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Secularisatie
De gouverneur van Limburg, mr. B. baron van
Voorst tot Voorst, kreeg vroeg in het voorjaar van
2002 een rapport overhandigd, dat ten onrechte
maar weinig aandacht heeft getrokken in de lan-
delijke media. Het rapport, Het andere gezicht van
Limburg, werd geschreven in opdracht van het
Humanistisch Verbond door Dr. A. de Bruin,
historicus. Zijn bevindingen tonen aan, dat de
voortschrijdende secularisatie in Limburg niet
gepaard gaat met een toenemende beschikbaar-
heid van geestelijke zorg voor niet-kerkelijken.
Oftewel, korter door de bocht: verpleeggelden
voor geestelijke hulpverlening aan bijvoorbeeld
zieken, stervenden en nabestaanden blijven naar
de r.k. pastors gaan, al is tegenwoordig volgens
het Sociaal Cultureel Planbureau nog hooguit de
helft van de Limburgers kerkelijk.
Dit is niet alleen een Limburgse aangelegenheid,
ook in de rest van het land liggen de verhoudin-
gen op dit vlak volkomen scheef. Het overgrote
deel van de geestelijke zorg is nog in confessio-
nele handen, terwijl in sommige regio's de ont-
kerkelijking al tegen de 70 procent loopt
Extra schrijnend in Limburg is echter, dat daar
vrijwel geen humanistische geestelijke gezond-
heidszorg voorhanden is. Dat lijkt op het eerste
gezicht een kip-ei kwestie: er is weinig aanbod
en daardoor ook weinig vraag. Maar de werke-
lijkheid is dat de vraag wordt gemanipuleerd
door de confessionele zorginstellingen, doordat
zij hun 'diensten' ook opdringen aan niet-kerke-
lijken. En het aanbod wordt beperkt doordat er
geen gelden voor werving van geestelijk raads-
lieden op humanistische grondslag beschikbaar
worden gesteld.
Dat leidt tot schandalige praktijken van niet-ker-
kelijke stervenden die de keuze hebben tussen
óf geen geestelijke ondersteuning óf die van een
pastoor of dominee.
Intussen zijn we een half jaar verder, maar noch
vanuit de Limburgse Provinciale Staten, noch
vanuit het college van gedeputeerden, noch van-
uit het kabinet van de gouverneur zijn tekenen
van actie op dit punt vernomen. Het wordt tijd
voor vragen in de 'TWeede Kamer.
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Michael Ignatieff:
'Ook Bin Laden heeft rechten'

De 'rechtenrevolutie' wordt bedreigd, waarschuwt de Canadese histo-

ricus en mensenrechtenprofessor Michael Ignatieff. De Amerikaanse

Alleingang 'is niet zo erg als de Europeanen denken' - echt zorgwek-

kend zijn de 'ongrondwettelijkheid' in Guantánamo Bay, de westerse

neerslachtigheid en het contraproductieve morele gevoel. Hij bena-

drukt het 'onpopulaire' belang van tradities en geeft adviezen voor de

in burgeri ng in Nederla nd. 'I nternationa Ie instrumenten zijn verschri k-

kelijk zwak.'

Arjan Post
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digheden; intuïtief schakelt hij
nauwkeurig heen en weer tussen
het universele en het eigene.
Zoals wanneer hij in de hotelsuite
geestdriftig spreekt over 'de stout-
moedige Republiek' die Nederland
nog altijd voor hem is.
Ignatieff: "Jullie hebben een fan-
tastische samenleving met een

geweldige traditie van
vrijheid en religieuze
tolerantie. Toen Anne
Frank werd verstopt
door haar medebur-
gers ... Enfin, ik weet
dat het clichés zijn,
maar het blijven de

toetsstenen van wie jullie zijn."
Dan brengt hij opeens de moord
op Firn Fortuyn ter sprake. Meteen
schakelt hij over naar een hoger
niveau van identificatie in de wij-
vorm: "Dit kunnen we niet tolere-

'Terreur en politieke
moord zijn het gif dat
een samenleving kan

vernietigen'

Je merkt het ook aan zijn taal. Nu
de Canadees een paar dagen over
is uit Amerika en in Nederland
een opmerking maakt over
Europa, heeft hij het zowel over
'wij' als 'jullie'. Dat zijn geen slor-

en een zwakke rechtsorde telkens
weer toe leiden; hij is erbij als de
geschiedenis zich voltrekt in
Rwanda, Bosnië, Kosovo, de
Westbank, Afghanistan. En overal
voelt hij verbondenheid met de
onderdrukten en ontheemden.
Zijn engagement is het grootst
denkbare.

Een interview is een oefening in
empathie, maar met Michael
Ignatieff (1947) tegenover je is dat
geen sinecure. Zeker, hij is een
innemende man, die in beton
gegoten principes combineert met
particuliere terzijdes over zijn
voorouders, Wagner of Shake-
speare. Maar zijn eigen vermogen
tot inleven is nu eenmaal zo
groot. Dat komt natuurlijk door
zijn kosmopolitische inborst. 'Ik
geloof niet in wortels', schrijft hij
in zijn Russisch familiealbum. Als
kleinzoon van Wit-Russische emi-
granten groeide hij op in Canada,
leefde in het toenmalige
Joegoslavië, daarna in Londen, en
nu is Boston zijn verblijfplaats. Hij
reist de hele wereld over: soms als
journalist voor de BBC en CBS, soms
als rapporteur voor Kofi Annan.
Met eigen ogen ziet hij waar angst

•
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[foto] Klaas Koppe

ren. Ik hoop dan ook dat het
slechts de daad is van een fanati-
cus en niet van een ideologische
beweging. Er is in een democrati-
sche samenleving nooit, nóóit,
een rechtvaardiging voor politieke
moord! Dat is vergelijkbaar met
terreur: beide zijn het absolute gif
dat een hele samenleving kan
ontwrichten en vernietigen. En
daar moeten we tegen vechten."

De harde snelle weg
Zulk activisme raakt aan zijn poli-
ties of lesser euil, zoals hij dat eer-
der in zijn Thomas More-lezing
over mensenrechten en terreur in
zomers Amsterdam uitwerkte.
Hij ontpopte zich toen, met een
knipoog, als 'bloeddorstige inter-
ventionalist' door te benadrukken
dat als mensenrechten iets bete-
kenen, het ingrijpen in conflicten
onvermijdelijk is. We zullen soms
moeten kiezen, zei hij, voor 'de
harde en snelle weg' om erger
te voorkomen. Hiroshima is
zo'n voorbeeld, maar ook de
Amerikaanse war on terror.

"Terroristen exploiteren systema-
tisch onze vrijheden. Daarom ont-
komen we er niet aan om hen te
bestrijden en, als het niet anders
kan, ze te doden."
TIjdens het gesprek gaat Ignatieff
dieper in op humanitaire inter-
venties. De 'grote complexiteit'
daarvan lijkt zijn bloeddorst te
temperen. "Ik heb er een moeilijke
verhouding mee. Ik heb deel uit-

gemaakt van
een VN-com-
missie die zich

boog over de criteria voor huma-
nitaire interventie. We kwamen
tot de slotsom dat je de lat zo
hoog mogelijk moet leggen, om
impulsieve reacties te voorko-
men. Dat betekent dat je bij (de
dreiging van) grootschalige etni-
sche slachtingen of zuiveringen
ingrijpt. Ondanks mijn twijfels
was het dus noodzakelijk om in
Bosnië en Kosovo in te grijpen."

De toegenomen morele gevoelig-
heid vormt een probleem voor de
mensenrechten, zegt Ignatieff.
Het is zo'n paradox waar hij als
hoogleraar Mensenrechten en
directeur van het Carr Center for
Human Rights Policy van de
Harvard Universiteit zo ongeveer
mee getrouwd is. "Die gevoelig-
heid kan de blik vertroebelen en
averechtse effecten hebben." In
zijn boek Etnische conflicten en het
moderne geweten geeft hij daar ver-
scheidene voorbeelden van. Zo

•
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heeft Srebrenica aangetoond waar
'morele gevoeligheid en verbon-
denheid zónder de juiste analyse
en middelen' toe kunnen leiden,
vindt hij.
"Die gevoeligheid is voortgeko-
men uit de 'TWeedeWereldoorlog-
de Universele Verklaring van de
Rechten van de Mens - en heeft
ons hele denken gekleurd." Het is
een belangrijke stap voorwaarts
geweest, sterker: het is zijn voor-
beeld van menselijke vooruitgang.
Maar als een ongewenst bijpro-
duct doemen steeds weer de
goede bedoelingen op, de
lotsverbondenheid, de supe-
rioriteitsgevoelens en het
grote gelijk. Het kan min-
stens een 'devaluatie' van de
mensenrechten betekenen,
maar vaker nog een fatale mis-
lukking. "Niet de retoriek telt,
maar het resultaat", zegt hij. Hij
wijst daarmee op wat zijn grote
leermeester, de pragmatische filo-
soof Isaiah Berlin, een 'sense of
reality' heeft genoemd. Ignatieff:
"Vooruitkijken, risico's inschatten,
verdómd goed weten of je mensen
ook echt kunt beschermen - zulke
inzichten staan juist door de
mensenrechten onder druk."

Het apocalyptische kwaad
Dan getuigt de Amerikaanse war
on tenor toch van meer realiteits-
zin, meent hij. "In de eerste plaats
is de context van I I september
niet die van humanitaire inter-
venties, het gaat om het recht op
zelfverdediging volgens artikel 51

van het Handvest van de VNo Ik
denk dat de noodzaak tot militair
ingrijpen in Afghanistan erg dui-
delijk was, want de internationale
gemeenschap werd bedreigd." Hij
is er zelf geweest, meer dan eens .

Hij bezocht gevangenissen, waar
hij sprak met Taliban-aanhangers
die getraind werden voor aanval-
len op Amerika. "Afghanistan was
één grote terroristenbasis. En het
was nog erger dan dat, they had
taken over the damn country!"
In de bestrijding van het 'apoca-
lyptische kwaad' van terroristen
is niet alles geoorloofd, vindt hij.
"We moeten vasthouden aan het
recht van constitutionele regimes
en hun afkeer van morele stellig-
heid. In de strijd mogen we ons

'Mensenrechten bestaan
zolang je paspoort je

beschermt'

niet bezondigen aan daden die we
niet met ons recht kunnen vereni-
gen, zoals folteren." Maar ja, het
recht. Er zijn vele historische
voorbeelden van grondwetsover-
tredingen zodra de staatsveilig-
heid in het geding is, zucht hij. "En
inderdaad, in Guantánamo Bay
zitten onder duistere omstandig-
heden honderden mensen vast.
Een constitutionele staat zou dat
niet mogen toestaan. Iedereen
heeft rechten, ook Osama Bin
Laden. Dat betekent overigens
niet dat je er niet alles aan moet
doen om hem te pakken."
Mensenrechten zijn de resultante
van een reeks van gevechten,
maar dat is volgens Ignatieff nog
geen vrijbrief voor een Ameri-
kaanse aanval op Irak. "Dan kom
je echt op een ander terrein, dat
van de vooropgezette militaire
acties. Irak heeft de VS niet aange-
vallen, dus ik ben erg onzeker
over de rechtvaardiging van een

grootscheepse operatie. Maar ja,
Saddam is net zo slecht als de
Amerikanen hem beschrijven. Het
is echter niet zeker of we hem te
pakken kunnen krijgen. Moet je
dus beginnen aan een invasie met
een kwart miljoen soldaten? Er is
een uiterst kleine marge voor fou-
ten in zo'n gewapende strijd. Dus
rustig aan, dit is gevaarlijk."

Age of Iron
Hoewel hij bekend staat als een
formele rechtendenker, die nu

eens nÎet de moraal of de
markt als uitgangspunt
neemt, waakt hij voor veraf-
goding. Er zijn situaties waar-
in juist de staat - die zo vaak
een terreurorgaan is geble-
ken - voorrang verdient

boven de mensenrechten, zegt
Ignatieff. "Omdat stabiliteit soms
belangrijker is." Dan doelt hij op
voormalig Joegoslavië, waar eerst
maar eens de 'chaos' moet wor-
den bedwongen. Hij doelt ook op
het Midden-Oosten, dat 'twee-
dimensionaal' bekeken dient te
worden. Op de internationale
podia die hem ter beschikking
staan - waaronder Der Spiegel, The
Guardian en The New York Times -
heeft hij dat meer dan eens uitge-
legd: er moet een Palestijnse staat
komen, omdat alleen daarmee de
stabiliteit van de gehele regio is
gediend. Het is weer zo'n
Ignatieff-paradox: de Palestijnse
staat als garantie voor het voort-
bestaan van de Israëlische.
In de rest van de, overwegend sta-
biele, westerse wereld moet het
vooral om de handhaving en nale-
ving van de constitutionele vrij-
heid gaan. En die krijgt bepaald
niet de hoogste prioriteit, weet
ook Ignatieff. Amerika slaat een
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slecht figuur, "al is het niet zo erg
als de Europeanen denken". Hij
wijst onder meer op het 'substan-
tiële protest' van burgerinitiatie-
ven en Human Right Watch tegen
'ongrondwettelijke' wetten in de
Verenigde Staten. "En toch kun je
niet pessimistisch genoeg zijn
over dit soort dingen, because
we're heading into an age of iron."
Hij benadrukt hoe belangrijk het

is om mensen te beoordelen op
wat ze doen en zeggen, niet op
wie ze zijn en waar ze vandaan
komen. Het is de essentie van 'de
rechtenrevolutie' , zoals ook de
titel luidt van zijn onlangs in het
Nederlands verschenen boek. Op
overtuigende wijze werkt hij daar-
in de stelling uit dat rechten groe-
pen beschermen én inperken om
individuen te beschermen tegen
de meerderheid.

Zivilcourage
Hij laakt de laconieke geest die
vaardig is geworden over westerse
democratieën - alsof het recht
alleen iets is dat in bananenrepu-

blieken verbreid moet worden, en
niet overál voortdurend onder-
houd verdient. Natuurlijk, hij
begrijpt ook de Europese neer-
slachtigheid wel, want door de
war on tenor voelen velen zich
machteloos. "Zo van: de
Amerikanen doen toch wel wat ze
willen." Maar hij hamert erop dat
het nog geen uitgemaakte zaak is
hoe de Amerikaanse hoven de

Patriot Act zullen interpreteren.
En de gevreesde militaire tribuna-
len komen niet van de grond. "Er
blijft dus genoeg voor ons over om
voor te vechten."
Hij schrijft voor burgers (en zijn
vrouw), niet voor generaals of
bestuurders. Eigenlijk is zijn oeu-
vre één grote aansporing tot
'Zivilcourage'. Slaand op de stoel-
leuning: "Het is tijd geworden het
burgerinitiatief nieuw leven in te
blazen, gebruik te maken van de
democratische middelen die ons
ter beschikking staan. We hoéven
niet hopeloos naar de tv te staren
en bij de pakken neer te zitten.
Mensen moeten voelen dat ze

burgers zijn. We zullen onze vrij-
heid verliezen, tenzij we bereid
zijn die te verdedigen."

Internationaal strafhof
Maar hoe motiverend zijn van
dwaalleer verstoken ideeën ook
zijn - is het niet alarmerend dat
de VS het Internationale Strafhof
(ICe) links laten liggen? Ignatieff:
"Ik ben van mening dat ze het ICC
zouden moeten ratificeren, om de
simpele reden dat het de enige
manier is om tot internationaal
recht te komen en oorlogsmisda-
digers te berechten. Als het
succesvol draait kloppen de
Amerikanen na tien jaar vanzelf
aan. Persoonlijk denk ik ook dat
ze beschermd worden door de
regels van het ICC, omdat het pas
tot een berechting komt als de
eigen, nationale hoven daar niet
in slagen. En de Amerikanen heb-
ben nog altijd een kwalitatief
hoogstaande rechtspraak, ook
voor militairen."
Dan licht geagiteerd: "Maar vergeet
niet dat ze zijn áángevallen! Ze
zijn enorm bedreigd, er zijn vele
slachtoffers gevallen. Stel je voor
dat een terrorist honderden of dui-
zenden burgers van Amsterdam
ombrengt met biologische wapens.
Die zou je toch zélf willen berech-
ten? Europeanen hebben een te
optimistisch beeld van internatio-
naal recht. Daar hebben ze ook een
goede reden voor: zij hebben
alleen al een Hof voor de Rechten
van de Mens, en dat bepaalt hun
denken. De Amerikanen missen
die hele ervaring."

Europe de Patria
Het Europese onbehagen geldt
niet alleen overzeese cowboys;
het ligt naar 19natieffs overtuiging
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ook aan de gebrekkige inte-
gratie van het continent zelf.
Logisch, oordeelt hij, die kwestie
wordt voornamelijk vanuit een
nostalgisch en nationalistisch ver-
toog benaderd. "Je hoort conserva-
tieven roepen: we verliezen onze
identiteit en ons verleden. Ze
bedoelen dat ze hun dominantie
verliezen en hun versie van het
verleden. Maar Nederland is vol-
gens mij al vijfhonderd jaar een
multiculturele samenleving. En op
het niveau van Europa kun je de
huidige levensstandaard en socia-
le zekerheid alleen maar met vol-
doende immigranten handhaven."

Europe de patria
Dat maakt de noodzaak van één
Europese grondwet groter dan ooit,
maar mét behoud van nationale
soevereiniteit. "Ik heb altijd geloofd
in een Europe de Patria; ik zie geen
superstaat voor me waarin de
kroon en het parlement worden
vervangen door Brussel. Het is
gewoon een kwestie van democra-
tie: iedereen wil toch nationaal ver-
tegenwoordigd zijn?" Dat ver-
onderstelt dat de lidstaten hun
identiteit zullen moeten hervor-

men - niet op basis van een
Blut und Boden-romantiek,
"maar op basis van het par-
lement, de wetten".
Internationale rechten en
vrijheden hebben pas reali-
teitswaarde als ze zijn ver-
ankerd in een nationale
voedingsbodem, zegt hij.
Dat geldt in het bijzonder

voor de mensenrechten. "Vergeet
niet: die zijn slechts internatio-
naal uitvoerbaar. Alle internatio-
nale instrumenten, zoals die van
Mary Robinson (VN-Hoge
Commissaris voor de Mensen-
rechten, red.) zijn verschrikkelijk
zwak. Alleen wie ingezetene is
van een vrije bevolking, kan
beschikken over onvervreemdba-
re mensenrechten. Die bestaan
zolang je paspoort je beschermt."
Anders dan je misschien van hem
zou verwachten, wijst hij op het
belang van cultuur en traditie. "Ik
weet dat dat onpopulair is. Maar
wat mij stoort aan het multicultu-
ralisme, is dat het zo is losge-
maakt van nationale geschiede-
nis. Het is een soort zwevende
waarde geworden, terwijl het -
zeker in Nederland - geworteld is
in de beste tradities, en dus is het
een echt nationaal verschijnsel.
Jullie zijn niet hetzelfde als de
Britten of de Fransen. En dat is
goed, dat moet je beschermen,
koesteren, waarderen."
In zijn werk keert steeds de notie
terug van ethisch pluralisme en

gelijkheid: mensen moeten van
mening kunnen verschillen over
het goede en wenselijke, maar ze
moeten het eens zijn over wat
kwaad is en onwenselijk. En dat
stelt mede eisen aan nieuwko-
mers, zegt hij nu. "Als je de grond-
wet boven alles plaatst, dan zullen
immigranten moeten leren en
begrijpen waaróm Nederland zo'n
vrij land is. Dus zeg je ook: wil je
alsjeblieft de taal leren en op de
verkeerslichten letten en belastin-
gen betalen en de wet naleven?"
Na een korte stilte: "Het belang-
rijkste moment in mijn vaders
leven was het bezoek aan een
Canadese burgemeester. Daar
zwoer hij trouw aan de vorst, net
als de aanwezige Portugezen en
Italianen. In ruil daarvoor kregen
ze de reële bescherming van de
grondwet. Dat was de deal, en dus
deden ze het."

Vrijheid
Rechten zijn niet goed, ze zijn
rechtvaardig en dus doodgewoon
- als het goed is. Priemende ogen:
"Dit gesprek is in veertig landen
ter wereld niet mogelijk. Het recht
op de vrijheid van meningsuiting
betékent dus iets, je praktiseert
het élke dag opnieuw, in een spe-
cifieke context, in een specifiek
land. Als de politie hier deze
kamer zou binnenstappen om het
interview te beëindigen, zou je
niet zeggen: jammer, je zou roe-
pen: get the fucking back, I'm a citi-
zen, get out of here! Je zou woest
zijn, omdat een grondwettelijke
vrijheid wordt geschonden."
En dan wenkt zijn vrouw achter
de glazen deur: etenstijd.
Lachend: "Ja, mijn vrouw daaren-
tegen heeft zeer ruime bevoegd-
heden."
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Nés quelque part

Ik zit op een terrasje in de Provence. Stel u dat maar

gerust een beetje clichématig voor. Glaasje pastis,

Gauloise sigaretje en mijn favoriete tijdschrift Charli

Hebdo in de schaduw van de platanen. Het kabbelend

geluid van een eeuwenoud fonteintje op het dorpsplein.

Het leven kan soms bijzonder draaglijk zijn. Ver weg van

Vlaanderen. Niet dat de mentaliteit hier zoveel beter is.

De lieflijke Provence is tenslotte één van de Franse gebie-

den waar extreem-rechts de meeste stemmen haalt. En

de Franse eerste minister Rafarin heeft zopas een regeer-

program bekendgemaakt dat de natte droom is van elke

Vlaams Blokker: gevangenisstraffen vanaf tien jaar, tien-

duizenden extra flikken op straat, massale besnoeiingen

in de sociale sector. .. Zelfs de LPF kan hier enkel maar

van dromen. Een programma op maat van wat Rafarin

noemt 'La France d'en bas'. De modale

Vlaming zouden wij zeggen. Wie dat is?

Het is de Vlaming met het tot luster ver-

bouwde karrenwiel aan het plafond in de

eetkamer en met het beschilderde

plaasteren hert in de voortuin, de

Vlaming die dat trosje look heeft meege-

bracht van zijn vakantie, dat netjes tus-

sen de opgepoetste koperen pannen in

de keuken hangt, niet te veel schatje, dat

is slecht voor de adem, de

Vlaming van de gezellige barbe-

cue in de tuin, en schenk je nog

maar een pint je in want op één

been kan je niet lopen, als de

worstjes maar niet aanbranden,

die zijn hond uitlaat en op de

stoep van de buren laat kakken, "ja streel hem maar, het

is een lieve hond, hij doet niemand kwaad, tenzij, ja, die

ene keer, heeft hij iemands hand gebeten, een vreemde-

ling, een Marokkaan of zo, maar daar kan ik toch niet

aan doen, het zal de geur geweest zijn, die hem opjaagde,

de geur van die geiten die ze in hun badkamer slachten",

de gulle Vlaming, gul met zijn brochetten met currysaus

en gul op liefdadigheidsfeesten want hij geeft voor het

kankerfonds, hij geeft voor de slachtoffers van de kinder-

verkrachters, hij drinkt zich desnoods te pletter op het

feest voor het Goede Doel, die Vlaming, die zich vergaapt

aan de opgespoten borsten van meer of minder bekende

Vlaamse vedetten op de covers van de magazines in het

SEPTEMBER/OKTOBER 2002 de HUMANIST

uitstalraam van de krantenboer en aan Big Brother in de

hoop dat de ene of de andere del haar broek laat zakken,

die Vlaming wiens wereld net zo ver gaat als zijn voor-

tuin en één keer per jaar gaat hij op avontuur en ontdekt

nieuwe werelden in zijn caravan en op zondag wast hij

ze, met de sticker van de Vlaamse Leeuw, netjes op de

bumper: 'Ik ben een Vlaming en daar ben ik fier op', want

men kan maar beter fier zijn op wat men heeft, op de

kinderen die het zo goed doen op school, op de voetbal-

club die scoort of op de Romaanse kerktoren van zijn

dorp en om de paar jaar trekt hij naar de stembus, die

Vlaming en stemt hij met zijn kont: bruin.

Kijk, dat is nu precies wat ik tegen columnisten heb. Dat

air van misprijzen, aan een Provencaals terrasje gezeten,

spuien ze hun dédain over het klootjes-

volk. Alsof zo'n columnist niet gaarne

eens een blik op een weelderige boezem

gooit, alsof die niet trots is op zijn kroost

en ook niet stiekem de strapatsen van

enkele jonge deernes bij Big Brother

volgt. Neen, natuurlijk is dat niet zijn

thema aan de toog. Dáár zal hij het heb-

ben over die schitterende aflevering van

Zomergasten of de tentoonstelling van

Lucian Freud in de Tate. Hij doet

het wel in zijn broek als hij uit

die Londense metro komt, bij val-

avond en langs dat groepje bruine

'medelanders' moet. Maar dat is

niet erg, hij neemt wel een taxi

en hij publiceert ten slotte in de

Humanist: kan je politiek correcter zijn?

Wat het verschil dan is? Mijn derde glas Pastis vertelt het

me. Ik zit op een boogscheut van Sète, het geboortedorp

van Georges Brassens. Een man vertelde me ooit dat het

verzamelde werk van Brassens alle levenswijsheid bevat,

waarvan hij hoopte ze ooit aan zijn kinderen te kunnen

doorgeven. Brassens heeft het over al die lieflijke dropjes,

die charmante gehuchten, die pittoreske wijken, die

maar één nadeel hebben. Dat is dat ze bewoond worden.

Bewoond door mensen die trots zijn op hun afkomst en

denken dat de stront van hun paarden (ook al zijn het

houten paarden) beter ruikt dan die van de buren .

•



Humanistische
islamieten

Humanisme en islam: levensbeschouwingen die niet direct verenig-

baar lijken. Waar de humanisten persoonlijke vrijheid en emancipatie

nastreven, komen de moslims juist vaak naar voren als dogmatisch en

intolerant. Maar niet elke islamiet denkt hetzelfde. Zo'n 100.000

Turkse Nederlanders behoren tot de alevieten, een groep die zichzelf

expliciet als humanistisch kenmerkt.

Bea Mol

Zaterdagavond in een buurthuis in
een buitenwijk van Zwolle. In de
door tl-buizen verlichte zaal zitten
ongeveer honderd Turkse man-
nen, vrouwen en kinderen op
meegebrachte tapijten te luisteren
naar een oudere man, de dede
(spreek uit dèdè). Hij leidt de
dienst en gaat de aanwezigen voor
in gebed. De kinderen zijn
onrustig, zo vaak maken ze dit
niet mee in Nederland.
Alevieten zijn islamieten, toch
lijkt deze bijeenkomst, de cern,
(spreek uit djem) in niets op een
dienst in de moskee. Mannen en
vrouwen zitten door elkaar, een
vrouw zingt religieuze liederen,
begeleid door enkele saz-spelers.
Een tiental mensen komt naar
voren om de rituele dans, de
semah, uit te voeren. De manne-
lijke en vrouwelijke dansers bewe-
gen zich langzaam in een cirkel,
met hun armen verbeelden ze de
vleugelbewegingen van de kraan-

vogel, een heilig dier voor de ale-
vieten.

Humanistische filosofie
De alevieten vormen al eeuwen-
lang een grote minderheid in
Turkije, vaak vervolgd vanwege
hun onconventionele praktijken.
Volgens schattingen zou dertig
procent van de bevolking aleviet
zijn, onder hen Turken en
Koerden. Exacte aantallen zijn niet
bekend, omdat ze als afzonder-
lijke religieuze groepering niet
erkend worden. Alevieten behoren
tot de sjiietische stroming binnen
de islam, dat wil zeggen dat ze
navolgers zijn van Ali, de neef van
Mohammed die getrouwd was
met diens dochter. Voor veel ale-
vieten is hij meer dan een histori -
sche figuur, hij is een manifestatie
van het goddelijke licht.
De oorsprong van de alevieten
gaat terug tot de tiende eeuw, toen
Turkmeense stammen in Anatolië,

in het huidige Turkije, in contact
kwamen met islamitische predi-
kers die hen bekeerden tot de
islam. Oorspronkelijk hingen deze
stammen het sjamanisme, een
natuurgodsdienst, aan. Het nieu-
we geloof liet ruimte voor niet-
islamitische gebruiken, zoals de
semah-dans, die zijn wortels heeft
in het sjamanisme. Christelijke
elementen, bijvoorbeeld de heili-
genverering, werden ook opgeno-
men.
Eén van deze zendelingen van de
islam, de dertiende-eeuwse Hadji
Bektasj, heeft een belangrijke rol
gespeeld bij de vorming van het
alevitisme. Veel uitspraken en
leefregels die ook nu nog belang-
rijke richtlijnen zijn waarnaar
geleefd wordt, worden aan hem
toegeschreven, zoals: 'Wat je ook
zoekt, zoek het in jezelf', en:
'Veracht geen enkel volk of mens'.
Bektasj legde met deze opvattin-
gen al in een zeer vroeg stadium
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de basis voor de humanistische
filosofie van de alevieten.

Geen dogmatische religie
Het alevitisme is geen dogmati-
sche religie met een algemeen
erkend leergezag of duidelijk
omschreven schriftelijke bronnen.
Regels en geboden zoals in de
koran en in tradities vastgelegd,
zijn voor de meerderheid van de
moslims, de soennieten, maatge-
vend. Maar voor de alevieten zijn
die niet van belang. Voor hen zijn
het slechts uiterlijkheden die niets
te maken hebben met het ware
geloof. Het gaat om het innerlijke
aspect van de religie, de amandel,
en niet om de buitenkant, de dop -
die waardeloos is. Deze groep
hoeft zich dan ook niet te houden
aan de vijf zuilen van de islam (de
geloofsbelijdenis, de dagelijkse
gebeden, de ramadan, de bede-
vaart naar Mekka en de religieuze
belasting).
In plaats van wekelijks moskeebe-
zoek en de dagelijkse gebeden
komen de alevieten op onregelma-
tige tijden bij elkaar voor de cern.
Voordat de migratie naar de grote

steden van Turkije en Europa op
gang kwam, leefden de alevieten
in geïsoleerde dorpen in het
noordoosten van Turkije. De cern
was voor hen niet alleen een reli-
gieuze bijeenkomst, het had ook
een sterke sociale functie.
Wanneer twee personen een con-
flict hadden, dan mochten ze niet
deelnemen aan de rituelen voor-
dat ze hun geschil hadden bijge-
legd. Ook andere vergrijpen wer-
den door de dede bestraft met een

'De mens is geen
nietig, willoos
schepsel, maar
de maker van
zijn eigen lot en
dat van anderen'

boete of in het ergste geval uitsto-
ting uit de gemeenschap. Toen
de dorpsgemeenschappen uiteen
begonnen te vallen door de trek
naar de grote steden, verwaterden
de religieuze gebruiken. Veel ale-

vieten kenden de diepere beteke-
nis van de rituelen niet meer. In
Nederland hebben wetenschap-
pers van de Universiteit van
Utrecht een rol gepeeld bij de
zoektocht van de alevieten naar de
oorsprong en geschiedenis van
hun filosofie.

In elkaars hart kijken
Yazgülü Kilic (38) is de zangeres
tijdens de cern. De tengere vrouw,
eenvoudig gekleed in een broek en
trui, zingt vol overgave de eeuwen-
oude liederen over God, Ali, liefde
en de natuur. Zij benadrukt dat
voorschriften niet belangrijk zijn
voor een aleviet: "Je bidt voor
jezelf en niet om anderen te tonen
hoe gelovig te bent. Je hoeft echt
niet in de richting van Mekka te
bidden of in een moskee. God is
overal, net als lucht of water, je
kan het niet zien of vasthouden,
maar je voelt het wel."
Het pantheïsme dat uit deze
opvatting spreekt, is diep gewor-
teld in het alevitisme; de hele
wereld is een manifestatie van
God. En hij is ook aanwezig in de
mens, want in iedereen is een
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sprankje van het goddelijke, de
ziel, aanwezig. Daarom verdient
ieder mens respect en moet hij
geaccepteerd worden zoals hij is,
ongeacht zijn afkomst, geloof of
seksuele geaardheid.
Yazgülü Kilic wordt zichtbaar ont-
roerd door de cern, in haar expres-
sieve donkere ogen wellen soms
tranen op. Voor haar is het een
moment van blijdschap, van zui-

verheid, een moment waarop ze
dicht bij zichzelf en anderen komt.
Alevieten beschrijven de cern vaak
als een moment waarop ze door de
gezamenlijke viering in elkaars
hart kijken en zo een deel van God
worden. Yazgülü is niet de enige
die emotioneel geraakt wordt door
de rituelen.

Strijd om erkenning
Adnan Yilmaz (42) is secretaris
van Hak-der, de federatie van ale-
vitische verenigingen in Neder-

land. 1\vintig van de 24 verenigin-
gen in ons land zijn verbonden
aan deze overkoepelende organi-
satie. Naast de belangenbeharti-
ging van de alevieten en de
bevordering van hun integratie
in de Nederlandse samenleving
streeft de federatie naar erken-
ning in Turkije.
Yilmaz vertelt dat
alevieten uit

zeven Europese landen in juni van
dit jaar een confederatie in Brussel
hebben opgericht die op Europees
niveau wil strijden voor erkenning
in Turkije. Alhoewel van systema-
tische onderdrukking zoals in de
Osmaanse tijd geen sprake meer
is, worden ze nog niet erkend door
de overheid. Het is nog altijd ver-
boden om een vereniging met de
naam 'alevitisch' op te richten.
Ook in het recente verleden kwa-
men gewelddadige incidenten
voor. In 1993 vonden in de stad

Sivas 37 mensen, meest alevieten,
de dood toen het hotel waar zij
een conferentie hielden aangeval-
len werd door een menigte
opgehitste moskeegangers. Deze
gebeurtenis leidde tot een ware
alevitische opleving, men voelde
de noodzaak een dam op te moe-

ten werpen tegen het oprukkende
fundamentalisme in Turkije.

Zelf richting geven
De verdraagzaamheid en toleran-
tie van de alevieten en de vrijheid
die een ieder heeft om het geloof
op zijn eigen manier te beleven,
komt overeen met de westerse,
humanistische levensbeschou-
wing. Alevieten geloven echter wel
in God, Allah, die de wereld en de
mens geschapen heeft. Maar deze
God legt geen absolute, geopen-
baarde leer aan de mensen op die
ze slechts te volgen hebben. De
mens moet zelf richting geven aan
de wereld, daarvoor heeft God hem
zijn verstand gegeven. Hij is geen
nietig, willoos schepsel, maar de
maker van zijn eigen lot en dat van
anderen.
Adnan Yilmaz vindt de relatie met
mensen belangrijker dan die met
God. "Ik eet en slaap niet met God,
maar wel met mensen om me
heen, met hen moet ik het doen."
Alevieten hechten sterk aan de
gemeenschap. Die functioneert
alleen als men zich houdt aan de
belangrijkste leefregel van de ale-
viet: beheers je hand, je tong en je
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De koran en de vastge-
legde tradities zijn

slechts uiterlijkheden
die niets te maken heb-
ben met het ware geloof

lendenen. Dat betekent dat je geen
kwaad mag spreken of mag liegen,
niet mag stelen of geweld gebrui-
ken en geen seks mag hebben bui-
ten het huwelijk. De kerngedachte
richt zich op controle over jezelf,
want ieder mens is verantwoorde-
lijk voor zijn eigen daden.
Kinderen leren deze regel van hun
ouders en krijgen ook waarden
mee als behulpzaamheid en vrij-
gevigheid.

Traditie van protest
De nadruk op medemenselijkheid
en liefde voor elkaar uit zich bij
velen in een grote sociale betrok-
kenheid. Yilmaz: "Wij geven als
vereniging aan goede doelen, wij
ondersteunen bijvoorbeeld arme

studenten in Turkije, en als er in
Nederland inzamelingsacties wor-
den gehouden leveren we ook een
bijdrage. In het algemeen proberen
we de zwakkeren te helpen, bij-
voorbeeld de illegalen in
Nederland die bij ons aankloppen."
De alevieten hebben, als onder-
drukte minderheidsgroepering,
een sterke traditie van protest
tegen sociaal onrecht. In de jaren
zestig en zeventig van de vorige
eeuw, toen het maatschappelijke
isolement waarin de alevieten in
hun afgelegen dorpen zolang had-
den geleefd wegviel, sloten veel
jongeren zich aan bij linkse partij

en en wierpen zich op als verdedi-
gers van de democratie en de
emancipatie van vrouwen. De
sterke segregatie van vrouwen
zoals gebruikelijk in de islam,
komt bij alevieten niet voor.
Vrouwen zijn gelijke aan mannen,
en seksualiteit vormt geen bedrei-
ging voor de gemeenschap, omdat
iedereen van jongs af aan is bijge-
bracht zich te beheersen.
Yazgülü Kilie licht toe: "Een aleviti-

sche jongen zal er niet
aan denken om een
meisje lastig te vallen,
hij heeft geleerd dat
hij voor elke vrouw
respect moet hebben
alsof ze zijn eigen
zuster is. Daarom kun-
nen mannen en vrou-
wen bij ons heel vrij

met elkaar omgaan. We
zien elkaar in de eerste plaats als
mens en de sekse is dan niet
belangrijk."

Democratische islam
Adnan Yilmaz noemt zichzelf isla-
miet. Hij voelt zich dan ook
gekwetst als er negatief wordt
gesproken over de islam. "Niet alle
islamieten zijn hetzelfde, dat pro-
beren wij telkens weer onder de
aandacht te brengen. Of het nou
de aanslag is van I I september, of
uitspraken van een imam tegen
homofilie, islamieten worden
meestal over één kam geschoren.
Maar de democratische kant van

de islam bestaat ook, en het zijn
niet alleen de alevieten die zo
denken, er zijn wel degelijk ook
democratische soennieten. In feite
behoren de meeste Turkse mos-
keeën hier in Nederland tot die
richting.". Yilmaz' federatie hecht
grote waarde aan een goed contact
met de Nederlandse overheid en
met andere organisaties zoals
Kerk en Wereld en de humanisti-
sche organisaties.

Gezamenlijke maaltijd
Tegen elven loopt de dienst in het
buurthuis ten einde. Deze avond
hebben de deelnemers weer even
de verbondenheid gevoeld die
vroeger in de dorpsgemeenschap-
pen zo vanzelfsprekend was. Tot
besluit is er een gezamenlijke
maaltijd. In Turkije wordt er
meestal een schaap geofferd, bij
de speciale cemhuizen is een keu-
ken aanwezig om het voedsel te
bereiden. Hier in dit Zwolse wijk-
centrum moeten we het doen met
het eten dat door de aanwezigen
is meegebracht. Fruit, broodjes,
snoep en limonade: er is eten in
overvloed. De zegen die de dede
uitspreekt over het voedsel maakt
het zeer waardevol. Voor degenen
thuis die er vanavond niet bij kon-
den zijn wordt eten meegegeven,
zodat ook zij kunnen delen in de,
voor de alevieten, heilzame wer-
king van de cern.

SEPTEMBER/OKTOBER 2002 de HUMANIST



Humanisme en
de crisis van links

Bij de opening van het universitaire jaar sprak rector Harry

Kunneman van de Universiteit voor Humanistiek over de crisis van

links als uitdaging voor het humanisme.

Harry Kunneman

'Het moderne humanisme richt
zich op het bevorderen van

humaniteit in alledaagse praktijken'

Wij leven in verontrustende tijden. Op wereldschaal
neemt de instabiliteit toe, de profeten van het geweld
dulden steeds minder tegenspraak, zelfs in het keu-
rig geordende, welvarende en vreedzame Nederland
trilt de bodem onder onze voeten. 1\vee gebeurtenis-
sen in het bijzonder, allebei
gewelddadig, hebben ons
als aardschokken getrof-
fen: eerst de terreuraan-
slag van I I september
2001 en de daarmee
verbonden escalerende
tegenstellingen rond de
islam, daarna de schokkende moord op Pim Fortuyn
en de politieke aardverschuiving in ons land.
Ik wil deze gebeurtenissen analyseren vanuit een
specifieke invalshoek: de consequenties voor de toe-
komst van links. Daarvoor heb ik twee redenen. In de
eerste plaats vormt de verharding van het politieke
en culturele klimaat, die plaats vindt, een bedreiging
van de belangrijkste idealen van de sociaal-democra-
tie en de grondslagen van de mensenrechten: gelijk-
heid, rechtvaardigheid en solidariteit. Om die bedrei-
ging het hoofd te bieden is in ieder geval een sterke,
zelfbewuste sociaal-democratische beweging nodig.
links verkeert echter in een crisis, zoals gei1lustreerd
wordt door de grote verkiezingsnederlaag van de
Partij van de Arbeid en de aftocht van een rij voor-
malige coryfeeën. 1\vee jaar geleden deelden die nog
volop in de nationale en internationale waardering

voor het miraculeuze poldermodel. Die waardering is
inmiddels omgeslagen in hoon en in openlijke haat-
betuigingen. Dat blijkt niet alleen uit kogelbrieven
aan het adres van linkse politici, maar ook uit het
succes van slogans als 'de puinhopen van Paars' en

'de kogel kwam van links'.
Het onverhuld demagogi-
sche karakter van derge-
lijke slogans illustreert
even treffend de verhar-
ding van het politieke en
culturele klimaat waar-

van we getuige zijn als de
cruciale rol die daarbinnen gespeeld wordt door lek-
ker bekken de kreten en de gretige versterking daar-
van in de massamedia.

Historische banden
Is hier sprake is van een toevallig, tijdelijk dieptepunt
dat vanzelf gevolgd zal worden door nieuw succes
voor de sociaal-democratie en nieuw respect voor de
mensenrechten, of ligt er een diepere oorzaak achter
de huidige crisis van links in ons land en daarbuiten?
Die vraag brengt me bij de tweede reden om de crisis
van links centraal te stellen. Die hangt samen met de
historische banden tussen de sociaal-democratie en
het humanisme.
Het ontstaan van de humanistische beweging in ons
land is historisch gezien onlosmakelijk verbonden
met het socialistische gedachtegoed. Na de tweede
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'Ik denk dat de
sociaal-democratie en het

humanisme elkaar meer dan
ooit nodig hebben'

wereldoorlog zijn de levensbeschouwelijke en de
politieke tak van het Nederlandse humanisme met
opzet uit elkaar gebogen, vooral om de toen nieuw
opgerichte PvdA ook voor sociaal bewogen christe-
nen toegankelijk te maken. Die scheiding was met
andere woorden nodig omdat
humanisme toen nog min of meer gelijkstond met
atheïsme en de humanistische beweging vooral
bezig was om een eigen plaats te bevechten tegeno-
ver en tussen de christelijke zuilen.
Die constellatie is inmiddels diepgaand veranderd. Ik
denk dat de sociaal-democratie en het humanisme
elkaar meer dan ooit nodig hebben en een nieuwe
toenadering moeten zoeken. Die toenadering vereist
aan beide kanten een heroriëntatie.

Aan de kant van de humanistische beweging is die
heroriëntatie in volle gang. Dat blijkt met name
uit de oprichting van de
Humanistische Alliantie
door twaalf organisaties van
humanisten en vrijdenkers.
Daarmee verbonden is de
verschuiving van huma-
nisme als alternatief voor
religieuze levensbeschouwe-
lijkheid naar een sociaal en
praktisch humanisme. Dat richt zich op het bevorde-
ren van humaniteit in alledaagse praktijken: in het
onderwijs, in de zorg, in buurten en wijken, in ont-
wikkelingslanden. Daarbij wordt actief samenwer-
king gezocht met anderen, die betrokken zijn op
humane vormen van omgang tussen mensen, ook
als die betrokkenheid gevoed wordt door andere
religieuze en levensbeschouwelijke inspiratiebron-
nen. De organisaties die samenwerken in de
Humanistische Alliantie gaat het dus om praktische
moraliteit, om 'werken met waarden', om humane
omgang tussen mensen die sterk verschillen. Deze

~

.
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wending naar de praktijk en de definitieve uitbraak
uit een verzuild levensbeschouwelijk perspectief,
toont een heroriëntatie in de humanistische bewe-
ging die toenadering van humanisme en sociaal-
democratie mogelijk maakt.
Maar het omgekeerde geldt niet voor de sociaal-
democratische beweging - en dat verklaart de crisis
waarin zij verkeert. Links in het algemeen en de
PvdA in het bijzonder hebben zich geconcentreerd op
doelmatig besturen en hebben het domein van de
moraliteit en van normatieve oriëntatie links laten
liggen. Preciezer gezegd: links heeft moraliteit rechts
laten liggen. Rechts heeft daar goede sier mee

gemaakt, zij het in een con-
servatieve en repressieve
vorm. Herstel van normen
en waarden, meer blauw op
straat, strenger en langer

straffen van criminelen, herstel
van respect voor gezagsdragers, het bevorderen en
steunen van traditionele gezinsverbanden, zie hier
enkele 'morele zuurstokken' die nu op grote schaal
worden uitgedeeld. Dat gaat gepaard met de verbrei-
ding van een nationalistisch en vreemdeling-
onvriendelijk klimaat. Spanningen rond asielzoekers
en allochtone Nederlanders worden tot centraal
maatschappelijk probleem verklaard, waarvoor maar
één oplossing zou bestaan: oprotten of slaafs inte-
greren.

Huiver voor morele vragen
Daarom is het begrijpelijk dat binnen de sociaal-
democratische beweging met grote huiver aangeke-
ken wordt tegen alles wat met moraliteit en met
waarden en normen van doen heeft. Moraliteit wordt
direct geassocieerd met conservatisme en met
beknotting van individuele vrijheid - en daar willen
linkse, progressieve mensen uiteraard niets mee van
doen hebben. Maar deze huiver voor morele vragen
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'Ter linkerzijde wordt een begrip

als postmodern ten onrechte met

argwaan bejegend'

heeft tot gevolg dat links weinig te zeggen heeft over
een centraal problemen van onze tijd. Dat is de vraag
hoe bij steeds verdergaande individualisering toch
nieuwe vormen van sociale betrokkenheid tot ont-
wikkeling kunnen komen. De vraag dus hoe burgers
die steeds krachtiger aanspraak maken op autono-

Humanitas
mie en zich van daaruit verzetten tegen alle vormen
van moraliserende inperking van hun individuele
vrijheid en persoonlijke ontplooiing, er toch toe
gebracht kunnen worden om vanuit onderling res-
pect en sociale betrokkenheid te handelen. Links
heeft geen duidelijk antwoord op de morele vragen
van onze tijd. Zo'n antwoord vraagt om verbreding
en vernieuwing van het vooruitgangsperspectief, de
kern van de sociaal-democratische traditie.
Om conceptueel en prak-
tisch inhoud te geven aan
een links perspectief op
maatschappelijke vooruit-
gang, moeten we drie con-
ceptuele assen in het
geding brengen met die
tegenstellingen: naast de
tegenstellingen links-rechts en progressief-conser-
vatief ook de tegenstelling 'modern-postmodern' als
kenschetsen van de 20e en 2Ie eeuwse cultuur. De
crisis van links gaat terug op het feit dat links zich
nog niet voldoende heeft verstaan met de com-
plexiteit van de postmoderne situatie. Precies daarbij
zou de humanistische beweging een belangrijke
brugfunctie kunnen vervullen.

Argwaan voor postmodernisme
De begrippen 'postmodern' en 'postmoderniteit'
worden nog steeds met argwaan bejegend, zeker ter
linkerzijde van het politieke spectrum. Dat moet
maar eens afgelopen zijn. Na twintig jaar discussie
binnen de filosofie en de menswetenschappen heeft
het postmoderne denken zich in ieder geval in het
wetenschappelijke debat een gerespecteerde plaats
verworven. Het gaat bij het begrip 'postmoderniteit'
om twee clusters van betekenissen.

Het begrip heeft in de eerste plaats een sociologische
en beschrijvende betekenis. Het duidt dan een
cluster van veranderingen aan, die in de laatste
decennia van de vorige eeuw het aanzien van
moderne maatschappijen diepgaand hebben veran-
derd. Centraal daarin staat de afbrokkeling van de
Grote Verhalen van de moderne tijd, vooral het grote
verhaal van de emancipatie. Die afbrokkeling maakt
deel uit van een wijder transformatieproces, waarin
verticale en hiërarchische vormen van sociale inte-
gratie steeds verder zijn afgebrokkeld en plaats heb-
ben gemaakt voor horizontale vormen van sociale
integratie. Via de grote politieke verhalen en religieu-
ze stromingen van de moderne tijd (en via daarmee
verbonden nationalistische ideologieën) werden
individuen ingevoegd in grotere sociale verbanden.
Via een groot verhaal werd een collectieve identiteit
en een gemeenschappelijke toekomst gedefinieerd
en wordt onderwerping aan bijbehorende morele
codes tot stand gebracht.

De afbrokkeling van de
grote verhalen als cen-
traal kenmerk van post-
moderne maatschappijen
betekent dus de komst
van een nieuwe vorm van
sociale integratie, waarin

de identificatie met een
collectieve, hogere identiteit steeds meer plaats
maakt voor horizontale vormen van sociale integra-
tie, die berusten op autonomie en op erkenning van
individuele bijzonderheid. Dit proces wordt door-
gaans als individualisering aangeduid. Een mislei-
dende term. Daarmee verdwijnt uit beeld dat het om
een nieuwe, veel complexere vorm van sociale inte-
gratie en onderlinge afstemming gaat. Die gepaard
gaat met grotere autonomie, maar in potentie ook tot
zeer hechte bindingen tussen mensen leidt. Denk
bijvoorbeeld aan pogingen om kinderen met kracht
te binden aan normen van het gezinscollectief en het
gezag van de ouders. Die kunnen tot onoplosbare,
levenslang durende conflicten en frustraties leiden.
Terwijl omgekeerd uit de zoektocht naar ruimte voor
verschillen en erkenning van individuele eigenheid
vormen van wederzijds respect en vertrouwen kun-
nen voortkomen die een leven lang stand houden.
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'Sociaal-democraten houden zich te

weinig bezig met morele en

existentiële vragen'

Stilering van identiteit
De postmoderne situatie betekent een nieuwe fase in
de ontwikkeling van het liberale kapitalisme: de
overgang van het industriële naar het postindustrië-
le kapitalisme. Die is met horizontale integratie ver-
vlochten. Post-industriële vormen van productie
worden niet alleen gedragen door globalisering van
de wereldeconomie en informatisering van de
samenleving, maar ze berusten ook op overgang van
de massaproductie van goederen naar op individue-
le voorkeuren afgestemde producten en diensten in
het teken van individueel vormgegeven identiteiten.
Voor producten die in het
leven van hedendaagse
tieners absoluut onont-
beerlijk zijn, zoals spij-
kerbroeken, cosmetica,
popmuziek en computer-
spellen, wordt gemiddeld
nog maar twintig procent
van de productiekosten besteed aan de materiële
componenten van het product en tachtig procent
aan 'branding', aan het creëren van een imago, een
levensstijl rondom het product. Die kan door kopers
gebruikt worden voor de vormgeving van hun eigen
identiteit. Wat gekocht en verkocht wordt is dus
vooral het beeld en de erkenning die dat beeld
belooft te brengen. Daarmee gepaard gaat een enor-
me toename van de invloed van massamedia, mede
mogelijk door snelle technologische veranderingen,
zelf weer gedragen door een enorme stijging van het
opleidingsniveau en door een nieuw type werkne-
mer, in staat tot creatieve vernieuwing en flexibele
aanpassing aan een voortdurend veranderende
werkomgeving. Zo komen dus in de overgang van
moderne naar postmoderne samenlevingen een
groot aantal ontwikkelingen samen, op sociaal, cul-
tureel, economisch en technologisch gebied. Ze klon-
teren samen rond I) de overgang van verticale naar
horizontale integratie en 2) verschuiving van materi-
ële zekerheid naar stilering van een persoonlijke
identiteit en erkenning daarvan door anderen.

Het linkse verhaal
Het ontstaan van postmoderne samenlevingen in
deze zin, heeft grote consequenties voor de traditio-
nele verhouding tussen links en rechts. Het grote

verhaal van het socialisme als hoopvol uitzicht op
een heel andere, niet-kapitalistische samenleving,
wordt definitief ten grave gedragen. De val van de
Berlijnse muur in 1989, de integratie van de Chinese
Volksrepubliek in de wereldmarkt en het afschudden
van de ideologische veren van de PvdA illustreren
dat. De postmoderne situatie staat dus ook gelijk aan
de overwinning van het liberale kapitalisme. De grote
ideologische strijd van de negentiende en twintigste
eeuw is teneinde. Maar de liberale overwinning is
geen triomf. Dat blijkt duidelijk uit het tweede
cluster betekenissen van 'postmodern en postmo-

derniteit' .
Het gaat bij dit tweede
cluster om de problemen
die met de sociale veran-
deringen verbonden zijn.
Het begrip 'postmodern'
is dus ook kritisch en

normatief. Centraal staan
de problemen van het moderne vooruitgangsdenken
die in de postmoderne situatie op de spits worden
gedreven. Die problemen betreffen in de eerste
plaats de grenzen van wetenschappelijke vooruit-
gang en van technische en bestuurlijke beheersings-
macht. En in de tweede plaats de spanning tussen
autonomie en sociale betrokkenheid, de vraag naar
bronnen voor moreel engagement in een maatschap-

pij waarin de stilering van individuele eigenheid en
erkenning van autonomie en identiteit de horizon
van het alledaagse handelen vormen.

De Derde Weg
De omvang van deze problemen komt naar voren uit
de belangrijkste poging om het linkse gedachtegoed
te actualiseren, namelijk de zogenaamde Derde Weg,
impliciet bewandeld door de Paarse kabinetten en
expliciet gepropageerd door voormalig PvdA-coryfee
Benschop. De Derde Weg beoogde twee dingen: ener-
zijds nadruk op het belang van marktwerking en van
technologische innovatie als basis van economische
groei. Anderzijds vasthouden aan een zekere sociale
rechtvaardigheid bij de verdeling van economische

SEPTEMBER/OKTOBER 2002 de HUMANIST



rijkdom; de verzorgingsstaat werd drastisch afge-
slankt en gereorganiseerd, zij het niet radicaal ont-
manteld. In het licht van het voorafgaande kan deze
derde weg gezien worden als een drastische poging
om het socialistische gedachtegoed aan te passen
aan de realiteit van de postmoderne situatie. Daarbij

protocolleren van het handelen van professionals.
Dat gaat ten koste van persoonlijke betrokkenheid.
Het miskent dat technisch te diagnosticeren proble-
men van professionals vaak verweven zijn met trage
vragen; ze vragen om morele en existentiële reflec-
tie, naast technische expertise.
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'De Derde Weg belichaamt een top-

punt van modernistisch vertrouwen

in wetenschap'

•

humanistische
alliantie

worden ook de centrale waarden van de sociaal-
democratische traditie (gelijkheid, rechtvaardigheid
en solidariteit) omgevormd tot een complement bij
de centrale waarde van het liberale kapitalisme: toe-
name van consumptie als basis voor autonoom
vormgegeven identiteiten. Het sociaal-democrati-
sche vooruitgangsideaal wordt daarmee een speci-
fieke variant binnen de algemene vooruitgangshori-
zon van het liberale kapitalisme, gericht op het ver-
minderen van onrechtvaardigheid en ongelijkheid
binnen een samenleving die in zijn geheel in het
teken staat van toenemende productie, consumptie
en autonomie.

Sturing en beheersing
De Derde Weg legde een enorme verantwoordelijk-
heid bij de staat en haar bestuurlijke apparaten. De
ambitieuze hervormings- en vernieuwingsplannen
op tal van maatschappelijke terreinen, bijvoorbeeld
in het onderwijs en in de
zorg, brachten overheid-
sregulering en ambtelijke
beïnvloeding met zich
mee, waarbij procesbe-
heersing, planbaarheid
en controle voorop ston-
den en tegelijkertijd onder
invloed van het marktdenken naar maximale effi-
ciency werd gestreefd. De Derde Weg belichaamt
zodoende een toppunt van modernistisch vertrou-
wen in wetenschap, technologie en beheersing. Ze
bleef daarmee gebonden aan een verticaal sturings-
model, sturing en beheersing, gepaard met techni-
sche professionaliteit, op meetbare prestaties, op het

Moreel tekort
Dat brengt me bij het hart van de postmoderne pro-
blematiek. Voor een grote meerderheid van de bevol-
king is materiële zekerheid niet langer hun grootste
zorg. Het gaat hen vooral om stilering van individue-
le eigenheid en erkenning van de eigen autonomie
en identiteit. Maar die staat sterk onder invloed van
de logica van de markt. Presteren, concurreren, beter
zijn dan de anderen, alleen de winnaars tellen echt
mee - dat is de morele boodschap die ons voortdu-
rend voorgehouden wordt.
Deze strategische invulling van de postmoderne
ruimte om de eigen identiteit vorm te geven, bete-
kent dat het beroep op solidariteit en op moreel
engagement met anderen minder gehoor vindt.
Waarom zou een autonoom persoon zich iets van
een ander aantrekken? Waarom zou die zich iets
gelegen laten liggen aan sociale regels en aan nor-
men van rechtvaardigheid en betrokkenheid als
onduidelijk is welke korte-termijnvoordelen dat zal
bieden?

Het hart van de postmoderne problematiek draait
zogezien om een morele problematiek. De crisis van
links gaat terug op het feit dat de sociaal-democrati-

sche partijen deze postmo-
derne problematiek con-
sequent uit de weg gaan.
Het gevolg daarvan is dat
sociaal-democraten zich
nauwelijks met morele
en existentiële vragen

bezig houden en over soci-
ale integratie alleen maar denken in termen van
inkomenspolitiek en overheidsbeleid. Het gevolg is
ook dat de progressieve partijen eigenlijk geen ver-
weer hebben tegen schijnoplossingen die nu vanuit
rechts-conservatieve hoek naar voren worden
geschoven voor het morele tekort van de postmoder-
ne samenleving. De oplossingen van rechterzijde



berusten op de illusie dat er een terugkeer mogelijk
zou zijn naar verticale vormen van sociale integratie
en de bijbehorende bindende normen en waarden.
Of op de al even modernistische illusie dat moreel
engagement met behulp van moderne reclame- en
marketingtechnieken in de hoofden gehamerd zou
kunnen worden.
De grote vraag is wat het alternatief daarvoor kan
zijn.

Praktische moraliteit
Precies op dit punt heeft links het hedendaagse
humanisme nodig: voor de zoektocht naar nieuwe,
inspirerende vormen om op het niveau van het alle-
daagse handelen autonomie en sociale betrokken-
heid met elkaar te verbinden. Om dus vormen van
moreel engagement op te roepen, zonder terug te
vallen op verticale sociale integratie of op marke-
tingtechnieken die dicht in de buurt van manipulatie
komen. De humanistische beweging heeft geen
alomvattend antwoord op die complexe vraag ter
beschikking. Maar ze heeft wel veel praktische
expertise in huis over het creëren en in stand hou-
den van normatieve sociale contexten. Daarin wor-
den mensen uitgenodigd en gevoed om zich met
anderen te engageren met behoud van en respect
voor hun autonomie en hun vermogen om zelf aan
hun identiteit vorm te geven.
Dat geldt voor de vele vormen van vrijwilligerswerk
en professionele dienstverlening van Humanitas.
Voor het humanistisch vormingsonderwijs, voor de
activiteiten van Hivos op het zuidelijk halfrond en
voor de debatten over actuele maatschappelijke vra-
gen van het Humanistisch Verbond. De humanisti-
sche beweging werkt dus aan praktische contexten
waarin zingeving aan het eigen leven niet verbonden
is met 'sterker, slimmer, sneller, beter, aan trekkelij-
ker of rijker' zijn dan anderen om zo erkenning af te
dwingen voor de eigen identiteit. Die erkenning en
die zingeving moeten uit een ander bron voortko-
men. Uit het zelfrespect en de vrijwillige betrokken-
heid tussen mensen die samenwerken aan een
zaken die moreel deugen. Omdat ze engagement met
het lot van anderen in het spel brengen en beroep
doen op creatieve vermogens om daar samen met
hen verbetering in te brengen. De ontwikkeling en
instandhouding van die normatieve contexten ver-
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eist gerichte inspanningen en vraagt om normatieve
vormen van professionaliteit, om ruimte voor more-
le reflectie. Voor het aangaan van zogenaamde 'trage
vragen' in directe relatie tot de praktische activitei-
ten waar het om gaat.
Hieraan is echter voor de humanistische beweging
ook een uitdaging verbonden: de uitdaging om nieu-

we inhoud te geven aan de sociaal-politieke betrok-
kenheid van het humanisme. En de uitdaging om
vanuit ons kleine humanisme vorm te geven aan
'micropolitiek': de politiek van het alledaagse leven,
waarbij autonomie, sociale betrokkenheid en moreel
engagement met elkaar verbonden worden.

Deze tekst is een ingekorte versie van de rede die prof. H. Kunneman

hield op 2 sept. jJ. t.g.v. van de opening van het Academisch jaar

2002/2003.

Informatie over de Humanistische Alliantie: zie www.human.nl

http://www.human.nl


ZIE KEN H U IS
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ZORGINSTELLINGEN GOOI EN VECHTSTREEK
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Sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie met c.v. kunt u
binnen 10 dagen na verschijning van dit blad
- onder vermelding van vacaturenummer
02.97 - richten aan Ziekenhuis Gooi-Noord.
dienst Personeel, Organisatie en Opleidingen.
Postbus 900, 1250 CA Laren of per e-mail:
vacature@gooi-noord.nl

Nadere informatie
Voor nadere infonnatie kunt u contact op-
nemen met een van de geestelijk verzorgers.
telefoon (035) 539 14 99 of (035) 539 15 50
of met de heer B. Pluyter, diensthoofd
Klinische Zorg, telefoon (035) 539 18 29 en
's avonds (030) 699 46 20 of met mevrouw
N. Verschure, afdelingshoofd Paramedische
Dienst. telefoon (035) 539 18 24.

Wij bieden
Het betreft een dienstverband van 6 uur per
week voor 2 jaar. Het salaris is ingedeeld con-
form FWG 65 en bedraagt afhankelijk van
ervaring maximaal € 4.124,. bruto per maand
op fulltime-basis. De overige arbeidsvoor-
waarden zijn conform CAO Ziekenhuizen.
De aanstelling geschiedt na overleg met het
Humanistisch Verbond.

Functie-eisen
- Voltooide opleiding tot geestelijk verzorger
aan het Humanistisch Opleidingsinstituut of
aan de Universiteit voor de Humanistiek;

- Ervaring met geestelijke verzorging,
bij voorkeur in de intramurale gezondheids-
zorg c.q. een ziekenhuisorganisatie;

- Bereidheid tot collegiale en multidiscipli-
naire samenwerking.

voor 6 uur per week

Functie-inhoud
U verleent zorg aan patiënten en familieleden
en ondersteunt medewerkers in de zorgver-
lening. U neemt deel aan de beleidsvorming
m.b.1. patiëntenzorg. Daarnaast helpt u mee
vormgeven van nieuwe ontwikkelingen op het
gebied van de geestelijke verzorging in het
ziekenhuis. U neemt deel aan bereikbaar-
heidsdiensten. Tevens onderhoudt u contacten
met geestelijk verzorgers in de regio en met
vrijwillige medewerkers.

Het team Geestelijke Verzorging bestaat op
dit moment uit twee geestelijke verzorgers
met protestante en katholieke achtergrond.
Geestelijke verzorging is beschikbaar voor
alle patiënten, ongeacht levensbeschouwing.
Oecumenische gezindheid en een creatieve
opstelling zijn van groot belang. Nieuwe ont-
wikkelingen en bevordering van de integratie
van de geestelijke verzorging staan hoog op
de agenda en worden ondersteund door een
commissie. Taakverdeling en werktijden
worden binnen het team geregeld.

Functie-informatie

humanistisch
geestelijk
verzorger m/v

Ziekenhuis Gool-Noord is
een modern, algemeen

ziekenhuis dat kwalitatief
hoogwaardige zorg

verleent aan de Inwoners
van het Gooi.

Onzemedewerkers zorgen
ervoor dat Ziekenhuis
Gooi.Noord deze doel-

stellingen kan realiseren.

Vanzelfsprekend vormen
onze patiënten de spil in
het gehele zorgproces.
Zowel Intern als extern

voert Ziekenhuis
Gooi.Noord een actie~

zorgvernieuwend beleid.
Speerpunten zijn continue
kwaliteitsverbetering en
een efficiënte Inrichting

van de organisatie.

456 bedden... Binnen het team Geestelijke Verzorging is plaats voor een
1.8 poliklinieken .

80 medisch specialisten .
1.200 medewerkers .

Voor meer informatie over Ziekenhuis Gooi-Noord en onze vacatures, kijk op www.gooi-noord.nl

mailto:vacature@gooi-noord.nl
http://www.gooi-noord.nl


De graaiburger
Nederland 2002, de stand van zaken: wijkverbo-
den voor junks, heropvoedingskampen voor
Marokkanen, verbanning, lik-op-stuk, bestuurs-
dwang, vier-op-een-cel, huwelijksrestricties voor
partners overzee. Het kille fatsoen is aan de
macht. Een staatsgreep van
projectontwikkelaars, vast-
goedmagnaten en Gooise
captains of industry met maar
één belang: het eigenbelang.
Het Gooi popelt om het onge-
noegen te organiseren.
Hapklare oneliners volstaan.
'Het is druk.' 'Het land verloe-
dert vanwege illegalen.'
'Asielzoekers zijn crimineel.'
Alleen met dwang en sancties
zou het land weer veilig en
fatsoenlijk worden. Het
eerherstel van waarden
en normen beperkt zich
tot hernieuwd respect
voor huisarts, leraar en
agent. Daar moet je weer
u tegen zeggen.

Zet de nieuwe harde koers zoden aan de dijk?
Anders gezegd: welke analyse ligt eraan ten
grondslag? Het antwoord is even verbijsterend als
onheilspellend: de aangereikte oplossingen mis-
sen elke grond. Neem het lik-op-stukbeleid voor
hangjongeren die overlast veroorzaken. De vraag:
waaróm hangen zij rond, wordt echter niet
gesteld. Zijn er genoeg voorzieningen voor de
jeugd? Of: spijbelaars moet je hard aanpakken.
Maar waarom komen zovelen zonder diploma
van school? Sluit het onderwijs wel op hen aan?
Celstraf voor zakkenrollers. Toch blijven velen
draaideurklant. Heeft gevangenisstraf zin? Junks
gedwongen afkicken. Alle afkickklinieken ten
spijt blijven velen verslaafd. Moet de afkickme-
thode niet eens onder de loep? Beperking
instroom asielzoekers. Verdwijnt hiermee de
immigra tieproblema tiek?
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Oei, wat blijft het stil. Diepgang is uit de gratie.
Wat wil je, de laatste twee decennia draaiden
louter en alleen om economische groei en wel-
vaart. De burger werd aangespoord om zich over
te geven aan ongebreideld materialisme en

winstbejag. Opties, aandelen.
Een tweede huis, een derde
auto, ieder een eigen pc en vier
keer per jaar op vakantie horen
intussen tot het basisgeluks-
pakket. Hoewel, geluk? Men
streeft niet meer naar geluk,
maar naar succes. De fixatie op
geld en succes heeft een verve-
lend soort burger geproduceerd.
De graaiburger. Hoeveel hij ook
heeft, tevreden is hij nooit en
hij heeft maling aan anderen
- vooral aan mensen die
géén geld weten te maken:
wao-ers, bejaarden, gehan-
dicapten, mensen met psy-
chische problemen, zwakbe-
gaafden, thuislozen, vluch-
telingen, ongeschoolden. Zij

zijn niet productief genoeg en dat zullen ze
weten ook! Als de mate van een beschaving van
een land is af te meten aan hoe men met de
zwaksten omgaat, zijn we gezakt naar een
bedenkelijk niveau.

Nederland gidsland, weet u nog? Het geweten is
echter naar de marge gedrongen; solidariteit en
compassie heten ouderwets. Wij zijn een land
zonder moraal - of toch niet? Als er nog een
moraal is, is het de Amerikaanse: alle mensen
zijn gelijk. Als iedereen gelijk is, kan iedereen
hetzelfde bereiken en is elk individu zelf verant-
woordelijk voor zijn eigen geluk en succes. Wie
niet mee kan komen, heeft het aan zichzelf te
danken. Blame the uictim. Waar een klein land
onfatsoenlijk in kan zijn.
Maar geef de moed niet op! Blijf vragen stellen.



Sandra Langendijk

"Ik leidde een rustig leventje in
een buitenwijk van de hoofdstad
Conakry in Guinee. Ik woonde
daar alleen met mijn moeder.
Mijn moeder verdiende haar geld
met het versieren en bewerken
van kleding. Waar ik en mijn moe-
der ons in Guinee aan stoorden
was de onrechtvaardigheid. Afge-
studeerde jongeren hebben geen
kans op werk als ze een ande-
re etnische achtergrond heb-
ben dan de regeringspartij. Als
er verkiezingen zijn en nieuwe
partijen en groepen proberen
zich verkiesbaar te stellen,
dan worden deze geïntimideerd
door de regeringspartij. Hun hui-
zen worden vernield, hun familie
bedreigt, geslagen en geschopt.

Oppositie
Het onderwijs in Guinee is heel
slecht georganiseerd. In een klas
zitten honderd tot tweehonderd
kinderen en onderwijzers worden
slecht betaald. Op school werd
met het beschikbare geld fraude
gepleegd: het belandde in de zak-
ken van personen. Ik maakte deel
uit van een groep die daar tegen

protesteerde door anonieme brie-
ven te sturen naar de overheid. In
Guinee is dat niet zonder gevaar:
als je wordt ontdekt als lid van een
protestgroep, dan zit je onmiddel-
lijk in de problemen en ook je hele
familie.
Mijn moeder genoot respect in de
buurt. Haar handel ging goed en
ze was een vertrouwenspersoon

'Ik zag mijn moeder liggen

in een plas bloed'

voor de andere vrouwen in de
buurt. Ze was lid geworden van
een oppositiepartij, niet als poli-
tiek leider, maar toch droeg het bij
aan haar aanzien in de buurt. Op
een dag kwam ik uit school en
toen ik de straat in liep zag ik
paramilitairen, een vrachtwagen
en heel veel mensen. Ik ging har-
der lopen om te zien wat er aan de
hand was en toen bleek er iets bij
ons huis te zijn. Ik zag mijn moe-
der liggen in een plas bloed. Een
moment later werd ik opgepakt:

mijn handen werden achter mijn
rug vastgebonden. Ons huis heb ik
nooit meer teruggezien. Later zag
ik in Nederland toevallig in een
reportage van Netwerk dat mijn
wijk is verwoest omdat hier veel
steun voor de oppositie was.

Ontsnapt
Ik belandde in de gevangenis, zon-
der dat ik wist waarom en zonder
enige vorm van proces. Daar heb ik
toen zo'n anderhalf jaar gezeten.
Een man die in de gevangenis
werkte, heeft mij geholpen te ont-
snappen. Ik weet niet wie hij was
of waarom hij mij hielp. Misschien
was hij een bekende van mijn moe-
der. Ik was toen zeventien of acht-
tien.
Die man heeft mij op een boot

gezet. Ik had geen enkel benul
meer van tijd, waar ik was of
wat er gebeurde. Honger, dorst
of pijn voelde ik niet meer. Ik
herkende mezelf niet eens
toen ik in de spiegel keek. De

kapitein had mij verstopt in de
cabine. Ik heb geen idee welke
nationaliteit hij had. Toen we aan-
kwamen op de plaats van bestem-
ming vertelde hij: 'Je bent nu in
Europa', maar hij zei niet in welk
land we waren. Dat bleek dus
Nederland te zijn. Hij zei me: 'Zoek
naar mensen die jouw taal spreken
of ga naar de politie'. Maar naar de
politie durfde ik niet te gaan.

Sleutelbeenonderzoek
Op het centraal station in Amster-
dam hoorde ik een familie een
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dam. Hij dreigde dat hij de IND
zou bellen en zou pleiten voor
een snelle afhandeling van mijn
zaak. Daar had ik onmiddellijk
nachtmerries van. Mijn advocaat
van Samah (Stichting alleen-
staande minderjarige asielzoe-
kers Humanitas) en mijn gastou-
ders hebben toen protest aange-
tekend tegen de manier waarop
deze man mij behandelde.
Uiteindelijk heb ik de ZZA met
terugwerkende kracht toch gekre-
gen.

Geboorteakte
Nu doe ik een opleiding op het
vmbo. Ik wil verpleegkundige
worden op de intensive care of op
de ambulance. Ook zit ik in de

en kon dus ook geen aanspraak
maken op de status van ama.
Ik moest toen naar een asielzoe-
kerscentrum voor volwassenen in
Zuidlaren, maar ik zat in
Amsterdam op school. Inmiddels
had ik mensen uit Heiloo leren
kennen die mijn gastouders wil-
den worden. Ik heb toen gepro-
beerd in aanmerking te komen
voor een zelfzorg arrangement
(ZZA), om bij mijn gastouders te
gaan wonen, zodat ik gemakkelijk
naar Amsterdam naar school kan
gaan. Eerst wilde mijn contact-
persoon in Alkmaar bij het
Centraal Orgaan Asielzoekers
(COA)) geen toestemming geven
voor ZZA omdat ik niet minderja-
rig ben. En omdat hij niet geloof-
de dat ik in Heiloo
woon, maar bij mijn
vriendin in Amster-

Vluchtelingen in

Nederland. Wie zijn zij?

In deze serie belicht de

Humanist de praktijk

van het Nederlandse

asielbeleid.

taal spreken die ik verstond. Zij
legden me uit dat ik niet bang
hoefde te zijn voor de politie. De
politie gaf mij een treinkaartje om
naar het aanmeldcentrum voor
asielzoekers in Zevenaar te gaan.
Tijdens mijn eerste gesprek kon
ik me mijn identiteit niet eens
meer herinneren. Ik was te
getraumatiseerd door alles wat er
was gebeurd. Nog altijd heb ik een
paar gaten in mijn geheugen. Na
het sleutelbeenonderzoek, waar-
mee de Immigratie- en Natura-
lisatiedienst (IND) vaststelt hoe
oud alleenstaande minderjarige
asielzoekers (ama's) zijn, werd
beslist dat ik 21 was. Ik was dus
niet achttien, zoals ik zelf dacht



landelijke ama-raad van Samah.
De landelijke ama-raad bestaat
nu uit acht mensen die ama's hel-
pen die hier nieuw zijn. Wij leg-
gen uit wat ze kunnen verwach-
ten.
Ik heb nog geen permanente
verblijfsvergunning. Binnenkort

komt mijn zaak voor de rechter.
Het RIAGG wil een brief schrijven
dat ik lijd aan een posttraumati-
sche stress-stoornis en dat ik me
daarom tijdens het eerste gesprek
niets meer kon herinneren. De
IND wil een geboorteakte zien,
maar die heb ik niet, zoals veel

mensen in Guinee. De wijk waar
ik woonde is verwoest, dus als ik
al een geboorteakte zou hebben
gehad, dan is deze nu vernietigd.
Ik heb nog een fax gestuurd naar
het gemeentehuis, maar tot nu
toe niks gehoord."

Minderjarige vluchtelingen uit Guinee

Guinee grenst aan het in burgeroorlog verkerende Siërra

Leone. Regelmatig doen zich grensconflicten voor tussen deze

twee landen. De inzet is vaak het grote aantal vluchtelingen uit

Siërra Leone en Liberia. Gewapende politieke groeperingen

hebben honderden gevluchte en ontheemde Guineeërs

gedood, geslagen, verkracht en ontvoerd bij aanslagen op

vluchtelingenkampen. De huizen en bezittingen van duizenden

dorpelingen werden geannexeerd of verwoest.

In 2001 vroegen in totaal 1.467 vluchtelingen uit Guinee asiel

aan in Nederland. De toestroom van ama's (alleenstaande min-

derjarige asielzoekers) uit Guinee is de laatste jaren toegeno-

men: 74 in 1997; 218 in 1998; 380 in 1999; 819 in 2000. Het

gros van de minderjarige asielzoekers die in Nederland arrive-

ren zijn afkomstig uit China of oorlogsgebieden.

Ama's krijgen meestal een botonderzoek om hun leeftijd vast

te stellen. De IND onderzoekt of de botkern in het sleutelbeen

volledig vergroeid is met het bot. Bij 18-jarigen is dit proces

gedeeltelijk voltooid. Volgens de Johannes Wierstichting biedt

dit geen sluitend bewijs: de gemiddelden van Europeanen zijn

niet gelijk aan die van Aziaten of Afrikanen.

Sinds de nieuwe vreemdelingenwet 2000 heeft de IND afspra-

ken gemaakt met landen van herkomst om asielzoekers zonder

papieren terug te nemen. Daardoor is de stroom ama's

drastisch verminderd: in juli melden zich slechts 182 ama's,

vorig jaar juli waren dat er nog 499.

Van de twaalfduizend ama's die Nederland telt, staan 156 als

vermist geregistreerd. Maar volgens het Korps Landelijke

Politiediensten is het werkelijke aantal twee keer zo groot.

Justitie hanteert het cijfer vierhonderd. Het vermoeden bestaat

dat sommige kinderen verdwijnen naar familie in andere lan-

den. Anderen belanden in de criminaliteit of prostitutie.

Een groot deel van de ama's krijgt geen vluchtelingenstatus

Not/tl
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omdat ze niet persoonlijk worden vervolgd. Vanaf november

wordt een jaar lang proefgedraaid met een campus in Vught,

waar jongeren worden voorbereid op terugkeer naar het eigen

land. Alles zal binnen het kamp plaatsvinden: school, eten, sla-

pen, medische hulp. Nathalie Boerebach van Samah denkt niet

dat dit een oplossing biedt: "Voordat een kind achttien is en

teruggestuurd kan worden, is de kans groot dat het al van het

campusterrein ontsnapt, de illegaliteit in."

Bronnen: Samah, Amnesty International, Fabel van de illegaal,

IND.

Meer info over Samah: 020-5231100 of

www.samah.nl. met onder meer het gastouderproject.
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Het welbehagen in de cultuur
Ruut Veenhoven verruilt het humanisme voor geluk als

leeropdracht. Sinds kort is hij geluksprofessor, de eerste ter

wereld, in een van de gelukkigste landen. Hij pleit voor een

'nieuw utilitarisme' dat 'volksgeluk' tot belangrijkste politieke

indicator moet maken.

Arjan Post

In zijn recente essay Gij zult geluk-
kig zijn! ageert de Franse filosoof
Pascal Bruckner op hoogdravende
wijze tegen de 'cultus van geluk'
en de dwang om alles te evalueren
in termen van genoegen en onge-
noegen. Die 'collectieve catechis-
mus' zou alleen maar leiden tot
ongebreideld hedonisme, confor-
misme, afgunst en teleurstelling.
Eeuwenlang is bovendien gestre-
den over een juiste definitie;
alleen Augustinus al telde zo'n
driehonderd opvattingen. Wie zal
dus zeggen wat geluk is?
Bruckner zal niet weten dat
Nederland sinds een half jaar een
echte hoogleraar in het geluk
heeft - de enige ter wereld. Dat
land blijkt ook nog tot de meest
tevreden naties te behoren met
een acht als gemiddeld rapportcij-
fer, waar bijvoorbeeld Frankrijk
niet verder komt dan een 6,5. Als
de filosoof dat allemaal wist, zou
hij ongetwijfeld verwijzen naar de
woorden van Diderot, die zei dat
alle theorieën over geluk uitslui-
tend gaan over de opstellers
ervan.

[foto's] Joost Brouwers



Meerkeuzemaatschappij
Dat het thema 'levenskunst' dezer
dagen hype-achtige hoogten
beleeft, ziet hij niet als een wanho-
pige poging greep op het bestaan
te krijgen. "Het is gewoon het uit-
proberen van nieuwe dingen en
dat past in een meerkeuzemaat-
schappij. De een kiest voor een
Peter Stuyvesant-bestaan met
verre stranden, martini en trendy
sigaretten; de ander volgt de aan-
beveling van het Humanistisch
Verbond: veel boeken lezen en
flink tobben. "Volgt een korte scha-
terlach. "Er zijn dus verschillende
modellen en dat is goed."
Op dezelfde luchthartige wijze
omschrijft hij hedonisme: het
onderzoeken van individuele wen-
sen, zoals je een nieuwe jas ook
eerst moet passen. Ironisch
genoeg blijkt hij daarin opvallend
dicht bij het verfijnde, epicuristi-
sche hedonisme van, jawel, een
andere Franse filosoof te staan:
Michel Onfray. In zijn 'hedonis-
tisch dagboek' Vulkanisch verlangen
omschrijft hij geluk als 'genot voor
jezelf en voor de ander'. Ter verge-
lijking: uit Veenhovens statistie-
ken zijn geen aanwijzingen af te
leiden dat geluk ongeremde en

aantal- de titel van zijn inaugure-
le rede, gelijk het ideaal van de
utilitaire traditie - wordt momen-
teel het dichtst genaderd in de
modernste landen, waar naast
een behoorlijke materiële wel-
vaart rechtszekerheid en indivi-
duele vrijheid bestaan. Bescher-
ming, veiligheid en vooral de
mogelijkheid tot 'zelfactualise-
ring' spelen een essentiële rol.
"Lekker bezig zijn," vertaalt
Veenhoven de top van de bekende
Maslow-piramide.

Lekker bezig zijn
Wat is de bron van ons geluk?
"Geluk zit niet in onze genen,
maar is de uitkomst van sociale
condities," zegt Veenhoven. Het
grootste geluk voor het grootste

een lange tijd. Mensen zijn goed
in staat om te schatten hoe ze
zich gemiddeld voelen. Vervol-
gens kijk je of dat verband houdt
met de omstandigheden waarin
ze leven, zoals inkomen en werk."
Geld maakt nauwelijks gelukkig,
althans: tot een bepaald niveau.
Daarna geldt de wet van de afne-
mende meeropbrengst. Op dat
punt is Nederland aanbeland, zo
blijkt uit Veenhovens database.
"Verdere economische groei zal
ons dus niet gelukkiger maken.
Als die groei ten koste gaat van
het milieu doen we er beter aan
de groei te temperen."

oordelen over het eigen leven
systematisch af tegen de maat-
schappelijke omstandigheden.
Dat deed hij al aan de Universiteit
Utrecht, toen hij als hoogleraar
humanisme zich met welzijn
inliet. Nu, aan de Rotterdamse
Erasmus Universiteit, luidt zijn
leeropdracht 'de sociale condities
van geluk'. Zijn bevindingen
publiceert hij op de Warld
Database of Happiness en in het
]aurnal of Happiness Studies, waar-
van hij hoofdredacteur is.
De geluksprofessor: "Het gaat
erom hoe je je voelt gedurende

'Verdere economische groei
zal ons niet gelukkiger

maken'

Sociale condities van geluk
Veenhoven richt zich niet op tijd-
gebonden geneugten, toppen van
volkomenheid of het onbedorven
Arcadië; al bijna twintig jaar
bestudeert hij de subjectieve
waardering van het bestaan als
geheel. Geluk definieert hij als
'levensvoldoening', en dat is iets
dat betrokkenen alleen zélf kun-
nen beoordelen. Sociale wense-
lijkheid of, zoals Bruckner sugge-
reert, een taboe op ongeluk, zou
de meting daarvan kunnen verte-
kenen, maar onderzoek heeft
geleerd dat die vertekening
beperkt blijft. Veenhoven zet de

En inderdaad, de geluksprofessor
blijkt een even aimabele als opge-
ruimde man, die met een zeker
flegma de dingen uiteen zet, om
nu en dan eens gemoedelijk te
lachen in zijn baard. Maar het
ogenschijnlijke verband tussen
humeur en onderzoeksobject is
snel vervlogen; Ruut Veenhoven
(1942) is een echte wetenschap-
per, meer dan eens onderschei -
den, die zijn eigen persoon weg-
cijfert en gedurig waakt over de
zuiverheid van methoden en
begrippen. Hij werpt tegen dat
geluk evengoed in 'ongelukkige'
landen wordt bestu-
deerd. Ach, hij is wel
gewend aan de melig-
heden waarmee zijn
thema is omgeven. En
al kent hij Bruckner
niet, hij is evenzeer
gewend aan diens
soort wijsgerige zurigheid. "Ik
neem aan dat het zo'n Franse filo-
soof is? Ja, dan is ongecompli-
ceerd geluk hoogst verdacht.
Authentiek lijden, dat is natuur-
lijk het mooist."
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Veenhoven betwijfelt of dat iets te
maken heeft met het eigen
bestaan. "Proteststemmers hoe-
ven niet ongelukkig te zijn; ze zijn
ontevreden over de politiek, niet
over hun eigen leven. De levens-

voldoening is ook niet
gedaald in Nederland,
maar stijgt nog steeds
licht. Gelukkige men-
sen staan wel open
voor negatieve infor-
matie, maar kunnen
ook best tegen een

stootje." Hij vindt het niet opmer-
kelijk dat een blad als HP/De Tijd
onlangs een special over geluk
wijdde aan de terugkeer van het
burgerlijk gezinsideaal. "De pers
ziet steeds weer nieuwe trends in
huwelijk en geluk, maar bij onder-
zoek blijkt de ontwikkeling vrij
gelijkmatig." Het is vooral een
kwestie van perceptie - en mode.
Dat mensen redelijk gelukkig zijn,

'We zijn evident gelukkiger
dan mensen in bijvoorbeeld

Japan'

sor, als we werkelijk zo gelukkig
zouden zijn in de idylle van het
dorp, waarom lopen we er dan
allemaal gillend vandaan?
Uit zijn onderzoek blijkt dat een
actief leven met een hoog tempo

bijdraagt aan geluk. Het verbaas-
de hem zelf ook. "Ja, we klagen
wel over stress en drukte, maar
toch weegt dat kennelijk niet op
tegen de grotere mogelijkheden
tot zelfactualisatie. De meeste
mensen worden niet gelukkig
door bij moeders thuis te blijven."
Over de ronkende ontevredenheid
bij de kersverse categorie 'het
volk' heeft ook hij gehoord, maar

Actief leven maakt gelukkig
In tegenstelling tot de communis
opinio ziet hij geen 'doorgescho-
ten' individualisme. "We zijn evi-
dent gelukkiger dan mensen in
collectivistische samenlevingen
als Japan. Maar dat hele idee dat
de harmonische 'Gemeinschaft'
verdwijnt voor een wrede
'Gesellschaft', dat wordt al hon-
derd jaar geroepen - en het is
gewoon niet waar. We individuali-
seren, maar dat wil nog niet zeg-
gen dat we vereenzamen en zelf-
genoegzaam worden. De gemeen-
schapsrelaties van vroeger waren
sterk getekend door economische
belangen. Tegenwoordig hebben
we naast zakelijke ook intieme
relaties waarin het meer om het
contact als zodanig draait."
Bovendien, schampert de profes-

egoïstische genotzucht in de hand
werkt.
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Zie voor de database en oratie:

www.eur.nl/fswlresearch/veenhoven

Signaal van de natuur
Veenhoven is er niet op uit alle
wereldaanschouwing te vervan-
gen door zijn 'nieuw utilitarisme'.
Hij denkt veeleer aan een op geluk
gebaseerde politiek waarin 'héél
de mens' centraal staat - al klinkt
dat veel roomser dan hij het
bedoelt. "We moeten de mense-
lijke behoeften serieus nemen.
Geluk is niet alleen maar prettig,
het is ook een signaal van de
natuur, dat zegt dat je leeft naar je
aard. Als je de mens centraal stelt,
moet je naar menselijk geluk kij-
ken." Juist het humanisme ver-
dient dus aanpassing. Veenhoven:
"De meeste humanisten zien de
mens als een cerebraal wezen en
vergeten dat hij ook een gevoels-
dier is." Naar een soort gewone-
mensenhumanisme dus? "Of
preciezer: een psychobiologisch
humanisme. Maar daar is het
Humanistisch Verbond niet zo
bekend mee. Met geluk zelf trou-
wens ook niet."

zou ook goed zijn als werd geke-
ken naar de effecten van beleid op
geluk. Volledige werkgelegenheid
is goed voor de schatkist, maar
worden burgers daar wel zo
gelukkig van?"

omvang van de sociale zekerheid
er niet toe te doen. Verplichte ver-
zekering via vadertje Staat levert
geen betere uitkomsten dan vrije
verzekering op de markt. De
rechtsstaat is veel belangrijker,
evenals invloed kunnen uitoefe-
nen, zoals in een referendumde-
mocratie."
Maar een van overheidswege
gegenereerd volks geluk, riekt dat
niet naar een heilstaat, een Brave

New World? "Nee. Ik pleit niet voor
een ministerie van geluk. Mensen
blijken het gelukkigst als ze zelf
hun leven kunnen inrichten. De
overheid kan wel randvoor-
waarden scheppen, zoals een
redelijke veiligheid op straat. Het

De tegenwerping dat de verzor-
gingsstaat daar reeds in voorziet,
veegt hij op grond van internatio-
naal vergelijkend onderzoek van
tafel. "Vreemd genoeg blijkt de

En toch - er zou volgens Veen-
hoven méér geluk zijn als er
systematischer op werd aange-
stuurd. "Geluk is nu vooral een
impliciet doel. We willen het wel,
maar hebben het er nauwelijks
over. Daardoor denken we simpel-
weg dat alles wat we goed vinden
ook gelukkig maakt." In zijn oratie
onderzoekt hij de mogelijkheden
van geluk als richtsnoer van over-
heidsbeleid, en dat bedoelt hij
serieus. "Net zo goed als je de
volksgezondheid kunt bevorde-
ren, kun je het volks geluk vergro-
ten."

'De meeste humanisten
vergeten dat de mens een

gevoelsdier is'

Meer geestelijke gezondheid
In zijn befaamde essay Das

Unbehagen in der Kultur ziet
Sigmund Freud die eisen van
beschaving als bron van neuro-
sen. Zouden we niet gelukkiger
zijn als we onze driften onbeperkt
konden uitleven?
Veenhoven: "Misschien
moeten we ons nu wel
meer inhouden dan
vroeger, maar kennelijk
valt daar goed mee om
te gaan: we leven toch
langer en gelukkiger dan
ooit. Beschaafd gedrag heeft
natuurlijk ook voordelen, zoals
grotere veiligheid." Hij erkent wel
dat veel mensen kampen met
psychische problemen, maar ziet
dat niet als gevolg van opgekropte
driften, eerder als consequentie
van hogere eisen aan zelfsturing
in de moderne samenleving.
"Psychische stoornissen hebben
daardoor grotere gevolgen en
mensen merken dat ook. We
komen sneller tot het inzicht dat
we onszelf in de weg zitten en er
iets aan moeten doen." Dat inzicht
heeft, tezamen met therapie en
psychofarmaca, juist bijgedragen
aan méér geestelijke gezondheid,
schat hij.

ving."

betekent dat ze kunnen omgaan
met de hoge eisen van het samen-
leven. Maar Veenhoven heeft ook
oog voor de schaduwkant daar-
van. "Ons soort maatschappij ver-
eist veel zelfsturing en moreel
besef - het ideaal van het Huma-
nistisch Verbond. Als je daar niet
goed in bent, omdat je verward
bent of hevige stemmingswisse-
lingen hebt, dan ben je slechter af
dan in een traditionele samenle-
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De maakbare mens

dieptepunten in de praktische
toepassing van Galtons ideeën.
Na de Threede Wereldoorlog rustte
er een taboe op alles wat maar
even deed denken aan het 'ver-
edelen' van de mens. Met de enor-
me vlucht van (bio-)technologi-
sche ontwikkelingen in het laat-
ste deel van de twintigste eeuw
krijgt de verbeteringsgedachte
een ander perspectief: ze wordt
toegespitst op de wens van het
individu niet te willen leven met
de beperkingen die de natuur
haar heeft opgelegd. Sleutelen
aan die beperkingen is inmiddels
vrijwel alom geaccepteerd en
wordt zelfs wenselijk geacht; bril-
len, kunstheupen en hartkleppen
zorgen ervoor dat we ondanks
tekortkomingen blijven functio-
neren.
De gedachte niet alleen gebreken
te willen verhelpen, maar ook
onze aangeboren capaciteiten te
vergroten en uit te breiden is ver-
volgens een logische stap. Wie
weet kun je op je zestigste nog
Chinees leren door een computer-
chip in je hoofd te plaatsen.

Henry van Haarlem & Lucas van den Berg

Niet het kleine of het grote humanisme

hebben de toekomst. De toekomst is aan

het transhumanisme. Over de aard van

de mens, nanotechnologie en het uploa-

den van uw geest.

van Charles Darwin) de idee dat
de overheid de taak had mensen
te selecteren op basis van geble-
ken geschiktheid. Hij lanceerde
hiermee de zogenaamde eugene-
tica. Om deugdelijke eigenschap-
pen te bevorderen zouden de
hogere maatschappelijke klassen
meer kinderen mogen krijgen.
Voortplanting van de 'onbekwa-

men', volgens Galton vooral te
vinden in de lagere klassen,
moest tegengewerkt worden.
Wettelijk afgedwongen sterilisatie
van psychisch gehandicapten in
de eerste helft van de 20e eeuw in
de Verenigde Staten alsook de
nazi-eugenetica, voortkomend uit
de motivatie de 'zuiverheid' van
één volk te bevorderen, waren

Wie weet kun je op je
zestigste nog Chinees leren
door een computerchip in
je hoofd te plaatsen

U en ik zijn, zo op het eerste
gezicht, gammele wezens. Virus-
sen zijn al snellevensbedreigend,
een val van een paar meter kan
dodelijk zijn en ons hart begeeft
het meestal na minder dan hon-
derd jaar. Dus modderen we wat
aan met inentingen, parachutes
en transplantaties, maar het blijft
behelpen. Of toch niet?
Volgens transhumanisten gaat de
volgende stap in de menselijke
evolutie verder dan het omzeilen
van tekortkomingen en het oplap-
pen van kwetsuren: hij geldt de
mentale en fysieke verbetering van
de mens. Met behulp van alle
mogelijke bestaande en nog te
ontwikkelen technologieën willen
transhumanisten funda-
mentele biologische
grenzen overwinnen. Zij
denken daarmee zowel
lengte als kwaliteit van
ons bestaan te kunnen
vergroten. Door de geest
voort te laten leven in
een kunstmatig lichaam
zal volgens de transhumanisten
de fysiek, intellectueel en psycho-
logisch opgekrikte posthumane
mens zelfs onsterfelijkheid berei-
ken. Dat betekent wel het einde
van de mens zoals hij nu is.

Sleutelen
Het streven naar een verbeterde
mens is niet nieuw. Eind Ige eeuw
opperde Francis Galton (een neef
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Kopstukken van het Transhumanisme

tionele humanistische principes
zoals vrijheid en rationaliteit.
Transhumanisten claimen niet tot
enige politieke groepering te beho-
ren, maar velen hebben een liber-

Onsterfelijk
De moderne transhumanistische
beweging telt duizenden aanhan-
gers uit de werelden van de kunst,
filosofie en emerging techno logies
zoals computerwetenschappen en
robotica. Zij baseren zich op tradi-

Met het overzetten van de
menselijke geest komt ook
fysieke onsterfelijkheid in

zicht.

Hans P. Moravec, Principal Research Scientist (Robotics Institute, Carnegie

Mellon University).

Zoals de titel van een van zijn boeken (Robot: mere machine to transcen-

dent mind, 1998) al doet vermoeden houdt Hans Moravec zich vooral bezig

met robotica en artificiële intelligentie, beiden zeer nauw gerelateerd aan

de verwezenlijking van de transhumanistische idealen.

de New School for Social Research
in New York formuleerde hij het
idee van de 'Transitionele Huma-
nist'. Deze verbeterde mens zou,
onder invloed van technologische
doorbraken, de overgang zijn naar
een nieuwe stap in onze evolutie.
Waarschijnlijk zal
Esfandiary deze evo-
lutionaire stap, noch
zijn honderdste ver-
jaardag vieren. In
2000 overleed hij aan
pancreaskanker. Zijn
lichaam ligt ingevro-
ren in een cryogene tank
van de Aleor Life Extension
Foundation in Scottsdale, Arizona.
Wellicht wacht hem daar een won-
derbaarlijke wederopstanding.

FM-2030
Een van de grondleggers van het
transhumanisme is F. M. Esfan-
diary. Deze zoon van een Iraans
diplomaat besloot in de jaren '60
zijn naam te veranderen in FM-

Als het mogelijk is om met behulp
van recombinant-DNA-technolo-
gie genetische defecten te herstel-
len, waarom dan niet gepoogd de
intelligentie te vergroten, onze
levensduur te verlengen of onge-
wenst geachte emoties te elimi-
neren? Het transhumanisme
beantwoord veel van deze vragen
en wensen met een overtuigd 'Ja'.

F.M. Esfandiary

2030. FM staat voor Future Man,

Future Marvel en Future Modular:
toekomstmens, toekomstmirakel
en toekomstbouwdoos. In 2030
meende deze ex-basketballer,
romanschrijver, tolk en futuroloog
zijn honderdste verjaardag te kun-
nen vieren, verjongd middels de
nieuwste technologie. Esfandiary
zag zichzelf als "een persoon uit de
2Ie eeuw die per ongeluk in de 20e
eeuw geboren was". Als docent aan

Max More, Voorzitter van het Extropy Institute.

Op de www.maxmore.com website wordt deze guru ('live freely, live lon-

ger') omschreven als de 'founder of the extropian movement and the lea-

ding philosopher of the future'. Max More maakt veel publieke 'appearan-

ces' o.a. in CNN's Futurewatch.

Natasha Vita-More, Artiest.

Natasha Vita-More is de drijvende kracht achter Extropic Art en de ont-

werpster van Prim03M+ (Primo Posthuman, future physique radical).

'Reliabie, changeable, upgradeable, and complete with enhanced senses.

Primo is the new designer body.'

Bij www.extropic-art.com vind je er alles over.
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zelfs virtueel medium (uploading),
komt ook fysieke onsterfelijkheid
in zicht.

Design
Toekomstmuziek? Misschien ...
maar Esfandiary's menselijke
bouwdoos is al gedeeltelijk rea-
liteit, Aleor kent geen gebrek aan
belangstelling... en daarmee zijn
we aardig op weg. De transhuma-
nisten benadrukken dat al deze
technologie de menselijke aard
zelf onvermijdelijk kan en zál ver-
anderen.
In zijn meest recente boek De
Nieuwe Mens stort Francis
Fukuyama, filosoof en lid van de

individuele atomen te manipuleren
en zo microcomputers te creëren
die zo ongeveer alles kunnen van

het repareren van
lichaamscellen tot
het bouwen van
ruimtestations, zien
de transhumanisten

als veelbelovend.
Futuristische lijkende con-

cepten zoals het invriezen van
zowel levenden als overledenen
(cryogenese), in de hoop dat toe-
komstige technologie de 'patiënt'
zal laten herleven, worden hier-
mee realiseerbaar. En met het
overzetten van de menselijke
geest naar een artificieel of later

Met goede genen is het goed

geld verdienen

[foto] Science Photo Library

taire traditie. Met een afkeer van
overheidsbemoeienis en nadruk
op individuele vrijheid zoeken zij
'personal growth beyond our cur-
rent biologicallimitations'.
Zij worstelen enerzijds met de
negatieve erfenis van de eugeneti-
ca. Daarnaast worden ze geconf-
tronteerd met de sociaal-ethische
implicaties die het gevolg zijn van
de vele ontluikende technologie-
en. De World Transhumanist
Association (WTA, www.transhu-
manism.org), opgericht om 'dis-
cussie, onderzoek en het vergroten
van bekendheid van het transhu-
manistische gedachtengoed te
ondersteunen', spreekt zich
nadrukkelijk uit tegen iedere doc-
trine die rassenongelijkheid pro-
pageert en verwerpt zowel neona-
zi-eugenetica als UFO-kuIten als
'unacceptable to the transhuma-
nist community'. Op haar website
benadrukt de WTA de academi-
sche doelstelling van het transhu-
manisme als 'de studie van de
consequenties, beloftes en moge-
lijke gevaren van het gebruik van
wetenschap, technologie, creati-
viteit en andere middelen om fun-
damentele menselijke beperkin-
gen te overwinnen'.

Genetische manipulatie, biotechno-
logie; de transhumanistische over-
tuiging dat technologie overal een
oplossing voor biedt is diep gewor-
teld in hun streven naar verbete-
ring van het individu. Het (toe
komstig) gebruik van moleculaire
nanotechnologie, de capaciteit
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Art Farm en Transhumanisme

Hoewel het daadwerkelijke transhumanisme pas enkele decennia oud is

bestaat er een rijke historie van kunstzinnige materie die op het gedachtegoed

vooruitloopt.

Socrates (in Plato's Republiek) had het al over 'thymos' (spiritualiteit) 'the pri-

deful side of the human personality, the part that demands that other people

recognise one's worth or dignity'. Shakespeare voorzag, in het voorwoord van

Peric!es, Prince of Tyre, de vooruitgang in menselijke vermogens: 'If you, born

in these latter times, When wit's more ripe, accept my rhymes.'

Gerichte verwijzingen, eigenlijk steeds méér actueel geladen waarschuwingen,

naar transhumanistische realiteiten vinden we o.a. in Aldous Huxley's Brave

New World, waar het middel primo de menselijke staat sterk beïnvloed. Over

Huxley zelf overigens: 'Huxley believed that human beings will always need

some form of chemical assistance to achieve the full potentialof their bra ins.

At his request, as he lay dying he was injected with LSD, and sank into his final

coma still moving confidently towards the light.' (uit Aldous Huxley: An English

Intellectual door Nicholas Murray). Wie weet, misschien komt hij die andere

grootheid nog tegen, de turn on, tune in, drop out LSD-guru Timothy Leary,

van wie alleen het hoofd (omdat hij de kosten laag wilde houden zodat zijn

kinderen niet van een erfenis verstoken bleven) ingevroren ligt bij Alcor.

presidentiële raad voor bio-ethiek
van George Bush, zich in dezelfde
discussie die de transhumanisten
aanzwengelen. Hij bespreekt de
mogelijke overgang van de mens
'into a posthuman stage of history'.
Fukuyama signaleert onder meer
de gevaren die de ontwikkeling
van de (bio-)technologie voor het
leven van alledag kan hebben, met
als voorbeeld het gebruik van
neuropharmaca als Prozac en
Ritalin. Zijn angst: dat deze en
toekomstige designer drugs van de
mens een gemiddelde, zelfvolda-
ne en conformistische persoon-
lijkheid zullen maken. Zeker wan-
neer neuropharmaca gekoppeld
worden aan de genetische mani-
pulatie van ons gedrag is Huxley's
Brave New World scenario daarmee
nog bepaald niet uit de wereld.
Wanneer dan ook nog keuzes met
betrekking tot genetische selectie
overgelaten worden aan de ongeli-
miteerde vrijheid van het individu
in de commercie van de vrije
markt, zal het de vraag zijn of je
nog wel kunt afwijken van de
heersende norm. Daarmee komt
dan inderdaad de menselijke aard
zèlf in het gedrang, die, volgens
Fukuyama, de basis is voor zaken
als rechtvaardigheid, moraal en
fundamentele mensenrechten.

haar, blauwe ogen en als uiterlijk
Claudia Schiffer of Brad Piu.
Een genetica-wedloop kan een
Gattacaesce tweedeling in de
maatschappij bewerkstelligen die
vergaander is dan welke klassen-
scheiding ooit. Zo zal genetische
competitie binnen de politieke
structuren van een kapitalistische
markt ongetwijfeld de bestaande
maatschappelijke tegenstellingen

verdiepen. Het is een illusie te
denken dat daarbij idealen zoals
fundamentele mensenrechten
overeind zullen blijven. Immers,
waarom zou de technisch verbe-
terde mens ook geen superieure
maatschappelijke rechten opei-
sen?
Met goede genen is het goed geld
verdienen en de vooronderstelling
dat technologie uiteindelijk ieder-

Goede genen
Ongetwijfeld zullen ouders, wan-
neer ze hun kinderen als bouw-
pakket kunnen samenstellen, de
neiging hebben zich te conforme-
ren door eigenschappen te kiezen
die (al dan niet volgens een tijde-
lijke mode) sociaal wenselijk
geacht worden. Bij bureau's voor
eiceldonatie bijvoorbeeld wordt al
steevast gevraagd naar de 'perfec-
te donor': een hoog I.Q., blond

Uma Thurman
Filmische beelden, die in de sfeer van het transhumanisme passen zijn te vin-

den in de meesterwerken Metropolis van Fritz Lang en 2001: A Space Oddysey

van Stanley Kubrick. Verder de meer als maatschappelijke bespiegeling gel-

dende film Gattaca (Andrew Niccol, 1997). Als het karakter van Uma Thurman

haar tegenspeler (Ethan Hawke) een hoofdhaar geeft om op cel niveau te laten

onderzoeken of een relatie haalbaar is, dan geeft dat te denken, immers:

"Th ere is no gene for the human spirit".

Er bestaat ook transhumanistische kunst, van de muziek van Nino Rota tot de

radicale 'ontwerpen voor een nieuwe mens' van Natasha Vita-More en het

Extropic Art Universe: geen revolutie gaat ver genoeg.

de HUMANIST SEPTEMBER/OKTOBER 2002



[foto] Science Photo Library

SEPTEMBER/OKTOBER 2002 de HUMANIST

Transhumanisme luidt de
overgang in naar een nieu-
we stap in onze evolutie

een zal bevoordelen lijkt vrij naïef
in een wereld waarin veel mensen
letterlijk leven op de afvalbergen
van de Westerse industrie.

Cosmetisch gemanipuleerd
Een van de adviezen van de
Nederlandse transhumanisme-
vereniging 'Transcedo'
(www.transcedo.org) om
het transhumanisme in
de praktijk te brengen,
is om 'zo rijk mogelijk te
worden' want 'geld opent
vele deuren, inclusief die
naar potentiële onsterfe-
lijkheid, hyper-intelligentie en
geluk.' Afgezet tegen de eveneens
door hen gepropageerde 'gulden
regel' dat 'alles moet kunnen,
zolang een ander niet direct, actief

wordt geschaad,' krijgt dit advies
een bittere bijsmaak.
Veel transhumanisten erkennen
de gevaren en sturen aan op een
diepgaande discussie over de
gevolgen van hun gedachtegoed.
In concreto wijzen de transhuma-
nisten ons erop dat we sinds kort

begonnen zijn in ijltempo onze
eigen evolutie te sturen en het is
niet de vraag óf,maar wanneer we
daar verstrekkende gevolgen van
ondervinden. Ontwikkelen we de

mens als een sociaal wezen dat,
met individuele verschillen, zelf-
standig kan besluiten over ver-
plichtingen en rechten of luiden
we diens einde in?
Zonder de koppeling van de ver-
betering van de mens aan het
begrip solidariteit en de werkelijke
bereidheid om problemen van
anderen in het hier en nu actief te
willen oplossen loopt het transhu-
manistische ideaal het risico een
vrijbrief te worden voor individua-
listische verrijking: een vluchtrou-
te naar een persoonlijk, hedo-
nistisch Utopia, waarin een cos-
metisch gemanipuleerde mens
iedere binding met de universele
realiteit heeft verloren.

•

http://www.transcedo.org


'De buitenwereld denkt: alle pedo's

'Een kind is goed
in staat om te

bepalen wat het
wil'

"Op de lagere school, toen ik twaalf was, wist ik het
al: als ik groot was, zou ik nog steeds op jongens
van twaalf vallen. Zo mooi vond ik hen. Pas toen ik
ouder werd begreep ik dat ik pedofiel was. Toen
kwamen ook de problemen.
In ons gezin werd niet gesproken over seksualiteit.
Ik had na de mavo stiekem relaties met oudere
mannen. Vier jaar geleden, toen ik lid werd van de
vereniging Martijn voor pedofie-
len, heb ik mijn moeder verteld
dat ik voornamelijk op jonge
jongens val. Ze nam het aan ter
kennisgeving. We praten er
nooit over. Ze hoopt volgens
mij nog altijd dat ik met een
vrouw trouw. Aan mijn vader
heb ik het niet verteld, hij vindt
homo's al ziek, laat staan pedo-
fielen. Eén keer vroeg hij mij iets
over de vereniging Martijn. 'Ben jij daar ook patiënt
van', vroeg hij. Mijn zus en broer weten dat ik pedo-
fiel ben en respecteren het wel.
Op mijn werk weten een paar mensen dat ik 'op
jongens val'. Zij denken dat ik homo ben, maar zo
voel ik me niet. Pedofilie is iets heel anders. Ik durf
er soms wel over te praten, maar als iemand er niet
mee overweg kan, klap ik ook dicht. Gelukkig kom
ik op bijeenkomsten voor pedofielen en bij
gespreksgroepen op internet gevoelsgenoten tegen.
De eerste keer dat ik naar een bijeenkomst ging
voelde ik mij een soort crimineel. Ik was bang dat
ze me daar misschien van mijn pedofilie af zouden
willen praten. Maar het was een gezellige bijeen-
komst, waar we over koetjes en kalfjes praatten en
waar ik eindelijk mezelf kon zijn.
Sinds de affaire-Dutroux zijn er veel minder bijeen-
komsten voor pedofielen. Organisaties zijn huiverig

geworden. Net als pedofielen zelf; zij begeven zich
liever anoniem op internet dan dat ze lid durven te
worden van onze vereniging. Het ledental is na
'Dutroux' gehalveerd tot 270. Ik denk dat het diepte-
punt nu voorbij is.

De buitenwereld denkt: alle pedo's willen kinderen
misbruiken. Dat is helemaal niet zo. De meeste

pedofielen hebben geen seks met
kinderen. Alleen de pedo's die
dat wèl doen halen de krant. Ik
zou graag een relatie willen
met een jongen, ik zie het
onder andere als een soort
mentorschap waarin ik hem
zelfrespect en vertrouwen bij-
breng. Als het kind ouder wordt
kunnen we gewoon goede

vrienden blijven, of we zetten de
relatie voort.
Onderzoek heeft uitgewezen dat seks op jonge leef-
tijd niet schadelijk is. Een kind is heel goed in staat
om te bepalen wat het wil. Het is pas schadelijk als
een kind onder dwang meedoet. Als er sociale con-
trole is en voorlichting op scholen over (seksuele)
gevoelens en relaties, dan zal het misbruik juist
afnemen. Hoe strenger de samenleving, hoe meer
misbruik, denk ik. De wet zegt dat kinderen jonger
dan zestien jaar geen seksuele relatie mogen heb-
ben. De vereniging Martijn raadt haar leden aan om
zich daar aan te houden. Mijn ideaalbeeld is dat de
wet stap voor stap verandert. Dat seks van kinderen
onderling gelegaliseerd wordt, en dat de leeftijds-
grens waarop seks legaal is steeds verder omlaag
gaat, in plaats van omhoog."

Josephine Krikke
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VERLICHT

Terugkeer naar censuur
De 'Achtjarige Oorlog' is gestreden. Paars is versla-
gen. Puinhopen alom. Eindelijk wederopbouw. Alle
problemen zullen worden opgelost. De armen zullen
geen brood meer hoeven te stelen. Medisch-ethische
wetten zullen - dankzij de nieuwe minister van
volksgezondheid, een rechtzinnig christen - wellicht
worden aangepast. En: brutale journalisten zullen op
hun woorden moeten letten.

De Bond tegen het vloeken kan dankbaar zijn. Die
voegde zich na de banvloek tegen Rushdie immers
bij de moslims die op de Rotterdamse Lijnbaan
luidruchtig pleitten voor beper-
king van de vrijheid van
meningsuiting. Zal deze vrijheid
inderdaad opnieuw beperkt wor-
den? Keren oude tijden weerom?
En zo ja, welke oude tijden? Die
van de I8e eeuw, toen nieuwe
ideeën botsten met traditionele
waarheden? Toen historici, filo-
sofen, theologen, astronomen,
biologen, juristen en schrijvers
nog ernstig rekening moesten
houden met politieke en kerke-
lijke gezagsdragers. Een tijd
waarin ze gedwongen wer-
den hun mening te herzien,
moesten vluchten, werden
verbannen of opgesloten.
Situaties die tot voor kort
in 'volksrepublieken' prak-
tijk waren en nu in sommi-
ge islamitische landen.
Moeten we de vruchten van onze Verlichting zo
maar prijs geven?

Op de markt in Langres staat een standbeeld van
Dennis Diderot (I7I3-I784). De sokkel vermeldt
beroemde tijdgenoten als Buffon, Rousseau,
Voltaire, en zelfs de verlichte Nederlandse filosoof
Nieuwentijt. Vrije geesten die terdege rekening
moesten houden met censuur of erger.
Ook Diderot kreeg daarmee te maken toen hij als
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vrijdenker zijn eigen weg insloeg, zeer tegen de
zin van zijn vader die had geëist dat hij priester
werd en zijn zus non. Diderot mocht zijn theologi-
sche opleiding in Parijs voortzetten, waar hij
onder meer Rousseau ontmoette, én een jongeda-
me. Maar toen hij zijn vader toestemming vroeg
om te trouwen, liet deze hem subiet opsluiten in
een klooster. Hij kon ontsnappen, maar zijn zus
bleef achter in het klooster om er, stapelgek, op
haar 28e te sterven. Diderot vernoemde zijn eerste
kind naar haar en schreef voor haar La Réligieuse,
waarvan in de jaren zestig nog een toneelstuk en

een film werd gemaakt.

In Parijs afgestudeerd in de kunsten,
kwam Diderot eerst aan de kost als
vertaler. Maar al gauw voelde hij
zich geroepen om te opponeren
tegen de autoritaire roomse kerk: in
I746 verscheen zijn Pensées philo-
sophiques, - dat als antireligieus op
bevel van de hoogste rechtbank van
Parijs verbrand werd. Toch werd hij
door een aantal boekhandelaren
gevraagd om met d'Alembert het
eerste deel van de beroemde

Encyclopédie te redigeren. Vele
verlichte denkers waren
bereid mee te werken aan
deze inventarisatie van de
moderne wetenschappen,
techniek en kunst. De ver-
schijning van het eerste deel
veroorzaakte prompt een nieu-

we aanvaring met kerkelijke gezagsdragers. Door
diplomatiek te lobbyen konden tenslotte, zelfs
met toestemming van de koning, zeventien delen
met tekst en elf met illustraties worden uitgege-
ven. Thraalf jaar voor de dood van Diderot was het
werk voltooid. Toen was hij, als reizend ambassa-
deur van de Verlichting alom bekend als presti-
gieus schrijver en denker. De censors hadden aan
het kortste eind getrokken. Dat het zo blijve.

André de Bruin
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Fantasie-islam
Het meest naïeve boek dat ik in jaren heb gelezen
stamt van de van oorsprong Egyptische hoogleraar
Abu Nasr Zayd, tegenwoordig verbonden aan de
Universiteit van Leiden. Het heet Mijn leven met de
islam (200I). Zayd beschrijft daarin dat hij moeilijk-
heden kreeg met de Egyptische autoriteiten. Hij
stond als moslim geregistreerd, maar enkele rechts-
geleerden meenden dat zijn werk van geloofsafval
zou getuigen. Nu is het niet geoor-
loofd dat een niet-moslim trouwt
met een moslimse vrouw. Een mos-
limse echtgenote moet dus worden
gescheiden van haar niet-moslimse
echtgenoot. En zo geschiedde. Zayd
vluchtte vervolgens naar Nederland
en hij woont en werkt nu als balling
in Leiden.
Op zichzelf is dit verhaal - hoe
navrant ook - niets bijzonders.
In de zestiende en zeventiende
eeuw vluchtten vele dissidente
geleerden als Pierre Bayle
(I647-I706) en anderen naar
Nederland en vonden hier
onderdak, terwijl zij in hun
eigen land zouden zijn ver-
volgd. Wat het boek van Zayd zo opvallend, ja zelfs
verbijsterend maakt, is de volkomen onkritische
houding jegens de islam. Je zou verwachten dat
iemand die zoveel ellende van een georganiseerde
godsdienst te dulden heeft gehad zichzelf kritische
vragen ging stellen. Is het wel goed dat geloofsafval
tot gedwongen echtscheiding leidt? Is het wel ver-
standig een moreel standpunt afhankelijk te maken
van een godsdienstige overtuiging (zoals in alle
wereldgodsdiensten gebeurt)? Wat is eigenlijk
'islam'? Wie ofwat is bevoegd gezaghebbend te oor-
delen over wat wel en niet in overeenstemming is
met 'de islam'? Maar niets van dat al.
Het enige dat Zayd voortdurend herhaalt, is dat de
islam in wezen niet reactionair is. Dat het een
inspiratiebron kan zijn voor moderne opvattingen
over gerechtigheid en vrijheid. Dat de fundamenta-
listen ten onrechte de interpretatie van de koran
hebben gemonopoliseerd. Enzovoorts.
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Nu is dat in zekere zin een open deur. Natuurlijk
kan de koran een inspiratiebron zijn voor moderne
opvattingen over gerechtigheid. Dat kan de bijbel
ook zijn. En Das Kapital. En Great Expectations van
Charles Dickens. En de columns van Pietje Puk in
het plaatselijke sufferdje. Iedereen kan zich tot van
alles en nog wat laten 'inspireren' door wat ook
maar onze verbeelding weet te prikkelen.

Maar van belang is dat de overgrote
meerderheid van de mensen die
zich op de koran baseren daarin
allerlei vrouw-onvriendelijke, homo-
onvriendelijke en nog vele andere
onvriendelijke dingen lezen. En dat
fundamentalisme is niet een
'minuscuul deel' van de islam, zoals
Zayd de brutaliteit heeft te beweren,
maar het is de hoofdstroom.

Zayd leeft gewoon in een fan-
tasiewereld. Wat hij leuk en
aardig vindt noemt hij 'islami-
tisch', wat hij verafschuwt
noemt hij 'fundamentalis-
tisch'. Deze fantasie-islam
noemt hij vervolgens nog
'wetenschappelijk' ook. Maar

over het wetenschappelijk gehalte van de uitspra-
ken van Zayd kan men kort zijn. Men behoeft de
schrijver eigenlijk alleen maar zelf aan het woord
te laten. Hij schrijft:
'De ervaringen die ik als halve wees en vervangen-
de vader heb gehad, zijn niet van de ervaringen te
scheiden die ik als leraar heb gehad, of van mijn
methode als onderzoeker. Ik zou bijvoorbeeld geen
onderscheid kunnen maken tussen mijn persoon-
lijke houding ten opzichte van vrouwen, mijn inter-
pretatie van koranische uitspraken over de vrouw,
mijn geloof in de gelijke rechten voor mannen en
vrouwen en de persoonlijkheid van mijn moeder.'
Scherper had het niet geformuleerd kunnen zijn.
Rudy Kousbroek heeft Zayd eens het advies gege-
ven: "Man hou je kop onder de kraan". Ik las dat
voordat ik het boek van Zayd had gelezen en vond
het wat grof. Nu moet ik zeggen: daar zou het werk
van Zayd best van kunnen opknappen.



Fay Weldon:
'Als je niets durft zal er,

Alice Broeksma
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Voor iemand die berucht is om
haar vlijmscherpe pen valt het tel-
kens weer op hoe beminnelijk Fay
Weldon (lI) is. Als journalisten
haar in televisieprogramma's
onderuit proberen te halen blijft
de beroemde Britse schrijfster
mild en bedaard en is ze bereid
haar mening te nuanceren.
Thuis, in de welvarende wijk
in Noord-Londen, waar ze
met haar derde man woont
en waar haar familie oor-
spronkelijk vandaan komt,
ontvangt ze gastvrij en is ze
snel bereid tot een onderons-
toon. "Zo ben ik gewoon geboren.
Als een gezellige kletskous."
Maar zo simpel is het natuurlijk
niet. De schrijfster hanteert nauw-
keurig 'peaple skilIs': ze geeft vol-

mondig toe met mensen om te
gaan langs de lijnen die ze ontdek-
te als jonge reclamevrouw.
"Mensen horen toch wat ze willen
horen, niet wat er werkelijk
gezegd wordt. Verdedig jezelf
nooit; geef je critici gelijk, het
neemt ze de wind uit de zeilen.

'Mensen horen toch gewoon
wat ze willen horen, en niet
wat werkelijk gezegd wordt'

Wees de zondebok. Morgen den-
ken ze toch weer wat anders."

Weldon publiceert met ijzeren dis-
cipline en oogst lof en kritiek.

Ieder jaar verschijnt er minstens
één nieuw boek van haar hand. "Ik
werk harder dan wie ik ook ken. Ik
blijf schrijven omdat ik mijn eer-
dere werk wil verbeteren. Er valt
nog zoveel te zeggen."

Over alles een mening
De feministische schrijfster is
zich steeds meer gaan toeleg-
gen op ál het menselijk leed.
Fay Weldon houdt na bestsel-
lers als Praxis en The Lifes and
Laues af a She Deuil voortdu-
rend maatschappelijke ver-
schijnselen tegen het licht. In

haar boeken en in vooraanstaande
Britse tv-programma's en kranten
becommentarieert ze - als auteur
maar ook afgestudeerd psycho-
loog en econoom - de meest uit-
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eenlopende zaken: van het klonen
van het schaap Dolly tot het falen-
de Britse ziekenfonds, het konink-
lijk huis, verkrachting, de interna-
tionale wapenhandel, de identi-
teitscrisis van macho's en het
slechte presteren van Engelse jon-
gens in het onderwijs. Ze noemt
zichzelf ook 'cultureel journalist'.
"Ik heb een mening over van alles.
Dat zie ik niet als roeping, maar
als burgerplicht. Dat heeft te
maken met mijn generatie. Die
zag het nog als taak breed geïnfor-
meerd te zijn."

Geen gej ammer
Haar boeken worden in 35 talen
vertaald. Desondanks put Weldon
geen onwankelbare zekerheid uit

haar faam. "Ik blijf voelen dat alles
op een dag zal mislukken. Ik heb
weinig vertrouwen in het voortdu-
ren van voorspoed."
De schrijfster, die ooit de psycho-
therapeuten-mode keihard aan-
viel, reikt de achtergrond van die
overtuiging behulpzaam aan in
Auto da Fay, haar onthullende
autobiografie die binnenkort In
Nederlandse vertaling uitkomt.

Fay Weldon, in 1931 geboren als
Franklin was de steun en toever-
laat van haar noodlijdende,
gescheiden moeder, die zich er
ondanks alle tegenspoed toch tel-
kens weer doorheen sloeg.
Weldon: "Ik heb van mijn moeder
het talent geërfd te kunnen doen
wat er gedaan moet worden, zon-
der al te veel gejammer. Ik heb van
mijn ouders ook meegekregen dat
je maar beter wél dingen kunt uit-
proberen dan niet. Wat heb je pre-
cies te verliezen? Mijn moeder is
ieder jaar verhuisd omdat het gras
altijd groener was. Ze is nu diep in
de negentig maar ze is laatst wéér
verhuisd, omdat het verzor-
gingstehuis hier in Londen haar
niet beviel.

Ik zeg zelf ook: in geval van twijfel,
doén. Je moet dan natuurlijk wel
bereid zijn de consequenties van
je handelen te aanvaarden. Durf je
niets, dan verandert er weinig.
Dan moet je dus ook bereid zijn
om eindeloos dezelfde vervelende
dingen te doorstaan."

Moeder Margaret kwam uit een
milieu vol Britse schrijvers en

kunstenaars. Wel zo bohémien dat
de vrije liefde - free love, Weldon
spuugt het er met afschuw uit -
van de mannen uiterst onbe-
trouwbare echtgenoten had
gemaakt. De vrouwen werden
hierdoor hard op zichzelf terugge-
worpen. Een traditie die werd
voortgezet.
Weldon gelooft absoluut niet dat
een mens makkelijk aan zijn fami-
liepatronen kan ontsnappen. Dus
trouwden alle vrouwen in haar
familie met ontrouwe mannen.
Weldons eigen vader zat achter de
vrouwen aan. Haar betovergroot-
moeder schreef al klaagdichten
over het lamentabele gedrag van
de andere sekse.

Schrijven is een andere familie tra -
ditie: Weldons grootvader Edgar,
die op zijn 69-ste nog een vriendin
bevruchtte, schreef feuilletons en
73 romans; haar grootmoeder en
moeder schreven, een oom en
Fays halfbroer ook.
Fay zelf ontdekte de kracht van
het woord tijdens haar idyllische
en helse jeugd in Nieuw-Zeeland.
De idylle werd geleverd door de
lange lome vakanties bij haar
vader, een emigrant-huisarts die
woonde in een paradijselijke
natuur waar Fay en haar zus Jane
op hun blote voeten konden rond-
lopen. "Ik was me bewust van de
buitengewone schoonheid. Dat is
belangrijk in een jeugd. Als kind in
zo'n omgeving een beetje te kun-
nen slenteren."

•
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'Ik heb van mijn ouders

meegekregen dat je maar

beter wèl dingen kunt uit-

proberen dan niet. Wat heb

je precies te verliezen?'

•

Groot was de tegenstelling op de
nonnenschool waar ze terzijde
werd geschoven omdat ze, in
tegenstelling tot haar zuster, niet
gedoopt was. Als de anderen zaten
te bidden werd Fay als goddeloze
de klas uitgestuurd om woorden te
leren. "Daarom kan ik zo goed
spellen." Haar vader schreef hoor-
spelen voor zijn eigen kleine
radiozender in Nieuw-Zeeland en
gaf haar een paar stuivers voor
ieder Shakespeare-sonnet dat ze
uit haar hoofd leerde. Ondertus-
sen sloofde haar moeder elders in
Nieuw-Zeeland in de koekfabriek,
om haar dochters te kunnen
onderhouden.

Verwerpelijk mens
Haar moeder kreeg het nog moei-
lijker en ontstak in woede toen ze
dacht dat Fay lesbisch was. Fay had
als experiment een Victoriaans-
romantische brief geschreven aan
een schoolgenote - niet om die te
verzenden, maar als literaire oefe-
ning. Fay Weldon: "Ik begreep niet
waar ze het over had ofhoe ik plot-
seling blijkbaar een verwerpelijk
mens was geworden. Het was een
les die ik in mijn leven telkens
weer tegen ben gekomen. Alles

lijkt zo zijn gangetje te gaan, maar
plotseling scheurt de grond onder
je zich open om ellende en corrup-
tie uit te braken, de vreselijke
waarheid over hoe mensen je kun-

nen zien."
Mensen kletsen toch.
Dus gooit Fay Weldon
zelf als het zo uitkomt
olie op het vuur. De
schrijfster doet in Auto
da Fay onthullingen die
Engeland paf hebben
laten staan. In 1957, in
een tijd dat dat nog vol-
strekt ongewoon was,
werd haar zoon Nicolas
(de eerste van vier
zoons) buitenechtelijk
geboren. Om toch enige
zekerheid te hebben
ging Fay in op het
huwelijksaanzoek van
Bateman, een op het
oog fatsoenlijke leraar
uit West-Londen. Maar
wat volgde komt zelfs
Weldon nu zo onwaar-
schijnlijk voor dat ze er
alleen maar in de derde persoon
over kan schrijven.

Animeermeid
Bateman had haar gebruikt om
een respectabel alibi te hebben
voor zijn sollicitaties naar betere
onderwijsposten. Hij ging niet met
zijn nieuwe vrouw naar bed, maar

moedigde haar aan als
animeermeid in de
Londense uitgaanswijk
Soho bij te verdienen en
wilde dan bij haar thuis-
komst alles weten over
wat ze precies had
gedaan. Het huwelijk,
dat niet lang duurde, liet
belangrijke sporen na.

Ook een diepe aversie tegen de
macht van mannen, die in de loop
van de tijd een aversie werd tegen
iedere onredelijke overheersing.

Weldon over de tijd als animeer-
meid: "Ik kon het zelf ook niet
geloven dat ik daar ineens over
schreef. Daarom schreef ik snel
verder in de derde persoon, alsof
het over een ander ging." Dat ze er
ook niet rechtstreeks over kan
praten blijkt als ze zegt: "Het rare



•

niets."
dan mist de wereld helemaal

Fay Weldon, Auto da Fay, uitgeverij

Flamingo ISBN 0 00 710992 X

Maar de noodzaak de kost te ver-
dienen onderkent Weldon volle-
dig. "Als je verantwoordelijk bent
voor een kind moet je verdienen.
Ik moest overleven in een tijd dat
er geen enkele sociale zekerheid
was. Morele waarden kun je er
alleen op nahouden als je je het
kunt veroorloven."
Aan het eind van haar autobiogra-
fie begint Weldons schrijversloop-
baan pas goed - ze is dan 32 en
vertelt over haar ontmoeting met
Ron Weldon. Het woelige huwelijk
met Ron zou nog een stempel
drukken. Hij dwong Fay in psycho-
therapie te gaan en verliet haar
ruim dertig jaar later voor zijn
eigen therapeute. Op de dag dat de
scheiding doorkwam kreeg hij een
hartaanval en stierf. Fay Weldon
opende de jacht op therapeuten
en zei in die tijd bitter: "Mensen
denken dat ze het recht hebben op
geluk en therapeuten spelen uit
eigenbelang op die veronderstel-
ling in. Welja, geef je ouders maar
de schuld van alles. En je man of je
vrouw." Nu ze alweer jaren tevre-
den getrouwd is met de - twintig
jaar jongere - Nick Fox antwoordt
ze op de vraag of ze nu gelukkiger
is: "Geluk? Ik denk er nog wel het-
zelfde over. Je kunt er niet op reke-
nen. Wat mij betreft volstaat afwe-
zigheid van ongeluk."

'Ik blijf voelen dat alles op een
dag zal mislukken. Ik heb
weinig vertrouwen in het

voortduren van voorspoed'

hoer. Dát hebben ze
dus opgepakt. Ik vind
dat erg harteloos.
TYpisch de opper-
vlakkigheid van deze
tijd: de pers hongert
naar de 'haatfiguur
van de week'. Mensen hebben zo
ontzettend weinig zelfkritiek en
hebben hun mond vol over politiek

correct

gedrag. Maar om hun eigen gedrag
te rechtvaardigen moeten ze
iemand anders zien falen. Vroeger
werden er om dezelfde reden hek-
sen verbrand."

Reclamestijl
Haar boodschap is altijd bondig.
Dat dankt ze aan haar reclame-
jaren, de begintijd van reclame
"toen dat nog werkte. Nu is het een
cocaïne-beroep voor jonge man-
nen. Toen was het nog puur om een
product te verkopen." Ze wist dat
die baan niet voor altijd was. "Soms
keek ik in de volle lift om me heen
en dacht dan: als die lift nu neer-
stort en we gaan allemaal dood,

is dat totdat je het opschreef je het
eigenlijk zelf niet echt zag. Het
buitengewone ging aan je voorbij
zoals dat gebeurt als je door een
bepaalde periode in het leven
gaat. Pas achteraf, als je kleine
stukjes onder de loep neemt, reali-
seer je je dat het totaal waan-
zinnig was. Als je iets niet in het
breder verband ziet gaat het alle-
maal best. Mensen zijn daar goed
in als ze zich in een nogal duister
deel van het bos bevinden."
Het is nog steeds een gevoelige
plek. De onverschrokken schrijf-
ster is toch gekwetst door de reac-
tie van een Engels boulevardblad.
"Ze noemden me een dronken
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MAX PAM

De hongerkunstenaar

•

Misschien was het niet door het vasten dat hij er zo
vermagerd uitzag dat veel mensen bij de voorstelling
wegbleven omdat zij zijn aanblik niet konden verdra-
gen, maar kwam het door de ontevredenheid met
zichzelf dat hij zo uitgemergeld was. - Franz Kafka.

Het eerste waar Volkert van der G. in de gevange-
nis om vroeg, was Het Proces van Kafka. Dat is
inderdaad een even schitte-
rend als angstaanjagend boek,
dat gaat over Josef K 'die wordt
gearresteerd zonder dat hij
iets kwaads had gedaan'. Op
de literaire smaak van Volkert
valt, zo moeten wij toegeven,
niets af te dingen. Maar als het
aan mij had gelegen, was de
verdachte van de moord op
Pim Fortuyn attent gemaakt
op een ander verhaal van
Kafka: De hongerkunste-
naar. Ik denk dat hij daar
meer aan had gehad.

Kafka schreef De honger-
kunstenaar in 1924. Het is
maar een kort verhaal
van zestien pagina's. In feite gaat De hongerkun-
stenaar over een aantal kermis- en circusklanten,
waarvan de hongerkunstenaar er slechts één is.
Je hebt ook nog de trapezewerker die nooit naar
beneden komt en je hebt Josefine, de zangeres,
die niet zingt maar piept. Maar de hongerkunste-
naar is ontegenzeggelijk de meest tragische van
de drie. Hij eet niet, hij drinkt niet, hij lijdt alleen
maar honger. En hij doet dat ten overstaan van
een nieuwsgierig publiek. In het verhaal wordt
verteld dat de hongerkunstenaar voor deze
bezigheid een contract heeft getekend, dus je
zou kunnen zeggen dat de hongerkunstenaar
met honger lijden zijn brood verdient.

Helaas loopt het met de hongerkunstenaar niet
goed af, maar niet omdat hij omkomt van de
honger. In het begin zit de zaal nog vol, maar na
de veertigste dag begint het publiek zijn aan-
dacht te verliezen. Tenslotte komt er niemand
meer en dan sterft de hongerkunstenaar aan een
gevoel van miskenning. Als de hongerkunstenaar
dood is, wordt hij begraven met het stro van zijn

kooi. Niet veel later neemt
een zwarte panter zijn plaats
in en al snel verdringt het
publiek zich weer voor de tra-
lies.

Als ik dit schrijf, is Volkert van
der G. nog steeds in honger-
staking. Het woord staking
verwijst naar vakbonden en
naar arbeidsvoorwaarden die

verbeterd dienen te worden;
het verwijst in niets naar
de edele kunst die
Kafka's hongerende cir-
cusartiest voor ogen
stond. De hongerkunste-
naar dronk ook niet,
althans Kafka rept daar

niet over. De hongerkunstenaar wilde ook niet
dood. Hij wilde alleen maar laten zien hoe lang
hij zonder voedsel kon. Hij wilde een record,
zoals een hardloper het wereldrecord op de hon-
derd meter wil verbeteren. De hongerkunstenaar
hongerde uitsluitend voor zichzelf. Hij deed het
voor zijn eigen glorie, en voor de kunst.

Volkert van der G. daarentegen drinkt wel. Hij eet
trouwens ook, vertel ik hier in vertrouwen, want
hij heeft cashewnoten onder zijn hoofdkussen
verstopt. Maar vergeet even die cashewnoten en
ga er van uit dat hij alleen nog maar drinkt.
Volkert drinkt koffie, thee en vruchtensappen .
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panter meer naar.
Ik kan mij in de gedachtegang van de minister
goed vinden, al begrijp ik dat de Coornhert Liga,
de Johannes Wier stichting en dat soort instellin-
gen ernstige bedenkingen zullen hebben. Maar
het lijkt me dat een staat het recht heeft een
hooghartig zwijgende moordenaar toch even te
confronteren met de verschrikkelijke gebeurte-
nissen die hij heeft veroorzaakt en met de conse-
quenties die de staat voor hem in gedachten
heeft. Zelfs in het licht van een kort mensenle-
ven duurt zo'n proces niet eens zo lang. Per slot
gaat het om iemand die zelf met vijf dodelijke
schoten wel een erg grote inbreuk heeft gemaakt
op de privacy van een ander.

geslaagd is, valt er niet veel meer te straffen en
als de poging is mislukt, wil de dader natuurlijk
het liefst dat de doodstraf alsnog wordt opgelegd.
Daar schieten wij niet veel mee op.
Dat de Nederlandse staat Volkert van der G.
levend voor de rechter wil brengen, lijkt mij heel
redelijk. Daarom is het compromis dat Piet Hein
Donner, onze minister van justitie, impliciet
heeft voorgesteld niet eens zo gek. Het wordt
niet met zo veel woorden gezegd, maar de hou-
ding van Donner komt er op neer dat Volkert tot
het proces in leven wordt gehouden, maar dat hij
na het proces zijn gang mag gaan. Dat betekent:
camera's in de cel en eventueel dwangvoeding
tot de definitieve veroordeling is uitgesproken.

Dat kan zo'n anderhalf
jaar duren. Daarna volgt
het gewone regime dat
aan iedere gevangene
wordt opgelegd, en dan
mag Volkert zich alsnog
dood hongeren. Dan
kraait er geen zwarte

'Hij heeft cashewnoten
onder zijn hoofdkussen

liggen'

Niet eten, maar wel drinken is in feite inconse-
quent. Je wilt dood, maar eigenlijk toch ook weer
niet. Vruchtensappen drinken, is trouwens extra
inconsequent. Met vruchtensappen kun je heel
lang voort. Doe er een cashewnoot bij en je komt
ook nog aan in gewicht. Maar daar gaat het niet
om. Anders dan de hongerkunstenaar van Kafka
doet Volkert het niet voor de kunst, hij doet het
om van anderen iets gedaan te krijgen. Wat wil
hij? En heeft hij daar recht op?

Daarentegen zou ik wel de kranten willen lezen.
Die censuur lijkt mij eerder een ongeoorloofde
inbreuk op de mensenrechten. Zeker als je naam
elke dag in elke krant staat, heb je toch het recht
om te weten wat er over je wordt geschreven.
Wat vreest Justitie? Geef die man volledige infor-
matie en misschien legt hij wel een verklaring af.
Nee heb je, ja kun je krijgen.
Ieder mens heeft recht op zelfmoord, daar is
men het wel over eens. Er zijn landen geweest,
zoals Groot-Brittannië, waar het plegen van zelf-
moord strafbaar was. Maar een sanctie lijkt hier
niet erg effectief. Als de zelfmoordpoging

Volkert van der G. is een gevangene met het
zwaarste regime. Zo wordt hij permanent door
een camera in het oog gehouden en hij mag geen
kranten lezen. Ten aanzien van de opgelegde
censuur heeft Van der G. -
voor zover wij weten - geen
eisen gesteld, maar als de
camera's blijven, is hij bereid
zijn leven te beëindigen door
middel van een hongersta-
king. Een opmerkelijk dreige-
ment in deze tijd. Mensen
doen tegenwoordig een moord om 24 uur per dag
op de tv te zijn. Voor deelname aan Big Brother
staan lange rijen. Ik ben geen exhibitionist en ik
ben ook geen van moord verdachte gevangene,
maar zo'n camera zou mij weinig kunnen sche-
len - denk ik. Ik zou mij rustig onder de dekens
aftrekken en een lange neus tegen de bewakers
trekken.
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ESSAY
De opstand der horden
Nu de zelfbenoemde erfgenamen van Pim Fortuyn zich met het nodige gekra-

keel in het Haagse circus ontpoppen is het verstandig eerst nog even om te

zien. Niet ter geruststelling van verbijsterde toeschouwers, maar om na te

gaan hoe de samenleving opnieuw zijn eigen monsters creëerde - en op de

troon zette. Kenmerken van deze moderne creaturen schetste de Spaanse

humanist Ortega y Gasset al ruim zeventig jaar geleden.

Stan van Houcke

Pim Fortuyns klucht, die voor hem
zo jammerlijk eindigde, bewijst
andermaal hoe riskant het is als
een poseur de altijd latent aanwe-
zige ressentimenten van de
massa mobiliseert. De deksel van
Pandora's doos gaat open, onbe-
heersbare krachten komen vrij.
Het besef van da t gevaar moet ook
tot hemzelf zijn doorgedrongen.
Vlak voor zijn heengaan ver-
klaarde hij tegenover journa-
listen: "Vindt u mij eng? Nou, dan
moet u nog maar eens goed naar
mijn aanhang kijken!" Een inzicht
waaraan hij geen enkele conse-
quentie verbond voor z'n eigen
manisch gedrag. Gelijk Narcissus,
verliefd op zijn eigen spiegel-
beeld, wist hij zich niet te bevrij-
den uit zijn ijdelheid en bleef de
rol van verlosser spelen voor een
publiek van rancuneuze kleinbur-
gers, in tijden van rust de zwij-
gende meerderheid. In politiek
opzicht welteverstaan, voor het
overige is het op bijna elk maat-
schappelijk gebied steeds mani-
fester en vooral luidruchtiger aan-
wezig.

Al in I929 beschreef de Spaanse
humanist Ortega y Gasset in De
Opstand der Horden hoe de moderne
samenleving in toenemende mate
gedomineerd wordt door de
middelmatigheid van mensen die
in hun angsten en verlangens vol-
strekt identiek zijn en slechts
gedreven worden door een mate-
loos egoïsme. 'De zoon der kleine
luiden heeft sinds de tweede helft
van de negentiende eeuw geen
maatschappelijke versperringen
meer op zijn weg. Dat wil dus zeg-
gen, dat hij ... vrij van banden en

'Voor de poseurs is
politiek hetzelfde
als funshoppen'

beperkingen is ... De wereld waarin
deze nieuwe mens van zijn
geboorte af geplaatst is, noodzaakt
hem op geen enkele manier tot
beperking, zij legt hem geen enkel

verbod op en dwingt hem tot geen
enkele onthouding. Integendeel,
zij zweept zijn begeerten op, die in
beginsel tot in het oneindige kun-
nen toenemen. Want een feit is, en
dit is van groot belang, dat deze
wereld ... niet alleen de volmaakt-
heden en wijdten heeft die ze
inderdaad bezit, maar bovendien
nog haar bewoners de waan geeft
dat zij morgen nog rijker, nog vol-
maakter en nog wijder zal zijn,
alsof zij plotseling was gaan groei-
en en er aan haar uitzettingsmoge-
lijkheden geen grenzen waren
gesteld ... Dat wat men vroeger als
een weldaad van het lot zou heb-
ben beschouwd en waardoor men
dankbaar gestemd zou zijn
geweest ten opzichte van de ver-
borgen bestiering van het leven,
veranderde in een recht dat men
niet dankbaar aanvaardt maar
driest opeist.'

Ingeboren ondankbaarheid
Deze beschrijving voert hem tot
de volgende conclusie over het
karakter van de massamens: 'Eén
trek van zijn wezen is de vrije ont-
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plooiing van zijn begeerten en
driften, met andere woorden van
zichzelf, en een tweede kenmer-
kende eigenschap is zijn ingebo-
ren ondankbaarheid ten opzichte
van al hetgeen dat zijn bestaan zo
heeft vergemakkelijkt. De beide
trekken zijn de bekende eigen-
schappen van het verwende kind.
Inderdaad, de ziel van de horden
heeft zeer veel gemeen met die
van een verwend kind ... Verwen-
nen is geen paal en perk aan
iemands wensen stellen, iemand
de indruk geven dat alles hem
geoorloofd is en hij tot niets is
verplicht.'

Massamens
Wat Ortega y Gasset beschrijft is
de geest van de moderne consu-
ment, voor wie alles te koop moet
zijn en het geluk direct opeisbaar,
materieel of immaterieel. Een
mentaliteit die versterkt wordt
door de vloedgolf aan reclame, die
de massamens meesleurt en hem
in een voortdurende staat van
ontevredenheid gevangen houdt.
Het is niet wat men bezit dat het
geluk bepaalt, maar wat men nog
niet bezit. En om de 24-uursecono-
mie draaiende te houden wordt
telkens opnieuw schaarste gecre-
eerd, de behoefte aan een of ander
nieuw product.
Maar omdat niets op aarde onein-
dig is en niet alle verlangens der-
halve vervuld kunnen worden,
leidt het consumentisme uiteinde-
lijk tot de overtuiging dat men
tekort wordt gedaan, tot het gevoel
slachtoffer te zijn van de ander:
van de politiek, de intellectuele
elite, de buitenlander die hier
komt potverteren, of van wie dan
ook die op een ongelukkig
moment als schuldige kan worden

aangewezen voor dit gefrustreerd
bestaan.

Reservoir van onvrede
Vlak onder de oppervlakte borrelt
een reservoir van onvrede dat elke
praatjesmaker kan aanboren in
zijn jacht op macht en erkenning.
Het is voor een demagoog die 'er
zin an heeft' een fluitje van een
cent om in dit troebel water te vis-
sen. Niets belet hem om met een
handvol vlot geventileerde menin-
gen spreekbuis te worden van de
onderbuikgevoelens. Voor hem en
zijn volgelingen is politiek hetzelf-
de als funshoppen, dat een instant
bevrediging moet opleveren. En zo
niet, dan ontstaat vanuit een com-
binatie van ingeboren en geculti-
veerde hebzucht, angst en onze-
kerheid een moeras van rancune.

Met als resultaat dat na 2500 jaar
westerse beschaving de Neder-
landse LPF-stemmer onder andere
een pornoboer tot volksvertegen-
woordiger heeft verheven, van wie
mag worden aangenomen dat hij
'in de geest van Fortuyn' zal han-
delen. Een uitverkiezing die in
absurditeit wedijvert met keizer
Caligula's voornemen zijn lieve-
lingspaard Incitatus tot senator te
benoemen. Toen ik het hoorde
moest ik denken aan de woorden
van de bejaarde prins van Salina.
Over de ondergang van de adel zei
hij in Lampedusa's roman De
Tijgerkat: 'mocht deze klasse ooit
verdwijnen, zoals dat al zo vaak is
gebeurd, dan zou er dadelijk een
andere opstaan ... Die zou zich dan
wellicht niet langer meer beroepen
op het bloed, maar op, wat zal het
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Afrikaanse vluchteling dood aangespoeld op een strand in Zuid-Spanje

zijn ... op het feit dat iemand lan-
ger op een bepaalde plaats woont
dan iemand anders of op zoge-
naamd diepgaander kennis van de
een of andere voor heilig gehou-
den tekst.'

Begeerte als deugd
Ortega y Gassets analyse heeft
niets aan geldigheid ingeboet.
Begeerte is een deugd geworden.
De grote graaier is het rolmodel
van de massa, de speculanten van
de beursvloer zijn de hedendaag-
se helden, het zich ongegeneerd
verrijken ten koste van de ander
is een prijzenswaardig streven
geworden, de jacht op winst de
nieuwe geloofsbelijdenis. In het
moderne bestaan heerst de mate-
loosheid, de vanzelfsprekendheid
van de eis dat alle verlangens zul-
len worden bevredigd. Het is een

geloof in de strikte zin van het
woord, omdat het gebaseerd is op
de onbewijsbare aanname dat de

'Caligula's paard

werd geen senator,

maar wij hebben

een pornoboer in

het parlement'

bomen tot in de hemel zullen
groeien, de economische groei als
perpetuum mobile. Een infantiel
geloof met fundamentalistische
trekken. Elke elementaire aanval
erop wordt gezien als een soort
heiligschennis of op zijn minst als
een krankzinnige ontkenning van
een door de natuur gedicteerde

orde, waaraan uiteraard niet valt
te tornen.

Het einde van de
geschiedenis
Na de val van de Berlijnse Muur
dacht een aanzienlijk deel van de
intellectuelen echt dat 'het einde
van de geschiedenis' was aange-
broken, dat de kapitalistische
democratie het definitieve ant-
woord was op de condition humai-
ne, het absolute eindpunt van de
menselijke evolutie. Voor de wer-
kelijkheid van alledag was in deze
geloofsovertuiging geen plaats,
voor de psychologische conse-
quenties ervan had men geen oog.
Ze waren blind voor het feit dat de
burger had plaatsgemaakt voor de
consument, die verontwaardigd
protesteert wanneer hij z'n zin
niet krijgt.
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Maar niet iedereen geloofde in
een ophanden zijnde wereldwijde
heilstaat. Precies tien jaar geleden
waarschuwde de juriste Heikelien
Venijn Stuart voor het feit dat
'slachtofferisten via erkenning of
genoegdoening uit [zijn] op
macht. Een macht die zij menen
te hebben verdiend door een
onschuld, die is geconstrueerd
door hun slachtofferschap' . Ze
bestreed vooral 'het excuus dat
het slachtofferschap bood om
zich niet verantwoordelijk te hoe-
ven voelen.' Een paar jaar later
wees de Duitse filosoof Peter
Sloterdijk erop dat 'verantwoorde-
lijkheid steeds lager [wordt] inge-
schat, terwijl het slachtofferschap
steeds hoger wordt gewaardeerd.
Het is een ontwikkeling die bui-
tengewoon gevaarlijk is voor onze
samenleving. Deze slachtofferisti-
sche manier van denken is de
belangrijkste vorm van ressenti-
ment geworden ... Het slachtoffe-
risme, het verleidelijke gevoel
slachtoffer te zijn, kan men overal

'De grote graaier
is het nieuwe rol-

model van de
massa'

om ons heen waarnemen, en is
een extreem morele kracht
geworden'. En de in asiel levende
dichter Joseph Brodsky adviseerde
in zijn laatste essaybundel On
Grief and Reason: 'Probeer ten
koste van alles te vermijden datje
jezelf de status van slachtoffer
toestaat ... probeer te onthouden
dat menselijke waardigheid een

absolute notie is ... Bedenk ten-
minste, als dat andere je te hoog-
dravend in de oren klinkt, dat je
door jezelf als slachtoffer te
beschouwen alleen maar het
vacuüm vergroot dat door gebrek
aan persoonlijke verantwoorde-
lijkheid ontstaat en dat demonen
en demagogen zo graag opvullen'.

Vol van zichzelf
Duidelijk is dat de slachtofferist er
voetstoots van uitgaat dat hij (of
zij) nooit zelf handelt, dus per
definitie meent altijd onschuldig
te zijn. Juist naar die onschuld is
het slachtoffer op zoek. Het gevoel
onschuldig te zijn vormt de kern
van zijn identiteit. Vandaar dat hij
niet anders kan dan zich fanatiek
vastklampen aan zijn slachtoffer-
rol. Schuldig is altijd de ander. Hij
kent geen relativering, geen nuan-
ce, geen scepsis, geen ironie, geen

satire. Hij kent alleen zijn eigen
alles overstemmende weeklacht.
Als een wereldvreemd kind wei-
gert de slachtofferist de onvermij-
delijke schaduwkant van het
moderne bestaan te accepteren:
de vervreemding, het isolement,
de eenzaamheid, de anonimiteit,
de melancholie en de talloze
negatieve manifestaties die onlos-
makelijk daaraan verbonden zijn,
met de angst voor de misdaad als
fixatiepunt. Hij is te vol van zich-
zelf en bezit te weinig verbeel-
dingskracht om een innerlijk pro-
ces op gang te brengen waarover
Albert Camus schreef: 'De eerste
stap van een geest die vervuld is
van vervreemding is het besef dat
hij dat gevoel van vervreemding
deelt met alle mensen en dat de
mensheid als geheel lijdt onder
deze distantie ten opzichte van
zichzelf en de wereld', hetgeen bij
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een betrokken individu leidt tot
een 'solidariteit van de ketenen'
die ieder mens aan de ander
bindt. De slachtofferist evenwel is
alleen solidair met zichzelf. In een
razendsnel veranderende wereld
en temidden van de multiculture-
le verwarring zoekt hij een hou-
vast dat hij niet kan vinden in zijn
rol van consument. Die vult de
existentiële leegte niet; hoeveel
hij ook verteert, de honger blijft.
In de week voor Fortuyns dood
schreef Arnon Grunberg: 'Juist zij
die ogenschijnlijk nauwelijks
reden hebben zichzelf als slacht-
offer te zien, hebben hun iden-
titeit opgebouwd rond de cultus
van het slachtofferschap, een cul-
tus die de verongelijktheid legiti-
meert en het falen excuseert.
Welke machteloos wil zich niet
laten vertegenwoordigen door een
andere machteloos? En daar is Mr.
Fortuyn, het ex-slachtoffer dat nu
alle andere slachtoffers zal leiden
naar de vruchtbare velden waarop
hij al enige tijd graast'.

Over de ruggen van de armen
De koers van de wereldgeschiede-
nis wordt grotendeels bepaald
door de onverzadigbare begeerte
van de westerse consument, die
zich juist door zijn eigen egoïsme
onophoudelijk slachtoffer voelt.
Voelt, want de feiten weerspreken
de legitimiteit van dat gevoel.
Eind december vorig jaar bericht-
te Intermediair: 'Ondanks de
verminderde groei blijven Neder-
landers luxegoederen kopen. Het
einde van het weeldetaboe.' Maar
feiten tellen steeds minder, emo-
ties zijn van doorslaggevend
belang, waardoor elk benul voor
verhoudingen zoek is geraakt.
Welnu, op het gevaar af voor gek

te worden versleten hier enkele
feiten. Feit is dat 'de globalisering
over de ruggen van de armen
wordt gerealiseerd ten voordele
van de rijken', zoals in juni van dit
jaar de toen demissionaire
minister van ontwikkelingssa-
menwerking Eveline Herf-kens
kort samenvatte. Feit is dat een-
vijfde van de wereldbevolking 86
procent van de geproduceerde
goederen op aarde bezit en de
overige viervijfde de resterende 14

procent. Feit is dat I miljard men-
sen van minder dan één dollar per
dag moeten leven en de helft van
de wereldbevolking van minder
dan drie dollar per dag. Feit is dat
meer dan de helft van de wereld-
bevolking jonger is dan achttien
jaar, jonge mensen van wie de
meerderheid opgroeit in repres-

'Het slachtoffe-

risme is een

extreem morele

kracht geworden'

sieve maatschappijen, maar die
onder de invloed van de massa-
media wel gedreven worden door
dezelfde aspiraties en hoop als
hun leeftijdgenoten In het
Westen. Feit is dat de kloof tussen
rijk en arm wereldwijd de afge-
lopen veertig jaar is verdubbeld.
Feit is dat elke tien seconden een
kind in de derde wereld aan een
ziekte sterft veroorzaakt door ver-
ontreinigd water. Meer dan een
miljard mensen beschikken niet
over zuiver drinkwater. Binnen 25

jaar zal dat aantal zijn verdrievou-
digd. Feit is dat bijna 300 miljoen

kinderen nauwelijks of geen
onderwijs hebben genoten. Feit is
dat miljoenen kinderen voor hon-
ger en geweld op de vlucht zijn.
Feit is dat het rijke Westen overal
ter wereld open grenzen afdwingt
en het tegelijkertijd zijn eigen
grenzen sluit. Feit is dat buiten
Fort Europa tenminste 800 mil-
joen mensen permanent onder-
voed zijn, honger lijden en dat de
rijke wereld niét bereid is daar
iets structureels aan te doen.

Medogenloze
onverschilligheid
Vorig jaar publiceerde HP/De Tijd
een fotoserie waarop te zien was
hoe toeristen op een Zuid-Spaans
strand vrolijk bleven doorspelen
terwijl enkele meters verderop
een Afrikaanse economische
vluchteling dood was aange-
spoeld. De foto's illustreren de
meedogenloze onverschilligheid
voor het werkelijke lijden.
Feit is dat hoe meer de globalise-
ring toeslaat des te provinciaIer
de rijke Westerling zich opstelt. En
dit is maar een kleine greep uit al
die feiten. Feit is dat vanuit dit
perspectief bezien het gejammer
van de westerse consument lar-
moyant en cynisch is, niets meer
dan sentimenten die door popu-
listische poseurs gewiekst worden
geëxploiteerd. Onverzadigbare
slachtoffers smeken om een ver-
losser.
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"Ontwikkelingswerk beschouw ik - om met
Kant te spreken - als een moreel imperatief.
We zijn allemaal burgers van een en dezelfde
wereld. Dus dragen we allemaal mede verantwoor-
delijkheid voor wat er om ons heen gebeurt. Het is
onze internationale burgerplicht om mensen in
arme landen te steunen.
Daarmee wil ik niet zeggen dat ontwikkelingssa-
menwerking dé oplossing is voor armoede en
onrechtvaardigheid in de wereld. Die zaken hebben
te maken met economische en politieke machtsver-
houdingen op mondiaal niveau. In die zin blijft hulp
aan de Derde Wereld van marginale betekenis, die
vooral gericht moet zijn op het aanzetten tot veran-
deringen.
Om mensen in staat te stellen hun stem te laten
horen, moet de steun niet blijven steken op indivi-
dueel niveau. Je moet ook investeren in grotere ver-
banden, zoals vakbonden, mensenrechtenbewegin-
gen, vrouwenbewegingen en milieubewegingen. Het
versterken van de ciuil society, mensen helpen om
zichzelf te organiseren, is typerend voor het huma-
nisme en typerend voor Hivos.
Mensen om mij heen vragen soms waarom ik na
zoveel jaar weer terugkeer naar mijn oude stek.
Waarom niet? Hivos is en blijft een inspirerende
club. Het aardige van Hivos is dat ze sneller en inno-
vatiever zijn dan de meeste andere hulporganisaties.
Heb je goede ideeën, verstand van zaken en een
neus voor de juiste contacten, dan kun je binnen
Hivos ongelooflijk interessante dingen doen.
Je ziet dan ook dat initiatieven van Hivos na een tijd-
je door anderen worden opgepikt. In de tijd dat
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homoseksualiteit nog taboe was, sprong Hivos als
eerste op de bres voor de rechten homo's en lesbiën-
nes in de Derde Wereld. Ook kwam Hivos als eerste
met het idee om mensen door middel van leningen
in staat te stellen hun eigen bedrijfje op te richten.
Dat leningenfonds is inmiddels uitgegroeid tot een
tamelijk omvangrijk programma op gebied van
microfinanciering en wordt nu mede uitgevoerd door
de Triodosbank.
Als directeur ga ik straks geen nieuwe koers varen.
Hivos heeft net een nieuw beleid geformuleerd, dat
zit prima in elkaar. Wel streef ik naar een maat-
schappelijke versterking van Hivos. Dit wil ik berei-
ken door allianties aan te gaan met andere organisa-
ties op grond van gemeenschappelijke visies. De
samenwerking met Triodosbank is hiervan een goed
voorbeeld. Maar je kunt ook denken aan milieu-
organisaties. Duurzaamheid en ontwikkelingssa-
menwerking hebben in de filosofie van Hivos veel
met elkaar te maken.
Door gezamenlijke standpunten in te nemen, pro-
beer je druk uit te oefenen op de besluitvorming.
Zoals het voorstel in het regeerakkoord om de fiscale
voordelen van het ethisch beleggen af te schaffen.
Samen met andere organisaties proberen we de poli-
tiek er alsnog toe te bewegen hiervan af te zien.
Nogmaals: ontwikkelingssamenwerking is geen
eiland binnen de maatschappij. Het is een opdracht
aan de samenleving als geheel."

Caroline Hanrath
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HUMANISTISCH VERBOND t
Debat palliatieve zorg
Het HV heeft zich altijd geprofileerd als voorstander
van de mogelijkheid tot euthanasie. Dit betekent niet
dat het HV tegen het verkennen van de mogelijkhe-
den voor palliatieve zorg is. De vraag is of er tot op
heden niet te veel het accent is gelegd op het wetge-
vende kader in het euthanasiedebat. Moet de zorg
rond het sterven niet in een veel breder perspectief
geplaatst worden? Het HV wil deze en andere vragen
omtrent het einde van het leven en het omgaan met
ouderen onderzoeken.
Daarom organiseert het Humanistisch Verbond in
samenwerking met debatcentrum Thmult op 29 okto-
ber een debat over euthanasie/palliatieve zorg.
Deelnemers zijn André Rouvoet, 'TWeede-Kamerlid
Christen Unie, Yvonne O'Robio de Castro, voormalig
humanistisch raadsvrouwen Frank Baar, directeur van
een humanistisch verzorginstehuis in Rotterdam. Het
debat wordt voorgezeten door Bernadette van Dijck.
Debatcentrum Tumult, Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9.
Meer informatie bij Tumult, René Sanders tel: 030- 233 24
30 of email: tumult@ision.nl

Oktober/November Humus
I I Oktober verschijnt de volgende Humus weer. In dit
nummer onder meer aandacht voor humanistische
zorg als onderdeel van de gemeentelijke rampenplan-

Word nu Lid

nen, het humanisme in Slowakije, de raakvlakken tus-
sen dierenwelzijn, biologisch 'boeren' en het huma-
nisme en de overeenkomsten en verschillen tussen
het humanisme en vier andere levens- en geloofsover-
tuigingen.

Herziene uitgave 'De kostbare mens'
Binnenkort verschijnt alweer de derde herziene uit-
gave van De kostbare mens - Inleiding tot het humanisme.
Bert Boelaars geeft in De kostbare mens een overzich-
telijk panorama van recente inzichten en opvattin-
gen binnen het humanisme. Tevens gaat hij in op een
aantal actuele vraagstukken als opvoeding en onder-
wijs, natuur en milieu, zorg en menselijke waardig-
heid. De inhoud is waar nodig geactualiseerd. Ook de
adreslijst van humanistische organisaties In
Nederland is compleet vernieuwd.
De kostbare mens - Inleiding tot het humanisme, Bert
Boelaars, ISBN 90 295 0332 7, uitgeverij De
Arbeiderspers, 222 blz. Prijs (incl. € I,88 verzend-
kosten): € I6,88 voor niet-leden en € I3,88 voor leden.
Te bestellen door het juiste bedrag over te maken op
Giro 58 t.n.v. het Humanistisch Verbond in Amster-
dam o.v.v. 'de kostbare mens'. Vermeld daarbij uw
adresgegevens en (eventueel) lidmaatschapsnum-
mer. Uw bestelling wordt na ontvangst van de beta-
ling opgestuurd.

Zelfbeschikking, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid en gelijkwaardigheid zijn de kernbegrippen van het Humanistisch
Verbond. Zelf denken samen leven is onze lijfspreuk. Praat, denk en werk mee aan een humanistische toekomst!

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoonnummer:
Datum:

Voorletter(s) :

Woonplaats:
Geboortedatum:

MfV

o Ik word lid van het Humanistisch Verbond en betaal € _ per jaar.'" Als lid ontvang ik 6x per jaar het ledenblad Humus.
o Ik ontvang graag meer informatie over de diensten, cursussen en publicaties van het Humanistisch Verbond.
o Ik word donateur en ontvang 2X per jaar een acceptgiro en informatie over projecten en activiteiten.

"de minimumcontributie is € 50,- perjaar, jongeren tot 27 jaar 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 151058,

waarvoor bij voorbaat onze hartelijke dank. Humanistisch Verbond
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PETER GORGELS

Nieuwsgroepen: virtuele

•

vrijplaatsen
Het geheel wordt meer dan de som der delen, er is
geen leider. Dit zijn de belangrijkste elementen van
het proces dat door internetdenker Steven Johnson
'emergence' wordt genoemd, ofwel de 'logica van de
zwerm' Hij schreef het boek Emergence: The
Connected Liues of Ants, Brains, Cities, and Software.
Een bekend voorbeeld dat Johnson aanhaalt, zijn
mierenkolonies die gedurende vele jaren steeds effi-
ciënter gaan functioneren terwijl de delen zelf, de
mieren, slechts twaalf maanden oud worden, en dat
zonder leidende hand van wie of wat dan ook.
Dit soort zelflerende en organiserende groepen zou-
den volgens Johnson ook op het internet floreren,
en wel onder de noemer virtuele gemeenschappen.
Ze nemen er verschillende verschijningsvormen
aan, zoals mailinglists, webcommunities, bezoekersfo-
rums bij websites en 'peer-to-peer-netwerken',
waarmee gebruikers multimediale bestanden en
informatie uitwisselen. Een aparte plaats in dit
spectrum van virtuele gemeenschappen nemen de
zogenaamde nieuwsgroepen in.
Nieuwsgroepen zijn forums waar discussies plaats-
vinden over allerhande onderwerpen, zoals te lezen
valt in nLinternet.welkom, de groep die speciaal is
opgericht ter informatie van beginners. Elke
nieuwsgroep heeft een eigen onderwerp, af te lezen

~ 'w~:.b! ~ ~ ~àl...~ :! .:=... ~ J!
: 1Mot.-:-"Io", ""'roo••-,.,.~~~_ .•.-.m_-u"' _

~~.~~~t.!!":..~a~!'J!:"'S~~~II:"~~.""nn
~:~';:.;;~;~DOU_21IPST
-"--....l ••.•' __ -.u •••Jo•••••_ .••••l•• pl.u. a'
_. __ ••• __ •.•.'0. <01_, __ •••• _ •••

•••• 1l1 •••• _ ••••••••• , •• _ ••• _ •• -.. •• p.•••""".l.a.f.o.t'•-.., _ .",•••••••.•.•'_'a
I1 ''''"'''' ••••_ •••• w''''•••••••••••.•-_
~~:::J';f:..,\!!!\:~~'.;:~,.':f:!'!/:.:.~~~~f.!!.,=n
DoI<U ••••• :!ll.!lilllNI
OftJm;OO2.0&l101!l104~T

....•........ _ .
• _."" •••••• 1••.• '. __ •••••• Jo 'au _, •••• 1> •• '- •••• _ ••• !
> •••• """'. _,.1 _•.••.J •. ot _, '""'" _ ~ •• , __ oo_
> Vo.,"_ •••_ ""',Ul>O -.. •• _ d. '_"P'" •••.••1-0." .".. -.,,_.1< .
•• ,< •.••••••••.••• _._ •• ,o.l ••}••••• ao>.._ •..-n_ .
••••.•• ..-(-.l •• ) _ 100< , ••••• pO""" •• • , ••••• _
1.000._ •• , ••• ..- ••• _, ••

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 web-editor

biuj het Rijksmuseum, verhaalt over het digi-

tale leven, signaleert trends en interessante

sites, geeft achtergrondinformatie en handige

tips.

aan de naam. Een voorbeeld van zo'n groep is
'nI.kunst.film'. 'NI' duidt erop dat het een
Nederlandse groep is, 'kunst' op het feit dat hij over
kunst gaat, een onderwerp dat weer is ingedeeld in
andere groepen, zoals film.
Usenet is de algemene naam voor het algehele
systeem van nieuwsgroepen. Om op Usenet berichten
te lezen en te plaatsen, kun je bekende programma's
als Microsoft Outlook Express of Netscape Communi-
cator gebruiken. Je kunt ook een apart programma
(een newsreader) downloaden bij bijvoorbeeld de soft-
ware site Thcows (www.tucows.com). De zeer goede
zoekmachine Google (www.google.nl > discussiegroe-
pen of rechtstreeks: http://groups.google.com) houdt
overigens een compleet archief bij van alle postings op
bijna alle nieuwsgroepen van de afgelopen jaren.

Speciale toewijding
Nieuwsgroepen worden veel gebruikt voor hulp bij
technische vragen, bijvoorbeeld over computers of
videorecorders. De loyaliteit in dit soort groepen is
groot; je krijgt meestal snel vakkundig antwoord .
Ook kun je er op zoek naar specialisten die in hun
berichten vaak hun homepage vermelden alwaar je
een zee van informatie vindt over jouw onderwerp .
Specifieke vragen over bijvoorbeeld een bepaalde
videocamera kun je overigens beter op een specia-
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listisch web forum zoeken (voor consumenten is er
bijvoorbeeld www.kieskeurig.nl).
Usenet is ook het domein van de geek, het broertje
van de nerd zou je kunnen zeggen. Een geek is
iemand met een speciale toewijding, zoals bijvoor-
beeld vogelaars (nl.vogels.vogelaar) of filmliefheb-
bers (nl.kunst.film). In deze laatste nieuwsgroep zijn
veel professionele filmmakers en studenten actief
die informatie en meningen uitwisselen. Echte geeks
zijn ook veel te vinden in de nieuwsgroepen voor
fans. Zo is er een drukbezochte en '-beposte'
nieuwsgroep over de televisieserie Seinfeld
(alt. tv.seinfeld).
De meest succesvolle manier waarop Usenet
gebruikt wordt (maar wel illegaal) behelst het uit-
wisselen van multimediale bestanden (zie bijvoor-
beeld alt.binaries.music.mp3). Usenet is een ware
goudmijn van foto's, mp3's en zogenaamde bootlegs
(illegale opnames van bijzondere concerten). Vaak
verschijnen er ook complete versies van gewilde
films uit de massacultuur (zoals bijvoorbeeld
Starwars), nog voordat ze in de bioscoop te zien zijn.

Verregaande openheid
Nieuwsgroepen worden niet gemodereerd; er is
geen redactie die berichten redigeert of verwijdert.
Doordat nieuwsgroepen bovendien geen eenduidige
eigenaar en geen vaste locatie hebben, is censuur
opleggen vrijwel niet mogelijk. Het is een openbare
ruimte zonder 'God of gebod'. Deze verregaande
openheid is tegelijk de sterke als de zwakke kant
van het systeem.
Voordeel is dat nieuwsgroepen vaak erg dichtbij 'de
straat' staan, mensen berichten er over wat hen
bezighoudt. Je krijgt dus een goed beeld van wat er
leeft in bepaalde vakgebieden of ten aanzien van
bepaalde thema's. Zo waren denkbeelden zoals we
die nu bij de LPF tegenkomen al een aantal jaren te
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lezen in nl. politiek. De ontwikkelingen in deze
nieuwsgroep zijn tegelijk een voorbeeld van de
zwakke kant van het medium. Serieuze debaters
werden op een gegeven moment geprovoceerd door
mensen die erop uit waren om hun niet-politiekcor-
recte meningen te testen en te kijken hoe ver ze
daarmee konden gaan. Het gevolg was dat veel
mensen de nieuwsgroep verlieten en dat de provo-
cateurs overbleven om verder zonder tegenstand
hun meningen verder uit te wisselen. Het niveau
van de discussie in nl. politiek is dan ook sterk
gedaald en er is geen vorm van moderatie die daar
iets aan kan doen.

Niveau der delen
Wie in nieuwsgroepen het proces van zelforganisa-
tie in 'mensenzwermen' wil bestuderen is op het
juiste adres. Daarin wordt in ieder geval duidelijk
dat de vraag of het geheel meer is dan de som der
delen, heel erg afhangt van het niveau der delen. En
dat is in het Usenet zonder leiding, moderatie of
censuur, om het maar eufemistisch uit te drukken,
erg wisselend.

Kennismaken met nieuwsgroepen:

nl. taal
nl.wetenschap
nl.kunst.film
nl. vogels. vogelaar
alt. tV.seinfeld
alt.binaries.music.mp3
nl.eeuwig.september
nl.eeuwig.emma+viola
nl.politiek
nl.comp.sys.mac
nl.hobby.video
nl. stad. amsterdam

•

http://www.kieskeurig.nl.
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Onbestemde toekomst
(7)Volgens een derde impliciet stokpaardje zou het oude
en dus ongodsdienstige humanisme in geseculariseerd
Nederland tot een brede politieke en maatschappelijke
overeenstemming over waarden hebben geleid. Bijgevolg
zou de ongodsdienstige humanistische levensbeschou-
wing humanisten niet langer van niet-humanisten onder-
scheiden (Duyvendak, Rekenschap,maart 1999). Dit stok-
paardje laat onverlet dat er van een welhaast alom aan-
vaard zijn van het beginsel van het ongodsdienstig huma-
nisme, geen sprake is gegeven de reactie van bisschop-
penconferentie en Samen op Weg-kerken op het wets-
voorstel voor de euthanasie en het ageren van het CDA
via Europa tegen de aangenomen wet.

(6) Een tweede impliciet
stokpaardje noemt het een
ongepast 'zich afzetten
tegen de religies' om tegen
een achterstelling van niet-
gelovende en niet-kerkelij-
ke burgers ten opzichte
van godsdienstige burgers
op te komen. (Ten Hoeve,
de Humanist zomer 1999)
Oppositie tegen de christe-
lijke levensbeschouwingen
moet verbondenheid wor-
den. (Kunneman, Humanist
r/2002) Dit stokpaardje laat onverlet dat er in grote delen
van het land in de zorginstellingen voor niet-gelovende
en niet-kerkelijke burgers, rond vijftig procent van de
bevolking, hoewel in de bedprijs inbegrepen in feite geen
humanistische geestelijke verzorging beschikbaar is.
(Humus, 1/2002)

Vaag 'humaannisme'

(I) 'Zelf denken, samen doen' en 'Praat, denk en werk mee
aan een humanistische toekomst' waren over de afge-
lopen jaren de lijfspreuken, waarmee het HV nieuwe leden
trachtte te winnen. Het 'zelf denken' staat voor interne
reflectie op het humanisme als levensbeschouwelijke
inspiratiebron, hetgeen betekent dat het HV die inspiratie
niet langer als een levensbeschouwelijk genootschap naar
buiten brengt.
(2) Het kenmerk van de 'humanistische toekomst' is
humaniteit op mondiaal niveau. Zonder precies te zien
hoe, hoopt het impliciete humanisme dit mondiaal niveau
van humaniteit te bereiken via het 'kleine humanisme', al
is dit slechts op zingeving en humaniteit op het niveau
van het dagelijkse handelen van ieder mens afzonderlijk
gericht. (Kunneman, de Humanist 1/2002)

(3) Het impliciete humanisme gelooft in mensen, humani-
seren en humane omgangsvormen. Op die basis lanceerde
Kunneman het kleine humanisme als nieuwe koers, hoe-
wel voordien al miljoenen het kleine humanisme gestalte
hadden gegeven: vrijwilligers, inspirerende leraren, empa-
thische artsen, betrokken managers en integere politici.
Dus is het kleine humanisme in feite niets meer dan het
gewoon menselijk handelen, waar Kunneman het etiket
humanisme op plakte.

Uit Cliteurs column 'Tropenjaren' (de Humanist 312002)
valt op te maken dat de impliciete humanisten, werk-
zaam bij de Universiteit voor Humanistiek (UvH) en het
Landelijk Bureau (LB)van het Humanistisch Verbond (HV)
degenen zijn, die daartoe vrijgesteld over de afgelopen
jaren de inhoud en het gezicht van het humanisme in
ons land bepaalden. Nadat Cliteur de handdoek in de
ring gooide zijn er inmiddels zeven jaren voorbij gegaan,
hetgeen een goede aanleiding is om de zegeningen van
de zeven impliciete jaren na hem als volgt te tellen.

Invloed humanisme overschat
(4) Het impliciete humanisme had de pretentie om vanuit
'Werken met waarden' (HV,2000) het maatschappelijk
debat van de 2Ie eeuw te leiden. Bij de teloorgang van
Paars was van dit impliciete leiderschap van het debat
weinig te merken. Toch heet het nu dat er na de donkere
dagen van I I september en 6 mei toch nog hoop gloort
als het humanisme in ons land het debat over die gebeur-
tenissen aan mag voeren. (VanVugt, Humus 2/2002) Het
impliciete humanisme toont hier de eigen invloed als
maatschappelijke pressiegroep te overschatten.
(5) Over de afgelopen jaren was een impliciet huma-
nistisch stokpaardje dat het humanisme als ongodsdien-
stige levensbeschouwing moest worden opgegeven ter
wille van de samenwerking op maatschappelijk terrein
met andersdenkenden ('Werken met waarden'). Dit stok-
paardje laat onverlet dat de beginselen van het levensbe-
schouwelijk humanisme en de statuten van het HV een
uitstekende basis bieden voor een maatschappelijke
opstelling met behoud van de eigen identiteit en in
samenwerking met derden.

Samenvattend heeft het impliciete humanisme de
ongodsdienstige humanistische levensbeschouwing als
onderscheidend kenmerk losgelaten. Een vaag 'humaan-
nisme', dat middels het debat en via het kleine huma-
nisme naar een onbestemde toekomst streeft, heeft de
plaats ervan ingenomen.

Verkerk is - voor zover bekend - de enige spijtoptant.
Hoewel zij als opvolger van Cliteur tijdens haar voorzit-
terschap van het HV (1995-1997) het tegendeel bepleitte,
hield zij het HV in 2001 bij het ss-jarig bestaan met
Cliteur voor dat het suïcidaal is om - met de bijbehorende
belangenbehartiging'voor ongodsdienstige burgers - het
ongodsdienstige humanisme als alternatief voor de gods-
dienstige levensbeschouwingen in ruil voor een levensbe-
schouwelijk kleurloos humaannisme als onderscheidend
kenmerk los te laten (Verkerk, de Humanist, zomer 2001).

GerAbraham, Delft
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Bernadette van Beek, Nijmegen

Louska Schipper,Utrecht

Nacht van de
~I~. :t!~ ~.I

0. ""It.,da"' •• hno", Il:lwUIel ,",ou",nl _,d op' .P'" W"IV-'p>'ohn

•••"b.I.",.' ••9 •••••h<>mo.eh••••••••" •••I ••••~.tI ••• IOlh••••t Nt •••1

1 UI' do G•••••d•• t " h•••.•"' •• .en ~ "••11te"' •••.'"' •••••,rMl.h••

I ••• ' ••.•••' Inh •••••• , •• ft IloIjl" haUI. lil •••".' •••• '" ,n 'o." ••• o"do ."9"

In<lo_l.n"""'._' ••.•••nOl'"."",,..,. •.,••, ""'''' '!.t...' t,,,,,,,, D.••.•' ~
••••••••••••_""£04>""''''''_.'''... ""I'"P"." ••~,...to..-n.....n.A~"""".
_..-Iol,d.'_t.icT '«M;n •••••""p"" ,,-~"•.•••~"V"'''''''''' .,_.- ....•.e<r
_ ••. ~ •• .,.""''"n'''".,.'c_.'l ••••• ,h•••.•• "' •• " •• t", """ ••••• ,, ",,',;'" _.J,
•.""";,,opo_.......,IC>"I..op' •.•boo" •••••.. ,~,.do1.'_ ••••
~.,::-:.:.='~';:nz;;;'=:~:::::~,:.;;",:;'=.:,.~'
••••• ,..••••••••",.-. ••'IP'"""' •• ,-" •. ,, _U"'~ ""'1'1, ,.,..,
_, •• ' ••.•• ~.fi __ ".,alo.~,,", •.•••• _ ".-"',.."
~,~"""""."no.,.,..•"""""-..h •••.•••.",,
I•• D< ,...ro...lt •••• I><,I> •• ~ ,,<1>,••••• "'-«10 Ho"''''''' •.•'''
•••••". ••• Ci4<nL!<II""_""i' •• r__ oj>. '1'"

:~~~::'"" •••••.•.•••" .•••.••• <l"~ •• ,. '"""

r"" •.,,,••,.,,,,,,,"' •."""""""loO.,I»
H.tn;>"",,,,,--t>,...,Ix..t ' .•••' ".•••• '".~,,"
-..don~ "" ""'J ".r.1. ,."oLo •• I'I-<'",,,

~;:7.::';'~~;~:,::~1
;;~::.~-:' ~Rd::;.-:: ." "''''
'''''" •••• "'''" •• <1<''' • .",. ,•••
,.,.••.,"~. ""~",,,.,,,,,,,,, I

::,"':.',',:~:':";~.""':':'''h...
I0Io< ••.• " n.. .,-1 '4, ~ .• , ,.>001.. ""

o

Tendentieus stuk

Wat een kortzichtige en
ongenuanceerde column
van de hand van Bert
Boelaars in de Humanist
2/2002. Het is een zeer
tendentieus stuk. Met
geen enkel cijfer worden
beweringen onderbouwd.
Informatie via via verkre-
gen, wordt niet nagetrok-
ken.
Ik distantieer mij geheel
van de zogenaamde
humanistische waarden
en normen waar Boelaars
zich achter denkt te kun-
nen verschuilen. We
leven in een multicultu-
rele samenleving, daar
valt niets meer aan te
veranderen. Zoals in elke samenleving gebeuren er
dingen die niet door de beugel kunnen. Andere men-
sen lastig vallen, uitschelden, of te lijf gaan is niet
goed te keuren en moet ook voorkomen of bestraft
worden.
Maatschappelijke problemen dienen echter opgelost te
worden. Dit lukt volgens mij niet door in een column
je cynisch te uiten, je angsten te ventileren, zonder
respect voor anderen. Hierdoor isoleer je je van ande-
ren en zul je geen dialoog tot stand brengen. Als je je
wat meer verdiept in anderen en andere waarden en
normen, zul je merken dat er nog veel meer te koop is
dan couscous.

Media en de oorlog

Hierbij wil ik u laten weten dat ik nog steeds met erg
veel plezier de stukken in de Humanist lees. De prettige
schrijfstijl, het overzichtelijk weergeven van feiten en
daarbij de duidelijke meningen (niet met alle winden
mee waaiend, en zeer helder geformuleerd) spreken
mij erg aan. Dit kwam ook weer duidelijk naar voren
in het artikel 'Media en de oorlog' in de Palestijnse
gebieden door Stan van Houcke mei/juni 2002.

In zijn artikel over
Gerard Reve (de
Humanist 2/2002)

haalt Paul Cliteur het
volgende aan uit een
brief aan Simon C.:
'Wat is alles toch
wonderlijk! Als je bij-
voorbeeld nagaat, dat
ijs precies bij 0 gra-
den Celsius overgaat
in water, en dat dat-
zelfde water weer bij
precies 100 graden
kookt, geen graad
meer of minder! Dat
kan nooit toevallig
wezen: er moet een
God zijn.'
Bij uitspraken van

Reve over het geloof kan men zich vaak afvragen of
het serieus bedoeld is. Hier ligt de zaak eenvoudig: de
ironie druipt er vanaf. Reve weet heel goed dat de
temperatuurschaal van Celsius een kwestie is van
afspraken tussen mensen en niets te maken heeft met
goddelijke voorzienigheid of zoiets. Het is eigenlijk
een flauwe grap. Het is merkwaardig dat Cliteur dit
citaat vindt getuigen van een classicistische natuur-
lijke theologie.
Ik lees de Humanist van begin tot eind. Dat valt niet
altijd mee. Bij sommige auteurs heb ik moeite met
woordgebruik en gedachtegang. Zal wel iets met mijn
bètaopleiding te maken hebben.Voortaan is het wat
makkelijker: Paul Cliteur hoef ik niet serieus te
nemen; zijn artikelen kan ik gevoeglijk overslaan.

Voortaan Cliteur overslaan

Ingezonden brieven plaatst de

Humanist graag. Wel behoudt de

redactie zich het recht voor brieven in

te korten, of plaatsing af te wijzen.

Bijdragen bij voorkeur

per e-mail naar:

redactie@humanist.nl

]. H. Schmieman, Alkmaar
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Weggestopte vluchtelingen

Na het lezen van het
artikel 'Weggestopte
vluchtelingen' door
Berthold van Maris in het
juli/augustus-nummer
van de Humanist kon ik
het als dichter niet laten
een gedicht te schrijven.
Vooral nu er zó vreselijk
ongenuanceerd van alles
geroepen wordt in dit
voor mij steeds 'vreem-
der' wordende landje wil
ik dit gedicht ook naar
buiten brengen. Het
achterliggende gevoel
komt waarschijnlijk des
te sterker bij mij omdat
ik als contactpersoon bij
Humanitas- multicultu-

reel met name te maken heb met alleenstaande min-
derjarige asielzoeker ('ama's') die zich toevallig wel te
pletter werken en leren om te laten zien dat ze echt
iets betekenen in deze wereld. Zo is een Afghaanse
jongen die net twee jaar in Nederland is cum laude
overgegaan naar het 2e jaar van de detailhandelschool.
Als er toch geroepen wordt 'Uitgeprocedeerde ama's
krijgen geen geld meer' en als hier in het Dagblad van
het Noorden de uitslag van de stelling 'Zijn we te tole-
rant geweest in Nederland?' is dat 82 procent vindt
van wel...dan ... eh ...tsja ... een mens moet toch wat!

Gast
Jouw ogen kijken al zo ver
verwijderd van dit land;
in een rij medegasten
schuifel jij voort door de poort
met uitgeput lijf naar jouw
gastenverblijf.

Wanhoop en paniek hebben
akelig zichtbaar mineurgroeven
in jouw gelaat geëtst van oog
tot mond lachend, huil je de
pijn van vertwijfeling voor je
uit door grappen te maken over
jouw land, jouw taal, ons leven hier.

Nee, niet jouw leven want in onze
papieren cultuur besta jij niet
en toch ...
ben jij wie je bent, even trots als wij,
ben jij wie je wilt zijn geworteld in
een geurige kleurige wereld vol
herkenning en herinnering aan
verwante zielen.

In deze door stormen gevormde woestijn
lijk jij een alleenstaande boom;
met zoekende, vragende gebaren grijpen
de takken aan jouw stam hunkerend naar
groei en bloei om zich heen; misschien
sta je toch niet vanzelfsprekend alleen?

Je bent nog te jong: jouw leven hoort nog
te beginnen in nachten met een volle maan;
minder-jarig, jawel, mensenkind als alle
kinderen: toch is jouw recht van bestaan
afgekort en afgedaan tot een nummer en
drie letters: AMA is jouw nieuwe naam ...

Ina Sousa, Groningen
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voorzover ik weet t.g.v.
het netmanagement ter
ziele gegane VPRO-radio
programma Het Gebouw.
Dus, afsluitend:
BRAVOI!,en ga zo door.

Matthijs Bakkeren,
Oosterbeek

Ik reageer (vrijwel) nooit op artikelen in kranten en/of
weekbladen, maar wil nu toch daarvan afwijken, voor-
al nadat recent het fenomeen 'Harry' Mens 's avonds
voor Hotel Des Indes voor de tv opdook met de NOVA-
microfoon in de hand.
Mijn complimenten voor uw essay over het verschijn-
sel (L)PF,waarin op een harde maar intelligente/eru-
diete wijze de opkomst van een m.i. totale nitwit
wordt geanalyseerd.
Ik had, maar dat zal wel aan mij liggen, al jarenlang
niets meer van u vernomen na uw opvallende aanwe-
zigheid bij (en uw conversaties tussendoor met
mevrouw Pijpers c.s.) in het onvolprezen, maar helaas

Bravo, Van Houcke
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Antisemitisme

REDACTION E EL

Meiden uit het Rifgebergte

Met interesse heb ik Bert Boelaars' gastcolumn 'De
nacht van de lange baarden' gelezen (de Humanist
212002). Ik viel hierbij toch over enige wat vage verwij-
zingen, zoals die naar een groep moslimvrouwen als
'van niets wetende meiden uit het Rifgebergte met hun
kinderschare' in een mij niet geheel duidelijk verband
met gesignaleerde haatpreken uit islamitische hoek. En
laten we het hierover eens zijn, er wordt inderdaad flink
gehaat op deze wereld. De meiden waar Boelaars op
doelt weten waarschijnlijk van niets omdat hun het
recht op onderwijs is ontzegd, en misschien hebben ze
wel zo'n grote kinderschare omdat ze op jonge leeftijd
uitgehuwelijkt zijn en omdat ze geen gebruik kunnen
maken van voorbehoedmiddelen. Als ze zich thuis wat
meer vrijheden permitteren, wordt hen wellicht accu-
zuur in het gezicht geworpen - over onderdrukking en
vervolging gesproken, nietwaar? Rare uitwassen van het
zoveelste patriarchale stelsel - ik vraag me af wat Plato
erover zou zeggen.

Intelligente immigrantenvrouwen
Misschien zou Boelaars, in de waardevolle traditie van
gedegen onderzoeksjournalistiek, er eens de statistie-
ken bij kunnen nemen om te zien hoeveel moslimmei-
den in Nederland met succes doorgestroomd zijn naar
hbo en universiteit. En dan zou hij ook nog eens kunnen
gaan praten met intelligente, hoogopgeleide immigran-
tenvrouwen over hun godsdienstbeleving en interpreta-
tie van de koran. Zij hebben hier vaak heel duidelijke
ideeën over, maar daar wordt nauwelijks naar
geluisterd. Ik denk dat de vijandige tendensen die
Boelaars signaleert ten dele geworteld zijn in patriar-
chisch machtsonevenwicht - 'ho' of 'he', da's mij om het
even. Pim Fortuyn gaf ook aan vrouwen het liefst thuis
te zien moederen met potten thee en dergelijke. Artikel
I van de grondwet garandeert vrijheid van godsdienst
en expressie. Dat is allesbehalve een lege huls - het legt
grote verantwoordelijkheden bij elke groepering en elk
individu in een levendige, bruisende samenleving dit
recht zorgvuldig en met inzicht te hanteren. Binnen het
'vrijemarktdenken', door Boelaars wederom in wazig
verband aangeduid als medeboosdoener, zou dit kun-
nen betekenen dat ondernemingen hun bewustzijn
meer kunnen verleggen naar de belevingswereld die
Boelaars schetst. Wellicht kunnen ze in hun productie-
processen en reclamecampagnes op intelligente wijze
positieve bijdragen aan het sociale klimaat leveren,
naast de eeuwige doelstelling veel winst te maken door
onze begeerte aan te wakkeren met overvloedige en
vervuilende consumptiegoederen.
Maak van uw hart geen moordkuil, meneer Boelaars, en
laat u niet regeren door angst: you have nothing to fear
but fear itself. In uw column uit u mijns inziens toch te
veel hatelijkheden om u te kunnen beroepen op een
humanistische invalshoek.

Alice Hautvast, Nijmegen
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Onzindelijk denken?

Onderweg een nummer
van de Humanist kopen
bleek een verassende
ontdekking. Vooral de
analyse van Van Houcke
over het fenomeen
Fortuyn leek ons erg to
the point: niet de macht
maar de belangstelling is
het doel. Overigens is dit
gedrag ook andere
Nederlandse politici niet
vreemd. Zij manifesteren
zich echter doorgaans
meer volwassen. De
redactionele bijdrage van
Chorus vuli/augustus)
vond ik een uiting van
eenzijdig en onzindelijk
denken. Natuurlijk is het
tonen van de Palestijnse vlag door mevrouw
Duisenberg op zichzelf geen uiting van antisemitisme
of Jodenhaat. Tenminste .... als zij zich in het verleden
ook betrokken heeft getoond voor het lijden van
Israëlische burgers onder de Palestijnse zelfmoordac-
ties op basis van kamikazereligies. Dat betwijfel ik.
Natuurlijk is Elders geen sympathisant van lieden
onder hakenkruizen en andere nationalistische sym-
bolen. Hij mag de Israëlische regering betichten van
barbaars gedrag, iets anders dan fascisme uit de vori-
ge eeuw. Tenminste als hij zich in het verleden ook
betrokken en bezorgd heeft getoond over de oorzaak
van het Palestijnse conflict: het blinde fanatisme van
een Islam, niet 'de' Islam. Als Chorus vindt dat Israël
recht van bestaan heeft en zich mag verdedigen tegen
culturen die uit pure jaloezie tegen het Westen het
Israëlische volk proberen met verraderlijke en
beestachtige terreuracties in zee te drijven, dan mag
hij ook begrip voor de Palestijnen tonen. Maar om dan
van de ene partij, schijnbaar de machtigste, te eisen
dat die wel de internationale conventies 'op het gebied
van mensenrechten' hanteert terwijl de Palestijnen en
datgene wat voor Palestijns gezag moet doorgaan
maar lukraak moordt, lijkt me zeer partijdig, maar niet
antisemitisch!

]. Martens, Blokzijl/Steenwijkerland
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PROTEST IHEU TEGEN NEDERLANDS VISUMBELEID

Week van de Toegankelijkheid

(30 sep t/m 4 okt). Info:

Landelijk Bureau Toeganke-lijk-

heid, tel. 0346-590115,

e-mail: info@lbt.nl.

Toegankelijkheidsprijs 2002 uit-

gereikt voor de best toeganke-

lijke internetsite voor kinderen

en worden vele regionale projec-

ten georganiseerd. De afsluiting

van de week vindt plaats op 4

oktober met het symposium

'Kinderen toegang vrij!' (Zie

Agenda). (CvM)

Yvonne Breuk,

directeur van

het

Humanistisch

Verbond .

De afgevaardigden uit Pakistan konden niet naar

Nederland komen omdat daar geen visum kantoor

service aanwezig is. De ambtenaren van het

ministerie van buitenlandse zaken waren evenmin

bereid om een alternatief te bedenken, aldus het

IHEU in de brief. "Wij willen de Nederlandse

regering aansporen om een redelijk, transparant

en consistent beleid te voeren om het publieke

beeld van Nederland als een gastvrij en open land

te behouden." Het IHEU is een internationale

organisatie met 95 groeperingen verspreid over

37 landen en heeft een raadgevende functie bij

de VNo Het ministerie van buitenlandse zaken

heeft nog niet gereageerd op de brief. (CvM)

van kindervoorzieningen.

"Het is een kleine moeite om

een school toegankelijk te

maken", aldus bouwkundige en

coördinatrice van de week Karin

van Erp. "Het vervangen van een

paar details helpt al een eind."

Op grond van financiële overwe-

gingen hoeven we het volgens

Van Erp niet te laten: "Als de

architect op de hoogte is van de

toegankelijkheidseisen wordt het

gewoon een integraal deel van

het bouwproces."

In de week wordt verder de

Een drempel, een trap of een te

smalle deur kunnen voor fysiek

en geestelijk gehandicapten al

snel een obstakel betekenen. In

de Week van de Toegankelijk-

heid, die op 30 september voor

de derde keer van start gaat,

staat de toegankelijkheid van kin-

dervoorzieningen centraal. De

week vangt aan met de uitreiking

van een Internationaal Symbool

Toegankelijkheid (lST) aan vijfen-

twintig scholen in de omgeving

van Almere en de presentatie van

een boek over toegankelijkheid

In een brief aan het ministerie van buitenlandse

zaken heeft de organisatie van de /nternational

Humanist and Ethical Union (IHEU) geprotesteerd

tegen het Nederlandse visumbeleid. Aanleiding

voor de brief vormde de weigering van een visum

aan zes leden van het IHEU, waardoor deze niet

in staat waren om het IHEU-congres bij te wonen

dat van 3 tlm 6 juli in Noordwijkerhout werd

gehouden.

De geweigerde personen waren afkomstig uit

Nigeria, Uganda, Kenya, Ethiopië, Ghana en

Colombia. De Nederlandse consulaten eisten een

bewijs van de gezondheid van de financiële situa-

tie van de leden en een officiële uitnodiging van

het IHEU voor het congres. Nadat aan deze eisen

was voldaan werd het verzoek om een visa echter

nog niet ingewilligd. "Allen waren op uitnodi-

ging van het IHEU naar Nederland gekomen en

waren in het bezit van een retourticket", aldus

WEEK VAN DE TOEGANKELIJKHEID

•
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VAN WERKSTAD NAAR PRETSTAD

Op de eerste mooie dag van het jaar krioelt het

Vondelpark in Amsterdam van de mensen die

genieten van de vroege, flauwe straaltjes lente-

zon. Een jongen en een meisje liggen in het gras

te vrijen, een groep jongeren wordt in hun zang

begeleid door een gitaar en in de verte is een stel

jongens aan het voetballen. Het zijn scènes als

deze die de socioloog Thaddeus Müller inspireer-

de tot zijn proefschrift de Warme stad: betrokken-
heid bij het publieke domein.

Pretstad
Het leven in de grote stad is volgens de traditio-

nele sociologische visie een kille, anonieme en

onpersoonlijke aangelegenheid. Interactie tussen

mensen in het publieke domein is zakelijk en

wordt gekenmerkt door 'onoplettende beleefd-

heid'. In de 'koude stad' respecteren we de priva-

cy van de ander en erkennen zijn aanwezigheid,

maar negeren hem verder zoveel mogelijk.

Thaddeus Müller betoogt dat er in het urbane

leven wel degelijk ruimte is voor intieme, per-

soonlijke of vriendelijke contacten: de 'warme

stad'.

Het zijn vooral hoogopgeleide, jonge mensen met

veel vrije tijd die regelmatig de stad ingaan om

mensen te kijken, bekenden of onbekenden te

ontmoeten in café's en te genieten van de inter-

actie in het publieke domein. Nu gebeurde dit

vroeger natuurlijk ook, maar de grote schaal

waarop dat vandaag de dag gebeurt is volgens

Müller een nieuw verschijnsel. Het karakter van

de binnenstad is in de afgelopen drie decennia

verandert van een 'werkstad' naar een 'pretstad'

waarin recreatie centraal staat.

Het boek van Müller doet denken aan een weten-

schappelijke uitwerking van de ideeën van de

SEPTEMBER/OKTOBER 2002 de HUMANIST

Internationale Situationisten, een kunstzinnige

stroming die de nadruk legde op de recreatieve

functie van de stad. 'We hebben al gewezen op

de noodzaak om situaties te construeren als een

van de fundamentele verlangens waar onze vol-

gende beschaving op zal worden gebouwd: aldus

situationist Ivan Chtcheglov in Founding a New

Urbanism uit 1953.

De koude ruimtes
De leden van deze beweging liepen door Parijs en

gaven op kaarten het sferische karakter van de

verschillende plekken in de stad aan. De gebrui-

kers van de publieke ruimt creëren volgens Müller

ook een soort mentale 'warmtekaart' waarop ze

interessante ruimtes aangeven. Zo ontwijken ze

de koude ruimtes van de stad zoals de Bijlmer en

Slotervaart. De bewoners van de binnenstad zijn

blank en rijk, maar mijden angstvallig de gekleur-

de periferie. Het in het oogspringende schisma op

basis van huidskleur dat hiermee ontstaat krijgt

helaas weinig aandacht van Müller. Het interes-

sante aan zijn studie is vooral dat het inzicht biedt

in de manier waarop sociale interactie in het

publieke leven tot stand komt. Als je de vaardig-

heid en de durf kunt opbrengen om die interactie

aan te gaan, kan dit veel persoonlijke voldoening

opleveren en de stad tot een 'warmere' plek

maken. (CvM)

De warme stad:
betrokkenheid bij
het publieke
domein
Thaddeus Müller,

Jan van Arkel,

Utrecht 2002

192 blz., € 14,95.
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DOODSTRAF VOOR OVERSPELIGE NIGERIAANSE VROUW

vincie Katsina maakt men gebruik van de Shari'a

(islamitische wetgeving) volgens welke een man

of vrouw die overspel pleegt ter dood veroor-

deeld mag worden. De Nigeriaanse overheid

erkent dat de discriminatie van vrouwen en de

doodstraf onmenselijk zijn, maar erkent tegelijk

het zelfbeschikkingsrecht van haar provincies. De

advocaten van Kurami gaan weer in beroep en

wellicht eindigt de zaak voor het hooggerechts-

hof in de hoofdstaf Abuja.

(CvM)

traal stelt. Bepaalde problemen zoals milieuvervui-

ling vereisen nu eenmaal een internationale aan-

pak: 'De lucht stoort zich niet aan landgrenzen.'

Hoe terecht de constateringen van Nussbaum ook

mogen zijn, het warrige maar interessante artikel

van dirigent Daniel Barenboim levert een belang-

rijke correctie op haar gedachten. Patriottisme en

nationalisme zijn niet gelijk; ze betekenen beide

trots op het vaderland, maar laatstgenoemde

betekent bovendien minachting voor andere lan-

den. Het vier pagina's tellende stuk van

Barenboim, 'Duitsers, Joden en Muziek', is helaas

de enige vertegenwoordiger van het 'kunstge-

deelte' op de 94 pagina's van Eutopia, terwijl het

blad zich toch expliciet profileert als een podium

voor 'cultuur in haar kunstzinnige vorm'.

De meeste artikelen in Eutopia zijn intelligent en

toegankelijk. Door een gemiddelde lengte van

zeven tot acht pagina's lees je ze snel door, terwijl

toch het idee ontstaat dat

je iets fundamenteels hebt

gelezen. (CvM)

Eutopia, Podium voor
politiek, cultuur en kunst
- nummer 2,

juni 2002

€ 8.00 .

In de Nigeriaanse staat Katsina heeft een regiona-

le rechtbank de dertigjarige Amina Lawal Kurami

veroordeeld tot de doodstraf door steniging van-

wege overspel en het krijgen van een buitenech-

telijk kind. Het beroep van de vrouw voor een

islamitische rechtbank in Noord-Nigeria werd

afgewezen. De waarschijnlijke vader werd vrijge-

sproken bij gebrek aan bewijs.

In Nigeria hebben lagere overheden de bevoegd-

heid om wetgeving te introduceren die strijdig is

met de federale Nigeriaanse wetgeving. In de pro-

Een podium bieden voor 'het Europese cultuurgoed

in zijn transculturele, hybride en kunstzinnige

vorm', is de achterliggende gedachte van het vier-

maandelijkse tijdschrift Eutopia. Het tijdschrift van

de Rotterdamse Kunststichting bracht afgelopen

zomer het tweede nummer uit, met bijdragen van

onder anderen de Amerikaanse filosofe Martha

Nussbaum, Orhan Paruk en Michael Moore.

Culturele diversiteit, patriottisme en kosmopoli-

tisme vormen de discussiepunten van dit nummer .

Door de filosofische, antropologische, sociologische

en literaire benadering vormt zich een divers blad .

In een polemisch essay stelt Orhan Pamuk dat de

oorzaak voor de haat jegens het Westen die ten

grondslag lag aan de aanslagen van 11 september

niet gezocht moet worden in de islam of de kloof

tussen rijk en arm, maar in de 'verpletterende ver-

nedering die de derdewereldlanden geïnfecteerd

heeft'.

In Amerika wordt het schisma tussen Oost en West

nog eens versterkt door de oproep van intellectue-

len (zoals de filosoof Richard Rorty) om de

waarden van patriottisme en nationale trots cen-

traal te stellen. Althans, zo beweert Martha

Nussbaum in haar bijdrage 'Patriottisme en kosmo-

politisme'. Zij pleit voor een kosmopolitische

wereldburger in plaats van de nationalistische bur-

ger die vooral het belang van het vaderland cen-

DE LUCHT STOORT ZICH NIET AAN LANDSGRENZEN
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ROB TIELMAN

Stank voor dank

•

het socialistischeNVV (Nederlands Verbond van

Vakverenigingen) fuseren met het katholieke
NKV (Nederlands Katholiek Vakver-bond) in de

FNV(Federale Nederlandse Vakvereniging) met
Wim Kok als voorzitter. Het NKV had geëist dat

er regelmatig overlegd zou worden met de
rooms-katholieke kerk. Wim Kok vond dat
prima als bij dat overleg ook de Raadvan
Kerken (RvK)en het Humanistisch Verbond (HV)
zouden worden betrokken. De RvKvond dat
dan ook het CNV(Christelijk Nationaal

Vakverbond) erbij moest komen. En het CNV
wilde niet meedoen als het 'anti-christelijke' HV

erbij zou zijn.

Gordiaanse knoop
Evenwas ik als toenmalig HV-voorzitter bang
dat wij opgeofferd zouden worden aan vak-
bondsbelangen. Maar Wim Kok hakte deze
Gordiaanse knoop door en zei: "Ik nodig alle

genoemde organisaties uit. Wie niet mee wil
doen, moet dat zelf maar weten, maar ik sluit
niemand uit." Waarop het CNVeieren voor zijn
geld koos en toch maar mee ging doen.
Sindsdien is er een goed overleg ontstaan tus-
sen vakbeweging en levensbeschouwelijke
organisaties om te streven naar een sociaal
rechtvaardiger samenleving.
Als oud-voorzitter van het IHEUben ik blij dat
op dit congres de internationale humanisten
hun dankbaarheid voor geestverwant Wim Kok
hebben laten blijken. Er is in het buitenland
kennelijk meer waardering voor de goede kan-
ten van ons poldermodel dan in het ondankba-
re en verwende Nederland zelf...

Geen woord van waardering
Zij begrijpen daarom ook niet hoe van Wim
Kok afscheid is genomen: geen woord van
waardering vanuit de volksvertegenwoordiging,
maar alleen stank voor dank! De stank van (niet

bestaande) rokende puinhopen wel te ver-
staan... Ik kon dat onze buitenlandse geestver-

wanten in ieder geval niet uitleggen.
Ik kon wel een eigen ervaring met Wim Kok
aan hen doorgeven. Eind jaren zeventig ging

Het internationale humanistencongres van juli

2002 vond ik zeer geslaagd. Niet alleen door de

informele ontmoetingen met geestverwanten
uit tientallen landen, maar ook door enkele
indrukwekkende gebeurtenissen.

De grootste impressie maakte op mij de toe-
spraak die de oud-voorzitter Paul Kurtz van de
International Humanist and Ethical Union hield
bij de aanbieding van het boek over 50 jaar

geschiedenis van het IHEUaan voormalig
minister-president Wim Kok. De meeste

Nederlanders beseffen niet wat een grote
indruk de Paarsekabinetten wereldwijd
gemaakt hebben op onze geestverwanten.
Afgezien van België is er geen ander land waar

humanisten grondwettelijk gelijkberechtigd
zijn. Vrijwel overal kan men slechts dromen van
het recht op menselijke zelfbeschikking in
zaken als euthanasie, prostitutie, homoseksua-
liteit, softdrugs, vrouwenrechten, gehandicap-
ten, leeftijdsdiscriminatie enzovoorts. Voor ons
allemaal vanzelfsprekend geworden, maar voor
buitenlandse humanisten een lichtend voor-

beeld.

SEPTEMBER/OKTOBER 2002 de HUMANIST



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~ ...._._--_.--- -'-.' -_._. '--'" .~~.

re; J .~.iCji;;,d~\ irR18infllC ') {t,\\ A

~~

Vijfdelige tv-serie Codenaam Mens op TELEAC.

Codenaam Mens
Vanaf 5 sep. - Ned 1.
Vijfdelige serie van Teleac op donderdagavond .
Elk programma zal de identiteit van de mens van-
uit een andere invalshoek benaderen. Aan bod
komen respectievelijk het lichaam, DNA, de herse-
nen, de samenleving en de ontstaansverhalen van
de mens. Met o.a. filosoof Bert Keizer en socio-
loog Abram de Swaan. Presentatie: Jacobine Geel.
Tijd: 23.10 - 23.35 uur .

TELEVISIE

de HUMANIST SEPTEMBER/OKTOBER 2002

Tsjetsjenië
2 okt. - Ned 1.
In de documentaire 'Tsjetsjenië slaap zacht' doen
vijf oorlogsjournalisten hun verhaal die betrokken
waren bij de twee oorlogen die van 1994 tot 200
in Tsjetsjenië woedden. IKON, tijd: 22.45 - 23.34
uur .

Fotografie
25 sep. - Ned 1.
"Oorlog is een manier om menselijkheid te vernie-
tigen, fotografie is het tegenovergestelde daar-
van". Aldus oorlogsfotograaf James Nachtwey in
de Zwitserse documentaire 'Oorlogsfotograaf:
James Nachtwey' van Christian Frei. IKON, tijd:
22.45 - 23.34 uur.

Familieverhalen
4 okt. tlm 21 sep. - Amsterdam
'Persoonlijke ervaringen geven een ander beeld
dan het nieuws'. Een tentoonstelling over de
levens en het ontstaan van negen Zuid-Afrikaanse
gezinnen. Tijd: 10.00 - 17.00 uur. KIT
Tropenmuseum, Linneausstraat 2, Amsterdam. Tel.
020-5688422. e-mail: tropenmuseum@kit.nl

Grijze Geuzen
16 okt. - Brussel
Congres 'Ook vrijzinnige humanisten worden
ouder' met de nadruk op een Belgisch-
Nederlandse benadering binnen het humanisme .
Sprekers: lco van der Willik, Leo Hoogeveen en
Danielle Vandermeulen. Tijd: 11.30 - 17.00 .
Kosten: 3 euro / 13 euro .

LEZINGEN & SYMPOSIA

Anarchisme
23 nov. - Heerenveen
De vierde Domela Nieuwenhuis-Iezing door Hans
Visser. Anarchisme als inspiratiebron voor leven en
werk. Inclusief rondleiding in het Domela
Nieuwenhuis-museum .
Tijd: 14.30 uur. Kosten: 2.50 euro. tel. 020-
6732820, www.fdnmuseum.nl

EXPOSITIES

Feest!
26 okt. tlm 5 jan. - Amsterdam
Traditionele Nederlandse feestdagen in beeld
gebracht door fotograaf Morad Bouchakour. Tijd:
10.00 - 17.00 uur. Kosten: 8 euro. Rijksmuseum
Amsterdam, Stadhouderskade 42, Amsterdam. Tel.
020 - 6747000

Toegankelijkheid
4 okt. - Zwolle
Symposium 'Kinderen Toegang Vrij i'. Ontwerp en
inrichting van toegankelijke voorzieningen voor
kinderen. Afsluiting van de Week van de
Toegankelijkheid. Tijd: 9.30 - 16.00 uur. Vrije
Toegang. Ecodrome, Zwolle. Tel: 0346-590115.

Woodbrokers
4 okt. - Barchem
Opening van het nieuwe Woodbrookershuis in
Barchem. De Vereniging Woodbrookers Barchem
werd in 1911 opgericht en biedt vandaag de dag
ruimte voor vrijzinnige 'ontmoeting en bezin-
ning'. Tel. 0573 - 441734, e-mail: adm@woodbroo-
kershuis.nl

Berlusconi
29 sep. - Amsterdam
Film over de invloed van de Italiaanse premier
Sylvio Berlusconi op de media in zijn land.
Gemaakt en ingeleid door Anna Buchetti.
Aansluitend debat. Tijd: 20.15 uur. Kosten: 7,50
euro. De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10. Tel.
020-5535151, e-mail: balie@balie.nl
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LEZERS AAN HET WOORD

Muziek
Ik houd van klassiek, vooral kamermuziek maar ook gewij-
de muziek; als ex-misdienaar heb ik een passie voor
Gregoriaans. Opera's moeten nog komen. Ik mag wel wat
meer openstaan voor moderne- en wereldmuziek. Die
Afrikaanse en Japanse trommelaars zijn fantastisch!
(CvM)

Ed Huijg (53) is regioconsulent voor het Humanis-tisch
Verbond en woont in Amsterdam. Hij was medeorganisa-
tor van IHEU-congres 2002 en zet proefprojecten op voor
de reïntegratie van
(ex-)gedetineerden.

Humanisme is voor mij
Het geloof in en het werken aan een betere wereld met
minder (nucleaire) oorlogsdreiging (in Irak en het Midden-
Oosten), honger, armoede en ziekte (zoals aids in Afrika en
Azië). Het humanisme betekent voor mij het benadrukken
van het geestelijke in plaats van al dat uiterlijke, lichame-
lijke vertoon van vandaag de dag.

Maakt zich boos over
De mateloze verrijking, het materialisme en de hang naar
overdreven luxe in onze cultuur. De weelde, de vulgaire
hebzucht en het gebrek aan eenvoud zijn stuitend.

Wakker te maken voor
Eigenlijk nergens voor. Ik vind slapen een van de meest
aangename bezigheden die er bestaan. Ik heb te doen met
mij bekende mensen die moeilijk in slaap vallen of erg
vroeg wakker worden.

Heimelijk genoegen
Een beetje een Big Brother-achtig vraagje, maar wel erg
van deze tijd. Voyeurisme, exhibitionisme en gebrek aan
respect zijn aan de orde van de dag.

Mijlpaal
Toen ik in 1974 afstudeerde in de andragogie (vorming van
volwassen, red.). 0 ja, tijdens mijn opleiding Hoger
Management kreeg ik een negen voor de module
financiën, onbegrijpelijk ...

Kijk voor een uitgebreidere agenda op
www.humanist.nl

Dinsdag Desmet
Wekelijks radioprogramma over cultuur, poli-
tiek en moraal gepresenteerd door Theodor
Holman. Met gasten, live muziek en satire
vanuit het Amsterdams café Desmet. Dinsdag.
Tijd: 14.02 - 16.00 uur. Human, 747 AM.

RADIO

SPREKEND

Where was 17
30 okt. - Ned 1.
Een documentaire over Tim Rose, een muzi-
kant die geen legende werd. Regie: Jeacques
Laureys. Human, tijd: 22.52 - 23.41 uur.

Jo (oenen - Ruimtekunstenaar,
bouwmeester
23 okt. - Ned 1.
Werken en denken van rijksbouwmeester Jo
Coenen in beeld gebracht door Anet van
Barneveld. Human, tijd: 22.53 - 23.43 uur.

Het Ei van Erasmus
Bert Boelaars stelt wekelijks een kort pro-
gramma samen waarin uiteenlopende actuele
humanistische activiteiten en thema's aan bod
komen. Maandag. Tijd: 19.00 - 19.10 uur.
Human, 747 AM.

Het landgoed
24 september - Docudrama over een eeuw
dekolonisatie. De voormalig zelfbenoemde
president van Rhodesie lan Smith (Ton Lutz)
waadt door de puinhopen van zijn landgoed.
Hij ontmoet Mahatma Gandhi (Jacques
Commandeur) en SeseSoku Mobutu (Eric van
der Donk) die hem van hun verschillende
visies op dekolonisatie proberen te overtui-
gen. Geschreven door Pieter Hilhorst en Chris
Keulemans. Human, tijd: 16:02 - 16:45, 747
AM en herhaling: 00:02 - 00:43, Radio 1.

SEPTEMBER/OKTOBER 2002 de HUMANIST
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Redactie: Edith Brugmans

Cultuurfilosofie
Katholieke, reformatorische, humanistische,
islamitische en joodse reflecties over onze cultuur

-;,-

~ .. ,

Terwijl de meeste publicaties op het gebied van de cultuurfilosofie zich beperken tot
een kritische en negatieve analyse van de hedendaagse westerse cultuur en hooguit
enkele suggesties voor een positieve benadering bevatten, wil dit boek meer. De inzet
is te tonen hoe een cultuurfilosofie vanuit levensbeschouwelijke perspectieven een
positieve bijdrage kan leveren aan de toekomst van onze cultuur.
De auteurs van dit boek zijn: I.B.H. Abram, WAchterberg (t 2002), K. Boey,
A. van Bommel, J.A.M. Bransen, E.HL. Brugmans, PB. Cliteur, l¥oF.e.M. Derkse,
WJ. van der Dussen, HG. Geertsema, PA.HM. van Gennip,. B. Goudzwaard,

S. Griffioen, A. van der Heide,. J. van der Hoeven, F.e.L.M. Jacobs, P.HA.J. Jonkers, v: Kal, A. Karagül, R. Kuiper,
HA.M. Manschot, E. Schuurman, R.A.P. Tielman, P.J.M. van Tongeren, J.M.M. de Valk, B. Vedder, G.A. van der Wal,
WB.S. van de Wetering, R. van Woudenberg.

Isbn 90 5573 290 7, Pagina's 896, Prijs € 42,25, Fraai gebonden uitvoering

De onweerstaanbare gelijkheid
Een geschiedenis van het sociaal politieke denken

Auteur: A. Hoogerwerf

Ieder mens is verschillend. Toch
zijn alle mensen als mens gelijk-
waardig. Daarom behoren zij in
gelijke gevallen gelijk te worden
behandeld. Maar wat betekent dit
voor de manier waarop we omgaan
met mensen van een andere cul-
tuur, religie, sociale laag, leeftijd
of sekse? En wat betekent het voor
een rechtvaardige verdeling van
macht, inkomen en andere goede-
ren? Dit boek biedt een helder
overzicht van ideeën die Europese
politieke denkers in de loop van
meer dan twintig eeuwen voor én

tegen allerlei vormen van sociale gelijkheid hebben ontwikkeld.
Tegelijk is het een kleurrijke geschiedenis van het politieke den-
ken over macht, eigendom, arbeid, klasse, ras, sekse, religie,
vrijheid en vooruitgang.

Filosofen en beleidmakers
Wat hebben zij elkaar te bieden?
Auteur: Harry Pruijn

Er zijn nogal wat filosofen die menen
dat zij voor topmanagers het goede
antwoord of een bruikbare oplossing
hebben gevonden voor optimalise-
ring van het management. Maar wat
vindt het management daar zelf van?
Hebben topmanagers eigenlijk wel
behoefte aan filosofen? Als een mar-
keteer onderzoekt de auteur het pro-
bleem van de filosofieconsumptie
door te kijken of er behoefte is aan
een dergelijk product, welke de eisen
zijn die de afnemer eraan stelt om
ten slotte vast te stellen wat de aard
van het product zou moeten zijn.
Daartoe voerde de auteur diepgaande gesprekken met beleidmakers:
politici, ondernemers, vakbondsleiders etc. Aan het woord komen on-
der meer: F. Bolkestein, A. van Agt, L. Hermans, W. Dik, H. Wijfels,
1. Stekelenburg, P. Rosenmöller, H. Dupuis, P. Schnabel en N. Kroes.

De auteur beschrijft in dit boek grondig verschillende vormen van onsterfelijkheidsgeloof: onsterfelijk-
heid als individueel en persoonlijk voortleven in een hiernamaals, reïncarnatie, mystieke onsterfelijkheid,
waarbij men opgaat in een groter geheel, onsterfelijkheid via het nageslacht of daden, 'eeuwigheidserva-
ringen' en tot slot onsterfelijkheid in de letterlijke zin van niet sterven zoals hedendaagse medische
experimenten met invriezen.

Isbn 90 5573 186 2, Pagina's238,
Prijs € 15,84

Verlangen naar onsterfelijkheid
Auteur: Carolien van Bergen

Isbn 90 5573 325 3, Pagina's224, Prijs € 15,90

Isbn 90 5573 3245, Pagina's 176,
Prijs € 12,90
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