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Reakties op artikelen in de Humanist en op gebeurtenissen in en 
om het HV en het humanisme zijn welkom. Brieven van lezers 
zullen zoveel mogelijk in deze rubriek worden geplaatst. Indien 
daar aanleiding toe is mét kommentaar of naschrift. Houd uw 
reaktie kort. Lange brieven worden niet geplaatst of door de 
redaktie ingekort. 

(advertentie) 

„Ik legateer, vrij van rechten en kasten, aan 
de »Ming Stetingands Praktisch giminanis- 
Me to Wrong een sera groot 
gulden" 

(voarneeldtekst in testament) 

Voor 1987 is een bedrag van f 6.617,— aan schenkingen vrijgesteld van het 
suksessierecht. Overigens voor bedragen daarboven, wordt slechts 11% (voor 
onze stichting) belast. Want schenkingen, legaten en erfstellingen zijn onder-
worpen aan een verlaagd vast tarief van 11% ingevolge arlikel 24 1, 4e alinea, 
van de suksessiewet van 1956. 

Voor meer informatie over schenkingen, legaten en testamenten: Marga van der 
Lans, medewerkster Steunfonds Praktisch Humanisme, tel. 030-322786. 
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De menselijke waardigheid is niet 
gediend met het kompromis dat de 
regering voorstelt om de euthana-
sie wettelijk te regelen. Dat vindt 
het hoofdbestuur van het Humanis-
tisch Verbond van het na toetsing 
van het recente kabinetsvoorstel 
aan de humanistische beginselen. 

Volgens het voorstel blijft euthanasie 
gewoon strafbaar. Slechts zeer ten dele 
wordt rekening gehouden met het zelf-
beschikkingsrechts van de patiënt. Het 
Humanistisch Verbond meent dat de 
keuze tussen eigen leven of dood als 
een grondrecht dient te worden be-
schouwd. 
Een arts die op uitdrukkelijk en ernstig 
verlangen van een patiënt hulp ver-
leent bij de zelf gekozen dood, kan zich 
volgens het regeringsvoorstel beroepen 
op overmacht. Maar de nieuwe wet 
biedt geen enkele garantie dat van 
strafvervolging wordt afgezien, zelfs in-
dien de arts volgens de zorgvuldig-
heidsvereisten heeft gehandeld. Daar-
Mee wordt het voor veel artsen uiterst 
riskant om ooit nog aan euthanasie me-
dewerking te verlenen. 

Het Humanistisch Verbond verwacht 
dat artsen daarom in veel gevallen zul-
len voortgaan met het verdoezelen van 
de opgave van euthanasie als doods-
oorzaak. Daarmee kan het euthana-
tisch handelen niet worden getoetst, zo-
dat de beoogde bescherming tegen on-
gevraagde euthanasie uitblijft. 

Met het wetsvoorstel houdt de regering 
de diskriminatie in stand van mensen 
die naar eigen overtuiging en welover-
wogen wensen te beslissen over het ei-
gen leven. Hun keuzevrijheid blijft dus 
ondergeschikt aan de opvattingen van 
sommige christenen, die menen hun 
overtuiging aan iedereen te kunnen op-
leggen. 
Het Humanistisch Verbond kan zich nog 
steeds verenigen met het initiatiefvoor-
stel van D66, dat een vrijwillig gekozen 
dood respekteert. 
Het voorstel bevat voldoende zorgvul-
digheidseisen opdat de beschermwaar-
digheid van het leven niet in gevaar 
komt. Deze vereisten garanderen dat 
euthanasie alleen op zeer nadrukkelijk 
verzoek van de betrokken patiënt ge-
schiedt. De geneeskundige moet er bo-
vendien van overtuigd zijn dat bij de  

patiënt sprake is van een „uitzichtloze 
noodsituatie", waarbij deze de dood als 
verlossing uit die situatie zelf uitdruk-
kelijk wil. 

Volgens het Humanistisch Verbond be-
vat het kabinetsvoorstel één verbete- 
ring op het initiatief van D66. Dit laatste 
bevat de bepaling dat de arts altijd de 
naaste omgeving moet raadplegen. In 
het regeringsvoorstel is daaraan toege-
voegd: „mits de patiënt tegen raadple-
ging daarvan geen bezwaar heeft". Dit 
is een verbetering, omdat rekening 
wordt gehouden met de eigen wens van 
de patiënt in dit opzicht. (Kennelijk 
vindt de regering zelf beschikking op dit 
punt wel geoorloofd.) 

Aparte aandacht verdient tot slot de po-
sitie van minderjarigen als het gaat om 
euthanasie. Zowel D66 als regering leg-
gen de grens bij achttien jaar. Beneden 
die leeftijd zijn de wettelijke vertegen-
woordigers steeds bij de besluitvor-
ming betrokken en ieder van hen komt 
vetorecht toe. 
De Raad van State stelde een differenti-
atie voor en deelde de jeugdigen in in 
de kategorieën beneden twaalf jaar, 

Humanist oktober 1987 3 



flE 
C__ oNz 

Al 1)74-at r 
Oh 1)47- 

G6" EP 
H/Er5 

1/4-A,/ 

v/vA, --/v 

DOEN 

( 

 

A 1 G9E 8N8D A 

AMNESTY 
INTERNATIONAL 

AMNESTY  INTERNATIONAL 
U wilde toch nog altijd lid worden? 

Doe het nu, en ontvang ter introduktie 

de gloednieuwe Amnesty-zakagenda 1988 

voor f 2,50 

handig 

zakformaat 
(10x11 cm) 

Ja, ik word lid van Amnesty International 
(jaarcontributie f 47,50 + f 2,50 Amnesty-agenda) 

Naam 

Adres 

Postcode/Woonplaats 

Ik wil wel/niet het maandblad Wordt Vervolgd ontvangen. 

L 	 J 
Stuur de bon op in een envelop naar: 

Amnesty International, Antwoordnummer 10840, 1000 RA Amsterdam, 
en wacht met betalen op de acceptgirokaart. 

(Deze actie geldt alleen in september/oktober 1987) 

215 blz 
gebonden 
met tekstjes, 
illustraties en 
adreslijst 

ook in de 
boekwinkel 
verkrijgbaar 
voor f 13,50 

► twaalf tot zestien jaar en zestien tot 
achttien jaar. Naarmate het kind ouder 
is, zou het een grotere inbreng toeko-
men. Ook de Gezondheidsraad trok een 
grens en wel bij zestien jaar. 
Zonder zich uit te spreken over de enig 
juiste regeling, komt het het Humanis-
tisch Verbond voor dat de voorstellen 
van de Raad van State en Gezondheids-
raad verbeteringen zijn van het initia-
tief, althans op dit punt. 

Bert Boelaars 

MULTATULIDAG 
Op zaterdag 28 november organiseert 
het Humanistisch Studiecentrum Ne-
derland (HSN) in de Brakke Grond in 
Amsterdam een dag met als onderwerp: 
Multatuli en het tintheïsme. Sprekers: 
Y. Stinis over de Dageradianen, A. 
Jongstra over de Multatulianen Mevr. 
Abell over het gebed van het onweten-
de en M. Oukhow over Multatuli en de 
Belgische vrijdenkerij. 
De dag zal worden afgesloten met een 
forumdiskussie geleid door P. Thoenes 
met als deelnemers o.a. M. Fresco, T. 
van Reen en P. Spingt. 
U kunt kaarten voor deze dag bestellen 
door overmaking van f 10,- op giro-
nummer 550334 van het HSN te Amster-
dam onder vermelding van Multatuli-
themadag. De kaarten dienen tevens 
als toegangsbewijs voor het Multatuli-
museum. Koffie en thee zijn inbegre-
pen. De themadag begint om ongeveer 
10.00 uur (zaal open om 9.30 uur) en ein-
digt om ongeveer 16.00 uur 

Religieus Humanisme 
Op zaterdag 28 november om 11.00 uur 
zal in het gebouw van de vereniging De 
Vrije Gemeente in Amsterdam een fo-
rumbijeenkomst worden gehouden over 
het onderwerp „De betekenis van het 
religieus humanisme in het leven van 
de mens." In het forum zitten de heer 
R. M. Nepveu, A. D. Fokker, H. T. Sie 
Dhian Ho en P.Smits. 

STEUN HET 
THUIS 

FRQNT 
Het Humanistisch Thuisfront 
houdt momenteel weer zijn jaar-
lijkse aktie ter ondersteuning 
van de vier humanistische tehui-
zen voor militairen. U kunt steun 
geven door een bijdrage te stor-
ten op giro 20540 t.n.v. Stichting 
Humanistisch Thuisfront te 
Zwolle. 

4 Humanist oktober 1987 



De redaktie 

„How can we bvild a worldcommunity 
in the twenty-first century, in which war 
and economic conflict, ecological des-
poliation, racial, religious and sexual 
rivalties are superceded?" 
Een hele vraag die hier in 't Engels 
wordt opgeworpen en die er kortweg op 
neerkomt hoe we het in de volgende 
eeuw beter kunnen doen. Dit is de cen-
trale vraagstelling van het tiende we-
reldkongres van de IHEU, de internatio-
nale humanistische organisatie. 
In Buffalo (NY) in de Verenigde Staten, 
en in Niagara Falls (Ontario) in Canada 
wordt dit kongres van 31 juli tot 4 augus-
tus 1988 gehouden. 
Een breed scala van thema's zullen aan 
de orde komen. Zoals „groei en ontwik-
keling van de humanistische bewe-
ging" en „morele opvoeding/humanis-
tisch raadswerk", ontwikkeling van 
„techniek en wetenschap in de 21e 
eeuw" en de „explosieve toename van-
informatieverwerking". Ook wordt aan-
dacht besteed aan de „behoefte aan een 
nieuwe ethiek" en „een gezamenlijke 
toekomst". 
Kortom, een uitdagend kongres waarin 

11~11~1111~1~11~11M: 

ANNE WOND 
VERBELD' 
\ILZILK IN 
SCHILDER JEF 
We stellen ons vaak zaken als „liefde" 
en dinsdag voor die niet echt zijn te 
zien. Toch zie je bij zo'n begrip iets voor 
je, heeft het een bepaalde vorm. De tijd 
heeft bijvoorbeeld als beeld een zandlo-
per of een oude man met een baard. 
Ook muziek is een ongrijpbaar iets. 
Toch wordt ook muziek wel in beeld ver-
taald. Of - zoals beeldend kunstenares 
Anne Wind het zegt: uitgekristalli-
sseerd. Zij vangt haar luister-ervaring 
niet in woorden maar in beelden. In 
schilderijen om precies te zijn. Muziek 
kan bij haar een vorm bepalen zoals 
water een steen bijslijpt. 
Vanaf 1 november tot 4 december expo-
seert Anne Wind haar „muziekschilde-
rijen" in galerie 't Opstapje in Alkmaar 
(Helderseweg 8 tel. 072-198888). 
Tegelijkertijd haakt het Noordhollands 
Philharmonisch Orkest in door werk te 
spelen dat door de kunstenares is uitge-
beeld. Op 1 en 3 november geeft het 
orkest in Alkmaar een concert, waarbij 
in de pauze Anne Wind een hierdoor 
geïnspireerd schilderij zal tonen. Ook 
zal later in het seizoen een tentoonstel-
ling van haar muziekschilderijen ko-
men in het Haarlemse Concertgebouw. 
Meer informatie: 023-319248. 

het mogelijk is op internationaal nivo 
over belangrijke zaken te diskussiëren. 
Het is een uitgelezen moment om geest-
verwanten uit de gehele wereld te ont-
moeten. 
Verdere informatie: IHEU-sekretariaat, 
Oudkerkhof 11, 3512 GH Utrecht. Tel: 
030-312155. 
Het organiserend komitee biedt de mo-
gelijkheid om voor $465 (± f 980) met 
een speciale charter naar Amerika te 
vliegen. In verband met het reserveren 
van het aantal benodigde plaatsen vra-
gen wij aan hen die zich willen inschrij-
ven voor dit kongres een vooruitbeta-
ling van 10% van de reissom, d.w.z. 
± f 100,-. Gelieve dit te storten op giro-
rekening: 16.32.969 van de IHEU onder 
vermelding van „IHEU World Congress 
Amerika". 

HET BOEK DAT UW LEVEN 
VERANDERDE 

Is er een boek dat u de ogen opende, dat een wissel trok 
op uw leven? Dat uw kijk op de wereld en de mensen 
veranderde? Een boek waar u zo vol van was dat het een 
ereplaats in uw kast heeft? 
Schrijf het ons dan! 

Het kerstnummer van de Humanist wordt weer een speci-
aal dubbelnummer. Dit keer is het onderwerp de beeld-
verruimende middelen lezen, schrijven en reizen. In dat 
speciale nummer wil de redaktie ook lezers aan het 
woord laten over hoe het lezen van een speciaal boek hun 
beeld verruimd heeft. Laat ons daarom weten wat uw 
dierbaarste boek is en waarom u het zo koestert. 

Dit zijn de spelregels: u mag maximaal 150 woorden 
gebruiken. Uw artikel moet uiterlijk 10 november bij de 
redaktie binnen zijn (Postbus 114, 3500 AC Utrecht). Illus-
traties - bijvoorbeeld een fotokopie uit het bewuste boek -
zijn welkom. Vijf inzenders maken wij gelukkig met óns 
beste boek 

ORATIE VAN 
ROB TIELMAN 
„Humanistische sociologie, een para-
dox als paradigma". Een titel als een 
raadsel, opgegeven door de oudvoorzit-
ter van het Humanistisch Verbond Rob 
Tielman. Het is de titel van zijn oratie 
die hij zal houden op woensdag 4 no-
vember. Een speciale gebeurtenis die 
wordt gehouden omdat hij met deze ora-
tie het bijzonder hoogleraarschap hu-
manistiek aanvaardt aan de Rijksuni-
versiteit in Utrecht. Plaats van hande-
ling is het Academiegbouw te Utrecht 
(Domplein 29) om 16.15 uur. Belangstel-
lenden zijn welkom, na afloop zal een 
receptie worden gehouden. 

00 GRES OVER 21STE EEUW 
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ARTSEN LATEN ZICH BIJBEL A 
NIET LIJDZAAM OPDRINGEN 
De protestants-christelijke „ayatol-
lah's" van de Veluwe hebben een 
veer moeten laten. Drie ziekenhui- 
zen in Ede, Wageningen en Benne-
kom fuseerden op 1 juli tot één 
ziekenhuis op Christelijke grond- 
slag. Het samengaan van de drie 
ziekenhuizen was niets bijzonders, 
„het was noodzakelijk", zeggen al- 
le betrokkenen. Opmerkelijk is ech-
ter wel dat de twee algemene 
ziekenhuizen (Ede. en Wageningen) 
zich „de bijbel als grondslag" na 
een jaar onderhandeling door de 
strot lieten duwen. De ethiek van de 
dominees uit Bennekom stond na 1 
juli niet toe dat er in de ziekenhui-
zen nog abortus provocatus op soci-
ale gronden werd uitgevoerd. KID 
(Kunstmatige Insiminatie door Do-
noren) buiten het huwelijk en ak-
tieve euthanasie kwamen even-
eens op het taboeplankje van de 
christelijke ziekenhuisbestuurders 
terecht. Maar die hebben nu toch 
een veer moeten laten omdat de 
president van de rechtbank in Arn-
hem besliste dat de bestuurders 
van de stichting Ziekenhuisvoor-
zieningen Gelderse Vallei (hierin 
zijn de drie ziekenhuizen opge-
gaan), iets te snel de klok hadden 
teruggedraaid door de medische 
ethiek te onderwerpen aan de eigen 
bijbelse interpretatie van de chris-
telijke regenten. 

Al direkt na de fusiedatum waait er in 
het liberale Pieter Pauw ziekenhuis in 
Wageningen een protestants-christelij-
ke bries. Gynaecoloog drs. P.J.H. van 
Kempen geeft een voorbeeld van het al 
ingetreden sombere toekomstperspek-
tief.  . „Na de fusie verzoekt een vrouw 
van 41 jaar die zwanger was, om een 
vruchtwaterpunktie. Daaruit komt naar 
voren dat de baby waarschijnlijk een 
mongooltje wordt. De vrouw vraagt of 
de zwangerschap afgebroken kan wor-
den. Ik overleg met de nieuwe medi-
sche-direkteur. Die zegt: „Als ik handel 
in de geest van het nieuwe bestuur mag 
het niet." De vrouw wordt daarom door-
verwezen naar een ander algemeen 
christelijk ziekenhuis waar ze het wel 
deden. Terwijl wij hier altijd - op een 
strikt zorgvuldige manier - abortus heb-
ben uitgevoerd. Ik vond dat rot, het 
baart me zorgen." 
Totdat de drie ziekenhuizen samengin-
gen, verrichtte het Pieter Pauw zieken-
huis zo'n honderd maal per jaar abortus 
op sociale indikatie. Ook kunstmatige 

inseminatie met sperma van donoren 
voor ongetrouwde vrouwen en lesbi-
sche paren zat in het voorzieningenpak-
ket van het liberale ziekenhuis. En een 
enkele keer werd zelfs euthanasie vol-
gens de richtlijnen van de Vereniging 
voor vrijwillige euthanasie toegepast. 
Het nieuwe bestuur schrapte direkt de 
gevoelige ethische medische ingrepen. 
De eigen bestuurders van het Pieter 
Pauw ziekenhuis, Ketwich Verschuur 
(burgemeester van Wageningen) en 
Scholten (voorzitter van het Pieter Pauw 
ziekenhuis), zijn beiden lid van D66, de 
partij die zich zo inzet voor een goede 
abortuswetgeving. Zij verkwanselden 
de liberale beginselen om de fusie tot 
stand te brengen. 
De afdeling Wageningen van het Hu-
manistisch Verbond klom in de pen om 
niet alleen bij het bestuur van het 
ziekenhuis te protesteren, maar ook bij 
de Provinciale Staten te ageren tegen 
het eigenzinnige beleid van de stich-
ting Ziekenhuisvoorzieningen. „Het 
gaat om gemeenschapsgeld en dan is 
het toch belachelijk dat een klein clubje 
christelijke heren de identiteit van een 
ziekenhuis bepalen, terwijl 45% van de 
mensen in de regio niet meer als aktief 
belijdend en betalend lid van enige 
christelijke kerkelijke organisatie ge-
noteerd staat", zegt de Wageningse HV-
voorzitter H. den Ouden. 
Gynaecoloog Van Kempen spande sa-
men met zijn kollega drs. E.W. Loender-
sloot en de recent opgerichte vereni-
ging „Professor Hector Treub" (Treub 
was een arts die in de vorige eeuw al 
abortussen uitvoerde) een geding aan 
tegen het bestuur van het Pieter Pauw 
ziekenhuis en de stichting Ziekenhuis-
voorzieningen. De president van de 
rechtbank in Arnhem bepaalde dat het 
bestuur van het Pieter Pauw ziekenhuis 
een fusie met de andere twee zieken-
huizen mocht aangaan. Maar ook stel-
de hij dat „het bestuur van het zieken-
Over het algemeen wordt het vrouwen 
verweten als ze een abortus willen. 
Maar hier gaan we altijd zeer zorgvul-
dig te werk. We spreken altijd over al-
ternatieven als het behoud van de 
zwangerschap en het afstand doen van 
het kind. We houden ons bovendien 
keurig aan het protocol, vijf dagen be- 
denktijd, het inlichten van de medisch 
direkteur en de rapportage naar de in- 
spektie volksgezondheid. En we heb- 
ben een begeleidingskommissie met 
een medisch psycholoog, een maat- 
schappelijk werkster en een geestelijk 
verzorger die vooral de vrouw begelei-
den die haar zwangerschap na twaalf 
weken nog wil onderbreken. Het is geen 
vierschaar die kommissie, maar een 
kwestie van zorgvuldige begeleiding. 
Daarom zou ik het zo jammer vinden als 

Christelijk 
ziekenhuis drukt bij 
fusie zwaar stempel 
op de twee algemene 
ziekenhuizen 

die liberale sfeer hier zou vervallen. 
Ook het verpleegkundig personeel dat 
hier werkt is niet konfessioneel. Bij elke 
sollicitatie wordt er op gewezen dat er 
hier abortussen, KID en soms euthana-
sie worden toegepast. Nu is in de 
nieuwe grondslag euthanasie duidelijk 
verboden. Maar ik denk dat er hier in de 
omgeving moeilijk een ziekenhuis te 
vinden is waar je op een nette manier -
om het zo maar te zeggen - aan je einde 
kan komen. Persoonlijk vind ik dat er 
wel zo'n plaats moet zijn. De strikte 
zorgvuldigheid staat daarbij natuurlijk 
voorop." 

Hoop op kommissie 
Van Kempen schetst het nieuwe be-
stuur als zeer principieel. Het zal abor-
tus op sociale indikatie, KID buiten het 
huwelijk en euthanasie niet gedogen. 
„Maar wij hebben ook laten zien dat er 
met ons specialisten niet valt te sollen." 
Al laat Van Kempen er wel direkt op 
volgen dat de arbeidsmarkt voor gynae-
cologen niet zodanig is dat je makkelijk 
principieel kunt blijven. Hij heeft zijn 
hoop gevestigd op de medisch-ethische 
kommissie van de drie gezamenlijke 
ziekenhuizen, die de nieuwe lijn ten 
aanzien van medische gewetensvolle 
handelingen moet gaan bepalen. De 
kommissie is nog niet bij elkaar ge-
weest - uit protest tegen het dekreet dat 
het bestuur van de nieuwe stichting di-
rekt uitvaardigde zonder ook maar één 
medikus te raadplegen. 
Het liefst willen Van Kempen en Loen-
dersloot op de oude voet doorgaan, 
maar die kans lijkt niet groot. „Door het 
bestuur wordt alles op één hoop ge-
gooid, zowel abortus als KID. Ik kan me 
niet voorstellen dat het in de toekomst 
niet meer mogelijk is. Het zou me ge-
weldig tegen de borst stuiten als in de 
toekomst bij KID-ingrepen de voorwaar- 
de wordt gesteld dat de mevrouw netjes 
getrouwd moet zijn, niet mag samenwo- 
nen en niet lesbisch mag zijn. Wij gaan 
ervan uit dat iemand het goed heeft 
doordacht voordat ze tot een behande- 
ling besluit. Ik hoop dat we in de onder- 
handelingen het bestuur daarvan kun-
nen doordringen", zegt de gynaecoloog 
huis en dat van de stichting Ziekenhuis-
voorzieningen Gelderse Vallei onrecht- 
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De regenten van het 
ziekenhuis eisen 
voor zichzelf 
evensbeschouwelijk 

zaken op die ze aan 
anderen niet gunnen 

matig jegens eiseres hebben gehan-
deld door reeds vanaf 1 juli 1987 een 
handelen overeenkomstig de nieuwe 
grondslag te verlangen." De drie 
ziekenhuizen gaan namelijk per 1 ja-
nuari 1988 pas werkelijk op in de 
nieuwe stichting. De rechtbankpresi-
dent vond dat de partijen weer met el-
kaar aan tafel moeten gaan zitten. Om-
dat, zo zei hij, de voorstellen die Van 
Kempen en Loendersloot hebben ge-
daan tot behoud van de voorzieningen 
op het gebied van abortus provocatus 
en kunstmatige inseminatie door de 
verantwoordelijke besturen niet 
diepgaand besproken zijn. 

Erdge bewegingsraárnte 
Na de uitspraak vertelde gynaecoloog 
Van Kempen dat hij opgelucht was over 
de uitspraak. „Het is niet alledaags dat 
je je bestuur voor de rechter daagt. Daar 
is moed voor nodig en overtuiging dat je 
in je recht staat. Nee, ik ben verheugd 

dat we voorlopig door kunnen gaan." 
Ook de woordvoerder van de „Hector-
Treub"-vereniging, gezinssocioloog Dr. 
C. de Hoog, reageerde blij: „De eerste 
slag is gewonnen, maar we moeten de 
hele oorlor -vinnen." Een krijgshaftig 
kommentaar dat aangeeft dat de ver-
houdingen binnen het ziekenhuis nog 
niet zo lekker liggen. Want het is zeer de 
vraag of de niet als soepel denkend be-
kendstaande bestuurders hun starre 
opvattingen over de medische ethiek 
zullen veranderen. De Hoog: „Er is nu 
enige bewegingsruimte, als de onder-
handelingen fout lopen kunnen we al-
tijd terug naar de rechter." Hij merkt 
nog op dat het belangrijk is dat de Hec-
tor Treubvereniging als partij in het ge-
ding is erkend. „Door de uitspraak krij-
gen burgers de mogelijkheid hun demo-
cratische belangen op juridisch terrein 
te behartigen. Nu gaat het om een 
ziekenhuis, maar ook voor ouders die 
zeggenschap willen hebben op scholen 
is het een belangrijke zaak." 
Humanist Den Ouden gelooft dat het om 
een Pyrrusoverwinning gaat. „Ik heb er 
weinig vertrouwen in. Bij de hele affai-
re is de kommotie vooral gericht op ab-
ortus en KID. Maar stel dat ik daar als 
vegeterend stuk vlees in dat ziekenhuis 
kom te liggen. Dan moet ik het niet heb-
ben van die heren met de bijbel. De 
euthanasie komt veel te weinig aan de 
orde door deze rechtzaak. Het gaat om 
de hele sfeer in zo'n ziekenhuis." 
Ook Van Kempen houdt wel wat slagen 
om de arm als het om de verandering 

van de sfeer in het Pieter Pauw zieken-
huis gaat. „Er heerste hier een liberaal 
klimaat. In dit ziekenhuis werd een 
vrouw met zwangerschapsproblemen 
niet negatief en betuttelend behandeld, 
zoals in andere ziekenhuizen nog wel 
eens het geval is. Wij wezen niet met 
het morele vingertje naar de patiënt. 
voorzichtig. 

Zware kluif 
Ook dr. De Hoog denkt dat het nog een 
zware kluif wordt om „de dominees" af 
te laten dwalen van hun starheid. De 
gezinssocioloog wijst erop dat hij tij-
dens de hele kwestie „maar twee" 
dreigbrieven heeft gehad. „Eén van pa-
ter Koopmans en één van de familie 
Goeree. En in het Reformatorisch Dag-
blad werden de twee gynaecologen aan 
de schandpaal genageld. Je hebt na-
tuurlijk altijd een aantal fundamenta-
listen die denken dat ze de reformatori-
sche waarheid in pacht hebben. Dat zie 
je bij de fusie ook: hoe de kleine minder-
heid de meerderheid de wet wil voor-
schrijven. Ik moet er niet aan denken 
dat er een uiterst moralistische visita-
tiekommissie komt, die bepaalt wie wel 
en wie niet in aanmerking komt om kin-
deren te krijgen", blikt De Hoog somber 
vooruit. 
Om zoveel mogelijk uit het vat te halen, 
denkt de gezinssocioloog erover om een 
onderhandelaar van buiten voor de 
twee gynaecologen op te laten treden. 
„Er moet scherp onderhandeld worden. 
En de twee gynaecologen blijven na- 
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Idolen vertonen een merkwaardige paradox: het zijn altijd 
personen die zijn zoals jij zou willen zijn: helden, artiesten, 
direkteuren, miljonairs. Maar tegelijkertijd wil je ze ook niet 
zijn - je wilt jezelf blijven. Een idool is een mal, een voorbeeld 
om je aan te spiegelen. Maar je zou er geen kloon van willen 
zijn. 

► tuurlijk op dat gebied toch amateurs die 
tegenover doorgewinterde regenten 
staan." De ethiek met het mes op de 
onderhandelingstafel bevechten. En 
als dat niet lukt is er altijd nog de optie 
om een aparte kliniek te stichten waar-
in abortus en KID wél mogelijk zijn. 
Maar zolang de onderhandelingen 
voortduren staat dat idee voorlopig op 
sterk water. 
Humanist Den Ouden vindt het jammer 
dat de ethische vragen moeten wijken 
voor: „Om het maar plat te zeggen: de 
materiële zaak van de gynaecologen. 
Maar dat is de politiek. Dat zag je ook 
bij de Provinciale Staten. Die stonden 
op het standpunt dat er voldoende ruim-
te moest zijn voor de verschillende le-
vensbeschouwingen. Maar het provin-
ciebestuur zit in de paradoxale situatie 
dat ze uit materiële overwegingen de 
fusie wel door moet laten gaan - de 
provincie zelf deelt overigens geen cen-
ten uit. Aan de andere kant wil de pro-
vincie de fusie liever niet door laten 
gaan omdat er geen recht wordt gedaan 
aan andere dan de protestants-christe-
lijke levensvisies. De regenten van het 
ziekenhuis eisen voor zichzelf levens-
beschouwelijke zaken op die ze aan an-
deren niet gunnen." 

Dick van der Peig  

Mijn eerst idool was de Zigeunerjon-
gen. In Amsterdam ging je zo'n jaar of 
twintig geleden als je jarig was naar de 
Rialto, een bioskoop vlakbij de Neder-
landse Bank. Tijdens de pauze werden 
alle jarigen van die dag op het toneel 
geroepen. Je vriendjes en vriendinne-
tjes zongen je dan toe en van het bedrijf 
kreeg je dan een kadootje. Meestal een 
autootje of een vierkleurenballpoint of 
iets dergelijks. 
Op dat toneel staan vlakbij het film-
doek, heb ik altijd machtig gevonden. 
Waarschijnlijk had ik al vroeg een ijdel 
karakter. Maar het ging natuurlijk om 
de hoofdfilm die volgde. Tijdens mijn 
verjaardag (die natuurlijk ook in de Ri-
alto werd gevierd) werd een keer De 
Zigeunerjongen gedraaid. 

Waar die film precies over ging, weet ik 
niet meer, maar ik herinner me dat het 
in het begin van het verhaal heel slecht 
met de zigeunerjongen ging; niemand 
hield van hem omdat hij een zigeuner-
jongen was. Maar hij kon iets wat de 
anderen niet konden: judo. Wie hem 
iets aandeed, kon er op rekenen dat hij 
bij het eerste lichamelijke kontakt al 
door de lucht vloog en ergens hard neer-
kwam. Als men hem wilde slaan, wist 
hij de overvaller de stok uit de handen 
te schoppen en te overmeesteren. Op 
een gegeven moment werd de zigeuner-
jongen valselijk van dief stal beschul-
digd. Gelukkig wist hij aan de politie te 
ontkomen. Om zijn onschuld te bewij-
zen, was hij gedwongen om de ware 
misdadigers zelf te ontmaskeren. Dit 

IDOLEN GAAN TE 
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LO "1"919 Door 
TheodorHolman 

lukte hem al judoënd. En omdat het 
eind goed was, was al goed en dus mijn 
verjaardag geslaagd. 
Maar er was ook nog iets anders. Die 
zigeunerjongen leek op mij. En onder 
zijn invloed ging ik dan ook op judo. Ik 
merkte hoe heerlijk het was om hem te 
imiteren. Gretig vloerde ik mijn 
vriendjes en de snel uitgesproken vaste 
uitdrukking die de zigeunerjongen ge-
bruikte „Kom maar op!" hanteerde ik 
uiteraard ook, al had ik dat beter ach-
terwege kunnen laten. 

„Kom maar op!" 
De tragiek kwam op al die momenten 
dat ik die zigeunerjongen niet bleek te 
zijn. Als ik zelf tegen de grond werd 
geworpen of in een wurggreep werd ge-
nomen en wel moest aftikken. In plaats 
van dat mijn agressie afnam door het 
doen aan sport, nam mijn ongeremde 
woede toe. Ik wilde teveel de zigeuner-
jongen zijn. Op een bepaald moment 
mocht ik niet meer naar judo, maar 
moest gaan zwemmen. 
De zigeunerjongen verdronk, terwijl ik 
mijn baantjes trok. 
Ofschoon idolen een voorbeeld kunnen 
betekenen - en aldus een vormend ka-
rakter hebben, spreken ze niet zelden 
het laagste in ons aan. 
Bij mij tenminste wel. Vooral toen ik 
jong was. 
Zo kom ik uit een min of meer militante 
familie. Ooms van mij vonden niets 
heerlijkers dan bij mijn ouders in vol 
ornaat op bezoek te komen. Mijn vader 
en moeder vonden dit vreselijk; ik daar-
entegen kon van de epauletten, de gou-
den knopen, de medailles en de lintjes 
geen genoeg krijgen. En dan die prach-
tige verhalen over Korea... 
Terwijl ik dit schrijf, wordt er in de kran-
ten een beetje gepolemiseerd over de 
film Rambo. Ik weet zeker dat ik dat 
Ramboverhaal ken (al heb ik de film 
niet gezien) want ik heb Rambo-ooms 
gehad. In hun eentje moesten zij door 
het oerwoud trekken, wilde zwijnen 
neerknallen om die te verorberen, ter-
wijl ze ook nog werden aangevallen. 
Ik wilde maar één ding: ook de oorlog 
in, ontberingen meemaken, als een Ro-
binson Crusoë in de bush bush zitten, 
mensen neerschieten om vrede te 
krijgen. 
Maar zoals mijn wensen om zigeuner-
jongen en militair te worden al suggere- 
ren: ik zou voor beiden ongeschikt zijn. 
Zo wist ik al op mijn negende dat ik voor 
militaire dienst zou worden afgekeurd, 
omdat ik zeer slechte ogen heb. En voor 
judo had ik een kwaadaardigheid die 
niet paste bij mijn wilde, maar volstrekt 
ongekotirdineerde motoriek. 
Mijn helden waren inderdaad mijn 
spiegelbeelden. Ze stonden lijnrecht 
tegenover mij; elke kwalifikatie die ik 
hen toedichtte, had ik zelf in het nega-
tieve. 

Ergens in de jaren zestig zijn de idolen 
veranderd. Het haar groeide en paste 
niet meer onder de brommerhelm. Ik 
werd een Beatle, want ik voelde mij 
Beatle. Ik zong met een gitaar en genoot 
van het generatiekonflikt. Vaders en 
moeders, hoe dapper ook, zouden pas 
twintig jaar later helden en idolen wor-
den. Het was de tijd die toen pubertijd 
heette. Een term die je tegenwoordig 
nergens meer hoort. 
Ik had niet één held meer, maar vele. 
Steeds weer veranderde ik van stem-
ming en mijn stem veranderde mee. 
Beatle op school, kommunist tussen de 
middag, 's avonds filmheld. 

Helden 
Dat waren niet de militairen in Vietnam 
waar ik van walgde. Het waren niet de 
ooms die goed waren in de oorlog, maar 
daarna zo rechts bleken als Le Pen nu 
is. Ik verraadde iedere held die ik vroe-
ger had gehad. Op zoek was ik naar 
helden en idolen om zelf idool te wor-
den. Het was de tijd van de komplexen, 
want je faalde. 
Ik durfde nog niet de oude dichters tot 
mijn helden te maken; ze zagen er te 
stom uit. 

Idolen 
Ze gaan steeds dood, al sterven ze niet 
letterlijk. 
Op de BBC zag ik onlangs een akteur 
die aan jonge akteurs en aktrices les 
gaf. Michael Caine. Hij deed dat won-
derbaarlijk goed. Op een gegeven mo-
ment zei hij: „Als je iets ziet dat je be-
valt, moet je dat gewoon overnemen. 
fust steel it. "In feite is dat precies wat je 
met helden doet. 
Je steelt van ze. 
Een paar dagen na dat televisiepro-
gramma zat ik in de Kleine Zaal van het 
Concertgebouw te kijken naar de les-
sen die de zangeres, professor Schwarz-
kopf, gaf aan jeugdige zangers. Haar 
didaktiek was voortreffelijk, haar peda-
gogiek die van een olifant. Toch zag ik 
de neiging die haar leerlingen hadden 
om haar desondanks te imiteren - van 
haar te stelen, zeg maar - want de kwa-
liteit die zij doorgaf, bracht de leerlin-
gen inderdaad op een hoger peil. Het 
merkwaardige was, dat ik, die niets 
van zangkunst afweet, het nooit met 
haar eens was wanneer zij de kwaliteit 
van een stem beoordeelde, maar in-
wendig jubelde wanneer zij zelf een ge-
deelte van een lied interpreteerde. 
In zulke didaktische situaties, zoals van 
Caine en Schwarzkopf,  , waarin echte 
helden als het ware hun masker afruk-
ken en zeggen: dit ben ik nu eenmaal 
zelf - voel je hoe de ene bewondering 
plaats kan maken voor de andere. Niet 
meer bewonder je de hele persoonlijk-
heid, maar juist het gedeelte dat zich 
verheft boven de rest. Naarmate idolen 
de mythe van zichzelf afbreken door te 
laten zien hoe zij „het" doen en hoe zij  

werken, krijg je ook een wezenlijker ver-
ering voor ze doordat ze juist niet meer 
de heldenrol op zich nemen. Want elke 
held speelt een rol. 
Ik maakte dat zelf mee toen ik les gaf. 
Het grootste gedeelte van mijn onder-
wijstijd gaf ik les aan kinderen van een 
jaar of zestien die gevoelig waren voor 
autoriteit. Daarmee bedoel ik de autori-
teit die uitgaat van de buitenkant. Hun 
helden verschilden niet zo veel van 
mijn helden op die leeftijd: popsterren, 
populaire jongens en meisjes, t.v.-ster-
ren, etc. etc. Aan het eind van mijn on-
derwijskarrière gaf ik les aan studenten 
op de Rietveldakademie. Dat was even 
anders. Goed, ze spiegelden zich ook 
aan de grote namen uit het verleden en 
heden. Maar hun gretigheid om zelf te 
ontdekken, zichzelf te vormen doordat 
ze zelf aan die „buitenkant" werkten, 
was precies het omgekeerde aan wat ik 
op de middelbare school had meege-
maakt. Ik was geen held voor die stu-
denten, maar ik was méér held voor ze 
dan op de middelbare school. Die 
Rietveldstudenten imiteerden me niet, 
ze zogen me leeg, riepen me ter verant-
woording, toetsten wat ik ze wilde bij-
brengen en namen alleen aan wat ze 
zelf konden gebruiken. 
Helden sterven. Want zodra je van de 
ander weet wat hij doet om een bepaald 
effekt te bereiken, verliest hij z'n 
„kracht". Wanneer je een sjabloon van 
de ander bent, is de ander ook een sja-
bloon van jou. 
Ik heb daar wel onder geleden. 
Zo was ik vroeger weg van het proza 
van Gerard Kornelis van het Reve. Ik zat 
nog op de middelbare school, toen ik op 
een avond Reve op de televisie zag. Die 
stem, die taal, die zinsbouw. Archaï-
sche wendingen die werden gerelati-
veerd door een enorme banaliteit. Dat 
leven ook van Reve. Of het nu een rijk of 
een arm leven was kon ik niet beoorde-
len (of wilde ik niet beoordelen) maar 
het trok me enorm aan: het was anders, 
het was niet serieus, het was ironisch. 

Die buitenkant 
De volgende dag merkte ik wat een 
enorme indruk Reve ook op mijn vrien-
den had gemaakt. We wisten bijna let-
terlijk te citeren wat hij had gezegd. We 
probeerden zijn blik uit en trachten zijn 
taal na te bootsen. Weken, maanden 
gingen voorbij. We lazen alles wat we 
van hem te pakken konden krijgen en 
vonden uit waar hij moest wonen (al-
thans in het boek De Avonden. Pas vo-
rig jaar ontdekte ik dat ik voor het vol-
strekt verkeerde adres had gestaan, 
vroeger), en liepen na - letterlijk en fi-
guurlijk - wat hij had beschreven. 
Nog steeds ken ik hele passages uit 
mijn hoofd. En nu ik het opschrijf, be-
gint het weer: „Van de bomen rond het 
kerkhof zijn de meeste bladeren al af, 
en in de tuin is bijna alles uitgebloeid; 
slechts de heilige bloem, een eenzame 
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kriscmt, is kortelings begonnen te bloei-
en ten teken dat we weer, met forse 
tred, het grote feest van Allerzielen na-
deren. Een verre hond blaft, over een 
dak heen daalt, voor enkele ogenblik-
ken, de geur neer van een vroeg aange-
maakt fornuis, en even onontkoombaar 
als altijd zijn de gedachten en herinne-
ringen aan vroeger. Ik moet denken aan 
allen die ik gekend heb, en die nu dood 
zijn." 
Ik weet niet meer waarom, maar ik ge-
noot van zo'n zin en ik ken er zo zeker 
nog vijftig van hem. Terugkijkend op 
die mooie tijd besef ik hoe „ver" we 
daarin gingen: We spraken bijvoor-
beeld alleen nog maar tegen elkaar in 
dit soort zinnen. „Kom je gauw?" „Ja 
hoor, ik kom zo. Warte nur, warte nur." 
Kenners zullen dit meteen herkennen 
als een passage uit de Brief door tranen 
uitgewist. Er ontstond ook een zekere 
hiërarchie in onze vriendenkring. Zij 
die Reve het beste kenden; stonden bo-
venaan. 

Het heeft me lang tijd gekost om me van 
Reve te ontdoen. 
Toen ik zelf ging schrijven, ontdekte ik 
voortdurend Reviaanse wendingen in 
mijn proza. Als ik een stuk begon te 
schrijven, deed ik dat het liefst nadat ik 
een Reviaans dekor had beschreven. 
Reve zat niet allleen in mijn hoofd, 
maar ook in mijn mond, in mijn vingers, 
in mijn benen - als hij bijvoorbeeld het 
podium oploopt, loopt hij iets gebogen 
met zijn gezicht op „hond" alsof hij gaat 
vertellen dat z'n beste vriend is overle-
den. Waar ik zelf was, wist ik niet - en 
eigenlijk is dat ook niet zo belangrijk. 
Ofschoon ik hem niet van me los kon 
krijgen, stimuleerde hij ook de kreativi-
teit, want ik zag steeds waar hij om de 
hoek kwam kijken. Maar anderen zagen 
het ook. 
Niet alles heb ik van Reve verworpen. 
Nog steeds voel ik me goed thuis bij zijn 
ironie. Of beter: bij zijn ironische le-
venshouding. 

Reve stierf voor mij toen ik zijn buiten-
kant dóórhad. Toen ik zijn truks kende, 
al zal ik ze nooit kunnen toepassen zo-
als hij. Door zijn eigen uitspraken - hoe 
ironisch ook - dreef ik ook verder van 
hem weg - want het sloot niet meer aan 
op mijn buitenkant. Maar ik vind hem 
nog steeds de allerbeste schrijver van 
Nederland en heb veel aan hem te dan-
ken. Via hem heb ik ook een liefde opge-
vat voor Nescio die wel nooit zal over-
gaan. En door hem herkende ik later 
ook het talent van iemand als Komrij. 
Maar Reve is voor mij gestorven. 
Een paar maanden geleden belde ik 
hem op om iets te vragen. Direkt nadat 
ik de naam van de krant had genoemd 
waarvoor ik werk, schreeuwde hij: „Dat 
rode leugenblaadje heeft mij besode-
mieterd", of woorden van gelijke strek-
king en hij smeet de telefoon op de 
haak. Ik vond dat wel grappig, en be-
greep het ook. En was blij dat me dat nu 
overkwam. In 1968 zou ik er zelfmoord 
om hebben gepleegd. 

Komrij was mijn laatste held. 
Ik was negentien en nog helemaal „in 
Reve" (om een religieuze term te gebrui- 
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ken) en wilde dichter en schrijver wor-
den. Op een bijeenkomst van eerste-
jaarsstudenten zouden enkele dichters 
en schrijvers komen en dat wilde ik, 
ironicus, wel eens zien. Ik zat met mijn 
vriendjes in de zaal leuk te wezen, 
schamperde op alles wat om ons heen 
gebeurde, tot daar opeens een merk-
waardig fenomeen het toneel over 
schreed. Een soort kruising tussen een 
Berlijnse hoer en een paljas, gekleed in 
een zwart fluwelen pak en een keurige 
das. Een man van onbestemde leeftijd. 
Hij ging voor de mikrofoon staan, knikte 
een paar keer met zijn hoofd alsof hij 
een „tic" had, schraapte zijn keel en 
toen begon het. Door de luidsprekers 
weergalmde een stem zoals ik die nog 
nooit had gehoord. 
Alleen die stem al! 
We waren meteen stil alsof er een war-
me deken over ons werd gespreid. „Da-
mes en heren studenten ...een kwaje 
genius belette mij een fatsoenlijk exem-
plaar. Van mijn poëzie mee te nemen, 
maar de goede genius en uitgever Kees 
Aarts was zo vriendelijk mij een exem-
plaar te overhandigen van mijn eigen 
illegaal gedrukte werkje ...Komrij's pa- 
tentwekker." 
Het was niet eens zo grappig. Maar het 
maakte een enorme indruk, want hij 
sprak een taal die we herkenden (Reve), 
en die toch geheel eigen was. Meer een 
vervolg van Reve. 
Komrij opende het kleine boekje en be-
gon te lezen. 
„Je hebt altijd wel enigszins gedacht 
Dat in je hart de vonk van het genie 
school. 
Je vond steeds weer wat nieuws uit, dag 
en nacht. 
Want je diploma middelbare school. 
Dat was aan jou niet weggegooid, o 
nee. 
Je had wel honderdzeventien patenten. 
Je was een zegen voor het wel en wee 
Van het mensdom; ja een soort van 
heilsagente. 
Maar nu vond je een wekker uit, een 
tijdje 
Terug alweer, die „het" geluidloos 
deed. 
Benodigdheden: een potlood of een 
krijtje, 
Een kaars uit Gouda en je eigen reet." 

Ik zal de drie gedichten niet allemaal 
overschrijven, maar hier gebeurde iets. 
Dit was zo anders dan de taal van de 
Vijftigers waarmee we op de middelba-
re school waren doodgegooid. Dit was 
ook iemand met een ironische levens-
houding! 
Het horen - en later het lezen van Komrij 
- opende voor ons nieuwe wegen. Zo 
moest er worden gedicht! En zo - en 
hierbij dachten we vooral aan zijn 
scheldkronieken - dient er te worden 
geschreven. 

Idolen 
Door het merkwaardige vak van journa-
list heb ik ondertussen vele idolen ont- 
moet. Vaak doe ik niets anders dan ido-
len van anderen interviewen, bekijken 
en beschrijven. 
Op de dag dat ik van de hoofdredacteur 
van de Humanist hoorde dat ik wel eens 
over idolen zou kunnen schrijven, ging 
bij mij op de krant de telefoon. een jong 
meisje. Nee, ze moest mij niet hebben, 
maar de redakteur popmuziek, want 
Madonna was in Nederland en daar 
was zij weg van en daar wilde zij naar 
toe, en ...er kwam kortom een waterval 
van bewonderenden klanken. Madon- 
na - ik wist dat het een popsterretje 
was, maar verder niets. 
Na wat heen en weer gepraat op de 
krant, besloot de redakteur van de jon-
gerenpagina mij „op Madonna te zet-
ten" juist omdat ik er niets van wist. Die 
invalshoek leek hem leuk. Ik moest 
naar het Amstelhotel toe om daar Ma-
donna „op te vangen en te ondervra-
gen". We - er ging nog een redaktrice 
mee die wel veel over Madonna wist -
huurden een kamer en tuurden naar 
buiten, terwijl ik me afvroeg wat ik hier 
eigenlijk deed. Buiten, in de kletteren-
de regen, stonden de fans. Echte fans. 
En ik realiseerde me dat de rollen inder-
daad omgekeerd waren, want vijftien 
jaar geleden stond ik zo voor het Hilton 
hotel toen John Lennon van de Beatles 
en Yoko Ono daar sliepen. 
Ik keek naar buiten en zag allerlei meis-
jes die op Madonna leken. Zo moest 
John Lennon om mij hebben gelachen 
toen hij destijds naar buiten keek en 
zichzelf zag. 
John Lennon is ook al dood. 
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Het is bijna een uitstervend 
ras: de knoestige arbeider die 
min of meer vergroeid is met 
zijn bedrijf. In het boek „Spo-
ren van Staal" komen ze „on-
gekuist" aan het woord. De 
door de medewerkers van de 
Utrechtse buurttoneelgroep 
Stut samengestelde „oral his-
tory" van de industriearbei-
ders van de staalfabriek Dem-
ka toont niet alleen leed, maar 
schetst ook de verknochtheid 
van de werknemers aan het 
bedrijf. En af en toe sluimert er 
zelfs humor door de treurnis 
heen, meent de nog prille uit-
gever Evert-Jan van Himber-
gen, die „Sporen van Staal" 
als zijn tweede boek uitgeeft. 
Dit boek zal op vrijdag 2 okto-
ber worden gepresenteerd in 
het Landelijk Humanistisch 
Centrum (Oudkerkhof 11 in 
Utrecht) waar dan gelijkertijd 
de expositie „Het avondrood 
der Arbeiders" zal worden ge-
opend. Deze tentoonstelling 
bestaat uit foto's uit het ar-
chief van Demka en van parti-
kulieren. De tentoonstelling is 
tot 27 november tijdens kan-
tooruren gratis te zien. 

9EIMWEE NAAR DIE 
VREEMDE LUCHT 

VAN OLIE, VET EN HITT 

oek, 
expositie tonen 
verknochtheid van 

rheiders aan 

In 1983 gingen de poorten van het eens 
zo trotse staalbedrijf definitief op slot. 
Het café-billard op de hoek lijdt sinds-
dien een kwijnend bestaan. Van het 
„Levende Kerkhof", zo als de ex-werk-
nemers hun bedrijf zo liefdevol om-
schrijven, is niet veel meer over dan de 
overwoekerde fundamenten en een 
straat die op de kaalslag dood loopt. 
Alleen de straatnamen van het indus-
trieterrein Lage Weide, eens de verza-
melplaats van de Utrechtse Ijzer- en 
staalindustrie, geuren nog naar het ver-
leden. Maar in de Vlampijpstraat, de 
Schaverijstraat en aan de Havenweg is 
het geluid van metaal op metaal al lang 
weggestorven. De arbeiders kwamen 
bij die sluiting van één van de laatste 
staalbedrijven in Utrecht op de vuilnis-
hoop van de arbeidsmarkt terecht. Af- 
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gedankt en moe. Eén van de geïnter-
viewden zegt in het boek: „Na de slui-
ting kom ik op het arbeidsbureau en 
dan krijg ik te horen: „Ach meneer, dri-
eënvijftig jaar ..." Ik kom thuis: „Mam, 
kom eens aan tafel zitten. Ze hebben me 
op het arbeidsbureau gezegd dat ik 
straks de bijstand inga, dat wordt onze 
toekomst." Onze generatie schaamt 
zich ervoor om de hand op te moeten 
houden. Nooit! Die vinden dat een bla-
mage, een verschrikking om naar de 
sociale dienst te gaan: heb ik daar veer-
tig jaar voor gewerkt? Die kunnen dat 
niet verkroppen, die vallen steeds 
dieper in die put. Die zijn helemaal op, 
die zijn zó moe .. " 

Ermee getrouwd 
„U bent te oud", kregen anderen vaak te 
horen die pogingen deden om weer aan 
het werk te gaan. Eén afgedankte werk-
nemer vertelt dat hij zo met Demka ver-
groeid was dat hij „er gek van werd". Hij 
kreeg nog ander werk bij de waterlei-
ding, maar belandt al snel in de ziekte-
wet. Uit pure wanhoop en onmacht stort 
hij zich voor een vrachtauto. In een psy-
chiatrische inrichting wordt daarna 
aan zijn herstel gesleuteld. Hij zegt te-
gen de samenstellers van het boek: 
„Dat komt allemaal door die Demka, 
hoor. Dat staat als een paal boven wa-
ter, Ik was o zo blij dat ik weer werk had 
bij de waterleiding. Ik wilde graag wer-
ken. Maar ik was met de Demka ge-
trouwd. Elk steentje van die fabriek had 
jij gelegd. Ik had er altijd met plezier  

gewerkt. Je moet rekenen, ik kwam er 
als zeventienjarige in 1947 en als zeven-
enveertigjarige in 1977 er weer uit. Dat 
is dertig jaar dat je in dat bedrijf werkt. 
Ik was er mee getrouwd." 
Het is de tragiek van de afgedankte, de 
tragedie die schuilt achter elke klein 
krantenberichtje over weer een be-
drijfssluiting. Meer dan een jaar lang 
probeerden de ondernemingsraad en 
het aktiekomité van werknemers al het 
mogelijke om Demka open te houden. 
Op 18 augustus 1983 viel het doek. In 
NRC-Handelsblad beschreef ik de ge-
beurtenis destijds als volgt: „In het Ca-
sino, de kantine van het Utrechtse 
staalbedrijf Demka, zette de onderne-
mingsraad donderdagmiddag zijn laat-
ste fiche in voor het behoud van werk-
gelegenheid. Aan het eind van de druk 
bezochte personeelsvergadering kon 
ORlid Dick van der Veen niet anders 
konkluderen dan: „Ik heb het er moeilijk  

mee. Maar we moeten de strijd voor het 
behoud van de werkgelegenheid bij 
Demka stoppen." 
„Na zijn woorden viel er een diepe stilte 
in het Casino. Enkele van de 260 nog 
overgebleven werknemers van het 
Utrechtse staalbedrijf, een dochteron-
derneming van Hoogovens, wreven 
driftig in de ogen. Tot de personeelsver-
gadering van gistermiddag hoopten ve-
len dat het bedrijf nog te redden zou 
zijn." Ze hadden gegokt en verloren. 
Over „de strijd" voor het behoud van de 
werkgelegenheid wordt in het boek ei-
genlijk nauwelijks gerept. Slechts ter-
zijde wordt het aangeroerd door de 
geïnterviewde ex-werknemers van 
Demka. „Het is een evenwichtig ver-
haal", legt uitgever Van Himbergen uit. 
„De schrijvers hebben gepoogd de men-
sen zelf aan het woord te laten. En niet 
de fout gemaakt om alleen extreme vi-
sies naar voren te brengen. We wilden 
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Sporen van Staal ISBN 90-71073-02-5 
Prijs: f 24,90. Verkrijgbaar in de boekhandel 

een mooi boek op tafel leggen met de 
verhalen van de mensen zelf, zonder 
voortdurend met de beschuldigende 
vinger naar de direktie te wijzen. Dit is 
een historisch verantwoorde uitgave", 
zegt de uitgever bescheiden. 

Vreemde flucht 
De oud-werknemers van Demka kijken 
niet om in wrok. De nostalgie en de ver-
wondering overheersen. „De lucht ... er 
hing zo'n vreemde lucht op dat bedrijf, 
merkte een vormer op. „Je zal het nooit 
meer tegenkomen, maar als je erover 
praat dan kun je die lucht weer een 
beetje fantaseren. Olie, vet en hitte. 
Een heel aparte lucht. Dat vind je nooit  

meer terug." Uit de gesprekken komt 
naar voren dat het werk bij de staalfa-
briek vaak vuil en ongezond was. Zo 
wordt de walserij levensgevaarlijk ge-
noemd. Vooral de buitenlandse werk-
nemers - Turken, Marokaanen, Joego-
slaven en Italianen, - knapten het sme-
rigste werk op. Zij klagen meer dan hun 
Nederlandse kollega's, bij hen is de ver-
bondenheid met het bedrijf dan ook 
minder groot. De Nederlandse arbei-
ders vormden vaak letterlijk en figuur-
lijk een familie. Generaties van vader 
op zoon stapten door de fabriekspoorten 
om hun brood te verdienen. 
Het staalbedrijf stond niet bekend als 
koploper bij het geven van goede belo-
ning. Een vrouw vertelt gelaten dat ze  

ieder dubbeltje dat haar man binnen 
bracht drie keer moest omkeren alvo-
rens het uit te geven. Schraal- en 
schraaphans was Koning in de gezin-
nen van de Demkawerknemers: „Het 
was vreselijk ongezond, maar je had je 
brood". 
De mentaliteit die uit het boek naar vo-
ren komt, is in vergelijking met de hui-
dige maatstaven bijna ongelofelijk. 
Toch overheerst bij veel werknemers 
een gevoel van spijt dat ze niet meer 
kunnen lassen, walsen en draaien bij 
Demka. Een werknemer: „Ik heb nooit 
één dag gehad dat ik zei: Verdomme 
moet ik weer naar die klere troep." Een 
ander: „De sfeer was goed. Ik heb er 
veel schik gehad. Ook veel vrijheid." 
„Sporen van Staal" is een authentiek 
„monument" van industriearbeiders uit 
de twintigste eeuw. Alleen jammer dat 
de samenstellers de taalkundige 
schaar in de kast hebben laten liggen. 
Het zou de leesbaarheid van de verha-
len ten goede zijn komen. Maar het boek 
is een boeiend dokument. Al was het 
alleen maar om de emotionele verbon-
denheid van een voorbije generatie ar-
beiders met hun bedrijf. Oud-vak- 
bondsbestuurder Herman Bode ver-
baast zich er in het voorwoord het ook 
over: „Bij het lezen van wat de oud-
werknemers van Demka te vertellen 
hebben, komen er bij mij verschillende 
emoties los. Verontwaardiging maar 
ook opnieuw verbazing over wat men-
sen wordt aangedaan en wat mensen 
zich laten aandoen. Bovenal verwonde-
ring over het feit dat er ondanks alle 
naarheid en vernedering die men heeft 
meegemaakt, uit zoveel verhalen heim- 
wee klinkt naar de tijd bij Demka. Wat 
zijn het toch voor geheimzinnige ban-
den waarmee zo velen zich met hun 
werkgemeenschap verbonden voelen?" 

Dick van der Peij1 
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KONFERENTIE KERK EN WERELD 

(Wo mg itil,(Wkel?) 

LAATSTE PROEFNUMMER HUMUS 
Onlangs verscheen al weer het vierde 
nummer van het kaderblad Humus, de 
laatste in de rij proefnummers. In het 
blad is een bon opgenomen met de 
vraag of men positief, negatief of neu-
traal staat tegenover voortzetting van 
het blad. Het lijkt echter (ook gezien de 
vele positieve reakties n.a.v. het proef-
nummer) dat het niet zozeer gaat om óf 
het blad moet worden voortgezet dan 
wel hoé. Moet het een efficiënt en rele-
vant spoorboekje zijn waaruit men kan 
ervaren waar anderen mee bezig zijn? 
Of moeten er ook algemene achter-
grondartikelen in, zoals in dit nummer: 
dagboek van een geestelijk verzorger, 

Op 10 en 11 oktober houdt Kerk en We-
reld een konferentie onder de titel „Op 
zoek naar geestelijk houvast". 
Vraag is „welke perspektieven chris-
tendom en (religieus) humanisme nog 
bieden in deze tijd waarin wetenschap, 
kultuur en geloof een krisis doorma-
ken". Na een analyse van de historisch-
sociologische achtergronden door prof. 
dr. P. Smits zal de vraagstelling ver-
diepen in onderlinge gesprekken en 
konfronteren met een visie uit de we-
reld van de kunst. Prof. dr. G. A. van der 

homo zijn in het leger, een artikel over 
de vraag hoe gezond we mogen zijn, 
over sociokratie en over aids. Helaas 
wordt daarover de mening van de lezers 
niet gevraagd. 
Veel artikelen dus in dit nummer van 
Humus. Behalve de reeds genoemde 
ook een artikel n.a.v. een HOI-skriptie 
over lijden, een kompleet organisa-
tieschema van het HV mét uitleg, een 
impressie uit de Verbondsraad, artike-
len over HV en de Politiek, over de 
HSHB-nieuwe stijl en de vrouwengroep-
nieuwe stijl. U kunt een gratis nummer 
van Humus aanvragen bij het HV (tel. 
030-318145). 

Wal zal vervolgens aandacht besteden 
aan de betekenis van geestelijk uitzicht 
op het menselijk bestaan en de moge-
lijkheden van een „nieuwe spirituali-
teit", waarna de oriëntatie en de posi-
tiebepaling worden afgerond. Kosten: 
f 87,50. 
Begeleiding: B Koole en Jan de Leede. 

Aanmelding/informatie: Kerk en We-
reld, De Horst 7 - Postbus 19, 3970 AA 
Driebergen-Rijsenburg. Tel 03438- 12241. 

NIEUWE 
HUMBUG 
Ben je jong en nieuwsgierig, vraag dan 
deze Humbug aan. Een telefoontje naar 
het HV is voldoende: 030-318145. Je 
krijgt het blad dan (met vele aankondi-
gingen van aktiviteiten) gratis thuis-
gestuurd. Ook ben je van harte welkom 
als je aktief wilt zijn in de organisatie 
van de jongeren in het HV! 

14 Humanist oktober 1987 
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907 000 OON Se) 
Op dinsdag 8 december wordt weer de 
langzamerhand traditionele Socrates-
lezing gehouden. Dit jaar is het de kers-
verse voorzitter van het HV Jan Glastra 
van Loon die een lezing zal houden over 
het thema „Humanisme en levensstijl". 
Voor hem hielden Iteke Weeda (in 1985) 
en Jaap Kruithof (in 1986) de Socratesle-
zing. De lezing wordt dit jaar weer ge-
houden in het Landelijk Humanistisch 
Centrum in Utrecht (Oudkerkhof 11) en 
begint om 20.00 uur. 
De (gratis) toegangskaarten kunnen 
worden besteld door te schrijven naar 
Humanistisch Verbond, Postbus 114, 
3500 AC Utrecht, ter attentie van André 
Hielkema. S.v.p. vermelden: Socrates-
lezing 1987, naam en adres en het ge-
wenste aantal toegangskaarten. In de 
loop van de maand november worden 
de kaarten toegezonden. 

'01M00 WIONW`\\ 	
ID1 

RDEN 

jAHOsYggit 

, 
Knip bon Uit 

mop  nanaco:
stuut en 	Postbus 114, 

3500 11/2.C13ttecht. 

Lid worden van het Humanistisch Verbond is 
eenvoudig. U hoeft alleen deze kaart in te vullen en 
op te sturen. Een postzegel plakken is niet nodig. 

Als richtlijn voor de kontributie van het HV gaan we 
uitvan een half procent van het bruto jaarinkomen. 

De m
een 

 

bedraagtf 65,- per jaar 

als u een bruto-inkomen heeft van meer dan 

f

I 8.000,-. Is uw inkomen lager, dan betaalt u 

t

45,- kontributie. Voor jongeren tot 27 jaar is de 

kontributie 
slechtst 30,-. Als 

HV-Id 
ontvangt u tien 

U kunt in één ke betalen, maar ook per halfjaar of maal per jaar heerlad Humanist . 

per kwartaal. Verder kunt u uw partner zonder 
kosten als medelid opgeven. Deze hoeft geen 

kontributie te betalen. 

Wacnt s.v.p• met betalen toto een 

akseptgirokaart ontvangt. 

NAAM 

ADRES 
POSTCODE 8z PLAATS 

T EL.  N R. 

GEBOORT
EDATUM  

KONTRIBUTIE (Z.O.Z.) f 
PER KWARTAAL' HALF JAAR / HEEL JAAR* 

MIJN 

NAAM 

PARTNER WORDT MEDELID: 
®• 

GEBOORT
EDATUM  

orstrepen wot niet 

wordt verlangd 

s.v.p. do  

VROUW/MAN  
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VEEL AANDACHT EN ONVERWACH1 
IN RUSLAND VOOR 

MENSELIJKE MOGELIJKHEDEN 
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Stomverbaasd was ik, toen enkele 
jaren geleden de Russische douane 
mij het in mijn ogen totaal onschul-
dige boekje „On Encounter 
Groups" van Carl Rogers afpakte. 
Toch had ik beter kunnen weten. 
Want één van de anekdotes van 
mijn oud-hoogleraar sociologie 
was dat in het tsaristische Rusland 
een boek over sociale dynamiek 
(een oude term voor sociologie) in 
beslag was genomen. Men ver-
moedde namelijk een handleiding 
in het vervaardigen van dynamiet -
wat in zekere zin natuurlijk ook 
klopte. 
Maar de tijden lijken nu aan het ver-
anderen. 

Laatst las ik in het Amerikaanse tijd-
schrift „Journal of Humanistic Psycholo-
gy" (najaar 1986) dat er in Rusland zelfs 
een versie van de Human Potential Mo-
vement is ontstaan. Deze in de jaren '70 
uit Amerika ook naar ons land overge-
waaid beweging, (bij ons als groei- en 
encouterbeweging bekend) introdu-
ceerde toentertijd allerlei nieuwe soor-
ten groepswerk. In de beslotenheid van 
groeigroepen, ontmoetingsgroepen, re-
latietrainingen, enz, enz. konden deel-
nemers naar hartelust experimenteren 
met nieuwe omgangsvormen. Het grote 
goed van de beweging is geweest dat ze 
mensen - een kleine maar invloedrijke 
groep die van kommunikatie afhanke-
lijk is: van onderwijzers en verpleeg-
sters tot zakenlui en politici - meer in-
zicht verschafte in hun fuktioneren met 
anderen én zichzelf. Sociale en relatio-
nele vaardighedenwerden ontdekt en 
verder ontwikkeld. Assertiviteit, zel-
fontplooiing, feedback en lichaamstaal 
raakten ingeburgerde begrippen. Aan-
hangers spraken van een „relationele 
revolutie" en Carl Rogers ging zelfs zo-
ver de ontmoetingsgroep de belangrijk-
ste maatschappelijke uitvinding van 
deze eeuw te noemen. Ook het Huma-
nistisch Verbond was van de partij en 
organiseerde (en organiseert nog) vele 
praat- en ontmoetingsgroepen. 

Misbruik door staten 
Speciale aandacht voor hoe mensen 
met elkaar en zichzelf omgaan - voor 
het relationele aspekt van ons bestaan 
dus - ontsond eigenlijk pas na 1945. Het 
belang ervan, zowel voor de groei van 
de menselijke persoon als voor het ge-
bruik en misbruik van macht werd toen 
pas duidelijk. Daartoe droegen ervarin-
gen bij van hoe in totalitaire staten als 

'E OP:NHEID 
NONTDEKTE 

Hitler-Duitsland en Stalin-Rusland 
mensen zich konden laten meeslepen, 
chanteren en geestelijk verminken. Ge-
brek aan relationele assertiviteit lokt 
machtsmisbruik uit en stoort het demo-
kratische samenleven. Vandaar dat to- 

talitaire staten relationele vaardighe-
den bij burgers graag tegengaan en ze 
er zelf druk gebruik c.q. misbruik van 
maken en zelfs het monopolie van de 
relationele machtsmiddelen opeisen. 
Daarin schijnt dan nu in Rusland veran-
dering gekomen te zijn. Scheila Cole 
schrijft in „Journal of Human Psycholo-
gy" dat er off iciëel goedgekeurde aan-
dacht is ontstaan voor de revolutionair-
pedagogische ideeën van Boris Pavlo-
vitsj Nikitin, een soort Russische dr. 
Spock. Nikitin is van mening dat via de 
bestaande Russische opvoedingsme-
thode nooit een nieuwe samenleving 
kan ontstaan. Hij bepleit de ontwikke-
lingen van menselijke mogelijkheden 
via radikaal-nieuwe ideeën. Bijvoor-
beeld dat 2%2 jaar de beste leeftijd is om 
een kind te leren leren. En kleuters van 
vijf kunnen beginselen van elektriciteit 
beginnen te leren. Acht is de juiste leef-
tijd om met scheidkunde te beginnen en 
met negen kunnen kinderen al met ge-
mak een auto besturen. Als er niet tijdig 
ingespeeld wordt op bepaalde moge-
lijkheden worden deze later minder 
makkelijk tot ontwikkeling gebracht, 
aldus opvoeder Nikitin . 
Ideeën die erg prestatie gericht lijken, 
naar een nieuwe samenleving zullen 
leiden, maar dan één á la George Or- 
well... Maar in de praktijk schijnt er 
volgens Sheila Cole rondom de opvat-
tingen van Nikitin nog iets anders aan 
de hand te zijn. Om in een bureakra-
tisch land als de Sowjet-Unie afwijken-
de ideeën te verwezenlijken, komt heel 
wat kijken. Vaders en moeders hebben 
beiden vaak drukke banen en de be-
roemde baboesjka is lang niet altijd 
voor iets nieuws te porren. Vooruitstre-
vende gezinnen (vooral te vinden in de 
steden van Europees-Rusland) hebben 
daarom de koppen bij elkaar gestoken 
om in clubverband de ideeën van Niki-
tin in praktijk te brengen. Er is een net-
werk ontstaan van - zeker voor Russi-
sche begrippen - alternatieve gezin-
nen. Hierin worden de kinderen opge-
voed, maar ook over relaties gespro-
ken, vegetarisch gegeten, thee gedron-
ken en yoga beoefend. Men wil meer 
dan één kind en overlegt met elkaar wat 
de beste strategie is om kinderen thuis 
geboren te laten worden. 

Onverwachte openheid 
De bevolkingspolitiek van de Sowjet-
unie zou wel eens één van de redenen 
kunnen zijn waarom de Nikitin-bewe-
ging via positieve berichtgeving in de 
pers wordt gesteund. De sterke groei 
van het aantal Mohammedanen in Sow-
jet-Centraal Azië dreigt de bevolkings-
balans in het land te verstoren. Een an-
dere reden is misschien de lage ar-
beidsproduktiviteit. Via uitwisselings-
programma's met de Amerikaanse Hu-
man Potential Movement hopen de Rus-
sen meer inzicht in de psychologie van 
arbeidsverhoudingen en van menselij-
ke relaties in het algemeen te krijgen. 
Er is een opmerkelijke symmetrie tus-
sen Amerikaanse en Russische aan-
dacht voor onontdekte menselijke mo-
gelijkheden en reserves. Deze geldt 
zelfs voor het gebied van de parapsy-
chologie. Zo heeft de Sowjet-Unie mis-
schien wel een voorsprong bij het on- 

derzoek naar kennisverwerving via te-
lepathie, buitenzintuigelijke waarne-
ming en kommunikatie met dieren. On-
derzoek van Leontiev naar kleurgevoe-
ligheid van de huid en proeven van 
Charkovsky met het onder water baren 
van kinderen wijzen op een onverwach-
te openheid van Sowjet-psychologen 
voor nog onontdekte menselijke moge-
lijkheden. 
Deze nieuwe tak van wetenschap heeft 
in Rusland een eigen naam: de (schrik 
niet) anthropomaximologie. Het is we-
tenschappelijk onderzoek naar het ver-
groten van menselijke biologische, (pa-
ra) psycholigische en sociale mogelijk-
heden. Sportlieden en kosmonauten 
trainen hun zelfregulatie via de tech-
niek van het visualiseren (het zich beel-
dend voorstellen van mogelijke gangen 
van zaken). Met dezelfde techniek laat 
men patiënten met kankergezwellen en 
witte bloedlichaampjes voorstellen en 
het genezingsproces voor de geest ha-
len. Raikov liet studenten in hypnose 
Chopin en Rachmaninov „zijn ". Hun 
resultaten waren duidelijk beter dan 
die van vergelijkbaar gekwalificeerde 
studenten die dezelfde muziek in de ge-
wone waaktoestand speelden. Sugges-
tologie is het lelijke nieuwe woord voor 
een techniek, waarbij mensen zich via 
rollenspellen talen duidelijk versneld 
aanleren. Zo krijgen studenten Frans de 
rol van franse toerist die zich in Rusland 
maar verstaanbaar moet zien te maken. 

Overdadig aanbod 
Aan de hand van de ervaringen in de 
Sowjet-Unie kunnen we de mogelijkhe-
den en gevaren van de groeibeweging 
(en haar erfgenaam: de New Age-bewe-
ging) goed typeren. Aan de andere kant 
is er de vaak afwijzende reaktie van de 
maatschappij. Veel mensen vinden al 
deze nieuwlichterij maar eng, gevaar-
lijk, onzin of elitair. Sheila Cole vertelt 
het verhaal van een Russische vrouw 
die dagenlang in de kraamkliniek vast-
gehouden werd omdat de dokters haar 
wens om thuis te bevallen uitlegden als 
een poging om van het kind af te ko-
men. Aan de andere kant bestaat er het 
reële gevaar dat er misbruik wordt ge-
maakt van de nieuwe vondsten en tech-
nieken. Niet alleen door een totalitaire 
overheid maar ook door individuen en 
de kommercie 
Daartussenin liggen de mogelijkheden 
voor een humanistische groeibewe-
ging. Om mensen relationeel asser-
tiever en geestelijk weerbaarder te la-
ten worden moet het niet louter gaan 
om méér en méér. En daar lijkt het niet 
alleen in Rusland en Amerika maar ook 
bij ons een beetje op. Zie het overdadige 
aanbod van groepen, workshops, trai-
ningen en opleidingen in het blad 
„Koorddanser." Het gaat niet alleen om 
het verkennen en toeëigenen van (vaak 
spektakulaire) mogelijkheden. Het gaat 
ook om de vraag hoe deze maatschap-
pelijk zijn vorm te geven om het leven 
op dit ondermaanse zo rechtvaardig, in-
teressant en geestelijk verrijkt mogelijk 
te laten zijn. 

Albert Nieuwland 
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r.
M medisch centrum alkmaar 

Het Medisch Centrum Alkmaar is een 
algemeen ziekenhuis met 893 erkende bed-
den, waar behalve neurochirurgie en cardio-
chirurgie alle specialismen beoefend worden. 
De medische staf bestaat uit ca. 115 leden. 
In 1988 zal een deel van de nieuwbouw 
gereed zijn; alle poliklinische funkties zullen 
dan gecentraliseerd zijn. Een aantal specia-
lismen heeft een opleidingserkenning. 

Voor de Dienst Geestelijke Verzorging wordt 
gevraagd een 

humanistisch 
geestelijk 
raadsman/vrouw 
(full-time) 
vakaturenummer PD 87.104 

De geestelijke verzorgers werken in teamver-
band. Het team bestaat uit twee predikanten, 
een R.K. priester en een R.K. pastoraal 
werkster. 

Taken: 
• geestelijke verzorging in het Medisch 

Centrum Alkmaar; 
• bijdragen aan het beleid van de Dienst 

Geestelijke Verzorging vanuit de visie van 
geïntegreerde geestelijke verzorging. 

Vereisten: 
• afgeronde opleiding aan het Humanistisch 

Opleidingsinstituut; 
• lidmaatschap van het Humanistisch 

Verbond; 
• ervaring als humanistisch geestelijk verzor-

ger, bij voorkeur in de gezondheidszorg; 
• bereidheid tot kollegiale samenwerking. 

De benoeming zal geschieden in overleg 
met het Humanistisch Verbond. 

Verdere inlichtingen zijn te verkrijgen bij het 
hoofd van de Dienst Geestelijke Verzorging, 
ds. R. Oranje, toestel 1133. 

In het Medisch Centrum Alkmaar zijn over 
het algemeen de gebruikelijke rechtspositie-
regelingen voor het gemeentelijk overheids-
personeel van toepassing. 

Schriftelijke sollicitaties kunnen - binnen 
10 dagen na het verschijnen van dit blad -
worden gezonden aan de dienst personeels-
zaken van het Medisch Centrum Alkmaar, 
Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar, onder 
vermelding van het onder de funktie staande 
vakaturenummer. 

Tel. (072) 14 54 54. 

Het Humanistisch Verbond 
Dienst Geestelijk Raadswerk bij de Inrichtingen van Justitie 

Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond roept solli-
citanten op voor een vakature voor de funktie van 

HUMANISTISCH GEESTELIJK RAADSMAN/VROUW 

in één van de inrichtingen in Veenhuizen. 
Het betreft een part-time funktie. 

Funktie-eisen: 
• akademisch niveau, voltooide of nagenoeg voltooide stu-

die aan het Humanistisch Opleidings Instituut. 
• bekendheid met het werk en/of relevante werkervaring. 

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen 
van het loopbaanplan voor geestelijk raadslieden bij de 
Inrichtingen van Justitie. 

Nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw mr. Th. C. 
Engel, centraal geestelijk raadsvrouw, telefoon 030-510772. 
Schriftelijke sollicitaties, graag voorzien van motivering en 
curriculum vitae, binnen 14 dagen na het verschijnen van dit 
blad te zenden aan: 
De Centraal Geestelijk Raadsvrouw bij de Inrichtingen van 
Justitie, J. M. Kemperstraat 1, 3581 KG Utrecht. 

r = 

(advertentie) 

(advertentie) 

De afdeling VERENIGINGSZAKEN is een onderdeel van het 
Centraal Buro van het Humanistisch Verbond. Deze afdeling 
heeft tot taak de landelijke ondersteuning van een aantal 
werkvelden in de vereniging uit te voeren en te coordineren. 
Wij zoeken voor deze afdeling Verenigingszaken op korte 
termijn een 

KADERVORMER (m/v) 

met een werktijd van 80%; uitbreiding tot 100% is niet uitge-
sloten. 

Hoofdtaken: 
1. het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen t.b.v. het 

bestuurlijk kader van de plaatselijke gemeenschappen, 
2. het (doen) produceren van handleidingen, 
3. het geven van begeleiding aan plaatselijke besturen, 
4. het vormgeven van een geïntegreerd trainingsaanbod 

vanuit de afdeling Verenigingszaken. 

Funktie-eisen: 
• een afgeronde agogische beroepsopleiding op HBO-ni-

veau, 
• ervaring met groepswerk en/of kadercursussen, 
• organisatorische capaciteiten, 
• kunnen werken in teamverband, 
• bereidheid tot onregelmatig werk, 
• bezit van het rijbewijs BE. 
Kandidaten dienen de beginselverklaring van het Humanis- 
tisch Verbond te onderschrijven. 

De arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO-Wel-
zijn. Salaris afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, 
min. f 3378,13 tot max. f 4031,06, bij full-time dienstverband. 
Verdere doorgroei is niet uitgesloten. De pensioenregeling 
PGGM is van toepassing. 
Inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij S. Koopmans, 
hoofd afdeling Verenigingszaken, 030-318145. 
Schriftelijke sollicitaties kunnen tot 17 oktober a.s. gericht 
worden aan het Humanistisch Verbond, t.a.v. mw. A. S. G. 
van der Rijst, personeeelsfunktionaris, Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht. 
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5 oktober 
OVER OUDEREN GESPROKEN 

12 oktober 
JAN GLASTRA VAN LOON EN 
DE HOMO UNIVERSALIS 
Als de nieuwe voorzitter van het Huma-
nistisch Verbond niet zo overduidelijk 
betrokken het leven van deze tijd zou 
leven zou je geneigd zijn hem in een 
ander tijdperk te plaatsen. Want waar 
vind je in ons tijdperk van specialisten 
nog mensen die politicus, schrijver en 
filosoof tegelijk zijn? Een filmportret 
van een opmerkelijk man die de komen-
de jaren mede dat gezicht van het Hu-
manistische Verbond zal bepalen. 

19 oktober 
TE KOOP. HET VERHAAL 
ACHTER DE KLEINE 
ADVERTENTIE 
Het tuinhuisje. Veertig jaar hadden de 
heer en mevrouw Den Bak een volkstuin 
aan de rand van Amsterdam. Vanaf mei 
tot september woonden ze in dat huisje 
met butagas maar zonder elektriciteit. 
Nu zijn ze verhuisd naar Almere. De tuin 
staat Te Koop. 
Af scheid van een groen en bloeiend 
verleden. 
Samenstelling: Netty van Hoorn 

Het voordeel 
van de twilel 
5 oktober 
JEANNE ROOS OVER 
OUDER WORDEN 
Jeanne Roos werkte tientallen jaren als 
journaliste bij Het Parool. Zij maakte 
daar onder andere iedere week de 
„Roos-pagina". Op haar 65ste werd ze 
met pensioen gestuurd. In deze uitzen-
ding praat ze over de verschillende kan-
ten van het oud zijn. Over wat niet meer 
kan, niet meer hoeft en over haar wee-
moed. Samenstelling: Anneke Groen en 
Rina Spigt. 

12 oktober 
MAGAZINE 
Met reakties van luisteraars over het 
thema „ouder worden". Ook worden 
nieuwe cijfers gepresenteerd over ont-
kerkelijking in Nederland. 

19 oktober 
SCHIERBEEK OP FORMENTERA 

26 oktober 
DRIE VROUWEN 
Drie jonge vrouwen praten over de hulp 
die ze in de moeilijkste periode van hun 
leven kregen in Beth Palet , een tehuis 
dat moeders en hun kinderen in kris is-
situaties opvangt (zoals bij heroinever-
slaving en geweld binnen het gezin). 

RADIO 

TELEVISIE 
HV-RADIO 

Het Voordeel van de Twijfel 
maandag van 12.05 tot 13.00 uur 

op Radio 5 

HV-TELEVISIE 
Kwartslag 

maandag van 19.12 tot 19.27 uur 
op Nederland 2 

26 oktober 
HOLLANDS HOOP: 
AVONTUURLIJK NEDERLAND 

Hoe ziet het leven eruit als je in het 
jachtige beursleven beland bent? Hoe 
spannend is het grote geld? Wat is het 
ideaal van de jongeren op de op-
tiebeurs? 
Samenstelling en produktie: Ireen van 
Ditshuyzen 

2 november 
OUD ALLEEN EN EIGENZINNIG 
Drie vrouwen boven de 65 over alleen 
zijn en verder gaan. Alle drie zijn ze 
alleenstaand. De een woont zelfstandig 
in haar eigen huis, de ander koos voor 
een woongroep en de derde zou nooit in 
een verzorgingshuis terecht zijn geko-
men als ze niet blind was geworden. 
Samenstelling: Eveline van Dijck en 
Moniek van de Vall 

HOUTEN CAMERA VOOR DANIEL BUYLE 
Zondag 20 september ontving de Belg 
Daniël Buyle (rechts) de zogenaamde 
Houten Camera 1987. Hij verdiende de-
ze prijs van de radio- en televisiedienst 
van het HV door zijn onverzettelijkheid 
waarmee hij opkomt voor journalistieke 
principes. Ondanks intimidatie en be-
dreigingen bewaarde hij toch zijn inte-
griteit en geloofwaardigheid, zo stelt 
het juryrapport. Buyle heeft zijn opstel-
ling met ontslag bij de Belgische oproep 
BRT moeten bekopen. HV-televisie zond 
21 september het programma van de Be-
lgische zusteromroep uit nadat die uit-
zending in België was getorpedeerd 
door de BRT. 
Daniël Buyle ontving de houten trofee 
(niet zichtbaar op foto) uit handen van 
Casper Vogel. oud-hoofd van de rtv-
dienst van het Verbond en nu direkteur 
van het Noordhollands Philharmonisch 
Orkest. Hij was de eerste Houten Ca-
mera-winnaar. 
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REAKTIES OP ARTIKELEN IN DE HUMANIST ZIJN WELKOM. 
HOUD U HET WEL KORT. LANGE BRIEVEN WORDEN 
NIET GEPLAATST OF DOOR DE REDAKTIE INGEKORT. 

FUNDAMENTALISTEN 
IN V.S. 
Erg optimistisch dat artikel! 
President Reagan heeft nog 
een lange diensttijd voor er 
weer verkiezingen zijn. In 
die tijd heeft hij het alleen-
recht de rechter van het fede-
rale hooggerechtshof te be-
noemen. De nederlaag van 
de 	fundamentalistische 
rechters was slechts een 
dubbeltje op z'n kant. 
Bij de volgende benoemin-
gen hebben de fundamenta-
listische rechters een meer-
derheid. Onderschatten van 
de invloed van fanatieke 
groepen is kenmerkend voor 
humanisten. De invloed van 
de betrekkelijk kleine groep 
fanaten in Nederland is toch 
wel zo groot dat het aan de 
inhoud en de vormgeving 
van de publiciteitsorganen 
duidelijk te bemerken is. 
Zelfs het beleid van de Hu- 
manist en van het Humanis-
tisch Verbond is daaraan ge-
ruisloos aangepast. 

H. Fransen (Kruiningen) 

ORANJE BOVEN! 
Reaktie op de brief van Piet 
Blauw in nr. 7 van de „Huma-
nist". 
Hij heeft het over „ene Bea-
trix" en stelt: „wij hebben he-
lemaal geen huis van Oran-
je" en „niks Oranje boven". 
1. Een kind in de vaderland-

se geschiedenis weet dat 
het i.c. gaat over het Huis 
van Oranje-Nassau. 

2. De considerans van elke 
wet - er verschijnen hon-
derden in het Staatsblad-
begint met: „Wij, Bea- 
trix... 	prinses 	van 
Oranje-Nassau." 

3. Ons regerend vorstenhuis 
stamt in de vrouwelijke 
lijn af van Willem van 
Oranje, Willem I, de 
Zwijger. 
Deze erfde in 1544 de titel 
an Prins van Oranje an- 

nex het gelijknamige 
prinsdom, gelegen in 
Frankrijk. 
In 1732 deed Willem IV af-
stand van het gebied met 
behoud van de titel. 
Ook humanisten zullen 
moeten erkennen dat 
zelfs leden van een vor-
stenhuis een moeder heb-
ben gehad. 

4. Opmerkelijk dat het hu-
manist-zijn als dekmantel 
wordt gebruikt om: 
a. iemand die, haar niet 

gemakkelijke funktie 
uitstekend vervult, de-
nigrerend te beje-
genen; 

b. republikeinse frustra- 
ties 	af 	te 	rea- 
ageren; 

c. de geschiedenis te ver-
valsen. 

Daarom als burger van het 
Koninkrijk der Nederlanden: 
Oranje boven! 

Harm Boven (Sneek) 

REÏNCARNATIE 
Tot mijn niet geringe stomme 
verbazing en met de nodige 
frustraties, kwam ik als 
kliënt voor Humanistische 
stervensbegeleiding tot de 
onthutsende ontdekking, dat 
in de humanistische geeste-
lijke verzorging de reïncar-
natie-overtuiging wordt ge-
hanteerd. 

Hieraan algemene bekend-
heid te geven is, dacht ik, 
een dringende aangelegen-
heid, daar wildgroei van 
persoonlijke ideeën van 
geestelijke raadslieden rond 
dit onderwerp, niet ondenk-
beeldig is. 
Bij mijn geestelijke verzor-
ging liep het uiteindelijk 
goed verkeerd en ging ik, 
géén volgend leven, maar 
mooi de mist in en belandde 
van de wal in de sloot! 
Ik zou anderen deze nare er-
varing willen besparen. 

Tineke van der Westen 
(Goes) 

Reaktie van Pieter de Vrijer, 
landelijk funktionaris uit-
vaartbegeleiding. 

Ik vind het zeer te betreuren 
wanneer in een kontakt, en 
zeker in een hulpverlenings-
kontakt, verwachtingen zo 
beschaamd worden als hier 
kennelijk het geval is. Om-
dat ik de „Humanist" niet de 
plaats vind om op deze spe-
cifieke situatie in te gaan en 
omdat ik de betreffende si-
tuatie nog niet ten diepste 
ken, reageer ik alleen in al-
gemene zin. 
Welke persoonlijke overtui-
gingen mag een humanis-
tisch dienstverlener hebben 
om nog als zodanig te kun-
nen (of te mogen?) funktione-
ren? Dat is één belangrijke 
vraag die mevrouw Van der 

HET TEKEN NABIJ 
Onlangs verscheen „Het te-
ken nabij", een kleine ge-
dichtenbundel van Willy Ba-
lyon met pentekeningen van 
Ineke Zwartbol. Uitgeverij is 
Robbemond in 's-Graven-
deel. Prijs: f 24,50. 

Westen oproept. Daarbij kan 
natuurlijk 	„persoonlijke 
overtuiging" terdege onder-
scheiden worden van „zich 
bezig houden met" of „het 
niet apert afwijzen". Een in-
teressante vraag, lijkt mij, 
voor de humanistische be-
weging als geheel en voor 
degene die zich met 
dienstverlening bezig hou-
den in het bijzonder. 
Een andere vraag wordt ge-
steld naar het hanteren van 
die persoonlijke overtuigin-
gen. Die tweede vraag is zo 
mogelijk nog belangrijker. 
In 	een 	professioneel 
dienstverlenings-kontakt 
(daar sluit ik wat deze kwes-
tie betreft vrijwilligerswerk 
niet bij uit) draait het m.i. al-
tijd om de persoonlijke over-
tuigingen en vragen waar de 
kliënt mee bezig is. Wanneer 
het dáár niet meer over gaat, 
door wiens toedoen dan ook, 
verandert m.i. de relatie. Ik 
ben van mening dat álle vra-
gen van de kliënt in het kon-
takt doorgesproken en ver-
helderd moeten kunnen wor-
den, of het nu overtuigingen 
betreft die de hulpverlener 
deelt of niet. Dat in humanis-
tische hulpverlenerskring 
nagedacht wordt over onder-
werpen die op gespannen 
voet met humanisme lijken 
te staan juich ik ten zeerste 
toe. Het is aan de hulpverle-
ner om bij de vragen van de 
kliënt te blijven en mee op 
zoek te gaan naar diens zin-
gevingen. Het progageren 
van welke persoonlijke over-
tuiging dan ook lijkt mij in 
een dergelijk kontakt niet het 
doel. 



PRINS CLAUS OPENT NIEUW HIVOS 
HUOS MET HANDAFDRUK 

Je ziet ze nogal eens op huizen in India en dan vooral bij de deur: handaf-
drukken - rechterhand, gespreide vingers - in gele, rode of bruine verf. Het 
zijn achtergelaten gelukwensen. vaak van de vrouwelijke huwelijksgas-
ten. De indiase naam voor dit ritueel is Panchá. 
Dat was ook de handeling die prins Claus. 4 september verrichtte toen hij 
het nieuwe Hivos-kantoor in Den Haag opende. Onder grote belangstel-
ling verrichtte de prins enige persoonsgerichte graffiti door met een hand 
vol rode verf zijn gelukwens op de smetteloos witte muur te drukken. 
Gelukwensen deed hij ook nog eens in woorden. In zijn openingsspeech 
herinnerde prins Claus ook aan Jaap van Praag die zich zeer heeft ingezet 
voor de totstandkoming van Hivos. Van Praag ging daarbij vooral uit van 
het recht op zelfbeschikking en zelfontplooiing van ieder mens. 
Voordat prins Claus de opening met zijn handafdruk bezegelde, hield prof. 
Tinbergen nog een kleine toespraak waarin hij met name wees op het 
belang van een humanistische organisatie als het gaat om ontwikkelings-
samenwerking. Al was het alleen al uit tegenwicht tegen de invloed van 
het Vaticaan. Het nieuwe adres van Hivos is: Raamweg 16, 2596 HL 
Den Haag. Tel.: 070- 636907. 
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Gevroulz zwfoinTo 
uittra  - lam--E 	r_ 	VN, 
en Ovoir'sso 
Het HV-kader dat uitvaartbegeleiding 
verzorgt, behoeft in een aantal ge-
bieden uitbreiding. Vooral in de provin-
cies Limburg en Overijssel zijn er onvol-
doende mensen om bekendheid aan dit 
werk te kunnen geven Soms moet „nee" 
gezegd worden tegen mensen die in dit 
kader een beroep op de HV doen. Van-
daar dat in beide provincies komend 
voorjaar een kursus gehouden wordt ter 
voorbereiding op dit werk. In Overijs-
sel: 11/13 en 25/27 maart 1988; in Lim-
burg: 8/10 en 22/24 april 1988. Vooral 
mensen uit deze gebieden worden uit-
genodigd te reageren. 
De kusrsus bestaat uit twee weekenden 
van vrijdagavond tot en met zondag-
middag. Het eerste weekend is inlei-
dend. Aan bod komen dood en leven, 
het stervensproces, afscheid, het rouw-
proces en ritueel. Het tweede wekend is 
op de praktijk gericht: het kontakt met 
nabestaanden, de toespraak opstellen 
en uitspreken, humanisme, het uit-
vaartcentrum en het crematorium. 
De kursus en het kursusmateriaal zijn 
voor rekening van het Humanistisch 
Verbond, voor overnachtingen en maal-
tijden wordt een bijdrage gevraagd. 
Meer informatie of opgave: Pieter de 
Vrijer, 030-318145 (LHC) of 055-554002 
(thuis). 

1_71 

EATkL)M 
ALLEEi\ii= 
STAANDEN 
Het Platform van organisaties voor Al-
leenstaanden heeft onlangs een cen-
trum geopend waar men alles te weten 
kan komen over allerlei organisaties 
die zich bezighouden met kontaktleg-
gen. 
Meer informatie: tel. 073-134357 of 
schrijven naar: Mayweg 5, 5211 AA Den 
Bosch. 

HIVOS-EXPOSITIE 
In Chili is een groep architecten aktief 
die samen met de krottenwijkbewoners 
van Santiago werkt aan de verbetering 
van hun levensomstandigheden. Zo 
ontwikkelden de architekten een mo-
delwoning die eenvoudig zelf en goed-
koop is te bouwen. 
Het Humanistisch Instituut voor Ont-
wikkelingssamenwerking HIVOS heeft 
sinds kort een verplaatsbare fototen-
toonstelling beschikbaar over het werk 
van deze groep architekten. 

U kunt de tentoonstelling in huis halen. 
Meer informatie: HIVOS, tel. 070-636907. 
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HOOFDBESTUUR OVER 
SEKSEDISKRIIVIINATIE 
In de hoofdbestuursvergade-
ring van september stonden 
veel inhoudelijke kwesties 
centraal. Uitvoerige aan-
dacht werd besteed aan het 
onlangs door de PvdA inge- 
diende wetsvoorstel tegen 
seksediscriminatie. Al vele 
jaren dringt het Humanis- 
tisch Verbond bij regering en 
parlement aan op een wet 
gelijke behandeling. Een 
dergelijke wet zou de uitwer-
king moeten bevatten van 
artikel 1 van de grondwet: 
het verbod op maatschappe-
lijke diskriminatie „op welke 
grond dan ook". 
Door een krachtige lobby 
van fanatieke christenen is 
de totstandkoming van de 
wet al jaren vertraagd. Het 
hoofdbestuur was daarom 
verheugd dat nu eindelijk de 
draad weer is opgepakt. Al is 
het dan via een „smal" wets-
ontwerp dat zich uitsluitend 
beperkt tot bestrijding van 
diskriminatie wegens ge- 
slacht, 	homoseksualiteit, 
burgerlijke staat of leef- en 
woonsituatie. Het HV geeft 
de voorkeur aan een „brede" 
wet die een gelijke behande-
ling voor allen regelt: onge-
acht geslacht, seksuele voor-
keur, ras, burgerlijke staat, 
leef- en woonwijze, politieke 
gezindte, godsdienst, le-
vensbeschouwing of welke 
grond dan ook. 
Het wetsontwerp van de 
PvdA verdient op een aantal 
punten nadere uitwerking. 
Bijvoorbeeld waar gesteld 
wordt dat van werknemers in 
het bijzonder onderwijs „res-
pekt" mag worden gevraagd 
voor de richting van de in-
stelling. Duidelijk zou moe-
ten worden omschreven dat 
onder alle omstandigheden 
een werknemer mag tonen 
wie of wat of hoe hij of zij is, 
zoals door het dragen van 
een trouwring of roze 
driehoek. 
De spanning tussen grond-
rechten en de vrijheid van 
godsdienst of levensbe-
schouwing blijkt telkens het 
kruciale punt. Daarom zal 
het hoofdbestuur deze kwes- 
tie nader bestuderen zodra 
ook het wetsontwerp van de 
regering bekend is (dit na-

jaar). Intussen heeft het Hu-
manistisch Verbond zijn re-
aktie op het PvdA-voorstel 

uitgebracht samen met een 
aantal andere organisaties 
die ook al jaren op een wet 
gelijke behandeling aan-
dringen: daaronder zijn de 
FNV, VOO, ABOP, COC en 
het Platform van organisa-
ties voor alleenstaanden. 

De recente uitspraken van 
staatssekretaris Van Houwe-
lingen over de geestelijke 
verzorging bij defensie heb-
ben in humanistische kring 
grote verontwaardiging ge-
wekt. De regeringsad-
vieskommissie-Hirsch Ballin 
heeft al negen maanden ge-
leden een spoedadvies uit-
gebracht over de verdeel-
sleutelproblematiek en nog 
altijd heeft de verantwoorde-
lijke bewindsman geen be-
sluit genomen. Sterker nog, 
eind augustus stelde hij in 
Amersfoort dat een oplos-
sing nog lange tijd zou ver-
gen, aangezien de betrokken 
genootschappen het niet met 
elkaar eens zijn. De kerken 
verwerpen een toedeling 
van geestelijk verzorgers op 
basis van de gemeten be-
hoefte onder de militairen: 
het HV is daar in principe 
voorstander van. Van Hou-
welingen voegde nog toe dat 
in geval van behoef tenme-
ting niet de huidige samen-
stelling van de krijgsmacht 
als uitgangspunt geldt, 
maar de situatie in oorlog-
stijd wanneer de omvang zes 
maal groter is. 
Nog afgezien van de absur-
diteit van de laatste redene-
ring vindt het hoofdbestuur 
dat de maat intussen vol is. 
Ons verzoek om meer geeste-
lijk verzorgers is sinds 1979 
keer op keer opgehouden 
door studies, kommissies en 
overleg. Aan de minister-
president zal nu gevraagd 
worden bemiddelend op te 
treden. 

Een volgend punt op de hb- 

agenda betrof onze verkla-
ring over referenda. Op ver-
zoek van de Verbondsraad is 
het eerder ingenomen stand-
punt nader gepreciseerd. Na 
bespreking hiervan in de 
raad van oktober zal dus een 
meer verfijnde tekst beschik-
baar komen. 

De diskussie over euthana-
sie leidde in het hb tot een 
duidelijke positiebepaling, 
waarover elders in dit num-
mer nader wordt bericht. 

HV-KONGRES 1989 
IN GRONINGEN 

De evaluatie van het kongres 
in mei gaf aanleiding tot kri-
tische kanttekeningen. Met 
name de publiciteitswaarde 
van het geheel zou omhoog 
moeten, oordeelde het 
hoofdbestuur. Overigens is 
gebleken dat het kon-
gresverslag in Humanist van 
juli op één punt misverstan-
den heeft opgeleverd, omdat 
men zou kunnen konklude-
ren dat bestuurders van het 
Verbond geen lid hoeven te 
zijn. Statuten en huishoude-
lijk reglement van de vereni-
ging die het HV immers is, 
waarborgen echter wel de-
gelijk dat besturen benoemd 
worden uit en door de leden. 
In 1989 zal het kongres 
plaatsvinden in Groningen 
(27/28 mei). 

Tot slot boog het HV-bestuur 
zich nog kort over de bezuini-
gingen in de gezondheids-
zorg. Het zag er naar uit dat 
samen met de Raad van Ker-
ken van levensbeschouwe-
lijk gefundeerde reaktie op 
de regeringsplannen kon 
worden gegeven. Helaas 
waren de kerken het daaro-
ver onderling niet eens. Het 
HV heeft toen zijn standpunt 
ter kennis gebracht van die 

organisaties die door de re-
gering waren uitgenodigd 
op de hoorzitting over het 
rapport van de kommissie-
Dekker. De Vereniging van 
Nederlandse Ziekenfondsen, 
de Gehandikaptenraad en 
verschillende vakcentrales 
hebben daar positief op ge-
reageerd (BB). 

[rMAllErIE r 
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Dit is uw kans om uw kreati-
viteit ten toon te spreiden. 
Een aanbod van de af deling 
Assen om op 21 oktober het 
mooiste mee te nemen wat u 
hebt gewrocht met papier, 
hout, verf ,uw camera of wat 
dan ook. Alles zal die avond 
worden tentoongesteld ter-
wijl om 19.30 uur Onno de 
Ruiter (beeldend kunste-
naar) een lezing zal houden 
over Humanisme en beel-
dende kunst. Plaats van han-
deling: De Kloosterhof in 
Assen. 

UROUVEMSOOS IN 
UVRECHT 
Elke eerste woensdag van de 
maand is de Vrouwensoos in 
Utrecht open van 20.00 tot 
22.30 uur. Plaats is het Lan-
delijk Humanistisch Cen-
trum (Oudkerkhof 11). 7 okto-
ber is er een diskussie-avond 
over humanisme en feminis-
me, 4 november geeft Kla-
zien van Brandwijk (huma-
nistisch raadsvrouw in het 
leger) een lezing over vrou-
wen en het leger. 

GLASTRA IN 
GRONINGEN 
Nog niet lang voorzitter van 
het HV, maar wel al zeer ak-
tief in de afdelingen. Zo 
maakt Jan Glastra van Loon 
op 4 oktober kennis met le-
den van de afdelingen Oost-
Groningen en Groningen. 
Hij houdt dan een lezing over 
„humanisme, nu en in de 
toekomst". Aanvang 10.30 
uur in het Humanistisch 
Centrum aan de W.A. Schol-
tenstraat in Groningen. 
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Ei Mal IN 
MI11 ERSWIJK 
Eens was het gezin bij uit-
stek de hoeksteen van onze 
samenleving, tegenwoordig 
kiezen velen voor andere 
vormen van samenlevings-
verbanden. Wilt u meer we-
ten over „de betekenis van 
het gezin voor mens en maat-
schappij-, dan kunt u op zon-
dag 1 november komen luis-
teren naar Jan de Leede die 
over dit onderwerp een inlei-
ding zal houden. Plaats is 
het HSHB-huis „De Berkhor, 
Walienstr. 33 in Winterswijk. 
Aanvang 10.30 uur. 

HUMANISME IN 
BUSSUM 
De zaal was te klein en de 
avond te kort, vorig seizoen, 
toen Rob Buitenweg een le-
zing hield over het humanis-
me in het leven van alledag. 
Reden genoeg voor de HV-af - 
delingen Bussum en Laren/ 
Blaricum om de filosoof op-
nieuw te strikken voor een 
serie bijeenkomsten waarop 
het humanisme centraal 
staat. 
Er zijn vier data: 1 november, 
29 november, 13 december 
en 17 januari. Aanvang is 
steeds 10.30 uur. Plaats: ho-
tel Jan Tabak in Bussum. 
Verdere informatie en opga-
ve: tel. 02159-41916. 

HUMANISME IN 
DEVENTER 
De af deling Deventer pakt 
het komende seizoen stevig 
uit met een komplete cyclus 
over humanisme. Op vier 
dinsdagen en één donder-
dag (vanaf 19.30 uur) wordt 
er in de lezingenzaal van de 
Openbare Bibliotheek aan 
de Brink in Deventer achter-
eenvolgens gepraat over: 
Wat is humanisme eigen-
lijk? (13 oktober), Humanis-
me en onderwijs (20 oktober), 
Uitholling van de gezond-
heidszorg (27 oktober), Holis-
me en de New Age-beweging 
(3 november) en Jongeren in 
de jaren 80 (12 november). 

WERELDBEELDEN IN 
AMSTERDAM 
Het wereldbeeld van een fe-
ministe, wie wil niet weten 
hoe dat er uit ziet? En zeker 
als het wordt verwoord door 
Annemarie Grewel, bekend 
van radio, televisie en De 
Groene. Op dinsdag 13 okto-
ber houdt zij een lezing over 
dit onderwerp in Amster-
dam, in het gebouw van de 
HV-afdeling: Reynier Vinke-
leskade 64. Aanvang 20.00 
uur. 
En als u na deze avond de 
smaak te pakken heeft ge-
kregen, kunt u op 27 oktober 
horen hoe het wereldbeeld 
van een hulpverlener er uit-
ziet. Prof. dr.A. van Dantzig 
zal hierover een lezing hou-
den. Ook aanvang 20.00 uur, 
zelfde adres. 

HUMANISME IN 
DEN HAAG 
Op 15 en 29 oktober, en 5 en 
12 december zal in het Haag-
se Humanistisch Centrum 
(Laan Copes van Catten-
burch 72) een serie bijeen-
komsten plaatsvinden over 
wat humanisme is en wat je 
er aan hebt. U kunt zich bij 
voorkeur opgeven (sterker 
nog: u moet zich opgeven 
voor 1 oktober) bij Helen 
Land, tel. 070-503179 (na 
18.00 uur) of Angela van 
Rooy, tel. 070-833337 (na 
20.00 uur). 

HOLISME IN 
ROTTERDAM 
Het humanistische seizoen is 
ook in Rotterdam weer ge-
opend met een keur van akti-
viteiten, georganiseerd door  

het Maatschappelijk Aktive-
ringswerk. Centraal staat dit 
keer het holisme. Er zullen 
vier thema-avonden aan dit 
onderwerp zijn gewijd (le-
zing met diskussie), enkele 
gespreksavonden n.a.v. de 
rtv-programma's van het HV 
hierover. Daarnaast is er op 
10 en 11 oktober een najaars-
weekend waar holisme cen-
traal staat. 
Verder zijn er vier praatavon-
den over humanisme, een 
praatgroep over vriend-
schap en start er weer een 
droomgroep. Meer informa-
tie: tel. 010-4650916 (Frans 
van Wijk). 

KADERDAG VOOR HV-
JONGEREN 
Op zaterdag 24 oktober orga-
niseren de Jonge Humanis-
ten een kaderdag voor jonge-
ren die voor het HV vrijwilli-
gerswerk verrichten (in het 
jongerenwerk of in andere 
werksoorten!) of van plan 
zijn dat te gaan doen. 
Het onderwerp van de kader-
dag is: achtergronden en ak-
tuele betekenis van de hu-
manistische beweging. Dit 
onderwerp zal door een 
viertal sprekers vanuit ver-
schillende invalshoeken be-
licht worden. Aan de orde ko-
men onder meer het ontstaan 
van het HV, de problematiek 
rond de stellingname van 
het HV in aktuele politieke 
en maatschappelijke kwes-
ties, de grondbeginselen 
van het humanisme en de 
manier waarop deze begin-
selen vertaald worden in het 
praktische werk van het Ver-
bond. 
Aan de dag zijn voor de deel-
nemers geen kosten verbon-
den. Ook reiskosten kunnen 
vergoed worden. Voor inlich-
tingen en aanmelding: Hu- 

manistisch Verbond, Post-
bus 114, 3500 AC Utrecht, 
t.a.v. Hans Vertegaal (030-
318145). Plaats van de bijeen-
komst is het Landelijk Huma-
nistisch Centrum te Utrecht 
(Oudkerkhof 11). 

THEMADAG KIES 
EXACT! 
Op zaterdag 21 november or-
ganiseren de JONGE HUMA-
NISTEN een themadag over 
studie- en baankeuze, onder 
de titel „Kies Exact!'" Cen-
traal staat onder meer de 
vraag wat de voor en tegens 
zijn van de overheidscam-
pagne die jongeren ertoe wil 
aanzetten exacte vakken te 
kiezen. Blijft er in het toe-
komstige onderwijs voldoen-
de ruimte voor de ontwikke-
ling van sociale vaardighe-
den, kreativiteit en ethische 
doordenking van maat-
schappelijke en persoonlijke 
vragen? Vragen als deze ko-
men in kleinere groepjes aan 
de orde. Meer informatie 
over deze themadag vind je 
in het septembernummer 
van de Humbug, de huma- 
nistische 	jongerenkrant, 
Landelijk 	Humanistisch 
Centrum (030-318145, Ariane 
de Brauw). 
De dag begint om 10.30 uur 
en vindt plaats in het Lande-
lijk Humanistisch Centrum, 
Oudkerkhof 11 te Utrecht. 
Aanmelding is mogelijk via 
het LHC (Postbus 114, 3500 
AC Utrecht, t.a.v. A. de 
Brauw, tel.: 030-318145, tst. 
22). De deelnamekosten 
dragen f 10,- inclusief een 
lunch). 
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OP LOKATIE 7 
HET OUDERLIJK HUIS 

Niets herinnert meer aan het decor waarin ik, 
schoenmaten geleden, heb rondgestapt. De tram waarin 

ik zit was een bus die langs de Haagvaart reed, een 
brede sloot die de tuinderijen met de Loosduinsche 

Groentenveiling verbond. De veiling is op een enkele 
loods na gesloopt, de vaart gedempt en de tuinderijen 

zijn weggesaneerd. Loosduinen heet alweer jaren 
Groot-Loosduinen en is allang geen zelfstandige 

gemeente meer met een echte burgemeester, een heuse 
dorpsgek en een strenge maar rechtvaardige 
veldwachter op de fiets. Groot-Loosduinen is 

opgenomen in de Vaart der Volkeren en is nu een 
nieuwbouwwijk van Den Haag. De burgemeester is een 
straatnaam, de dorpsgek een anonieme hyperventilator 

en de veldwachter een wijkagent met een diploma 
sociale vaardigheden. 

— Buitentuinen!, kondigt de tramkonducteur met twee 
vet uitgesproken Haagse ui-en aan. 

Ik sta op. Hier moet ik eruit. Ik ben op weg naar mijn 
ouderlijk huis dat in een van de drie buurtjes staat die 

het potlood van de stadsplanologen hebben overleefd. 
Even later loop ik in de straat 

waarin ik de afgelopen 
nacht ook heb gelopen. 

Ik droomde dat ik bij mijn moeder 
aanbelde. Een onbekende vrouw 

deed open. Ze ging met haar armen 
over elkaar wijdbeens in de 

deuropening staan en vroeg 
me wat ik wilde. 

— Naar binnen, zei ik. Ik woon hier. 
— Ik ken jou helemaal niet, 

antwoordde de vrouw en smeet 
de deur voor mijn neus dicht. 

Opnieuw belde ik aan en keek 
vervolgens door het raam 

naar binnen. Mijn moeder zat aan 
tafel en las de 

overlijdensadvertenties in de 
krant. Ik tikte op het raam. Ze 

keek op en zwaaide naar me. 
Ik zwaaide terug, waarbij ik mijn 

bril van mijn neus sloeg. Mijn 

moeder veranderde in een schim die steeds vager werd. 
Ik kneep mijn ogen tot smalle spleetjes maar slaagde er 
niet in mijn moeder scherp in beeld te krijgen. Ik bukte 

me en ging tastend op zoek naar mijn bril die ik nergens 

meer kon vinden ... 
Ik ben opgestaan, heb een douche genomen en koffie 

gezet. Het nieuws in de krant drong niet tot mij door. De 
droom bleef me achtervolgen, het beeld van mijn 

moeder, de schimmige gestalte achter het raam die 
steeds vager werd, liet me niet meer los. Ik moest naar 

de Stadstuinen, naar het huis op nummer 20 waar ik 
geboren ben en waar ik tot de dood van mijn vader in 

1973 heb gewoond. 
Hoe dichter ik het huis nader, hoe meer ik het een 

belachelijk idee vind om zomaar midden in de week een 
onaangekondigd bezoek aan mijn moeder af te leggen. 

Dik kans dat ze niet eens thuis is. En zo ja, wat dan? 
Moet ik haar mijn droom vertellen? Moet ik zeggen dat 

ik toevallig in de buurt was? 

Mijn voeten staan los van mijn hoofd en lopen zonder 
aarzeling naar nummer 20. Ik klop op het raam om mijn 
komst aan te kondigen en ga in mijn zakken op zoek 
naar mijn sleutels. Waarom heb ik in mijn droom 
vannacht eigenlijk aangebeld, terwijl ik nog steeds in 
het bezit ben van een sleutel van mijn ouderlijk huis 
voor dan-kan-je-er-altijd-in? Ik duw de deur open, loop 
de gang door en de kamer in. Mijn moeder is niet thuis. 
Zonder mijn jas uit te trekken ga ik aan tafel zitten en 
realiseer me opeens dat dit de eerste keer is dat ik hier 
allen ben. Ik kijk om me heen, onwennig bijna, terwijl ik 
tussen deze muren toch ruim twintig jaar van mijn leven 
heb gewoond. Niets herinnert meer aan het huis waarin 
ik ben opgegroeid, het vijfde kind van een goed 
katholiek gezin. Het ik in dit huis gedroomd van een 
carrière als midvoor van het Nederlands Elftal? Liggen 
hier mijn hete jongenstranen om het onbegrijpelijke 
verdriet van de wereld? Heb ik onder dit dak het bloed 
onder de nagels van mijn vader vandaan gehaald? 
Ik probeer me het huis voor te stellen zoals het eruit zag 
voor mi n vader stierf. Ik doe mijn ogen dicht en we 

zitten aan tafel, acht kinderen 
en mijn vader en moeder. 
Mijn oudste zus zit al de hele tijd 
te giechelen. 
— Geen aandacht aan besteden, 
zegt mijn oudste broer. 
Ze is verliefd. 
— Houd je bek! 
—Op wie?, wil mijn één na oudste 
zus weten. 

— Op Bert. 
Die puistekop uit de Ruyterstraat? 
— Ik ga later met mama trouwen, 
zegt mijn jongste broertje. 
Hij moet nog vier worden. 
Iedereen begint te lachen. 
Ik zie alleen maar lachende 

gezichten. Waarom lachen ze nu? 
Wat valt er te lachen? Iedereen 
is stom, denk ik. 
—Jullie zijn allemaal gek!, 
schreeuw ik door de kamer. 

Met één armzwaai veeg ik mijn bord met eten op de 
grond en ren naar boven waar ik jankend op bed val. Ik 
wil niet dat mijn zus verliefd is, want dan gaat ze 
trouwen en ergens anders wonen. We moeten altijd bij 
elkaar blijven. We zijn toch broertjes en zusjes? Als 
mijn moeder even later komt vragen wat er aan de hand 

is, zeg ik dat ik hoofdpijn heb. 

Ik doe mijn ogen weer open. Ik sta op en schrijf een 
briefje voor mijn moeder dat ik toevallig in de buurt was 
en langs ben geweest, gevolgd door een P.S.: Ik had nog 
steeds een sleutel van hier. Die laat ik maar achter. 
Heeft u een extra reservesleutel. Groetjes, Koos. 
Op de terugweg op het station koop ik een bloemetje 
voor mijn vriendin en een knuffel voor mijn zoontje. 

tekst: Koos Meinderts 
illustratie: Annette Fienieg 
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