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Stichting W.Z.I<. Eindhoven is çen instelling op algemene I!rondslal!. w;]ar ouderen en
hmgdurÎg zieken wonen, n.'rlOrgd en verpleegd worden. ~ ~
Van de Stiehting makçn deel uit:
'" hl't somatisch verpkl'g- en vCflOrgingshuis Peppel rode. mei een dagcentrum en

STICIITI!"'oi(; W.7 ••H. EI!"'oiDItOVI,N een aanl;ll wijkfunclil's* het psycho-geriatrisch wrpkeghuis De Passaat,
In voorbereiding is het multi-functionek IOrgeentrUI11 Rrunswijck.

Omdat on7.e hUllwnistisch raadsvrouw gehruik wil maken v;]n d~' DRU-regeling, komt er bij de af,kling geestelijke verlOrging
per 15 mei 1996 plaats voor een

HUMANISTISCH RAADSMAN/-VROUW
,'oor 20t uur per weck.
Gloha.!e sumctl\'uttilll.: "all d_cl\l'rkl:l:unlu'dcn
• het bieden nm geestelijke verzorging aan bl'wonef'i ',muil de humanistisehe gedachte
• begeleiden van verplegend en verzorgend personeel en vrijwilligers
• hel vomlgevcn v;]n bczinningsbijeenkomslen en gespreksgroepen
• dednemen aan overiegsislUHties
• nnderhnuden van externe contacten

"'ij Hagcn hicnoor
• km.uld met inlevingsvermogen in de ,'isie en bdevingswereld van de individuele bl'won.:T
• bereidheid tot samenwerking met de R,K. en P.e. geestelijk verzorgenden
• h<,reidheid tOl samenwerking met l11eJewerkenr.len van andere disciplines
• een man/vrouw mei een afgeTOnde opleiding aan de Universih:il vom Humanistiek. Vlltlrhe<,n Humanistisch Opleidingsinstituul
• inhoudelijke Ocnoeming tOl humanistisch raadsm;ul/-\TOllW door Illirnanisti~ch Verbonu

ArhcidS\-'OIlf\\uurdcn
De arb<'idS\'oorwaarden z.ijn conform de CAO-Zickcnhlliswc/en, Inschaling vindt plaats in uc F\VG-sehaal nO.

Infurmatic
Alle gewenste inform;ltie wurdt 1Igraag verstrekt door de huidige humalli~tisch raads\Touw. mevrouw L. Avcnarius, of door de
sectormanager Behilndeling en Hegeleiding, waaronder de dienstgccslelijke vermrging ressorteert, de heer C. Peders. Zij hei,kn
lijn bereikbaar bij \'erpleeghuis Peppeirnul' via de senetilresse van de sector, mevr. G. Ral"kes, tel. ()..W--t3JXOO. tocslc1 J 1O.

Sl.hriftcli jke sullicitaties
Tot 14 dagen na het verschijnen van dit hl;uj kunt u uw schriftelijke snllil"itaties ridlten aan:
Stichting \V.Z.R" Lil.V. de heer e. Peelers. Postbus 'JOOO). )600 PA Eindhoven.

Speciaal jubileumnummer van de Humanist
Bqtin deeemher verschijnt weer het speciale kerstnummer van de Humanist. Dil i"ar is hel thema 'Samen Le,'en'. Het wordl een hiizon-
der iuhileumnummer omdat Hum,ltlislisch Verbutlll en Humanitas $0 iaar beHaan. D"'Hom in dil kerstnummer l'cn apa rl k"tern wa"rin
een heeld wonh gegl'vcn ,'"n de "cle aClivileiten van heiJe verenigingen.

Het onderwerp 'S"men Leven' dus. De men, is primair een soeia,,1 wezen: hij/lij heeft anderen nodi~. Toch Iiiken s"amhorigheid en
.olidariteit in onze samenlevin!\ naar Je lweede plaats tC zijn ,'erJrongen. Waarden als zelfontplooiing en zelfhe.chikking voeren dc
h''''et1loon: het proces van individualisering liikl Ic va opgerukt. Veel mensen voelen zich huitengeslolen, ze kampen met eenzaamheid
en \'CnreemdinJ\. Tcrug na.lr Je knellende sociale verbanden v"n oudsher wil niemand.

Wel zijn mensen op u,ek naar nieuwe ,'ormen v,ln \'crbondenheid en solidariteit met hehoud ,'an
voldoende ruimie "oor het indi,'idu.
In dil themanummer o\'Cr Samen Leven komen ,'ecl \'fagen aan de orde. Hoe leer ie samc'n leHn
met elkaar? \\'at geef je op om s"men te kutlllcn le\'CJI? I, het mngeiijk om individu IC bliiven
hinnen een )-:roep? Wanneer !\"at S<lmen leven knellen? En: Verdr"ag ie ie medemens - of is het
~'igenliik "n\'eHchil1i~hcid? Wanncer wordl het haat? Hoc kunnen wc hel beHe meI elkaar
Samen lenn in hct multiculturele ;S;ederland?

De inhoud Veel inlcf"icw •. MCI de soei"l""g WouIer c."mpen. ",'cr s"ciale fobies al. h"rrii:-
res voor hel ~"",en !enn. met pedagoge Els Lodewi;ks-I'rencken ''''er de "ra"g hoc ie kindercn
kunl op,'oeden lOl men.en die in Sla"t lijn om op ecn preUige manier mct anderen s"men Ie
Ic"en. F.n mei .-eel men ,en die op hun manier proberen samen te Icven met anderen.
Ook in dit nummer repon,,!!cs. (her het Jorp A'peren, over een 'pedaal proieel waarbij
jonge criminelen l<"fen om ,amen Ie leven mei de reSl van dc wereld en een reporlage ,,,'cr de
lheatergroep Nullw;ntig waar mullieulrurcle iongeren samen.lingen, dansen en acteren.
En een ,peciaal verh"al ,'an Anil Ramdas over een ge.prek tu~scn ecn Bussum.e dame cn cen
Turkse "ader. Onk in dit nummer natuurliik veel foto', en carloon,.

Hel nummer zal nok ""<"fal in ki",ken en hockhandels IC koop ziin. Rond 10 december ligt
dit speciale numm<"f bij u in.te bus!



Pesten op school
Op de meeste scholen
wordt wel gepest,
gejend, getreiterd en
doodgezwegen. Het
lijkt een verschijnsel
van alle tijden en dus
moeilijk te doorbreken.
Soms neemt pesten ech-
ter zulke vormen aan
dat ingrijpen
noodzakelijk is.
Her Humanistisch
VllrmingsonJerwijs
boekt er succes mee.

PJlOIMA 26
Televisie kijken

Jo Groebel is specialist in massacommunicatie
en vertelt graag over de invloed die de teleVIsie
op ons heeft. Heeft u
enig idee hoeveel in-
vloed die dagelijkse

stroom te1evisie-heeklen
heeft op uw wereld-

beeld? Jo Groebel wel.

PAOIMA 6

Transplantatie
Onderzoekers ht'kijken of hel mogelijk is
om organen van dieren naar mensen te

transplanteren. Een varkenshart bijvoor-
beeld zou misschien best geschikt

gemaakt kunnen \vorden voor Je mrns .
.\laar willen wc d,H

PJlOIMA 24
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Boeren gaan ecologisch
Voor sommigen was her vooral Je
weerzin tegen chemische middelen.
Voor anderen speelde de maatschap-
pelijke druk een rol. Er waren cr ook
die vooral de Derde Wereld niet wil-
den belasten met onze overschotten.
Allen besloten om te schakelen naar
ecologische landbouw.

PJlOIJlA 12
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Brieven 4
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Uw brief is van harte welkom.
Maar schrijft u zo kort en
bondig mogelijk (maximaal
200 woorden). Anders is de
redactie gedwongen uw brief
in te korten.
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Hoezo rieltjes
winnen'?
Reactie op Harry Kunne-
man naar aanleiding \"an
een interview met hem În de
Humanisi van september.

C;eestclijke verzorging is
nict gchast'crd op de vrT-
ludde samenleving. Verzui-
ling is het vl:fs<.:hijnsel dat
de meeste maatschappelijke
organisaties lich rond l'en
levensbeschouwing organi-
st'ren. Nu vcd van deze Of-

ganisaties zich van geesTelij-
ke gt'noolschapPclI losma-
ken vcrdwijnt'JI daarmee
niet de verschillende levens-
beschouwingen.
De ervaring van de werkvel-
den is Jat nog steeds leer
\'t.d mensen op basis van ("i-
gen levensbeschouwing
naar een geestelijke \"erwr-
ger vragen. Het is niet een
kwestie van 'kun je mensen
aanspreken alsof ze behoren
tot et."ngenootschap of een
levensbeschouwelijke stro-
ming'. Dat lJIag \'oor prof.
Kunneman gelden, laat hij
vooral ni('t generaliseren.
Geestelijkt." verzorgers be-
antwoorden a;t11de vrJag
van mensen liie, ook Jnl10
1995, op hunlevensbe-
'>Chouwing aangesproken
willen worden,
Het is niet dt."t."erste keer dat
Kunueman su~ereert Jat
r;udslieden overal potentie-
le Humanistisch Vetbond-
Ieden zien {in Rekenschap
spreekt hij \'Jn zieltjes te
winnen). tJa[ hij eens voor-
beelden, namen noemen!
Waar, bii welke activiteit
van het Hum;tnistisch Ver-
bond liggen acceptgiro's
voor het lidmaatschap
klaar?
Ik werk nu 7.estien Jaar full-
time iJl een zl~kenhuis en
het is slechts éénmaal voor-
gàomen dat een patiënt lid
is gt."worden van het Hum:!-
ni ••tisch V('rbond, Deze ex-
patiënt heeft nu een be-

,tuursfuncrie in de gemeen-
schap. Verder is er ooit eens
iemand geweest die termi-
nJal was en een hedrag van
f 100.- h('eft gedoneerd aan
het HUlllani,tisch Vcr hond.
Sommige ex-patiënten wo-
nen wel eens de bijeenkom.
sten bij van ue gemeen-
schJp.
Ik weet dat mijn collega's
ook dergelijke ervaring('n
h('bben, \'\'at 700:kt Jo: ho:t."r
Kunnt."man op l'en universi-
teit die voortgekomo:n en
gebaseerd is op de door
hem zo verfoeidt." 'n-fZuild('
samenl('villg'? Die juist in
stand wil houden wat hij 70

heftig bestrijdt? Geestelijkt."
\'erzorging die bij l'en be-
paalde levensovertuiging
pa,t. Wat !'>racht hem ertoe
ooit te solliciteren? Was hij
niet op de hoogte van de
doelstelling van dc Univcrsi-
teit voor Ilumanistio:k?

Ida A.H.T, Bunte, humanis-
tisch raadsvrouw I{cinier de
Graaf Gasthuis (Delft)

Het impliciet numa-
nisme van Harry
Kunneman
In dl;."Ilumanist nummer
6/7 lezen wo: bij Desmond
.\lorris dilt "de oerdriften in
do:meos niet zijn te \'erloo-
ch('n('n". Als jl;."de krant
leest of het nieuws op de tV
H)lgt is dar wel duidelijk,
AI, hij het over rdigie heeft
o:nje leest over hoof,ldoá-
jes, een nucifix aan de
wand en wat fundamenta-
listen vader denh-n en
doen kun je hlij 7.ijn, hier rt."
wonen en nu te leven.
.\-laar 'lIs Tanny Dobhelaar
prof. Kunneman aan het
woord laat in de Ilumanist
numlllt."r 8/9 dan vragen we
ons af, of hij wo:!eens een
kr;tnt inkijkt of het nieuws
hoort en ziet, "Burgl;."rs hui-
gennicr langer voor autori-
teiten." En Frankrijk dan?

Vroeger- Joegoslavië? Afri-
ka? "Bij het open individu-
alisme gaat het niet om
ruimte nemen voor jezelf
maM om rUllme krijgen".
Mogelijk zijn wij hier wat
toleranter dan ovcr de
gr('n>;: ahortu" eurhanasil;.",
drug" hOlllo's. ;\laar sinds
wanneer is dJt h<:tgeval?
En hoelang mag het nog du-
ren? Straks moeten wc 'Eu-
ropa' zijn en ('umpees den-
ken t'n doen!
Tanny Dobbelaar vawijst
in hJar artikt."! naar cen h('-
toog van prof, Kunneman
in Rekenschap van juni:
'Impliciet o:nl;."xpliciethu-
manislll(" notitie over de
roàomst van het UV', Dat
bctoog is moeilijk te volgen.
Rekenschap is ccn wetell-
schappelijk tijdschrift - en
dM zullen Je lezers wetl'n!
Kunnl;."man meent dat wc
het expliciet (= uitgl;."spro-
kl;."n)humanistll(' nu maar
achter ons moetl;."nlaten en
over lllocten stappen op
impliciet (= ormattend) hu-
nUlllsm(': niet praten maJr
poetsen! Aan de werken zal
mcn de werker (her- of
er)kennt."n! Aan richtlijnen
van bovenaf is dJO gecn be-
hoefte meer en een eventu-
ele, humanistische zuil kan
n,lar een museum voor oud-
heden.
Er is echter naM onze me-
ning een aspect, uat KUllIle-
man ovcr het hoofd lijkt t('
zien, Als ergens (ct."nrraJI)
t."t."llheslissing genomen
moet worden kan een wille-
keurige humanist oil;."tindi-
\.idued optreden, In dat ge-
val j., cr e('u vertq;t."nwoor-
diging nodig die vt."ram-
wooruing aflegt ,Jan die in-
dividuen. Hendfde geldt in
ho:t ge\'al de buitt."llwereld
op de hoogte gebracht moet
wordt."n van humanistische
opva[tingen of wanneer
buitenstaanders inlichtingen
wensen over 'h('t' humanis-
me.

Kunneman: "De finanL:iële
basis (van het IIV) is tot op
zekere hoogte die van el;."n
theemuTSl.'ncultuur en het is
hegrijpl'lijk dat ho:t HV daar
om pragmatische redenen
voor kio:st", Fen verder: ••....
En dan niet bij de uitgang
acccptgiro's klaJrleg.gen ren
batc van Je club", In Re-
kenschap VJn Juni deelt
KUlllwman mee dat hij do-
natl;."urV;ln het IIV is ge-
wonkn, Waarom geeIl lid?
(Dan mag je mecbeslissenD
Fvo:nals Cl'n ,entraai orgJan
is cr een penningmeo:ster 110-
dig die de onvermiidclijke
uitgaVl'n bijhoudt en dl'
daarvoor noodzakelijke
penningen in/.amelt - in de
VOtm \',m contributie van
leden (en donateuts!) en an-
dere bijdragl;."ll. Ziet Kunne-
man daar el'n andl're oplos-
sing voor - im- of expliciet:
\'\'ij z_ijnzeer hl;."nieuwd,
vooral - hoe de visie van
Kunneman verder uitge-
sponnen zou kunno:n wor~
den,
:-:aar on7e mening is cr nog
{'en ander soort humanisme
namc1ijk het 'huuin-huma-
nisme', vooral te onpas ge-
uit door mensen die huma.
nÎstische geluidcn <Ifgeven
maar zi,h niet realiseren dat
de lading niet gedekt wordt,
dat zo:C\'entuc1e g('volgcn
niet overzien. Iht humanis.
me kan meer kwaad dan
goed doen - om m('t Rob
Tielman te spreken: "iets is
niet humanistisch omdat er
humanistisch op staat" (Re-
kenschap september), In dat
verband nog de opnll'rking,
dat naar onzo: overtuiging
de beginselverklaring van
IWI HV te weinig hekend i••.
\'\'aarolll kan dezl;."niet als
regel opgenomen worden in
allo: publikaties \"JO het HV?
~happez toujours!"

A, en H, Brol~ma (Heiluo)
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Kom naar Utrecht en beslis mee!
Op 25 no\'cmbcr boudt het Humanis-
tisch Verbond zijn al~cmcnc 1cdcnvcr-
~adcring (AI.V) in de cunjtrcS1aallre-
nc, hal 8, \'an de Jaarbeurs in Urn:l;ht.
De dali bestaat uit twee delen, die u al-
lebei, maar (Jok afzonderlijk kunt bij-
wonen,'s ,\lorgens, ,'an 10.00 lOt
1230 uur, is het eigenlijke vcrltadcrgc-
dcche. Dan worden de jaarverslagen
en beleidsplannen van hel Verhond cn
zijn wcrhtichtingcn besproken, samen
met hel financiële verslag I<)'J~cn de
begrotinlt 1996. 's Middags. van 1-1.00
10116.30 uur, staat een maatschappe-
lijk onderwerp ter discussie: Arbeid cn
zingeving in lUIO.Als lid kunt u met
stemrecht aan de \'crgadcring deelne-
men. Hebt u zich oi!,:!opgq;c\'cn, m,lar
besluit u om alsnog tc komen, dan
helpt u de organisalie door uw komst
l:n:n tddonisch door te gcv'cn. Bel
030-2392100 in Utrechr. U nnn'anj;t
dan ook de vergaderstukken. Zie voor
uilvoeriger informatie over de proce-
dure van de ALV de vorij;e rwee uitga-
ven "an de Humanist.

Arbeid en zingeving in 2010
Arheid en zingev'ing in 2010: naar een
humaan arbeidsbl,stel in de volgende
t.>euw. Daarovcr gaat hct middagge-
deelte van de Algemene Ledenvergade-
ring van het Humanistis.:h Vcrhond.
Betaalde arheid is voor v('el ml'nsen
hdangriik. Het gedt inhoud aan je le-
ven en verschaft een financide basi,.
Nieuwe ontwikkelingen op het terrein
van de ,ubeid, zoal, flexibilisering, au-
tomatist.>ring en tele-werken brengen
Ol17,ckerheden: kun ie de veranderin-
gen bijhoudrn en zal ie ie baan behou-
den? A,1ll werknemers worden stl'eds
hogere eisen gesteld. Wie uit de hoot
valt, dreigt aan ue rand '.an de samen-
leving terecht te kumen. Iklangrijke
Hagen dienen zich aan: \Vordt de
werkloosheid ooit terugl:wdrongen?
.\loet er ,tecds meer werk door steeds
minder mensen worden verricht? \X'el-
kc omwikkelingen kunnen w(' voor-
zien en over welke mogelijkheden be-
schikken wc om een rechtvaardige ,,1-
menkving te creëren?

!'aul de Beer, beleidsllleuew('rker van
het Sociaal en Cultured !'lanburt"au.
beschret"f in het Sociaal en Cultureel
Rapport 1994 \'erschillenue scenario's
voor d(' toekolllstige arheidsmarkt.
nexibiliteit en marginalisering tijn
voor Iwm slemelhegrippen. Hii zal uit
in een lezing toelichten. Ario Klamcr,
hoogleraar l'COllomi(' van de kun,t en
cultuur aan de Erasmus Universiteit,
g('eft hierop ziin reactie.

ReaCTies komen ook van ('('n pand.
mer: Arie den Broedcr, adviseur soci-
aal bekid; (Jouwe "an Houlen, hoog"
leraar sociaal hel('id. planning ('n orga-
nisatie aan de Univt.>rsiteit voor Iluma-
nistiek; Klariet Bolle, lid VfOl:gere HV-
werkgroep rnarginaliserillg en nu ac-
tief in werkprojecren voor iongert.>n;
Marlcell v'all Biinen, loopbaanauvi-
seur; Kees Korc\'aar, belridsmedewer-
kef Inuu,nil'honJ Fl\'V; Picter
Hofma, liu Tw('ed('kanl('rfracrie VVD
en Jan '\l<1rijni"en, liJ Tweedekamer-
fractie sr.
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Jo Groebel over de invloed van televisie op de kijker

Geven televisiemakers de realiteit weer?
Of spiegelen ze ons een fictieve wereld
voor die vervolgens realiteit wordt?
Volgens Jo Groebel bepalen televisie-

beelden voor een groot deel ons wereld-
beeld. Televisiemakers moeten daarom
hun sociale verantwoordelijkheid onder
ogen zien. Maar ook wij, de kijkers,

moeten ons verant\\'oordelijk gaan voe-
len voor de beelden die we consumeren.
Een gesprek over zappen, realitytv en
media-ecologie met de man die op 12

december de twaalfde Socrateslezing zal
houden.

Televisie presenteert d
als catastrofe

DOOR MAR AH SLOB
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rkelijkheid
~Td('visie is l'en prikkelmat:hinc ge-
worden, \X'at r:r vroeger zo aardig aan
was, de goede afwisselinj; van informa-
tie en amusement, drcij::f helemaal te-
loor te gaan. Kijkers krijgen nauwelijks
informatie meer. .\Iaar ze dénkcn nog
wel dar dl' televisir hen informeert. Dit
a-symmetrische contract russen televi-
siemakers ('n tcle\'isiekijkcrs is een
groot en serieus probleem. Zo ,prak ik
onlangs met een programmamaker van
één van de commerciële stations. \'(!c

hadden het over een 'documentaire'
waarin de kwaliteiten van cC'n hepaald
geneesmiddd werden belicht. De ma-
ker ll;"i: "De kijker snapt heus wel dat
dit programma is betaald door de fa-
brikant van het w:nccsmiddel." Ik zei:
"D,H snapt dekijkt-[ nk!"."

Iloogieraar massacommunicatie Jo
Groehel (1950) is een druk man. Tus-
,en een stafver~aderillg cnccn hoorcol-
legt' in, heeft hij tijd gemaakt I"oor de

Humanist. In driedelig kostuum - hij
moct die middag nog naar cen receptie
van dc Duitse ambassade - gaat hij me
voor naar zijn werkkamer op de Uni.
versiteit Utrecht. ~Je vindt het niet erg
dat ik nog evcn twee telefoontjcs pleeg
h;'?~ Het worden cr drie. Tijdens het
gt"sprt"k gaat de telefoon nog t"nkele
malcn: Nova, de radio, Je organisatn-

z ren van een symposium dat hij die
z week zal voor7.Îrren. "Sorry, sorry,"
; lacht hij heminnelijk. "Waar waren we
• ook wecr?~ En in zijn 1içht Duitse
" tongval vervolgt hij snel zijn vcrhaal
~ over dt" invloed van de media op ons 11."-
,. \.co.-o
o
" ~Dt. keuus van Je media bepalen voor
" een groot deel het wereldbeeld van de
" kijker. Onder7.0eken wijzen dat on-

dubbelzinnig uit. Omdat de televisie
veel plaats inruimt voor beriçhten O\'er
misdaden en gewelddadige çonflint"n,
oversçhat de kijker sptematisçh de
waarsçhijnlijkheid van geweld. Kijkers
krijgcn het gevoel dat geweld iets heel
natuurlijks is, iets waar ze zelf nauwe-
lijks iets aan kunnen doen. Oorlog lijkf
onontkoombaar. Sommi~en çOllclude-
ren er zelfs uit dat ze, ge~even de we-
reld waarin ze leven, wel gewelddadig
móeten optreden."
Zelfs het nuchtere nieuws, dat nog niet
meer is Jan een selectie van de feiten,
maakt dus al dat mensen de kans op
een gewelddadige situatie stelselmatig
re hoog insçhatten. Dat geldt ook voor
hem zelf, gedt hij toe. "Onlangs ging
ik voor het eerst naar Brazilië. Ik had
me een voorstelling gemaakt van een
exotisch maar ook crimineel oord.

"OO''''MII'''" •••• 7



Kijkers krijgen het gevoel dat geweld iets heel
natuurlijks is, iets waar ze zelf nauwelijks iets
aan kUllllen doen, Oorlog lijkt ollolltkoombaar.

Eenmaal daar bleek er edH niet 3chter
elke boom een misdadiger te schuilen.
Het grappige was dat Brazili3nrIl tegen
mij zeiden: "U bent Duitser? Wij zou-
drn nóóit na3r Duitsland gaan. Ilrt is
bekend d3t je daar als buitenlandrr gr-
lijk wordt aangevallen zodra je uit het
vliegtuig stapt." Zo ,je je hoc het
werkt: deels klopt dat beeld van Duits-
land natuurlijk wel, maar het is sterk
ovetdrrvrn. I-kt overgrote deel van de
mensen gaat nog steeds vreedzaam met
elkaar um . .\-har d3t frit valt weg tegen
dt' enorme aandacht die uitgaat naar
gewelddadige gebeurtenissen. ~
Geweld is een middel om dl' aandao.:ht
van dt' kijker te trekken, constateert Jo
Gruebel. Hij vertelt m'er een free-lance
journalist die in Tsjetsjenië aankwam
op het moment dat daar een wapenstil.
stand heerstt'. De journalist kon geen
hrelden maken dil' l:ouden Vl'rkopen,
trok daarop lijn cheque-bock en huur-
de een paar schutters. ~Do()r zo'n in-
greep vaJlrn er wd ~'chte doden. Hier
zie je weer die vermenging van fi~.tieen
realiteit: door te berichten over een
e\"Cllement, verander je het el'enemrnt
zelf. •.
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De laatste jaren vermengen de traditio.
nele genres op de televisie llCh. Pro.
gramma's als 06-11 Weekend, De
Deurwaarder of A.\-lC-rv, tonen een
'echte' misdaad of een 'ccht' ongeluk,
dal eventurel deels is nagespeeld. Toch
zijn het geen do~'umentaires, omdat de
regisseur \'an dit soort re<liity.tcin'isie
technieken uit misdaadfilms gebruikt
om de VOOtV31lrnte dramatiseren. De
'werkelijkheid' wordt gepresenteerd
als catastrofe.
Jo (;roebel, in rappe zinnen: ~Dc om.
roepen zenden zulke feitelijke ongeval.
len en misdaden uit vanwege de amuse-
mentswaarde, en niet ter informatie.
Tenminste, dat is mijn sterke "ermUl'.
den. Wam waarom zouden ze de ge.
heurtenissen anders 1,0 dramatiseren?~
Wij kunnen nog heel goed het onder-
scheid maken tussen televisieheelden
die een realiteit weergeven en heddl"n

die venonnen zijn. Nederland is in dat
op'.Îcht 'hijzonder verlicht', meent hij.
."'iaar er zijn 'genoeg' onderzoeken die
rrop wijzen dJt die scheiding tussen
waarheid en fictie na verloop van tijd
vervaagt. ":-.:'a een paar ra3r weet de
kijker niet mCl'r w goed of dl" televisie-
heeldl"n die hij of zij ,.Îch herinnert nu
'waar' war~'n of niet .. "lijn inschatting
is dat die verwarring groter wordt
naarmate de herinnerde beelden langn
geleden zijn uitgezonden. ~
lhMom ook dat stereotiepe afbeeldin-
gen van hijvoorheeld vrouw~'n, '.war-
ten en homoseksuelen in soaps en
speelfilms niet onschuldig zijn. De kij-
ker weet tijdens het kijken wel dat dele
k3rakters verzonnen lijn. maar Je fic-
tieve karakters worden in het hoofd
van de kijkrr 'reeler' naarmate het bn-
ger geleden is dar ze op de tdevisie te
zien waren. TelC\'isie geeft '.odoenJe
\.nrm aan maatschappij en werkelijk-
heid.
Redamemakers en tdcvÎsiestations
dragen dan ook een grote verantwoor-
delijkheid. meent Jo Groehel. "Ik wil
daar niet over kankeren - leg je dat zo
in het Nederlands? - ik vind alleen dat
we ons van dergelijke processen he.
wust moeten zijn. Geven tele\'isie-
makets de realiteit weer? Of spiegelen
lr ons een ficti~'\"Cwereld voor die ver-
volgens realiteit wórdt?'

.\-bar ook wij, de ontvangers van 31die
televisiebeelden, dmgen verantwoorde-
lijkheid, vindt Jo Groebel. De tijd is
rijp voor l"l"nethiek \'ao het COllSJl/lIC.
reil van telC\'isÎeheclden. En daar wil
hij het kijkende puhliek op een bijzon-
dere manier op wijzrn. ~Tijdens de we-
tenschapsweek, krijgt elk jaar een we-
tenschapper de kans om op televisie
een experiment te maken. Dit jaar om
ik daarvoor uitgenodigd-, vertelt hij
glimmend. ~Volgrnde week [de weck
van 8 tot 14 oktoher. n:d.1 komt er in
de televisieruhriek :Nova een discussie.
De kijkers krijgen Ie horen deu dit een
voorheeld is van 'interactieve tl"levisie'.

x Ze kunnen bellen en de loop van Je
~ discussie heïnvloeden. De discussie
:: ontaardt in een conflict; de gl'spreks-
~ partners dreigen elkaar Jettl'fli,k in de
~ haren te vliegen .• \loet de gesprekslei-
~ der fysiek geweld zien te voorkómrn?
:> Kijkers kunnen hun mening geven
o duor een ééntje of een tweetje op hun
o telefoon in te drukken ...



UNee, de kijkers worden niet echt be-
drogen, We zèggen niet dat de discus,ie
live is. :\L1ar wc sUAAcrercn hct wèl,
door de manier waarop wc filmen,
door de hele setting van de discussie.
0:u zijn er twee mogelijkhrden, Of kij-
kers geloven dat ze echt kunnen ingrij-
pen, of ze geloven het niet, Van de kij-
kers die het geloven, zal naar \'erwach-
ting een vrij grote groep de hoei uit de
hand willen laten lopen, Bellen is im-
mers tamelijk anoniem, wat het mak-
kelijk maakt om je verlangen naar
spektakel voorrang te ge\"C1laan je ge-
voel van sociale veramwoonJdijkheid.
Een hijkomende verwachting is, dat
vooral de snelste hellers de ruzie graag
I.il'n ontaarden."

"Een hde grure kijkersgroep zal daar-
entegen niet gdoven dat wat ze zien li.
t'e is. Temeer niet omdat de kijkers
naar Nederland 3 over het algenlt'en
hoog-opgeleide mensen zijn. Hen wil-
len we de volgende vraag stelll"n: "Hoc
wist je zo leker dat het fictie was?' Tal
\'an talkshows lopen immers écht uit
de hand. In de Verenigde Staten is cr
zelfs eens een derlnemer aan een dis-
cussie doodgeschoten, ook al wa, dat

Het overgrote deel
van de mellsell gaat

nog steeds vreedzaam
met elkaar om. Maar

dat feit valt weg
tegen de enorme

aandacht die uitgaat
naar gewelddadige

geb eu rten issen

buiten heeld, Ik hedoel ma,u: je kunt
als kijker niet veronderstellen dat alles
op de huis perfect onder controle is,"

"Je moet me ook nog vragen naar
Zweden. Daar hen ik afgelopen weck
geweest, hij een conferentie van de
UNESCO over de media en gewdd.
Een interessant thrma natuurlijk. Er
zijn grofweg twee reacties np gewdd in
de media. De ene partij vindt geweld
allemaal prima. Voor hen is geweld ge-
woon een onderdeel van kunst en cul-
tuur waar we verder van af moeten
blijvrn, De andere partij heeft grote
problemen met de afbeeldmg van ge-
weid, vanwege de veronderstelde ver-
derfelijke invloed op kinderen en ande-
re be"inv1ll1.'dhare kijkers. Ik stel het nu
misschil'n wat simpel voor, maar het
debat is ook sterk gepolariseerd. ~
Jo Groebel schaart zich niet onder het

vaandd van één van beide kampen. Hij
l.iet de oplossing in het 'creëren van ge-
vodigheid' nmr ml."dia-lwelden, Niet
alk vormen van geweld op het scherm
zijn imml'rs te begrijpen al, een pure
wl'erspiegeling van geweld, meent hij,
'";S;eem de film 'Schindler's list' van
Steven Spielhl."rg. 'Schindler's list' is ge-
filmd vanuit het perspectief van joden
in de Tweede \Xiereldoorlog. Geweld is
daarmn" een onontkoomhaar clement
van die filnl, maar ht,t is een clement
waar Jt' film bepaald niet kritiekloos
of ongevoelig mee omgaat. De waag
mot't dus niet zijn: ';\lag geweld op tI.".
levisie?'''De vraag moet I.ijn: "Welke
nJrl1lt'n van geweld worden hoc ge-
toond?'"

"\Xie moetL"n genJeiig worden voor de
context waarin het afgeht'elde geweld
zich roortioet. On, morele fJordcel
over bepaalde atlleeldingen van gt'\vcld
m(wt afhangen van de rol die dat ge-
weld binnen een groter v'erband
speelt." H:t is uitdrukkelijk niet de
overheid die dcrgelijkt' morele oorde-

len mot't gaan vellen, haast hij zich te
I.eggen. Wij, de kijkers, moeten begrij-
pen dat de informatie die we via de te-
levisie krijgen iets met om doet, Wc
moeten over tell'visiezaken gaan den-
ken zoals we ovt'r miJieuzaken denken:
wc mOl'ten cr met een maatschappelijk
verantwoorde bril op naar kijken.
\X/ant tdevisie schept een omgeving
waar ook wij mede verantwoordelijk
\'OOr I.ijn. Jo Groehel: "Ik wil toe naar
een soort media-eco/{Jgie."
Het kijkgedrag van de hedendaagse te-
levisicfan compliceert de laak echTer.
"Kijkers zapp('Il, I.e sch,lkclen over van
zender naar I.endet. Geweldsscènes
hebben zo'n impact dat de meeSTe kij-
kers daar wel even hij blijv'en hangen.
Zodra her weer wat rustiger wordT,
zijn ze weg. DiT feit vormt een bedrei-
ging voor mijn verhaal over media-eco-
logie. Wam hoc krijgT dl."zappende kij-
ker de context lllt"e waarhinnen dat ge-
wdd zich voordoet? Gegeven het hui-
dige kijkgedrag zou elke afzonderlijke
scène eigenlijk op zichzelf al ethisch
verantwoord moet zijn,"
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Wij, de kijkers, moeten begrijpen dat de
informatie die we via de televisie krijgen iets

met ons doet.

Media-sociologen hebben het geturfd:
twintig jaar geleden waren sprekers op
het nieuws zo'n twintig secoodeo in
beeld. Nu is dat gemiddeld [Weeà drie
seconden. Jo Groebel spreekt van een
'dip-esthetiek', een 'vuurwerk van do-
den, rampen en misdaden'. "Twee of
drie sttonden is niet genoeg om volle-
dig tot je door te laten dringen wat je
ziet. Het duurt een aantal seconden
langer om in een beeld van een ster-
vend mens werkelijk een individu te
herkennen. De huidige televisietaal
blokkeert de identificatie met lijdende
mensen."
"Kijk, niemand wordt gewelddadig op
basis van één knokfilm. In normale
omstandigheden zal de kijker zijn of
haar agressieve impulsen wel op een
andere manier weten te kanaliseren.
Maar zo'n film is op zijn minst onder-
deel van een geweldscultuur, en als je
van huis uit nauwelijks een oriëntatie

meegekregen hebt, zal de power van
SylvesterStallone je nastrevenswaardig
vóórkomen. Die geweldscultuur levert
op termijn risico's op. Dat was ook de
belangrijkste conclusie van die confe-
rentie in Zweden. Afgesproken is om
die risico's serieus te nemen.
Ik vind dat we voorzichtig moeten om-
gaan met de media. We moeten de cri-
teria voor uitzending openbreken en
ter discussie stellen. Nogmaals, dit is
geen pleidooi voor censuur, maar voor
refltttie. Nu worden er mensen geëx-
ploiteerd op de buis. Televisiemakers
filmen niet zulke slimme mensen, die

nauwelijks overzicht hebben over wat
ze doen, en maken zich van de ethische
vraag af door te zeggen dat die perso-
nen toestemming voor uitzending heb-
ben gegeven. Maar daarmee ben je er
niet. vind ik. Want die mensen merken
niet dat ze worden uitgelachen! Ik zou
graag zien dat er een soort platform
ontstond waarin mensen met elkaar
discussieerden over hoe we met de me-
dia moeten omgaan. En kom niet aan
met het smoesje dat dat niet kan bin-
nen een commercieel systeem!"

•



Familieleden van
'verdwenen' personen
vragen om solidariteit

In tiemallen landen zijn <.:omité's van familieleden van
'verdwenen' personen opgeri<.:ht. Eén van tie oud"re en
hekendste is dat van de Dwaze ~Iot'ders uit Argentinië.
Eind jaren zcvemig. toen her heleid van 'verdwijningen'
dMlr een hoogtepunr hereikte. hegonnen zij aan hun we-
kelijkse delllonstraties op de I'L17.ade ~Iayo. Hun witte
hoofddol'ken. eig<,nlijk de luiers van hun kinderen. wer-

den over de hde wereld hekend. "taar ook in andere
werelddelen, in landen als ,\larokko. Turkije, Sri L.anka
en de Filippijnen, vragen conlité's van familieleden om
ophddering U\Tr het lot van 'verdwenen' en v<,rmoorde
mensen. Om deze <.:omitl;\ tt' ondersteunen rn met d,
kaar in contact te brengen, zodat ze ervaringen. infor-

_ matie en werkwijzl'n kunnen uitwisselen,
_- hestaat sinds augustus het proje<.:t 'I.in-

~ king Solidarity', Het is een gezamen-
lijk initiatief van hl,t HOM. Amne-

"ty International en de Stichting Oe-
cumenische Hulp, Het project is

voorlopig ondergehra<.:ht bij het IIO.\l
in Utrecht.

Wie informatie heefr ovcr comité's van fa-
milideJen of over (versbgen van) semin-

ars en conferenties die hetrekking heh-
ben op het fenomeen 'verdwijning'.
kan hiervoor contact opnemen met
het HO~, tel. 030-2334027. Ook
kunt u dit project financil'c1 stl'unen

door een gift op gironummer
1460115. t.n.v. HOÀl te Uue<.:ht,
onder vermelding van 'HO~ll.in-

king Solidarity',

HSN-studiedag
Op vrijdag 8 Je<.:embl'r zal ht,t IlSN (Humanistisà Studie-
centrum :\"ederland) in Rotterdam een studiedag houden
naar aanleiding van Je Dag van de Universele Verklaring
van de Rechten van Je .\tens op 10 Je<.:emher en de Wercld-
vrollwenconferemie die van 4 tot 17 wptemher in Beijing
lal worden gehouden,
Toelichting: de batste jaren wordt vanuit feministis<.:h per-
spe<.:tief de universaliteit van mensenrechten aan een kririsch
onJerlOek onderworpen. Aan de ene kant blijkt tegen de
eis van specifieke rechten voor vrouwen het univcrsell'
karakter van men>enrechten te wordl'n ingehracht.
In die geda<.:htengang zouden r<,chten die slechts voor een
specifieke groep van toepassing zijn. niet onder de mensen-
re<.:hten vallen omdat IC strijdig I.ijn met tIe universaliteit
daarvan. Aan de andere kant wordt door feministen iuist
gewel.en op een praktijk waarin de universele pretentie VJn
mensenrechten niet wordt waargemaakt wanneer Ie niet
voor vrouwen gelden.
Op del.e H~N-srudiedag zullen o.a. het woord voeren:
Opening doOf de VOOfI.irrer van het dagelijks hesTUur van
lwt HSN Rob Tielman; inleiding door de dagvoorzittl'r;
Thomas ~pijkerh()t'r over vluchtclingenrecht; JellllY GoIJ-
><.:hmiJt (voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling)
over vrouwenrechten; Rob Buirenweg O\'er mensenrechten
en \'rouwenre~'htell: Greetje den Ouden over haar ervarin-
gen tijdens de wereldnollwenconferenrie in Beijing en
iemand van het HO~l (Humanistisch Overlt'g Mensenrech-
ten). Er is ook tijd ingeruimd voor discussie. Voor meer
informJtie en aanmelding kunt u contact opnemen met
IISN, Postbus 797. 3500 AT Utrel'ht, td. 030-J90189
(Ilans llJmmelhurg),

Socrateslezing 1995 door Jo Groebel:
Communicatie in de 21-ste eeuw

(lp d",,,h,!\ 12 ,h:emi.cr ol Jo Gmcl>rl in de Kode Ho,'<.1te Am'!er<.lam<.Ic12-<.1"St",ra-
<c'Sle,jn!\h"u<.lenover <.I"i"vloc<.lvan <.Ienieuwe me<.liaop wmmuni~a"e en so<ial" 'truc-
",ren. De 1"'l11!\w(lrdt !\e""wmisccrd d,~" d,' >lich,;n!\ St~:r,,,e., ccn werkstich,ing van het
ilmnani"i,,:h Verl>ond. A"nvang i, 20.00 uur, D,.laill!\ >..tIvan wmme(lUar worden
,'"o",i"l1 d,~or Jus <.Ic:'>t"llhoogl",,,ar w;jsgcril(c an,w!,,,],,!,:i,') en He"k Vi,scr (bijzonder
hO'1j:icra.u narllen, de Stidnil\!\ St"'."tesl. VOOf71ttcri. Ida jonl(''''', direcleur van Hotel
de Filos<".f.

Ke""rveer <.1,,,><het "v,",,,,ah,, ,'an f 15,- Ivoor n;et.leden .'an 1.,'1H"n,.ni,ti",h Verbond
f 20,-) pcr ""'gang,k,,;lr! "I' gi", 581293 len name \'an stichting Socrou", tc lh,.,.;h,. o.v.'.
'S,,,:rare,lc,in!\ 1'1'1.1'en 1.., !\ewen"" aan,"l banen. He, .dres <>1'.Ic "wr",hriiv;nll lo;c1d,
al, wrlenJ.drC"S. T••••lI''''g,bart.n wo,dcn eind n","cmhcr \'"""",d. (;e1len d.re "cr-
",adIten I>d,1!lIl,leilin!\" lij"ill re"",,'cren dringend l':C",cn". l.I",'r inf"rmali", 1.1.030.
nn100 I(;"rt va" Dijk "f ,"rianc .Ic (\ra,,"').



Boeren gaar



~cologisch



Gangbare boeren praten over wie het meeste voer
vau z'n land haalt en wie z'n melkproduktie heeft
opgevoerd. Dat is voor de ecologische boer niet

meer het belangrijkste.

Lange tijd dachten hoeren
dat 7.ehet goed dcden. Zo
strooiden 7.eop advies van
dt" Dienst Landbouwvoor-
lichting steeds meer stik-
stof op het land. Een vee-
houder: "Met die voorlich-
ting zijn we groot gewor~

den. Jr wist nid bder dan dat je het
100% goed deed. ~ En een akkerhou-
wer: "Vóór 1989 was het juist "rr-
plicht om voor irdrr aardappelgewas
de grond tr ontsmetten. Er stond een
boete op als je het niet deed. We moes-
ten zelfs steeds méér ontsmetten."

Er warrn borren die vonden dat het zo

niet langer kon. Voor sommigen was
het vooral de weerzin tegen chemische
middelen. Voor anderen speeldr de
maatschappelijke druk een rol. Een
boerin: "Stt"eds weer dook de vraag op
of boeren eigenlijk wel goed bezig wa-
ren. Het raakt wel als mensen je slecht
waarderen. Het was een comhinarie
van nijdighcid en verdrietigheid dat we
over andere oplossingen gingen naden-
ken." Voor weer andere boeren speel-
de vooral een rol dat ze de Derde \X'e-
reld niet willen belasten met onze over-
schonen.
Het leidt ertoe dat steeds meer hoeren
overschakelen op el:ologische land-
bouw, op het achterwege laten van be-
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snijding,middelen Cll kunstmcst.
I.angs de lommerrijkt" provinciaalse
wt"g nJar hct Fril:se Jmsum ligt dl.'
bocrderij van de biologis..:he boer ja-
cob van der Hoek. Iiel eerstt' wat op-
valt is het kleuf\'l'fschil van zijn land
met de omringende weilamlcn. ~Ja,~
legt hij uit, "boeren die flink met
kunstmcst StroOlcn, hebben blauw-
grocnig gras. Bij mij is bet gelig. Ande-
re boeren vragen mij of mijn korien die
geil' rommel wel willen. Dan leg ik:
mijn kot'ien vreten geen kleur, maar
gras. ~
Jacob van der Hoek is t'en srikeltjes-
bOt"r volgt"ns collt"ga-bot"rt"n in de om-
geving. \X'ant het is nog steeds wellllen
als een boer zi..:hOlllPOPI als biologisch
mdkvt"ehouder. Sinds 1989 boert bij
zonder <.:hemis<.:hebestrijdingsmidde-
len, wnder kunstmest. Eli alle produk-
telI die worden aangevoerd, zoals
kra<.:htvoer, zijn van biologis<.:he oor-
sprong. \\'at heeft hem bewogen tot die
keus?
~t\ls ontwikkeling,werker werd ik in-

dertijd uilgewnden 11<l<HOpper Volta.
Danr lt"erde ik boeren hoc IC ossen als
trekdier en als melkkoe konden gebrui-
ken. Tt"I~elijkertijd lag ik op dl' markt
Je zakken nJl>tmelkpoeder uit de Ver-
enigde Staten en Kederland staan, gif-
ten voor de lkrde \'(Iereld. ~
Dit heeld werkn' voor hem als een ha-
merslag. ~.\Ioesten de boeren daar een
koe leren houden, terwijl ze de melk -
door onze oven;chorren - hijna gralis
konden krijgt"n? Dat was ht"t moment
dat ik dacht; boer worden i, wel mooi,
maar het heeft ook te maken met het
leven \'an mensen dit" ver van );edt"r.
Lmd leven.~

Andere groep
Eenmanl terug nnmen Jat'ob en lijn
vrouw het vrij extrnsieve bedrijf van
zijn schoonouders over . Toen ook nog
de wperheffing kwam, hakten ze de
knoop door om het bedrijf om te ,<.:ha-
kelen naar een hiologisch landhouwhe-
drijf. Een stap in ht"t onhekende. Jtcob
van der Hoek; Uje hoort ineens bij een
andere groep, Jr hebt te maken mrt an-
drre voorlichters, W melk gaat naar ren
andere fabriek, je biologische voer
komt van een andrre leveran..:ier, ie
koml in een ander vergadercircuit. D,lt
leidt tot een heel ander soort gesprek-
ken. Gangbare boeren praten over wie
het meeste voer VJn zijn land haalt, wie
cr wt:er quotum bij heeft gekocht, wit"
zijn mclkproduktie heeft opgevoerd.
Dat opvoeren van de produktie ,peelt
in ons biologiscbe circuit geen rol. Dl'
mclkproduktic van de koe is niet meer
het belangrijkste, Wat ons wel bezig-
houdt zijn zaken als de gezondheid van
bet \'ee. \X'ie hegint er met homeopati-
seht: middelen? Hoc krijg je met orp-
nische mest voldoende grampbrengst?
Ik moest aan meer wennt"n, I~ij biolo-
gisch boeren bepaal ie 7.elf wJnneer jt"
bemest, wanneer je maJit. Je let'rt
noodgedwongen beter kijken naar het
gras. \laar om je been, zie je op een ge-
geven momem dal gangbare boeren al.
lemaal met het7.elfde bezig 7.ijn. \len
let op elkaar. Wie is bet eerst met
kunstmest strooien? Wie heeft zijn
koeien bet eer,t het land in? Wie is het
rerst met maaien? Het wa, wennen om
daar los van tr komen. Zie je iedereen
het land ingJJn, terwijl ik nog
niet hoefde. Ging ik de tuin
maar eens om ,pitten en het
tuinhekje vrrven. Je komt
daardoor ook wel wat alleen
te slaan.'

"Ik 7.al nooit zeggen dat onze
eco-melk lekkerder en gezon,
der is. /l.laar wel dat de pro.
duktiewijze gezonder is voor hct milit,u
èn voor de heestrn. \X'ant in de gangba-

rt" bndbouw wordt door dt, opgevoer-
de produktie veel van een koe ge-
vraagd. Zo heblx-n veel koeil'n vrucht-
baMheid,prohlemen, Of de kol' wordt
maar niet tochtig, Of - als het weer
vochtig is en het gras door veel kunst-
me,t een hoog eiwitgehJlte bt"eft •
heerst cr veel kop-ziekte, Dit soort pro-
blemen hebben wij Hijwel niet. ~

Hechte band
"Of onze biologi'Che \'Cehouderij le-
\"Cnsvathaar is? liet gaat. Je bespaart
op kUllstmest. i\laar de biologische
produkten die je moet ;lnnvoeren, zijn
veel duurder. De opbrengst moet dan
ook uit dl' verkoop van dl' eco-melk
komt'n. Ik zou 10 a 15 ernt per lilt:r
melk meer moeten krijgen. Door de te-
genvallende afzet lukt dal nog lang
nil.t. Slecbts 65% van Je l'..:o-mclk
wordt ook als echt biologiscbe \'er-
kocht. ~
Die afzet was een moeizaam pro..:es.
Ka tcvergl'efs te hehhen aJngcklopt bij
fabrieken die alleen bereid waren de
gewone melkprijs te hetalrn, kwam de
groep van 15 eco-boeren wa,u J;lcob
\'an de Hoek deel van uitmaakt, tereçht
bij l'en kleins..:halige fabriek in het Bra-
bantse Udenhout, die e..:ologis..:he zui-
velprodukten verwerkt. /l.taar omd,H
het voor de fabriek moeilijk is om dl'
eco-produktl'n op de markt te krijgl'n,
konden alleen nJ verloop van tijd
meer t'co-boert'n cr bij terecbt. \Vie van
de groep eco.boeren zijn melk nog niet
kwijt kon aan de fabriek, leverde in de
m>scmijd in bet ganghare kanaal. ja-
cob van der Hoek: 'In de jaren dat de
boeren op hun beurt moesten wacbten,
ontstond er een hechte band. Niemand
kapte. Wie al aan de fabriek kon leve-
ren, deelde zijn meer-opbrengst met de
andere hoeren. Zoiets wuden gangba-
re boeren nooit hebhen volgehouden!
Dit" hoeven zich sowit"so niet mct de af-
zet t'n dl' melk prij, bezig te bouden. ~
Het geeft jal"llb van dt"r Hoek voldoe-
ning dat hij produkten levert wndl'r
cbemische hulpmiddelen. Dat bij niet
meedoet aan Je overproduktie en dc
Derde Wereld nit"t bcla,r. Wat dat be-
treft is de gedacbte dat 'cr is meer op de
wereld' - die hegon in Opper Volta - al.
leen maar gegroeid,

Durk van der S..:haaf uit
Bct"tgumermolell was de
mJn 'waar het nkt goed
mee zou komen.' T win-
tig jaar 1an~ stond hij t'r
als biologische akker-
bouwer alleen voor.
.\har nu zijn hoerderij

de balste tien jaar een soort pelgrims-
oord is ~cwnrden, schenkr hem dat
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duidelijk voldoening. Zeker nu ook
een aantal Wageningse wetenschap-
pers zijn landbouwmethode onder-
schrijven.
Hij haalde oude landbouwmethoden-
wnder-vergif uit de vergeethoek door
informatie op te sporen bij boeren van
voor de oorlog. Hi; ontdekte veel zelf.
Zo plantte hij uien tussen de wortelen
wdat de uienlucht schadeli;ke organis-
men verdreef. Hij werd zijn eigen voor-
lichter, wam hij kreeg geen subsidie of
voorlichting van de overheid - die ging
juist naar grote, moderne bedrijven.
Hij verzorgde zijn eigen afzet. Hij no-
digde onderzoekers uit Wageningen
uit, die zoveel beestjes in zijn grond
aantroffen dat ze verbaasd vaststelden

dat als dat nog allemaal in de grond
leeft, biologische landbouw wel dege-
lijk zin heeft. Onvermoeibaar volgde
hi; het spoor van een uitgekiende teelt-
combinatie om zonder kunstmest, zon-
der chemische middelen te kunnen. Hij
ontdekte in de grond kwaliteiten die
zijn collega-boeren over het hoofd had-
den gezien. Hij sproeit zijn onkruid en
aardappelloof niet dood, maar ver-
brandt het. En hij zet zich in voor het
kweken van meer resistente gewassen.
Uitkijkend over zijn akkers, l.egt Durk
van der Schaaf; KHet grootste pro-
bleem in de landbouw zijn de over-
schotten en het milieu. :\1et biologische
landbouw is daar een oplossing voor."
Hij kan zich nog goed herinneren hoe

bijna dertig jaar rerug zijn liefde voor
een gezonde grond werd geboren.
"Er was hier een aardappelkweker die
al \'óór mij biologisch werkte. De land-
bouwvoorlichter lei tegen mij dat ik
niet naar zijn verhalen moest luisteren-
opvoeren \'an de produktie werd je bij-
na opgedrongen. :\1aar tegen het ad-
vies van iedereen in begon ik toch om
te schakelen. Want ik zag het fout gaan
in de landbouw: aanvankelijk sproei-
den we nog de aardappels met een che-
misch middel; toen gingen we m'er op
hrt ontsmettrn van de knollen met het
giftige kwik; daarop kwam de grond-
ontsmetting om de aardappelmoeheid
te bestrijden. Verder kunnrn we niet
zakken, dacht ik. Want intussen werd

Het grootste probleem in
de landbouw zijn de over-
schotten en het milieu.

Met biologische lal1dbouw
is daar een oplossing

voor.
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de natuurlijke ontsmetting kapot ge-
maakt en zakte het vergif naar het
grondwater. Ik was ook altijd een dag
ziek als ik de poters met kwik had ont-
smet, Waar ben je mee nou hezig,
vroeg ik me af. Als landhouw alleen
met vergif kan hestaan - dan liever niet.
Vergif en eten passen nier hij elkaar. ~

Niet op laten jagen
En toch denken nog altijd vecl mensen
dat biologisch landbouw niks wa<Hdis.
Durk van der Schaaf: ~Gisteren zat ik
in een forum met hoeren van het pro-
ject Leefbaar Friesland. Zegt de wet-
houder: 'Ja, ja, dat wordt weer ouder-
wets met de hand aardappels zoeken.'
Dan weet zo'n man toch echt niel
waarover we praten. Terwijl juist de
gangbare akkerbouw geen toekomst
heeft. Want dat leidt tor een torale che-
mis,uie \'an onze omgeving. Bovendien
moet in het huidige systeem elke 15
jaar de helft van de akkerbouwers weg.
Die ontvolking is schadelijk voor de
leefbaarheid van het platteland. Lami.
bouw moet eigen land en djrekte om-
geving van voedsel voorzien. Het g:lat
om zelf-voorziening. Dan belasten we
ook de Derde Wereld niet met onze
overschotten."
Hij zit er niet mee dat hij als biologi-
sche boer 15 tot 20% minder produ-
ceert en dat de afzet van bio-
logische produkten moeilijk
is. ~Ik heb gezien dat mensen
verschrikkelijk veel produce-
ren en minder verdienen.
Toen hier een ruilverkave.
Iing speelde, wilde iedereen
meer grond. Behalve ik. Om-
dat mijn bedrijf niet groot is,
omdat ik niet over-investeer, omdat ik
niet achter de feiten aanhol, kan ik
zonder die jacht. :'vlenzegt wel in Fries-
land: '/ib/el/s laffere 10k te {illell. is li-
hlells simpele gang te geal/' (het ware
7.i1\'erkan je vinden door je niN op te
laten jagen).

Uitwisseling
Durk van der Schaaf put enorm veel
\'oldoening uit het gezond omgaan met
de grond. ~Je bent meer boer. !\leer
één geheel met het land. In de gangbarc
akkerbouw haalt de coöperatie de pro-
dukten bij je weg. In de gangbare melk-
veehouderij moet je je melktank vol-
krijgen. Je heht cr geen zicht op wat er
daarna mcc gcheurt. Ik wil voor het ge-
heel verantwoordelijk zijn: \"Oor cen
gezonde grond, voor het in de vingers
krijgen van een gezonde produktiewij-
7.e,voor de Jfz.et.
Bijkomend voordecl is dat de kolen,
wortelen en tomaten smakelijker zijn.
'Precies zoals vroeger,' vertelt men mij
nogal eens. ~

Hij is hestuurlid van 'Soune Groun',
et'n stichting die hoeren stimuleert om
biologische landbouw te bedrijven.
"\'('e 7.ijnnu bezig om het systeem van
het gemengde bedrijf - het ideale he-
drijf in mij o~en - weer te ontwikkelen.
Om elkaars problemen op te lossen
kun je ook denken aan een uitwissding
tussen een akkerbouw-bedrijf en een
veehouderij-bedrijf. De akkerbouwer
die veevoer gaat tden verruimt zo zijn
vruchtwisseling. En de veehouder kan
zijn mest heter kwijt. Ik zelf heb Jll.o'n
uipNisseling.~
"Of er nog toekomst is voor de akker-
bouw? Alleen als meer hoeren de
grond goed gaan gebruiken. ~Iijn beo
drijfsresultaten 7.ijnnu goed. Ik heb een
zekere rust gekregen. Om me heen zie
ik de bedreiging in de hele wereld. Ik
zie dat de verschillen tussen riik en
arm, tussen de Derde \';rere1d en hier,
alleen maar toenemen. Zie dat het pro-
bleem van voedseloverschotten groter
wordt. Alles moet mJar groeien. Ik ben
blij dat stCl.dsmeer mensen gaan inzien
dat de biologische landbouw een op-
lossing hiedt voor dit soort prohlemen.
Dat 7.edaarmee niet alleen iets bijdrk
gen aan het milieu, maar ook aan de
leefbaarheid van het Friese pIane-
land. "

In 1939 verplichtte het mi-
nisterie tuinders-in-de-
grond om te schakelen op
substraatteelt, gezicn de
enorme vervuiling van het
oppervlaktewater en van
de grond. Verondcrsteld
werd dat telen in de grond

hct milieu erger vervuilde dan sub.
straatteelt. Een wat al tc gretigl' con-
clusie, vond ccn groep tuinders: wie
goed met mest CIJ water omgaat, kan
blijven telen in de grond. Zij zetten al.
les op alles om de grondteelt aantoon-
baar milieuvriendelijker dan suhstraat-
teelt te maken. Jan van Reevcn
uir 's-Gravenzande is één van
hen. \X'at speelde nu zo'n be-
langrijke rol om te vechten
voor het behoud van grond-
teelt?
Jan van Reeven: "Ik was
kwaad. Worden we nu als
mens behandeld of als :crimi.
neel, dacht ik tocn die maatre-
gel werd afgekondigd. De overhcid
trapte me op mijn hart. Bij het telen in
de grond speelt de uitdaging een enor-
me rol. Dic mis ik in de substraatteelt.
Daar is het wcrk het hele jaar rond het-
zelfde. Je raakt gefrustreerd van alleen
maar sla, alleen maar bloemkool. De
natuurlijkheid IS weg. Bovendien
wordt je nog eens op hoge invcstcrings-

kosTcn gcjaagd. Ik ken tders die cr
mentaal niet langer tegcn kunnen en te-
ruggaan naar tclcn in de gq.md."

Wisselteelt
Dat telen-in-de-grond milieuvriendelij-
ker zou zijn dan substraatteelt was \'Cf-

re van zeker. Om Jan te TOllendat het
wcl dcgelijk mogelijk was, experimen-
teerde Jan van Recven op diverse fron-
ten. Om de grond niet meer chemisch
te hoeven ontsmetten, ging hij rigoreus
anders wcrken. Van alleen tomaten en
sla ging hij over op een uitgckiend plan
met wisscltcclt. Op l.ijn Iappendt'kcn
van kas.tuinen, beregend met recin:u-
lerend water uit de drain huizen - ~ik
ben een uitvinder,~ zegt hij trots - ver-
houwt hij sla, andijvie, prei, snijbonen,
pepers en meloenen.
~Door die wissc1teelt kan ik bewijzen
dat je ontzettend schoon kan telen. Ik
houd van een ge\'echt tussen goede en
slechte kanten. Dat is het spel. Dat ont.
breekt bij de grondontsmetting waar
alle slechtc, maar ook gocde hacteriën
dood gaan. ~
Voorlopige tussenbalans: hij spoelt de
grond niet meer door, hij kan het nu al
zes jaar zonder chemische grondont-
smetting stellen, en cr komt geen drup-
pel water meer uit zijn kassen in het
oppcn'laktewater terecht.
Hij onderzocht ook wat hij aan het af-
valprobleem kon doen.
'Wie op substraat teelt, heeft ongeveer
IQ kilo afval per vierkante meter: al
dat p1asti,; en steenwol moet worden
afgevoerd. In de grondteelt kunnen de
afgedragen gewassen worden \'crsnip-
perd. Die kunnen dus verteren. Ik heb
inmiddels met mijn telen in de grond
slechts 6 ons afval per vierkante me-
ter."
Jan van Reeven grijnst brecd als hij
vertelt dat inmiddels de Westlandse
milieuprij, toegekend is aan enkele
grondteIers - en niet zoals voorheen
aan subsuaattelers.

\X'aar gaat deze manier
van landbouw naar toe?
Hoe kunnen we uit deze
stroom komen waar je
geen invlocd meer op
heht - van almaar meer
en meer spuiten: Zo
vroegen Jantje Timmer-

man en haar man zich af. Op cen gege-
ven momt.llt hesioren ze om hun gang-
barc akkerbouwbedrijf om te schake-
len naar cen hiologisch dynamisch be-
drijf.
Jantje Timmerman: ~\X'e kenden cen
andere biologische-dynamische boer.
Zagen dat zijn grond ruller werd. Wij
dachten altijd dat dat soort boeren al-

NOVEMBER I ••• 17 NU M 1111'IST



Als landbouw alleen met vergif kan bestaan, dan
liever niet. Eten en vergif passen niet bij elkaar.

leen maar idealistisch waren. Tenvijl
deze biologisch-dynamische boer heel
nuchter was. Dat zet je aan het denken.
Toen ik daarop een biologisch-dyna-
mische landbouwcursus ging volgen,
viel alles voor mij op z'n plaats. Bijde-
ze teelrn'ijze krijgt de landbouw een
plaats in het hele levensproces. Na-
tuurlijk zijn er nog problemen zoals
ziektes, maar het is verrassend om te
zien hoe groot het herstellingsvermo-
gen van de natuur eigenlijk is. Boven-
dien ben je met wisselteelt minder
kwetsbaar: ie hebt immers niet meer
één gewas, maar minimaal zes. En als
je het gevoel hebt dat je goed bezig
bent, horen risico's er bij.

In de praktijk
Toen we een gangbaar bedrijf hadden,
was het niet nodig dat ik in het bedrijf
werkte. Een gangbare boer krijgt van
alle kanten advies. Maar wie biolo-
gisch gaat boeren, moet alles zelf in de
praktijk leren. Het vergt een ander
soon vakmanschap. Zo moet je alle
produkten opnieuw leren telen, en
moeten machines worden aangepast.
Nu is er een duidelijke plaats voor mij

bij het telen van de gewassen.
Met deze produktiewijze sta ik achtet
mijn produkt. Ik zou niet weten hoe ze
nog beter zouden kunnen. Je kan de
omschakeling aan alles voelen en mer-
ken: zo zijn de wortels echt lekkerder
dan die waterige wortels; de bodem
wordt luchtiger; natuurlijke vijanden
ontwikkelen zich goed. Er zijn veel
meer vogels, insekten en zweefvliegen
in het akkerland.
Biologisch-dynamisch boeren is een
kwestie van kijken, van aandacht. Het
geeft een band. Je gaat cr van houden. ~

Voldoening
EnthousiaH zijn ze, de boeren die een
milieu\"Tiendelijkeweg zijn ingeslagen.
Niet alleen omdat ze zien hoe snel de
grond verbeten, maar ook omdat ze
uit het vetdomhoekje zijn gekropen.
De waslijst van negatieve bedingingen

van de overheid deen hen veel minder
dan voorheen. Ze hebben eigen moge-
lijkheden ontdekt om hun situatie te
veranderen. "Je krijgt ook meer 7.elf-
vertrouwen, want je bent minder af-
hankelijk van externe adviezen," zegt
een boerin.
De maatschappelijke aandacht voor
ecologisch hoeren groeit.
Juist boerinnen haken daarop in door
naar voren te treden. Zo geven zij bij-
voorbeeld rondleidingen in hun he.
drijf. Een boerin: "Ik verdiep me in het
bedrijf, ik werkt mee, en ik draag het
uit: het is één geheel. Van die nieuwe
taak geniet ik. Het rolt verder dan ik
ooit heb kunnen voorzien." •
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IA ik wil meer Informatre over schenken en een kosteloz{' nota"éle schenKingsakt{'.

Stuur deze bon In een envelop zonder po,rzegel naar;
Sreunfond, Human,,,,,{', Antwoordnummer 2181, 3S00 VB Ufrl'{1>! "

I'oudos is een gerestaureerd landhuis
nabij Auch, in het golvende land-
schap van de Gascogne (Z. frank.
rijk). Een aangenaam klimaat in allt"
sei1.Oenen! In huis l.ijn comfortabele
kamers. een appartement, hibilio-
theek en aulier en n)()r de zomer
drie kleine gîtes-d'étappes + rnkelr
kampeerplekken in het park mrt
zwembad.
Er is een aantrekkelijk winter-aan-
bod voor wie een maand of langer
wil blijven. En als u plannen maakt
voor de kerst? Er lijn wandel- en
fietsmogelijkheden, mooie stadjes en
dorpen, hist. monumenten en aardi-
ge mensen. Het eten op Poudos is
uitstekend, desgewenst ook vegeta-
risch.
Inlichtingen + hrochure: Gerda
Wieggers, Pudm, 31.'55 Auterrive
France. Tel. 00 - 3362610093, ofin
Nederland Els Cuppen, rel. 0243-
225453 (na 19.30 uur). In januari is
het nieuwe zomerprogramma be-
kend!

Vakantie voor
rustzoekers

S1EUNFONDS
Humanisme

• Je kunt Je geld toch niet meenemen-. i~
een gevleugeld woord. Maar waarom zou u
dat oOK willen. al~ u er lijden~ uW leven nog
zoveel mee kUrlt doen, Zodat u nog kunt
zien hoe nutt'g het wordt be~teed U Kunt
op verschIllende manieren tljden~ uw leven
~chenkingen doen. Dal levert OOKnog
belastingvoordeel op

Als u een SChenKing doet bet{'Kent dilt geld
geven aan een doel waar u achter staat. Als
u het humanisme een warm hart toedraagt,
denk dan {'ens over {'en sch{'nK'ng aan het
Steunfonds Humanisme. Dat is opgericht
door het Humani~tlSch Verbond. Hel
Humanistisch Verbond strijdt ~oor {'en
humane, tolerante samenlev"'g

~

Vraag gerust meer ",formatie, telefOlllsch
~ op nummer (030) 2392100 of met de

onderstaande bon

(\

Meer dan vol-
doende werk

pc I plaal~

telefoon

U kunt het niet meenemen, maar u kunt er wel veel mee doen

naam

adres

Eén van dl. heiangriiksfC vr,ugstukken
V.Hl dl.ze tijd is hl,t werkgclegt"nheids.
vraagstuk. .\laar daarbij is het
gl'ltll't:ngucd Ull! Ie sprt:ken valt
,chaarste aan werk. Ook wordt Iwt
antwoord op de grote werkloosheid
voornamelijk gezocht in de werking
van de vrije markteconomie. ~vlaar
zijn t:r gt:en andert:. 1Ilt:{,Tbevredigen-
de oplossingt:n denkbaar, w is dl"
Haag op de jaarlijkse conferentie van
het Sociocratisch Centrum. Onder de
prikkelende titel 'Werk op? Dan kun-
nen wc eindelijk a<ln het werk!" bui-
gen een aantal sprekers uit het
bedrijfsleven, de overheid t"n Je
wett:nschap zich over de stelling dat
cr meer dan voldoende werk kan 7,ijn
voor il.dert:en.
Wit" - pri\'é of beroepshalve - grime-
rl"SSl"erJ is in een IIlt.er onconventioTleir
kijk op werk l"n wekloosht"id, kan zich
voor de conferl,ntie die op 15 llovem-
bt:T in UtTl'cht gehouden wordt aan-
melden bij het Suciocratisch Centrum
in Rotterdam. tel. 010-4523289.

Hett Hurnani,tisch Verbond ofl;ani-
st'enk op 23 september een symposi-
um met als titel 'Overleeft de samen Ic-
vin~ het inui\'idu?'. De bijdra~cn aan
dit symposium zijn in bewerkte \'orm
gebundeld in het decemhernummer
van Rekenschap. Ikb0l-:rijkste wndu-
sie vaJl de lno:cstc artikclt'll is dat de
Haag naar de hedendaag'it' cultuur
niet alleen inl;t'wikkelder is dan hij
door vcel analyses wordt wl'crgcgC\'l"ll,
maar ook dat de cultuurkritiek vaak
van ct'TI()lIgC!~rond somber beeld van
Je samenleving uitgaat.
Zo verwerpt Gerard de Vries in het
openingsartikel het plotseling modieu-
ze gemeenschapsdenken. Volgens hem
is het cemrnt van de samenleving niet
gek-gen in overkoepelende 'waarden'
die door Îrderren gedeeld WOflit"lI.

Ook Rob Ilourepen 7.iet niet veel bei I
in het gemel"nschapsdenkl"n, omd.n dit
denken volgens hem berust op een val-
sr tegenstelling tll,sen individualisme
en soóale integratie . .\lichid Korthals
gaat in op de spanning Hls,en milieu-
problematiek en democratil'. Vour
Harry Kunneman is het niet de vraag
of de samenln'ing het individu over-
leeft - uiteraard doet ze dat - maar of
hl.t individu de samrnleving wd 7al
overleven. Hij houdt een hartstnchte-
lijk plridooi voor ern postmoderne op-
vaning van individualiteit, waarbij het
feministische denken een belangrijke
inspiratiebron is. Haolll Winz gaat op
zoek naar de geschiedenis van de
'Haag naar hl.t heden'. Het themage-
deelte wordt afgeslotl.n met een dl'bat
tussen Thijs Wöltgens en Klaa, Groen-
vdd over de vraag wat de rol van poli-
tieke partijen nug is in l'en geïndividu-
aliseerde samenle\'ing. En moet de po-
litiek normen en waarden dwingend
op v;aan Il"v;gen?
Ook in dit nummer nog een artikel van
Roelie Koning over de hoeken van
Nelleke Noordervliet,een reactie van
i'aul Cliteur op de veelhesproken visil"
van Harry Kllllneman over 'implióer
humanisme'.

U kunt dit nummer van Rekenschap
bestellen door f 14,- O\'er te makt"n op
giro 582293 ten name van Stichtinv;
Socrates te Utrecht, onder vermddinv;
van 'RrkenschapJecember 1995". Een
jaarabonnement (vier nummt"Ts) kost
f 50,' t"n kan worden opgevraagd door
te schrijven naar: Humanistisch Ver-
bond, Antwoordnummer 2181, 3500
VI~ Utrecht (postzegel nit"TnodiV;).
Ikllrn kan ook: 030-2392131.

Rekenschap
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DOOR JAPKI: SCHOHI:WILl,r:

Als pleegouder

Pleegouderschap. Jcnny Hop besefte maar half waar ze aan
begon toen ze tien jaar geleden samen met haar man besloot
pleegkinderen in huis te nemen. Nu is ze ccn zeer ervaren
pleegmoeder die nog steeds vol overtuiging pleegkinderen
'ecn warm nest' wil bieden, al is het soms zwaar en proble-
matisch. Waarom kiest zij hiervoor? En welke gevolgen heeh
het voor haar persoonlijke leven?
Vijfde en laatste aflevering van de serie 'Voor zichzelf of
voor de ander, waarvoor leeft de mens?'

her gevoel dat we daar ruimte voor
hadden, in ons huis en in ons hart."
Eerst dachten ze aan een adoptie-kind,
maar ze ontdekten al snel dat niemand
op hen zat te wachten. Er waren ge-
noeg mensen - \'aak zelf kinderloos -
die een kind wilden adopteren. Het
adoptiebureau informeerde hen toen
over de mogelijkheid om pleegkinde-
ren in huis te nemen. Ze besloten plee-
gouders te worden. Tussendoor raakte
jenny - onverwachts maar welkom -
zwanger van hun vierde kind, maar na
de geboorte van Thomas gingen ze ver-
der met hun plan. jenny: "Blijkbaar lat
het dieper dan we zelf hadden inge-
schat. Binnen een half jaar hadden we

Jenny Hop (44) groeide op in een groot
Brabants boerengezin met tien kinde-
ren. Een warm nest, zoals ze het zelf
oaeroL Ook haar man Johan, een
jeugdliefde, kwam uit een omvangrijk
boerengezin. Toch waren ze niet van
plan zelf veel kinderen op de wereld te
zetten toen ze trouwden. Een sruk of
drie, dat leek hen mooi. En die kwa-
men er, vlot achter elkaar: jessica, nu
achttien jaar, Klaart je van zestien en
jasper van veertien. Het gezin was
compleet. Of toch niet? jenny Hop:
"Na de derde besloten we om geen ei-
gen kinderen meer te nemen. Maar we
wilden allebei nog een kind een fijne
plek bieden, kansen geven. We hadden

• •zie Je en
merk je dat

je goed doet



ons opgegeven, en binnen een jaar kre-
gen we twee pleegkinderen toegewe-
zen. Het geheurde vrij impulsief en ook
naïef. \X'ewilden helpen. ~Iaar we wis-
ten eigenlijk niet waar we voor kozen.
Als iemand ons toen een realistisch
beeld had gegeven, waren we er mis-
schien nooit aan begonnen."

De eerste pleegkinderen
"Die eerste middag staat nog in mijn
geheugen gegrifr. Claudia en Bianca,
twee zusjes van één en twee jaar, waren
gebracht. Ik hield de twee kleintjes,
CIaudia en Thomas, op mijn arm, om-
dat ze allebei nog niet konden lopen.
Bianca klom meteen op de glijbaan. Ik

zei dat ze eraf moest komen, maar le
antwoordde botweg 'nee' en deed het
ook niet. Ze lui~H~rdegewoon niet. Dat
was ik helemaal niet gewend van mijn
eigen kinderen. Toen dacht ik: help,
waar zijn we aan begonnen?~
De eerste tijd proberen ze cr het beste
van te maken en dekken de problemen
toe tegenover de maatschappelijk
werkster . .\-laar na vier maanden gaat
het niet langer. Jenny: "Ik liep op mijn
tandvlees en lag 's avonds te huilen in
bed. Toen hebben we de maatschappe-
lijk werkster gevraagd te komen en
haar het hele verhaal verteld. Ik vond
het vreselijk, omdat je aangeeft: ik kan
het niet. Ik vond dat ik heel veel van

die meisjes moest houden,
net zoveel als van mijn eigen

• kinderen, maar dat ging niet.
Die maatschappelijk werk-

~ ster heeft ons toen heel goed
;:;geholpen. Ze zei: je gel"ftze
~ een huis, een bed, eten. Ze
> zien hoe jullie met de kinde-
•...ren omgaan, ze voelen de
sfeer in huis en draaien mee

o in jullie gezin. Wees daar ge-
o wuon tevreden mee. Dat is
genoeg. Je hoeft niet ook nog

als eis te stellen dat je heel erg veel van
ze houdt."

Terugblikkend op die eerste periode
zegt Jenny dat het een dubbeltje op z'n
kant is geweest. "\X'ehebben een moei.
lijke start gehad, omdat het behoorlijk
gedragsgestuorde kinderen waren en ik
niet echt op hen viel. We zijn gaan
deelnemen aan een pleegoudergroep
waar we veel ~teun aan hebben gehad.
Daar konden we dingen spuien die je
nooit tegen buitenstaanders kan zeg-
gen. Want die reageren: je hebt er zelf
voor gekolen, houd er dan mee up!
.\-bar je wilt cr niet mee ophouden, je
wilt steun. Toen die meisjes na drie
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jaar tl'ruggingen naar hun eigen ou-
dt."r~, was ik erg opgelm;hr. \'17ehadden
het gered, van begin tot eind!~

Jenny Hop: Het lijkt me niks om alleen maar voor
mezelf te leven, alleen maar ikke, ikke, ikke. Daar

wordt de wereld niet bete,' van.
Van idealisme naar realisme

Jenny en haar mJn zijn nu I.o'n tien
jaar pleegouders. ruim dertig pkegkin-
dl'ren hehben kortt."rt."of Iangert." tijd bij
hen gewoond. Op dit momt."1lt zijn er
zeven pleegkinderen in huis, waarvan
t."r twee al cen ht."le rijd deel uitmaken
van het gczin. Hebhen zc Jls pleegou-
ders hun doel kunnen waarmaken; kin-
den.'n l'cn fijn nest biedcn en kanscn ge-
ven? Ja. want Jenny is nog steeds ccn
overtuigde en gemotiveerde pk'egmoe-
dl'r, ,11is het idealisme ingehaald lloor
realisme. ~Je moct loslaten dar je heel
veel kuilt bereiken. We ht."bben nu het
gl'voel: je geeft Zl' een tijdje een nor-
maal gezinsieren en jl' hoopt d:n ze
daar iets van oppikken waar ze ooir op
kunnen rerugvJllen. Ze hehben in il.der
geval een gevoel \.an gebnrgr:nheid, van
rust en regelmaat gekend. Dat heb je ze
kunnen geven. Ook kinderen dil' hier
Jllaar zes weken uf drie maanden hlij-
ven, kunnen en'n tot rusr komen, dus
je doet h•••t nooit voor niks. Al is het na-
tuurlijk heel anders als kinderen echt
dl'el gaan uitmakl'n van je gezin. wals
Desireé l'n Ludwig.
TOl.h hlijft n met alle pk'egkinderen
een zek ••.re afstand. Die afstand houd je
zelf, omdat pleegkinderen altijd hij je
weg kunnen gaan. Je weet: het is het
kind van een ander. ,\Iaar de kinderen
houden ook zelf afst'llld. Hun ulrit."me
loyaliteit ligt bij de eigen moeder, de ei-
gen ouders. Desireé van tien woont bij-
voorbeeld al acht jaar bij ons, ze zou
mijn eigen kind kunnen zijn. Ir knuf.
(dr als m'n l'igt."n kind l'n ik zou haJr
erg missen als ze w •••g IOU gaan. ~laar
zij heeft heel duidelijk: ik heb een eigl'n

moeder en daar ga ik op een keer naar
toe. Ze I.egt soms; jij bent m,l,lT nep.
Dal doet wel zeer, al hegrijp ik waar
het vand,13n h)[llt.~
"Bijna alle pleegkinderen zijn bescha-
digde kinderen. van hULS uit of door
wat ze hebhen meegemaakt. Ze zijn
slachtoffers, maar in dat gevoel kun je
niet teveel meegaan. Sommige kinde-
ren kunnen extreem tIIoeililk in de om-
g<1ng l.ijn . .I•••voelt dan echt dt" beper-
king van liefde. Die kinderen kunnen
vaak moeilijk met genegenheid om-
gaan, ie moer ze hele duidelijke ge-
drag,regels stellen en verder een heet je
met rUH laten.~

Oe eigen kinderen

"Van mijn eigl'n kinderen houd ik
meer dan van de p1cegkindt"ren. Dal is
gewoon zo. NiemJnd kan hen komen
ha1cn, dus je hoeft geen afstand te hou-
den . .\Iaar we behandelen ze wvcrl
mogelijk gelijk. We g;un hij\'Oorhedd
nooit apart met onze eigen kinderen
weg. Dat zou ik niet over mijn hart
kunnen krijgl'n. iS'aruurlijk bebbl'n we
ons afgevraagd waM we onze kinderen
tIIt."e0p/adelen. Een duidelijk naded is
hijnlOrheeld dat Il' minder aandacht
krijgen. Ik kan mez.elf niet opsplitsen.
Ja'per heeft hulp nodig bij zijn huis-
werk, maar daar bl'h ik lang nier Jltijd
tijJ of puf voor. Dus gaat hij naar een
dure huiswerk klas .. \laar aan de anJe-
re kant heeft Thomas nu van kleins af
aan een sp<'elkameraad van zijn eigen
leeftijd gehad. tt"rwijl hij anders het na-
komertje was geweest. En Jessica cor-
respondeert nog met een meisje dat ja-
ren gdeden hij ons bedt gewoond. Ge-
lukkig IS het meesral gt."zellig in huis.
Dat is n'n duidelijke grens dil' we heb-
hen getrokken: als een nieuw pleegkind
zo'n storende invloed hedt dat het
voor iedereen vervelend is. moer het
weg . .\Iaar het is onvoldocnde ,lIs één
van dl' kimleren nier overweg kan met
een ander kind. Het huis is groot ge-
noeg, je hoefr elkaar nit."tvoor de voe-
ten te lopen.

;- Soms denk ik, zullen ze her ons later
•• niet verwijten. ,\an de andere kam kan
" ik me ni('t voorstellen dat ik l'r spijt van
~ zal krijgen. Het was onze k('uze, voor
,. ons lev•••n. Ik \.ind het goed dat onze

kinderen merken dat het niet bij ieder-
=: een van l'l'n leien dakje g<lat. Over het
" algemeen vinden ze het erg leuk, maar
" I.e zeggen wel; wij nemen later get."n

plt"egkindl'ren! •.

Aan een eigen maatschappelijke loop-
haan is Jenny Hop niel Toegekomen.
Ze hetreurt J<u niet. '"Ik heb ruim tien
jaar full-time als kleuterll'idster ge-
werkt, toen mijn l'lgen kindl"ren klein
waren en Johan thuis de verzorging en
huishouding deed . .\1aar ik heh nooit
dl' amhitil' gehad om carrière te ma-
kt"n. Ik werk Ilog regelmatig als inval-
kracht en dat vind ik heerlijk. Vooral
het contact met culleg'l's. Als huis-
Houwen pleegmoeder heh ik het erg
Jruk. maar je wereld wordt soms wel
wat k1cin.~
Ook andere dingen. puur voor haar-
wlf, s..:hietl'n l'r soms bil lil. Ze ging een
tijdje squashen ml'r een nit"ndin, maar
nu heeft ze weer een haby in huis en
dat hindI de handen. ~Dus squ'lshen
wc niet, maar gaan gezellig koffie drin-
keIl. Ik kan ook urenbng aan de tele-
foon hangt"n met een vriendin. En ik
houd erg van lC/en als de kindcren op
bcd liggen. Wat ik wil. daar maak ik
tijd voor, maar ik heb niet zov •••cl he-
hoeftes voor mezelf. Ik hoef niet ver
weg op vakantie of een we('kcndje weg
met mijn man. Ik zou me veel Il' veel
zorgen maken of het thuis al1ema'11 wel
goed gJar.~

~Je helpt als pleegouder anderen, maar
je doet het natuurlijk m.t zo goed yoor
jetelf. Ik lwn ums op ons als pleegou-
dt."rs. DJt is een fijn gemd. Het lijkt me
niks om alleen \'oor mezelf te leven. ,11.
leen lllaar ikke, ikke, ikkt.". Ihar worJt
dl' wereld niet heter van. Het fijne van
pleegzorg is. Jat je ziet en merkt dat je
goed doet. Anders /.Ou je het nil'r vol-
houden.
We hebben altijd gezegd: ,lIs ollle eigen
kinderen het huis Uil zijn, stoppen wc
ook met pleegkinderen. Maar OIJZl'
oud~te kinderen gaan lang niet altijd
ml'er mee, dus het gebeurt nu al Jat we
alleen met pleegkinderen op stap zijn.
Dan merk ik dar ik dat net zo leuk
vind. Dus misschien dOl'n wc het op
ons zestiv,ste nog wel.-

•
MC't dank aan de Nelierlandse Vereni-
ging ,.oor I'leeV,ge/.illnen IC Utrecht.
Voor meer informatie: tel. 0.30-
2710893.
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CRYPTOGRA

• ,
,

,

Venicaa1
1 badman, 2 ellendig, 4 meesmuilen, 6
opstand, 7 hoogvlieger, 8 liehrer, 12
aal, 13 idee, 14 stenograaf, 18 stoei-
poes, 19 tuiten, 21 eggen, 22 nimmer,
23 muurbloem, 27 mot'.

Oplossing cryptogram
september

Horimntaal
J omhaal, .') moloch, 9 snoeshaan, 10
mist, 11 handleiding, 14 stad, 15 tcl,
16 genereus, 17 eer, 19 tee, 20 mon-
teur, 24 kroegtijger, 25 ui, 26 pappen-
heimer" 28 "loddt'fvos.

9 Sprak kwaad en kon ook niet goed
bcn. (9)

10 'Hiervoorllamaal,'. (8)
11 Keurige arbeid. (7)
12 Die Duitser is veel dikker, zijn zus

niet. (6)
15 Ikdwelmende stof met piraten. (5)
1t> Biedt slechtt' bescherming tegen de

7On. (5)
20 Taal van twee vogels. (7)
21 Kict hier invullen. (6)
22 Kooit uit een dorp. (6)
24 Hier \.indt vaak een omleiding

plaars. (4)
2t> Hij is in Frankrijk. (3)
27 Gelijke U\-1N). (4)
28 Iliermee heeft men het laatste

woord. (4)
29 Up-ru-date inst'kL (2)

,

Verticaal
\'\lordt vaak op 7ijn kop geslagen.
{31

2 Negatieve kleur. (4)
3 Vecvocr in ;-.Joord-Holland. (7)
4 Ook n'n slce. (2)
5 Reiziger bng" gcvel of in dc herm.

{71
6 Er zijn vcle wegen om cr te komen.

(41

Horizontaal
4 Heiligt' slee. (4)
7 Her rue\.al koppelde hem aan een
lOutpilaar. (3)

8 VersL:hijnsci rund eind aprilJbegin
mei. (1 1)

13 Iemand uit hmland. (7)
14 Omgang ondanks scheiding. (12)
17 Op menig terras werd over de7e

Fransman gesproken. (6)
18 Conservarief. (13)
19 "brktkoopman. (9)
21 Die vogel kunt u van sneek ma-

ken. (6)
23 Een god in de mast. (2)
25 Wat 'n noten in het (;ooi! (5)
27 Die rover is menigeen te vlug af.

{Si
29 Daarvoor hoef je niet meer naar

China te gaan. (4)
30 Hed goed per voer!uig iets tegen-

gaan. (9)
31 :"laakt zijn beroep van uitrusten.

(S)
32 Staat tussen zon en maan. (2)
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Ethicus Frans Brom over transplantatie van dierenorganen naar mensen

Verder leven
met een

varkenshart?
Patiënten die op de wachtlijst staan voor ecn donororgaan,
lopen elke dag rond met de hoop op een geschikte donor.
Maar die zijn er te weinig. Onderzoekers bekijken daarom of
het mogelijk is organen van dieren naar mensen te transplan-
teren. Voorwaarde daarvoor is dat ze die dierlijke donoren
door genetische aanpassing geschikt maken voor de mens.
Het idee van mensen die rondlopen met organen van dieren
in hun lijf, roept bij velen afschuw op. Maar waarom niet,
vragen voorstanders zich af. Tenslotte eten wc ook dieren en
gebruiken we ze om medicijnen te testen. Zo simpel ligt het
niet, vindt ethicus Frans Brom. Hij roept op tot een maat-
schappelijke discussie en draagt ethische overwegingen aan
die volgens hem daarin een rol moeten spelen .

•••••• ".I.~.I.[.~.IJ;-.t;I.[.II:,.IIlI-.~.II:.IIl:I•• !.D.[.iI[;J.I.~.I'l••

Is de kans op afstoting bij uansplanta-
tics tussen mensen al vrij groot. bij
transplantatie van dier naar mens, de
zogenaamde xCllotraJlsp/,mtatie, is de
afweerreactie nog veel heftiger. In de
jaren zestig is al geëxperimenteerd met
chimpansees en bavianen als donoren
van nieren, harten of levers; de langst
overlevende patiënt stierf na negen
maanden.
Een paar jaar geleden zijn de proeven
hervat. In de Verenigde Staten zijn de
levers van twee bavianen en een varken
getransplanteerd naar mensen. Eén van
de patiënten met een bavianenlever
bleef nog ruim nvee maanden in leven,
maar de nieuwe gebruiker van de var~
kenslever stootte die al na een dag af.
Toch zullen de experimenten door-
gaan. De kans op succes wordt vooral
groter als de medische wetenschap
meer greep krijgt op de problemen met
de afstoting van vreemde organen.
De neiging rot het afstoten van orga-
nen is het kleinst tussen diersoorten die
dicht bij elkaar staan, dus tussen rat en
muis rn tussen mrll'; en aap. Toch is de

KU ••••••• lIT 24 .•oy", •••• ", ••••• ,

aap nirt dl."mrrst \'oor de hand liggen-
de donor voor de mem. Z'n organen
zijn meestal te klein en zouden micro-
organismen kunnen overbrengen die
dodelijk zijn voor de mens. Daarbii
zijn veel apesoorten.beschermd.
Het varken daarentegrn is makkelijk te
houden en nirt beschermd. wrt hern
de mens een sterke allrrgir voor orga.
nen van varkens. Het inbrengen van
vreemd genetisch materiaal in het dier,
transgenese, kan de7.e barrière onder-
vangen. A,trid, een varken uit Cam-
bridge, is een transgeen varken met een
kopie van een menselijk gen in haar
DNA. Astrid cn haar nakomelingen
beschikkcn daarmcc ovcr een eiwit dat
een extreme allcrgische rcactie bij de
mcn, zou moeten voorkomen. In de
praktijk moct dat nog worden bc-
proefd.

Omgaan met dieren
Ethicus Frans Brom werkt bij het Cen-
trum voor Bio-ethiek en Gezondheid~-
rccht van de Unh'ersiteit Utrecht. Hij
bestudeerr de manicr waarop samcnlc-

ving en overheid omgaan met dieren en
is gespecialiseerd in gcnctische vraag-
stukken. Hij was adjuncr-secretaris
van de commissie die adviseerde ovcr
de toestemming voor genetische veran-
dering bij stier Herman.
Frans Brom signaleert steeds mecr toe-
pa,singen voor genetischc vcrandering
van dieren. "Er lijn bijvoorbeeld al
transgene procfdicren, 'kanker'mui.
zcn. Die zijn zo gewijzigd dat ze mak.
kelijk bepaalde soorten kanker krijgen.
vergelijkbaar met menselijke tumoren.
Zo kun je onderzoek doen naar de er-
fdijkr aanleg voor kanker of mcdicatie
uitproberen. "
Het geschikt maken van dierenorganen
en -weefsels voor transplantatie bij de
mens is nog in een pril ~tadium. Er zijn
natuurlijk prakti"hc bczwarcn. Als or-
gallen lIan dieren meer lijken op die
van mcnsen, kunnen zc bijvoorbceld
ook makkelijkcr ziektes ovcrbrengcn.
J\1aar frans Brom vindt het belangrij-
kcr op dit moment over de ethische
kamen na te denkrn. ~Het draait hier
om de vraag hoe ver de mens wil gaan



in ht.t gehruik van de biologische om-
geving voor het instandhoud1.'nvan in-
dividuele mensen."
Een vraag die te maken hreft met hoe
k het leven beschouwt en hoe je aan-
kijkt tegen de verhouding tussen mens
en dier. "Ik vind dat we in ieder geval
reklming moeten houden met gezond-
heid en welzijn van de dieren. Het dit"r
moet gezond zijn en de kans krijgen
om zich zo te gedragen dat het zich
prettig vOt"lt.\'(It"moeten geen dieren
'maken' waarvan het leven alleen uit
lijden bestaat. Dat gevaar bestaat wel,
want die donordieren moeten onder
heel bijzondere omstandigbeden wor-
den gehouden, zodat er get"nzit"ktekie-
men bij kunnen die overgaan naar de
mens. Dat kan leiden tot gezondheids-
en welzijnsproblemen."
Dat web:ijn is t"enaanvechtbaar criteri-
um. Diert"nkunnen immt"rsni1.'tvertel.
lt"nhot"het met ze gaat. Brom: ~Dat ar-
gument hoor je alleen van mt"nsendit"
niets van dieren weten. Nemen we als
voorbeeld mensen die een dier hebben;
die weten bijna allemaal zeker dat hun

hond of kat pijn kan lij-
den en dat een ziekte
leed brengt. Biologt"n
wt"ten dat bepaald ge-
drag bij dieren 'ingepro-
grammeerd' is. Varkens
willen bijvoorbeeld
wroeten. Die neus zit er
niet voor niks aan. Als
je dat wroeten onmoge-
lijk maakt, gaan ze af-
wijkend gedrag verto-
nen, uit pure frustratie."

Mensen zijn eindi.
ge wezens
Een fundamenteler pro-
bleem \'indt Brom het
gezondheidsstreven van
de moderne mens. Dat
lijkt steeds extremer te
worden en ook ten kos-
te te gaan van het dier.
"Memen hebben cr
moeite mee zich te reali-
seren dat ze eindige we-
zens zijn, dat ze ouder
worden en minder ge.
zond. Je ziet dan ook
dat het ten koste van al-
les besrrijden van lijden,
andere belangrijke
waarden schaadt. Stel
dat je door levemlang
een heel strak dieet te
houden een grote kans

krijgt om gezond oud te worden. Dan
raak ie ondertussen wel veel kans op
plezier kwijt: lekker eten, gezelligheid,
vriendschap. "
De vraag is ook hoe je aankijkt tegen
de relatit" tussen lichaam en geest.
Fram Brom: "Als je erkent dat je li-
chaam een heel belangrijk deel is van
jezelf, dan kan het inbouwen van aller-
lei nieuwe, vreemde, losse onderdelen
een probleem zijn. Aan de andere kant
is het wel de gewoonste zaak van de
wereld om bijvoorbeeld met een bril
het lichaam te verbeteren."
Hij vindt niet dat mensen met een dier-
liik orgaan daardoor minder menselijk
zouden worden. Wel waarschuwt hij
voor het gevaar d;H een samenleving
die 1.0 met mens en dier omgaat, wel
eens minder menselijk kan worden.
"Als wij onze medemens vooral zien
als ren verzameling van losse organen,
is dat een verarming van de samenle-
ving."

Franke"stei"
Aan de andere kant van dl" t"thische
weegschaal staat het feit dat mensen

lijden omdat er niet genoeg donoren
zijn. Zelf is Brom er ook nog niet uit.
Hij vindt het volstrekt logisch dat je
kiest voor de mens, als je staat voor een
directe, concrete keuze tussen het lij-
den van een dier of van een mens. "Ik
wil lijden niet verheerlijken of zeggen
dat mensen zich maar moeten neerleg-
gen bij hun sterfelijkheid. Misschien
moet je dieren wel gebruiken als or-
gaandonor. :'vlaar denk er eerst eens
goed over na. Wc staan nu op een
kruispunt. We kunnen de weg opgaan
van nieuw onderzoek, maar we weten
niet of dat ooit iets oplrvrrt. Bovendien
wentel je het intermenselijke probleem
van de orgaandonatie af op dieren. Er
zijn te weinig mensen die hun organen
beschikbaar stellen voor transplantatie
na hun dood. :\1oet je daarom dieren
terugbrengen tot orgaanmachines? Dat
roept toch andere ethische vragen op
dan het etrn \.an vlees."
Het is de taak van de samenleving om
zich te bezinnen op deze ethische Ha-
gen, vindt Brom. "Je kunt niet ver-
wachten dat de politiek of de overheid
los van de samenleving bepaalt waar
het heen gaat. Ik geloof niet in een
overheid die buiten de mensen om be.
slist wat goed of slecht is. Maatschap-
pelijke meningsvorming is nodig als
sturing." Het is volgens Brom de taak
van de wetenschappers deze maat-
schappelijke discussie aan te zwenge-
len. "Zij hebben er ook belang bij; ze
werken aan een produkt waarvan ze
hopen dat de samenleving het kan ge-
bruiken. \Xlaarvoor ze onderzoeksgeld
willen hebhen. En ze willen niet wor-
den gaien als rrn soorr dokter I-"ran-
kenstein. "
Binnenkort is in i-lederland een ver-
gunning nodig voor transgene experi-
menten. Voordat de minister van
Landbouw zo'n \.ergunning geeft,
moet een commissie \.an deskundigen
een openbaar advies uitbrengen. Frans
Brom: "Met grote nadruk op het
woord 'openbaar'. Het is dus niet een
commissie van geleerde dames en he-
ren die achter gesloten deuren beslissen
wat wel en niet mag. Dat openbaar ad-
vies brengt ern maatschappelijke dis-
cussie op gang. Zoals hij stier Herman
gebeurde. Natuurlijk heeft zo'n discus-
sie niet voor iedereen het gewenste re-
sultaat. Zo wilde de dierenbescher-
ming dat het experiment niet doorging,
terwijl het bedrijfsleven juiste minder
belrmmeringen wilde. Maar de be-
wustwording is er wel door op gang
gekomen."

•
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Bijna iedereen heeft er in zIJn jeugd ''lel eens mee te maken gehad:
buitensluiting door het groepje 'leuke' kinderen dat in de klas de
dienst uitmaakt, systcmatische plagerijtjes dic eigenlijk niet leuk zijn,
scheldwoorden voor alles dat van de norm afwijkt, één kind dat door
de hele klas wordt doodgezwegen. Of fysiek geweld: samen dat éne
klasgenoot je pootjc lichten, schoppen en slaan.
'Kleine' voorvalletjes met grote geyolgen. De stilte dic lange tijd
rondom dit onderwerp heerste, is de laatste jaren doorbroken. Onder
meer door een SIRE-campagne en een landelijke actie van ouderver-
enigingen. Vanuit het humanistisch vormingsonderwijs (HVO) ver-
scheen onlangs een studie- en werk map ovcr het thema. Inmiddels is
door HVO-docenten met concrete 'anti-pest projecten' op verschil-
lende scholen succes geboekt. Maar pesten zit diepgeworteld. Deze
'sociale natuurwet', waarop de rede moeilijk vat krijgt, vergt daarom
een systematische en brede aanpak. Zo blijkt uit het verhaal van de
kinderen van groep 8 van een basisschool in het Noord-Hollandse
dorp Hoogwoud.

100

['csren i, een vCTSl.:hijnsclvan alle tij-
den . .\1aar de gevolgen voor kinderen
die cr systematisch het ,lachtoffer van
worden, blijken desaSTreuzer te zijn
dan lang werd aangenomen. Schok-
kende gebeurtenissen hebben de afge-
lopen iaren het nieuws gehaald: de zelf-
moord van een longetje in Ijmuiden die
zieh als gevolg van de pesterijen van
zijn klasgenoot jes verhing, het Duitse
jongetje dat zich ~"orig iaar als ultieme
wraakactie midden in de klas door het
hoofd schoot.
Er zijn, zo heeft onderzoek inmiddels
aangetoond, echter ook minder zicht-
b,lfe gevolgen, die hun invloed vaak
het hele leven doen gelden. ['esten kan
leiden tI)[ een beschadigde eigenwaar-
de, wantrouwen e11faalangst. En later,

anders dün bij plagen, altijd een
machtsongcliikheid. liet slachtoffer
kan zich niet got"d verdedigen. Vaak
staat hij of zij alleen tegenover z'n bela-
gers
De pesters zijn echter niet de enigen die
een rol spelen. Bob van dl'r "ieer: "Pes-
ten is vrijwel altijd een groepspro-
bleem. Behalve de peSterS en het slacht-
offer is er ook een stille meerderheid
die toekijkt. Zij willen niet kiezen tus-
sen meedoen en verzer en onurekken
zich aan die keuze door dat war cr ge-
heurt re ontkennen of re hagatclliseren.
.\laar juist door hun zwijgen spelen zij
een sleutelrol.'
De slachtoffers lelf houden \'aak ook
hun mond over war hen overkomt. Uit
schaamte, of omdat zij denken dat zij

~nen doodzwijgen
tor moeite mer het aangaan van rela-
ties. Soms durft het slachtoffer zelf
geen kinderen te nemen uit angst dat
hl"t1hetlelfde 7.aloverkomen.

Machtsongelijkheid

Pe~ten heeft alles mer macht te maken.
'Pestdeskundige' Boh van der .\leer.
die jarenlang onderzoek naar het ver-
schijnsel heeft gedaan: ~Bij pesten is cr,

het pesten zelf uitlokken. Soms hebben
zij hij wijze van \"erdedigingsmeo:hanis-
me zelfs hun zintuigen buiten werking
gesreld. Zo worut het pesten een
groepsgeheim. dar door de hele klas te-
genm"er leraren en ouders worut be-
waaru.

Weinig aandacht op school

Ook docenten staan \laak nier hoven
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Bob van der Meer: Behalve de pesters en het
slachtoffer is er ook een stille meerderheid die
toekijkt. Juist door hun zwijgelI spelen zij een

sleutelrol,

•,

,,
o

de processen die leiden tot pesten en
uitstoten. Want al zit er een 'pest-piek'
tussen tien en veertien jaar en worden
momenteel bijna vierhonderdduizend
kinderen in het basis- en voortgezet on-
derwijs regelmatig gepest, het ver-
schijnsel beperkt zich niet tot kindrren.
Volgens recent Duits onderzoek wordt
ook binnen brdrijven l2én op de zeven
volwassen waknemers door collega's
en staf systematisch getreiterd en 't le-
vrn zuur gemaakt.
In groter maatschappdijk \'erband zijn
volgens Bob van der ~Ieer ook de jo-
den- en homovervolging verwant aan
pesten. "Het komt steeds op hetzelfde
neer: in tijden van crisis wordt een 1.On-
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debok grpakt. De \'oedingsbodem voor
dir soort gedrag ligt in frustratie. Bij
kinderen die pesten zie je vaak dar zij
weinig aandachr krijgen van hun ou-
ders. Of ze zijn zelf pest-slachtoffer ge-
weest en zijn vastbesloten dit niet op-
nieuw re laren gebeuren." Net als in de
'volwassen' maatschappij, is ook hij

kinderen het regime waaronder zij le-
ven van invloed. ~Als leraren autoritair
optreden, onderlinge compçtitie aan-
wakkeren of leerlingen als een nummer
behandelen, is dat een vruchtbare voe-
dingsbodem voor pesten."
Al met al noemt hij het 'merkwaardig'
dat aan pesterijen op scholen nog
sreeds zo weinig aandacht wordt be-
steed. "Op school moeten kinderen
worden voorbereid op de samenleving,
maar de essentie van het samenleven
met anderen leren'ze er nier. Ai> de
school voorbijgaat aan het feit dat
sommige kinderen andere terroriseren
om geld of snoep mee naar school te
brengen, moet je niet \'erbaasd 7.ijn als
later groepen criminelen je restaurant
komen afpersen."

Groepsproces
De kinderen van groep S van een basis-
school in het Noord-Hollandse dorpje
Hoogwoud ligt het onderwerp 'pesten'
ook nauw aan her hart. Zij hebben er
in grote grrale een zonnige middag
voor opgegegeven om hun verhaal
voor de Humanist te vertellen: in
plaats van de vier kinderen die uw ver-
sla~eefster had verwachr, zit de huis-
kamer van hun HVO-juf Diny Jansen
volgestouwd met ruim twintig kinde-
ren van tien tot twaalf jaar, die uren.
lang gretig vertellen over hun ervarin.
gen. Ze hebben zoals zoveel school-
groepen een pijnlijke pestgeschiedenis.
Met dát verschil dat ze binnen hun
IIVO-lessen hebben geleerd om open
over hun belevingen te praten: over
hoe pesren binnen een groep werkt,
waarom ze meedoen, hoe her doorbro-
ken kan worden, Pesten, zo blijkt uit
hun verhaal, is een subtiel en complex
groepsproces, dat soms aan de robuus-
te dader-slachtoffer modellen ontglipt
en niet simpel uit te roeien is,

Grote problemen 7ijn er geweest in wat
nu groep S is. Daar rezen twee jaar gc.
leden - in een tijd dat ook het docen.
tentcam onder interne spanningen ge-
hukt ging - de pesterijen en onderlinge
spanningen de pan uit. Diny Jansen:
••Als ik na het speelkwartier het lokaal
in kwam, zat de helft van de klas te
huilen. Ze lagen volledig met elkaar
overhoop. Kinderen kwamen met
buikpijn naar school, de sfeer was vol-
slagen verziekt,"



Diny Jansen: De meisjes gebruiken het
buitensluiten, het doodzwijgen, het roddelen,
Jongens dreigelI met (we krijge1' jou nog we!',

prikken fietsbanden lek.

In het speelkwartier \"oltrok zich, bij
hd overlopt'rtje of tikkertje spelen, el-
ke keer in een notedop de machtsstrut:-
tuur van de klas. Een strut:tllur die de
kinderen inmiddels openhartig en zon-
der terughoudendheid verwoorden.
~Patt)" is de lód~ter", zegt Rowan, zelf
meestal een 'hofdame' \'an Pany, "Wij
vinden haar gt'woon allemaal heel erg
leuk. Pany had dure Levi's aan toen ze
op st:hool kwam. lederel'n vond haar
mooi."
Of het nu haar Levi's zijn of de intuïtie-
ve behecr'iing van machtsmechanismen
bij een kind dat opgroeit mnder vol-
doende veiligheid en aandacht - Patt)"
bepaalde, en bepaalt nog steeds de
gang van laken in de groep. Wie gepest
wordt en wie niet, wie mee mag doen
met met overlopertje, wie daarbij 'af' is
en wie niet. Al naar gelang haar pet
staat, of haar tt'entjes geraakt worden.
"Je moet met haar gl'en ruzie krijgen,
ze is héél gevoelig." zeggen h;lar klas.
genOOI]eSmet heilig ontzag.
Iedereen kan het slachtoffer worden.
Ook het groepje 'stoere meiden' dat
Pany in wisselende samenstelling om-
ringt en dat vaak actief meedoet m!:!
het p!:sten van de 'bravc kinderen'.
"Als 1-iizelf de pineut worden, lopen le
naar de brave kinderen toe", legt ~Iike
uit. "~Iaar d;u is altijd snel weer over,
daarna pesten ze de braven weer. Die
hehben 'r lef niet om zelf te pesten, En
de stoere kinderen hebben de goede
'iCheldwoorden ...

Afwijkingen van de 'norm' vormen l'en
dankbaar aanknopingspunt voor die
scheldwoorden: bellgel/Jekkie of stot-
terkampioen doen 't altijd goed. Ook
als j!: de verkeerde kleren draagt of erg
gOl'd kan leren, word je gepest. "Je
moet normaal lijn", constateert Ro-
wan. Maar dat geldt kennelijk niet al-
tijd. Pany 7.elfvoldoet ook niet aan de
norm: ze is \'OOreen meisje erg bng.

Een zeker genoegen
Pany is eerlijk over haar motieven. al
kan ze de macht die 7.1"heeft m;lar
moeilijk onder ogen zien. ~lk vind het
kuk om te pesten. Al klinkt het stom.
Ik doe het omdat ik me verveel. Dat ie-
dereen altijd achter me aankomt en
met me meedoet, daar kan ik óók niks
aan doen! Soms heb ik het gevoel dat
ik een duiveltje in me heo. Ik móet ge-

woon pcsten, ik kan niet anders."
De andere kinderen pesten soms ook
met een zeker genoegen. Een tunige
hloemetjeslegging of uitbundig dansen
terwijl iemand 't eigenlijk niet kan,
vrá,igt nu eenmaal om een afstraffing.
1laar voor hen ligt de situatie ingewik-
kelder dan voor Party. Zij hebben min.
der keuze. Zoals bij her treiteren van
Mike, die met zijn Chinese uiterlijk
vaak voor grap,ap wordt uitgemaakt.
Mike is vaak de pineut, want Pany
vindt hem niet leuk. Vooral niet sinds
hij haar pancake /Jead heeft genoemd.
Daar kan ze 'helemáál nier tegen'.
"Dus pesten we hem", legt Rowan uit.
"Pany wil dat en de rest doet het om
erbij te horen. Ik doe 't zelf ook. :\.Iis-
s.:hien vinden wij het 't allemaal eigen-
lijk niet zo leuk, maar we moeten wel.
Want als we niet met Pany meedoen,
worden wc zelf de dupe."

Radeloos
Dar het inderdaad 7.0werkt, heeft Ro-
wans tweelingzus Kclly, die 7.1"1£óók
mct'stal in Pany's gelederen verkeert,
twee jaar geleden aan den lijve onder-
vonden. Zij trekt veel op met de kleine
roodharige :\hrieke, een turnkampioe-
ne (!) die tot de 'braven' behoort. f\1a-
rieke werd in die tijd flink buitengeslo-
ten. Vooral toen haar oudere zus van
school af was, sprak het groepje rond
Pany af dat ze haar flink veel zouden
pesten. "',,);.'anttoen durfden we dat".
~1arieke pesten was ook extra leuk:

"Voor haar had je meer scheldwoor-
den, je was niet 7.0 gauw uitgduld."
.\hriekt' zelf was radeloos. "Ik stond
vaak op 't punt om te gaan huilen".
Toen haar vriendin Kelly haar in he-
scherming nam, werd dat door Pany
hard afgestraft. "Patty ging meteen
met de hele klas gezellig naar de bios,
en .\-brieke t'n ik mochten niet mee",
vcrtelt Kelly. ~Ze deden dat heel uit-
drukkelijk, waren luidruchtig bij het
afspreken, 7.0van dóeoei, tot vanmid-
dag, leuk hè!" Zulke aeties brachten
Kelly in alle staten. "Ik heb hele nach-
ten li~en janken in bed."

De gang van zaken had zijn weerslag
op de hele klas. Diny Jansen: "De ene
keer werd de7.egepakt en buitengeslo-
ten, de andere keer die, net hoe Pany's
grillige willetje uitpakte. Er was een to-

tak onveiligheid." Ook innige vriend-
schappen werden doorbroken, wals
die van Khaya met de 'brave' Nina.
Khaya, die werd gepest met haar getin-
te huid, wilde zó gtaag niet meet bui-
tengesloten worden dat zij Nina uitein-
delijk liet vallen. Khaya kreeg inder-
daad een 'middenpositie'. "~1aar Nina
is er werkelijk ziek van geweest", aldus
Diny.

Jongens en meisjes

De huil partijen en driftbuien werden
steeds heftiger. Hoe machrelozer de
kinderen zich voelden, hoe harder er
werd gepest. Dit was het ergste bij de
meisjes. De jongens zijn, in de woorden
van Pany, "meer samen": "Die hebben
geen lieverdjes." Maar ook bij hen zijn
er piespaaltjes, al worden die vaak op
andere manieren gepakt. ~De meisjes
gebruiken het buitensluiten, het dood-
zwij~en, het roddelen", constateert Di-
ny .lansen. "Jongens zijn gewelddadi-
ger. Ze wachten het slaehtoffer na
schooltijd op, dreigen met 'we krijgen
jou wel', prikkcn zijn fiersbanden lek,
of dwingen hem snoep of geld af te ge-
ven." Jongens als Mike en zijn beste
vriend Jesse probeerden bij de meisjes
wel eens vredesrechtertje te spelen.
Maar ook bij hen liep 't speelkwartier
vaak uit op dikke tranen. En ook Party
was ,'aak in tranen. Zij had het gevoel
dat ze de hele klas over zich heen
kreeg.

Voorschriften
Uiteindelijk vroeg de school Diny Jan-
sen om in te grijpen. In het HVO-uur
kwam het pesten centraal te staan.
"Alles bleek met de kindeten bespreek-
baar, Allemaal wilden ze heel graag
iets aan het probleem doen", :3ldusDi-
ny. Zij zette, onder begeleiding van
twee psychologen, de kinderen aan het
werk om samen regels vast re stellen
waaraan iedereen zich moest houden.
De kinderen waren het - vergeleken
met nationale regeringen • snel eens.
'Geen kwetsende scheld- of bijnamen
maken" 'niet roddelen', 'als je 't ergens
niet mee eens bent, eerst praten voor je
gaat slaan en schoppen', 'als iemand
wordt gepest, moet je daar iets van zeg-
gen', luidden enkele van de voorschrif-
ten. Wie zich het best aan dc opgestel-
de regels hield. \'olgens een wekelijks
door de kinderen zelf aangekruiste lijst
- werd Kan;er van de Week en kreeg
een oorkonde.
De kinderen toonden een grote inzet,
"We wilden allemaal kanjcr van de
Week worden", zegt Rowan. \Vie de
regels overtrad, werd daar in het weke-
lijkse kringgesprek op aangesproken.
Veel kinderen stapten ook na school-
tijd naar de 'juP als zich een onaange-
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111het speelkwartier /Joltrok zich bij bet
o/Jerlopertje of tikkertje spelen elke keer ill eell

notedop de machtsstructuur van de klas.

naam \'oorval had \'oorg~daan, Diny
Jansen: "Bij die gesprekjes riep ik
mee~Talook de aanrichT~ter - \'aak PaT-
Ty natuurlijk. Die reageerde dan wel
bokkig, maar de kwestie werd gewoon
met haar ~amen hcsprokt'n. Je kunt
naar de pester wel een \'erwijtende vin-
ger op~Teken,zo,lls op wel ~cholcn mei
gebeurt, maar dal is niet terecht. Die
kinderen doen het allemaal vanuit een
onvt'iligheid. Als je op ze gaat hakken
voelen ze zich dubbel hedreigd en pak-
krn het ,lachtoffer daarna UiTwraak
~xtra hard Terug."

Rust terug in de groep
De aanpak werkte. I.Jngl.amerhand
keerde de rust in de grOt.'ptrrug. Diny
Jansen: "De angst verdween, De kinde-
ren werden geleidelijk spontaner, Ook
de bra\.e kinderen, wal, l"ina en .\iike.
Zij waren niet meer de gesloten kinder-
tjes van het afgelopen jaar, m,lar kwa-
men steeds vaker aan 't woord, En ze
zeiden niet meer allren maar wat Pany
't beste vond," De groep begon ook
buiten schooltijd samen afspraken te
maken. "En op feestjes werd voor 't
eerst iederéén gevraagd."
Tegelijkertijd kwam er. merkte Diny
Jansen, meer aandacht \'oor de andere
schooilessen. "Achteraf gl'zien is dat
natuurlijk logisch. Kinderen hebhen
geen ruimte om te leren als de sfeer ver-
stikkend en b\'dreigend i,."

Nu. twee jaar later. tijn de kinderen
van de huidige groep 8 nog steeds blij
met de resultaten. Nina en .\Iarieke
hebben 't door de brTere groepssfet'f
"toch nog el'n ht;étjt. leuk gehad op
sl'hool". En :\like - die er vroeger nog
wel eens op timmerdl' - kan nu op een

ontspannen mani!.'rvoor ûchzelf opko-
men, "Als Ie nu raci'itist'h naar me
doen, haal ik m'n schouders op en lach
rrom, En dan pest ik zelf bbk weer
minder!"
Het pl'stinstinct en de groepS'itruCTuur
hliJken echter diepgeworteld. De pro-
blemen zijn mindt'r, maar niet óver. De
kl'uze om niet met Party mee Tedoen
met pesten is nog altijd ni~t vrij, Zo
windt Rowan cr geen doekjes om dat
l.e Party te \'Tiend houdt omdat ze
straks naar dezelfde middel hare school
gaan, "And~rs gaat ze daar hij mijn
klasgenoten meteen ,IJles I'oor me ver-
stieren." Eigenlijk Wilden IC Patty zelf
eens moeten latt'n voelen hoc het is om
gepest te worden, vindt Rowan. "Zij
wel't gewoon niet wat het is"~
~laar, in dt>woorden van Bob Van der
Meer, de 'samenlwering om te zwij-
gen' is doorbroken. Wir getreiterd of
buitl'ngrsloten wordt, kan de hulp van
ander~n inroepen, En de kinderen kun-
n~n Part)' aanspreken als die haar
macht misbruikt, Ook Patty zelf is blij
dat heT prohleem is aangepakt: "An-
ders was ik nog véél erger gewt'est:
Voor Bob van der :\-ker is de geschie-
denis van grot>pS opnieuw een bewij,
dat peSTen,ystematisch moet worden
aangepakt. "Op de meestr ,cholen
blijft het nu bil een incidemeel lesje of
projectjt>. Als men daarna terugkrcrt
TOtde orde van de dag, is alle> zo weer

hij h~t oude. Om blij\'Cnde resultaten
te boeken moet er ook hlijvend werk
van worden gemaakt. ~ Daarbij moet
de aandacht niet alleen uitgaan naar de
daders en slachtoffers. maar ook naar
de groep eromhern, en naar de leraren
en ouders. "Dat is echt van groot be-
lang. Want de kinderen hangt continu
~en Zwaard \.an Damocles hoven het
hoofd, Alleen als het probleem op Jlle
ironten wordt aangepakt, kunnen wc
zorgen dat dat zwaard niet meer nJar
beneden valt. ~

•

Met dank JJI/: Antrl/l. Rona/d, All-
lIedjell, Mrmiek, George, Jari, Leo,
Hendrik, Sofie. ROII//ie, Mari,'ke, Jes-
sic, Rowan. Mike. NiniJ. PiJtt)', Khaya,
Keil)' ell Af,lartje,
Alle kinderen die aan dit artikel heh-
ben Illregewerkt, heten in werkrlijk-
heid and~rs,

De HVO-werkmap 'Pesten: Onwijs!'
met les-ideeën voor HVO-docemen, en
de bijbeborende studiemap 'I'eslen en-
zo' zijn uilgebracbl door het Pt>dago-
gi,ch Studiecentrum Humanistisch
Vorminl;SlJnderwijs te Utrecht.
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Bij kindere11 die
pesten zie je
/Jaak dat zij

weinig aa11dacht
krijgen van bun

ouders.
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Verbreden van het draagvlak
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Minder consumptie,
meer milieu?
Op donderdag 23 novem-
hn, om 20.00 uur (koop-
avondn organisl'l'rt HV-af-
deling Leiden en omstrcke'u
een Jvond O\'cr hl't con-
sumptievraagstuk m('( Hl'nk
Tielcman cn Rob Tie'lman.
Hoc is het zover grkomen
dat de burger ljjn hestaan
\"(mral zin geeft door steeds
meer te consumeren, stl'cds
meer aan te schaffen, streds
verdcr op reis te gaan?
Dwingt hrt milieuproblccm
ror verstandige keUl_en voor
het 'goedc lcwn'? :\-loet die
hurger van wicg tot graf
worden ,ungespoord tot
verandning van consump-
tiege'drag? En hoe vcrmijd jl'
dan vl'rkettering en bl,tutte-
ling?
Ilenk Tieleman, econoom
en alHropoloog, is als hoog-
kraar verbonden aan de
Uni\"Crsiteit Utrecht. Hij
gl'eft zijn visie op de gren/.e-
loze el'ollomie en het ont-
staan van 'consumentisme'.
Rob Tielman, als socioloog
aan de Univer,iteit Urrechr
vetbonden, oud-voorl.it[rr
van het Humanistisch Ver-
bond en tot voor kort bij-
zonder hoogleraar namens
de stichting Socratl's, stelt
de vraag hoe we individuele
keuzevrijheid aan verant-
woordelijkheid voor her mi-
lieu kUlHK'1I Vl'rbinden.
[n het forum zitten ook Rob
van Lil\(, voorzitter van de
Leidw :'vlilieuraad, voor dc
praktijk van politiek cn be-
leid en Gemma Boctekl'cs,
.\lilieuddensic, ,"oor vragen
over cUllsumentenacries.
Plaats: hotel-restaurant.café
Nicuw :'vlinerva, Boom-
lII<lfkt 23/hoek Vrouwen-
stecg, Leiden. Toegang wij.
Inlichtingen: tel. 071
53157470f071-5171720.

een henaderingswijze van
verschillende doelgroepen.
Vanuit die denkwijzr I.iln de
begrippen complementair
en kunnen oV(."ren weer ver-
sterkend werken. In dl' Al-
gemene l.eden Vergadering
op 25 novembrr en ook
daarna zal de discllssil' I_on-
der twijfel verder vorrn krij-
gen al<;ondl'rdl'el van de
primairl' doelstelling: ver-
sterk het draat;vLtk van het
Verhnnd, maak Ill't breder
erkl'nu en voor de gelnteres-
sel'rden volstrekt herken.
b,lar.

- Welke praktischr belem-
meringen crvaart u?

De training wordt grhou-
den in IlaYrlte (Dr.l, \",111

vrijdag 23 februari, 19.30
uur, tot I_aterdag 24 kbru-
ari, In.OO uur. Aanmelding:
door O\'l'rschrijving van f
50,,- p.p. decinem('fskosten
op girorekening 197930
van het Humanistisch Vl'r-
bond, ondl'r vermelding vall
'Training hestllr('"n'.ln-
schrijving gl'schiedt op
volgordl' van binnl'nkomst.
J\lect informatie: Jfdeling
Verenigingszaken, 030.
239214J (Hélène van Dijk).

Namens het hoofdbestuur
JooP Puls
(algemel'n secretaris)

Drugsbeleid
Op wndag 12 november
om 10.30 uur houdt M.
Stollega, directeur CAD As-
sen, een inleiding over hct
drugsbell'id.
['bats: Hum'lllistisch Cen-
trum, W.A. Scholtenstraat
2, Groningcn. Me'er infor-
matie: 050-.H2X7S0 (Hu-
manistisch Centrum).

wordt op verschillende
plaatsen uitvoerig gediscus-
sieerd op welke wijze het
Humanistisch Verhonu zich
moet presenteren en profile-
ren. In die discussie zijn de
hegrippen 'expliciet' en
'impliciet' humanisJlll' om-
hoog gekomen als de 'top-
pers van nu'. Daarbij wor-
den dell' begrippen hier en
daM benaderd als ferm tc-
gengcstdd. Zij worden door
sommigen beschouwd als
uitl'rst bepalend voor het
beoogde profiel van de hu-
manistische beweging.
Zoals in het beleid,plan
wordt uiteengrzet zieu wij
de hegrippcn impliciet/ex-
pliciet als kenmerk('"n van

Hem u actid in n'n bestuur
van el'n maatschappelijke
organisatie, l.oals eell regio-
nale omroep of een woon-
zorgcentrum, of maakt u
deel uit van bijvoorbedd
el'll adviesraad? En vraagt u
zich ook wel eens af of het
in al die beleidsstukken,
richtlijnrn en besluitcn nog
wel over mensen gaat? Dan
is dit de training voor u!
Rien SparnJaij, do~'ente van
her Centrum voor Training,
Vorming cn Advies 'Over-
cinge-de-Klcnl"ke' gebruikt
verschillendl' werkvormen
om uw idealen l'U goede
voornemens in verband te
brengen met de weerbarsti-
ge praktijk. De training
draait om vragen als:
- Waaruit blijkt ,lat u van-

uit een humanistische
achtergrond werkt?

- \X'at is dl' betekenis van
(lil' achtergrond?

- \Xlaarin is l'en bestuur met
humanisten Jnders dan
cen zonder?

- HOt' kunt u uw functione-
rl'n verbeteren?

Besturen gaat niet over mensen!

In het :J.fgt"1opcnhalfjaar lal
her velen duidelijk zijn ge-
worden dat, om het Huma.
nistisch Vrrboml Je maat-
schnppdijkc rol te kunnen
laten vervullen die het naJf
vekr oOTlled toekomt,
draagvlakvcrhrcJing een
absolute noodzaak is. Die
noodzaak is extra aange-
scherpt doordat suhsidies
van de ziiJe van het '\linis-
[nic vall \X'VS pcr 1 januari
a,s, abrupt worden beëin-
digd. Eell plOTselinge in-
kOffiHcnvcrmindering van
eell half miljoen gulden.
Eerder is in dl."ze rubriek al
gemeld dat lUl. door dell'

verslechtering van onze fi-
nanciële positie een ingrij-
pende hl.'fliening van func-
ties en taken op het lande-
lijk bureau onvermijdelijk is
geworden. Paradoxaal gl'-
noeg zal met ue snaks ver-
minderde menskracht nog
doelmatigl'r en gerichter
moeten woruen gewerkt
aan hd uithreiden van de
aaiviteiten, parallel aan
werving van meer leden, do-
nateurs en ahonnees op dit
hlad. Gelukkig ,lat er (voor-
al ook in de afdelingen) 70-

\'eel vrijwilligers zijn die
daarbij helpen snel vooruit
te komen.
Maar ook los van die finan-
ciële druk is de doelstelling
van draagvlak verhreding.
het is al dikwijls eerder ge-
stdd - in wezen een afgelei-
de behoefte in ue maat-
schappij aan antwoorden
op levensheschouwrlijke
vragen \'anuit ren humanis-
tische im'alshoek. Het he-
leidsplan 19%191\ van het
Verbond (op aanvraag ver-
krijgbaar hij bet landelijk
hureau) heschrijft uitvoerig
hoe in de naaste toekomst
aan die draagvlakverhre-
ding zal wordrn gewerkt.
In samenhang daarml'e is eu
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Maandag op Radio 5

• 13.10-14.00 uur

Donderdag 23
november
22.00 - 22.30 uur

Dossier Deborab
Eerste van dri<: ni<:uwe td<:-
visiedrama's, alle owr di-
lemma's \'an onze tijd, ge-
maakt in samenwerking
/Tlet het Rotterdamse to-
IlCelgezel,ch'lp Ro-Theater.
Dossier Deborab wrh'lalt
ov<:r een moeder di<:haar
kind, met geringe levcnwer-
wac1Hing en ernstige afwij-
kingen, niet in het zieken-
huis wil laten sterven. l.ie-
vcr neemt ze t.'f zelf de vrr-
antwoordciijkheiJ voor.

"" ,

Donderdag 9
november
22.40 - 23.15

50 jaa. actief buma-
nisme:
Studen tenraad swe. k
Willemien Fraaij<: (49) had
ooit een cursus humanis-
tisch vnrmingsonderwijs g<:-
\'olgd en was werkzaam in
het jongerenwerk, toen z.ij
in 1987 begon Illet het Hu-
manistisch Studentellraads-
werk (lIsw). Ze werkt nu
ti<:n uur per wl,Tk aan dl'
Technische Universiteit in
Eindhoven. Ze mo<:s[ h;lar
superieuren eerst overtuigen
van de noodzaak I";ln haar
werk, voordat zij bereid wa-
rrn geld re steken in deze
rak van srudemenzorg.
D<:pr<:statieneurzrn, de race
om die goóe haan na h<:t
behalen \'an een diploma,
bang zijn eruit te vallen,
geen perspectief hebbl'l1; dl'
studentenwereld is er tegen-
woordig veelrer een van
SUl'SSdan van plezier. \X'il-
lemien Fra'lij<: h<:<:frvoor
studenten groepl'n opg<:zet
waarin zij elkaar wekelijks
ontmoeten en verder heeft
ze een inloopspreekuur.
Daar krijgt ze onder andrre

"" ,

Donderdag 2
november
22.40 - 23.15

• TELEVISIE

50 jaar actief huma-
nisme: Humanistisch
Vormings Onderwijs
II<:t Humanistisch Vor-
mingsonderwijs (hvo) vrr-
zorgt lessen op basis- en
middel hare scholl'n, vaak
op vefl-nek van lenkracht<:ll
en/of ouders en leerlingen.
Deze vorm \'an onderwijs
bestaat voor wat het hasis-
onderwijs betreft, sinds de
jaren zeventig en is bedoeld
om kindl'ren vorminj!;son-
derwijs te geven vanuit de
humanistische levensover-
tui~in~; Je hvo-docent
zoekt in de lessen samen
met de kinderen wat de ei-
gen waarden en normen van
de kinderen zijn.
Twee mensen die deze vorm
van undnwijs vefl.orgen.
worden gevolgd. Een in
Amsterdam, op e<:n basis-
school, en een in [mmcl-
oord, op een middelbare
school. Pas enkele jaren is
er de mogelijkheid om in
het voortgez.et onderwijs
less<:n hvo te volgen; d<:nog
jong<: <:rvaringen zijn voor-
namelijk positief.
Gemaakt door Robbert
Ble)'s en Heuda I"all Gen-
nep.

1995 en 1996 staan in het
teken van het .sO-jarig jubi-
leum van het Humanistisch
Verbond. In die 50 jaar is er
binnen het geestelijk werk
van het HV veel veranderd,
maar wat gebleH'n is, is dat
memen geholpen worden
zelf tor et"n keuze te komen
op belangrijke momemen in
het leven. In vier program-
ma's belicht de HOS ht"t
werk van de raadslieden en
geestelijk verzorgers,

programma.s

1~~,m''',"Afn"," \
se student die voorh<:st<:md
is in zijn ~ehoortcland stam.
hoofd tI.'worden, maar die
na zijn sfudir informatica
geen zin hn'ft tnug tI.' krrrn
naar Afrika, of m<:t <:<:nstu.
dent die moeite heeft Je
plotselinge dood van zijn
vader Teverwerken,
Gemaakt door Charles
Leeuwenkamp.

""'

""'

""'

.21.4S-22.011

• 14.02-15.00

.21.02-21.45

De verbeelding
Programma over hoeken en
schrijvers

• 3x per maand
17.45-18.00 uur

Het radioverhaal
Programma over hoeken en
schrijvers

Raadpleeg voor nadere in-
formatie over de radiopro-
gramma's op de dag van
uitzending TeJttekst pagina
255.

• vanaf 21.45 uur

Boven hel dal
(I -ivc) intcTvicwprograffima
met gasten die in hun leven
nog plaats hebhen voor
idealen

Kwartier humanisme
Programma over de huma-
nistische beweging In
november ondcrmt'cr aan-
dacht voor hct jubileum-
symposium van HV en
Humaniras

Het radioverhaal
Een kort klankbeeld ge-
maakt door radiotalent

Het voordeel van de
twijfel
Een tot nadenken stemmen-
de documentaire

• RADIO

RTV
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~
'Donderdag 30

november
22.00 - 22.30 uur

Berichten uit de
bezem kost
Tweede van drie nieuwe te-
levÎ'iÎedrama 's, alle over di-
lemma's van 01171' rijd. ge-
maakt in samenwerking
met ht"t Rotrt:rdamsc to.
neelgezelschap Ro-Thcatcr.
Berichten uit de brzemkast
gaat over een oude vrouw.
Oud, maar niet te oud om
haar eigen huishoudinkje te
runnen. Een klein ongelukje
en u hret"kt haar heen. r-:u
ligt ze al een paar maanden
in het ziekenhuis, eerst op
laai. maar langzaamaan is
ze weggeschoven naar een
kamertje 7.0 klein als de be-
zcmkast op de bovenste ver-
dieping. Ze wij zo gauw
mogelijk naar huis, maar de
dokter, de hoofdverpleger
cn de psycholoog komen
langs: Als het lOver is, heeft
u dan ook over euthanasie
nagedacht?

Verder in november
op televisie:
De laatste drie afleveringen
van l.ipstick on your collar
(zie vorige Humanist) en
een aantal ht'rhalingcn van
YOY, die uitgezonden wor-
den in het kader van de w-
I;enaamde dagtelevisie. De
volgende uitzendingen staan
I;epland:

Maandag 6 novem.
h.,
15.30. 16.DO uur

Nederland 3

YOY • Op kamers
Van 30 uur les per weck
naar S uur college per week.
Van het beschermende ou-
derlijk huis in een klein
dorp naar de chaos van een
kamer in de stad. Hoe in-
grijpend verandert dat je le-
ven nu helt'maal?
Op wek naar jongeren die
niet lang geleden het ouder-
lijk huis hebben verlaten om

zelfstandig op kamers te
gaan wonen, stuitte YOY
voornamelijk op studenten.
Want hoc je het ook wendt
of keert. op kamers g;lan
lijkt onlosmakelijk verbon-
den met studercn. Het zijn
dan ook studenten die van-
avond kond doen \.,ltl de
prettige en minder prettige
ervaringen van 'het op ka-
mers gaan'; de vrijheid, de
nieuwe regels en het op en
neer reizen tussen oude en
nieuwe vrienden.

Maandag 13 novem-
h.,
15.30 - 16.00 uur
Nederland 3

YOY - Mijn plek jouw
plek
De brner van Frictzen f"elius
heeft een ernstige vorm van
epilepsie. Sinds zijn veer-
tiende woont hij daarom
niet meer thuis. Maar rot
die tijd is f"rietzen samen
met hem opgegroeid. Hoe-
l.eer heeft dat de jeugd van
Frietzen beinvloed? Van-
zelfsprekend is altijd de
meeste aandacht uitgegaan
naar haar broertje. hoc haar
ouders ook hun best deden
om frietzen niet achter te
stellen. Ze beeft nog steed,
het gevoel eell eigen plek te
hebben moeten veroveren in
het gezin. ,{OY ging kijken
hoc f"rietzen opgroeide en
nu leeft. Op school heeft ze,
als afstudeerproject, een
theatervoorstelling gemaakt
over het leven met een ge-
handicapre broer of zus.
Daaruit zijn in YOY enkele
fralo;menten te zien.

Maandag 20 novem.
ho<

15.30 - 16.00 uur

YOY • Au pair
Twee jongeren gevolgd die
tijdens een mooie zomerd;lg
naar het buitenland ver-
trokken. niet op vakantie
maar om er een laar au p,llr
te gaan werken. r\oëlle \ IS}

ging naar Parijs en .\Iaaf!en
(tH) naar Londen.
Beiden hebben er nu een
half jaar opzitten. Klopt de
wl'fkclijkhcid met de ver-
wachtingen die ze hadden
voor ze vertrokken? Behal-
ve Noëlle en :\.Iaarten wer-
den ook andere au pairs op"
gel_ocht om alles te weten te
komen over de praktische
problemen, de louterende
eenzaamheid en de onweer-
staanbare heimwee.

Maandag 27 novem-
ho<

15.30. 16.00 uur

YOY - Uit het hart
geschreven
Hans Sabar en Naima El
Ikzas zijn jong, begin twin-
tig, en staan op het punt te
debuteren met een roman.
Naima begon al te schrijven
toen ze heel jong was en
sinds die tijd been het voor
haar de functie gehad van
vluchten uit de werkelijk-
heid, want in die werkelijk-
heid voelt ze zi(;h. ook al is
ze geboren en getogen Al-
pben-aan-den-Rijnse, soms
onth,'emd. Haar roman, De
weg naar het noorden, gaat
over een .\Iarokkaanse man
die, op wek naar zijn geluk
in Europa. verwikkt.ld raakr
in een netwerk van smok.
kei, hasjhandel en çriminali.
teit.
In YOY zien wc Naima on-
dermeer in discussie met
haar vriendinnen over het
boek: de meningen zijn nog-
al verdeeld. Bij dl' uitgeverij
zien wc hoc Naima voorbe-
reid wordt op de aandacht
die cr van de media l.al ko.
men zodra haar roman \'er-
schijnt.
Hans hegon te schrijven
wen hij in de gevangenis
een straf van twee jaar uit-

l.at. Dat leverde zoveel en-
thousiaste reacties op dat
hij noest doorwerkte tot er
een manuscript lag. waar-
over Je uitge\'er al even en-
tbousiast was. Hans' bock,
'Hoezo bloedmooi', gaat
over de in Den Haag op-
groeiende Abi, die voortdu-
rend in gddproblemen zir
wat hem aan de rand van de
samenleving doet belanden.
Waar Naima literair onder-
legd is en zich graag mag
spiegelen aan De Balzac en
de gezusters Bronte, is Hans
nooit verder gekomen dan
Oorlogswinrer van Jan T er-
louw. Toch schrilven ze in
zekere zin over hetzelfde.
Net als Naima's boek, gaat
Ilans' roman over heden-
daagst' :\.1arokkanen die vo-
lop in de problemen raken.
Ook Ham wordt door zijn
uitgever voorbereid op de
publiciteit die de verschij-
ning van zitn roman teweeg
zal brengen.
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Het leven een kunstwerk?
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Inleiding Emmanuel
LevÎnas
Op zondagochtend 5 no-
\'cmncr, om 10.00 uur, ver-
wrgt de fil()~o()f dr. Jan Keij
een 1e7.ing over 'Een bcdd
van de mens; inleiding in het
denken van Emmanuel Lev;-
nas'. Plaats: dienstencen-
trum 'Schapcnkamp', hoek
Groest/Schapcnkamp, Hil.
versum .
~lccr informatie: 0294-
2341168 (Cordon xhaake) .

Betekenis van het
gezin
Op zondagochtend ] de-
cember, om 10.00 uur, VCT-

zorgt dr. :\1arijke Prins, do-
cent aan de Univcrsitt"it
I'oor Humanistiek, een Ic-
zin~ (Her 'De betekenis van
het gezin voor mens en sa-
menleving', Plaats: diensten-
centrum 'Schapenkamp',
hock Groest/Schapenkamp .
Hih-crWffi. ivkcr inform,l-
tic: 0294-234868 (Gordoll
Schaake) .

Persoonlijke levensge-
sthiedenis

I Op zondag 12 nowmber,lom 10.00 uur, verzorgt Ina
Brouwer, docente aan de

\

Universiteit voor IJumanis-
tiek, een lezing over 'Hoe
gaan we om met onze per-
soonlijke levens~eschiccle-
nis'. Plaars: Goois Lyceum,
Bussum. Bijl1r.lge: f 6,-.

Conflitten in gezin
Op dinsdag 21 november,
om 20.00 uur, spreekt drs.
Shanti van Iersel over 'Om-
gaan met conflicten'. Hij

\

spitst dit toe op het uitpra-
ten van conflicten in het ge-
zin, waarhij gebruik wordr

I gemaakt van de ideeën van
Thomas Gordon (auteur
van 'Luisteren naar elkaar').

Plaats: 'dl" .\lerelhof', Lan-
gewijk 267, Drachten. J\leer
informatie: 0512-361631
{M. de Jon~) of 0512-
514S5S (C.A. Plu).

In het weekend van 25 en 26
november organiseert de
werkgroep van alleengaan-
de humanisten een symposi-
um over 'De kracht van de
eenzaamheid, het leven een
kunstwerk'. Sprekers:
H.LJ\.l. Coellen, hoogleraar
aan de Universiteit nlOr Hu-
manistiek en Max van
Rooy, architectuurcriticus.
Op zondag een optreden

Beeldhouwer Rodin
Op zondagochtend la de-
cembl'[, om 10.]0 uur. \'er.
zor~t mevrouw O. van Dap-
peren Itlllot, docente kunst-
geschiedenis aan de Iluge.
school Amsterdam. een 1c-
zin~ over de heeldhouwer
Rodin. I'laats: Rosa Spier-
hui", Laren. Na afloop
rondleiding in het Singer-
mus('um in Laren.

Ongezonde produkten
Op woensda~ 29 novemb('r,
om 20.00 uur, organiseren
het Humanistisch Verhond
Eemland, Hum;lllitas Eem-
land en .\.lilieuddensie
Amersfoort saJlWII eell
avond over de sçhade die
veel çonsumptieprodukten
veroorzaken, niet alleen aan
het milieu, maar ook aan
Olue eigen gezondheid.
Plaats: 'de Amershof',
Snouckaertlaan 11, Amers-
foort. De entr\'e bedr;lagt
f 2,50 per persoon. :\lecr in-
formatie: 033-4805906.

Bedreiging Islam
Op zondag la deçember om
15.15 uur houdt U. V(.r"
meulcn, hoogleraar oosterse
culturen aan de universiteit
\'an Gem, een lezing over de
Islam als levensgroot pro"
bleem voor de moslim zelf
in deze moderne tijd. I'!a:l[,:
juriaan Pels 'ii7ooncentrum,
Geestakker 46, Eindhoven
(grote zaal). l\1('er infonna-
tic: 040-253439S (!co V.lt
Willikl.

van voordraçhtskullStenares
Liso:lore Gerritsen en harpis-
te Erika Waardenburg.
Plaats: C:onferemieoord
Drakenhur~h, Baarn. !o.:os-
ten: f 200.- p.p. Informatie
en opgave: 05')1-622648
(Agnes dl' la Rie).

Beeld van een mens
Op zondag 12 november
om 14.30 uur houdt Jan
!o.:cijeen prikkelend hewog
over wat de mens nou eigen-
lijk is volgens de filosoof
Emmanuel I.evinas. Plaats:
Praathuis, Van Dorenhorch-
straat I, Zutphen . .\leer in-
formatie: 0575-528850 (In-
ge I-Ioekstra).

Gewetenloze
samenleving

Op dinsdag 28 november
om 20.00 uur houdt Douwe
vall Ilouten, hoogleraar 50'

ciak bdeidsplannin~ en or.
ganisatie aan de Univcrsireit
\'oor Humanistiek, eell le-
zing over humane pcrspe\'-
tieven voor de huillige
veçhtmaatsçhappij. Plaats:
De I'oelewei, .\lgr. de Ver-
straat 2, Breda. :\lcer infor-
matie: 07(;-5211 %6 (Riek
KorrIand).

Door de eeuwen heen
Op donderdag 30 november
houdt de heer I loekstra, au-
teur van het boek 'De ver-
scheidenheid van de ver-
schillende ~odsdil'nsren en
Icvell'óheschouwing' een le-
7.lI1g over de geschiedenis
vall 1c\'ensheschouwingell.
Plaat<;: De Herkhof, Walien-
Sl'-straar .1.1, Wimerswiik.
.\leer informarie: 0';43-
514988 (J. Je Fauw).

Doodstraf
als remedie
Op woensdag 13 december
houdt I'aul Cliteur, voorzit-
ter vall het Humanistisch
Verbond, een inleiding over
de \"Taag of de doodsrraf de
remedie is tegen criminali-
teit. Plaats: Ilumanistisch
Centrum, Speerstra:H 9,
Amsterdam.
Meer informatie bij het çen-
trum: 02()-(;763712, tussen
10.00 en 12.()() uur.

Zelfbeschikking en
ethiek in gezondheids-
zorg .
Op zondag 26 november
om 14.30 uur houdr Roh
Huitenweg, d(lçent aan de
Universiteit voor Humanis-
tiek, een leling: over zelfbe-
schikking in de gemnd-
heidswrg. Plaats: 't Cen-
trum, Kalksteeg 16, Arn-
hem.
11eer informatie; 026-
2649378 (\X'. de Jong).

Ethiek van de zorg
Op zondag 10 december om
10,30 uur houdt .\Iarian
Verkerk, bijzonder hoogle-
raar namens de stiçhting So-
\'rates aan de rijksuniversi-
teit van Groningen. een in-
leidin~ over zorg. Plaats:
IIumanistisch Cl'nrrum,
W.A Sçholtenstraat 2, Gro-
mngen. Meer informatie:
050-3128750 (Humanis-
tisch Centrum).

Intro d u ct jee u rs u s
humanisme
.\Iert Krelller, docellf huma-
nistiek. verzor);t in Drach-
ten een cursus van \'ier
woensdagavonden op 14,
2S februari en 13,27 maan
'96. De kosten hedragen f
25,- voor leden en f 52,50
voor niet-leden: voor dit he-
drag ontvangen de laatsten
tevem een abollnement op
de Humanist vour t'(;n j,UT.
Informatie cn opgave: 0512-
.161631 (i\larten de Jon);) uf
0512-51533S (Joop Kroos).



!Neet u nog van de
Ark' in Nunspeet?

-Iet bestuur van de afdeling
"oord\X.'est Veluwt" under-
'_oekt de mogelijkheden om
lan Iwt SO-jarig iuhileum
,',Hl hn HV op de :-':oord
West Veluwe Cl'Il eigen in-
I'Ulling tt" gnt"n. Gt"dacht
wordt aan de mogclijkhl'id
am het voormalige huma-
nistisch vakamil'ct"mrum d•..
Ark' in :--Junspeet als mid-
JelPUI1t van een :Ktiviteit te
nemen. \'Ih roepen daarom
mensen op dil' op de een of
llldere wijze herinneringen
nebben aan de, ruim 30 jaar
~eleden door brand ver-
woeste, 'Ark'. .\tisschien
nebt u er bijl'enkolllsten bij-
4ewoond, mi,schit"n hebt u
uw vakantie er doorge-
bracht, misschien kent u an-
der!;'n die dit (ook) hebben
.gedaan: laat het OllS weten!
n~el Anja Bömer, tel. 0341-
252968.

"'angeboren
of aangeleerd?

De Jonge Humanisten org,l-
niseren op zondag 26 no-
vember in Amslerdanl een
themad'lg over de ver~chil-
len tIlssen mannen en vrou-
wen. Zijn vrouwen echt in-
<uïtief en mannen egocen-
o[risch en dominant? Zijn dit
aangehon:n rolpatronen, of
Ihandekn wc vanuit a'lJlge-
Ikerd gednJg? En hoe zit dat
-in andere culturen? Plaats:
HV-p'1lld, Speerstraat 9.
Kosten: f 10,- voor leden en
f 12,50 voor niet-Ied,m van
de .rIl. Informatie en opga-
ve: 020-6311237 (Amo
d.\1tter) of 020-6368213
(Annemarie Steenhergen).

Ifleligieus humanisme

Op wndag 12 no\'ember
om 14.00 uur houdt Albert
Nieuwland, docent aan de
Uni\'ersiteit \loor IlunUllis-
-riek, een inleiding met dis-
cussie na over relij;ieus hu~
manismc, Plaats: 'de Sch:l-
!keI", Archimedesstraat ':I,

Nijmegen .• \leer informatie:
024-6421004 (C;. C:lyman).

Geen tijd!
Op wnd;l£: 10 der.:emner om
14,00 uur houdt Theo Bec-
kers, h(lOglnaJf vrijetijds-
wetenschappen aJn de Ka-
tholiek Univef'iiteit Nijme-
gen, een inleiding over vrije
tijd, werkdruk en tijdge-
brek. I'LlJts: 'de Schakel',
Archimedesstraat 9, Nijme-
gen .• \lcer informatie: 024-
6421004 (G. Caymanl.

Verslavend lekker en
nooit genoeg

Binnen het Directoraat-Ge-
n•..raal Milieubeheer vall het
Ministerie van Volkshuis-
vesting, Ruimtelijke Orde-
ning en .\-lilieuheh •..er is een
project 'Duurl_aam Consu-
meren" opgestart met Jls
taak het gelijknamige on-
derwerp uit te diepen: in een
prohleemverkennendt" noti-
tie voor de Tweede Kanwr
lullen mogelijkheden ge-
sr.:hetst worden om tot duur-
Z,Jme consumpriepatfl)lwn
te korlWII. Ter \'oorberei-
ding van de notitie is kort
gell'llcn een brainstorm ge.
houd •..n waar,l;lll amblena-
ren \'an IJg('re en hogere
overlll'deIl, wetensch;lppers,
memen uit het hedrijfsleven
l'n vertegenwoordigers van
rna;ltschappelijke organisa-
ties hebben deelgenomen.
Ook lwt Humanistisch Ver-
bond werd uitgenodigd,
omdJt het Vt"rbond l'ind
1':1':14het symposium "Ver-
slavend lckk('r en nooit ge-
noeg; consumptietl1otieven
in de~e tijd" organisl'erde. [n
mei vall dit jaar versr.:heen
ook een hoek nll't die titel
ondet redactie van G, \';lll
Dijk en G. l'otman. Deze
hundcl (150 pagina's) kan
voor f 25,- (winkelwaarde
i 29,90) besteld worden bij
Ariane dl' J)rauw, Humanis-
tisch Verbond, Postbus 114,
3500 :\C Utrecht, tel. 030-
239213 I.

Maak kennis met
het Humanistisch Verbond

Vrijheid, n'chtvaardigheid en respect voor menselijke waardigheid. Het
Hum,lllistisch Verhond draagt deze \\'aardl'n uit door zich sterk te maken
voor het rer.:ht op zelfbeschikking, voor gelijke hehandeling, \'oor nll'I1Sen-
rechten. Door het bcvorderen \';lll nwatschappelijkc discussies over medi-

sr.:heethiek, de dudltelingeTlproblematiek eJl het consurnptievraagswk.
,\har ook door bij\'oorheeld in ziekenhui~.en en gevangenisst"T1

grestelijkc verwrging te bieden.
Pasklar •..antwoorden heeft het Humanistisch Verbond nil,t,

wel een inspirerende visie en kritische vragen.
Hiernaasl drie mogelijkheden om kennis te

maken met het liumanisliseh Verbond.

\Var leesl u in de Iltlmani~t, het maandblad van het Humanistisch Verbond?
Elk nummer hesteedt aandacht :Ian maatschappelijke en ethische onderwer-

pen. HOl.iende metlsen vertellen over hun norm!;'ll, drijfveren en de keuzes die
l.ij mak •..n. Behalve interviews treft 11 in de Hnmanist natunrlijk (){Jkartikelen,

boekbesprekingen, prikkelende meningen en cartoons aan.
Nieuwsgierig geworden?

Probeer de 1111111ani~teem et"n jaar, dat kost u slechts f 42,50. Vul de kaMt
Hl en stuur '1lJ op. Vandaag nog!

.\'!et ingang van 1':195 kunt u don;Heur worden van hl't IllImanistisch Ver-
hond.Daarmee ma,lkt u het voortbestaan van activiteiten en de Oplet van
nil'uwe projecten mogelijk. Uw financiële bijdrage is van groot belang nu

de overheid rIk jaar minder subsidie wrsuekt en andere inkomsten niet
meer groeien. Als donateur ontvangt u tenminste twee kl'er per jaar infor-

matie over 0111.1.'a~.tiviteitt"n en projecten, waarhij één keer een nummer
\'an de Ilum,lllist. U hent al donateur van hl,t Humanis[i~ch Verbond voor
f 35,- per jaar. ;s.;atllurlijk is een hogere bijdrage welkom! Als u eerst meer
informatie wilt, kan d,1t ook. Vul de kaart in en stuur 'm op! Alvast harte-

lijk d,mk voor uw steun!

3. LID ••• RIIlT

Waarolll lid worden van het Humanistisr.:h Verhond?
Als lid steunt u het Humanisti~ch Verbond.

U maak! daarllln' activiteiten en projecten mogelijk die gericht lijn op een
mensw;J,udig'" samenleving. Ook ontvangt u automatisch het maandblad

Humanist, ("l'tl belangrijke hron van inspir<ltie in een wereld dil" uw keuzes
dagelijks op de proef stelt. lJ kunt gratis deelnemen aan themahijeenknm-
~t•..n in uw regio en u krijgt korting op landelijke symposia. Het Humanis-

ti~ch Verbond lweit meer dan 60 afdelingen in het land. Als u wilt, ontvangt
u informatie

over plaatselijke activitcÎten, cursu~~en eTl lezingen.
De minimum-contrihutie bedraagt f 75,- pl"r jaar. Een hogere bijdrage is

natuurlijk welkom! Voor leden met een inkomen lager dan f IX,OOO,-
bruto per jaar is de minimum-contributie f 45,-. Jongeren tot 27 j'lar

bl.talen sleclns f 35,- per jaar. Per lid kan één persoon op hetzelfde adres
ki"'len voor een gratis medelidm:latschap. Een medelid ontvangt geen extra
Humanist. Als u eerst meer informatie wilt, LUI dat ook. Stuur de ingevul-

de kaart aan ons op. \'('ij hopen u als lid te mogen hegroeten.
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Hoe kies je?
Watkjes~'

Valt er welwa~
te kielen!

Zil u (}()k wel e,'IIS I<,/"'iu~e,,Ol'er ,'eu
beslissem/,' keuze, dil' u ,,,mI' uzelf .::ou
willen "wk"". Of Ql'er eell kuus di •• " h••,
gemi5t? VuU ;5 het Ih ••mmmm",er 'Keuz.
iu 1,••I/n'l'II' eclil i,'15 ,',mI' Il. f)""riu
wurr1"/I greuu" afg<'lu$l, ,'mg"" ges leid,
",oge!ijk/",dnl ol'en,'ogell ,'n ",,.,,iugeu
geopperd. \V",m ••er kies je '~)f)r "m killd
Zi"k word ••" is we"r zoiets WuunlQor i•.I
kil'sl, dal Ul'erkomt je, HOt' g" je di/d' dt.
",e,' '''I!? \Vut 1I/",,5ell di" of doen, "")Tt
bePad/de d"o, erfeliikh,.ill, o/woedillg et.
omsl,;uI<Jig/Jl,d"". Al"", ook door
Ol.,••rluigi"g, i"tuj't;", ambitie en ••..ilskral
I,,, door 10n'"I, p,'ch en lJet (nootl}/"t.
Hoe,,..el sp,'e/mimle is d';Mm;i ,'oor I'riie
",U en <'ig"" keus?

,/
J

Kind ",UI ie ouders, D,"'IlJ,,<,r f:Jut het th"''''l1Iu",mer ,'an <I,' lI"m""ist
I'"" vorig ;,wr. liet is ,'en "",J"nl'erp dat i,.d",." .•.•, ol"nspn'ekl. C".,,,
wOlld ••" w,ml kiml v,1n j,. ",,,I,,rs Mij{ ie, ook lIImm,'er ie ,,//mlg
lI,,/u'ass<'lr <'Ir .::dfslallllig hent. Z"'fs als ie olld,'rs ,1"",1 .::ijn, I)e 1>,,,,,/ ;5
"""1,, onzic!lII',l<lr ,'11 ollhell'usl, m,Mr olll'erbrekelijk. /foe X', je 0'" ""'1
de posit;e/'e 1'11,,<'gut;e, •••ding"" d;,' j •. bebt II/•.egekref,en? Vililk i5 ""Ii"
",orsleling: je bmt g,'worden di,' ie ",oest din, """'I' j,. will ~iin di,' je
IJ•.•". \Vaan'"n wil ie i" I,e",ljd"" "" ",,11 geef ie .::elf '/'e,'r d"o, u,m j,-
ki",I,.,,"!? l"1 boe f,u je Olll ml'l ie "",1,.,,; ,1/$ U oud ;:ij,,_ ,,15 de rol/e"
"",drlLl;e,,? til dit Ilummer uI/es UI'er <I.' ru;:ie$. de ei$<''', d,' ery;euis.
""Iilr "'-"I' ,Ie "re"gde, de inspiralie 1'" d,' ,'t',brmde"heid.

Zo bestelt u
Maak f 12,50 over op giro 58 van het
Humar.istisch Verbond te Utrecht onder
vermelding van 511HUM. En u weet:

~olang de voorraad strekt, dus wacht niet te
lang!

Oe dubheldikke themanummers van dl' Humanist

zijn zeer gC\vild bij de lezers. Veel mensen
bestellen extra exemplaren omdat ze hun eigen

exemplaar hebben weggegeven aan familie,
vriend, huur, collega of kennis. Zolang de

voorraad strekt hebben wc nu voor u drie spe-
ciale themanummers in

de aanbieding.

Je l"st £'11je '''l'''''' 70 p"gim"s ",'er gf'IIot, """" ••" en
UlJJrri"'n. t,II", ••s ,'n tr.rdities. '1.1";1' is 'IOKaltijd /J"t

must gn ••.,mgde nU","''''. E" dat isK""" wonder: IllSl is
('eli ,'a" d,' prt'ttigste ""'dring'-" dil' ••••11menS k<m ",'e,-

komelI. SUS;" Oma.:}, "•••1.-11WJ,lrom ,'roUw<'1I l'<lak
I"mg zijnf.'m" "Uil 1"$11'11. l-:" ,lork •." "''''1111"'' •.•.hf ,iJt
ze h,'/ "" die {.•.rsl<'kar JIlt'II",,,1 al u'eten? ER" he;;;,,"'.:
aa" ""'I A"'5terd.ml.'t' po/ik/i,,;ek /u,,1 ~it'IId"I/lIsl <//

511e1i" '1,'51' kun om.'/a,ln. F.e" k",esli,- "iJ" u,<,lof uiel

veilig ''"i'''''

Speciale aanhiedin!
drie themanummers.

voor f 12,50
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