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Artikelen

Omstreden belangen

Marc de Leeuw - De overgave van Breda
(1625) versus de val van Srebrenica (1995)

Anna van der Vleuten
De torsrandkoming en implementatie van
het gelijke-rechtenbeleid van de EU

Sarah Bracke en Maria Puig de la Bel/acasa
- Who's afraid of Standpoint Femimsm?

Anneke Saais, Marloes van Engen en
Cor Baerveldt - De paradox van ambitie

Nalaten IS iets heel anders
dan nalatigheid
Na een overlijden moet snel heel veel geregeld

worden. Dat gaat veel makkelijker als u zelf al

maatregelen heeft genomen. Veel mensen vinden

het echter moeilijk of onaangenaam om zulke

maatregelen te treffen.

De Stichting Steunfonds Humanisme kan -als u

dat wenst en in uw testament regelt- optreden

als uw executeur. testamentair. Een jarenlange

ervaring met deze vorm van dienstverlening

staat borg voor zorgvuldigheid en integriteit.

Uw wensen staan daarbij centraal.

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 of via onderstaande bon.

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

REDACTION E E l

Antisemitisme

Als Gretta Duisenberg in Amsterdam een
Palestijnse vlag over haar achterbalkon hangt
en rijke joden verwijt dat zij Sharon in het
zadel houden wordt ze tot in de VS als anti-
semiet bestempeld.
Wie denkt hier nu onzindelijk?

Als Fons Elders (in de Humanist van mei jl.)
de Israëlische regering van joods fascisme
beticht krijgt de redactie een boze brief met
opzegging 'opdat ik niet nogmaals vaandels
met hakenkruis en runenteken door de stra-
ten zie gaan, met daarachter een trotse Fons
Elders, die het aan zijn kleinkinderen wil
navertellen' .
Wie is hier nu de onzindelijke denker?

Ik meen dat Israël recht heeft van bestaan. Ik
vind dat de Israëlische regering het recht
heeft zich te verdedigen tegen de Palestijnen,
die het bestaansrecht van Israël ontkennen.
Maar ik vind ook dat Israël zich daarbij te
houden heeft aan de internationale conven-
ties op het gebied van de mensenrechten.
Zoals ik vind dat de Palestijnen dat behoren
te doen, en dus moeten stoppen met hun
barbaarse zelfmoordaanslagen tegen
Israëlische burgers. En dat Israël de bezette
gebieden moet ontruimen. En de nederzettin-
genpolitiek moet staken.
Ben ik dus een antisemiet?

Wat humanisten zich sinds eeuwen tot taak
stellen is weer hoogst actueel: onzindelijk
denken blootleggen.

Boudewijn Chorus

naam

adres

pc/plaats

telefoon

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:

Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam
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Keuze voor of
tegen prenatale screening
'De Gezondheidsraad adviseert om alle zwangeren standaard een

tripeltest aan te bieden. Als dit advies wordt opgevolgd door de nieu-

we minister van volksgezondheid, moet iedere aankomende ouder in

Nederland kiezen voor of tegen prenatale screening, en in feite ook

voor of tegen het leven met een gehandicapt kind. 'Je mag in deze

moderne samenleving niet meer zeggen: ik wil die keuze niet maken.'

Hellen Kooijman

de HUMANIST JULI/AUGUSTUS 2002•

Anja Koops was 35 toen zij zwan-
ger raakte van haar derde kind. Ze
wilde een vruchtwaterpunctie
laten doen, zodat ze zeker wist dat
het kind geen Downsyndroom
had. Maar in Nederland mogen
enkel vrouwen vanaf 36 jaar een
punctie laten doen. Koops' huis-
arts raadde haar een nekplooime-
ting aan. Hierbij kijkt de gynaeco-
loog op een echo of de nekplooi
van de foetus verdikt is. Dat kan
wijzen op een mongooltje. Koops
volgde het advies op. 'Er was geen
verdikking te zien dus er was niets
om me zorgen over te maken.' Een
half jaar later beviel ze van een
zoon. Het kind had het Downsyn-
droom.

In mei 2001 gaf de Gezondheids-
raad in een rapport over prenatale
screening aan de minister van
volksgezondheid het advies alle
zwangeren in Nederland, zo'n
200.000 per jaar, een tripeltest aan
te bieden. Dat is een bloedtest

waaruit blijkt of zwangeren een
verhoogd risico hebben op een
mongooltje of een kind met een
neuralebuisdefect, ofwel een open
ruggetje.

Willekeurige leef tijdsgrens
Tot nu toe wordt in Nederland pre-
natale screening op deze afwijkin-
gen enkel aangeboden aan vrou-
wen van 36 jaar en ouder. Het gaat
daarbij om diagnostische testen
als de vlokkentest en vruchtwa-
terpunctie waarbij met bijna volle-
dige zekerheid kan worden vast-
gesteld of de foetus de afwijking
wel of niet heeft.
Maar die leeftijdsgrens is erg wil-
lekeurig. De kans, zo blijkt uit cij-
fers, op een mongooltje is niet
zoveel lager als een vrouw 35 is, of
34. En theoretisch hebben alle
vrouwen een kans op een kind
met het syndroom van Down. Dus
waarom jongere vrouwen uitslui-
ten? Om nu alle 200.000 zwange-
ren per jaar een punctie of vlok-

kentest te bieden is verre van
wenselijk, met name omdat er een
kans van minstens I op IOO is dat
de zwangere een miskraam krijgt
door de ingreep. Bij een deelname-
percentage van 44 procent - het
percentage vrouwen boven de 36
jaar dat in 1998 een punctie of
vlokkentest liet doen - betekent
dit meer dan 850 dode foetussen
per jaar. Niet doen dus, zal elk
weldenkend mens zeggen.
De Gezondheidsraad adviseert
mede hierom een aanbod van de
ongevaarlijke tripeltest aan elke
zwangere. Ze wil hiermee de situ-
atie zoals die nu in Nederland
bestaat, reguleren. Want op dit
moment mogen vrouwen al wel
een tripeltest doen. Maar ze moe-
ten er expliciet om vragen. "We
hebben in Nederland twee wetten
die haaks op elkaar staan", zegt
Nico Leschot, klinisch geneticus in
het AMC in Amsterdam en een
van de leden van de commissie
die het advies opstelden. "Volgens



sie achter de feiten aan. De trend
is eigenlijk al gezet. Uit onderzoek
van het RIVMblijkt dat het aantal
vrouwen dat een kansbepalende
bloedtest deed in de afgelopen
tien jaar is gestegen. En ook vrou-
wenartsen zien die groei. "Er is
zeker een toenemende vraag naar
risicobepalende testen", zegt
Philip Stoutenbeek, als gynaeco-

loog verbonden aan het
UMC Utrecht. "Mensen
willen steeds vaker vol-
ledige zekerheid heb-
ben. Gisteren maakte ik
het ook weer mee. Er
kwam een zwangere op
het spreekuur die zei:

Ja, maar ik wil alles. Ik wil eerst
een echo voor de nekplooibepaling
en dan wil ik een vlokkentest en
dan nog een uitgebreide echo bij
achttien weken. En ik denk dat wij
steeds vaker geconfronteerd zul-
len worden met dit soort patiën-
ten."

denwisseling uitgelokt onder
medici. Tegenstanders van invoe-
ring vinden de test te onbetrouw-
baar en wijzen op het gebrek aan
tijd om goede voorlichting te
geven over de consequenties van
de test. Voorstanders wijzen op
het feit dat kansschattende testen
nooit volle zekerheid geven en
vinden dat het gebrek aan tijd

voor goede voorlichting niet het
probleem van de zwangere moet
zijn en dus geen argument is
tegen invoering van de tripeltest.
Het zal ongetwijfeld het stand-
punt van de nieuwe minister van
volksgezondheid over de tripeltest
beïnvloeden. Toch holt de discus-

De trend is eigenlijk al gezet:
steeds meer vrouwen vragen om
een kansbepalende bloedtest

Steeds meer testen
Een algemeen aanbod lijkt dus
veel voordelen te hebben. Maar
het advies heeft een felle woor-

de wet op het bevolkingsonder-
zoek mag je vrouwen een test
alleen aanbieden met toestem-
ming van de minister. En die toe-
stemming is er niet voor de tripel-
test of nekplooimeting. Maar de
wet die de rechten en plichten tus-
sen arts en patiënt regelt, schrijft
voor dat als een vrouw erom
vraagt de arts zo'n screening niet
kan weigeren. De beter
opgeleide vrouwen die
gemakkelijker toegang
hebben tot informatie
kunnen dus een test
krijgen, terwijl een
andere groep het niet
weet en niets krijgt aan-
geboden, want dat is verboden. De
commissie vindt die ongelijkheid
onterecht."
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Wetenschappers zitten niet stil. Er
wordt nu onderzoek gedaan naar
het opsporen van het syndroom
van Down middels meting van het
neusbeentje. Er is een mogelijk-
heid om de tripeltest uit te breiden
met een vierde stof: de quadruple-
test. En nog meer. Waarom zou
een zwangere geen gebruik
maken van die testen? Zoals Anja
Koops zegt: "Niemand wil een
gehandicapt kind. Als je de keuze
hebt wil iedereen een gezond kind
dat later lekker mee kan draaien."

Niet meer zo onschuldig
Nu geldt nog dat vrouwen kunnen
zeggen: 'Ik wist niet dat die moge-
lijkheid er was'. Maar wie een aan-

bod krijgt, is verplicht om te kie-
zen. Al is het alleen al voor het
afslaan van dat aanbod. Momen-
teel weigert de helft van de zwan-
gere vrouwen boven de 36 een
aangeboden test. Het is een reden
voor medici om te zeggen dat het
allemaal niet zo'n vaart zal lopen.
Maar de vraag is in hoeverre die
weigering juist samenhangt met

de leeftijd. Wie haar vruchtbaar-
heid ziet slinken, zal zich wellicht
eerder neerleggen bij het lot.
Bovendien geeft kansbepalende
screening geen risico's op een mis-
kraam.
Als het advies van de Gezond-
heidsraad wordt opgevolgd krijgen
in ieder geval potentiële ouders
voorlichting over het waarom van
prenataal testen. Dat roept vragen
op die ze wellicht liever niet willen
beantwoorden. Stilstaan bij wat te
doen als het kindje dat in je buik
groeit gehandicapt is, is niet leuk.
De roze wolk van de zwanger-
schap verwaait dan snel. Sommige
gynaecologen vinden zelfs dat
door een standaard aanbod de

zwangerschap gemedicaliseerd
raakt.
Klinisch geneticus Nico Leschot
vindt dat geen juiste redenering.
"Als je naar de afdeling verloskun-
de gaat en je legt daar honderd
baby's op een rij, dan zullen er drie

van zijn waarvan je zegt: daar is
iets ernstig mis mee. Met de voor-
lichting hoor je te beginnen te ver-
tellen dat drie procent van de
vrouwen, of ze nu een test laten
doen of niet, geen gezond kindje
krijgt. De Gezondheidsraad wil
proberen om die mensen die
boven die drie procent uitkomen
te helpen. Daarvoor moet je men-
sen voorlichten en daarmee is de
zwangerschap niet zo onschuldig
meer als je misschien in je roman-
tische bui zou willen dat ie was."

De ethische dimensie
Als het om de ethische dimensie
gaat is de discussie in de kern niet
zozeer anders dan bij de invoering
van de vlokkentest en vruchtwa-
terpunctie, weet Henk Manschot,
hoogleraar ethiek aan de Univer-
siteit voor Humanistiek en voor-
zitter van Celaz, de ethische com-
missie ethiek en levensbeschou-
wing van de Brancheorganisatie
Zorg. "Alhoewel een aanbod aan
alle zwangeren een mentaliteits-
verandering met zich mee kan
brengen." Want als het aanbod van
prenatale testen bij wet is gere-
geld en iedereen ermee te maken
krijgt, is weigeren steeds minder

mogelijk. 'Door de
toenemende tech-
nische en medi-
sche mogelijkhe-
den handicaps te
voorkomen, zal de
veran twoordelijk-

heid voor de zorg voor
een gehandicapt kind steeds meer
gelegd worden bij de ouders. Niet
alleen de omgeving, maar ook
zo rgve rze kerin gsm aa tscha ppi jen
zullen zeggen bij het ter wereld
komen van een mongooltje: u had
het kunnen weten, dus dan moet



u zelf de consequenties daarvan
maar dragen.'
Het is een toekomstgedachte die
hem zorgen baart. "Zwangeren
moeten zeker de keus hebben om
die zwangerschap af te breken",
meent hij. "Maar een positieve
testuitslag mag niet automatisch
een abortus betekenen. Want
daardoor koppel je het oordeel
van wat een menswaardig
bestaan is aan het wel of niet heb-
ben van een handicap." En dat is
een stap te ver. "Ieder mens, ook
die met het Downsyndroom of
wat voor functiebeperking dan
ook, is volwaardig. En een samen-
leving die dat niet meer ziet, moet
zichzelf vragen stellen, want die is
bezig een perfectionistisch mens-
zijn tot norm van gelukkig leven te
maken."
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samenleving niet meer zeggen: 'Ik
wil niet over die keuze nadenken.'
Dat moet. Juist omdat er steeds
meer technische en medische
mogelijkheden zijn om het leven
te modelleren." Dat is wellicht
zwaar, geeft hij toe. "Maar de
oplossing is niet om te zeggen: we
laten die keuze maar weg."

Met Bruin, het derde kind van Anja
Koops, gaat het goed. 'Hij is het
minst ziek van ons allemaal.'
Terugkijkend op de uitslag van de
nekplooimeting zegt ze: "Ik vind
het nu heel moeilijk om te zeggen
wat ik gedaan zou hebben als ik
het wist." Ze zwijgt even. "Ik denk
dat ik dat kind dan niet zou heb-
ben gekregen. Puur uit angst voor
het onbekende. Je ziet dat soort
kinderen af en toe, en dan denk je:
Dat zou ik nooit aankunnen. Maar
op het moment dat het je over-
komt, dan moet je wel. En dan
blijkt het ook te gaan."

len van een foetus omdat het
gehandicapt is niet ook impliciet
in dat dit kind als minder vol-
waardig gewaardeerd wordt. Een
bittere paradox, weet ook

Manschot. "Toch mag je niet de
conclusie trekken dat, omdat er
een keuze is voor zwangerschaps-
afbreking, gehandicapt leven
automatisch minderwaardig leven
is. Daar ligt de grens."
En juist omdat een verschuiving
van die grens dreigt, moet de
samenleving zich continue blijven
oriënteren. En moet iedereen een
standpunt innemen, een keuze
maken, eigenlijk al voor de zwan-
gerschap. "Je mag in deze moderne

'Een positieve testuitslag
moet niet automatisch een

abortus betekenen'

Een bittere paradox
Een ideale samenleving is volgens
Manschot een samenleving waar-
in zowel plaats is voor ouders
die gehandicapten wil-
len voorkomen als
ruimte voor mensen
die besluiten een
gehandicapt kind wel
geboren te laten wor-
den. Die keuze moet
weloverwogen zijn. "En
dat betekent dus dat ouders bij het
voorlichten over prenatale testen
ook te horen krijgen hoe het is om
te leven met een kind met het syn-
droom van Down of andere handi-
caps. En je mag zeker de zware
kanten daarvan niet onderbelicht
laten." Wat met name van belang
is, meent hij, is het aangeven van
de volwaardigheid van mensen
met een functiebeperking.
En hier knelt een levensgroot
dilemma. Want houdt het wegha-
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Zomercursus praten over de dood
Opvattingen over de dood zijn opvattingen over het
leven. In de zomercursus 'Praten over de dood verrijkt
je leven' verdiepen we ons in die opvattingen, con-
fronteren ze met onze persoonlijke opvattingen en
betrekken we er verwante thema's bij: het levensein-
de als bewuste keuze, het belang van afscheid
nemen, de betekenis van rituelen, het nalaten van
meer dan geld en goederen en de betrokkenheid van
anderen.
Heeft u de behoefte om van gedachten te wisselen
met anderen over de dood? Geeft u zich dan op voor
de zomerschool van de Internationale School Voor
Wijsbegeerte en het Humanistisch Verbond. Van
maandag 22 juli t/m vrijdag 26 juli in De Queeste te
Leusden. De kosten bedragen € 450,- incl. verblijf en
€ 329,80 zonder logies/ontbijt. Vrienden van de ISVW
en leden van het Humanistisch Verbond genieten een
korting van € 13,50 op de deelnamekosten. Voor meer
informatie en het gehele programma kunt u zich
wenden tot de ISVW, tel: (033) 422 72 00 of e-mail:
info@isvw.nl. Kijk ook op www.humanistischver-
bond.nl en www.isvw.nl

Wereld Humanisme Dag
21 juni is niet alleen de langste dag van het jaar, het
is op die datum tevens Wereld Humanismedag. Een

Word nu Lid

dag die steeds vaker op de kalender verschijnt. Aan
het begin van de jaren tachtig besloot de
International Humanist and Ethical Union tot het
instellen van een datum waarop speciaal aandacht
wordt gevraagd voor het humanisme. Niet alleen de
Amerikaanse en Britse humanisten waren voorstan-
der van dit plan, al eerder opperde dr. J.P.van Praag dit
idee. Dat de langste dag van het jaar hiervoor gekozen
werd, mag worden gezien als een teken van levens-
optimisme en dat de Franse humanist Sartre op die
dag geboren is, berust op louter toeval. Maar dat wij u
nu een speciale aanbieding doen, is voorbedachte
rade. In het kader van Wereld Humanismedag heeft
het Humanistisch Verbond een mooie aanbieding
voor u: 3 boeken over het humanisme voor slechts
€ 12,50 (normale prijs € 20,50).

Het pakket is samengesteld uit 'De Menselijke Maat';
over humaniteit en beschaving na 2000, Humanisme
Actief; een overzicht van de humanistische beweging
in Nederland en het boekje Is jouw publieke ruimte
even groot als de mijne?; over de spanning tussen
grondrechten, gedrags- en fatsoensregels.
Maakt u hiervoor € 12,50 over op Giro 58 o.v.v.
Boekenpakket Wereld Humanismedag en uw adres-
gegevens. Na ontvangst van uw betaling krijgt u het
pakket thuisgestuurd. Geldig zolang de voorraad
strekt.

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:

M/V

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 € 50,- perjaar, jongeren tot 27jaar betalen €22,50, 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 151°58,
waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank . Humanistisch Verbond
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Daar in Lourdes,
tussen de varens zou
ik met haar de liefde
willen bedrijven

Het deed me deugd te zien hoe Gerard Reve het vorige
nummer van De Humanist opluisterde. Vooral de foto
waar op de achtergrond een bleekblauwe Maria prijkt
kan ik wel smaken. Het heeft me gunstig gestemd en
ik wil daarom een toegift doen en de lezers van De
Humanist bekend maken met één van de mooiste en
meest bijzondere plekjes van Vlaanderen: Lourdes, te
Oostakker-Gent.
Het ligt gekneld tussen de stad en het industriegebied,
maar het is van een intimiteit en rust die me telkens
weer ontroert. Het begint al bij de nadering. Ik ga er
vaak naartoe op zondagochtend, zo vroeg mogelijk,
voor de toeristen komen. Dat is het geprivilegieerde
moment van de pelgrims, de
echte bedevaarders. Ik slenter
langs de bomen en de ingang
van de kerk naar de grot. Ik rol
rustig een sigaretje en vraag
een vuurtje aan een bejaarde
man die naast me slentert.
''Als dat het enige is dat ge
mankeert" antwoordt hij met
een wrange glimlach en reikt me het peukje van zijn
sigaar aan. Vooraleer ik het plein van de grot betreed,
geven twee aan de bomen gespijkerde bordjes de toon
aan: 'Stilte!'. Er is geen plek in Vlaanderen die zo stil is,
zelfs al loopt de autosnelweg hier op een boogscheut
vandaan. Het geroezemoes van de beschaving lijkt hier
een ander geluid te worden, het wordt geabsorbeerd in
de geprevelde gebeden en ontsnapt aan de gebogen
hoofden. Vanuit de kerk, achter mij, weerklinkt het Lof
en hoor ik vrouwenstemmen zingen: "Liefde gaf u dui-
zend namen". Links van die grot stroomt het heilige
water. Hier is Maria in andere tijden verschenen en
heeft ze gezegd 'Boetvaardigheid! Boetvaardigheid!
Boetvaardigheid!!!' zo staat op het grote bord boven de
waterkraantjes geschreven, inclusief uitroepingste-
kens.

In die Grot is het warm. Duizenden kaarsen zijn hier
door de bedevaarders aangestoken. 'TWeemannen in
overall passeren hier vele malen per dag om half opge-
brande kaarsjes uit te blazen en in grote plastic vuil-
bakken te kieperen. Omdat het anders geen werk is, er
zijn er te veel. In het flakkerend licht hangen honder-
den briefjes van mensen die hier een gunst komen
vragen voor iemand die hen dierbaar is. Of een

bedankje omdat hun leven een gunstige wending heeft
genomen. Ik lees hoe Germaine vraagt dat haar nichtje
zou genezen van een misvorming van de benen. "En
binst ik hier toch ben, denk ook eens aan Roger die er
altijd alleen voor staat met zijn miserie" schrijft ze
onderaan het kaartje.
Ik ga op één van de bankjes zitten voor de grot, waar
de bedevaarders hun rozenkrans en hun weesgegroe-
ten komen mompelen. Ik kan me er niet van weerhou-
den me af te vragen welk leed hen heeft getroffen, wat
zij mankeren. Ik voel me een beetje voyeur in dit uit-
stalraam van de vergankelijkheid van het leven.
Wanneer een vrouw met een hoofddoek neer gaat zit-

ten vraag ik me af of ze kaal
zou zijn. Chemo, weet je wel.
Wanneer een jonge man met
een buggy zich naast zijn echt-
genote zet en haar hand vast-
houdt, vraag ik me af welk
noodlot de baby getroffen
heeft. Een voos gevoel alsof ik
een perverse versie van

Temptation Island bekijk. Is het dat wat mij naar deze
plek drijft? Misschien, maar het is ook de symboliek
van Maria. De oermoeder, die nochtans Onbevlekt is. Ik
kan het niet nalaten daarover te fantaseren. Hoe zij
het gedaan zou hebben. Maria zit natuurlijk vooral in
de hoofden van de mannen, zij is hun antwoord op
hun angst voor de vrouw, voor de wilde, de seksuele
vrouw, voor de verslindende vagina, de angst voor hun
eigen lust en de twijfels die ze voelen wanneer ze
beseffen dat ze die lust niet meer in de hand zouden
kunnen houden. Ook dat is de rusteloosheid van die
schijnbare rust.

Ik beëindig mijn bezoek aan Lourdes zoals gewoonlijk
met een wandelingetje in het park achter de grot. Daar
is het weer, mijn fantasme dat telkens terugkomt als
ik hier ben. Dat ik hier, in dit park, onder de eeuwen-
oude beukenbomen, haast in de schaduw van de grot,
met mijn vriendin, de moeder van mijn zoon zou zijn
en met haar de liefde zou bedrijven tussen de varens.
Het zou passen bij haar naam die degene van een
koningin is. Een bijzondere naam. Eén van mislatijn.
Het zou een mooie ode aan deze plek zijn, een verwer-
king van de onbevlektheid, een zalig stukje rusteloos-
heid, een hemelvaart. Schoon. Wreed schoon .
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Tegen de nostalgie,
voor de
maakbaarheid

Arjan Post

Adriaan van der Staay (1933) is in
alles een intellectueel, maar echt
recht doe je hem niet met dat eti-
ket. Het doet nog te veel denken
aan van column naar televisie
struikelende femelaars die nu
eens het fatsoen, dan weer elkáár
tegen het licht houden. Zeker, hij
is iemand van uitgesproken opi-
nies; maar door zijn welhaast
onbegrensde interesse en eruditie
heeft zowel de man als de mening
een aanzienlijk langere houdbaar-
heidsdatum. Wie door zijn werk
reist, staat oog in oog met de
geschiedenis, de cultuur, de
beschaving zelf. Het etiket homo
universalis past daar beter bij.
De vele decennia aan redes, essays,
boeken, onderzoeken en recente-

lijk ook verhalen, zijn daarvan niet
eens het beste bewijs. Je merkt het
vooral bij hem thuis, in de monu-
mentale Leidse stadswoning. Als
hij open doet realiseert hij zich
plotseling dat er nog geen koffie is:
hij was de tijd helemaal vergeten
door het lezen van de Herald
Tribune. En in de kosmopolitische
ontvangstkamer vol wandschilde-
ringen, tapijten, meubels en lam-
briseringen, houdt hij een nauw-
keurig exposé over de herkomst,
productie en restauratie van zijn
schatten. Ook ogenschijnlijk bete-
kenisloze voorwerpen verwijzen
naar zijn ideeënwereld: het kleine
tuingereedschap in de venster-
bank herinnert onmiddellijk aan
Goethe, wiens eerbied voor de

natuur Van der Staay inspireerde
tot het ontwikkelen van een 'tuin-
filosofie'. Alles heeft een context,
een geschiedenis.

Obscurantisme
Zo blijkt ook tijdens het gesprek,
met verse koffie en koekjes, als de
hond begint te blaffen. Met waar-
schijnlijk de enige stemverheffing
die hij zichzelf toestaat, waar-
schuwt Van der Staay de laagpoti-
ge wolf: "Sun Wu Kung, kalml" Het
is geen bezweringsformule, maar
de naam van de koning der apen
uit een Chinese legende, over de
trektocht van een monnik naar
verlicht Tibet en India. "De aap is
interessanter dan de monnik",
vertelt Van der Staay, omdat die
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beurtelings 'bovenmatig energiek,
zelfbewust en dom is' - heel wat
aansprekender dus dan een gede-
cideerde monnik, te meer omdat
de aap na tal van rampen op de
troon belandt. Voor de Chinezen is
het een volksheld à la TijI
Uilenspiegel, voor Van der Staay
toont het verhaal het belang van
trial and error.
Die notie van vallen en opstaan,
van afbraak en geboorte, is voor
hem de 'motor' achter culturele
groei, uitvinden, leren - drie
terugkerende begrippen in zijn
geschriften en onderzoeken over
cultuurpolitiek, universele esthe-
tica en mondiale ethiek. Daarin is
een zekere dualiteit te bespeuren:
enerzijds is de socialistische echo
van vooruitgang en democratise-
ring hoorbaar, anderzijds is hij
bepaald somber over de mens. "Ik

ben het met Hegel eens dat de
menselijke geschiedenis voorna-
melijk ruïnes heeft opgericht",
zegt hij dan. Maar hij is niet per
definitie somber over de mensen,
meervoud. Hij is optimistisch over
de 'enorme mogelijkheden' van
hun gezamenlijke inspanningen.
Probleem is alleen dat zij dat zelf
onvoldoende inzien. En dat sterkt
hem alleen maar méér in zijn
strijd tegen obscurantisme.

Universeel humanisme
Over twee weken ontvangt hij de
]'P van Praag-prijs, in 1969 inge-
steld bij het afscheid van de alge-
meen-voorzitter van het Huma-
nistisch Verbond. Tot eerdere win-
naars behoren mensen als Annie
Romein -Verschoor, Piet Spigt, Otto
van der Gablentz en Max van der
Stoel. Van der Staay is naar het

oordeel van de jury een belangrij-
ke bron van inspiratie voor het
humanisme en de culturele diver-
siteit in Nederland en ver daarbui-
ten. Het is een beloning die in
ieder geval past bij zijn imposante
staat van dienst: bijna twintig jaar
directeur van het Sociaal en
Cultureel Planbureau; directeur
van de Rotterdamse Kunst Stich-
ting; initiatiefnemer van Poetry
International, Film International
en Architecture International; lid
van het Prins Claus Fonds; opstel-
ler van het eerste Wereldcultuur-
rapport van de UNESCO; jarenlang
Socrates-hoogleraar Kunst en
samenleving in humanistisch per-
spectief - enzovoort.
Maar hoezeer de menselijke
betrekkingen met al die arbeid ook
gediend zijn, hij behoort niet tot
de vaandeldragers van 'het'
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'De menselijke geschiedenis
heeft voornamelijk ruïnes

opgericht'

humanisme. Zijn eerste reactie op
de toekenning is dan ook verba-
zing. Want al is hij als oud-jurylid
van de prijs enigszins bekend met
de procedures en criteria van toe-
wijzen, aan zichzelf had hij in
ieder geval nooit gedacht. "Ik heb
me altijd nogal gedistantieerd
gedragen tegenover het huma-
nisme", zegt Van der Staay. "Ik ben
van nature niet iemand die houdt
van bewegingen of clubs, ik hoor
niet ergens bij. Bovendien versnip-
per ik mezelf; mijn werk is nogal
generalistisch."
Misschien is het juist die onafhan-
kelijke en brede visie die een
humanistische habitus dragen.
Daar moet hij even over naden-
ken, om vervolgens stellig te ant-
woorden: "Toen ik van die prijs
hoorde, realiseerde ik me: ja,
eigenlijk hebben ze wel gelijk. Er
zit in mijn werk zeker iets huma-
nistisch. Niet dat van een bepaal-
de partij of levensbeschouwing,
maar meer een universeel huma-
nisme. Om het deftig te zeggen:
het humanisme van de geest."

Verantwoordelijke elite
In een beschouwing over de
Alexandrijnse bibliotheek vatte hij
ooit samen hoe die op westerse
leest (hoewel zeker niet uitslui-
tend) geschoeide ethiek eruit zou
moeten zien: de verbreiding van
een wetenschappelijke houding;
de gelijkwaardigheid van mensen;
de autonomie van recht, kerk, stad
en universiteit; en het vooruit-
gangsideaal. Hij wees vooral ook
op de noodzaak van het raadple-
gen der geschiedenis. Daarom
luidt de titel ook, met een staayi-
aanse bon-mot, 'De bibliotheek
van Alexandrië en andere actuele
vraagstukken' .

Maar de boodschap werd niet
opgemerkt - hoe tekenend. "In een
recensie ervan werd de titel ver-
draaid tot ' ... en andere culturele
vraagstukken'. Men had de tegen-
stelling niet gezien tussen een
verdwenen bibliotheek uit de oud-
heid en de actualiteit, waartussen
een dialoog zou moeten bestaan.

En dat is iets wat in onze tijd erg
ontbreekt: een dialoog met onze
voorgangers. Zoals Montaigne dat
deed, of Cicero, of in zekere zin
ook Herodotus."
Onlangs bracht hij een bezoek aan
Boston, waar hij ooit college gaf.
Bij een maquette over het Boston
van de Tea Party en de Ameri-
kaanse onafhankelijkheidsstrijd,
zag hij een echtpaar naar binnen
lopen. De man bedacht zich ech-
ter. Hij zei tegen zijn vrouw: 'I don't
like history'. Van der Staay zal het
altijd bijblijven als een schokken-
de ervaring. "Voor mij betekent
het zoveel als: I don't like to under-
stand who I am." Het is het gebrek
aan ordening en hiërarchie, het
ontbreken van historische diepte
bij de consumptie van massa's
informatie, oordeelt hij met een
zuur gezicht. Nog zoiets: laatst zat
hij in een auto met chauffeur. Die
was 'zoekende' in zijn bestaan. Hij
had overal gezocht, ook bij
Darwin. Van der Staay informeer-
de naar het resultaat (imiteert ver-
wend kind) "Ja, die Darwin was
eigenlijk ook niks."

Zulke existentiële nood wakkert
de roep om een elite aan die weer
aangeeft hoe het hoort. Van der
Staay is echter weinig enthousiast
voor zo'n stratificatie, maar is er
'in abstracte termen' van over-
tuigd dat er altijd ergens een elite
is die verantwoordelijkheid
draagt. "Ik kijk nóóit bij het ont-

staan van de
geestelijke ver-
warring, zoals
rond de dood van
Fortuyn, op de
manier: moet je
die mensen eens
verward zien. Ik

denk altijd: wie in
de elite van een samenleving heb-
ben gefaald?" Als er serieuze
maatschappelijke problemen zijn,
dan ligt dat aan 'de stompzinnig-
heid' van politici, justitieambtena-
ren en de politie. "Maar in de eer-
ste plaats van de politieke top."

Maakbare samenleving
Zelf was hij ooit betrokken bij de
wederopbouw van het door drugs-
handel en prostitutie geteisterde
Willemstad. Door de stad in het
werelderfgoed in te lijven, wist hij
met politici het tij te keren. Dwars
tegen alle modes in, is hij er nog
altijd van overtuigd dat de samen-
leving maakbaar is. Zijn grote
voorbeeld is de oud-burgemeester
van New York, Giuliani. "Nadat we
twintig jaar naar criminaliteit
hebben zitten kijken alsof het een
natuurverschijnsel is, wist hij het
probleem drastisch aan te pak-
ken." Of neem de strijd tegen de
maffia in Italië: die samenleving is
'wezenlijk veranderd'. Maar hij
geeft toe: het eist offers, je moet
ervoor vechten. De filosofie van de
onmaakbaarheid is echter hoofdza-
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kelijk 'excuusgedrag' , 'een vorm
van decadentie'.
'Als in de jaren dertig van de vori-
ge eeuw Mein Kamp! wat meer
gelezen was in verlichte kringen,
was men niet zo overvallen
geweest door de daden van Hitier',
schreef hij vorig jaar in NRC
Handelsblad. Het was één van de
zeldzame keren dat hij uit zijn
schulp kroop - hij is iemand die
gevráágd wordt ergens over te
schrijven. Maar het moest, zegt
hij. Onder invloed van een groei-
ende islamofobie na de aanslagen
in New York werd de Arabische
televisiezender Al-
]azeera door het
Westen in de ban
gedaan. Dommig-
heid, vond hij
en wees JUIst op
het democratische
potentieel van het
station, dat een bijdrage zou kun-
nen leveren aan een publiek debat
in de Arabische wereld.

Domme society
Objectieve informatie als voor-
waarde voor handelen, dat was
naar zijn gevoel ook de opdracht
die hij sinds 1979 als directeur van
het Sociaal en Cultureel Plan-
bureau (SCP) had. De tijdgeest
werkte echter niet altijd mee. Zo
noemde Den Dyl zijn rapporten
ooit 'te conservatief', ondanks alle
'sympathie' die hij voor de
minister-president had. Bevlogen-
heid kan naar zijn mening slechts
volgen op kritische zin, en daar
ontbreekt het vaak aan. "De men-
sen blijven meestal vastzitten aan
de dingen die ze al denken. Vaak
zijn catastrofes nodig om ze wak-
ker te schudden."
Zoals I I september. Die catastrofe

lijkt model te staan voor het lot
van de mondiale 'risicosamenle-
ving' . Maar niet voor Van der
Staay. "Ik ben er heilig van over-
tuigd dat het mogelijk was
geweest om het te voorzien. Men
had veel eerder kunnen reageren
op allerlei signalen. Maar ja, de
mens is dom." Viel er dan wat te
leren? Hij somt op: er zijn hele
afdelingen van universiteiten die
weten wat er leeft in de wereld
van de islam, organisaties als de
CIA en de FBI, Europese gemeen-
schappen die 'weldadig werk'
hadden kunnen doen in het Nabije

Oosten, tientallen
Euro-pese landen
met 'diplomatie-
ke vertegenwoor-
digers op am-
bachtsstatus' die
steeds maar brie-
ven naar huis
schrijven 'over
hoe het ervoor
staat in die lan-
den'. Maar nie-
mand kwam kennelijk
op het idee: daar is haat, word wak-
ker, doe iets.
Hij is een groot voorstander van
Poppers open society, maar dat is
iets anders dan een 'domme socie-
ty' van laisser faire. "Een intelli-
gente society moet veel toelaten
én veel kiezen, oordelen." Het fun-
dament daarvan is, andermaal,
betrouwbare informatie. "Het is
helemaal niet zo moeilijk om te

weten wat er in een samenleving
gebeurt, maar dan moet je de
informatie wel tot je willen
nemen. Mijn planbureau heeft
gedurende twintig jaar ervoor
gewaarschuwd dat migratie geen
onverdeeld succes was. Al die tijd
is dat op ideologische gronden
niet gehoord. Doodzonde."

Neo-conservatisme
Dit is kennelijk niet het momen-
tum van de open society, stelt hij
vast. Daarvoor is er te veel neo-
conservatieve tegenwind, en voor-
al vanuit Amerika, 'een van de
meest achtergebleven, onweten-
schappelijke gebieden ter wereld'.
In plaats van het verkennen van

bronnen van groei en een cultuur
die past bij mondiale onderlinge
afhankelijkheid, zijn er enorme
angsten. "En dan is pure nostalgie
een gevaar, dat mensen doet
terugvluchten naar de koddebeier
en de veldwachter."
Het wetenschappelijke equivalent
daarvan is de notie van de botsen-
de beschavingen van Harvard-
politicoloog Samuel Huntington.
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ik doe."
Het is niet allemaal onopgemerkt
gebleven. Dat hij nu winnaar is
van een grote prijs doet hem bij-
zonder deugd. Is het erkenning,
een verlaat gelijk? "Nou kijk eens,
ik heb de brutaliteit om te denken
dat ik vaak gelijk heb. Maar zoiets
is het niet. Zo'n prijs geeft me
vooral het gevoel van communica-
tie. Ik zie het als een antwoord op
mijn werk. En dat is prettig."

er is, wordt door Amerika ingevuld
en 'intellectuelen en kunstenaars
laten het afweten'. Blijft over: een
verzameling nationale staten die
onder invloed van nostalgisch
populisme hun kop in het zand
steken en de grenzen sluiten.
Daarom is er hoop nodig. "En die
is objectief mogelijk. Er hééft een
Mozart geleefd, er hééft een filo-
soof als ChuangTze geleefd. Ook al
is het waarschijnlijk dat zulke ver-
lichte stemmen gevolgd worden
door verdomming, vergeetachtig-
heid en onbegrip, in alle nieuwe
omstandigheden zullen brokjes
van die ideeën voortleven."
Ook hijzelf is niet in elk opzicht
begrepen. Vorig jaar schreef hij
een verhalencyclus, 'Trage vertel-
lingen', gebaseerd op anekdotes en
ervaringen in het verre buiten-
land. Tot zijn spijt was daar in
Nederland geen belangstelling
voor. Maar via een omweg kwa-
men de verhalen bij een uitgever
in Beiroet terecht, waar ze zijn

gepubliceerd. Hij haalt
de bundel tevoorschijn:
in Arabisch schrift.
"Maar dat kan ik niet
lezen. En daardoor ont-
vang ik ook geen reac-
ties. Het geeft een
beetje een idee van wat

kelijk voor Europese vooruitgang;
waar geen cultuur geleerd wordt
daar valt ook niets te verwerpen,
zo schrijft hij in het lucide opstel
'Culturele groei': 'De culturele
paradox is dat wie zich door cul-
tuur laat bepalen, pas de vrijheid
wint daarvan afstand te nemen.'
Voorlopig is het een ernstig pro-
bleem dat Europa geen gemeen-
schappelijke taal kent, geen
Europese kranten heeft, en dus
geen publieke sfeer. De ruimte die

Nostalgisch populisme
En nu de cultuur nog, zo houdt
Van der Staay de wereldburgers
steevast voor. Daarbij is het hem
niet te doen om cultuurspreiding
'in de zin van propaganda voor
Beethoven ofzo', maar het stimule-
ren van een open cultuur. Dat was
ook het uitgangspunt tijdens zijn
jaren als Rotterdamse 'kunstpaus',
toen hij nadrukkelijk probeerde
om 'de massa' te betrekken in een
leerproces. Zo'n proces is noodza-

sociaal- rechtvaardige samenIevin -
gen uit de geschiedenis'. En dat
moet zo blijven, óók om tegen-
wicht te bieden aan Amerika.
Daarom is het noodzakelijk dat
Europa zich 'zeer snel bewapent'
en voortgaat op de ingeslagen weg
van democratisering 'via het
Europees Parlement, Vla het
Luxemburgs gerechtshof en via de
Conventie van de Rechten van de
Mens op het gebied van gemeen-
schappelijke waarden'.

'Humanisme is een geestelijk
fundament dat tegenstellingen

overbrugt'

Het inspireerde Van der Staay tot
een gekruid essay in de
Internationale Spectator. "Hun-
tington is met zijn belachelijke
nadruk op ras, religie en natie
iemand uit het verleden. Alles wat
hij te berde brengt, heeft voor mij
een hinderlijk element van illusio-
nisme." Natuurlijk zijn er botsin-
gen, maar de nadruk op statische
tegenstellingen en statische cul-
tuur is onjuist. En irritant; Van
der Staay gruwt bij het idee de
tulp als iets 'typisch' Hollands te
annexeren: eerder wees hij op de
Thrkse wortels ervan.
Dit is dus evenmin het moment
voor 'zijn' universeel humanisme.
En toch is het noodzakelijker dan
ooit. "De politieke elite heeft te
veel gedacht dat er onmaakbare
factoren zijn. En nu realiseert men
zich plotseling dat men verant-
woordelijkheid draagt voor de
samenleving." Daarom moet het
humanistisch gedachtegoed wor-
den verdedigd; niet alleen om het
gevoel van malaise tegen
te gaan, maar vooral ook
'omdat we zitten met tra-
dities die in veel opzich-
ten niet de onze zijn'.
Dan is een geestelijk fun-
dament nodig dat tegen-
stellingen overbrugt -
maar altijd met inbegrip van een
objectieve kijk naar zichzelf en
naar de wereld. "Dat betekent ook
dat de islam als een historisch
gegeven moet kunnen worden
bestudeerd."
Die 'overbruggingsideologie' is
gebaat bij een sterk Europa.
Ondanks de neurose, het 'ver-
schrikkelijke gebrek aan zelfver-
trouwen' sinds de Eerste Wereld-
oorlog, is Europa 'in menig opzicht
een van de meest beschaafde en

de HUMANIST JULI/AUGUSTUS 2002



Humanistische tropenjaren

'Ik weet al wat ik
Harry Kunneman later

in het bejaardenhuis
ga vragen'

In de jaren 1993 tot 1995 was ik voorzitter van
het Humanistisch Verbond, twee tropenjaren
van discussie over de koers van het HV.
Er waren toen drie stromingen. Allereerst de
'explicieten': zij die een terugkeer wilden naar
de (seculiere) grondslag van het HV.Als tweede
de 'implicieten': zij die een soort praktisch
humanisme wilden. Als derde: de 'gezelligen', zij
die ideologische schermutselingen niet op de
spits wilden drijven.
Nu zeg ik 'er waren ... ', maar dat is eigenlijk niet
helemaal juist. Er ontstonden
drie groepen; die kristalli-
seerden zich in de discus-
sie langzaam uit. Ik was
zelf een 'explicito', de
'implicito's' bevonden zich
op het centraal bureau en
de 'gezelligen' bevonden
zich onder de financieel
deskundigen die in het
hoofdbestuur in ruime mate vertegenwoordigd
waren.
Achteraf moet ik de 'gezelligen' gelijk geven.
Maar ja, dat is wijsheid achteraf. Je bent jong en
je wilt wat, dus ik ging er stevig tegenaan. Op de
dag waarop het nieuwe bestuur aantrad, hield ik
een ronkende toespraak waarin een nieuw
humanisme werd geproclameerd dat richtingge-
vend zou moeten zijn voor de toekomst. Enkele
vooral traditionele leden van het HV waren
enthousiast, maar binnen de 'instituties' (cen-
traal bureau, Universiteit voor Humanistiek) ont-
stond een aanzwellende weerstand die ik gedu-
rende mijn bestuursperiode niet heb zien ver-
minderen.

Ideoloog van de kleineren
Nu, zeven jaar later, zijn de tegenstellingen nog
precies dezelfde, zo blijkt uit het vorige nummer
van de Humanist. Het heet nu 'klein' en 'groot'
humanisme. En ja, groots en meeslepend leven
wil ik nog steeds. Ook nu zijn er nog van die
voorstanders van het 'grootse gebaar' en de

'kleineren', de praktischen. Harry Kunneman
was toen ook al een belangrijk ideoloog van de
kleineren, en zowaar, dat is hij na zeven jaren
nog steeds, zo blijkt. Zo zal dat ongetwijfeld nog
vele jaren doorgaan en dat is ook helemaal niet
erg.
Laatst was ik op een avondje van de Universiteit
voor Humanistiek en daar bloeide de oude con-
troverse nog even op. Eén van de deelnemers
aan het panel was de schrijfster NaÏma El Bezaz
die ik in de trein terug naar Amsterdam weer

tegenkwam en met wie ik de
avond nog even evalueerde.
Wat haar vooral getroffen
had was het hoge abstrac-
tieniveau van de gedachte-
wisseling. Even dacht ze:
'Wat is de praktische bete-
kenis hiervan?'. En inder-
daad, het eerste deel van

de avond ging het veel over
wat precies de verschillen waren tussen de
marxistische en de foucaultiaanse visie op de
structurering van de leefwereld die in het post-
habermasiaanse paradigma zo kernach tig ... ,
enfin, zo ging dat nog even door.
Wanneer ik straks met Harry Kunneman in het-
zelfde bejaardentehuis ons gesprek over de
koers van het HV voortzet, dan ga ik hem iets
vragen wat ik tot nu toe nog nooit heb gedurfd
en wat ik hem op die bewuste avond ook niet
durfde te vragen. Als u belooft het niet verder te
vertellen zal ik u nu zeggen wat het is. Ik zal
hem dan vragen: "Maar Harry, hoe kun jij nu zo
hoog opgeven van praktisch humanisme, van
aansluiten bij de praktijk en de leefwereld, jij die
je hele leven aan de universiteit hebt georeerd
en nog nooit met je handen in de klei hebt geze-
ten, maar alleen maar onbegrijpelijke filosofen
hebt bestudeerd die schrijven in een jargon dat
op z'n zachtst gezegd voor gewone mensen niet
zo toegankelijk is?"
Ongetwijfeld heeft Harry op die vraag een bevre-
digend antwoord. Maar dat hoor ik dan wel.
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Homohaat

'Niet ••verzwIJgen,,

Win Castermans

Het verhaal van Bert Boelaars in
het vorige nummer van de
Humanist over de mishandelde
homoseksuele leraar staat niet op
zichzelf. Boris Dittrich van D66
krijgt sinds anderhalf jaar een à
twee keer per week een mail van
homo's die uitgescholden, gepest,
bespuugd of bedreigd worden. Hij
beantwoordt de mails en soms
nodigt hij mensen uit voor een
gesprek. Dan kunnen ze in ieder
geval stoom afblazen. Verder stelt
hij het probleem van de toegeno-
men homohaat aan de orde in de
Threede Kamer. Dittrich: "Mensen
zeggen wel eens dat ik maar door-
ga over homo's. Maar homo-eman-
cipatie is absoluut niet afgerond
met de openstelling van het bur-
gerlijk huwelijk en de mogelijk-
heid tot adoptie voor homo stellen.
Het ligt als een baksteen op mijn
maag dat mensen zich beroepen
op vrijheid van godsdienst en op
die manier homo's kunnen beledi-
gen."

De Nederlandse antidiscriminatie-
bureaus bevestigen dat in 2001 de
discriminatiezaken op grond van
geloof en seksuele gerichtheid
percentueel gezien sterk zijn
gestegen. In 2000 was het percen-
tage klachten dat betrekking had
op deze gronden beide drie pro-
cent. In 2001 is het percentage
godsdienstzaken verdubbeld tot
zes procent. Discriminatie op
grond van seksuele gerichtheid
overtrof de verdubbeling en
beslaat nu zeven procent van alle
meldingen van discriminatie.

Weggepest
De Hoge Raad zal pas in 2003 een
uitspraak doen over de beledigen-
de woorden van de imam El
Moumni. Moeten we tot die tijd
lijdzaam toezien hoe het aantal
meldingen stijgt? Wat kunnen we
hiertegen doen en wat zeggen
woordvoerders van Nederlandse
en islamitische organisaties over
dit tere onderwerp?

Rob Tielman somt zonder denk-
pauzes in te lassen op wat er zoal
gebeurt en moet gebeuren op dit
gebied. Ook hij constateert meer
antihomogedrag in Nederland dan
twintig jaar geleden. Tielman zat
als begeleider van studenten van
de lerarenopleiding voor huma-
nistisch vormingsonderwijs vaak
achter in de klassen. Tijdens de
observatie van studenten viel hem
op dat vooral Marokkaanse jon-
gens steeds meer antivrouw en
antihomo-uitspraken deden. Voor
openlijk homoseksuele docenten
werd de situatie ondraaglijk. Velen
zijn weggepest en in de WAO
terechtgekomen.
In juli 2001 zegde voormalig
staatssecretaris van Onderwijs
Karin Adelmund toe hier iets aan
te doen.

Confrontratie werkt niet
De oplossing voor dit probleem
ligt onmiskenbaar in opvoeding
en onderwijs. Het resultaat is
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onder meer het project
Onderwijs en homosek-
sualiteit van het Alge-
meen Pedagogisch Studie-
centrum dat geleid wordt door
Tielman. Wat houdt dat project in?
Allereerst moet de onderwijsin-
spectie nu nagaan of er inderdaad
sprake is van antivrouw of antiho-
moseksueel gedrag bij scholie-
ren.Vaak gaat dat hand in hand.
Het is een project van meerdere
jaren waarbij grondig wordt geke-
ken wat scholen in de alledaagse
praktijk doen. Het gaat dus niet
om wat een school daar in theorie
over zegt. Op basis van artikel 23
in de grondwet is de overheid
bevoegd om in te grijpen. Als een
school echt faalt, kan in het uiter-
ste geval zelfs de bekostiging
gestopt worden.
Er worden ook proefprojecten
opgezet om te onderzoeken wat
de beste vorm is om homohaat te
bestrijden. Het klassieke model
was dat je COC-voorlichters uitno-
digde en een homo of lesbo met
een klas confronteerde. Maar met
de doelgroep van Marokkaanse
jongens leidde dat tot enorme
escalaties.

Je kunt homoseksualiteit ook inte-
greren bij andere vakken. Bij wis-
kunde kun je bijvoorbeeld ook
spreken over vriendenstellen of
vriendinnenparen, en niet alleen
over gezinnen. Dat geldt ook voor
het vak verzorging en maatschap-
pijleer.
De lesstof zelf moet ook onder-
zocht worden. Wat gebeurt er in de
schoolboeken? Welk video- of dvd-
materiaal is beschikbaar? Komt
het onderwerp wel aan de orde?
En op welke manier?
En er is de Onderwijstelefoon
(0800-1608). Kinderen kunnen
anoniem bellen als ze gepest wor-
den. Voor docenten is er een help-
desk: www.gay-and-school.nl.In
het basisonderwijs gaat het rede-
lijk. Maar de grootste moeilijkhe-
den zijn in het voortgezet lager
beroepsonderwijs. Daar is nog veel
te doen.

Maatschappelijke dialoog
Buiten het onderwijs zijn het
Humanistisch Verbond en het COC

begonnen met een
brede maatschappe-
lijke dialoog rond islam
en homoseksualiteit.

Stelselmatig zijn moslims, huma-
nisten en christenen in gesprek
over dit onderwerp. Rob Tielman
vindt het belangrijk dat huma-
nisten deelnemen aan deze dis-
cussie. "Juist als het gaat om gods-
dienstig aangezette conflicten
werken humanisten vaak depola-
riserend. Ze brengen het weer
terug tot de vraag: hoe zit het nu
eigenlijk met de mensen? En met
de menselijke waardigheid? Het
gaat uiteindelijk om het feit dat
beide partijen elkaar als mens res-
pecteren."
"In islamitische landen is homo-
seksualiteit onbespreekbaar", zegt
Tielman, maar tegelijkertijd heb-
ben islamieten een gigantische
hoeveelheid boter op het hoofd.
Dat geldt met name voor Marokko.
Als er ergens veel seks plaatsvindt
tussen seksegenoten, dan is het
wel daar. Op grote schaal hebben
jongens onderling of met neven
en ooms seks. Het is werkelijk
ongelooflijk, maar het mag niet
besproken worden."
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'Als er ergens veel seks plaats-
vindt tussen seksegenoten, dan

is het wel in Marokko'
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Tielman ziet een verband met
potenrammen. "Daar zie je ook dat
juist degenen die emotioneel pro-
blemen hebben met homoseksua-
liteit, er zelf in hun privéleven mee
te maken hebben. Die reageren dat
af op openlijke homo's. Dit ver-
klaart in hoge mate waarom juist
Marokkaanse jongens zo antiho-
mo zijn. Ze leven in Nederland,
waar frank en vrij over dit onder-
werp wordt gesproken. Zelf doen
ze wel degelijk aan 'gelijkslachtige
seks', maar je moet het er vooral
niet over hebben."
Toch is het is van groot belang
hierover te spreken, vindt Tiel-
man. "Als je het toedekt, wordt de
beeldvorming alleen maar erger.
Het zijn niet uitsluitend Marok-
kaanse jongens die agressief zijn
naar homo's. Potenrammers uit de
jaren zeventig, tachtig waren wel
degelijk autochtoon en er wordt
nog steeds geramd door blanke
Nederlanders."
Tielman vervolgt: "Door nu te
benoemen dat het om een kleine
groep Marokkaanse jongens gaat,
maak je duidelijk dat de overgrote

meerderheid van de Marokkanen
zich uitstekend gedraagt. Vooral
de Marokkaanse meisjes, die
gedragen zich echt voorbeeldig. Er
mag niet gegeneraliseerd worden,
maar zeker ook niet gezwegen."

Kleine groep die faalt
De groep relschoppers annex
homohaters moet hard worden
aangepakt. Dat vindt Haci
Karacaer, directeur van MilliGörüs,
een sociaal-reli-
gieuze migranten-
organisatie die
streeft naar inte-
gratie en emanci-
patie van vooral
Thrkse moslims in
Nederland. "Door
die kleine groep Marokkanen is de
hele Marokkaanse gemeenschap
een zwart schaap geworden. Pak
die jongens aan. Als tien tot
twaalf jongens een zwembad ter-
roriseren: sla ze direct in de boeien
en weg ermee. Waarom moeten
we eerst drie maanden een zwem-
bad sluiten? [Sloterparkbad in
Amsterdam, red.] Dat is niet goed.

Als politieagenten ons niet kun-
nen beschermen tegen tien jon-
gens, dan mogen die agenten van
mij allemaal naar huis. Je moet
helder zijn in wat je tolereert en
wat niet. Daarbij is het helemaal
niet belangrijk of je Thrk of Marok-
kaan of wat dan ook bent. Die ter-
roriserende jongeren worden NIET
aangepakt. Soms denk je: de poli-
tie durft niet, ze heeft niet genoeg
mensen of ze wil het niet. Maar

met goede bedoelingen lost de
politie niets op."
Karacaer is voorstander van een
lik-op-stukbeleid. "Als mensen
homo's uitschelden, geef ze
meteen een bekeuring of iets
anders naar gelang de ernst van
de misdraging. Het geweld kun je
niet tot nul reduceren, maar je
kunt het wel beheersbaar houden.
De koran verbiedt homoseksua-
liteit. Wat dat betreft is er geen
verschil tussen de drie grote reli-
gies. De koran geldt alleen voor
mensen die geloven. Ik ben ook
gelovig en accepteer homoseksua-
liteit religieus gezien dus niet.
Maar dat is heel iets anders
dan homoseksualiteit bestrijden.
Homo's uitschelden of terrorise-
ren, dat mag niet. De homo's
accepteer ik wel, want dat zijn net
als ik mensen."
Karacaer verklaart waarom Thrken
bijna geen last hebben van het
zwarte-schaapsyndroom. "Thrken
zijn over het algemeen goed geor-
ganiseerd, behoorlijk selfsuppor-
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ting en de sociale controle is groot.
Als Turkse jongens geweigerd wor-
den bij een discotheek, dan gaan
ze niet zielig lopen doen, dan gaan
ze naar hun eigen discotheek. Er
zijn inmiddels vier grote Turkse
discotheken in Amsterdam, Rot-
terdam, Den Haag en Utrecht.
Bij de Marokkanen zijn de tegen-
stellingen groter. Er is een belang-
rijke groep die zich echt heeft los-
gemaakt van zijn achtergrond.
Denk aan de succesvolle schrij-
vers. En er is een kleine groep die
enorm faalt, en die komt vaak in
het nieuws. Dat is hopeloos."
Bij de inburgeringscursussen voor
migranten moet het thema homo-
seksualiteit ook behandeld wor-
den. Moslims vinden het vaak
schandalig als de docent vrijuit
spreekt over abortus, seks voor het
huwelijk, lesbische vrouwen of
ongehuwde moeders. Docenten
schrikken vaak van die weerzin bij
moslim cursisten om openlijk over
seksualiteit te praten en mijden
veelal onderwerpen die gevoelig
liggen. In plaats van rekening hou-
den met gevoeligheden van mos-
lims zouden ze juist de confronta-
tie moeten aangaan.
Karacaer is het daar geheel mee
eens en stelt de volgende reactie
voor: "Wát? Kun jij niet tegen het
woordje 'seks'? Dan heb je een
groot probleem. Als je er echt niet
tegen kunt, ga dan maar terug
naar het land waar je vandaan
komt. Want hier in Nederland valt
dit woord om de minuut, bij wijze
van spreken."

Scholen doen te weinig
Zeki Arslan, coördinator onderwijs
van Forum, het instituut voor mul-
ticulturele ontwikkeling, vindt dat
scholen zich aan hun verantwoor-

delijkheden onttrekken.
Er gebeurt bedroevend weinig in
het voorgezet onderwijs om de
vooroordelen van leerlingen ten
aanzien van homoseksualtiteit te
bestrijden. Arslan: "Scholen voe-
ren geen doordacht beleid op dit
punt. Maar ze wijzen wel met de
vinger naar bepaalde groepen als
die zich niet netjes gedragen."
Uit onderzoek onder 83 allochtone
scholieren blijkt dat een negatieve
houding ten aanzien van homo-
seksualtiteit grotendeels voort-
komt uit vooroordelen. Er is een
evident gebrek aan kennis en
inzicht over ander identiteiten.
Zeventig procent van de onder-
vraagden kreeg zelfs geen infor-
matie over homoseksualiteit.
Terwijl er wel ruimte voor is bij
vakken als maatschappijleer,

omgangskunde of tijdens de men-
toruren.
Forum ontwikkelde in samenwer-
king met onder meer de Algemene
Onderwijsbond, COC en de
Rutgers Stichting educatief mate-
riaal, waarmee scholen het thema
bespreekbaar kunnen maken: een
modern en verantwoord lessen-
pakket met een videoband voor
het voortgezet onderwijs, getiteld
Burger Inn. Dit pakket is sinds drie
jaar op de markt. Het onderzoek
naar het effect ervan is stopgezet
vanwege een gebrek aan respons
van de scholen. De uitkomst is
zeer teleurstellend, constateert
Arslan. "Gezien de maatschappe-
lijke ophef zou je verwachten dat
veel scholen zo'n pakket bestellen.
Slechts vijftig scholen bestelden
ons materiaal. Daarnaast vroegen
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oplossen. Maar dat is dus niet het
geval."
Vorigjaar mei hebben enkele mos-
limorganisaties, waaronder Islam
en burgerschap, Yoesuf en Milli
Görüs samen met het COC een
verklaring uitgebracht waarin
wordt onderschreven dat we in
Nederland leven volgens begin-
selen van de grondwet en de
mensenrechten. Discriminatie
van homoseksuelen past daar
niet in.
Het doel van die dialoog is een
brug te bouwen tussen moslims,
humanisten, protestanten en
katholieken. Zichtbaarheid staat
daarbij voorop. "Een onbekende
groep is immers makkelijker te
discrimineren. Een bekende groep
accepteer je eerder. We organise-
ren ontmoetingen tussen die groe-
pen en zorgen dat mensen van
diverse religies elkaar tegenko-
men. Dat gebeurt tijdens lande-
lijke dagen, en we werken dit
momenteel uit naar lokaal niveau.
Het gaat om het publiekelijk pone-
ren van tegengestelde meningen.
Dat is niet bepaald een Neder-
landse gewoonte, maar daar moe-
ten we wel naartoe. We mogen
best van mening verschillen, zon-
der dat we het respect voor elkaar
verliezen. In Nederland zijn er
gelukkig geen extreem fundamen-
talistische groepen."
"Voor alle duidelijkheid, ik noem
het bewust consequent een dia-
loog of een vorm van debat, géén
discussie. Een discussie is een
soort waardevrij uitwisselen van
meningen en verder zoek je het
maar uit. Bij een dialoog zoeken
beide partijen naar een bepaalde
verstandhouding waardoor je met
elkaar verder kunt."

vormen vooraf al een barrière voor
het COC om binnen te komen.
Natuurlijk is voorlichting een inci-
dent, maar het kan leerlingen die
zelf homoseksuele gevoelens heb-
ben, wel helpen om dat helder te
krijgen. De zichtbaarheid van
homoseksualiteit wordt toch ver-
groot door dat uurtje voorlichting."
Barkhuis weet niet of de politie te
weinig doet tegen homohaat. "De
politie is zelf homovriendelijker
geworden en is heel aanwezig bij
manifestaties als Gay Pride. Politie
en justitie zijn de last resources,
als de rest niet meer werkt."

Uiteindelijk gaat het om meer
openheid en zichtbaarheid van de
homobeweging ten opzichte van
religies zoals de islam, het katholi-
cisme en het protestantisme.
"Vergis je niet, ook in onze kerken
wordt nog regelmatig fors gedi-
scrimineerd. Vandaar het belang
van een brede maatschappelijke
dialoog tussen levensbeschou-
wing en homoseksualiteit. In
Nederland was dat de laatste jaren
een beetje ingeslapen. Het speelde
niet zo erg en die enkele moeilijke
gevallen zouden zich vanzelf wel

belanden in de WAO. Daarmee
verliest het COC een belangrijke
ingang voor voorlichting in het
voortgezet onderwijs. Barkhuis:
"Jongeren zijn doorgaans vrij
open, maar docenten en directie
staan er vaak niet welwillend
tegenover. Ze zien er tegenop en

'Het is en blijft bizar dat de
ene minderheid de andere

minderheid bestrijdt'

gelukkig wel honderden welzijns-
instellingen het pakket aan.
Vervolgens konden we bij de scho-
len geen contactpersonen trace-
ren. Het was steeds onduidelijk
wie aanspreekbaar was. En dat
zegt genoeg over hun beleid. We
hebben menige directie herhaal-
delijk schriftelijk en
telefonisch benaderd,
maar het onderzoek is
dus vastgelopen."
Een gemiste kans vol-
gens Arslan. "De
gedragsproblemen moe-
ten toch gecorrigeerd
worden. Scholen verstrekken niet
alleen kennis, het zijn ook leefge-
meenschappen waar kinderen
worden voorbereid op het burger-
schap. Daar moet iedereen zich
veilig kunnen voelen en alle maat-
schappelijke stromingen moeten
daar de ruimte krijgen! Ik zeg wel
eens tegen migranten: 'Wie ruimte
eist, moet ook ruimte gunnen aan
een ander'. Want het is en blijft
bizar dat de ene minderheid de
andere minderheid bestrijdt."
De emancipatiebeweging van
homoseksuelen heeft hierin een
belangrijke taak. Zij moet een
einde maken aan de vrijblijvend-
heid op scholen ten aanzien van
het thema homoseksualiteit.

Openheid en zichtbaarheid
van de homobeweging
Voor Tania Barkhuis, consultant
van COC Nederland, is het over-
duidelijk dat het onderwijs te wei-
nig doet aan het bespreekbaar
maken van homoseksualtiteit.
Afgelopen twintig jaar was het
heel normaal dat docenten open-
lijk homoseksueel waren, maar
die komen nu echt in de proble-
men. Ze kiezen een ander vak of
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Vluchtelingen in

Nederland. Wie zijn zij?

In deze serie belicht de

Humanist de praktijk

van het Nederlandse

asielbeleid.

Kritisch volgen
Het is rustiger sinds de Ameri-
kanen de Koerdische partijen in

1997 dwongen hun inter-
ne conflicten bij te leggen,
onder druk van het drei-
gement dat Amerika
anders de Koerden niet
langer zou beschermen
tegen Irak. De politici in

Iraaks Koerdistan zijn
daardoor gedwongen democrati-
scher te worden. Er is een soort
democratie zonder democraten
ontstaan. De vluchtelingen in het
buitenland spelen daarin ook een
bescheiden rol. Zij kunnen de situ-
atie in Iraaks Koerdistan nauwge-

Maar met mijn verhaal zou ik nu
geen asiel krijgen in Nederland.
Sinds 1997 is Iraaks Koerdistan, als
consequentie van interne conflic-
ten, verdeeld in drie zones: in zone
één zit de Koerdische Democra-
tische Partij (KDP), in de tweede zit
de Patriottische Unie Koerdistan
en in zone drie zitten de islamiti-
sche fundamentalisten. Iedereen
is baas in z'n eigen zone, maar ze
zijn nog steeds geen broeders. Ik
had een probleem met de funda-
mentalistische groepering. De IND
(Immigratie- en Naturalisatie-
dienst) zou nu zeggen: 'Als je in
een bepaalde zone niet veilig bent,
ga dan naar een andere zone'.
Maar dat betekent niet dat je niet
gedood kan worden. Natuurlijk
kunnen de fundamentalisten ook
in zone één en twee komen.

'Iraaks Koerdistan is een
democratie zonder

democraten'

gebracht. Daar heb ik nog ander-
halve maand gewacht en toen
kreeg ik de a-status als politiek
vluchteling. Dat ging dus snel. Ik
had kopieën en knipsels van arti-
kelen waarmee ik kon bewijzen
dat ik journalist was.

Koerdische zones
In maart 1993 kwam ik aan in
Leiden. De politie verwees mij door
naar Vluchtelingenwerk, dat mij
uitlegde hoe ik bij het asielzoe-
kerscentrum in Emmeloord moest
komen. Ik dacht toen nog dat ik
een van de weinige asielzoekers in
Nederland zou zijn. Bij aankomst
in het asielzoekerscentrum was ik
dus verbijsterd!
In het opvangcentrum blijf je tijde-
lijk: maximaal twee maanden. Na
vier weken kreeg ik mijn eerste
interviewen werd daarna overge-
plaatst naar een hotel in Hengelo
waar zestig mensen waren onder-

Sandra Langendijk

"Iraaks Koerdistan viel tot 1991
onder de heerschappij van Irak. In
1992 vaardigde Sadam Hoessein
een nieuwe wet uit, waarmee
beslist werd dat iedereen die
negatief over hem schreef of
sprak, de doodstraf kreeg. Dat
betekende in de praktijk dat alle
seculiere critici in Iraaks
Koerdistan elk moment door
ondergrondse fundamentalisten
geliquideerd konden worden.
Officieel stond er dan in de papie-
ren dat er een rechtszaak was
geweest, maar dat de verdachte bij
verstek was veroordeeld. De
Koerdische partijen waren niet bij
machte iedereen te beschermen.
Bovendien hadden zij onderling
machtsconflicten. Iedere journa-
list die in dienst was van een van
de kranten van de partijen, kreeg
een pistool om zichzelf te kunnen
verdedigen. Ik was zelfstandig
journalist, ik hoorde niet bij een
krant en had dus geen pistool.
Maar ik had wel openlijk kritiek
geuit op de politiek en op de
beperking van de vrijheid van
meningsuiting. Met een groep gaf
ik een kritisch tijdschrift uit. Deze
hele groep is gevlucht.
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dat zij deze mensen zonder meer
mogen vermoorden. De funda-
mentalisten zijn namelijk van
mening dat de PUK (Patriottische
Unie Koerdistan) en KDP de staat
aantasten: dat een seculiere poli-

tieke democratie blasfe-
mie is. Een paar maan-
den geleden hebben ze
een aanslag gepleegd
op de minister-presi-
dent van de PUK. Vijf
van zijn lijfwachten

zijn daarbij gedood. Hij
zelf is nog in leven. Deze aanslag is
de slechtste ontwikkeling die op
dit moment had kunnen gebeuren.
De KDP en PUK werkten de laatste
tijd namelijk juist meer samen.
Ik ben er van overtuigd dat veel
van het extreme gedrag uit de

'Journalisten kregen een
pistool om zichzelf te kunnen

verdedigen'

gronds en liquideren mensen. Veel
van hen hebben ook deelgenomen
aan godsdienstoorlogen in
Afghanistan of omringende lan-
den. Ze hebben een Fatwa uitge-
roepen tegen alle seculiere intel-
lectuelen en politici. Dat betekent

Fundamentalisme
Sinds I I september zijn de funda-
mentalisten in Iraaks Koerdistan
heel actief. Ze zijn een kleine groep
binnen de bevolking, maar zeer
gevaarlijk want ze werken onder-

zet blijven volgen. Als bijvoorbeeld
een journalist buiten spel wordt
gezet, kunnen ze er ruchtbaarheid
aan geven door er artikelen over te
schrijven, of het aan Amnesty
International te melden. Daarom
zijn de Koerdische politici alerter
voor kritiek van Koerden in het
buitenland.
Ook ik probeer daar aan bij te dra-
gen. Recent heb ik bijvoorbeeld
subsidie geregeld via de NCO
(Nationale Commissie Voorlich-
ting en Bewustwording Ontwik-
kelingssamenwerking) voor de
weekkrant Haw!aty, de enige onaf-
hankelijke krant in Koerdisch
Noord-Irak. Er zijn zo'n twintig
Koerdische politieke partijen, die
elk kranten uitgeven. Maar deze
zijn niet onafhankelijk want ze
horen bij een partij. De journa-
listen die Haw!aty maken, krijgen
veel steun van Koerdische intellec-
tuelen in ballingschap. De krant
volgt kritisch de partijen en ont-
wikkelingen in de Koerdische
maatschappij, zoals de positie van
vrouwen, het onderwijssysteem en
de politieke islam.
Ik schrijf ook nog steeds voor
Koerdische kranten en boeken.
Daarnaast ben ik journalist voor
onder andere Trouw. Toen ik hier
kwam wilde ik mijn vak blijven
uitoefenen. Ik wilde deel blijven
uitmaken van de denkindustrie,
ook hier in Nederland. Dat is
gelukt, maar het was niet makke-
lijk om opnieuw een taal te leren
op een niveau waarbij je gedach-
ten vorm kunt geven. Mijn studie
van zes jaar economie was niets
waard hier. Ik ben dus opnieuw
gaan studeren, maar met mede-
studenten die vijftien jaar jonger
waren dan ik.
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politieke islam voortkomt uit sek-
suele frustratie, waarvan het
onvermogen om een gezin te
stichten de belangrijkste oorzaak
is. In veel landen in het Midden-
Oosten bestaat dezelfde situatie.
Als je voor God sterft, dan ben je
een martelaar. En als martelaar ga
je rechtstreeks naar de hemel,
waar maagden op je wachten. Veel
tienerjongens zijn zo ongelukkig
en de uitzichtloosheid is zo groot,
dat ze hun leven zelfs willen
wagen. Als de maatschappij zich
meer zou openstellen voor man-
vrouwverhoudingen en de jongere
generatie meer kans krijgt op een
gezin, dan zouden veel frustraties
worden weggenomen. Ook politie-
ke conflicten kunnen dan worden
opgelost."
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Koerdistan

Naast Iraaks Koerdistan, is er ook een Turks, Iraans en Syrisch
Koerdistan. In 1975 vluchten de eerst Koerden, tijdens de revolutie
tegen Irak. Mensen met een tegendraadse politieke opvatting wor-
den vermoord. Sadam Hoessein is de tweede man, vanaf 1978 is hij
president van Irak.
Gedurende de jaren tachtig vluchten er mondjesmaat mensen. In
1988 bombardeert het Irakese leger het Koerdische stadje Halabja
met gifgas en pakt zo'n twee miljoen mensen op. Het doel is het
Koerdische verzet te breken. Veel Koerden zijn het slachtoffer: hon-
derdduizend volgens de Verenigde Naties (VN) en 182 duizend vol-
gens Koerdische organisaties.
Na de Golfoorlog van 1991, waarin Sadam Hoessein wordt verslagen,
ontstaat er een opstand. Irak zet een tegenaanval in. Velen vrezen
weer gifgas en vluchten
de bergen in. De
Veiligheidsraad besluit
Noord Irak te bescher-
men, zodat de ruim twee
miljoen vluchtelingen
terug kunnen keren naar
hun huizen, en een vrije
zone creëren met enig zelfbestuur. Verkiezingen volgen maar de
twee grootste partijen, de Koerdische Democratisch Partij (KDP) en
Patriottische Unie Koerdistan (PUK), worden het niet eens. In 1994
breekt er een burgeroorlog uit die tot 1996 duurt. In 1997 leggen de
partijen onder druk van de Verenigde Staten de wapens neer.
De oorlog met Irak heeft zijn sporen nagelaten. Zo zitten er nog
altijd tussen de vijftien en 25 miljoen landmijnen in de grond, op een
bevolking van vier miljoen. Ook valt Turkije regelmatig Iraaks
Koerdistan binnen op zoek naar rebellen, waarbij volgens het Rode
Kruis vele slachtoffers vallen.
In november 1998 verklaart de Nederlandse staatssecretaris van justi-
tie Noord-Irak tot veilig gebied.
De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft geen cijfers over
gevluchte Koerden uit Irak die asiel aanvragen in Nederland. Wel zijn
er cijfers over vluchtelingen uit Irak, waarbij de INDvermoedt dat dit
meestal Koerden zijn. De jaren 1997 en 1998 waren uitschieters: toen
vroegen zo'n 8.500 Irakezen asiel aan in Nederland. In 2001 is dit cij-
fer gedaald tot 1.329. De IND kan niet zeggen hoeveel van deze
mensen daadwerkelijk asiel hebben gekregen.

Bron: Mariwan Kanie, Vluchte/ingenwerk, /NO
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Sandra Langendijk

"Voor mij heeft humanisme en
feminisme veel overlap. Het basis-
principe van feminisme is dat
iedereen verdient te worden
behandeld met respect en waardig-
heid, en volgens mij is dat ook het
basisprincipe van humanisme.
Maar ik ben het meest tevreden en
gelukkig als feministe", zegt de
Indiase Urvasia Butalia op de vraag
of ze zichzelf tot de humanisten
rekent. "Er zijn veel schrijvers die
geen morele standpunten willen
innemen, die niets te maken willen
hebben met politiek, of die bang
zijn het predikaat politiek opge-
plakt te krijgen. Ik heb deze proble-
men niet: mijn moraal en mijn
politieke stellingname is zuiver, en
ik denk dat dat zichtbaar is in alles
wat ik schrijf."
In de jaren zeventig raakte Butalia
betrokken bij de vrouwenbeweging
in India en sindsdien is ze een
overtuigd en actief feministe.
Aanvankelijk maakte ze deel uit
van een groep van vrouwelijke
feministen van de Universiteit van
Delhi waar ze letteren studeerde.

Via deze groep werd ze een van de
oprichters van de feministische
krant Manushi. TIjdens haar verblijf
in Londen, waar ze haar doctoraal
diploma in Zuid-Aziatische studies
behaalde, zette ze haar inspannin-
gen voort. Later, terug in Delhi,
sloot ze zich aan bij Stree Sang-

harsh, een van de groepen die er in
slaagde de Indiase wetten te veran-
deren ten gunste van de positie
van vrouwen. Met uitgeverij Kali
wil Butalia de stem van de vrouwe-
lijke emancipatiebeweging in de
Derde Wereld de broodnodige
kracht bijzetten.

Geen gesloten hoofdstuk
Internationale lof kreeg ze voor
haar boek The Other Side of Silence,
over de opdeling van India in 1947:
Pakistan voor de moslims en India
voor de hindi. Aanleiding voor het
schrijven van het boek was de
dood van Indira Gandhi. Butalia:
"In oktober 1984 werd minister-
president Indira Gandhi vermoord
door haar lijfwachten, beiden
sikhs. De woede van het volk richt-

te zich vervolgens op alle sikhs.
Hun huizen werden vernield. Meer
dan drieduizend mensen werden
in de buitenwijken van Delhi, op
soms zeer wrede wijze, gedood.
Via verschillende hulporganisaties
gingen mensen hulp bieden, waar-
onder ik." Ouderen, die in 1947 als
vluchtelingen naar Delhi waren
gekomen, vertelden dat de situatie
deed denken aan een eerdere. 'We
hadden niet gedacht dat dit ons
kon overkomen in ons eigen land.
Dit is alsof we de opdeling van
India opnieuw meemaken', kreeg
ze verschillende malen te horen.
"Ik begon me te realiseren dat de
scheiding geen gesloten hoofdstuk
was, zelfs niet in mijn eigen fami-
lie."
Ze besloot met mensen te praten
over de opdeling om op deze
manier hun 'herinneringen te ver-
zamelen'. Zestien jaar later resul-
teerde dit in een boek dat op zeer
persoonlijk wijze het verhaal ver-
telt van opdeling van India en het
ontstaan van Pakistan. Maar het is
ook het verhaal van mensen die
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extreem geweld hebben overleefd,
van nabij hebben meegemaakt of
anderen hebben aangedaan.
De gevolgen van het politieke
besluit India op te delen waren
desastreus. Zo'n twaalf miljoen
mensen besloten hun huizen te
verlaten om naar het andere land
te vertrekken. Ongeveer een mil-
joen van hen overleefde de verhui-
zing niet. Zo'n 75 duizend vrou-
wen werden misbruikt, ontvoerd,
verkracht en moedwillig zwanger
gemaakt door mannen van het
andere geloof. Duizenden families
werden uiteen gerukt, omdat een
deel in Pakistan woonde en een
deel in India. "Niemand, niet de
Indiase, niet de Pakistaanse en
niet de Britse politici, had ver-
wacht dat zoveel mensen - gedre-
ven door angst - zouden vluchten
om onder geloofsgenoten te leven.
Desondanks is er geen herden-
king, niemand praat er over. Het
zit weggestopt in de herinnerin-
gen van een generatie mensen die
nu snel uitsterft."

Berouw
Waarom leidde de opdeling vanaf
IS augustus I947 tot grove geweld-
daden? Waarom waren er plotse-

'De opdeling van India is

nog niet verwerkt'

ling vijandelijke gevoelens tussen
mensen die jarenlang samenleef-
den?
'Ik kan het niet uitleggen', vertelt
Harjit, een sikh, in The Other Side of
Silence, 'maar op een dag vertrok
ons voltallige dorp richting een
nabij gelegen moslim dorp om te
gaan moorden. We werden sim-

pelweg gek. En heeft me vijftigjaar
berouwen slapeloze nachten
gekost - ik kan de gezichten van
degenen die ik heb vermoord niet
vergeten.' Ongeveer hetzelfde ver-

telt de tot de andere partij
behorende moslim Nasir
Hussain, een boer en ex-sol-
daat: 'Ik begrijp nog steeds
niet wat er toen met mij en
de andere jonge mannen

gebeurde. Het duurde maar twee
dagen en we waren totaal in de
ban van haat ... Ik kan mij zelfs
niet herinneren hoeveel mensen
ik precies heb gedood. Het was als
in een roes en we hadden er geen
controle over. We hadden geen
idee waar we mee bezig waren.'
Net als bij Harjit, blijven schuldge-

voel en wroeging hem achtervol-
gen.
Butalia: "'De ander' verandert van
het ene op het andere moment
van een mens in de vijand: een
ding dat vernietigd moet worden
voordat het jou vernietigt. Voor
andere gevoelens, anders dan
haat, onverschilligheid, walging, is
geen plaats meer. Waarom selec-
teert het geheugen zo, dat - in dit
geval - gevoelens van haat en
angst gekoesterd worden, terwijl
vriendschappelijke en humane
gevoelens weggedrukt worden",
vraagt ze zich af. "Na een uitbar-
sting van geweld, hebben mensen
de neiging te vergeten, omdat ze
zich niet de donkere kanten van
euforie willen herinneren."



IHEU-congres, van 3 tot en met 6 juli in
Noordwijk. Info: 020-5219000 of
www.humanistischverbond.nl
The ather Side of Silence: Voices from
the Partition of India door Urvashi
Butalia. ISBN 0140271716

Diepe wanhoop
Ook voor de geschiedschrijving van
een samenleving is het luisteren
naar juist dat wat verzwegen wordt
essentieel. "Pas als het geweld een
volwaardige plek krijgt in de har-
ten van de mensen en ook in de
maatschappij, kunnen we verder.
Dan is er kans op vreedzaam
samenleven. Ik ben een optimist,
dus ik denk dat verandering altijd
mogelijk is en dat wanhoop altijd
destructief is." Toch voegt Butalia
hier aan toe dat veel van haar
vrienden, collegae en zijzelf, in de
meest diepe wanhoop verkeerden
na wat er gebeurde in Gujarat, een
van India's staten, grenzend aan
Pakistan: in februari en maart van
dit jaar braken daar rellen uit die
inmiddels aan honderden mensen
het leven hebben gekost. Ook in
Kashmir zijn de conflicten weer
opgelaaid. "Het is moeilijk opti-
mistisch te blijven in een situatie
als deze, maar zonder hoop kom je
zeker nergens. Dus houden we ons
vast aan strohalmen. Kunnen we
onze totaal verscheurde samenle-
ving repareren? Het eerlijke ant-
woord is: ik weet het niet."

in staat te zijn erover te praten,
om te formuleren wat je voelde op
dat moment, en te weten dat
degene die luistert, je dilemma's
en pijn begrijpt. Dit hoort allemaal
bij vergeten, bij helen. Als je
geweld hebt meegemaakt, oorlog,
is het essentieel het je te herinne-
ren, want het toegeven aan je
slachtofferschap of je schuld is de
eerste stap naar het vergeten."

Wat mensen verzwijgen
Verhalen als deze zetten haar meer
aan het denken over de rol die de
samenleving bij de herinnering aan
geweld zou moeten vervullen.
"Door mijn boek over de opdeling
en ook door later werk over conflic-
ten in het algemeen in India en
Zuid-Azië, ben ik er van overtuigd
geraakt dat de herinnering aan
geweld, aan oorlog, niet zomaar

weggeveegd kan wor-
den. Het kan lijken
alsof mensen het zijn
vergeten, maar de her-
innering blijft, en eet
zich een weg door alles
wat mooi en goed is."

Het gaat volgens Butalia om juist
dat wat mensen verzwijgen: de
stilte. "Vooral de stilte van de vrou-
wen en de kinderen, want geschie-
denis is vrijwel altijd het verhaal
van mannen."
Een zeventigjarige professor ver-
telde haar hoe hij zich herinnerde
dat hij als jonge vrijwilliger in het
leger de angstkreten van een mos-
limvrouw hoorde, die werd ver-
kracht en daarna vermoord op een
marktplaats. Hij had geluisterd
maar niets ondernomen want,
vertelde hij, 'op dat moment werd
het de leden van het Indische
leger niet toegestaan iets voor
"hen" te voelen.' Vijftig jaar later
huilde hij tranen van verdriet en
schuld voor de vrouwen zijn eigen
onverschilligheid.
"Waarom kon hij het niet verge-
ten? En waarom zijn we niet in
staat te luisteren? Ik denk dat de
twee vragen met elkaar zijn ver-
bonden: om toe te kunnen geven
aan een pijnlijke herinnering, om

zijn geweest te leven met zo'n
geschiedenis?"

weer op te roepen. Ik hoorde het
verhaal van een dokter die hoofd
was van een ziekenhuis in Punjab,
tijdens de opdeling. Naast hoofd-
arts was hij ook beheerder van een
vrouwenhuis voor verpleegsters
en vrouwelijke dokters. Op een
dag kwam het bericht dat een
bende aanvallers in aantocht was.
Hij bewaakte het gebied met de
andere mannen. De vrouwen
zaten bij elkaar in een kamer. De
situatie werd gevaarlijk en de
vrouwen begonnen te schreeuwen
om de dokter, smeekten hem hen
te doden, zodat ze niet meegeno-
men zouden worden en verkracht.
Het bracht hem in een vreselijke
dilemma. Uiteindelijk nam hij zijn
geweer en schoot alle vrouwen
dood. Vijftig jaar lang heeft hij
tegen niemand met een woord
gerept over deze gebeurtenis.
Deels omdat hij dat niet kon en
deels omdat er niemand was die
wilde luisteren. Kan je je voorstel-
len hoe verschrikkelijk het moet

Een vreselijk dilemma
Naarmate ze meer mensen inter-
viewde voor het boek, ontstonden
ook vragen als: hoe gaan mensen
die geweld hebben meegemaakt
daarmee om en wat zijn de gevol-
gen voor hun leven, wat betekent
het voor families? "Vaak zijn men-
sen niet bereid om zichzelf met
hun herinneringen aan geweld te
confronteren, omdat dit hen con-
fronteert met het geweld in zich-
zelf. En soms zijn herinneringen
simpelweg te afschuwelijk om

'Het toegeven aan de herinnering
aan geweld, is de eerste stap naar

het vergeten'
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"Home Start is een project waarbij ouders
die de opvoeding van hun kinderen even
niet zien zitten tijdelijk ondersteund wor-
den. Een vrijwilliger gaat een paar uur per
week bij een gezin langs om te luisteren, te praten
en indien nodig even op de kinderen te letten ter-
wijl de ouder wat voor zichzelf doet. Vaak zitten
deze ouders in een isolement. Ze voelen zich een-
zaam omdat er letterlijk niemand is om mee te pra-
ten. Of omdat ze wel genoeg mensen om zich heen
hebben, maar toch hun hart niet kunnen luchten. Ik
train en begeleidt de vrijwilligers en heb ook contact
met de gezinnen.

Draagkracht versterken
De filosofie achter Home Start is dat je niet de
draaglast van de ouders kunt verminderen, maar
wel de draagkracht kunt versterken. We richten ons
specifiek op de ouders. Want als vader en moeder
beter in hun vel zitten heeft dat ook effect op de
kinderen. Home Start gaat er vanuit dat ieder mens
krachten in zich heeft om zijn leven richting te
geven. Maar soms lukt dat niet altijd, hebben ouders
even wat ondersteuning nodig. De vrijwilligers zijn
overigens gelijkwaardig aan de ouders. Het zijn
maatjes. En dat het met die vrijwilliger misschien
wat beter gaat dan met de ouder, betekent niet dat
de eerste zich meer voelt. Hij of zij is enkel wat ver-
der op weg.
Ik vind die gelijkwaardigheid erg belangrijk. Mijn
kinderen zijn inmiddels volwassen, maar toen ze
klein waren woonden wij in een nieuwbouwwijk
met veel jonge moeders. Daar had ik veel steun aan.
Als ik die niet had gekregen zou ik gillend tegen de
muren opgelopen zijn.
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Mijn persoonlijke uitgangspunt is dat iedereen zelf
zijn verantwoordelijkheid heeft om richting aan zijn
of haar leven te geven, maar je mag daarbij wel een
ander om steun vragen. En als er geen buren zijn of
iemand anders, geeft een vrijwilliger die steun.

Niemand weet het beter
Ik ben zelf niet humanistisch, maar dat ik voor
Home Start gekozen heb, heeft voor zeker de helft te
maken met het feit dat ik achter de humanistische
visie van het project sta. Zo wordt bij Home Start
bijvoorbeeld uitgegaan van het positieve. Als ouders
geen leuke dingen meer zien in hun kind, wijzen
vrijwilligers daarop. Zonder te ontkennen dat er
problemen zijn.
Er is bovendien zo weinig mogelijk hiërarchie.
Niemand weet het beter. Vrijwilligers geven geen
oordelen. Als een kind bijvoorbeeld 's middags even
op de bank slaapt in plaats van in bed, is het niet de
bedoeling dat de vrijwilliger daar iets over zegt als
de ouder daar zelf geen problemen in ziet.
Vrijwilligers doen net zo belangrijk werk als ik.
Laatst was ik met een vrijwilligster bij een gezin. Al
na een half uur praten met de moeder had ze door
dat deze een scherm om zich heen trok, zich
beschermde omdat ze al zo vaak gekwetst was. Ik
vind het geweldig dat iemand dat zo snel doorziet.
Daar leer ik zelf ook van."

Hellen Kooijman
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Stan van Houcke

Er heerst op dit moment veel ver-
warring in het vaderland. Wat ont-
breekt is inzicht, een zekere wijs-
heid, terwijl die toch in het verleden
ruimschoots voor handen was.
Zoals: 'Door het kosteloos en ver-
plicht onderwijs zal alleen maar het
aantal idioten toenemen... Zonder
intelligentie valt er niets te beginnen
en het algemeen kiesrecht zoals dat
nu bestaat, is stompzinniger dan het
goddelijk recht. U zult nog wat bele-
ven als ze het laten bestaan. De
massa, het getal, is altijd dom. Veel
overtuigingen heb ik niet, maar dat
weet ik zeker. Niettemin moeten we
de massa respecteren, hoe dwaas ze
ook is, omdat zij de kiemen van een
onpeilbare vruchtbaarheid in zich
draagt. Geef haar de vrijheid, maar
niet de macht ... De hele droom van
de democratie bestaat uit het verhef-
fen van de proletariër tot het dom-
heidspeil van de burgerman. Die
droom is al gedeeltelijk verwezen-
lijkt. Hij leest dezelfde kranten en
heeft dezelfde hartstochten', aldus
schreef op 5 oktober I8n Gustave
Flaubert in een brief aan George

Sand, 62 jaar voordat HitIer demo-
cratisch aan de macht kwam. En zijn
scherpzinnige analyse heeft nog
steeds niets aan actualiteit verloren.
De wijd verspreide veronderstelling
dat Pim Fortuyn de gedachten van
het volk verwoordde is een grote
misvatting. Allereerst omdat het volk
als massa nooit gedachten heeft,
nooit heeft gehad en nooit zal heb-
ben. Ze wordt gedreven door instinc-
ten, niet door ideeën omdat die
abstract zijn. De massa zoekt ook
geen oplossing maar een ontlading
en wel omdat 'in de ontlading de ver-
schillen [worden] afgeworpen en
allen zich gelijk [voelen] ... De verlich-

ting hierover is kolossaal. Ter wille
van dit gelukkige ogenblik, waarin
niemand méér, niemand beter is dan
de ander, worden de mensen tot
massa.' De formulering is van Elias
Canetti in Massa en Macht, die
eraan toevoegde: 'Maar het zo
begeerde en zo gelukkige ogenblik
van ontlading draagt zijn eigen
gevaar in zich. Het lijdt aan een fun-
damentele zinsbegoocheling: de
mensen die zich plotseling gelijk

voelen zijn niet werkelijk en voor
altijd gelijk geworden.'
Ten tweede wantrouwde Fortuyn het
volk, de naam- en gezichtsloze
massa, die hij als solist van nature
niet anders kon dan minachten. Pim
Fortuyn was een populistische
poseur die zijn rol, zolang het duur-
de, voortreffelijk speelde en door de
media als hype tot duizelingwekken-
de hoogte werd gestuwd.

Zelfverzekerde messiastoon
Na zijn dood schreef in NRC de
auteur Herman Franke, die Fortuyn
in diens rol van docent marxistische
sociologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen had gekend: 'Daar zag ik
hem de communistische revolutie
uitroepen met dezelfde gedreven
glansogen en op dezelfde zelfverze-
kerde messiastoon als hij nu de
rechtse LPF-revolutie voor IS mei
aankondigde. Het was tijdens de
oliecrisis in 1973. "Nu klapt het kapi-
talisme, nu breekt de dictatuur van
het proletariaat aan", zei hij.'
Die opportunistische houding karak-
teriseert een poseur. Voor hem is de
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inhoud altijd ondergeschikt aan de
vorm. Belangrijk daarbij is te weten
dat een poseur, in tegenstelling tot
wat algemeen wordt aangenomen,
geen aansteller is. Integendeel, tot
op grote hoogte meent hij wat hij
zegt op het moment dat de woorden
uit zijn mond rollen. De pose is zijn
overlevingsstrategie. Gelijk een
kameleon van huidskleur verandert,
wisselt hij (of zij) moeiteloos van rol.
De ene dag is de poseur links, de
andere dag rechts. Elk moment en in
telkens weer veranderende omstan-
digheden moet hij zichzelf opnieuw
bedenken. Hij is de hoofdpersoon in
zijn eigen pulproman, een barokke
dandy, een kitschfiguur, wiens optre-
den naadloos aansluit bij de behoef-
ten van de moderne tijd. Want één

ding is duidelijk: een poseur kan
alleen in een - van zichzelf ver-
vreemde - massamaatschappij func-
tioneren. Die vormt zijn toneel, de
massa zijn publiek. In een gesloten
gemeenschap, gedragen door
samenhangende identiteiten, zou hij
allang door de mand zijn gevallen,
daar zou hij niet meer zijn dan de
dorpsgek. Terwijl de voltallige
Nederlandse pers met uitpuilende
ogen naar Pims optreden stond te
kijken, was er één man die meteen
zag wat dit allemaal te beteke-
nen had, te weten de auteur
Mohammed Benzakour, die als
'enige Reviaan van Marokkaanse ori-
gine' de klappen van de zweep
kende. Hij schreef in de Volkskrant:
'Pim is niet op zoek naar het middel-

punt van de macht. Pim is op zoek
naar het middelpunt van de belang-
stelling ... Pim is als een stroboscoop-
lamp die enkel schittert zolang er
licht op valt. Maar als de schakelaar
wordt overgehaald, verkommert Pim
tot een bloem die lang geen water
heeft gekregen ... Pim heeft de Koude
Oorlog verklaard, niet aan de islam
maar aan de Anonimiteit ... Wat Pim
zijn eenzaam hart begeert, is een
enorme Rode Loper, uitmondend op
een Podium. Een groot houten podi-
um met daarboven een strak
gespannen koord. Zodat hij hoog
boven het publiek kan zweven, zich
kan uitleven in dans, zang, jongle-
ren, jongens, sigaren. Opdat iedereen
hem kan aanschouwen, bewonde-
ren, beminnen.'
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Benzakour had gelijk: Fortuyn was
niets anders dan een relnicht met
een circusact. Hij was mediamiek,
van nature publiciteitsgeil, sprak in
soundbites en was dus een godsge-
schenk voor de pers, altijd al op zoek
naar iets dat afwijkt. De poseur en de
media kunnen niet zonder elkaar, als
parasieten leven ze van elkaar, ze
vormen een symbiose in het almaar
uitdijende rijk van de kitsch. Of zoals
Milan Kundera het stelde: 'Op grond
van de dwingende noodzaak te
behagen en zo de aandacht van het
grootst mogelijke publiek te trekken,
is de esthetiek van de massamedia
onvermijdelijk die van de kitsch en
naarmate de massamedia ons gehe-
le leven meer omsluiten en infiltre-
ren, wordt de kitsch onze dagelijkse
esthetiek en moraal.' We zien het op
elk maatschappelijk gebied: natuur-
lijk in de politiek, in de economie
maar ook in de sport en zelfs in de
kunsten. 'Het woord kitsch verwijst
naar een houding van degene die tot
elke prijs zoveel mogelijk mensen
wil behagen. Om te behagen dien je
je te conformeren aan wat iedereen
wenst te horen, in dienst te staan
van pasklare ideeën, in de taal van
de schoonheid en de emotie. Hij
beweegt ons tot tranen van zelfver-
tedering over de banaliteiten die wij
denken en voelen.' Een van de
wezenlijke kenmerken van kitsch is
dat het meer wil lijken dan het is.
Het is uitsluitend gericht op effect.
En omdat gedachten in een massa-
cultuur niet het ultieme effect kun-
nen teweegbrengen bedient de
poseur zich van sentimenten, ver-
pakt in makkelijk te verteren menin-
gen. Hij grossiert in frasen. Voor de
poseur en zijn publiek tellen niet de
feiten, maar de opinies, niet de her-
senen maar de onderbuik. In het
Angelsaksisch taalgebied bestaat het

woord 'camp', volgens Van Dales
woordenboek: 'kitscherig, gemaakt,
verwijfd, nichterig.' Pim Fortuyn was
camp. Hij speelde de politieke nicht,
die in één adem pleitte voor het slui-
ten van de grenzen om vervolgens
met een knipoog te laten weten wel
met wat leuke jonge Marokkaanse
knapen naar bed te willen.

Kunst als amusement
Tegelijkertijd speelde hij de geëman-
cipeerde homoseksueel, gedreven
door de wens nu ook eens echt voor
vol te worden aangezien, dat wil zeg-
gen: politieke macht, omdat in de
moderne wereld alleen nog de poli-
tiek telt. De tijd dat De Medici zich
omringden met kunstenaars om aan-
zien te verwerven ligt ver achter ons.
Vandaag de dag heeft de kunst
slechts amusementswaarde.

Moest de erudiete uitgever Johan
Polak net na de oorlog nog zwijgen
over zijn seksuele geaardheid omdat

De poseur en de
media kunnen niet
zonder elkaar, als
parasieten leven ze

van elkaar

het als een ziekte werd beschouwd,
Pim Fortuyn kon in alle vrijheid zijn
coming out belijden. Hij was een
representant van een bepaalde groep
homoseksuelen die niet langer meer
getolereerd wil worden, maar geac-
cepteerd. Een drang voortkomend uit
puur gelijkheidsdenken dat niet
streeft naar bevrijding maar naar
aanpassing. Tot voor kort mani-

festeerde zich dit gelijkheidsdenken
het duidelijkst in de eis tot legalise-
ring van het oerburgerlijke homohu-
welijk, in niets verschillend van dat
van de blanke middenklasse. En nu
dus het politieke theater in, als
onvermijdelijk sluitstuk van een
maatschappelijk emancipatieproces
in een massacultuur die verschei-
denheid propageert maar confor-
misme afdwingt.
In diezelfde kwarteeuw ontstond
een kaste van nouveaux riches, die
in de nieuwe economie een fortuin
bij elkaar speculeerde of anderszins
haar slag sloeg. Een tijdlang namen
ze genoegen met de uitbundige aan-
dacht van Story, Privé en andere rod-
delbladen. En met de regelmaat van
de klok lieten ze zich te kijk zetten in
Gert-]an Dröges hilarisch tv-pro-
gramma Glamourland. Maar voor
de rest werden ze door de serieuze
media en de politiek gemeden. Ook
deze groep emancipeerde zich en wil
nu eens door de gezeten burgerij
worden geaccepteerd en door het
volk toegejuicht. Ere die ere toekomt,
het was de makelaar Harry Mens die
de twee groepen in contact met
elkaar bracht. Met het geld van zijn
miljonairsvrienden en via zijn eigen
al even hilarische talkshow Business
Class lanceerde hij Fortuyn, de
gesjeesde academicus die als colum-
nist voor Elsevier zijn tijd uitzat. Een
politiek programma hadden ze niet.
Sterker nog: dat wilden ze juist niet.
Als zakenlui, gepokt en gemazeld in
de wereld van de marketing, wisten
ze maar al te goed hoe men een pro-
duct slijt, of het nu een afwasmachi-
ne of een mening is. Ze beseften dat
elke politieke partij een programma
heeft en dat geen consument dat
leest, teveel cerebrale woorden, te
weinig sentimenteel gevoel. Vandaar
geen programma, maar wat bijeen
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gesprokkelde columns van Pim
waarin kant en klare opinies geba-
seerd op extreme vooroordelen een
oplossing heetten te zijn voor een
complex bestaan. Eén miljard isla-
mieten hebben een 'achterlijke cul-
tuur', weg met de ambtenaren, gren-
zen dicht, elke dag een gratis borrel
voor iedereen en meer van dat soort
bühnewerk. Gefundeness Fressen
voor dat deel van het volk dat al zap-
pend ineens een kale 'professor' op
tv hoorde zeggen wat het normaal
zelf in het café rond bazuinde. Met
als onvermijdelijk resultaat een
monsterzege en een panisch
geschrokken establishment.

Mediatraining
Een begrijpelijk reflex, maar al met al
toch volstrekt onnodig, want er is
niets aan de hand, laat staan een cri-
sis in het poldermodel. Wat we zien
is een logische ontwikkeling, verge-
lijkbaar met die aan het eind van de
jaren zestig toen de mannen van
'Tien over Rood' de macht grepen en
binnen vijf jaar dezelfde regenten-
taal uitsloegen als degenen die ze
van het pluche hadden verdreven.
Ook nu zullen de nieuwkomers in
een mum van tijd het systeem inge-
zogen worden. Onlangs verscheen de
voormalige Den Haag Vandaag-
coryfee Ton Planken in beeld, meer-
maals gelauwerd voor de 'bekwame
wijze,' waarop hij eigenhandig de
politiek voor het tv-volk 'doorzichtig'
maakte, met 'grondige kennis en een
juiste kritische instelling.' Genoeg lof
om onmiddellijk de 'objectieve' jour-
nalistiek te verwisselen voor het veel
lucratievere bedrijfsleven, waar hij
de zware taak van media-adviseur
op zich nam. Tegenover Sonja
Barend verklaarde Planken druk
doende te zijn met het geven van
een mediatraining aan een tiental

debuterende LPF-Kamerleden. In
korte tijd wordt hen verteld wat je
wel en vooral niet in het openbaar
dient te zeggen. Gezien de 'bekwame
wijze' waarmee Planken in het verle-
den te werk ging en de betrouwbare
wijze waarop hij zijn BV aanbeveelt
('Al ons werk is maatwerk'), kunnen

we er met een gerust hart van uit-
gaan dat de LPF-ers in een handom-
draai de onontbeerlijke newspeak
leren. Bovendien lonken de emolu-
menten van de macht.

Opkomst LPF-nepotisme
Een paar dagen na de machtswisse-
ling vertelde een mij bevriende film-
maker me dat we duistere tijden
tegemoet gaan. Hij doelde op het vol-
gende: sinds Den Uyls oproep om de
lange mars door de instituten te
ondernemen, waren de sociaal-
democraten erin geslaagd her en der
vitale posten in handen te krijgen,
vooral die waar subsidies worden
verstrekt of opdrachten worden ver-
geven voor een of ander adviseur-
schap of die waar aantrekkelijke
aanstellingen worden verdeeld. Aan
het PVDND'66-nepotisme komt nu
een eind, zo voorzag mijn vriend
terecht. De LPFzal de macht overne-
men en op haar beurt familie en
vrienden voor hun niet aflatende
trouw vorstelijk belonen. De sociaal-
democratische kliek delft het onder-

spit, tenzij ze opportunistisch
genoeg is om op tijd van koers te ver-
anderen en de eerste signalen van
een dergelijke omzwaai zijn reeds
waarneembaar. Hoewel het gezel-
schap van doctorandussen en socia-
le academici moet wijken voor de
club uit het middenkader van het
ambtenarenapparaat en bedrijfsle-
ven aangevuld met wat medici, var-
kensboeren en seksexploitanten,
verandert er voor fatsoenlijke bur-
gers niets. Het was dezelfde Den Uyl
die er een kwarteeuw geleden al op
wees hoe smal de marges van het
kapitalistisch systeem zijn. Binnen
afzienbare tijd zullen de LPF-
Kamerleden uit puur eigenbelang
niet langer meer hameren op het
geloofsartikel dat Nederland te vol is
en derhalve de grenzen hermetisch
moeten worden gesloten. Per slot
van rekening vertegenwoordigen ze
de nieuwe rijken en die weten als
geen ander dat zonder illegalen de
asperges niet voor een habbekrats
gestoken worden, de bloembollen
niet geraapt en de eeuwig corrupte
bouwwereld in grote problemen
komt. En speciaal voor de naïeve
domoren onder Fortuyns 'nazaten'
heeft Nout Wellink, president van de
Nederlandse Bank, het na de verkie-
zingen nog eens voor ze uitgespeld
en voorgerekend: Nederland moet
meer buitenlanders gaan toelaten
om de extra kosten van de vergrij-
zing op te vangen, anders wordt de
oude dag onbetaalbaar. Zelfs in het
Italië van Berlusconi spreekt geen
politicus meer over het half miljoen
illegalen. Ze kijken wel uit, dan stort
de economie in elkaar.
Met andere woorden: er is geen
reden voor ongerustheid. Het is
waar: een deel van de gayparade is
rechtsaf geslagen en de gasten van
Gert-Jan Dröge zitten in de Threede
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Kamer. Daarentegen zit de massa
weer, weliswaar verveeld maar
rustig, thuis te zappen tussen amuse-
ment en seks, in afwachting van het
WK Voetbal. En zo hoort het ook in
een parlementaire democratie, waar
elk gerespecteerd Kamerlid de domi-
nee en de koopman in zich verenigt.

We are the champions
Opvallend is overigens dat de
opkomst van Fortuyn samenviel met
de ondergang van het Nederlands
elftal. Het aloud Romeins adagium:
'Geef het volk brood en spelen',
opdat de onlustgevoelens gekanali-
seerd worden, heeft niets aan geldig-
heid ingeboet. Toen Oranje de altijd
al aanwezige onlustgevoelens keurig
kanaliseerde in het bedwelmende
'We are the Champions-gevoel' was
er geen vuiltje aan de lucht. De
media portretteerden premier Kok
als een staatsman, rijp voor het
wereldtoneel, te groot voor Neder-
land, en dankzij zijn regering had het
volk veel brood en nog meer spelen.
Er was zelfs geen Oranjefan die wist
dat onze voetballers zich met pep
volpropten om hun conditie op peil
te houden. Die geruststellende senti-
menten hebben zich nog even kun-
nen hechten aan het 'sprookjeshu-
welijk' van ons toekomstig staats-
hoofd met de geblondeerde dochter
van een Argentijnse fascist. Maar dat
was een eenmalig festijn, een prins
trouwt maar één keer met een meis-
je van het volk. En toen kwam er de
klad in en viel er een gat in de markt
waar Fortuyn in sprong, met alle
gevolgen van dien. Dat alles is voor
ons evenwel geen politiek, maar een
esthetisch probleem. Ik bedoel: vroe-
ger was het zo dat als Glamourland
was afgelopen, die begerige koppen
weer verdwenen, maar in de toe-
komst zullen ze in alle denkbare

media opduiken boven hun krijt-
streeppakken, met hun geoliede
nekken en dubbele onderkinnen,
hun gulzige monden en onnozele
gelaatstrekken waarin geen spoortje
verfijning is te ontdekken, terwijl de
Calvin Klein eau de toilette als het
ware dwars door de beeldbuis heen
dringt. En dan die opzichtige vrou-
wen met hun opgespoten borsten en
lippen, weggezogen vet en minutieus
geharste bikinilijn, met hun schelle
stemmen schallend uit zonnebank-
hoofden, gehuld in opzichtige mode.
Op het boerse optreden van ]eltje
van Nieuwenhoven na en de kippen-
drift van Frans Weisglas en nog wat
ander klein grut zijn we tot nu toe
redelijk gespaard gebleven. Maar zij
waren slechts een flauw voorproefje
van wat ons te wachten staat. Wat
dat betreft gaan we inderdaad

De veronderstelling
dat Pim Fortuyn
de gedachten van

het volk
verwoordde is een
grote misvatting

duistere tijden tegemoet. Desalniet-
temin, zoals gezegd, dat is een esthe-
tisch en geen politiek probleem. Een
blik op de vulgariteit van de debu-
tanten leverde De Telegraaf van
zaterdag 18mei. Onder de kop: 'Oger
Lusink, aankleder van jetset krijgt
door Fortuyn steeds meer politici in
zijn zaak', stond een interview met
de 'Don Corleone' van de P.C.Hooft-
straat, wiens 'boardroom de komen-
de tijd [is] volgeboekt, want er heb-
ben zich deze week heel wat politici

gemeld die alsnog hun imago willen
verbeteren'. Onder het genot van een
fles roze champagne kijkt de 'godfa-
ther' van het maatpak uit het raam.

Impact van het uiterlijk
'Vanuit de kamer boven de winkel
heeft men een schitterend uitzicht
op de chicste straat van Nederland.
"Kijk haar nou, die blonde met die
forse dijbenen", zegt Lusink met
glimmende ogen. "Loopt hier bijna
elke dag uit verveling, winkel in win-
kel uit en om een uur of vier is ze in
paniek als ze nog niet heeft
gescoord.''' Over zijn moeder spreekt
deze klerenverkoper alsof hij het
over een paard heeft: 'een prachtige
Fries-Deense mix.' De best geklede
politicus is volgens hem 'Hans
Wiegel, die ziet er heel gedegen
eigentijds uit. Zo'n man dwingt res-
pect af. Zo'n man mag van mij
Nederland leiden.' Illustrerend is ook
Ogers volgende mening: 'Pim was
zich er heel goed van bewust dat
uiterlijke presentatie en persoonlijke
verzorging een belangrijk onderdeel
zijn van de politiek. Er werd tot voor
kort in Nederland nog altijd traditio-
neel gedacht dat het uiterlijk er niet
toe deed. Dat het ging om betrouw-
baarheid, om de politieke bood-
schap ... Veel andere politici hebben
dat uiterlijk facet onbenut gelaten,
de impact ervan onderschat. Maar ik
denk dat ze nu allemaal een stoom-
cursus personal performance moeten
gaan doen. The Boardroom zit de
komende weken goed vol. Veel politi-
ci willen alsnog een imagoadvies. Op
een heel breed niveau. Ook staatsse-
cretarissen hebben zich gemeld.' De
heer Balkenende krijgt ongevraagd
het volgende advies: 'Ik zou hem een
donkerblauw pak adviseren, type
Fortuyn-look,' met 'een andere
Napolitaanse schouder erin.'

de HUMANIST JULI/AUGUSTUS 2002



JULI/AUGUSTUS 2002 de HUMANIST

Van die dingen dus, het zijn de kle-
ren die het 'm doen. De vrijdag voor
zijn dood reserveerde Fortuyn 'The
Boardroom' om samen met de 'god-
father' een 'presidentsimago' te ont-
werpen. 'Pim belde me enkele dagen
ervoor. Hij zei: "Het gaat heel hard
nu. De peilingen wijzen uit dat ik de
grootste partij ga worden en ik wil
een nieuwe look. We gaan mijn imago
niet meer jong en dynamisch
maken, maar statig en formeel. Als
ik de grote winnaar word op 15 mei,
dan denkt iedereen natuurlijk dat ik
weer tevoorschijn kom met die
gekke gekleurde dassen, maar nee,
dan komt de échte president ten
tonele." We hebben veel lol gehad die
avond. Het presidentspak, een don-
kerblauw high performance pak ...
laten maken in Milaan, hing die
avond al klaar.' Personal performan-
ce, high performance pak, nieuwe look,
presidentsimago. En ziedaar: de
poseur in een heus showpak, want
hoe geraffineerd zijn 'outfit' ook was,
dit soort mensen blijft er als dress-
man uitzien. Het komische is dat ze
er zich niet van bewust zijn dat som-
mige mensen dwars door dit uiterlijk
vertoon heen kunnen kijken. Helaas

voor Pim is zijn presidentspak met
die onvervalste 'Napoli-lijn' z'n lijk-
kleed geworden. Miljoenen liet hij in
diepe droefenis achter, onder wie
Oger en zijn vijftien jaar jongere
vrouw Coco en niet te vergeten zijn
zoon Martijn uit een vorige verbinte-
nis, met wie Pim graag tussen de
roze satijnen lakens was geschoven,
zo maak ik uit het interview op. 'Hij
kwam overigens vaak in de winkel.
"Even mooie jongetjes kijken", riep-
ie dan. En wijzend op Martijn: "Laat
hem alles morgen maar komen
brengen. Alleen.''' Want Fortuyn 'had
er langzamerhand wel weer behoor-
lijk zin in', wist zijn theaterprodu-
cent Harry Mens te vertellen. 'Hij zei
me zaterdag nog dat hij al zeven
maanden niet meer met iemand
naar bed was geweest.'

Achter het gekoketteer
Los van de ranzigheid van al deze
ontboezemingen, zijn ze toch teke-
nend. Achter het gekoketteer en de
verkleedpartijen ging de intens een-
zame wereld schuil van een ouder
wordende nicht, wiens drang om in
de schijnwerpers te staan absurde
proporties had aangenomen. Voor

een overrompeld publiek trad een
dandy op die een 'presidentspak' uit
Milaan liet invliegen, terwijl we toch
al een echte Queen als staatshoofd
hebben. Maar voor hem was dat feit
een te verwaarlozen detail. Voor Pim
was uiterlijk vertoon een wezenlijk
onderdeel van zijn politieke tra-
vestietenshow, alles ter meerdere eer
en glorie van zichzelf en bejubeld
door de gewone man en vrouw die
ervan zouden gruwen als hun kind
ineens homoseksuele aandriften
vertoonde.

Had hij geleefd dan zou hij van zijn
eigen begrafenis genoten hebben.
Toen ik tv-beelden ervan zag moest
ik meteen denken aan Domenico
Tiepolo's tekening van een gestorven
Pulcinella die met een tevreden gri-
mas onder grote belangstelling met
kist en al een toneel wordt opgehe-
sen om daar te kijk te worden gezet.
Fortuyns gang naar de kerk was de
glorieuze rondrit van een artiest die
met zijn wervelende show 1,3 mil-
joen stemmers en de verzamelde
vaderlandse pers op het verkeerde
been zette en uiteindelijk ook zich-
zelf. Afgaand op zijn humorloze en
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woedende uitvallen zodra er ook
maar één kritische vraag werd
gesteld, is de conclusie gerecht-
vaardigd dat Pim was vergeten niet
meer te zijn dan een vileine toneel-
speler met een pathologische
behoefte aan aandacht, die met een
handvol leuzen, twee keffertjes op
schoot en een butler op gehooraf-
stand iedereen een rad voor ogen
draaide. Hij was in zijn eigen rol
gaan geloven, de schijn had de wer-
kelijkheid weggevaagd.

Napels, 1674
Op dit punt aangekomen moeten we
een historische parallel trekken. We
schakelen over naar Napels in het
jaar 1674. Ook daar voltrok zich een
gekostumeerd toneelstuk dat in een
drama eindigde. Het begon tijdens
een broeierige zomer, op de feestdag
van de Madonna del Carmine, die als
vanouds opgeluisterd werd met een
'Turkenveldslag.' Een waar volksfeest
waarbij als christenen en muzel-
mannen gekostumeerde Napoli-
tanen op elkaar inhakten tot - vol-
gens traditie - de christenen won-
nen. Normaal keerde het volk na de
voorspelbare nederlaag van de, ook
toen al, 'vuige islamieten' kroeg-
waarts om zich te laten vollopen en
zich kogelrond te eten. Maar dat jaar
gebeurde er iets onverwachts. De
energie die door de begrijpelijke
opwinding was losgekomen keerde
zich ineens tegen de macht, in de
figuur van de Spaanse onderkoning
Don Rodrigo die de belastingen op de
eerste levensbehoeften had ver-
hoogd om daarmee de tekorten in
zijn hofhouding weg te werken.
Iemand begon te roepen 'Weg met de
belastingen,' een leuze die massaal
weerklank vond. De Duitse histori-
cus Joachim Fest schrijft hierover:
'Toen niemand eigenlijk meer wist

hoe het nu verder moest, trok de
menigte naar het regeringspaleis, en
op weg daarheen stroomden van alle
kanten kijklustigen toe. Niemand
begreep waarom het eigenlijk ging,
maar iedereen liep mee en allen
schreeuwden: "Weg met de belastin-
gen!" Toen de onderkoning op het
balkon verscheen om het volk te kal-
meren, verdronken zijn woorden in
het gejouw. Sluw als Don Rodrigo
was, en ook gezien de weinige solda-
ten die hij tot zijn beschikking had,
gaf hij er de voorkeur aan de benen
te nemen. Hij wierp een paar han-
denvol munten tussen de mensen en
maakte van de onmiddellijk uitbre-
kende knokpartijen gebruik om te
ontkomen.' Vanuit een veilige schuil-
plaats beval de koning het leger de
orde te herstellen, daarbij viel een
schot, niemand wist van welke zijde.
In elk geval sloeg de vlam in de pan.
De razende meute viel met alles dat
los en vast zat het paleis aan, de
wachtposten werden dood geranseld

en de tolhuizen in brand gestoken.
'Uit naam van het volk' werden de
wijken van de welgestelden geplun-
derd, het meubilair op straat gesme-
ten en in brand gestoken. Wat moest
men er anders mee.

Viskoopman op de troon
Nadat die klus geklaard was viel er
een machtsvacuüm en voelde het

volk dat het een leider nodig had. 'De
keus viel op Tommaso Aniello (kort-
weg Masaniello genoemd. SvH), een
arme viskoopman van de Piazza del
Mercato, maar welbespraakt, impul-
sief en niet in de laatste plaats
beroemd omdat hij zojuist in de
"Turkenveldslag" het winnende leger
van de christenen had aangevoerd.'
Deze populistische poseur begiftigd
met de gave der welsprekendheid
zou geschiedenis schrijven. Hij werd
ogenblikkelijk tot 'koning van
Napels' uitgeroepen. Met groot
Spaans ceremonieel werd de visver-
koper op het paleis ontvangen en
vervolgens naar de kathedraal geleid
alwaar hij werd omgeven door hove-
lingen en hoogwaardigheidsbekle-
ders en plaats nam onder een balda-
kijn. Plechtig liet Don Rodrigo voorle-
zen dat de belastingverhogingen met
onmiddellijke ingang zouden wor-
den afgeschaft.

Galg als symbool
Maar ja, hoe nu verder? Dat reali-
seerde Masaniello zich ook. Het kon
niet alle dagen feest en oproer zijn,
hij moest iets doen, laten zien wie de
lakens uitdeelde. 'Een paar dagen
lang deelde hij naar alle kanten goud
en juwelen uit en verleende hij zijn
trouwste aanhangers fraai klinkende
titels.' Intussen had hij de smaak van
de macht te pakken. Maar zoals
gebruikelijk wanneer een gewone
sterveling ineens een hem onbekend
universum in suist wist ook hij niet
wat hij er mee aan moest. En dus
begon Masaniello voor zichzelf en
liet hij weten dat een koning zonder
paleis een schertsfiguur is. Zonder
uiterlijk vertoon zou niemand zien
dat hij macht had. Dat kon natuurlijk
niet, het zou een aanfluiting zijn. Er
moest daarom op de plaats van zijn
krot aan de Piazza del Mercato een
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enorm paleis voor hem verrijzen en
'om het terrein daarvoor te vergro-
ten, begon hij zijn vroegere buren uit
hun huizen te verdrijven.' Toen het
volk eenmaal doorkreeg dat
Masaniello aan grootheidswaan leed,
begon men te morren. Al snel was de
kreet 'Leve de onderkoning' te horen,
maar de viskoopman liet zich niet zo
snel uit het veld slaan. 'Hij reageerde
met terreur en sprak doodvonnissen
uit, die hij soms eigenhandig uit-
voerde. Aan het begin van de Via
Toledo liet hij een galg plaatsen als
een symbool van de volksregering.'
Ondertussen wachtte de onderko-
ning rustig af. Hij bezat de eeuwen-
oude kennis van de ware macht. Een
kwestie van tijd, dacht hij. Een juiste
inschatting want de onvrede mond-
de uit in rellen en tijdens één er van
vluchtte Masaniello de Santa Maria
del Carmine binnen. Hij greep een
crucifix en probeerde zijn achtervol-
gers te kalmeren. Tevergeefs, ze
sleurden hem van de kansel en sloe-
gen zijn hoofd eraf. 'De stemming
sloeg nogmaals om. Nauwelijks was
Masaniello vermoord of het volk
begon te jammeren. Alsof men de
daad ongedaan wilde maken naaide
men het hoofd weer aan de romp, en
men bedde de dode, tussen kaarsen
en massa's bloemen, op rijk gedra-
peerde witte zijde.

Grootse begrafenis
Men stelde een vervolging in tegen
de moordenaars en gaf de dode
koning een paar dagen later een
begrafenis in de grote ceremoniële
stijl waarvan hij zo had gehouden.
Voor de machtige, door fakkeldra-
gers omgeven katafalk in de Santa
Maria del Carmine bogen de onder-
koning, de hovelingen, de militairen
en de schone dames, en de aartsbis-
schop leidde de uitvaart. Uit de

haven denderden kanons schoten, en
de menigte viel op de knieën en riep:
"Zalige Masaniello, bid voor ons.'''

Het masker van Fortuyn
Ik zou hier het volgende aan willen
toevoegen. De afgelopen maanden
plaatsten de media afbeeldingen van

De nieuwe rijken
weten als geen
ander dat zonder
illegalen de asper-
ges niet gestoken

worden

het achterhoofd van Pim Fortuyn.
Naar mijn weten is geen enkele poli-
ticus ooit zo geportretteerd in de
Nederlandse kranten. Naar alle
waarschijnlijkheid speelt hier het
onderbewustzijn een rol. Het maakt
niet uit van welke hoek het publiek
naar zijn angstvallig geschoren
hoofd keek, van alle kanten was het
onmiddellijk herkenbaar als masker.
Niet een masker dat veinst, want
anders had iedereen hem onmiddel-
lijk doorzien, maar een dat blootlegt,
zoals de maskers van de acteurs uit
de commedia dell'arte, waarover
dezelfde Joachim Fest ooit eens
schreef: 'Hun maskers zijn geen ver-
momming, maar onthulling. In
tegenstelling tot het carnavalsmas-
ker blijkt daaruit niet wat iemand in
het geheim zou willen zijn, maar wat
hij, achter alle kosturnering van het
permanente carnaval van het leven,
in werkelijkheid is.' De man die zo
van de 'Napoli-lijn' hield, leek in
mijn ogen het meest op Pulcinella,
een Napolitaans masker dat terug-

gaat tot op de tijd van de Romeinen.
Zijn karakter beeldt het niets ont-
ziende, rancuneuze en sluwe type
uit, dat altijd op gespannen voet
staat met welke autoriteit dan ook.
Zijn populariteit onder het volk is te
verklaren uit het feit dat hij de gewo-
ne man vertegenwoordigt, die tel-
kens weer de dupe is bij gebrek aan
reële macht en weet die nooit te zul-
len bezitten. Het enige dat hem over-
blijft is bespotten en beschimpen en
de kluit belazeren. Opmerkelijk is
het grote aantal Pulcinella's onder
Pims aanhang die ons voortaan van-
uit de kamerbankjes zullen aankij-
ken. We hebben hier te maken met
mensen die in hun vakgebied nooit
tot de top behoorden en zich jaren-
lang verbeten afvroegen waarom zij
niet waren uitverkoren en wel die
anderen die in hun ogen geen spat
beter waren. Bovendien hangt rond
enkelen van hen een luchtje, om het
eufemistisch uit te drukken, maar nu
kunnen ze alsnog wraak nemen,
alleen al door dáár te zitten waar
vroeger die anderen zaten.

Aanschuiven bij de elite
Tegenover Yoeri Albrecht van Vrij
Nederland verwoordde Harry Mens
het aldus: 'Er wordt een tijdperk
afgesloten. Het was in Nederland
verdomd moeilijk om door de leem-
lagen van het establishment heen te
breken ... Als ik op maandagavond bij
JooP Braakhekke eet, zie ik daar die
zogenaamde eetclub zitten. De heren
die in hun ogen de elite van
Nederland zijn. Als ze dan weglopen,
gaat nu ineens Hans van Mierlo me
goeiendag zeggen. En Mulisch ook.'
Je ziet het voor je: jarenlang heeft de
huizenhandelaar naar erkenning
gehunkerd door de 'heren die in hun
ogen de elite zijn.' Uit zijn ooghoe-
ken heeft hij elke maandagavond
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weer naar die tafel van 'de heren-
club' geloerd waar het allemaal
gebeurde, heeft hij in stilte gehoopt,
gesmeekt, gebeden om te mogen
aanschuiven, maar hij en zijn milieu
bleven genegeerd door het besloten
gezelschap, omdat ze te ordinair en
te oppervlakkig waren. Mens was
zelfs publiekelijk weggehoond door
de WD-bonzen toen hij verklaarde
minister van volkshuis-vesting te
willen worden. Op de bijgaande foto
staat de voormalige sponsor van
Fortuyn in weer zo'n verkeerd han-
gend krijtstreeppak van Oger uit de
P.c. Hooftstraat, waar de halve en
hele onderwereld zich onder het
winkelend publiek mengt op jacht
naar de nieuwste status. Zijn droevig
hondenhoofd zien we naast een
protserige empirevaas of iets wat
daar voor door moet gaan, in elk
geval iets grofs dat en masse in

Taiwan wordt geproduceerd, zijn
handen in z'n zakken, zijn billen
naar de open haard gekeerd, waar
het gasvuur boven het kunsthout
opvlamt, de mobiele telefoon binnen
handbereik. De foto van Bert
Nienhuis toont genadeloos aan hoe
ostentatief het decor is waarin Harry
Mens graag vertoeft. Verloren staat
hij in zijn wereld vol statussymbolen
zonder te beseffen, maar wel met
een vaag vermoeden, dat de elite
neerkijkt op zoveel uitgestalde
kitsch. Bij de onzichtbare aristocra-
tie, die in alle bevolkingslagen is te
vinden, is niets nadrukkelijk aanwe-
zig. Ze is klasseloos. Haar bezit is
organisch gegroeid, is niet bij gebrek
aan eigen stijl door een of andere
designer bijeen geveegd. De ware
elite weet dat je bepaalde dingen
gewoon niet doet, niet omdat ze ver-
boden zouden zijn, maar uit inner-

lijke beschaving, ze koestert geen
wrok en neemt geen deel aan een
verwoestende ratrace om zoveel
mogelijk bijeen te graaien. Mens
sluit zijn betoog met: 'We hebben
vijftig jaar lang toch een soort regen-
tenpolitiek gehad ... Ik denk dat dat
allemaal niet meer kan. Nou ja, het
zal er op den duur misschien weer
insluipen, maar voorlopig even niet.'
Aan het gelaat van Harry Mens en uit
zijn woorden valt op te maken dat de
wrok over wat hem is aangedaan
nooit echt zal verdwijnen, noch zijn
wantrouwen. Diep in zijn hart zal hij,
net als al die anderen, afgunstig blij-
ven, zich altijd slachtoffer voelen,
een buitenstaander, een Pulcinella.
Het enige en wezenlijke verschil met
vroeger is dat het hooggeëerd
publiek er niet meer om kan schater-
lachen en daarmee ook niet om zijn
eigen groteske onzin.

Voor wie de verdieping zoekt, is er het Tijdschrift voor Humanistiek, een initiatief van het
Humanistisch Kennis Centrum. Ieder nummer van het tijdschrift heeft een centraal thema en dat zijn
voor de komende drie nummers van dit jaar:

1. Humanisme internationaal

2. Narrativiteit

3. Spiritualiteit

Tijdschrift voor Humanistiek verschijnt 4 maal per jaar in een omvang van 96 pagina's.
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Weggestopte vluchtelingen
Vluchtelingen die ons land wel binnenkomen maar niet worden

toegelaten, komen in een 'grenshospitium' terecht. Aan de poor-

ten van deze grensgevangenissen houden actiegroepen regelma-

tig wakes. De Humanist ging kijken bij de Bijlmergevangenis.

'Wat er in die toren gebeurt, is in strijd met de mensenrechten.'

Berthold van Maris

Op een zonnige namiddag hebben
Frits ter Kuile (39) van de Catholic
Worker Movement en tachtig
andere progressieve christenen
zich verzameld bij de Bijlmer-
gevangenis. Ze houden hun maan-
delijkse wake tegen de grensge-
vangenis, die in een van de zes
gevangenistorens is onderge-
bracht. Bij de ingang van de toren
staat een groot bord met het
opschrift 'Grenshospitium'.
"Een eufemisme", zegt de Francis-
caan Sigismund Verheij (74), een
van de initiatiefnemers van de
wake. "Hospitium is Latijn voor
gastenverblijf. Maar het is gewoon
een gevangenis."
Nederland heeft vier grenshospi-
tia, die in moderne gevangenissen
zijn ondergebracht. Het hospitium
in de Bijlmer is met ISO plaatsen
het grootst. In Hoorn, Veenhuizen
en Heerhugowaard zijn drie klei-
nere grenshospitia. Al deze inrich-
tingen worden bevolkt door bui-
tenlanders die op Schiphol of in
een van de havens zijn opgepakt
en in afwachting van hun uitzet-
ting tijdelijk worden opgesloten.
Formeel zijn deze mensen nooit

tot Nederland toegelaten. Dit in
tegenstelling tot de vele uitgepro-
cedureerde asielzoekers en illega-
len, die in de gewone vreemdelin-
gendetentie worden vastgehou-
den, onder andere in Ter Apel en
Tilburg. Al deze gevangenissen bij
elkaar hebben een capaciteit van
1200 cellen.
"Wat er in die toren gebeurt, is in
strijd met de mensenrechten",
vindt Verheij. "Deze mensen wor-
den opgesloten zonder dat ze van
een misdaad verdacht worden en
zonder dat ze een gevaar zijn voor
de samenleving. Ze zitten er alleen
omdat ze niet de vereiste papieren
hebben. Soms lukt het justitie om
ze uit te zetten. En soms worden ze
na zes maanden of een jaar weer
op straat gezet, zonder papieren
en zonder geld."

Autonome heidenen
Frits ter Kuile staat al sinds 1993

iedere maand bij de Bijlmerge-
vangenis te demonstreren. Zijn
eerste actie tegen een grensgevan-
genis was in 1990. Hij herinnert
het zich als de dag van gisteren. Op
het industrieterrein Schiphol-Oost

stond een oud gebouwtje. Dat had
in de beginjaren van de KLMdienst
gedaan als restaurant voor men-
sen die naar Indonesië vlogen. Nu
was het in gebruik als grenshospi-
tium: er werden twintig vreemde-
lingen vastgehouden, in afwach-
ting van hun uitzetting. Ter Kuile
zat bij het Christelijk Liberaal
Front, een gelegenheidsgroepje,
dat besloten had de gevangenen te
bevrijden. "Dat was in die tijd nog
vrij simpel", zegt hij. "Met een paar
auto's voorrijden, snel uitstappen,
ladders tegen de gevel, ruiten
inslaan." De actie mislukte, want
er zat een 'mol' bij het Christelijk
Liberaal Front. Een paar weken
later lukte het de Autonome
Heidenen, een bevriende actie-
groep, wel om enkele gevangenen
te bevrijden.
"Sindsdien is er veel veranderd",
verzucht ter Kuile. "De Bijlmer-
gevangenis is een onneembare
vesting, die omgeven wordt door
een betonnen muur met prikkel-
draad en een gracht. Er is een soort
goelag aan het ontstaan. Het afge-
lopen decennium is er een enorme
gevangeniscapaciteit opgebouwd
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voor mensen die het land binnen-
komen, maar niet worden toegela-
ten. Er is een web van dit soort
gevangenissen, in heel Europa,
maar ook in Australië en Noord-
Amerika. Het is een mushrooming
thing, ze schieten als paddestoelen
uit de grond. Veel mensen zijn zich
daar niet van bewus. En dit is nog
maar het begin. Over vijf of tien
jaar, zo stel ik me voor, heb je spe-
ciale deportatievliegtuigen met
speciale stoelen. Als mensen daar-
op plassen van angst of zichzelf
verwonden, zet je er na afloop de
brandspuit op, je spuit het schoon
en propt er de volgende lading in."

Kinderen opsluiten
De wake begint op een smal pad
tussen de spoorlijn Amsterdam-
Utrecht en de gevangenis. Er wordt
een spandoek uitgerold ('Liberté
pour tous. Vrijheid voor allen') en
men begint aarzelend en onhandig

naar de toren te zwaaien. Al gauw
verschijnen er, in de verte, hoog
boven de betonnen gevangenis-
muur, achter de zwart betraliede
ramen, vage mensenschimmen
die terugzwaaien. Hun gezichten
en handen zijn nauwelijks te zien.
Vanaf het pad zie je eigenlijk
alleen hun lichtgekleurde kleding-
stukken: een t-shirt, een broek,
een jurk.
Het zijn niet alleen volwassenen
die vanuit de gevangenis staan te
zwaaien, maar ook kinderen.
Achter een van de ramen staat een
vrouw met een baby op haar arm.
"Ze laat haar baby zien!", roept een
oudere vrouwen ze veegt haar tra-
nen weg. "Die baby is twee weken
geleden geboren, in het Peniten-
tiair Ziekenhuis in Scheveningen."
Volgens een van de actievoerders
zitten er nu negen kinderen in het
grenshospi-
tium. "Je mag

in Nederland geen kinderen
opsluiten", legt Ter Kuile uit. "Maar
omdat dit juridisch gezien een
stukje niemandsland is, mag het
hier blijkbaar wel. De redenering
is: die kinderen zijn helemaal niet
in Nederland!"
Over deze kinderen is een recht-
zaak gevoerd. De rechter heeft de
Bijlmergevangenis bezocht en
geconcludeerd dat de toren niet
geschikt is voor kinderen. In de
vorige grensgevangenis, aan de
Tafelbergweg, was een binnen-
plaats met een beetje groen en een
zandbakje, waar de kinderen vrij
gemakkelijk naartoe konden. De
Bijlmergevangenis daarentegen
heeft een zeer gesloten structuur,
en er is alleen een kale, betonnen
plaats, waar je met de lift naartoe
moet. Ter Kuile: "Na de uitspraak
van de rechter zijn alle moeders en



Verheij vertelt dat de wake ook
bedoeld is om de apathie te door-
breken. ''Als ik over het grenshos-
pitium praat, merk ik dat mensen
daar nogal aarzelend op reageren.
Ze zeggen: 'Wat zoeken die mensen
hier?' Of: 'Weet je wel hoeveel cri-
minelen daar bij zitten?' Maar ik
kom ook mensen tegen die het wel
willen horen en zich dan net zo
machteloos voelen als ik. Omdat er
geen concrete oplossing is. Ik denk
dat daar de moeilijkheid ligt. Dat
het vooral vanuit onmacht is dat
de mensen zo afwijzend reageren.
Ze willen het liever niet horen. Ze
willen geen verantwoordelijkheid
voor iets waar ze zich geen raad
mee weten."
"Ich habe es nicht gewufSt", zegt
Ter Kuile. "Heel veel mensen weten
niet dat er in de grensgevangenis-
sen baby's worden geboren. Ze
weten ook niet dat er voortdurend
mensen in de isoleercel gestopt

worden, omdat ze wan-
hopig zijn of in paniek
raken."
"Ik heb de oplossing
ook niet bij de hand",
zegt Verheij. "Mis-
schien is er geen echte
oplossing. Maar daarom

hoef ik me niet van het probleem
af te keren. Als er iemand zwaar
gewond op straat ligt, kan ik zeg-
gen: ik ben geen arts of verpleeg-
kundige, ik heb geen telefoontje bij
me, het spijt me, ik kan niet hel-
pen, ik loop verder. Maar ik kan er
ook bij blijven en daarmee erken-
nen dat de ander in nood is."
Ter Kuile: "Misschien moeten we
tegen deze mensen zeggen: je mag
hier werken, maar je verwerft pas
later, geleidelijk aan, het recht op
onze collectieve voorzieningen.
Dan zul je zien dat sommigen het

zachte toon, ze kan hem toch niet
horen. Hij opent de koffer, laat
haar een jurk zien die hij haar
wilde brengen.

ben geweigerd. Ze zeiden: 'Wij zijn
aangenomen voor het bewaken en
begeleiden van criminelen, en dit
zijn geen criminelen.' De rechter
heeft hen gelijk gegeven."

Waarom willen we het
niet weten?
Ondertussen lopen er voortdurend
mensen voorbij die op weg zijn
naar het aanpalende metrostation.
Een van hen, een grote, zwarte
man, kijkt onder het lopen naar
het spandoek met de tekst
'Vrijheid voor iedereen' en steekt
zijn duim omhoog.

1\vee Afrikaanse mannen lopen bij
de ingang ontevreden heen en
weer. Ze hebben een koffer op
wieltjes bij zich. Ze zouden bij een
vrouw op bezoek gaan en haar wat
spullen brengen, maar hebben nul
op het rekest gekregen. Ze hadden
hun bezoek moeten aankondigen.
Een van de mannen schrijft de
naam van de vrouw op een papier-
tje: Tshitshimbi !londo, Congo. "Ze
zit al dertien maanden vast", zegt
hij. "Ze heeft niks misdaan. Niet
gestolen, niks." Hij voegt zich bij de
actievoerders, die nu aan de ande-
re kant van de toren gaan zwaaien.
Als zijn vriendin in de verte achter
een van de ramen verschijnt,
begint hij tegen haar te praten. Op

'Mensen willen geen
veranwoordelijkheid voor iets waar ze

zich geen raad mee weten'

kinderen op straat gezet. Maar al
heel snel erna zaten er weer moe-
ders met kinderen. Het plan was
om hen opnieuw in de oude
gevangenis onder te brengen. Toen
moesten daar opeens bolletjesslik-
kers in en nu zitten de kinderen
nog steeds in de Bijlmerbajes."

Verheij: ''Aanvankelijk was er spra-
ke van dat het personeel van de
gewone gevangenis ook kon wor-
den ingezet in het grenshospitium.
Maar er zijn bewakers die dat heb-

Bewakers weigeren
Het gezelschap verplaatst zich
naar de ingang van de toren, een
groot hek met een deurtje erin.
Daar wordt een korte liturgie afge-
handeld. Vervolgens krijgen de
viooltjes en primula's, die door de
actievoerders in het gras bij de
ingang geplant zijn, water. In het
hek wordt een bijbeltekst opge-
hangen, Leviticus 19: 33-34, die
oproept tot het gastvrij huisvesten
van vreemdelingen.
"Onze achterban bestaat voorna-
melijk uit christenen", vertelt Ter
Kuile. "Maar we proberen er ook
mensen van andere
geloven en levensover-
tuigingen bij te betrek-
ken. We hebben hier bij-
voorbeeld een boed-
dhistische en een jood-
se wake gehad. En van
oudsher wordt er vanuit
de kraakbeweging ook voortdu-
rend actie gevoerd tegen de grens-
gevangenissen. Vooral het Auto-
noom Centrum in Amsterdam is
op dit gebied erg actief."
Ondertussen verlaten twee bewa-
kers de gevangenis, hun dienst zit
erop. "Jullie treffen het", zeggen ze
joviaal. "Het is vandaag mooi
weer."
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redden, en anderen niet. En wie
het niet redt, ja, die crepeert. Dan
krijg je dus dat mensen op straat
of op een grasveldje liggen te cre-
peren. En dan wordt er opeens een
beroep op mij gedaan, op mij per-
soonlijk. Wat doe ik, als ik die man
zie liggen? Voel ik mij verantwoor-
delijk? Haal ik een broodje uit mijn
ijskast? Geef ik hem een bed? Of
kijk ik de andere kant op, loop ik
eraan voorbij? Nu deporteren we
ze en zeggen we: 'Ga maar in je
eigen land liggen creperen, zodat
wij het niet zien. Hoeven we er ver-
der niet over na te denken'."

Voormijn eigen fatsoen
Ter Kuile weet wat het is om wan-
hopige mensen van de straat te
plukken. Hij woont in een woon-
groep die asielzoekers opvangt.
"Ons motto is 'to comfort the afflic-
ted and to afflict the comfortable'.

Degenen die het moeilijk hebben
tracht je een beetje te steunen. En
al die mensen die een lekker en
makkelijk leven hebben, probeer je
te confronteren met de onplezieri-
ge kanten van onze welvaart."
Verheij vertelt dat hij een poosje
geleden sprak met een Koerclische
activiste, die naar Turkije werd
teruggestuurd. Hij vraagt zich af of
ze nog leeft. "Dat zijn dingen waar
ik niet goed tegen kan", zegt hij.
"Het roept bij mij herinneringen op
aan de oorlog. Ik heb zelf meege-
maakt dat mijn vader door twaalf
Nederlandse politiemannen werd
opgehaald, omdat hij in Duitsland
moest gaan werken."
Ter Kuile: "De moeder van mijn
oom is in de oorlog door Neder-
landse agenten opgepakt en in
Auschwitz vergast. De Nederland-
se politie en de Nederlandse mare-
chaussee hebben indertijd voor

een groot deel aan die deportaties
meegewerkt. Dat wordt nog wel
eens vergeten. Als ik het die gene-
ratie kwalijk neem dat er toen nie-
mand bij de poort van Westerbork
stond en dat die treinen naar
Westerbork gewoon bleven rijden,
dan moet ik ook nu positie kiezen
en mij uitspreken. Ik sta hier dus
ook voor mezelf, voor mijn eigen
fatsoen. Zodat ik later in ieder
geval kan zeggen: ik heb eraan
gepeuterd."

Valse papieren
Verheij: "Veel van deze mensen
hebben valse papieren. Maar ik
had in de oorlog ook valse papie-
ren, waarop ik twee jaar jonger
was, zodat ik niet in Duitsland
hoefde te werken. Valse papieren
waren toen een manier om te
overleven. Nu wordt dat gezien als
een teken dat je die mensen niet
kunt vertrouwen."
"Wij hebben het idee dat wij een
gastvrij land zijn". besluit Ter
Kuile. "Maar hoeveel Nederlanders
weten dat wij in 1916 een stroom-
draad langs de Belgische grens
hebben gespannen en dat we ook
na de Kristallnacht heel veel jood-
se vluchtelingen hebben terugge-
stuurd?"
De wake loopt ten einde. Er wor-
den bloemen in het hek gestoken.
Ze vallen eruit, worden er opnieuw
in gestoken en blijven dan wel
hangen. "Je moet die techniek even
onder de knie krijgen", zegt Ter
Kuile. "Ik stel mij voor dat er nu
toch een klein vraagtekentje in dat
hek hangt. Voor de transporten en
voor het personeel. De vraag: waar
zijn we mee bezig? En het verzoek:
hou het humaan. Voor zover dat
binnen zo'n gevangenis nog moge-
lijk is."
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MAX PAM

De grens van idealen

Als ik God was

geweest, had ik het

anders ingericht

Als de moord op Pim Fortuyn iets positiefs
heeft opgeleverd dan is het dat voor eerst in
lange tijd weer een debat is ontstaan over de
grens van idealen.Voor het eerst wordt ook
weer nagedacht over de relatie tussen idea-
lisme en realisme. Paars heeft het lang volge-
houden, te lang, want op den duur moeten de
kiezers de indruk hebben gekregen dat ons
land werd geregeerd door technocraten, die
meenden dat alle problemen in wezen waren
opgelost. Toen Job Cohen burgemeester van
Amsterdam werd, zei hij dat het zijn voor-
naamste ambitie was "om de boel een beetje
bij elkaar te houden". Dat leek ook het credo
van Paars: langzaam de welvaart verhogen en
voor de rest zorgen dat het lijntje niet zou bre-
ken.
Maar toen kwam die kogel.
Die kogel, waarvan wij mogen aannemen dat
hij kwam uit het wapen van Volkert van der G.
De vermoedelijke
moordenaar bleek een
milieuactivist, die zich
vooral keerde tegen de
bio-industrie. Van der
G.was de schrik van
kalverenhouders,
nertsfokkers en kip-
penfabrikanten. Er is
geen milieuvergun-
ning ingediend of
Volkert G. heeft die tot op de laatste komma
nagevlooid. En waar hij kon, heeft hij obstruc-
tie gepleegd met alle legale middelen die tot
zijn beschikking stonden.
Maar toen, zo moeten wij aannemen, heeft in
zijn hoofd het krankzinnige plan post gevat
dat hij een mens moest doden om een dier te
redden. Misschien ging het niet om het redden
van één dier, maar om het redden van duizen-

den, honderdduizenden, zeg maar, miljoenen
dieren. En wat is één mensenleven in het licht
van al die miljoenen onschuldige dieren die
dagelijks in de bio-industrie worden gedood.
Vermoord, zou Volkert van der G. zeggen.
Het is waar: in het licht van de evolutie stelt de
mens niets voor, hij is hoogstens een dier
temidden van de andere dieren.
'De natuur is nooit nodeloos wreed', staat er
op de sites van verschillende milieuactivisten.
Is dat zo? Ooit wel eens een poes zien spelen
met een muis die nog net niet dood was? De
natuur is gebaseerd op het principe van ope-
ten of opgegeten worden. Dat is al wreed
genoeg en als ik God was geweest, had ik het
anders ingericht. Maar op de een of andere
manier schijnen alle deelnemers, jong en oud,
mannetje of vrouwtje, onmiddellijk te weten
dat het hier om gaat. Sommigen leggen zich
daar zonder slag of stoot bij neer. Een gazelle

die wordt aangetikt door een
jagende leeuw valt gelaten
om en wacht zijn lot af. Op
de televisie kijken wij men-
sen er geboeid naar. Het
National Geografie-kanaal is
allang amusement gewor-
den. Misschien heeft Volkert
van der G. er wel geërgerd
naar gekeken. Wie de evolu-

tie als leidraad heeft, stelt de
mens op gelijke voet met het dier en kan ook
niets volhouden ten gunste van de mens. The
survival of the fittest is het recht van de sterk-
ste geworden.
Maar dat is toch niet hoe Volkert van der G.
denkt. Van der G.wil bescherming van de die-
ren, maar hij doet dat met een menselijke
moraal. De menselijke moraal komt tot de
conclusie dat er een dierenholocaust aan de
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gang is. Om die holocaust te stoppen, mag je
een mens doden, zoals het doden van de nazi's
noodzakelijk was. Wat de nazi's deden, was
vermoorden. De geallieerden daarentegen had-
den a license to kil!. Die mochten doden voor
de goede zaak. Waarom zou Volkert van der G.
dat niet mogen?
Logisch geredeneerd staat Volkert van der G.
sterker dan de aanhangers van de Pro Life
beweging, die in de Verenigde Staten abortus-
klinieken opblazen of aan-
slagen plegen op abortus art-
sen. Hier strijden terroristen
voor het ideaal om een men-
senleven te behouden, en
dat doen zij door een men-
senleven te nemen. Dat is
een ruil van mensenlevens
waar je niet veel mee
opschiet. Aan de andere kant
zou je kunnen volhouden dat je het leven van
een moordenaar - een abortusdokter - neemt
om het leven van een onschuldig kind te red-
den. De liquidatie van één abortusdokter kan
volgens die redenering zelfs het leven van
honderden onschuldige kinderen redden.
Wij komen hier in de buurt van de geoorloofde
tirannenmoord. De tirannenmoord lijkt zo'n
beetje de enige moord die een individu zich
mag veroorloven. Maar dan moet het duidelijk
zijn dat door het uit de weg ruimen van een
voor iedereen herkenbaar monster vele mens-
levens worden gespaard. Toch ligt ook hier de
zaak niet zo eenvoudig. Had u HitIer vermoord,
dan zou u alleen als een held door het leven
zijn gegaan als u die moord na 1943 zou heb-
ben gepleegd. Maar in feite, en dat is het
vreemde, was het dan al te laat geweest. Om er
echt iets aan te hebben, zou u die moord mis-
schien niet onmiddellijk in 1925, maar dan

JULI/AUGUSTUS 2002 de HUMANIST

toch zeker in 1933 gepleegd moeten hebben. In
dat geval was u echter als een Van der Lubbe
gearresteerd en zou de Nederlandse regering
geen enkel bezwaar hebben gemaakt tegen uw
arrestatie en veroordeling, omdat Hitler als het
staatshoofd van een bevriende natie werd
beschouwd.
HitIer was trouwens een vegetariër. Als je een
vegetariër ergens mee wilt pesten dan is het
met dit argument. De vegetariër wordt ermee

doodgegooid. Toch is
het vegetarisme een
nobele levenshouding.
Ik probeer al jaren
vegetariër te zijn, en
ook al lukt het me niet
helemaal vleesloos
door het leven te gaan,
ik eet in ieder geval
veel minder vlees dan

vroeger. Aan de diervriendelijke slager doe ik
overigens niet. Er zit me net iets te veel hypo-
crisie in het woord diervriendelijk.
Diervriendelijk slachten blijft slachten, zoals je
volgens mij ook geen mensvriendelijke con-
centratiekampen hebt.
Na de ondergang van het communisme hoorde
je niet veel meer over de grenzen van het idea-
lisme. Waar gehakt wordt, vallen spaanders,
zei Stalin, daar is nu eenmaal niets aan te
doen. Die spaanders hadden het uiterlijk van
een paar miljoen kleine boeren, die te veel
gehecht waren aan hun eigen grond. Later
kwamen er nog miljoenen spaanders bij.
Hoe ver moet je gaan voor een ideaal, voor een
paradijs? Ver, moet Volkert gedacht hebben,
want in zijn paradijs wonen geen mensen.
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Het armste deel van Europa

In Transdnjestrië is Stalin

Ivo Pertijs

Begin jaren negentig viel de Sovjet
Unie uit elkaar en proclameerde
Moldavië de onafhankelijkheid. In
het land wonen naast de
Roemeens sprekende Moldaven
Russische en Oekraïense minder-
heden. Zij vestigden zich in de
loop der jaren vooral in Trans-
dnjestrië, de Moldavische regio
ten oosten van de rivier de
Dnjester, waar zij tesamen een
meerderheid vormen. De regio telt
slechts 660.000 inwoners en heeft
een oppervlakte van krap 4163
km2. In december 1991, tijdens de
turbulente periode in alle voorma-
lige sovjet-republieken, organi-
seerden de lokale autoriteiten in
Transdnjestrië presidentsverkie-
zingen. Winnaar werd Igor
Smirnov, een communist die niets
liever wilde dan dat Transdnjestrië
deel uit zou maken van een groot
Russisch rijk. Kort na zijn overwin-
ning proclameerde de regio de

onafhankelijkheid, tot onvrede
van Moldavië. In 1992 brak een
korte maar bloedige oorlog uit.
Transdnjestrië werd bijgestaan
door het Russische leger dat de
bevolking voorzag van wapens en
militair materieel. Onder leiding
van de onlangs overleden Alek-
sandr Lebed trok het Moldavisch
leger zich uit de opstandige regio
terug. Sindsdien hebben geweld-
dadige conflicten zich niet meer
voorgedaan en ontwikkelde
Transdnjestrië zich als een onaf-
hankelijke staat die echter door
niemand erkend wordt.

Stemmen is zinloos
Ruim tien jaar later is Moldavië
het armste land van Europa.
Pogingen om een democratische
rechtsstaat te ontwikkelen wer-
den in 2001 met de verkiezing van
een communistisch parlement en
president abrupt gestopt. In

december van dat jaar won de 60-
jarige Igor Smirnov tien jaar na
zijn aanstelling als president
wederom de verkiezingen in
Transdnjestrië. Met 86 procent liet
hij zijn opponenten ver achter
zich. "De verkiezingen waren niets
meer dan een farce", beweert
Nadja Akinisjina. De jonge studen-
te woont en studeert in Tiraspol,
de hoofdstad van Transdnjestrië.
"Alle uitslagen waren voor de
stembus gang bekend. Een van de
kandidaten die een goed kans
maakte om de verkiezingen te
winnen kreeg te horen dat hij zijn
kandidatuur moest intrekken. De
officiële reden was dat hij nog
geen tien jaar over een Trans-
dnjestrisch paspoort beschikte,
iets wat overigens voor de gehele
bevolking geldt", vertelt Akini-
sjina. Zelf heeft ze een Russisch en
een Transdnjestrisch paspoort. Zij
behoort tot de grote groep jonge-
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Transdnjestrië en Moldavië

Maffiastaat, mensenhandel
"Het is een maffiastaat, waarin
politici, zakenlieden en criminelen
samenwerken", beweert een
Moldavische diplomaat die ano-
niem wilt blijven. "Voor de georga-
niseerde misdaad is de huidige
situatie ideaal. Op Transdnjes-
trisch grondgebied hoeven zij ner-
gens voor te vrezen, terwijl
Chisinau (hoofdstad van Molda-
vië) met de auto binnen een half
uur bereikbaar is. De contacten
beperken zich echter niet alleen
tussen de maffiagroepen. Zonder
de hulp van corrupte officials aan
beide kanten van de Dnjester zou
het niet zover hebben kunnen
komen", vertelt de diplomaat.
Een groot internationaal probleem
is de mensenhandel. Door de
geografische ligging van Trans-
dnjestrië is het relatief makkelijk

door een oogje dicht te knijpen. Op
hetzelfde moment floreert de han-
del in lichte wapens, sigaretten,
olieprodukten en andere goederen
die met behulp van corrupte
Moldavische en Oekraiense doua-
niers zonder veel problemen
Transdnjestrië verlaten.

Park in Chisinau, Moldavië

maandinkomen in Transdnjestrië.
De economie in de opstandige
regio drijft louter op corruptie.
Gasrekeningen worden door de
staat niet aan Rusland betaald,
terwijl valse Moldavische handels-
zegels betaalmiddel vormen voor
de export. Hoofd van de grenscon-
troles is de zoon van president
Smirnov, die zijn vader graag helpt

Transdnjestrië is een deel van Moldavië, de kleinste voormalige sovjet-repu-

bliek. Als staat wordt Transdnjestrië door geen enkel ander land erkend.

Het heeh wel een eigen president: Igor Smirnov. Transdnjestrië is nauwelijks

groter dan de provincie Utrecht. Moldavië is met een oppervlakte van

33.800 km2 kleiner dan Nederland. Het land grenst aan de Oekraïne en

Roemenië. Vooral met Roemenië bestaan sterke etnische banden. Zo

spreekt de meerderheid van de Moldaven Roemeens en vormt de

Roemeense tricolore,

voorzien van een

nationaal Moldavisch

embleem, de vlag van

de jonge staat. Na de

economische crisis in

Rusland in 1998 stortte

ook de Moldavische

economie in elkaar.

Rond de negentig pro-

cent van de bevolking

leeh onder de armoe-

degrens.

ren die weerstand biedt tegen de
dictatoriale praktijken in de
opstandige regio. Normaliter boy-
cotten zij de verkiezingen of stem-
men tegen alle kandidaten. Vooral
de dertigers en veertigers lieten
het bij de verkiezingen afweten.
Volgens hen was en is Smirnov
president en zal hij dat ook blij-
ven; stemmen heeft om die reden
geen zin.
Toch steunt een aanzienlijk deel
van de bevolking het commu-
nistisch beleid van Smirnov en
zijn regering. Vooral de ouderen in
Transdnjestrië zien veel voordelen
in de huidige situatie. Zij krijgen .
maandelijks hun pensioen, elek-
triciteit en het licht werken en ook
de watertoevoer blijft stabiel.
"Iedereen is arm. Ik ken geen rijke
mensen", meent de eerder
genoemde gepensioneerde Sjoe-
rets. Zelf krijgt ze maandelijks
zo'n achttien euro pensioen, dit is
iets minder dan het gemiddeld
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Toch steunt een aanzienlijk deel van
de bevolking de communist Smirnov

om vooral jongeren naar het bui-
tenland te smokkelen. Volgens het
Moldavische 'Mensenrechten-cen-
trum van Transdnjestrië' is de han-
del in mensen uiterst lucratief.
Veel jonge vrouwen worden het
slachtoffer van criminelen en ein-
digen in bordelen in Griekenland,
Thrkije of elders in Europa.
Volgens de autoriteiten in Trans-
dnjestrië bestaat het probleem
niet en blijven maatregelen tegen
mensenhandel achter-
wege.
President Smirnov en
zijn regering volgen een
politiek beleid volgens
het oude Sovjet-model.
De kleine heersende klasse
bestaat uit Wit Rusland overgeko-
men ex-communisten. De macht-
hebbers in Tiraspol hebben bijna
allen een militaire achtergrond of
waren werkzaam voor de KGB.
President Smirnov zelf kwam pas
in I987 naar Transdnjestrië om als
directeur van een Sovjet-fabriek
aan de slag te gaan. Evenals zijn
bijna voltallige regering bezit hij de
Russische nationaliteit. De
machtigste persoon in Tiraspol is
luitenant-generaal Vladimir
Antj oe fejev. Hij leidde begin jaren
negentig een groep KGB-officieren
en OMON-troepen (speciaal
getrainde Russische soldaten) in
Litouwen en Letland. Onder zijn
leiding werden burgers het slacht-
offer van excessief geweld. Na zijn
missie in het Balticum vestigde hij
zich in Transdnjestrië waar hij
sindsdien verantwoordelijk is voor
de nationale veiligheid. Zijn vrouw
Galina verwierf ironisch genoeg de
positie als voorzitter van de men-
senrechten-commissie in de
Opperste Sovjet, het Transdnjes-
trisch parlement.

Hongerdood in weeshuizen
De inkomsten die de regering via
de zwarte markt binnen weet te
halen blijven in handen van de
machthebbers. Antoine Lambros-
chini werkt voor Apothekers zon-
der Grenzen, een Franse NGO, in
Moldavië. In I999 kwam hij naar
Chisinau en schrok van de erbar-
melijke toestanden waarin wees-
kinderen leven. "Er was en is geen
geld. In de weeshuizen sterven

kinderen omdat er geen eten voor
handen is. In de winter komt de
kamertemperatuur er niet boven
de acht graden. Vooral in Trans-
dnjestrië is de situatie slecht, nog
slechter dan in Moldavië. Daar
heerst de geest van de Sovjet Unie
en zijn alle economische bronnen
verloren gegaan. Eurpese hulp
komt mondjesmaat. Het lijkt wel
of het kleine land vergeten is", zo
schreef Lambroschini.

Staatscensuur
In Bender, de op een na grootste
stad van Transdnjestrië, herinnert
een oude tank aan de burgeroorlog
van I992. Bender ligt aan de grens
met Moldavië en is de geboorte-
plaats van de eerder genoemde
Nadja Akinisjina. "Tijdens het con-
flict vonden de meeste gevechten
hier plaats. We hielden ons voor
het geweld verborgen, terwijl we
schoten hoorden. Een avondklok
hield ons nog lang na de oorlog na
acht uur van de straat", vertelt
Akinisjina. Tegenwoordig studeert
ze aan de universiteit van

Transdnjestrië. Een keer per week
bezoekt ze haar ouders in Bender.
Enkele maanden geleden is de
avondklok weer ingesteld. Deze
keer vanwege een 'dreigende' oor-
log. De verslechterde verhoudin-
gen tussen Transdnjestrië ener-
zijds en Rusland en Moldavië
anderzijds leiden tot oorlogsreto-
riek van president Smirnov. Via de
staats media verspreidt de bood-
schap zich dat Moldavië zich op

een nieuwe oorlog voor-
bereidt. Lange tijd kon
hij rekenen op steun
van de Russische presi-
dent Vladimir Poetin,
die echter recentelijk

zijn beleid wijzigde en nu
de kant van de regering in
Chisinau heeft gekozen. Een grote
aderlating, vooral omdat Trans-
dnjestrië economisch afhankelijk
van Rusland is.
De gewijzigde verhoudingen zor-
gen echter niet voor wezenlijke
politieke en sociale veranderingen
in Transdjnestrië. De hamer en
sikkel zijn overal terug te vinden.
De oude sovjet-symbolen sieren
de Transdjnestrische roebel, dat
alleen in de opstandigde regio als
wettig betaalmiddel wordt erkend.
Verder vinden regelmatig parades
plaats, met rode vlaggen, en een
trotse president Smirnov die op
een verhoging zijn volk toe-
spreekt. Een wezenlijk verschil
met het atheïstische Sovjet Unie is
dat de Transdnjestrische macht-
hebbers de zegen van de Russisch
orthodoxe kerk krijgen. Voor ande-
re geloofsovertuigingen is in de
op~tandige regio weinig tot geen
ruimte.
"Igor Nikolajevitsj (Smirnov) is
goede en betrouwbare man. Hij
houdt rekening met zowel de
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Folklore in Chisinau, Moldavië

De ouderen krijgen keurig hun
pensioen: 18 euro per maandag

ouderen als de jongeren", vertelt
de s6-jarige Valentina Osatsjaja
met trots over 'haar' president ter-
wijl ze op een markt twee kippen
verkoopt. Deze leveren haar zeven
dollar op, genoeg om de gasreke-
ning te betalen. In de door de
staat gecontroleerde media wordt
slechts met lof over de president
geschreven. Kranten die kritisch
over het beleid van Tiraspol schrij-
ven verdwijnen onder druk van de
autoriteiten. In december 200I,

kort voor de presidentsverkiezin-
gen, kreeg de linkse oppositiekrant
'Glas Naroda' bezoek van de politie
en kon niet langer verschijnen.
Begin dit jaar trof de krant 'Delo'
hetzelfde lot en sloot de deuren
vanwege 'financiële redenen'. Voor
de meeste inwoners vormt de
Transdnjestrische staatstelevisie
de enige bron van informatie. "We
ontvangen naast de staatstelevisie
ook zenders uit Moldavië, maar
de meeste programma's zijn in het
Roemeens. Hoewel veel Trans-
dnjestrische inwoners deze taal
begrijpen, geven ze toch de voor-
keur aan programma's in het
Russisch. Verder ontvangen
we ook de Russische
staatstelevisie, maar vooral
rond de verkiezingen wer-
den kritische uitzendingen
over de verkiezingen in
Transdnjestrië geblokkeerd",
vertelt Nadja Akinisjina. Als tegen-
offensief nam de Moldavische
regering de Russische nieuwsuit-
zendingen op en distribueerde
videobanden naar Transdnjestrië.
De Transdnjes-trische minister
van informatie controleert ruim
zeventig procent van de media.
Hierdoor krijgen de inwoners nau-
welijks onafhankelijke informatie.
Sinds die tijd heeft president

Smirnov de grens gesloten en krij-
gen Moldaven die een functie voor
de overheid, politie of leger bekle-
den geen toegang tot Trans-
dnjestrië meer.

Een 'Sovjet-themapark'
De toekomst van Transdnjestrië
blijft ongewis. Voor de machtheb-
bers is een status-quo positief en
hebben geen haast met het afron-

den van de vredesonderhande-
lingen met Moldavië over de
status van Transdnjestrië. Volgens
Vladimir Socor van The Jamestown
Foundation (een Amerikaanse non-
gouvernementele organisatie) is
Transdnjestrië niets meer dan een
'Sovjet themapark', waar de men-
senrechten op grote schaal wor-
den geschonden.
De jongeren, die vooral op een toe-

komst in het buitenland hopen,
vrezen voor de rechtsgeldigheid
van hun diploma's. "Ik kan me niet
voorstellen dat mijn diploma van
de universiteit van Transdnjestrië
over de grens geaccepteerd zal
worden", zegt een jonge
Moldavische die dit jaar haar rech-
tenstudie afrondt. Zij spreekt
vloeiend Engels en hoopt deze
kennis later te gebruiken. Net als

veel leeftijdsgenoten is zij
actief in diverse organisa-
ties die zich met sociale
vraagstukken bezig hou-
den. Lidmaatschap van
een politieke oppositiebe-
weging is te riskant.

Onlangs nam ze deel aan een con-
ferentie over emancipatie van
vrouwen en ze hoopt binnenkort
aan een soortgelijke bijeenkomst
in Frankrijk deel te nemen. Dit is
voor velen de enige mogelijkheid
om naar Europa (de Europese
Unie) te reizen en een visum te
verkrijgen. Voor de meerderheid
geldt echter het dagelijkse sombe-
re leven in Transdnjestrië.
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Controleert de consument?

De economie draait

met pakken boter

op ieders hoofd

Oh, verrukkelijke misstand! Journalisten leven
ervan, de 1Weede Kamer is er aan verslaafd en
ook het bedrijfsleven omhelst de misstand. De
hamburgergigant bekommert zich om ouders van
zieke kinderen, de oliereus beweert wereldwijd
op het milieu te letten en het kleinbedrijf spon-
sort bedreigde zeehondjes. Maatschappelijk
ondernemen: vaste prik in het jaarverslag.
Wat valt echter op? Er lijkt een directe relatie te
bestaan tussen geografische afstand en veront-
waardiging. Zijn het donkere kinderhandjes die
Nikes vervaardigen? Dan staan consumenten op
hun kop en belooft het bedrijf beterschap. Zo
houdt Ikea vol dat zijn tapijt-
jes niet door kinderhan-
den worden geknoopt
(hoewel journalisten dit
niet mogen controleren).
En de ondergoedgigant
die in Birma achter prik-
keldraad produceerde trok
zich vorig jaar, toen dit
bekend werd, ijlings terug.
Hoe verder weg de mis-
stand, hoe groter de verontwaardiging. Want wat
gebeurt er als het gaat om een misstand bij ons
om de hoek? Zo is bekend dat veel illegalen en
zwartwerkers de bloemen in het Westland kwe-
ken. Zelfs bij het koninklijk huwelijk waren
zalen en kerk met door illegalen geplukte bloe-
men versierd.
De misstand om de hoek heet premie- en
belastingontduiking, oneerlijke concurrentie en
rechteloze werknemers. Volgens de laatste schat-
tingen bedraagt de omvang van de illegale
tewerkstelling vijftigduizend arbeidsjaren met
een omzet van naar schatting 750 miljoen euro
per jaar.
De afgelopen tien jaar heeft de maffia diverse
sectoren van de Nederlandse arbeidsmarkt in
handen gekregen. Voormalige drugsbaronnen
zijn in de horeca gegaan. De glastuinbouw is het

domein van duistere uitzendbureautjes en ook
de schoonmaak en de bouw profiteren van ille-
galen.
Hoe kon het zo ver komen? Het simpele ant-
woord kwam op 4 april toen de SroD werd opge-
richt; de Sociale Inlichtingen- en
Opsporingsdienst die grootschalige fraude gaat
opsporen. Tijdens het feest stak een medewerker
van een zogenoemd RIF-team zijn vinger op. De
Regionale Interdisciplinaire Fraudeteams contro-
leren bedrijven op zwartwerkers en illegalen.
"Wij dweilen met de kraan open, want de poli-
tiek wil het niet aanpakken", zei de RIF-mede-

werker openhartig. De econo-
mie draait met pakken boter
op ieders hoofd. Zo
besteedt de aannemer in de
bouw een klus uit aan een
onderaannemer, maar op
zo'n krap budget dat die
klus onmogelijk legaal kan
worden geklaard.
Wie ligt er wakker van? En
dat zou niet eens hoeven.

Het aanpakken van de misstand om de hoek is
immers uitbesteed aan de overheid. In de prak-
tijk echter blijkt het opgerolde uitzendbureautje,
onder andere naam, opnieuw te beginnen.
De feiten, al worden die bij voorkeur onder de
pet gehouden, leiden tot de vraag of het bestrij-
den van misstanden wel uitbesteed moet wor-
den. Is het de overheid alleen die op mens-
waardig produceren moet controleren? Gek
genoeg menen consumenten in deze geen eigen
verantwoordelijkheid te hebben. Waarom
afschuiven naar overheid en politiek die het niet
aan kunnen of willen? Vanuit ethisch oogpunt
hoort de consument zich op te werpen als con-
troleur van zijn zelf gekochte producten.
De macht van de consumenten is nog onzicht-
baar. Maar als zij opstaan, ontketenen zij onge-
twijfeld een revolutie op de arbeidsmarkt .
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'Ik ben een overtuigde
uitkerin str kker'

"Ik werk uit principe niet in loondienst. Ik schrijf wel
voor het linkse actieblad Kleintje Muurkrant en werk
bij het documentatiecentrum De Stelling in Den
Bosch, maar op vrijwillige basis. Het zwart-witden-
ken over het weigeren van werk neemt toe. Dat
heeft te maken met de zogenaamde krapte op de
arbeidsmarkt. Volgens mij is de werkeloosheid juist
groter dan twintig jaar geleden. Door banenpools,
Melkert-banen en andere gesubsidieerde arbeid
wordt dat verhuld. Pure statistiekvervalsing. Of je nu
een uitkering hebt of bij een bedrijf werkt dat door
de overheid kunstmatig in leven wordt gehouden, in
beide gevallen word je betaald met gemeenschaps-
geld. Maar op weigering van dat schijnwerk wordt
heel negatief gereageerd.
Nadat ik in Ig78 was gestopt met de kunstacademie,
heb ik een jaar gewerkt via uitzendbureaus. Moreel
was ik toen erg tegen een uitkering, wilde mijn eigen
kostje verdienen. Af en toe was er echter een paar
weken geen werk. Mijn bezwaren tegen een uitkering
waren niet zo groot dat ik geen kleine bijdrage wilde
in die periodes. Maar daarover viel niet te onderhan-
delen met de sociale dienst, daar waren geen formu-
lieren voor. Ik heb me toen zo geërgerd, dat ik zei:
'Schrijf me dan maar in voor een uitkering'.
Mijn mening over een uitkering veranderde, ik ging
er met volle overtuiging in. Ik moest toen sollicite-
ren. Dat weigerde ik. Ik zat inmiddels bij de
Muurkrant, runde met een stel mensen het docu-
mentatiecentrum. Ik barste van het werk. En er was
een gigantische werkloosheid. Waarom zou ik dan
sollicitatiebrieven sturen?
Had ik makkelijk kunnen doen, hoor. Dan had ik
mijn uitkering behouden. Dat deed iedereen toen.
Hoe mooier de aangeboden job, hoe meer sollicita-
ties, hoe groter de kans dat je een keurige afwij-
zingsbrief thuis kreeg. Maar ik vond dat belachelijk
en gooide mijn kont tegen de krib.

JULI/AUGUSTUS 2002 de HUMANIST

Dus werd ik gekort op mijn uitkering en moest ik
langskomen. Dat gevecht ging ik graag aan. Ik ging
in beroep en legde de sociale dienst mijn argumen-
ten voor. Waarom ik niet solliciteerde, dat ik vrijwil-
ligerswerk deed. Mensen moeten doen wat ze leuk
vinden, hun eigen maatschappelijke functie kiezen.
Iedereen heeft daarom recht op een basisinkomen.
Sommige ambtenaren waren het volstrekt met mij
eens. Maar ja, regels zijn regels, dus werd ik keer op
keer gekort. Constant ging ik in beroep. Op een gege-
ven moment liepen er wel een stuk of vijftien zaken,
tot aan de Raad van State toe.
Die procedures zijn voor de sociale dienst heel ver-
velend. Bovendien zag men in dat ik niet zou zwich-
ten voor financiële chantage. Begin jaren 'go wilde
de gemeente daarom een deal met mij sluiten. Ze
wilde me als 'niet-kunner' bestempelen, zodat ik
geen sollicitatieplicht meer had. Ik weigerde het op
een akkoordje te gooien - ik ben een niet-willer, geen
niet-kunner - maar verloor het beroep dat ik had
aangetekend. De situatie is sindsdien niet meer
wezenlijk veranderd. Ik heb zwart op wit vrijstelling
van sollicitatieplicht. Praktisch ben ik daar uitermate
tevreden mee, want ik heb bereikt wat ik wil. Maar
inhoudelijk heb ik de procedure verloren.
De sfeer in de maatschappij is veranderd. De repres-
sie neemt toe. Ik vind het schandelijk dat er een
samenleving is ontstaan waarin mensen zich moe-
ten aanpassen aan de economische omstandighe-
den. Voor sommige mensen werkt dat. Die hebben
de zelfdiscipline, waardering en het inkomen van
een betaalde baan nodig. Maar er zijn ook genoeg
mensen die beter af zijn met een uitkering. Ik ben zo
iemand."

Anton de Wit

'Kleintje Muurkrant' online: www.stelling.nl

http://www.stelling.nl


Verzet op
internet (2)
Idealisten - activisten, hackers en kunstenaars -
hebben het internet in Nederland groot gemaakt. Het
is amper 10 jaar geleden dat het internet in Neder-
land nog een klein computernetwerk was, dat alleen
gebruikt werd op sommige universiteiten en door
een stel anarchistische pioniers. Politiek geïnteres-
seerde kunstenaars, ontwerpers en hackers uit de
kraakbeweging gingen in een achteraf gezien bijzon-
dere broeiperiode vruchtbare samenwerkingsverban-
den aan. Hack-tic, xS4all, DDS waren de later legen-

PETER GORGELS

In deze rubriek over 'digitaal leven' besteedt

de Humanist aandacht aan ontwikkelingen op

het internet en het wereldwijde web in het

bijzonder. Peter Gorgels, maker van de websi-

te Intellectueel Online en tevens projectmana-

ger bij Waag Society - maatschappij voor oude

en nieuwe media, verhaalt over het digitale

leven, signaleert trends en interessante sites,

geeft achtergrondinformatie en handige tips.

Na die succesvolle activistische beginjaren werd in
de tweede helft van de jaren negentig het Internet
ontdekt door het grote publiek en de commercie en
er brak een ware goudkoorts uit. Het leek wel of
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darisch geworden namen van de organisaties
waarmee de opmars begon. Van bolwerken naar
netwerken, was het devies, en dat werd tevens de
titel van een boek uit 1995 door Michael Polman en
Peter van der Pouw Kraan, dat een nostalgie opwek-
kend beeld geeft van die begintijd (nog steeds online
te lezen:
(http://www.antenna.nllravij n/ 007009.h tml#RTFToC 1).
Wie overigens terug wil reizen naar de oertijd van
het internet en fossielen van legendarische dino-
sites wil zien, kan dat doen via de Waybackmachine
(www.archive.org). Zo staan de volledige uitgaven
van Hack-tic dat begon als blaadje 'voor iedereen die
zich kritisch opstelt tegen de informatiemaatschap-
pij', nog steeds online. Men wilde ageren tegen de
'hoge heren die van veruit de hoogte doorgeven wat
goed voor ons is' www.hacktic.nllmagazine/0103.htm.

iedereen met behulp van het nieuwe medium wilde
cashen. De rol van de activistische pioniers werd
gemarginaliseerd. Bovendien kende de (westerse)
wereld en zeker ook Nederland een ongekende perio-
de van vrede en economische voorspoed, waardoor
de activisten geen grote thema's meer hadden om
zich mee bezig te houden. Maar met het leeglopen
van de internet-zeepbel en de bewustwording van de
keerzijdes van de globalisering, kreeg het activisme
een nieuwe impuls waarbij het Internet wederom
een belangrijke rol vervulde. De nieuwe thema's
waren onder meer: globalisering, Europese ontwikke-
lingen en de wereldwijde macht der merken.

Een aantal pioniers is nog steeds politiek actief. Zo is
xS4all, de eerste grote provider die toegang tot het
internet voor idereen bepleitte en verzorgde, allang
overgenomen door voorheen de grote vijand KPN,
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maar het bedrijf heeft zijn activistische imago weten
te behouden. Via de fanatieke voorlichter Sjoera Nas
en het online magazine Netkwesties (www.netkwes-
ties.nl) neemt xS4all nog steeds spraakmakend stel-
ling in zaken betreffende 'vrijheid, rechten en regels
op het Internet'. XS4all bewaakt nog steeds de vrij-
heid van meningsuiting op het Internet. Onlangs nog
bepaalde de Amsterdamse rechtbank dat de internet-
provider enkele websites van abonnees moest verwij-
deren waarop tips staan hoe de Duitse spoorwegen
gesaboteerd kunnen worden. Ook moest XS4ALLde
namen van de abonnees aan de Duitse spoorwegen
geven (zie bijvoorbeeld: http://www.xs4all.nV-tank).
Een andere provider van het eerste uur, Antenna uit
Nijmegen, neemt zijn activistiche missie nog serieu-
zer. Antenna 'vertegenwoordigt in Nederland de
Association for Progressive Communications (APC),
een wereldwijd platform van host-organisaties met
leden en partners in meer dan 75 landen met meer

free speech, surfers' privacy and over-commercializa-
tion of the net'.
Een initiatief meer uit de milieuhoek is Omslag
(www.omslag.nl). Deze 'Werkplaats voor Duurzame
Ontwikkeling brengt mensen bijeen rond de thema's
milieu, vrede, werk, cultuur, economie en solidariteit.
Met acties, bijeenkomsten, publicaties en doe-activi-
teiten werkt Omslag aan een duurzame, kleurrijke
samenleving' .
Maar sinds 9/1 1 is wel iets veranderd. Activisten heb-
ben moeite met hun positiebepaling en ze voelen
zich in de verdediging gedrongen. En in Nederland
heeft de moord op Pim Fortuyn dit bepaald niet mak-
kelijker gemaakt. Polarisatie dreigt en uit de felle
reacties blijkt dat ook rechts het internet als actie-
medium allang ontdekt heeft (zie bijvoorbeeld 'Tegen
Volkert':
http://volkert.bramos .mine. nu/volkert. exe/ std).
En ook de reacties van sommige linkse extremisten
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dan 35.000 maatschappelijke organisaties actief op
het gebied van milieu, ontwikkelingssamenwerking,
arbeid, mensenrechten, vluchtelingen, vrede, gezond-
heid, vrouwen e.d.' (www.antenna.nVinfo.html).De
site van Antenna functioneert zelf als een portal en
nieuwsleverancier op het gebied van links activisme.

Activisten in de verdediging
Maar er zijn ook nieuwere initiatieven, zoals het hier
eerder besproken Indymedia (zie de Humanist, 2002,

nr. 2) en bijvoorbeeld Squatnet (www.squatnet.nl).
Squatnet is 'een grote groep mensen met de verschil-
lendste achtergronden (krakers, computerfreaks,
punks en andere) die proberen aktuele informatie
over kraakpanden en andere vrijgevochten ruimtes
beschikbaar te stellen. Een van de projecten in
Amsterdam is Ascii (www.squat.net/ascii) dat zich
bezighoudt met onderwerpen als 'infringement on
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doen je huiveren: "... kennelijk slechts een kwestie
van preventief ruimen - vermoord just in case, want
wie weet had het (Fortuyn, pg) een HitIer kunnen
worden"
(http://www.indymedia.nV 2002/05/ 3727 .shtml).

Iedere organisatie maakt tegenwoordig gebruik van
(digitale) netwerken, ten goede of ten kwade. De tijd
van een simpel 'netwerken tegen bolwerken' is voor-
bij. Het activisme van nu beweegt zich, om het wat
dramatisch te zeggen, in een voortdurende strijd van
netwerken tegen netwerken, in een 'war of the net-
works'. Dat is helaas de ironische consequentie van
het 'access for all'. Het internet is meer dan welk
medium ook een spiegel van de samenleving, waar je
soms niet graag inkijkt.

http://www.omslag.nl.
http://volkert.bramos
http://www.antenna.nVinfo.html.De
http://www.squatnet.nl.
http://www.squat.net/ascii
http://www.indymedia.nV


Een school om tot
jezelf te komen
Een reis maken, een jaar werken in binnen- of buitenland; veel jon-

geren kiezen ervoor om na de middelbare school een jaar 'wat anders'

te gaan doen. De Vrije Hogeschool in Driebergen, die dit jaar dertig

jaar bestaat, biedt een eenjarige studie waarin creativiteit en zelf-

ontplooiing bovenaan staan.

Josephine Krikke

Wie ben ik? Wat kan ik? En wat wil
ik daarmee? Op deze vragen pro-
beren de studenten van de Vrije
Hogeschool (VH) een antwoord te
vinden. "Wij maken ruimte om te
leren omgaan met obstakels en
eigenaardigheden in het leven",
vertelt Guilad van Zuilekom,
docent en coördinator op de VH.
"Studenten creëren hier een inner-
lijk kompas waardoor ze richting
leren vinden."

Creatieve omgeving
Dinsdagochtend. Hoorcollege. Na
onderwerpen als levensbeschou-
wing, psychologie en de politieke
situatie in Nederland is vandaag
de homeopathie aan de beurt. In
sneltreinvaart vertelt docent Van
Zuilekom het kleine groepje aan-
wezigen over de geschiedenis en
de werking van de homeopathie.
"Als jullie nog vragen hebben", zegt
de docent, "kunnen jullie altijd bij
me terecht. Misschien wil je er nog
iets over lezen, of denk je erover

om het te gaan studeren. Het vol-
gende college gaat, op jullie ver-
zoek, over familierelaties."
Vorig jaar september begonnen 66
jongeren aan de VH. Zij volgen
kunstvakken, hoorcolleges en pro-
jecten, zonder tentamens en zon-
der begeleiding zoals zij die ken-
nen van het reguliere onderwijs.
"Voor aanvang van het jaar komen
de jongeren eerst op gesprek, zodat
we kunnen zien wat ze willen
komen halen maar ook wat ze
meebrengen", vertelt Guilad van
Zuilekom.
Anne Diederiek Dee (18) koos voor
de VH om tot een duidelijke studie-
keuze te komen. "Op school was ik
alleen maar druk met leren, geob-
sedeerd bijna. In deze creatieve
omgeving zie ik dat er ook andere
dingen zijn in het leven en voel ik
eindelijk geen druk van school."
Anne Diederiek woont op kamers
in de omgeving omdat er naast de
naast de dagelijkse lessen op de VH
nog veel te doen is, zoals film kij-

ken en meedoen aan open podia.
De school is volgens Van Zuilekom
geen voortzetting meer van de
vrije school, waar de leerling dui-
delijk merkt dat de antroposofie
het uitgangspunt is. "We hebben
geen seizoensfeesten en geen
euritmie. Ook de kunstvakken zijn
anders. Wij richten ons niet op het
scholen van de wil door middel
van opdrachten, wat natuurlijk op
een middelbare school wel nodig
is. Hier krijgen de studenten meer
vrijheid in hun zoektocht naar
hun eigen vorm."
Toch is de antroposofie niet hele-
maal afgeschaft. De antroposofi-
sche visie dat de mens 'heel'
wordt als hij zijn eigen bestem-
ming vindt, is ook het uitgangs-
punt op de VH. "Het programma
richt zich op denken, willen, voe-
len en organiseren", zegt Van
Zuilekom. "Als die vier eigen-
schappen in een mens vertegen-
woordigd zijn, spreek je over een
'heel' mens." Voormalig directeur
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ven. Tijdens de gezamenlijke
warme maaltijd, tussen de mid-
dag, wordt de studenten meege-
deeld hoe de reis verloopt. "Ze zijn
er bijna", roept docent Van
Zuilekom. "Vrijdag komen ze met
de trein aan in Nederland en om
vijf uur kunnen we hen hier
opwachten."
Na afloop van alle projecten krijgt
iedereen tien vragen over zichzelf.
"Wat verwachtte je, wat was je
hoogtepunt en wat je dieptepunt?
Dat soort vragen", licht Jos Deurloo
(r8) toe. "Iemand anders moet ook
over jou nadenken en zijn mening
geven bij de evaluatie. Door die
evaluatie kwam ik erachter dat ik
overal energie in wil stoppen. Dat
werkt soms niet." Hij veert op. "Ik
had me van tevoren niet gereali-
seerd dat je jezelf hier zo goed leert
kennen."

van docenten en studenten.
Docent Martijn Rozing maakte
onlangs een survival in de
Ardennen met zijn projectgroepje.
"We hebben vier dagen gelopen,
het was een lichamelijke maar

ook een geeste-
lijke overle-
vingstoch t",
vertelt Rozing,
die veel filoso-
fielessen geeft.
"De dagen dat
we gewoon hier

zijn, filosoferen we in dit project-
groepje over bijvoorbeeld de ver-
houding tussen lichaam en geest."
Een andere projectgroep is op pel-
grimstocht naar het Franse
Chartres. Zij besloten dit project
zelf op te zetten nadat een 'erva-
ringsdeskundige' een hoorcollege
over zijn pelgrimstocht had gege-

'Op de middelbare school vullen ze
jouw emmers. Hier moet je ze zelf

vullen'

Pelgrimstocht
Een week op de VH bestaat door-
gaans uit kunstvakken en project-
groepen, met tussendoor drie
hoorcolleges. Elke vrijdag komen
groepjes studenten met hun men-
tor bijeen om alle activiteiten te
evalueren en aan hun eigen 'bio-
grafie' te werken. Ze nemen bij-
voorbeeld vijf objecten of foto's
mee die te maken hebben met
belangrijke gebeurtenissen in hun
leven. Ook spelen ze het 'kwalitei-
tenspel' , een kaartspel waarmee
de student zijn eigen kwaliteiten
bestempelt. De mentorgroep blijft
het hele jaar bij elkaar.
Voor de kunstvakken en project-
groepen kunnen de studenten drie
keer per jaar individueel kiezen.

Jeroen Lutters wilde de antroposo-
fie uit de statuten van de VH ver-
wijderen, maar dat wilde het
bestuur niet. Lutters werd ontsla-
gen en inmiddels heeft de school
een nieuw bestuurssysteem,
waarin zonder directeur wordt
gewerkt en de verantwoordelijk-
heid wordt ingevuld door verschil-
lende medewerkers.

Op woensdag en donderdag wij-
den zij zich aan schilderen, beeld-
houwen, literatuur, muziek of
dans. De projectgroep, waar ze ook
drie keer per jaar voor kiezen,
komt samen op maandag en dins-
dag en gaat bijvoorbeeld over
levenskunst, psychologie of
natuur, afhankelijk van de ideeën



Jos was eigenlijk van plan om na
het gymnasium een jaar te werken
en veel cursussen te doen, zoals
schilderen en dansen. "Maar toen
ik van deze school hoorde, leek het
me toch wel gezelliger om in een
teamverband bezig te zijn."
Het kostte zijn ouders aardig wat
geld. Een jaar studeren aan de VH
kost tussen de 5.850 en I I .850 euro.
Een elite school? Nee, vindt Van
Zuilekom. "Het bedrag is inko-
mensafhankelijk. En er is een spe-
ciaal fonds, opgezet door oud-stu-
denten van de school, waaruit de
opleiding wordt betaald voor men-
sen die het niet kunnen bekosti-
gen."

Houvast
Donderdagmiddag. Kunstvakken.
In de brandende zon op het gras
staat Jos. Een twee meter hoog
karton staat tegen een boom. Met
blauwe vegen in verschillende tin-
ten schildert Jos het gezicht na
van de foto die hij op het karton
heeft geprikt. "Ik ben altijd heel
precies, maar ik moet het nu los-
ser proberen, met strepen." Het
creatief bezig zijn is volgens Jos
het leukste van de VH.
Maike Koolhaas (18) zit bij dezelf-
de boom. Met groene, bruine en
gele strepen probeert ze de boom
op haar papier te schilderen. Ze
zucht. "Ik kan met praten en
schrijven goed uitleggen wat ik
denk of voel. Maar niet met schil-
deren." Toch vindt ze het fijn om
op woensdag en donderdag even
alleen bezig te zijn; het project
waar ze op maandag en dinsdag
mee bezig is, vergt veel energie.
"Een vriendin en ik geven het zelf.
Het gaat over dromen en daden. Ik
ben veel bezig met daadkracht,
met de vraag hoe het er na dit jaar

uit gaat zien." Maar veel inzichten
hierin heeft ze nog niet gekregen
tijdens haar project. ''Als je zelf
een project geeft, ben je voor
tachtig procent bezig met het
functioneren daarvan." Dat ze
daar ook veel van leert, staat voor
Maike vast. Maar het is wel zwaar

'Het programma
richt zich op

denken, willen,
voelen en

organiseren'

om zo je eigen weg te zoeken,
vindt ze. "Op de middelbare school
vullen de docenten je emmers,
hier moet je ze zelf vullen. Het is
soms vreselijk moeilijk dat dat
houvast ontbreekt."
Dat ontbreken van houvast kan
ook moeilijk zijn voor nieuwe
docenten, weet Guilad van

Zuilekom. "Het volgen van de
zoektocht van de student betekent
dat de docent anders moet werken
dan in het reguliere onderwijs. Een
project of college kan totaal
anders kan lopen dan de opzet
was." Zelf heeft Van Zuilekom dat
ervaren met een natuurproject dat
hij gaf. "De beginvraag was: wat is
je eigen natuur? Ik wilde buiten op
zoek gaan met de studenten naar
de omgeving waar zij zich in thuis
voelen." Al snel nam het project
een wending. "Het werd veel
psychologischer, want de studen-
ten gingen in zichzelf in plaats
van buiten op zoek naar hun
natuur. Hierdoor werd de diep-
gang veel groter." Zulke ontwikke-
lingen moet een docent niet
tegenhouden, vindt Van Zuilekom,
maar juist stimuleren zonder dat
de leerlingen 'veel te diep gaan'.

Ruimte voor zingeving
Halverwege het jaar had Jos, net als
veel andere studenten, een dip. "Ik
vroeg me af wat ik hier in hemels-
naam aan het doen was, ik keek

I
I

,
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van buitenaf naar die vakken en
vond ze opeens maar vaag. De
behoefte aan praktisch bezig zijn
met bijvoorbeeld mijn studiekeuze
was opeens heel groot. Ik ben een
paar dagen niet naar school gegaan
en heb alles uitgezocht over stu-
diefinanciering en inschrijving. Ik
ga de studie industrieel ontwerpen
doen in Delft."
Ook Anne Diederiek heeft zo haar
dippen gehad. "Eigenlijk heb ik er
nu een", vertelt ze. "Ik realiseer me
opeens dat ik niets concreets doe.
De vrijblijvendheid maakt het een
beetje saai." Jos vult aan: "We doen
hier dingen die je normaal in je
vrije tijd doet en waar je dan niet
over nadenkt. Laatst ging ik hard-
lopen en toen dacht ik: 'Waarom
loop ik eigenlijk hard?' Het is goed
om een jaar veel keuzes te maken
en na te denken over zaken waar
je normaal de tijd niet voor hebt.
Maar ik vind het ook fijn dat er tij-
dens mijn studie straks weer een
programma is dat ik niet groten-
deels zelf hoef samen te stellen."
Anne Diederiek heeft ook zin om

aan haar studie taal en cultuur te
beginnen. "Ik ben straks in staat
om niet te verzuipen tussen al die
mensen op de universiteit, want ik
heb mezelf hier goed leren ken-
nen. En als je jezelf leert kennen,
weet je ook hoe je met anderen
om moet gaan."

Docent Martijn Rozing voegt even
later, op het gras bij de villa van de
VH, toe dat de studenten zichzelf
leren kennen omdat ze creatief,
dus zelfscheppend, bezig zijn.
Zingevingsprocessen vinden
natuurlijk overal plaats, niet
alleen maar op de VH, geeft Rozing
toe. "Maar de ruimte die de jonge-
ren hier hebben voor die zingeving

vinden ze niet als ze keihard aan
het werk zijn voor hun studie of
carrière."

Niet praten, maar ervaren
De vragen die de jongeren zich op
de opleiding stellen, zijn in de loop
der jaren behoorlijk veranderd,
merkt docent Van Zuilekom. "In de
beginjaren wilden VH-studenten
vooral met elkaar praten, gevoe-
lens delen en spiritualiteit onder
woorden brengen. Nu gaat het niet
meer over de vraag of spiritualiteit
bestaat, maar om de ervaring
ervan. De studenten willen hande-
len, uitzoeken, ervaren. Ze willen
actie. Een atelier bezoeken in
plaats van boeken lezen over
kunst."
De ervaring in een kloosterruïne
dit voorjaar in de Spaanse heu-
vels, zal nog lang op Anne
Diederieks netvlies blijven staan.
Alle studenten verbleven er in een
herberg, waarvandaan ze elke dag
naar de ruïne liepen. Het ritme
van de VH ging in die ruïne
gewoon door. Toneel, fotografie,
muziek maken: iedereen deed zijn
kunstvak. En ook de projecten
kwamen aan bod. "Het was echt
genieten daar", vertelt Anne
Diederiek. "Niemand deed moei-
lijk, hoewel er van tevoren ophef
was omdat er voor de hele week
een programma was samenge-
steld, dat waren we niet gewend.
Maar de omgeving werkte
magisch. Binnen vier dagen had-
den we met mijn toneelgroep
opeens een stuk gemaakt. Ik had
al een negatieve evaluatie
gemaakt van de toneellessen die
we hadden gehad voordat we naar
Spanje gingen, maar die heb ik
toch maar verscheurd."
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Vrijzinnigheid is niet genoeg
Toen ik de twee reacties in de Humanist 2/2002 zag op
Stan van Houckes respons op PauI Cliteur, was mijn eerste
reactie: zou ik soms andere artikelen gelezen hebben? Of
zou de inhoud van beide artikelen in mijn geheugen hele-
maal verwrongen zijn door mijn partijdige manier van
lezen?
Het gebrek aan inhoudelijke argumenten en het aantal
niet ter zake doende opmerkingen in de aanvallen op Van
Houcke, zoals een lofzang op de Fransen en het citaat van
Mao die een 'wijs man' wordt genoemd, verbijsterden mij.
Ook opmerkingen dat 'Van Houcke Cliteur niet begrepen
heeft' of 'Wat is er mis met dromen over een betere
wereld?' slaan volgens mij de plank mis. Van Houcke is
hier de onbegrepen persoon, mogelijk door zijn stijl die
hem makkelijk in de hoek van de ongenuanceerde radi-
kalinski's laat plaatsen; en Van Houcke is degene die in
zijn betoog nog enigszins ruimte laat voor een betere
wereld. Onderbouwd door ampel feitenmateriaal stelt hij
een probleem aan de orde dat het moderne humanisme in
de kern raakt. Het kan het humanisme zelfs de kop kosten
als het niet onderkend wordt.
Dat probleem is: de relatie van vrijzinnige, ruimdenkende

Humanistisch reveil
You can bomb the world into pieces, but you can't bomb it to
peace, zong de Amerikaanse zanger Michael Franti, na het
uitroepen van de 'war on terror' door president Bush.
Heeft het eigenlijk nog wel enige zin om bezig te zijn met
vredesvraagstukken? Met vrede en geweldloosheid, met
veiligheid en duurzaamheid? Laat staan met te wijzen op
de kwalijke gevolgen van bewapening en oorlogsgeweld.
Het Humanistisch Vredesberaad (HVB)heeft zich in het
verleden niet altijd even geliefd gemaakt bij de rest van de
humanistische beweging. Zij voelde zich meer een 'luis in
de pels' en 'roepende in de woestijn'. Vanaf haar ontstaan
in 1981 heeft zij met haar inzet perspectief willen bieden
op een veilige, duurzame en leefbare wereld. Met als
belangrijke aandachtspunten: geweldloze weerbaarheid en
conflicthantering, vredesopvoeding/onderwijs, en het
terugdringen van bewapening en van militair geweld. Het
Humanistisch Verbond vond echter dat het HVB teveel aan
politiek deed en besloot in 1993 haar steun op te zeggen.
Sinds de aanslagen in de VS lijkt nu ook de humanistische
beweging volop in beweging gekomen. In plaats van het
'groot' humanisme moet nu het 'klein' humanisme soe-
laas gaan bieden voor een veiliger wereld. Maar een actief

Ingezonden brieven plaatst de

Human~tgraa~~elbehoudtde
redactie zich het recht voor brieven in

te korten, of plaatsing af te wijzen.

Bijdragen bij voorkeur per e-mail

naar: redactie@humanist.nl

mensen tot individuen en volkeren met een conservatief,
gesloten wereldbeeld. Voor Cliteur is het vanzelfsprekend
om onvoorwaardelijk voor de eerste groep te kiezen.
Daarbij veracht hij de tweede groep niet als mensen en dat
pleit voor hem. Wat hem betreft vallen vroeg of laat alle
mensen op de wereld de zegeningen der vrijzinnigheid (hij
zou zelf zeggen het 'liberalisme', maar dat woord heeft in
Nederland zo'n eenzijdig-economische betekenis) ten
deel. En wat is daar goed beschouwd op tegen? Hoe kan
Van Houcke een man met een dergelijk ideaal zo hard val-
len?
Om te beginnen: Van Houcke (of ik moet hem écht hele-
maal verkeerd begrepen hebben) noch ik zullen ooit pleiten
voor een gesloten wereldbeeld, voor minder democratie,

voor homo-onderdrukking of andere conservatieve .......Jil..
uitwassen. Wij zijn ook geen fans van Saddam .....,.

en praktisch gericht 'klein' humanisme, zoals bepleit door

Harry Kunneman (de Humanist, 2/2002), zal ook niet aan
politieke stellingnames kunnen ontkomen.
Het is uiterst complex en moeizaam iets aan de oorzaken
van eigentijdse conflictsituaties te doen, teneinde het
geweld te voorkomen. Maar deze bieden wel aangrijpings-
punten voor veranderingen; mits er een duidelijke politie-
ke wil aanwezig is. Preventie vereist immers anticiperend
vermogen en creatief denken. Daar zijn moed, geduld en
doorzettingsvermogen voor nodig. Helaas, met direct
daadkrachtig optreden kunnen politici veel beter scoren.

Brigade van moslimfanaten
Na de Koude Oorlog is het Pentagon gewoon doorgegaan
met de bewapeningswedloop. Inmiddels nemen de VS met
hun trouwste bondgenoten ruim tachtig procent van de
wereldwijde bewapeningsuitgaven voor hun rekening. Om
de kostprijs van de eigen bewapening te verlagen worden
wapens wereldwijd geëxporteerd. Het merendeel daarvan
gaat naar landen die democratie en mensenrechten aan
hun laars lappen.
In zijn recent verschenen boek Blowback. Costs and conse-
quenees of American Empire heeft Chalmers Johnson het

over de onbedoelde oogst van de Amerikaanse .......Jil..
buitenlandse politiek. Die werd gekenmerkt door .....,.
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Hoessein en wie dat ook maar enigszins in Van Houckes

stuk meende te lezen, moet het opnieuw lezen. Maar de
kern van de kritiek op Cliteur is een tragische paradox: vrij-

zinnige en democratische, of in elk geval vrijzinnigere en
democratische mensen, landen en instituties stellen zich
soms onrechtvaardig en zelfs onderdrukkend op t.egenover
conservatieven en fundamentalisten. Wie wereldwijd niet

alleen een botsing tussen ideeën ziet, maar ook economi-
sche en militaire kanten van de zaak bekijkt, kan alleen
maar beamen dat dat een waarheid als een koe is. De
afschuwelijke gevolgen van de boycot van Irak vormen daar
één voorbeeld van. De activiteiten van westerse bedrijven
in Nieuwe Economische Zones overal ter wereld, van de
Filippijnen tot in Latijns-Amerika, een ander.

Vrijzinnig gedachtegoed

Dat is slecht nieuws voor iedereen die de vrijzinnigheid

tot kern van zijn wereldbeeld gemaakt heeft. Het kan zelfs
leiden tot een cognitieve dissonantie, een ontkenning van
de feiten: dit is in strijd met alles wat we altijd gedacht
hebben, met alles waar we altijd onze idealen op geba-

seerd hebben, en dus is het niet zo. Wie het economisch
liberalisme koppelt aan het vrijzinnig gedachtegoed zal
bovendien van zijn economische opvattingen een niet-fal-
sifieerbaar standpunt moeten maken. Overal waar het

een toenemende militaire macht, ondersteund door clan-
destiene CIA-operaties en het aan de macht helpen van
dictatoriale regimes. Navrant is, in het licht van de aansla-
gen van 11 september, dat de VS zorgden voor de vorming
van een internationale brigade van moslimfanaten. Met de
opdracht de Sovjet-Unie uit Afghanistan te verdrijven en
daarmee de val van het communisme te bespoedigen.
Nota bene: de aanvoerder van die brigade heette Osama
bin Laden.
Na de aanslagen van 11 september worden we nu gecon-
fronteerd met de gevolgen van die politiek. Wanneer we
nog verder teruggaan in de geschiedenis kan zelfs de
westerse koloniale politiek als bron van oorzaken aange-
wezen worden. De Amerikaanse schrijfster Karen
Armstrong wijst hierop in haar essay De islamitische verbit-
tering: 'De Europese koloniale mogendheden zijn groten-
deels verantwoordelijk voor de huidige crisis'.
De aanslagen in New York en Washington worden terecht
als terreur bestempeld. Maar met het uitroepen van een
wereldwijde 'war on terror' rijzen direct problemen bij het
onderscheid maken tussen 'gerechtvaardigde oorlog' en
'misdadige terreur'. Want wie zijn de good en wie de bad
guys? In de lezenswaardige verhandeling over vijf eeuwen
geweld in Europa Vrijheidshelden en terroristen schreef de
historicus P.]. Bouman in 1977 al over dit dilemma.
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liberalisme tot rampspoed leidt, is dat in die optiek tijde-
lijk, komt het juist door niet genoeg liberalisme of door het

economische beleid dat aan het liberalisme vooraf ging.
Het is dan niet meer mogelijk om te zeggen: als bepaalde
omstandigheden zich voordoen moeten we constateren
dat de vrije markt gefaald heeft.

Cliteur is een liberaal; niet alle humanisten zijn dat. Maar
humanisten zijn wel van oudsher de mensen die vooral de
'ethische kwesties' belangrijk vinden, zoals vrije abortus,
euthanasie en homorechten. Het CDA was in de
Nederlandse verhoudingen het grote struikelblok, mensen
uit de WO, de PvdA en zelfs linksere partijen vonden
elkaar broederlijk in dit soort kwesties, maar vooral D66
was altijd een kampioen van dit gedachtegoed.

Ruimdenkendheid niet genoeg
D66 heeft het moeilijk en het humanisme moet ook oppas-

sen. Als het de humanistische beweging ernst is met het
'menselijker maken van de samenleving' zoals zo mooi in
de beginselverklaring staat, is ruimdenkendheid en propa-
ganda voor ruimdenkendheid niet genoeg. Het praten over
machtsverschillen is in de jaren '90 uit de mode geraakt,

de machtsverschillen zelf zijn nog levensgroot aanwezig.
De emancipatie van vrouwen en homo's wordt

zelfs misbruikt in een vertoog, waarin alle mos- ~

Massamoord is beslissend
Is terreur het voeren van een unconventional war zoals de
CIA die jarenlang in Latijns-Amerika heeft gevoerd? In een
artikel in de Volkskrant van 28 december 2001 gaat Hylke
Tromp uit van de definitie die door de Binnenlandse
Veiligheidsdienst (BVD) gehanteerd wordt: 'Terrorisme is
het plegen van of dreigen met op mensenlevens gericht
geweld, met als doel maatschappelijke veranderingen te
bewerkstelligen of politieke besluitvorming te beïnvloe-
den'. Tromp stelt dat staten die oorlog voeren niet anders
doen! 'Het gaat erom zoveel mogelijk mensen om te bren-
gen. Massamoord is beslissend', aldus Tromp. De
Amerikaanse filosoof Noam Chomsky heeft zich in dezelf-
de zin over het terrorisme, met name dat door de VS uit-
geoefend, uitgelaten. Chomsky verwijt de westerse landen
het meten met twee maten bij het gebruik van geweld.

Terreur is per definitie het wapen van de onmachtigen,
zegt Benjamin Barber, auteur van Jihad vs McWorld, in een
interview met De Groene Amsterdammer. Volgens Barber
zijn het verloederende onderwijs, de steeds stompzinniger
wordende televisieprogramma's en het uithollen van de
overheid verontrustende tekenen des tijds. Hij bepleit

meer internationale samenwerking en het expor- .......lil...
teren van democratie en burgerschap. Er moet .......,.,



lims over één kam geschoren worden en hun (toekomsti-
ge) invloed in Nederland buiten proporties overdreven
wordt. Juist voorstanders van emancipatierechten moeten
stelling nemen tegen zulke ontwikkelingen. Bij het bestrij-
den van dogma's kan het humanisme bovendien niet heen
om het dogma van de zaligmakende vrije markt (wat niet
wil zeggen dat we onder alle omstandigheden tegen het
marktmechanisme moeten zijn).
Het zou een karikatuur maken van het Humanistisch
Verbond om net te doen of dit soort zaken niet allang op
de agenda staat. Het HV heeft zich kritisch uitgelaten over
de oorlog in Afghanistan, het bemoeit zich met armoede-

bestrijding, en probeert een positieve bijdrage te leveren
aan de multiculturele samenleving. Ook is het waarschijn-

lijk geen goed idee om van het HV eenduidige standpun-
ten over van alles te verwachten. Het op gang houden van
het debat, het stellen van de fundamentele vragen achter
actuele kwesties is een zinvollere taak. WO-ers, D66-ers

en mensen met soortgelijke opvattingen zijn daarbij van
harte welkom. Maar dit doordenken, vragen blijven stellen
en simpele antwoorden wantrouwen is iets anders dan
een eendimensionale roep om vrijzinnigheid, zoals Cliteur
en zijn verdedigers die uiten.

Eisso Post, Groningen

een democratisch alternatief worden geboden voor de
ondemocratische, kapitalistische McWorid. Barbers hoop is
gevestigd op het onderwijs dat is gericht op een 'aristocra-
tie van iedereen' en dat zodoende bijdraagt aan het demo-
cratisch ideaal van de vorming van burgerschap.

Maar door de huidige, eenzijdige nadruk op economische

groei krijgen belangrijke vermogens en vaardigheden van
mensen, zoals kritisch, zelfstandig denken, verbondenheid
en redelijkheid minder kans om tot ontwikkeling te
komen. Reeds in 1968 schreef de humanist Erich Fromm in
zijn boek Revolutie van de Hoop, dat revolutionaire verande-
ringen nodig zijn om de technologische samenleving te
humaniseren. Om zodoende die samenleving te vrijwaren
van fysieke vernietiging, ontmenselijking, vervreemding
en waanzin. Fromm pleitte voor een 'nieuw, radicaal
humanisme' dat in verzet komt tegen oorlog en bewape-
ning, tegen geweld, armoede en uitbuiting en tegen de
onderdrukking van het vrije, kritische denken.

Humanistisch reveil
De polemoloog Johan Niezing wees tijdens een internatio-
nale humanistische vredesconferentie in 1983 al op de
gevaarlijke, mensonwaardige dynamiek achter het bewa-
peningsdenken. Het was toen nog de periode van de

Onbegrijpelijk jargon

Drs. Henri van Praag heeft eens gezegd: 'Wantrouw spre-
kers en schrijvers die veelvuldig onbegrijpelijk jargon
gebruiken; dat zijn de mensen die niet weten waarover
ze het hebben ... Echte deskundigen onderscheiden zich
doordat zij hun onderwerp in eenvoudig, normaal
Nederlands kunnen duidelijk maken.'

Daar moest ik aan denken toen ik het artikel over Fons
Elders las. Niet dóór te komen, zowel qua lengte als taal-

gebruik ('Het liberale uitgangspunt van de relatieve auto-
nomie van de verschillende componenten .. .').
Het artikel over Gerard Reve is geen haar beter. Als dit de
nieuwe richting van de Humanist is, is dat niet de mijne.
Ik heb geen behoefte aan een elitair pseudo-wetenschap-
pelijk bla-bla-tijdschrift.

K.Ruig, Malden

Koude Oorlog en we zaten midden in de bewapeningswed-
loop. Er was sprake van een 'militair-industriëel-complex'

dat die dynamiek voedde. 'Het bewapeningsdenken voert
ons van kwaad tot erger', aldus Niezing. Hij concludeerde
dat 'als we er niet in slagen om de bewapeningsdynamiek
onder controle te krijgen, ons een toekomst rest waarin
wij overgeleverd zullen zijn aan vormen van irrationaliteit
waarmee vergeleken die van de holenmens, de middel-
eeuwen, de inquisitie, zelfs het fascisme, slechts milde
varianten zullen lijken'.

Na enkele kritische kanttekeningen bij de houding en
opstelling van het georganiseerde humanisme, riep hij tot
slot humanisten op zich actiever in te zetten. 'De moderne
bewapening staat in haar consequenties diametraal tegen-
over alles wat het humanistisch mens- en wereldbeeld te
bieden heeft. Juist door stelling te nemen kunnen huma-
nisten er toe bijdragen deze duidelijker zichtbaar te
maken, dieper inhoud te geven, geloofwaardiger te zijn."
Na bijna twintig jaar wordt het de hoogste tijd voor een
humanistisch reveil!

Rein Heijne, Humanistisch Vredesberaad, Rotterdam
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Het kauwen waard

Na lezing van de Humanist 2/2002 ben ik teruggekomen
op mijn besluit mijn abonnement te beëindigen. Waar
enkele voorgaande nummers hoofdzakelijk bestonden

uit fraaie foto's met een vrijblijvende babbel ertussen,
ging het in het laatste nummer ergens over. Goed, af en
toe zware kost, maar het kauwen waard.

Als het humanisme niet de onderliggende dreiging in de
maatschappij onderkent, niet het mes erin durft te zetten

om te discussiëren en niet op het scherp van de snede
wil drukken waar het pijn doet, waarvoor dient het dan
wel? Ik hoop op voortzetting van deze lijn - of ik het nu
eens ben met de artikelen of niet.

C.A. den Blaauwen, Uitgeest

moesten stellen. Iedereen die de recente geschiedenis
van het Midden-Oosten kent, weet dat de joden hetVN-
voorstel met gematigd optimisme aanvaardden, terwijl
van Arabische kant slechts een laatdunkend 'nee' weer-

klonk. Toen het jaar daarop (1948) de joodse staat Israël
werd uitgeroepen, waren de Arabische landen er als de
kippen bij de nieuwe joodse thuishaven om zeep te hel-
pen. Israël wist de aanvallen in een zeven maanden
durende onafhankelijkheidsstrijd af te weren. Het zou
nog tot 1967 duren voordat de Israëli's de Westoever en
de Gazastrook bezetten, alweer omdat de Arabische
wereld van geen erkenning van de joodse staat wilde
weten, en met geweld en blokkades Israël trachtte te wur-
gen. De Palestijnen hadden hun staat dus allang kunnen
hebben, wanneer zij dat hadden gewild: eerst in 1947
(VN-Verdelingsplan), vervolgens tussen 1948 en I967!

Palestijns-Arabische terreur

Tja, en toen kwam die vermaledijde Israëlische bezet-
ting ...
Bezetting leidt volgens Van Houcke tot repressie, en
repressie leidt inderdaad tot verzet. Als dat verzet dan
uitmondt in nog grotere repressie, krijg je de beruchte
zelfmoordcommando's. Dat klinkt allemaal zo logisch,
alsof je een open deur intraptl De vraag is echter niet

JULI/AUGUSTUS 2002 de HUMANIST

Geen meningen, maar feiten

AI gaat het Stan van Houcke in de Humanist 2/2002 meer
om de 'selectieve berichtgeving van de Nederlanse media
over het geharrewar in het Midden-Oosten', toch wil ik
inhoudelijk reageren op de duidelijk anti-Israëlische toon
van het betoog. Steeds meer bekruipt mij het gevoel dat

het verdedigen van het doen en laten van de staat Israël
een publicitair achterhoedegevecht is geworden. Mede
omdat de inzet van militaire middelen anno 2002 in de
internationale arena nauwelijks nog lijkt te worden geac-

cepteerd. Wie militair geweld gebruikt - al gaat het om de
verdediging van een tot bloedens toe gesarde burgerbe-

volking - roept vrijwel automatisch het oordeel 'oorlogs-
misdadiger' over zich uit. En al helemaal als die een
'weerloze burgerbevolking' (de Palestijnse Arabieren dus)
treft.

Naar de feiten nu (dus géén meningen): in 1947 brachten
de Verenigde Naties VNJ het Verdelingsplan voor het
Britse mandaatgebied Palestina uit (resolutie 181). Grote
delen van het Israël van vóór 1967 werden toegewezen
aan de Palestijns-Arabische bevlokingsgroep,
terwijl de joden zich met de rest tevreden ~

alleen hoe het mechanisme van bezetting werkt, maar
ook of een Israëlische terugtrekking naar de grenzen van
1967 daadwerkelijk leidt tot het stoppen van de
Palestijns-Arabische terreur tegen civiele doelen in Israël.
De geschiedenis - zo heb ik daarnet reeds betoogd - pleit
daar bepaald niet voor.

Toch geloof ik (mèt links Israël) dat het voor zowel
Israëli's als Palestijnen beter is laatstgenoemden hun
staat met terugwerkende kracht toe te staan en de gren-
zen van 1967 daarbij zoveel mogelijk als uitgangspunt te
nemen. Misschien dat er dan ooit nog eens iets komt wat
op een duurzame vrede (wat dat ook moge zijn) lijkt...
Mochten de aanslagen desalniettemin onverstoorbaar
doorgaan, dan houdt voor mij elke humane benadering
richting het conflict op. Hoe de Israëli's in die situatie 'de
dood buiten de deur denken te kunnen houden' zal dan
wéér een zaak zijn van militairen en strategen.
Tot slot. Kritiek op Israël heb ik niet één keer met anti-
semitisme vergeleken, want dat vertroebelt de discussie
over een oplossing van het conflict alleen maar.

]. Koster, Leiden
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De Bedevaartdatabank is te vinden op

www.meertens.knaw.nl/bol/

ge van het internet - de heilige

Isidorus van Sevilla - niet ontbreken.

Omdat uit de databank blijkt dat een

fysieke vereringsplaats van hem ont-

breekt, is aan deze web-databank

een virtueel Isidorus-'heiligdom' toe-

gevoegd. Via een aparte knop kan

een afbeelding van de heilige wor-

den gedownload, die als digitaal

devotieprentje op het beeldscherm

van de computer kan worden geïn-

stalleerd. Leuker kunnen we het niet

wensen... (BCh)

gedoogbeleid, de Belgische wet behelst legalisatie .

Rechtsbescherming van de meest zwakke, terminale patiën-

ten in de samenleving komt met deze wet in het geding."

Rob Jon-Quière, directeur van de Nederlandse Vereniging

voor Euthanasie (NVVE), zei in een reactie 'heel blij' te zijn

over de goedkeuring van de Belgische euthanasiewet .

Tegelijk vreest hij dat de implementatie wel eens 'moeilijk'

zou kunnen verlopen: "De Belgische wet is vanuit de politiek

ontwikkeld, maar in de praktijk heerst er bij dokters grote

scepsis."

Het Nederlandse model is exportabel naar andere landen,

maar wel afhankelijk van de specifieke cultuur, aldus Jon-

Quière. Zo heeft men in België een federale toetsingscom-

missie van zestien mensen, waarin zowel Walen als

Vlamingen zijn vertegenwoordigd. In Nederland hebben we

een regionale commissie die maar uit drie mensen bestaat,

waarmee de besluitvaardigheid vergemakkelijkt wordt. "De

Belgische variant lijkt me een stuk ingewikkelder."

Jon-Quière is hoopvol over de toekomst van eventuele

euthanasiewetgeving op Europees niveau. Wellicht is de

Belgische wet hierin een stimulerende factor: "Als er één

schaap over de dam is, dan helpt dat ... een tweede schaap

helpt nog meer." (CvM)

•••••••••••••••••

gang uniek is in de wereld. De

Bedevaartdatabank bevat gegevens

over meer dan zeshonderd heilig-

dommen of bedevaartplaatsen die

Nederland rijk is of was.

Op de site vindt u gegevens over de

sacrale topografie van een heilig-

dom, over devotionalia, kunstschat-

ten of monumenten. Welke heiligen

worden er vereerd en voor welke

kwalen kan men bij hen terecht? In

de vereringsgeschiedenis van elke

bedevaartplaats komt men wetens-

waardigheden van de individuele cul-

ten door de eeuwen op het spoor.

Bij een dergelijke cultus- en heiligen-

webpagina mag ook de patroon heil i-

Wie van plan is op bedevaart te

gaan, kan er met een paar muisklik-

ken achter komen welke heilige op

welke datum in welke plaats vereerd

wordt. De Nationale Bedevaartdata-

bank van Nederland is sinds kort via

internet toegankelijk voor het

publiek. Medewerkers van het

Meertens Instituut in Amsterdam

hebben jarenlang gewerkt om zo

veel mogelijk informatie over de vele

bedevaartplaatsen in Nederland te

verzamelen en te onderzoeken. De

Bedevaartbank geeft een gedetail-

leerd beeld van de Nederlandse

bedevaartcultuur. Een overzicht op

nationale schaal dat door zijn diep-

België is het tweede land ter wereld waar euthanasie

wordt toegestaan. Na drie jaar discussie is op 16 mei de

euthanasiewet van de paars-groene regering Verhofstadt

door het Belgische parlement goedgekeurd. Hierin wordt

opzettelijke levensbeëindiging onder de voorwaarden van

ondraaglijk en uitzichtloos lijden toegestaan. Nederland

staat daarmee niet meer alleen in de wereld in het toe-

staan van euthanasie.

In de ontwikkeling van de wet is goed naar het

Nederlandse voorbeeld gekeken. De voorwaarden waaraan

moet worden voldaan voordat tot euthanasie kan worden

overgegaan zijn grotendeels gelijk. In beide landen moet

bijvoorbeeld sprake zijn van 'ondraaglijk en uitzichtloos'

lijden. Een verschil is dat de patiënt een herhaald en schrif-

telijk verzoek tot euthanasie moet hebben ingediend.

De Belgische wet gaat een stap verder dan de Nederlandse

wet. Wanneer niet aan de voorwaarden voor euthanasie

wordt voldaan is men in Nederland strafbaar, terwijl in de

Belgische wet expliciet is opgenomen dat 'de arts geen mis-

drijf begaat wanneer hij een euthanaserende daad stelt'.

C1emens Ross, Tweede-Kamerlid en woordvoerder medische

en ethische zaken voor het CDA, zegt de nieuwe regeling

'jammer' te vinden. "In Nederland is sprake van een

BEDEVAARTDATABANK ONLINE
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(JK)
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De nieuwe mens: onze

wereld na de biotechno-

logische revolutie door

Francis Fukuyama.

Contact, Amsterdam, 2002.

320 blz. € 32,50.
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Francis Fukuyama
i

DE NIEUWE MEN~

TUSSEN SICILIË EN STUTTGART
In de Duitse documentaire 'Tussen Porsche en pizza',

die de IKON op 3 juli uitzendt, een portret over

Sicilianen die heen en weer pendelen tussen hun dorp

en de Duitse industriestad Siedelfingen. AI drie genera-

ties lang zoeken de inwoners van het Siciliaanse

Maribella, dat straatarm is, hun heil noodgedwongen

elders. Een regelmatige busverbinding brengt velen van

hen in Siedelfingen, vlakbij Stuttgart, waar ze hard

nodig zijn voor de Duitse auto-industrie. In Maribella

zijn op straat alleen nog vrouwen en bejaarden te zien.

voordelen voor onze gezondheid en ons welzijn.

Niemand zal bezwaar maken tegen de mogelijkheid een

kind te genezen van taaislijmziekte of diabetes, stelt de

auteur. Bezwaar tegen een nieuwe biotechniek is het

gemakkelijkste als dit bijvoorbeeld leidt tot een dode-

lijke allergische reactie op genetisch gemodificeerd

voedsel. Daarom stelt hij zichzelf ook vragen over waar

mensen 'de rode lijnen' (grenzen) moeten leggen. Zijn

er argumenten om wetenschappers een halt toe te roe-

pen of moeten zij de vrije hand hebben? Kunnen politi-

ci, beleidsmakers en burgers zelf een oordeel vellen over

biotechnologie of is hun kennis daarvoor ontoereikend?

Fukuyama werpt niet alleen de vragen op, hij probeert

ze ook te beantwoorden. Daarbij staat wat hem betreft

voorop, dat 'we onszelf niet hoeven te beschouwen als

slaven van een onvermijdelijke technologische ontwik-

keling als die ontwikkeling geen menselijke doelen

dient'. (SL)

'In het overdenken van de vele kritische commentaren,

leek me het enige onweerlegbare punt van kritiek dat

de geschiedenis niet kon eindigen zonder een gelijktij-

dig einde van de wetenschap', schrijft Fukuyama daaro-

ver nu. 'Maar we staan nog lang niet aan het einde van

de wetenschap en bevinden ons zelfs midden in een

luisterrijke periode van nieuwe ontdekkingen in de

levenswetenschappen.' Reden genoeg voor een nieuw

boek.

Fukuyama analyseert daarin de maatschappelijke kansen

en risico's van de biotechnologie. Wat betekenen precies

wetenschappelijke ontwikkelingen als genetisch gemani-

puleerd voedsel; nieuwe voortplantingstechnieken; klo-

nen; nieuwe geneesmiddelen voor dodelijke ziekten;

steeds langer leven? Biotechnologie heeft belangrijke

'Maar genoeg, de tijd komt dat we ons idee over poli-

tiek zullen herzien.' Dit citaat van Nietzsche heeft

Francis Fukuyama opgenomen in het voorwerk van zijn

recent verschenen boek De nieuwe mens, onze wereld

na de biotechnologische revolutie. Een intrigerend citaat

want Fukuyama was de man die het artikel Het einde

van de geschiedenis schreef, wat uitkwam vlak na de val

van de Muur in 1989 en heel wat discussie losmaakte.

Fukuyama betoogde in dat artikel dat de instorting van

het communisme in 1989 niet méér was dan een signaal

voor een veel bredere ontwikkeling naar een liberaal-

democratisch ingerichte samenleving over de hele

wereld.

DE NIEUWE MENS

'Tussen Porsche en pizza', woensdag 3 juli, 22.50 uur,

Nederland 1.
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AMBTENAAR WEIGERT HOMOHUWElIJK TE VOLTREKKEN

ROB TIELMAN

Overvloed en onbehagen

••••••

ingeslapen polder. Hopelijk kun-

nen we dan verder leven met een

beetje minder overvloed en met

veel meer welbehagen!

de HUMANIST JULI/AUGUSTUS 2002

De kans dat Eringa alsnog haar gelijk kan halen bij de

rechter is vrij groot, geeft de Leeuwardense wethouder

G. Krol toe. De gemeente had op 7 juni echter nog geen

dagvaarding van haar ontvangen. (CvM)

onderscheid te maken op basis van godsdienst. Tot veler

verbazing legde het college van bestuur de uitspraak van

de CGB naast zich neer. Zij werd hierin gesteund door de

raadscommisie die met meerderheid stemde tegen de

terugkeer van Eringa.

Nederlandse humanisten indrukwekkend om buitenlandse

geestverwanten te leren kennen. Zo heb ik goede herinne-

ringen aan mijn ontmoetingen

met Sacharov, Dubcek en vele

anderen. Vandaar mijn oproep:

kruip eens uit uw Nederlandse

schulp en laat u eens inspireren

door iemand van buiten onze

plaatselijke humanisten uitgelegd dat wij ons eigenlijk zou-

den moeten schamen voor de zelfgenoegzaamheid waarin

wij ons plegen te wentelen en weigeren in te zien hoe

belangrijk onze daadwerkelijke steun zou zijn voor onze

buitenlandse geestverwanten. Waardoor zou die bood-

schap niet zijn overgekomen? Lijden wij nog steeds aan

overvloed en onbehagen?

Maar misschien maak ik mij ten onrechte zorgen en zullen

honderden Nederlandse humanisten naar Noordwijkerhout

komen om daadwerkelijk blijk te geven van hun belang-

stelling voor buitenlandse geestverwanten. En dat zou

bovendien een duidelijk voorbeeld zijn van welbegrepen

eigenbelang. Want wie denkt dat Nederland als huma-

nistisch eiland zou kunnen overleven in een wereld overge-

leverd aan fundamentalisten, zo iemand vergist zich deer-

lijk! Daarom is het niet alleen voor buitenlandse huma-

nisten stimulerend om ons te ontmoeten maar ook voor

Het vijftiende IHEU-congres, 50 jaar internationaal

humanisme. 3 tot en met 6 juli in Hotel

Leeuwenhorst Noordwijk. Inleidingen, workshops,

excursies en video's. Tevens culturele en feestelijke

programmaonderdelen. Het congres is voor ieder-

een interessant: er zijn sprekers en workshops

over thema's uit Afrika, Latijns-Amerika, Noord-

Amerika, Australië, Azië, Oost en West Europa. U

kunt ook alleen het programma op de donderdag

of op de vrijdag bijwonen. Info: 020-5219093

www.iheu.org en www.humanistischverbond.nl

Steun voor geestverwanten

Ik heb de afgelopen 35 jaar in vrij-

wel elke stad in Nederland voor

waarin beschreven wordt hoe

humanisten in veel landen vervolgd

en zelfs ter dood gebracht worden?

Begin juli is het zo ver. Uit alle hoeken van de wereld

komen humanisten naar Nederland om met eigen ogen te

zien hoe het meest humanistische land ter wereld er uit

ziet. Het land waar humanisten grondwettelijk gelijkbe-

rechtigd zijn, hun eigen universiteit, omroep, geestelijke

verzorging en levensbeschouwelijk onderwijs hebben.

Waar menselijke zelfbeschikking is erkend, hetgeen onder

andere heeft geleid tot het recht op vrijwillige euthanasie,

en tot gelijkberechtiging van vrouwen, homoseksuelen en

andersdenkenden.

Maar stel dat zou blijken dat er maar een handjevol

Nederlandse humanisten de moeite zou hebben genomen

om naar Noordwijkerhout af te reizen om hen gastvrij te

ontvangen?

Wat had er moeten gebeuren om zo'n mogelijke afgang te

voorkomen? Had de Rotterdamse imam EI-Moumni nog

eens moeten verklaren dat alle goddelozen gedood mogen

worden? Had er een tweede aanslag moeten plaatsvinden,

nu op een humanistisch gebouw, door mensen die hun

gelijk belangrijker vinden dan de

gelijkwaardigheid van alle mensen?

Hadden de vele uitzendingen nog

eens herhaald moeten worden

Het recht op gelijke behandeling conflicteert soms met

de vrijheid van godsdienst. 'Trouwambtenaar' Nynke

Eringa van de gemeente Leeuwarden weigerde vorig

jaar op godsdienstige gronden twee homoparen in de

echt te verbinden. Zij vond het bevestigen van deze

huwelijken niet te verenigen met haar gereformeerde

geloof. De gemeente stelde echter dat een ambtenaar

niet kan weigeren een wettelijk handeling of verplich-

ting te voltrekken en besloot haar contract niet te ver-

lengen. Nynke Eringa diende een klacht in bij de

Commissie van Gelijke Behandeling (CGB). Die oordeelde

dat de gemeente handelde in strijd met de wet door

•
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INTERNATIONALE JONGEREN

STUDIE EN PRAKTIJK

Het Rotterdamse Kenniscentrum houdt op donder-
dag 27 juni een debat in zaal De Unie. De stelling
luidt: 'Sociale integratie kan niet zonder organisa-
ties van migranten'. Het debat zal zich voorname-
lijk toespitsen op de situatie in Rotterdam.
Aanvang: 16.00 uur, toegang gratis. Tel. 010-
4230215

MIGRANTEN

SLAVERNIJ
Met optredens van onder meer Denise Jannah
wordt op 1 juli het Nationaal Monument
Slavernijverleden onthuld in het Oosterpark te
Amsterdam. In de week voorafgaand aan de ont-
hulling zijn er activiteiten rond het thema slaver-
nij. Er is een filmavond, een symposium, een
toneelstuk en de bezinningsbijeenkomst 'Met de
menselijke waardigheid voor ogen'. De onthul-
lingsceremonie op 1 juli begint om 15.00 uur. Meer
informatie op www.slavernijverleden.nl

Naast het internationale IHEU-congres wordt van 1
tot en met 5 juli een humanistische jongerenconfe-
rentie gehouden. De deelnemers zijn vooral
afkomstig uit Europese landen. De conferentie
staat in het teken van empowerment, het opdoen
van inspiratie, van nieuwe contacten, vaardighe-
den en ideeën. Voor meer informatie enlof deelna-
me, kijk op www.iheyo.org

Favoriete plek
De binnenstad van Deventer, waar ik al twintig jaar
woon. Ik houd van cultureel erfgoed en woon zelf
in een monumentaal huis.

LEZERS AAN HET WOORD

SPREKEND

Hans Veldhuis (73) leest al sinds 1950 de Humanist.
Dit voorjaar ontving hij de Deventer Stadspenning
vanwege zijn verdiensten voor onder andere zijn
bijdragen aan het Humanistisch Verbond.

Dagelijkse ergernis
Ik erger mij niet snel. Als er dagelijkse ergernissen
zijn moet iemand daar zelf iets aan doen, vind ik.
Maar wat mij wel af en toe irriteert is de straat voor
mijn huis. Ik woon in een van de oudste straten van
Deventer en die straat ligt er verwaarloosd bij.

Maak mij het meest zorgen om
Hoe tegenwoordig de democratie en het openbaar
bestuur er uit ziet. Mede door mijn loopbaan als
ambtenaar bij de overheid ben ik geïnteresseerd in
openbaar bestuur. De individualisering zorgt ervoor
dat mensen van de overheid verwachten dat hun
persoonlijke wensen worden gehoord. Mensen hou-
den weinig rekening meer met hun medeburgers.

Mijlpaal
Mijn trouwdag, bijna vijftig jaar geleden. Drie klei-
nere mijlpalen in mijn leven waren de geboortes van
mijn kinderen.
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Humanisme is voor mij
De opvatting dat alles wat ik denk, lees of leer door
mensen is voortgebracht. Het humanisme gaat over
mensen en alleen maar daarover. Ook als ik
beschouwingen lees over materiële of wetenschap-
pelijke zaken weet ik: alles wordt voortgebracht
door mensen.

Liefste bezit
De twee dikke mappen die ik met de millenniumwis-
seling heb gemaakt. Daarin staan mijn memoires. Ik
fotografeer en film ook veel, vooral mijn familie.
Die films en foto's zijn een soort illustraties van mijn
levensverhaal. (JK)

De Universiteit voor Humanistiek houdt op 8 en 9
juli de conferentie 'Empowering Humanity: work
in progress'. Thema's uit het onderzoeksprogram-
ma humanisme, zingeving, zorg en burgerschap
komen aan bod, waarbij wordt ingegaan op vra-
gen als: hoe kunnen humanistische studies als een
academische discipline gecombineerd worden met
de humanistische praktijk? Hoofdsprekers zijn Ann
Phoenix (Open University, Londen) en Harry
Kunneman (UvH). Informatie op www.uvh.nl

GEVOEL VOOR RITME
Leven met gevoel voor ritme. Dat is het motto van
de Bond tegen de Haast, een initiatief van lande-
lijk bureau DISK als afsluiting van de campagne
Bevrijde tijd. Deelnemen aan een 24-uursecono-
mie? De bond houdt zich bezig met de balans tus-
sen tijd voor werken en voor zorgen, nuttig zijn en
spelen, plannen en improviseren. Op zaterdag 14
september is er een bijeenkomst in de Utrechtse
Janskerk, met zang en meditatie, gesprekken, dans
en video. Te gast zijn onder meer FNV-voorzitter
Lodewijk de Waal en cabaretière Hester
Macrander. Toegang is gratis.
Info: www.bondtegendehaast.cjb.net of 020-
6228505
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Verschenen bij Uitgeverij SWP
SWP

Zorg voor
zelfstandigheid

ISBN 90 6665 472 4
352 pagina's
€ 37,00
www.swpbook.[om/3BO

Ouderen die naar een verzorgingshuis of verpleeghuis ver-
huizen, leveren hun portemonnee en hun zelfstandigheid in.
Zij hebben vaak geen invloed op hun leefomgeving, geen
mogelijkheid om hun leven zelf vorm te geven. Dit komt
overeen met de maatschappelijke beelden over ouderen: zij
zijn toch tot niet veel meer in staat. In deze studie worden
structurele factoren benoemd die van invloed zijn op de
mogelijkheden tot participatie van bewoners en wordt
beschreven wat de rol is van het handelen van management
en medewerkers.

Bouwstenen voor
filosofie

Piet Winkelaar

ISBN 90 6665 415 5
112 pagina's
€ 12,00
www.swpbook.[om/253

Deze heldere inleiding in de filosofie is bedoeld voor ieder-
een die zich wil oriënteren in 'de moeder van alle weten-
schap'. Tegelijk geeft de auteur de lezer een aanzet om zelf te
gaan filosoferen en enige vanzelfsprekendheden ongedaan te
maken door het oproepen van verwondering en het stellen
van vragen. De auteur reikt negen bouwstenen aan, negen
invalshoeken, waarmee iedereen in zijn of haar leven op de
een of andere manier wordt geconfronteerd en die aanleiding
geven tot nadenken en bezinning.

Zinloos geweld bestaat niet
Olga Rodenko & Bon van der Haer

ISBN 90 6665 3B3 3
96 pogino's
€ 8,85
www.swpbook.[om/336

De straf voorbij
Morele praktijken rondom
het strafrecht
Hans Boutellier,
Harry Kunneman & Judith Leest

ISBN 90 6665 3B7 6
144 pagina's
€ 16,50
www.swpbook.[om/252

Zorgen met zin
Ethische beschouwingen over zorg
voor mensen met een verstandelijke
handicap
H.P Meininger

ISBN 90 6665 456 2
220 pogino's
€ 22,00
www.swpbook.[om/376

Verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen bij Uitgeverij SWP, Postbus 257, 1000 AG Amsterdam. tel.: 020 - 330 7200, fax: 020 - 330 8040, e-mail: info@swpbook.com
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