief. Ze vond
echter nauwelijks oplossingen,
tenzij ad-hoc en weinig
gestructureerd. Ze ontwikkel-
de een diagnostisch schema,
waarin ze het ruime begrip
eenzaamheid handen en voe-
ten geeft. Mensen in de omge-
ving van een eenzame oudere,

in het bijzonder verzorgend
personeel van instellingen
zoals bejaardentehuizen
(in tram urale ouderenzorg),
reikt ze concrete aanknopings-
punten aan om diegene te hel-
pen. Davids, inmiddels werk-
zaam als geestelijk verzorger
bij verpleeghuis Zuytvenne te
Zutphen, gaat binnenkort voor
trainings- en vormingsinsti-
tuut Kasteel De Essenburgh in
Hierden mensen opleiden in
haar aanpak. Instellingen kun-
nen haar via dit instituut
inschakelen.

"Eenzaamheid is een proces
van ervaringen dat de mens
terugwerpt op zichzelf, waar-
bij deze (tijdelijk) een tekort
aan gemeenschap met, bete-
kenis voor en ondersteuning
van anderen ervaart", luidt
haar definitie van eenzaam-
heid. "Een proces dat mensen
doormaken, voor korte of lan-
gere tijd. Sommigen komen
daar op den duur zelf weer uit,

anderen niet. Altijd blijkt er
een moment te zijn waarop
mensen zeggen 'toen begon
het'; een verhuizing, het over-
lijden van hun partner, het
begin van ziekte."

Roeiboot
Davids benoemt zeven factoren
die het verloop van dit proces
beïnvloeden. Ze plaatst de fac-
toren in een schema, als een
figuurtje in een roeiboot.
Externe omstandigheden ziet
ze als de golven waarop het
bootje dobbert. Dan is er de
sociale omgeving; vindt
iemand daarin het contact
waaraan hij of zij op dat
moment behoefte heeft? Wie
net weet dat hij kanker heeft,
kan zijn verhaal niet kwijt bij
oppervlakkige vrienden van de
sportclub. Fysieke belemmerin-
gen kunnen vereenzaming
(verder) op gang brengen;
iemand met een gehoorappa-
raat wordt horendol in een zaal
vol mensen. De armen van het

figuurtje en de riemen waar-
mee hij moet roeien, staan
voor contactuele en cognitieve
vaardigheden. Is iemand in
staat een gesprekje aan te
knopen bij de brievenbus, weet
hij wanneer dat gesprek meer
de diepte in kan gaan? Hoe
schat iemand zijn eigen situa-
tie in? Vindt hij zichzelf de
moeite waard om aan een
ander bloot te geven? Wie twij-
felt aan zichzelf, is vatbaarder
voor eenzaamheid. De diepste
laag is zingeving en perspec-
tief. Ziet iemand de zin van een
gemankeerd bestaan, kan hij
met pijn en lijden omgaan, is
de resterende tijd nog zinvol te
maken? (Deskundige) hulp van
buitenaf, ten slotte, plaatst
Davids als een zeil op het boot-
je, het duwtje in de rug.

In haar diagnostisch schema
doet Davids verzorgingshuis-
medewerkers voor alle facto-
ren aanknopingspunten voor
actie aan de hand. De cursus
die ze maakte voor verzorgen-
den heet Zicht op eenzaamheid.
"Je moet weten waar het Im in
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zit, om te weten hoe - en óf -
je wat tegen de eenzaamheid
kunt ondernemen".
Het manco van tegenwoordig
vindt ze het chronische tijdge-
brek van verzorgenden en de
doorgeschoten functiediffe-
rentiatie: "Bewoners krijgen
vele malen per dag iemand
langs; om de gordijnen open te
doen, eten te brengen, de fysi-
otherapeut komt voor de oefe-
ningen - allemaal om iets te
doen, niet om er te zijn." Ze
krijgen het gevoel niet meer
als mens te tellen, alleen nog
als object van zorg. Niet ieder
mens is even goed in staat dui-
delijk te maken wat hij wil.
Voor je het weet word je 'die
zeurende oude dame', omdat
de eerste oplossing niet de
beste is. Of word je uitgemaakt
voor leugenaar als je zegt dat
je zo weinig bezoek krijgt, ter-
wijl er de hele dag mensen
komen. "Bezoek lost niets op
aan eenzaamheid, als er geen
werkelijk contact is gemaakt."

Zelfhelend vermogen
De enige manier om eenzaam-
heid te voorkomen of te door-
breken is volgens Davids dat
gesprekspartners echt belang-
stelling tonen en dat ze laten
zien dat ze niet bang hoeven te
zijn om zich te uiten. Tijdens
gesprekken is vaak geen ruim-
te voor vragen stellen en terug-
koppelen; heeft een van beiden
zijn verhaal al klaar of wil con-
trole houden over het gesprek.
Een zoon of een verzorgende
die vastzit in zijn rol, gaat voor-
bij aan onverwachte wendin-
gen. "In mijn werk probeer ik
op mensen toe te stappen
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zonder vooropgezet plan
of gespreksonderwerp", zegt
Davids. "Dan kan het gesprek
alle kanten op. Al weet ik dat
deze meneer problemen heeft;
als hij over het weer begint,
dan is dat goed. Alleen al het
feit dat er zo naar hem wordt
geluisterd, kan hem het ver-
trouwen geven waardoor hij
een volgende keer wel vertelt
wat hem dwars zit. Ik geloof in
het zelfhelende vermogen van
mensen. Als mensen zich
erkend en aanvaard voelen
zoals ze zijn, dan kunnen zij
zichzelf onder de juiste
omstandigheden uit die een-
zaamheid tillen."

Signalen herkennen
"Depressie is ziekte nummer
één in verpleeghuizen, voor-
namelijk door isolement", stelt
Iet je Luiken, psychosociaal
medewerker in Huize 't Oosten
in Bilthoven. "Eenzaamheid
wordt vaak niet onderkend. Er
is vaak zo weinig ruimte voor
psychosociale problematiek;
het personeel wil best, maar
heeft onvoldoende tijd en ken-
nis", weet ze uit ervaring.
Jarenlang dacht ze als verple-
gende na haar rondes: 'Dit kán
toch niet!' "Verplegend perso-
neel bestaat merendeels uit
lager opgeleide, jonge vrou-
wen. De verkeerde-bedden-
problematiek, ouderen met
dementie of psychische pro-
blemen die ten onrechte in
een verzorgingshuis komen
als gevolg van wachtlijsten
voor ziekenhuis en psychia-
trie, plaatst hen voor een zorg-
vraag waarvoor ze niet of nau-
welijks geschoold zijn."

Drie jaar geleden zette Luiken
bij haar werkgever een project
op voor de aanpak van
psychosociale problemen.
Inmiddels loopt haar project
ook in drie andere tehuizen.
"Er is genoeg te doen tegen
depressie", weet ze. Haar pro-
ject is gericht op zowel bewo-
ners als verzorgenden.
Medewerkers worden 'op de
werkvloer' getraind: hoe her-
ken je signalen, wanneer trek
je aan de bel? Hoe behandel je
mensen met verschillende
ziektebeelden - elk vraagt om
een specifieke aanpak.
Verzorgenden staan soms
machteloos; hoe krijg je de
bewoner in een isolement
zover dat hij toch aan activitei-
ten deelneemt? "Voor nieuwe
bewoners, die net hun ver-
trouwde woonomgeving zijn
kwijtgeraakt, ligt er vaak een
drempel om zich in de groep te
begeven. We schakelen gast-
vrouwen in; vrouwen uit het
verzorgingshuis, die nieuwe
bewoners in eigen kring uitno-
digen. Aan de koffietafel, of
thuis - het is niet altijd de
oplossing om iemand in de
groep te trekken. Kiezen men-
sen zelf voor isolement, dan
respecteren we dat." Wordt
(meestal na een melding van
verzorgend personeel of de lei-
ding) duidelijk dat iemand
depressief is, dan werkt de
psychosociaal medewerker
samen met de huisarts aan een
oplossing. Verzorgend perso-
neel krijgt opdracht deze bewo-
ner veel liefde en aandacht te
geven. Is de depressie achter de
rug, dan kunnen ze weer actief
worden. "Zo iemand wil vaak



iets voor een ander betekenen;
vraag ik hem een slechtziende
medebewoner voor te lezen,
dan zijn er twee mensen gehol-
pen."

Keuze respecteren
Guus von Hegedus is hoofd
Zorg van De Bijnkershoek in
Utrecht, een tehuis met ver-
zorgings- en verplegingsafde-
lingen. "In onze visie gaat het
om de zorg op het lichamelijke
en geestelijke vlak voor onze
bewoners, zorg voor welzijn en
zorg voor wonen. Daaraan ten
grondslag ligt de bejegening
van mensen, de wens hen met
respect te behandelen." In het
huis worden allerlei activitei-
ten georganiseerd om bewo-
ners uit hun appartementen te
krijgen; de bekende bingo en
koffieochtend, winkelen met
een vrijwilliger, of -zoals
laatst- een optreden van
Willeke Alberti. Een passieve
manier van mensen erbij
betrekken, altijd op vrijwillige
basis: "Kiest iemand ervoor
niet mee te doen, dan respec-
teren wij dat."
Zijn er signalen dat bewoners
geïsoleerd dreigen te raken,
dan worden familie en man-
telzorgers (niet professionele
verzorgers) geraadpleegd en
informatie ingewonnen bij
kennissen en omwonenden.
Elke afdeling heeft professio-
nele gastvrouwen, in aanvul-
ling op de reguliere verzorging.
Bestond het team vroeger
voornamelijk uit verzorgen-
den, nu zitten daar ook men-
sen bij met mbo-inrichtings-
werk. Binnenshuis zijn maat-
schappelijk werker, activitei-

tenbegeleiders en unithoofden
beschikbaar, buitenshuis kun-
nen de huisarts of het RIAGG
worden ingeschakeld bij psy-
chische problemen. Nieuwe
bewoners worden begeleid in
een opnametraject: "Wij wil-
len weten wie deze bewoners
zijn, wat voor leven zij hebben
geleid. Als ik hun achtergrond
weet, kan ik meegaan in hun
belevingswereld."
Het respect voor de eigen
keuze van een bewoner vereist

ook dat iemand 'kluizenaar'
mag zijn als hij dat wil; velen
zoeken zélf het isolement,
benadrukt het hoofd Zorg. "Ik
denk dat er hier genoeg aan-
dacht is voor de mensen. Al is
het wel zo dat onze mogelijk-
heden om inhoudelijk op die
drie speerpunten (zorg, wel-
zijn en wonen) in te gaan, wor-
den beperkt door knelpunten
in samenwerking, logistiek,
budget en personeel. Wees
voorzichtig met eenzaamheid
als element eruit te lichten",
waarschuwt hij. "Zie dat niet
los van de totale gang van
zaken in woon-zorgcentra,
waarin ook cultuur, eigen ver-
antwoordelijkheid en organi-
satorische belemmeringen
meespelen."

Van alle tijden
Eenzaamheid is niet alleen
een probleem onder ouderen.
Feit is wel dat zij vaker dingen

meemaken die het proces van
eenzaamheid in gang kunnen
zetten: familie of kennissen
die doodgaan, ziekte en ouder-
domskIachten die iemand
belemmeren in wat hij altijd
deed, eigen huis en omgeving
verliezen door verhuizing naar
een verzorgingshuis. Het over-
lijden of ontbreken van een
partner staat als oorzaak voor
eenzaamheid bovenaan, meldt
socioloog Theo van Tilburg, die
bij de Vrije Universiteit in

Amsterdam onderzoek doet
naar diverse aspecten van
ouder worden. "Daarnaast is
bepalend hoe de rest van het
relatienetwerk in elkaar zit.
Als derde oorzaak zijn gezond-
heidsproblemen te noemen -
al is de vraag wat eerst komt;
psychosociale problemen kun-
nen weer tot gezondheids-
klachten leiden." Ouderen die
in grote steden wonen, in
buurten met weinig andere
ouderen of in arme buurten,
lopen statistisch gezien meer
kans eenzaam te worden.
Eenzaamheid is ook van alle
tijden; het VU-onderzoek, dat
nu bijna twintig jaar loopt,
biedt tenminste (nog) geen
aanwijzingen dat het tegen-
woordig vaker zou voorkomen.
Wereldwijd heeft eenzaam-
heid echter wel andere beteke-
nis. Zo merkt de socioloog ver-
schillen op tussen Noord- en
Zuid-Europa, in de mate waar-
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in partner en relatienetwerk
een rol spelen: "In Nederland
wonen ouders liever niet bij
kinderen in huis, in zuidelijke
landen wordt daarover anders
gedacht."

Zijn ouderen in verzorgings-
huizen vaker eenzaam dan
thuiswonende senioren? Over
eenzaamheid specifiek in ver-
zorgingshuizen is nog weinig
bekend. Argo, een adviesbu-
reau in de gezondheidszorg,
gelieerd aan de Rijksuniver-
siteit Groningen, onderzocht
de tevredenheid van bewoners
van zeven Friese verzorgings-
huizen over hun leefomgeving
(1996): de helft van de bewo-
ners van de Friese verzorgings-
huizen meldde zich matig tot
zeer eenzaam te voelen. Uit
onderzoek onder oudere inwo-
ners van de stad Groningen
(1984) bleek ongeveer éénderde
van de bevraagde, zelfstandig
wonende ouderen zich matig
tot ernstig eenzaam te voelen.
Berthe te Velde van Argo:
"Mensen komen op latere leef-
tijd in een verzorgingshuis dan
vroeger, als ze écht niet langer
zelfstandig kunnen wonen.
Vroeger woonden ze vijftien
jaar in een bejaardenhuis, nu
gemiddeld een jaar of drie; in
die beperkte tijd is het moeilij-
ker een sociaal net werk op te
bouwen." Onderzoeker Peter
Moorer van Argo: "Vindt
iemand het aan het eind van
zijn leven nog de moeite waard
nieuwe contacten op te bou-
wen; naast de partner en even-
tuele lichamelijke beperkin-
gen?" Zijn indruk is dat de het
thema eenzaamheid de laatste
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tijd wel meer belangstelling
krijgt in verzorgingshuizen.
Behalve het project 'Pro-actief'
van Argo overstijgt echter geen

van de initiatieven het locale
niveau.

Zicht op eenzaamheid
Terug naar Emmy Davids. Zij
wil vooral een manier van
denken introduceren over
eenzaamheid. "Met mijn
onderzoek en nu ook met mijn
cursus hoop ik te bereiken, is
dat personeel van instellingen
zoals verzorgingshuizen, meer
zicht krijgen op eenzaamheid
en de oorzaken; laten zien dat
het niet ongrijpbaar is."
Tegelijkertijd wil ze de beper-
kingen van maatregelen aan-
geven; verzorgenden moeten
wel iets doen, maar ook besef-
fen dat ze daarmee niet klaar
zijn; 'We hebben die mevrouw

naar de bingo gesleept, er een
vrijwilliger op afgestuurd -
nou hebben we gedaan wat we
konden'.

"Je moet niet denken dat je
eenzaamheid kunt oplossen,
je kunt het hoogstens probe-
ren te verlichten. Er is geen
kant-en-klare oplossing voor
eenzaamheid; niet voor der-
den en niet voor de persoon
zelf. Je kunt proberen iemand
een duwtje te geven, waardoor
hij weer in staat is het contact
op te pakken dat hij zou wil-
len; diegene een stukje tege-
moet komen. Als dat mogelijk
is. Anders help je iemand het
onhoudbare uit te houden,
door er gewoon te zijn en te
luisteren. Soms is dát vaak al
voldoende".



•

Verzet op
•Internet
Terwijl de mainstream media het steeds moeilij-
ker krijgen op het internet - er is namelijk niets
mee te verdienen - maken de alternatieve
media een zekere bloei door. Internet is dan ook
het democratische medium bij uitstek. Het is
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decentraal, er is geen controle van bovenaf en
iedereen is vrij om erop te publiceren. Dit heeft
overigens niet zo zeer te maken met de aard
van het medium, als wel met de wijze waarop
het medium zich ontwikkelt en al dan niet
speelbal wordt van overheidsbemoeienis of van
invloeden van de vrije markt.
Zo heerste in de beginjaren van televisie en
radio het idee dat toegang tot deze media voor
veel grotere groepen was weggelegd dan de
selecte club die er nu gebruik van maakt. De
manier waarop radio en tv na deze pioniersfase
zijn gecontroleerd door de overheid en later
door de commercie, heeft geleid tot exclusieve
uitzendrechten voor bepaalde (overheids)orga-
nisaties en bedrijven.
Internet is daarentegen wel een open medium,
waarop iedereen zijn boodschap kwijt kan.
Ideaal dus voor actievoerders. Bovendien is het

In deze rubriek over 'digitaal leven'

besteedt de Humanist aandacht aan ont .

wikkelingen op het internet en het

wereldwijde web in het bijzonder. Peter

Gorgels, maker van de website Intellec-

tueel Online en tevens projectmanager

bij Waag Society . maatschappij voor

oude en nieuwe media, verhaalt over het

digitale leven, signaleert trends en inte-

ressante sites, geeft achtergrondinfor-

matie en handige tips.

publiceren erop relatief goed-
koop en heeft het in potentie
een mondiaal bereik. Het is
daarmee bij uitstek het medium
van deze tijden van globalise-
ring. Internet is dan ook zeer
geschikt als 'tactisch medium',
de term die begin j aren negen.
tig opgang deed in de serie
'Next Five Minutes' conferenties
in Amsterdam. Er werd toen
nagedacht over hoe je media op
een welbewuste manier kon

inzetten als actie-instrument en hoe je de offi-
ciële kanalen met hun eigen wapens kon
bestrijden. Hoe kun je media dus tactisch
gebruiken voor het bereiken van concrete doel-
stellingen op maatschappelijk en politiek
gebied. De ironie van die situatie wil dat het
internet ooit is ontwikkeld als strategisch com-
municatie-instrument door het Pentagon, dat
een netwerk wilde ontwikkelen dat zich kon
herstellen als delen ervan werden verwoest.

Desinformatie
Een van de eerste en bekendste alternatieve
mediasites was Disinformation
(www.disinfo.com). Deze site is in feite een
zoekmachine voor informatie over nieuwsont-
wikkelingen, politiek en wetenschap die niet
door de mazen van het officiële medianet
kwam. Een vergelijkbare, recentere site is
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Altemet (www.alternet.org).. De makers ervan
willen privé-personen, politieke en corporate
professionals en journalisten begeleiden in het
mer a boire van de hedendaagse informatie-
maatschappij. Bovendien willen ze met een
andere nieuws selectie bewustwording creëren
over de 'corporate media irresponsibility'. Ze
vinden dat ze hiermee een nieuw genre hebben
geïntroduceerd, de zogenoemde 'infomediary'
(mediadagboek) .
'United We Spend? United Let's Don't' is de leus
van Buy Nothing Day. Deze dag wordt jaarlijks
uit protest tegen de hedendaagse wereld van
funshopping als lifestyle georganiseerd door
het magazine Adbusters (www.adbusters.org).
Adbusters neemt op ludieke wijze de wereld
van reclame en marketing op de korrel door
middel van spoof ads (namaakadvertenties) en
uncommercials. Mede door middel van het
internet krijgen de ludieke campagnes die ze
organiseren wereldwijde bekendheid.
Het internet is minstens zo geduldig als het
papier zelf. Het nieuwe medium is dan ook bij
uitstek geschikt voor verdachtmakingen, rod-
dels, geruchten en paranoïde theorieën. Zo is
op de site 'l'Asile utopique'
(http://www.asile.orgl citoyens/n umero 13/pen-
tagone/erreurs_en.htm) te lezen en te zien dat
de crash op 11 september op het Pentagon niet
met een Boeing was, maar met een ... Tja, wat
dan wel blijft onduidelijk. 'Hunt the Boeing!
And test your perceptions!', schreeuwt de web-
pagina ons toe.
Bijzonder onder de alternatieve media-sites is
ook They Rule (www.theyrule.net). vanwege de
vormgeving. They Rule straalt niet het altijd wat
amateuristisch aandoende nondesign van de
protestcultuur uit, maar is een gelikte site,
gemaakt met Flash, websoftware die veel voor
animaties en entertainment op het web wordt
gebruikt. In mooie, dynamische infographics
worden de relaties tussen de bedrijven en top-
managers van het industrieel-politieke machts-

netwerk in de Verenigde Staten blootgelegd.

Tactische media
Een van de beste en meest recente voorbeel-
den van alternatieve media is het netwerk van
(landen)sites Indymedia (www.indymedia.org).
'Indymedia NL is een onafhankelijk lokaal en
mondiaal vrij communicatie-orgaan.
Indymedia biedt een andere kijk op het nieuws
door een open publicatiemethode van tekst,
beeld & geluid', zo staat er op de Nederlandse
subsite www.indymedia.nl. Deze zogenaamde
Independent Media Centers (IMC's) zijn ont-
staan om de negatieve beeldvorming rond de
anti-globalisten te corrigeren. De eerste IMC
werd opgericht tijdens het WTO-topoverleg in
Seattle, in september 1999. Het werd een cen-
trum van alternatieve informatievoorziening,
zonder hierarchie en zonder echte journa-
listen. Iedereen kon erop publiceren. Vanaf dat
moment zijn de Indymedia mobiele kantoren
bij alle grote globaliseringsconferenties aanwe-
zig en vormen ze de kern en het vliegwiel van
de protesten. Doordat ze veel mensen op de
been weten te brengen, zijn ze het tactische
medium bij uitstek.
Toch valt er de laatste tijd ook kritiek te horen,
zoals van mediafilosoof Dieter Lesage. 'Zo
wordt in een videotape die Indymedia Seattle
maakte van de betogingen aldaar, het politie-
geweld nog eens extra dik aangezet door kei-
harde begeleidende muziek', zegt hij
(http://belgium.indymedia.orglfront. php3? arti-
cle_id=20059&group=webcast). Lesage verwijt
de anti-globalisten dat ze van dezelfde trucs
gebruik maken als de gewone media. Hij wil
terug naar een ander, genuanceerder verzet.
Wellicht dat de discussie uit de jaren negentig,
over wat nu de echte goede tactische media
zijn, weer oplaait.

Peter Gorgels

info@intellectueei.nl
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PROCES OVER HULP BIJ ZELFDODING
Een jaar geleden werd zelfdodingscounselor Willem

Muns van Stichting De Einder Noord opgepakt door de

politie. Hem werd en wordt nog steeds hulp bij zelfdo-

ding ten laste gelegd (artikel 294 wetboek van straf-

recht). Dat is dus niet, voor de juridische scherpslijpers,

levensbeëindiging op verzoek (artikel 293 wetboek van

strafrecht).

Muns, die korte tijd als humanistisch geestelijk raads-

man bij het Humanistisch Verbond was ingeschreven,

was vorig jaar betrokken bij het sterven van een ernstig

zieke Sl-jarige vrouw, samen met een maatschappelijk

werker. Van deze maatschappelijk werker staat vast dat

zij een zeer passieve rol heeft gespeeld, reden waarom

zij niet is gedaagd. Muns word echter ten laste gelegd

16 handelingen te hebben gepleegd die zouden heb-

ben bijgedragen aan het overlijden van de vrouw .

Muns' zaak zal naar alle waarschijnlijkheid in juni

opnieuw voorkomen. Eind maart kwam de zaak al voor

de rechter, maar resulteerde toen in wraking van de

rechter. De betreffende rechter zou niet bevoegd zijn

geweest recht te spreken in deze zaak omdat hij zich er

al voor het proces in de pers over had uitgelaten. In

afwachting van de nieuwe rechtzaak is Willem Muns

ondergedoken om zichzelf en de zaak zoveel mogelijk

uit de pers te houden.\

Belastende verklaring

De zaak is om meerdere redenen opmerkelijk. Stichting

De Einder Noord werkt met meerdere zelfdodingscoun-

celors. Het uitgangspunt van de stichting is het begelei-

den van mensen met een doodswens. De hulpverlener

verstrekt informatie over het plegen van zelfdoding

vóór, dus niet ten tijde van de zelfdoding en zorgt voor

menselijke nabijheid. Dat valt binnen de wet. Justitie

heeft echter wel vaker geprobeerd om counselors van

De Einder voor de rechter te krijgen, maar al die zaken

zijn uiteindelijk geseponeerd.

Muns, die zich ook altijd tot de officiële handelwijze

van De Einder heeft beperkt, zou in dit geval verder

zijn gegaan door actieve handelingen te plegen,

waardoor hij de wet zou hebben overtreden. Muns

belde zelf de politie om melding te maken van het

overlijden, maar er zou vervolgens zware druk op hem

zijn uitgeoefend om hem de voor zichzelf belastende

verklaring te doen afleggen.

En dan is er de timing van de zaak. Het delict had vorig

jaar april plaats, juist in de periode waarin de nieuwe

euthanasiewet door de Tweede Kamer werd behandeld

en aanvaard .

Zondebok

Ruud van Sijl, hoofd Geestelijke Verzorging Zorg van

het Humanistisch Verbond, vermoedt dat vooral het

moment voor justitie in Groningen aanleiding is

geweest om het signaal uit te doen gaan dat vertegen-

woordigers van niet-medische beroepsgroepen zich let-

terlijk en figuurlijk verre zouden moeten houden van

hulp bij zelfdoding. Die benadering van justitie, het

paal en perk willen stellen, is Van Sijl een doorn in het

oog. "Je kunt een proces aangaan om de mogelijkhe-

den van een wet te verkennen, maar dit is juist een

zeer conservatieve, repressieve houding."

Overigens is de nieuwe euthanasiewet pas per 1 april

van dit jaar ingegaan en is die in de zaak van Muns

daarom helemaal niet aan de orde. Muns pleegde het

vergrijp waarvan hij verdacht wordt immers al een jaar

eerder. Bovendien biedt de 'wet toetsing levensbeëindi-

ging op verzoek en hulp bij zelfdoding' zoals hij voluit

heet, uitsluitend artsen de mogelijkheid om strafvervol-

ging te voorkomen, dus niet aan andere beroepsgroe-

pen .

Ruud van Sijl kan zich wel voorstellen dat justitie

behoefte heeft aan helderheid omtrent euthanasiewet-

geving. "Om jurisprudentie te vergaren kun je een

proefproces initiëren. Daarbij maken alle betrokken

partijen van tevoren afspraken over wat er gaat gebeu-

ren. Maar in dit geval is dat niet gebeurd." Van Sijl

vindt dat Muns als zondebok is aangewezen. "Het is

onethisch om zoveel druk te leggen op een persoon .

Justitie laat nu één individu opdraaien om de oplossing

te vinden voor een maatschappelijk probleem. Ik vind

dat verwerpelijk."

Rien lans
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DIEPGANG OP DINSDAG

Het lijkt een grote huiskamer, met kaarsjes op tafels en

vloerbedekking op de grond. Aan de ronde tafel die

het zaaltje voor een groot deel in beslag neemt, zit

Theodor Holman. Elke dinsdagmiddag presenteert hij

in het Amsterdamse café Desmet het radioprogramma

'Dinsdag Desmet' van de Humanistische Omroep, dat

wordt uitgezonden op 747 AM. De gasten die tijdens

het programma binnenlopen, een piepende deur en

een langsrijdende tram dragen bij aan de ongepolijste,

losse sfeer.

Cultuur, politiek en filosofie zijn de thema's van het

programma, afgewisseld door live-optredens. "In het

eerste uur is er onder andere een lang interview met

een gespecialiseerd persoon", vertelt samensteller Rina

Spigt. "Max Pam heeft in het tweede uur de column

'Kabouter Wáárom'. Ook besteden we veel aandacht

aan literatuur en cultuur, waarbij we ons altijd afvra-

gen: wat voor betekenis heeft het boek of het optre-

den en wat doet het je?"

Ook is er het onderdeel 'Het kwaad in de wereld',

waarin de geïnterviewde vertelt wat voor hem of haar

het kwaad van de wereld is. "We hebben mensen

gevraagd die ons verwant zijn om na te denken over

dit onderwerp", vertelt Spigt. Nelleke Noordervliet, Jan

Haasbroek, Karel Glastra van Loon, Aart Veldhoen en

Marius Ernsting zijn onder anderen benaderd. Ook

aids-deskundige Jaap Goudsmid was onlangs te gast

om over zijn 'kwaad' te praten.

Het plezier waarmee Holman werkt heeft een ontspan-

ning werking op de geïnterviewden. De onderwerpen

vragen wel dat de luisteraar er goed voor gaat zitten:

het is geen programma dat je op de achtergrond aan

hebt staan. (JK)

'Dinsdag Desmet', elke dinsdag van 14.00 tot

16.00 uur op 747 AM. Het programma is gratis bij

te wonen. Café Desmet, Plantage Middenlaan 4a

te Amsterdam.

>•.......
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HOER OF HEILIGE

"Hoe bepaal je wat goed of slecht is? Over daden kun

je rechtspreken, maar niet over bedoelingen. Wie zijn

wij om een ander te veroordelen?" Een van de inwo-

ners van een stoffig Mexicaans dorpje weet het dilem-

ma van goed en slecht goed te verwoorden in de film

'Compassionate sex' (Sexo por compasión).

De film speelt zich af in een sprookjesachtige, magisch-

realistische setting, waar met zwart-witbeelden de

troosteloze situatie van het dorpje wordt geschetst: er

zijn geen kinderen, op een meisje na dat niet wil pra-

ten, er is geen vreugde, de pastoor is depressief. De ste-

vige Dolores, van middelbare leeftijd, is een uitzonde-

ring. Zij stelt haar leven in dienst van de gemeenschap.

Ze bezoekt elke dag het meisje dat niet wil praten en

gaat langs bij een invalide vrouw.

Iedereen is vol lof over Dolores' goedheid, maar haar

man Manoio heeft er genoeg van. Hij vertrekt, een

bepakte ezel achter zich aan slepend, en wil pas terug-

komen als ze een keer gezondigd heeft. "Geef me één

reden om je te vergeven en ik blijf", waren zijn laatste

woorden.

Dolores gaat op zoek naar iets om te zondigen, en zo

belandt zij met een man in bed. Ook nu doet ze het ech-

ter uit behulpzaamheid voor hem. AI gauw komen

meerdere mannen bij haar langs om raad en dat levert

zo veel resultaat op, dat het hele dorp weer begint te

leven. Zelfs de echtgenotes van de mannen die met

Dolores hebben geslapen zijn de vrouw dankbaar. In de

straten zien we weer bloemen en de zwart-witbeelden

in de film zijn vervangen door kleur. Tot Dolores' man

terugkeert.

'Compassionate sex' laat de kijker op een originele

manier nadenken over 'goed' en 'slecht'. Regisseur Laura

Mafia: "Alles is relatief als het wordt gedaan uit liefde."

(JK)

'Compassionate sex' draait vanaf 30 mei in verschillen-

de filmhuizen, kijk voor de adressen op

www.cinemien.nl
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de ondoordachte c.q. inconse-

quente houding van het

Openbaar Ministerie, maar dat

doet Vink zodanig dat je tege-

lijk de oorzaken ervan begrijpt.

Een kernachtige uitspraak van

Vink: 'Strikt genomen is er

maar één persoon, die over mijn leven mag beschikken.

Dat ben ik zelf. De vorm die deze zelfbeschikking krijgt

doet er in wezen niet zoveel toe. Het enige voorbehoud

is dat de grens gevormd wordt door de zelfbeschikking

van de ander.' Een verhelderend boek, informatief en

opiniërend. (BC)

Als de dood voor de dood?

Ton Vink. Damon. Budel. 2002

159 pagina's. € 14.90

den wel kerken bestonden maar geen humanistische organi-

saties.

Met kloppend hart ging ik dus door de Berlijnse grenspost

Friedrichstrasse om met onze nieuwe geestverwanten kennis

te maken. Zij wilden van mij horen wat zij moesten denken

om lid te kunnen worden. Zij werden nog nerveuzer dan ik

van mijn Socratische benadering dat ik graag wilde weten

wat zij zelf dachten van zaken als menselijke zelfbeschik-

king, vrijwillige euthanasie en homoseksualiteit. Ik nam

afscheid met de mededeling dat ik hun aanvraag zou voor-

leggen aan het IHEU-bestuur.

Toen ik dat deed, was inmiddels al duidelijk geworden dat

de STASI bezig was om mantelorganisaties op te richten om

te kunnen overleven als de DDR in elkaar zou zakken. Jam-

mer van de miljoenen D-marken die op die manier via onze

kassen witgewassen hadden kunnen worden, maar liever

arm dan een werktuig van lieden die het humanisme willen

misbruiken voor hun onhumanistische praktijken. Lid zijn ze

dus niet geworden .

Wie meer wil weten over de geschiedenis van de IHEU kan

het boek lezen dat verschijnt naar aanleiding van het vijftig-

jarig bestaan van de IHEU en luisteren naar het HUMAN-

interview met mij dat zal worden uitgezonden op dinsdag 2

juli van 14.00 tot 16.00 uur via 747AM .

'Als de dood voor de dood' is de titel van een nieuw

boek over (hulp bij) zelfdoding. Schrijver is suïcidecoun-

selor Ton Vink die samenwerkt met Stichting de Einder

bij de begeleiding van mensen met een doodswens. In

150 blz. slaagt Vink erin theorie, praktijk en geschiedenis

(in die volgorde) van de zelfdoding toegankelijk te ver-

woorden. Daarbij heeft hij voor het eerst een

Nederlandse vertaling opgenomen van het essay Of suici-
de van David Hume (1711-1776), de grootste vertegen-

woordiger van de redelijkheid van de Verlichting en de

verdraagzaamheid van het humanisme. Door Vinks open

en rationele betoogtrant maakt hij in korte overzichte-

lijke paragrafen duidelijk hoe de discussie over hulp bij

zelfdoding zich heeft ontwikkeld en waarom het belang-

rijk is daarover in gesprek te blijven met de samenleving.

Ook legt hij overtuigend de vinger op

Toen ik in 1986 medevoorzitter werd van de International

Humanist and Ethical Union (IHEU) kreeg ik vertrouwelijk te

horen dat de organisatie bespioneerd werd door KGB en

CIA.

Ik schrok daar niet van want humanisten hebben niets te

verbergen. Bovendien bleek daaruit dat we kennelijk de

moeite waard waren om serieus genomen te worden.

Ik kon er wel iets van begrijpen want de IHEU voerde lange

tijd dialogen met humanisten in communistische landen.

Zelfs het Vaticaan had daar belangstelling voor, dus waarom

de KGB en CIA niet? Wie niets te verbergen heeft, wordt

niet zenuwachtig van een paar spionnen meer of minder .

Maar in 1988 werd ik toch een beetje nerveus toen de IHEU

benaderd werd door een spiksplinternieuw Freidenkever-

band in de DDR dat lid wilde worden. Binnen een half jaar

was die club er in geslaagd om 50.000 leden te werven!

Zoals ik in de bundel Geschiedenis van het humanisme heb

beschreven, was dit kunstje nog nooit eerder vertoond.

Bovendien gebeurde er niets in de DDR zonder dat de STASI

dit wist en wilde.

Tot dan toe hadden Oost-Europese humanisten altijd moe-

ten horen dat er geen humanistische organisaties mochten

worden opgericht omdat de plaatselijke communistische

partij al in die behoefte zou voorzien. Dat leidde tot de

merkwaardige situatie dat in de meeste Oost-Europese lan-

ALS DE DOOD
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dat ook aan de orde komt in een workshop op het con-

gres van de International Humanist and Ethical Union,

dat in juli in Noordwijkerhout plaatsheeh."

Een belangrijk visitekaartje van de Alliantie is de website

www.human.nl. Op deze 'portal van humanistisch

Nederland' zijn alle aangesloten organisaties te vinden

en kan worden doorgeklikt naar de sites van de deelne-

mers voor eigen activiteiten en nog meer informatie.

Meer informatie op: www.human.nL www.wereldbur-

gers.nl en www.iheu.org

Verschillende thema's van de Humanistische Alliantie

worden mondiaal aangesneden door de campagne

wereldburgers.nl, een initiatief van COS Nederland, de

vereniging van centra voor internationale samenwer-

king, in samenwerking met inmiddels 66 organisaties,

waaronder Unicef Nederland, Novib en

Vluchtelingenwerk. De campagne streeft naar coherentie

in het beleid over internationale samenwerking en

onderscheidt een viertal thema's: maatschappelijk ver-

antwoord ondernemen, recht op een menswaardig

bestaan, duurzame ontwikkeling en migratie.

Wereldburgers.nl vraagt op allerlei manieren aandacht

voor haar thema's. Zo wordt de politiek opgeroepen zich

wereldburger te tonen door de thema's van de campag-

ne op te nemen in een nieuw regeerakkoord. Ook gaan

er brieven naar vaste kamercommissies, gemeenteraden

en provincies, worden debatten gehouden en is er op 13

mei een verkiezingsfinale in Den Haag met politici en

bewindslieden.

'Het belangrijkste kenmerk van wereldburgerschap vind

ik dat wij als bewoners van het rijke westen beseffen dat

we in één wereld leven', stelt Yvonne Breuk, directeur

van het Humanistisch Verbond. 'Dat veel wat wij doen,

nalaten, wensen en produceren, ingrijpende gevolgen

kan hebben voor het welbevinden van bewoners van

landen in het Zuiden en Oosten. Voor dat besef is een

open houding nodig, de houding van de dialoog die het

humanisme zo kenmerkt'. (Rl)

HUMANISTISCHE ALLIANTIE EN WERELDBURGERS.NL
In de globaliserende wereld werken ook de humanisten

aan steeds verdergaande samenwerkingsverbanden. Zo is

de vereniging De Humanistische Alliantie een samenwer-

kingsverband van vooralsnog tien humanistische organi-

saties in Nederland. Enkele organisaties uit de Alliantie,

te weten Hivos, het Humanistisch Overleg

Mensenrechten (HOM) en het Humanistisch Verbond,

zijn op hun beurt weer betrokken bij wereldburgers.nl,

een campagne die zich sterk maakt voor wereldwijde

bestrijding van extreme armoede, een betere toekomst

voor vluchtelingen, voor gelijke kansen voor ieder kind,

eerlijke wereldhandel en duurzame ontwikkeling.

De Humanistische Alliantie werd eind 2001 opgericht

met als doel de samenwerking tussen de verschillende

humanistische organisaties in Nederland te verbeteren

en het humanisme een sterkere stem naar buiten te

geven. Deelnemers aan de Humanistische Alliantie zijn

het Humanistisch Verbond, Humanitas, de Universiteit

voor Humanistiek, HIVOS, Humanistisch Instituut Voor

Ontwikkelingssamenwerking, de Humanistische Omroep

Stichting, het Pedagogisch Studiecentrum Humanistisch

Vormingsonderwijs, de Vrije Gedachte, het Humanistisch

Overleg Mensenrechten, Humanist Media Support en het

Humanistisch Archief.

Geëngageerd burgerschap

"De Humanistische Alliantie is een netwerk tussen de

deelnemende organisaties," onderstreept netwerkmana-

ger Marco Oostdijk, "en niet een koepel erboven. De

deelnemers vertegenwoordigen een heel breed scala aan

werkterreinen, maar werken toch zoveel mogelijk samen

aan eenheid in beleid, bijvoorbeeld door gezamenlijke

thema's te kiezen. Zo is het Humanistisch Kenniscentrum

gestart met enkele projecten, die voor de hele huma-

nistische beweging relevant zijn. Als verbindend thema

voor alle humanistische organisaties is 'geëngageerd bur-

gerschap' gekozen en in dat kader werden projecten

opgezet als 'Zelf, zorg en burgerschap' en over het

thema 'Levenskunst'. Een derde inhoudelijk project is

'Humanisme en multiculturaliteit',
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STADSPENNING VOOR HUMANIST VELDHUIS

Hans Veldhuis heeh uit handen van de burgemeester

James van Lidt de Jeude de Deventer Stadspenning ont-

vangen. Dit vanwege zijn verdiensten voor het maat-

schappelijk en cultureel leven in Deventer in het alge-

meen en zijn bijdrage voor het werk van het Humanis-

tisch Verbond in het bijzonder. Veldhuis is sinds 1954 lid

van het HV en heeft vanaf 1969 een actieve rol

vervuld in het HV, Humanitas en HVO.

De HV-afdeling van Deventer heeh overigens ter gele-

genheid van haar vijhigjarig bestaan een boek uitge-

bracht. Hierin wordt onder meer aandacht besteed aan

de humanistisch invloed van Geert Grote en Erasmus op

de stad. Tijdens het jubileum is ook een monument in

de binnenstad onthuld. (JK)
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Inspiratiebron
Het leven zelf en de mensen om mij heen. Elke dag

word ik wel ergens blij van. Er is een soort oerbron

in ieder mens. Als ik dat bij een ander ontdek, kan

ik daar heel blij om zijn .

Geniet het meeste van
Vrienden die op bezoek komen en de gesprekken

die we dan met elkaar hebben. Door mijn ziekte

ben ik kieskeurig geworden met wie ik om ga, ik wil

mijn energie goed besteden. De waardevolle men-

sen zijn overgebleven .

Moeilijkste beslissing ooit
Het verhuizen van mijn mooie huis in de Betuwe

naar een appartement waar alles gelijkvloers is.

Over die beslissing heb ik anderhalf jaar gedaan.

Grootste wens
Dat er meer aandacht komt voor het dierenwelzijn

en dat mensen nadenken over voedsel.

Humanisme betekent voor mij
Dat we respect en verdraagzaamheid voor elkaar

hebben. Ik zeg altijd: 'De wereld is van iedereen',

maar na 11 september werd ik ook bang. Nu ik van

de schrik ben bekomen zeg ik het weer; we moeten

niet met angst leven. (JK)

LEZERS AAN HET WOORD

Favoriete boek
Ik lees heel veel, het is heerlijk om even in een

andere wereld te zijn. Het mooiste boek dat ik

onlangs heb gelezen is Gloed van Sándor Márai. Dat

boek is al vóór de Tweede Wereldoorlog geschreven

en het is nu herontdekt. Het gaat over een hele

intense vriendschap tussen twee mannen .

Henja Schouwen burg (59) leest sinds 1985 de

Humanist. Samen met haar man woont zij in

Rijswijk (Gelderland). Henja Schouwenburg heeft

sinds 1980 de ziekte multiple sclerose (MS).

Het Humanistisch Verbond, debatcentrum Tumult en
Islam en Burgerschap houden op dinsdag 21 mei het
publieke debat 'Alles moet kunnen'. Het debat gaat
over de gespannen verhouding tussen de grondrech-
ten vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst
en verbod op discriminatie in onze geseculariseerde
multiculturele samenleving. Ook is er aandacht voor
de publieke moraal. Het debat vindt plaats in de
Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht. Informatie
en reserveren: 030-2332430 of tumult@ision.nl.

ERVARINGEN

Is de publieke ruimte nog wel 'onze' publieke ruimte?
Dat is het thema van het debat op 22 mei in de Rode
Hoed te Amsterdam, dat wordt georganiseerd door
het Humanistisch Verbond, de Rode Hoed, Forum en
Islam en Burgerschap. Jongeren en ouderen, allochto-
nen en autochtonen discussiëren over hoe men zich -
met elkaar - weer veilig en thuis kan voelen op straat .
Ook de rol van de commercie staat ter discussie. Van
20.00 tot 22.15 uur. Opgave en informatie bij de Rode
Hoed, Keizersgracht 102, tel: 020-6385606 .

PUBLIEKE RUIMTE

ROES EN REDE
Het eeuwige gevecht tussen de roes en de rede .
Daarover gaat 'Equus', een toneelstuk van de
Utrechtse Paardenkathedraal onder regie van Dirk
Tanghe. Op een nacht steekt een 17-jarige jongen de
ogen uit van zeven paarden. In de psychiatrische kli-
niek gaat dokter Dysart op zoek naar de aanleiding
van deze daad. 'Equus' gaat over de onontkoombaar-
heid van regels, tradities en gewoontes tegenover de
onbedwingbare drang jezelf in vrijheid te ontplooien
en te manifesteren. Het stuk is te zien van 23 mei tot
en met 29 juni (behalve op zondag en maandag),
Veeartsenijstraat 155, Utrecht. Tel. 030-2711414.

'De engel en de duivel' is een nieuwe vierdelige tv-
serie van de Humanistische Omroep. Wat maakt dat
mensen ondanks een nare jeugd, een ziekte, een ver-
loren liefde of een depressie stand houden? Sarah
Verroen interviewt acht mensen over dit thema .
Voorafgaand aan het gesprek met de gast vertelt
Verroen hoe het thema haar persoonlijk raakt. De uit-
zendingen zijn op 17, 24 en 31 mei en op 7 juni op
Nederland 1.

ALLES MOET KUNNEN

MENSENRECHTEN EN TERREUR
In de Rode Hoed te Amsterdam spreekt op donderdag
13 juni Michael Ignatieff de Thomas More Lezing 2002
uit. De Canadese schrijver, historicus, televisiemaker en
hoogleraar aan de Harvard University zal over mensen-
rechten en terreur spreken. De bijeenkomst begint om
15.00 uur. Meer informatie op www.thomasmore.nl of
024-3615555. Entree € 7,50, studenten € 5.

•••••••••••••••••.
•••••••••••••••••••••••.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~.
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Deeltijd Opleidingen

Psycho-Sociale Wetenschappen
& Counseling

In september 2002 begint een nieuw studiejaar voor de stu-
dierichting Counseling; inmiddels het 27-ste, waarvoor men
zich kan aanmelden.
Deze 4-jarige opleiding is bedoeld voor diegenen die de
hulpverlening of begeleiding op psychosociaal vlak op een
professioneel niveau willen brengen en voor diegenen die
op een effectieve en humane wijze anderen hulp willen
verlenen of willen begeleiden.

Na het gemeenschappelijke eerste en tweede jaar kan men
in de afstudeerfase kiezen voor de volgende afstudeerrich-
tingen:

- Psychologie
- Psychosociaal Werk
- Transpersoonlijke Counseling

De opleidingen zijn op Hoger Onderwijsniveau en erkend
door een samenwerkingsverband met een aantal
Hogescholen. In beginselis een vooropleiding op
HAVO/MBO of vergelijkbaar niveau en een minimum leeftijd
van 21 jaar vereist.
De colleges/workshops worden om de 14 dagen in Utrecht
op de zaterdagen gegeven (18x). De trainingensweeken-
den (6x) worden regionaal op diverse plaatsen in het land
gegeven.

Tenslotte zijn er specifieke vervolgopleidingen:
- kunstzinnige counseling (1 jr)
- lichaamsgerichte counseling (1,5 jr)
- creatieve loopbaan counseling (1,5 jr)
- speyertherapie (2 jr)

Dit particulier opleidingsinstituut, met een gerenomeerd
docenten- en trainerscorps, kenmerkt zich door een brede
aanpak en een combinatie van klassieke en holistische
benaderingen met een sterk praktijkgericht accent.

Voor meer informatie en voor een brochure kunt u zich op
werkdagen wenden tot onderstaand adres

Stichting Psycho-Sociale Opleidingen
Wijnesteinlaan 4, 3525 AL Utrecht, telefoon 030-2803819

De Stichting Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het Humanistisch
Verbond. Het Humanistisch Verbond zet zich in voor een humane, tolerante
samenleving. Informatie: (020) 5219000 af via onderstaande ban.

Nalaten IS iets heel anders
dan nalatigheid

De opleiding bestaat uit zes
kortdurende en afzonderlijk
naast de dagtaak te volgen
gecertificeerde modules.
De opleiding valt onder de
gunstige fiscale studiekosten-
regeling.

Voor broc!llIr" (020) 6 250 251 of:

Het Europees Instituut voor
Psychosociale Educatie
Postbus 15553, 1001 NB
Amsterdam
info@europeesinstituut.nl
www.europeesinstituut.nl

Ja, met de opleidil/g Psyc1zosociaal Werk -
Coac1zilzg & COlll/selil/g.

BEGIN [3IJJEZELF, schrijf
nu in en start september
2002. Deze opleiding van
het Europees Instituut is
afgestemd op gezondheids-
zorg, bedrijfsleven, onder-
wijs en overheid.

Je leert mensen professione-
ler te begeleiden in uiteen-
lopende situaties. Daarbij
ontwikkel je je
persoonlijkheid en leer je
een brug te slaan tussen
het vaktechnische en het
humane in je werk.
De erkende trainers en
docenten van ons instituut
staan garant voor hoog-
waardige kwaliteit.
Wij bieden trainingsloca-
ties in heel Nederland.

vlm

Ja ik wil meer informatie over executeur-testamentair van het
Steunfonds Humanisme

naam

Na een overlijden moet snel heel veel geregeld

worden. Dat gaat veel makkelijker als u zelf al

maatregelen heeft genomen. Veel mensenvinden

het echter maeiliik of onaangenaam om zulke

maatregelen te treffen.

adres

pc/plaats

telefoon

De Stichting Steunfonds Humanisme kan -als u

dat wenst en in uw testament regelt- optreden

als uw executeur - testamentair. Een iarenlange

ervaring met deze vorm van dienstverlening

stoot borg voor zorgvuldigheid en integriteit.

Uw wensen staan daarbij centraal.

Stuur deze bon in een envelop zander postzegel naar:
Steunfonds Humanisme, Anlvvoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam Het Europees Instituut, daar word je wijzer va/l.

mailto:info@europeesinstituut.nl
http://www.europeesinstituut.nl
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De opleiding duurt twee jaar. Opleidingsplaatsen zijn Amsterdam, Deventer,
Groningen en Rotterdam. Deelnemers dienen te beschikken over een voorop-
leiding op havojvwojmbo-niveau. Na afronding van de opleiding en 2 jaar
werkervaring in het basisonderwijs is het mogelijk om door te stromen naar
de opleiding voor het vervolgonderwijs op tweedegraadsniveau.

De opleiding wordt verzorgd in Utrecht door het Pedagogisch Studiecentrum
HVOin nauwe samenwerking met de Universiteit voor Humanistiek. De appli-
catie is bedoeld voor academici en afgestudeerden in het hoger beroepson-
derwijs die, geïnspireerd door het humanisme, een aanvullende onderwijsbe-
kwaamheid willen verwerven. Ervaring in of affiniteit met het voortgezet
onderwijs, hart voor de leerling en feeling met de filosofie is gewenst. De
applicatie kan in twee jaar worden afgerond.

fvI~,.1' I t atr&(
Vraag dan de opleidingen-
brochure aan per e-mail
psc@hvo.nl of
kijk op www.hvo.nl.
Schriftelijk kan natuurlijk ook.
Pedagogisch Studiecentrum HVO,
Postbus 85475, 3508 AL Utrecht

Hvo (humanistisch vormings-
onderwijs) verwijst naar levens-
en wereldbeschouwelijke vorming,
vanuit expliciet humanistische
overtuiging. Levensbeschouwing
verwijst naar het schoolvak waar-
in het begeleiden van leerli ngen
bij het zich oriënteren op funda-
mentele levens- en wereldbe-
schouwelijke vraagstukken cen-
traal staat. Hier is het uitgangs-
punt niet één bepaalde levensbe-
schouwing, maar het leven van
elke individuele leerli ng. De
applicatie richt zich op beide
invalshoeken.
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Deze opleiding is een eenjarige applicatie en wordt met name in de vorm
van onderwijs-op-afstand gegeven. Internet en e-mailverbinding vormen
een essentiële voorwaarde voor het volgen van deze opleiding. De applica-
tie is bedoeld voor afgestudeerden van de opleiding voor leraar hvo en
levensbeschouwing in het primair onderwijs en deelnemers met een
pabo+hvo-achtergrond die, mede geïnspireerd door het humanisme, een
aanvullende onderwijsbekwaamheid willen verwerven. Twee jaar (hvo )werk-
ervaring in het basisonderwijs is een vereiste.

mailto:psc@hvo.nl
http://www.hvo.nl.
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