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Psychiatrisch Spectrum

Gelderland Oost heeft Oost-

Gelderland als verzorgings-

gebied. De hoofdlocatie is

gevestigd in Warnsveld, de

overige locaties bevinden

zich in Zutphen (GAPZen

resocialisatie), Vorden

(woonafdelingen) en

Doetinchem (deeltijd-

behandeling). Onze instel-

ling verkeert in een over-

gangssituatie waarin voort-

varend gewerkt wordt aan

de ontwikkeling van moderne

geestelijke gezondheids-

zorg: een zorgverlening die

dicht bij de patiënt staat.

flexibel en deskundig

inspeelt op hulpvragen en

zonodig institutionele

grenzen doorbreekt.

Naast basale hulpverlening

beschikken we op de locatie

Warnsveld over gespeciali-

seerde behandelafdelingen

voor aparte doelgroepen,

zoals een resocialisatie-

afdeling voor ex-verslaaf.

den, een centrum voor eet-

stoornissen, een afdeling

voor forensisch psychiatri-

sche patiënten en een afde.

ling die zich specifiek richt

op de adolescenten-

problematiek. Ook richten

we ons projectgewijs op

o.a. vrouwenhulpverlening

en arbeidsrehabilitatie.

Naast ambulante zorg

bieden wij plaats aan ruim

550 klinische patiënten.

Bij onze instelling zijn ruim

750 mensen werkzaam.

Bij de dienst Geestelijke Begeleiding werken drie medewerkers. te weten

één predikante. één R.K. priester en één humanistisch raadsvrouw.

Er is gekozen voor een pluriform aanbod van geestelijke begeleiding.

\Vegens vertrek van de humanistisch raadsvrouw ontstaat binnenkort een

vacature voor een

HUMANISTISCH
GEESTELIJK
RAADSMAN/-VROUW
voor 20 uur per week

VOOrnmll11stc taken:

het verlenen van geestelijke begeleiding aan (groepen) patiënten en het

bieden van ondersteuning/begeleiding aan de omgeving van de patiënt:

het leveren van een bijdrage aan kwaliteitsbeleid betreffende levens-

beschouwelijke en ethische zaken en het creëren van een sfeer waarin deze

zaken in de dagelijkse omgang met patiënten tot hun recht kunnen komen:

beschikbaar zijn voor medewerkers.

Functie-eisen:

een afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidingsinstituut of aan

de Universiteit voor de Humanistiek;

bereidheid tot samenwerking met de geestelijk begeleiders van rooms-

katholieke en protestantse signatuur en met andere disciplines:

affiniteit met mensen met psychiatrische problematiek;

inhoudelijke benoeming tot humanistisch geestelijk raadsman/-vrouw door

het Humanistisch Verbond.

Arbeidsvoorwaarden:

salaris. arbeidsvoorwaarden en rechtspositie conform CAO-Ziekenhuis-

wezen;

- werktijden in onderling overleg te bepalen.

Inlichtingen over de functie worden u graag verstrekt door mevrouw

R. Reiling. protestants geestelijk begeleider. telefoon 0575-580859/413517.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen twee weken na het verschijnen

van deze advertentie richten aan het stafbureau Personeelszaken &

Opleidingen van het Psychiatrisch Spectrum Gelderland Oost. Postbus 2003.

7230 GC Warnsveld.
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Dilemma's in het
ziekenhuis
Sommige kinderen staat van-
wege een aangeboren afwij-
king een vroeg en droevig
einde te wachten. Maar wat
moet een arts die een blozen-
de baby voor zich ziet? Geen
infuus geven? Ethicus Theo
van Willigen burg helpt dok-
ters met dit soort vragen in
het reine te komen.
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Moeite met
Moeder Teresa Journali~t Geert Mak bivakkeerde een
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Hij maakte zijn rondje langs boeren, no-
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nende plattclandscultuur op. "In ecn
dorp g.aat iedereen met iedereen om. Jong
en oud, het loopt allemaal door elkaar.
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mensen leven cr veel meer gescheiden van
elkaar." 16
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"Ik denk dar de wereld
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door het lijden van ac-
me mensen", zei Moe-
der Teresa ooit regen
de Amerikaanse jour-
nalist Hirchens.
Hitchens schreef cen
venijnig boekje over
deze bijna-heilige.
Voor de Humanist
aanleiding om dilem-
ma's rond liefdadig-
heid in kaart te bren~
gen. Geven of niet ge-
ven?
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massaal tot abortus overgaan
zodra blijkt dat hun kindje niet
helemaal perfect is. Robin
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Uw brief is van harte welkom.
Maar schrijft u zo kort en bondig
mogelijk (maximaal 200 woorden).
Oe redactie behoudt zich het recht
voor uw brief in te korten of niet
te plaatsen.
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Grievend
Verbaasd, maar ook ge-
schrokken, las ik de reactie
van mevrouw Smit in het fe-
bruarinummer m.b.t. het in-
terview met mij in de Huma-
nist van november 1996.
Verbaasd omdat mij uitspra-
ken kwalijk worden geno-
men, die ik nier gedaan heb en
geschrokken door de agressie-
ve en hatelijke toon die me-
vrouw meent te moeten aan-
slaan op het moment dat zij
het ergens mee oneens is.
Haar beoordeling als ware
ik: "heel jaloers" en: "nog
vol rancune" is volstrekt uit
de lucht gegrepen. ~1evrouw
kent mij niet; ik heb haar
nooit ontmoet en het is mij
dan ook niet duidelijk waar-
om ik een dergelijke bejege-
ning zou verdienen, nog
daargelaten of het überhaupt
iets toevoegt aan haar argu-
menten! Als ik zeg dat artsen
zich a-priori druk zouden
moeten maken over de "ge-
zondheid" van hun patiën-
ten, bedoel ik dat er méér is
tussen de (medische) hemel
en (medische) aarde dan het
aantal kilo's dat iemand
weegt. Ook het welzijn, het
welbevinden, de genetische
bepaaldheid en, niet in de
laatste plaats, de "dieethisro-
rie" van een patiënt met
overgewicht, dienen door de
arts in ogenschouw te wor-
den genomen, voordat er
zo'n ingrijpend advies als:
"levenslang op een laag calo-
risch dieet" wordt gegeven.
Helemaal daar waar het ver-
band tussen overgewicht en
de kwaal of ziekte geheel en
al ontbreekt! Tientallen ge-
renommeerde onderzoeken,
erkend in de medische we-
reld, stellen dat het oorzake-
lijk verband tussen een groot
aantal klachten en het teveel
aan gewicht ten ene male
niet gelegd kan worden. Ik
raad mevrouw Smit aan deze

onderzoeken eens te lezen -
ik kan haar daarbij van
dienst zijn als ze echt geïnte-
resseerd is.
Als mevrouw het interview
goed leest kan zij zien dat ik
volstrekt geen schuld kg bij
de jongensachtige "'Touwen
inzake de toename van het
aantal zedendelicten met jon-
ge meisjes/jongens. Ik vraag
mij alleen in dat licht af, hoe
onze maatschappij aankijkt
tegen het vrouwelijk lichaam
als er constant en sinds jaar
en dag zeer jonge en zeer
slanke (vaak met onderge-
,\'icht) modellen gebruikt
worden voor allerlei recla-
medoeIeinden. Daarmee
wordt immers gepropageerd
dat "jong en superslank" de
norm is voor begeerlijkheid
en succes. \X'at daar demago-
gisch aan is, zoals mevrouw
Smit stelt, is mij een raadsel.
Tot slot: iets herlezen, nog
eens nadenken, tot 10 tellen
en daarna reageren is ieder-
een aan te raden. Ook me-
vrouw Smit. Misschien ziet
ze dan in dat haar reactie op
het interview met mij onjuist,
vertekenend en onnodig grie-
vend was.
Marja Visser
Almere

Overgewicht
i\.1evrouw Smit vindt dat art-
sen wel steeds weer tegen
dikke mensen mogen zeggen
dat ze te dik zijn. Ook zegt
zij dat mevrouw Visser toch
moet ,veten dat O\'erge'''''icht
heel vaak oorzaak is van
kwalen en aandoeningen.
:vtevrouw Smit is duidelijk
niet op de hoogte van de
recente literatllur. Over-
gewicht is niet te behandelen.
Diëten werken slechts tijde-
lijk, en leiden uiteindelijk
vaak rot gewichtsrocname.
Bovendien is stress een veel
grotere risicofactor dan over-
gewicht. Het voorbeeld van

de astmalijder die rookt is
dus niet vergelijkbaar. Beter
vergelijkbaar is een arts die
tegen een persoon in een rol-
stoel zegt dat gebrek aan
beweging een risicofactor is.
P. Jeurissen

Bio.industrie
Ik ben het volkomen eens
met mevrouw Stoel-l\'1ar-
gadant, die in de Humanist
van februari haar ,rerbazing
en ergernis uitspreekt over
het stilzwijgen van het Hu-
manistisch Verbond betref-
fende de handel en wandel
van de bio~industrie. Om daar
eens een boekje over open te
doen hoef je inderdaad geen
politieke partij of actiegroep
te zijn. \Vij mensen, <kroon op
de schepping (!)' en zeker hu-
manisten, zouden daar roch
eens wat meer over na kun-
nen denken en dan wellicht
onze eetgewoonten wijzigen,
zonder meteen vegetariër te
hoeven ' ....orden. Van u als re-
dactie verwacht ik toch min-
stens plaatsing van deze -la-
ten we het maar hartekreet
noemen.
J.C. Hollema-Kriest
Blaricum

Naschrift redactie:
De redactie varzde Humanist
vi1zdtde biD-industrie beslist
een serieus onderwerp en
denkt na over een geschikte
vorm om erover te schrijven.

Bemoeials
Op 30 november 1996
mochten wij uit handen van
staatssecretaris Jacob Kohn-
stam de derde prijs ontvan-
gen. \X'e waren blij, het ,••'as
feestelijk en we voelden ons
gewaardeerd voor ons werk.
Ons project is bekend onder
de naam 'platform gezond-
heidszorg voor mensen :7.0n-
der geldige verblijfstitel'. Wie
hebben gekozen voor deze
lange naam omdat we het

woord 'illegalen' nadrukke-
lijk niet willen gebruiken.
In de Humanist van februari
staat het verslag van de jaar-
vergadering van het Huma-
nistisch Verbond. Tijdens de-
ze vergadering vond ook de
prijsuitreiking plaats. Elders
in het hlad staan reportages
van twee projecten die een
prijs wonnen en een project
dat genomineerd werd. Leuk
artikel, goed geschreven.
Wat ons als derde prijswin-
naars echter zo vreselijk te-
leurstelt is het gegeven dat
wij totaal niet genoemd zijn.
Verzwegen? Genegeerd? Te
lastig? Te politiek gevoelig?
Als zoiets gebeurt zet dat aan
tot argwaan. Het (begrijpelij-
ke) gedrag van mensen die
zich genegeerd voelen. Waar-
om zijn wij niet genoemd?
Omdat wij werken met <ille-
galen' en daardoor zelf een
beetje 'verdacht' worden?
Omdat staatssecretaris Kohn-
stamm in de jury zat en het
onderwerp roch niet voor pu-
bliciteit geschikt vond?
Nee, wij zaten niet te wachten
op een uitgebreid artikel of
interview met foto's. Dat zou
voor een aantal mensen zon-
der geldige verblijfspapieren
zelfs tot grote problemen kun-
nen leiden. l\.taar een korte
vermelding van ons bestaan
en van ons werk zouden wij
zéér op prijs hebben gesteld.
Marjo van Loosdregt
Namens het Platform

Naschrift redactie:
Staatssecretaris Kohnstamm
treft in dit geval geen blaam.
De reden voor het 'verzwij-
gen' van dit project is pro-
zaïsch: toen de ;ournaliste op
pad ging waren de nomina-
ties bekend, maar was nog
niet duidelijk welke projecten
in de prijzen zouden vallen.
We hebben nagelaten om de
derde prijswinnaar later toe
te voege". Excuses daarvoor.
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Column
Marialt Verkerk

Hivos steunt filmmakers
uit ontwikkelingslanden
Hivos heeft zich verplicht om tot aan
het jaar tweeduizend jaarlijks 250.000
gulden aan filmmakers uit ontwikke.
lingslanden te geven. Dit geld komt via
her InrernarÎonaal Film Festival Rotter-
dam bij de makers terecht. Vorige
maand tekenden Hivos en de directeur
van het filmfestival een overeenkomst
met deze strekking.
Jaarlijks gaat 200.000 gulden naar het
Hubert Bals Fonds. Dit fonds, ver.
noemd naar de oprichter van het film-
festival, geeft subsidies aan armlastige
scenarioschrijvers, regisseurs of produ-
centen. Dit jaar zijn in Rotterdam tien
films vertoond die op deze wijze rot
stand zijn gekomen. Nog eens 50.000
gulden wordt besteed aan de over-
komst van filmmakers uit ontwikke-
lingslanden, zodat zij op de zogenoem-
de Cinemart van het filmfestival kun-
nen proberen hun project te slijten aan
inkopers.
Hivos is een humanistische ontwikke-
lingsorganisatie die 550 particuliere or-
ganisaties in Afrika, Azië en Latijns-
Amerika ondersteunt. De financiering
van de filmmakers is een activiteit van
het in 1995 opgerichte Hivos Cultuur
Fonds. Voor Hivos is ontwikkeling
meer dan eten, drinken en een dak bo-
ven je hoofd. Juist in moeilijke omstan-
digheden is het van het grootste belang
dat er lokale culturele evenementen zijn
waar de bevolking van kan genieten.

Boekenweek
Wat de organisatoren heeft bezield
om 'Mijn God' tot thema van de aan-
staande boekenweek te maken, weet
ik niet. Ik vermoed dat het te maken
heeft met onze 'tijdgeest', waarin cul-
tuurpessimisme en de zoektocht naar
een nieuwe zingeving hoogtij vieren.
De diagnose van normverval en rnore- ...
Ie verloedering vraagt om remedies :
van spirituele aard, variërend van ~
Ncw Age tot Jomanda aan toe. En als 0

de literatuur daar een handje aan mee
kan helpcn, dan moet dat maar, zo ;
lijkt de gedachte te zijn.
Ik word daar niet echt vrolijk van. ~
Maar als het dan toch moet, dan zou
ik één boek met terugwerkende kracht
als boek van de maand en voor mijn
part van de hele boekenweek willen
uitroepen: Hoe God verdween uit Jor-
werd van Geert Mak, vorig jaar ver-
schenen bij Atlas. Het is een prachtige
vertclling over de omwentelingen die
het dorp Jorwerd meemaakte in de
tijd van 1945 tot 1995. Het is het ver-
haal van de jaren waarin alles anders
werd. Het dorp en zijn vaste waarden
en normen verdwenen toen de machi-
nes kwamen en de subsidics en de
banken en de echte boeren langzaam
tcn onder gingen. En toen het weer en
de dood steeds mcer op eigen kracht
konden worden wecrstaan, verdween
ook God langzaam uit het zicht van
Jorwerd.
Geert Mak laat zich in het boek niet
verleiden tot pessimistische beschou-
wingcn over norm verval als gevolg
van modernisering. In het boek klinkt
geen sentimentele oproep tot een
ethisch reveil, noch een verlangen
naar voorbije tijden. Het boek leen

wel hoe sociale infrastructuren nor-
men en waarden voortbrengen en hoe
het verdwijnen van bestaande sociale
structuren plaats maakt voor nieuwe
uitingen van morele binding. Zo be-
schouwd maken internet en andere in-
formatietechnologieën nieuwe morele
bindingen mogelijk:. technologie sluit
fatsoen, zorg en betrokkendheid niet
noodzakelijkerwijs uit. Zij geeft er
nieuwe en andere vormen aan. De hu-
manistische beweging heeft geen be-
hoefte aan cultuurpessimisme, noch
aan een ethisch reveil. Humanisering
van de samenleving staat wat mij be-
treft in het licht van een zoektocht
naar nieuwe materialisaties van de
moraal. En dat kan best zonder nos-
talgische verlangens.

Marian Verkerk is voorzitter va11
het Humanistisch Verbond en
schrijft maandelijks een column in
de Humanist.

Doctoraaltitel verantwoord zakendoen
Body Shop-bazin Anita Roddick heeft
samen mct de Britse universiteit van
Bath een nieuwe wetenschappelijke
managementsopleiding ingesteld voor
verantwoord zakendoen. De deeltijd-.
opleiding 'Responsibility in Business
Practice' levert een doctoraaltitel op en
behelst onder meer alternatieve econo-
mische theorie, sociaal verantwoorde
zakenpraktijk, burgerrecht en mens en
bedrijfsvoering. De opleiding is be-
doeld voor managers en andere geïnte-
resseerden, die willen onderzoeken hoe

het moderne zakenleven werkt, welke
gevolgen dat heeft, en welke alternatie-
ven er zijn. De opleiding zou vooral ge-
schikt zijn voor mensen die binnen be-
drijven verandering op gang willen
brengen.
De colleges in Bath beslaan acht blok-
ken van een week, vcrdeeld over twee
jaar. De deelnemers moeten in de tus-
senliggende tijd thema's uitwerken te-
gen de achtergrond van hun eigen be-
drijf. Die deeltijdformule is gekozen
om de studie toegankelijk te maken

voor een internationaal publiek.
Anita Roddick werkt samen met de
universiteit van Bath, omdat de ma-
nagementssectie daar bekend staat als
zeer vernieuwend. Roddick, één van de
vijf rijkste vrouwen van Groot-Brittan-
nië, ziet ecn duidelijke taak voor be-
drijven: "Business is sneller, creatiever
en rijker dan regeringen. Als daar geen
morele sympathie aan ten grondslag
ligt, of een eerzame gedragscode, wat
heeft het dan allemaal voor zin?" (AB)
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Socrates-hoogleraar Theo van Willigenburg:

•In more e)

waar •el
,

••Artsen hoeven van mIJ niet de filosoof te gaan uithangen.
Maar filosofie kan hen wel helpen om na te denken over hele
moeilijke, emotionele dingen." Filosoof Theo van
Willigenburg is bijzonder hoogleraar in de Ethische Aspecten
van de Gezondheidszorg aan de Universiteit van Amsterdam.
Hij brengt zijn dagen vooral door in het Academisch
Medisch Centrum, waar zijn deur openstaat voor artsen die
worstelen met morele vraagstukken rond medische behande-
lingen. "Ik leer dokters dat ook over emotionele problemen
te praten valt."

D OOft M A.R J 11 N' 5 LOB

"Ik voel mij thuis bij dokters. En dok-
ters vinden mijn hulp prettig, ze stellen
het op prijs dat iemand hen serieus
neemt. Ik kan hen morele overwegin-
gen voorleggen waar ze zelf nict opko-
men, waardoor ze de lastige kwesties
waar ze voor staan anders kunnen
gaan zien.
Bij kindergeneeskunde gaan we bij-
voorbeeld klinische lessen organiseren.
's Morgens bespreken we met de hele
staf een lastige casus: we praten een
uur lang heel open over de problemen
waar de dokters tegenaan lopen en hoe
we daar als afdeling mee om willen
gaan. Wat moeten we bijvoorbeeld aan
met een kind dat geboren is met een
veel te korte darm? Zo'n kindje kan
niet genoeg voedsel opnemen en moet

permanent via een infuus in een hoofd-
ader gevoed worden. Na verloop van
tijd slibt die ader definitief dicht, waar-
na de arts een nieuwe prikplek moet
zoeken. Dat houdt een keer op - je weet
dat het kind als het een jaar of twintig
is nergens meer geprikt kan worden en
dus sterft. Een vreselijk vooruitzicht
natuurlijk. Maar wat doe je als je daar
een blozende baby voor je ziet? Geef je
dan geen infuus? Het is zo'n basale im-
puls om een ander mens voedingsstof-
fen toe te dienen, dat het bijna niet te
verdragen is om dat achterwege te la-
ten.
Dokters zitten met dit soort proble-
men. Zij moeten bepalen wat een ver-
antwoorde keuze is. Ze kunnen dat op
het cruciale moment niet alleen aan de
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Wat doe je als je een blozende baby voor je ziet?
Geef je dan geen infuus?

ouders overlaten - die hebben dan al
genoeg te verwerken. Je moet als arts
zelf goed op een rijtje hebben wat je
verantwoord vindt en wat niet."

Emotioneel
Aan het woord is een keurige jonge-
man in zijn liefdevol ingerichte grach-
tenhuis vol geboende meubelen en por-
seleinen theekopjes. Professor Van
Willigen burg formuleert zorgvuldig,
bijna plechtstatig. Kwinkslagen getui-
gen van een beschaafd gevoel voor hu-
mor. Maar wat vooral opvalt, is de
concentratie waarmee hij over 'zijn'
dokters praat.
"In de beleving van dokters zijn er de
objectieve feiten, waar de medische
wetenschap zich over uitlaat, en de an-
dere kwesties, waar ieder naar gelang
zijn eigen gezichtspunt het zijne van
denkt. Alles wat geen medisch pro-
bleem is, noemen artsen liefst een emo-
tioneel probleem. En emotionele pro-
blemen zijn subjectief, dûs valt er in
hun ogen eigenlijk niet over te praten.
Niettemin vragen die zogenaamde
emotionele problemen - 'is het leven
voor deze baby het leven wel waard' -
wèl een standpunt van artsen dat ver-
der reikt dan hun eigen leven. En we
mogen best eisen stellen aan de manier
waarop dokters tot hun beslissingen
komen. Sommige opvattingen voldoen
wat mij betreft niet. Gediskwalificeerd
zijn: 'De grote tragische wereldlitera-
tuur leert mij dat het leven lijden is,
dus .. .', of: 'Vorig jaar is mijn eigen
moeder overleden, dus ... .' of: 'Ik voel
oprecht dat dit lijden ondraaglijk is,
dus .. .' Dergelijke uitspraken kunnen
stuk voor stuk niet tellen als argumen-
ten. Artsen moeten hun rechtvaardi-
ging in maatschappelijke termen gieten
en niet in louter persoonlijke.
Als filosoof kun je laten zien dat er
over problemen waar emotionele as-
pecten aan zitten wel degelijk te praten
valt. Dat inzicht helpt artsen verder.
Een arts die kan formuleren waarom
de dood eigenlijk een kwaad is, heeft
meer gespreksstof als hij of zij ouders
een slechte boodschap moet brengen.
Zo'n arts kan bijvoorbeeld zeggen dat
het een levens project kan zijn om je
kind groot te zien worden. De dood
snijdt dat project de pas af en is daar-
mee slecht. Het helpt ouders om derge-
lijke woorden aangereikt te krijgen.
Het is cr mij niet om te doen dat artsen
de filosoof uit gaan hangen. De filoso-
fische invalshoek helpt hen alleen om
helderder te denken over heel moeilij-
ke, emotionele dingen. Het blijven in
de eerste plaats artsen en zij praten ui-
teraard vooral in artsen-termen over
medisch-ethische problemen. Als ons
dat niet aanstaat, moeten wij die pro-
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blematiek uit hun handen nemen.
Maar we hebben de sleutel van de me-
dicijnkast nu eenmaal aan artsen gege-
ven."

Riskant
Gevraagd naar wat voor hemzelf een
levend moreel dilemma is, vouwt van
Willigenburg zijn vingers tegen elkaar.
"Ik heb het echt moeilijk met vragen
rondom experimentele behandelingen
in het ziekenhuis. Dan heb ik het over
grensgeneeskunde - over behandelin.
gen die heel belastend kunnen zijn voor
de patiënt, maar mogelijk kennis ople-
veren waar toekomstige patiënten pro.
fijt van hebben. Sommige artsen zeg-
gen: 'Luister eens, als we tien jaar gele-
den geen riskante behandelingen had-
den uitgevoerd, dan zouden er nu veel
meer patiënten sterven. Dankzij die ex-
perimenten zijn de grenzen van ons
kunnen opgeschoven.' Toch vind ik het
moeilijk om met dat argument patiën-
ten nu over te halen om zo'n riskante
behandeling te ondergaan. Mag je ie-
mand laten lijden in de hoop op een be-
tere toekomst in het algemeen? Ik weet
het niet. Daar ben ik zelf niet uit."

"Ik geloof in morele waarheid. Als ik
eenmaal een morele overtuiging heb,
en het is werkelijk een morele overtui-
ging, dan heb ik gelijk de overtuiging
dat wat ik vind ook echt zo is. Daar be-
doel ik mee dat het niet mag afhangen
van het feit dat ik dat vind. Dat is dus
een radicaal verschil met smaak. Som-
mige mensen zijn dol op - hoc heten ze
- Bastogne-koeken. Ze zeggen: 'Bastog-
ne-koeken zijn lekker' .. Maar dat zeg-
gen zij omdat zij dat vinden, niet om-
dat het zo is. Hun overtuiging is geheel
gebonden aan het feit dat zij dat vin-
den. Over hoe lekker die koeken nu
werkelijk zijn, kun je geen vruchtbaar
verschil van mening hebben.
De mening dat vrouwen en mannen ge-
lijkwaardig zijn daarentegen is in mijn
ogen geen kwestie van smaak, maar
een morele overtuiging. Dat wil dus
zeggen dat ik vind dat mensen die daar
anders over denken ongelijk hebben.
Ook als ze uit een andere cultuur ko-
men, met andere tradities en gebrui-
ken. In veel Afrikaanse culturen is het
onbespreekbaar dat vrouwen een lei-
dinggevende functie zouden hebben.
Als ik in Afrika was geboren, was ik
die mening waarschijnlijk ook toege-

daan. Maar dan had ik dus ongelijk ge-
had. Plaats en tijd kunnen je misschien
excuseren, maar ze maken niet dat elke
morele opvatting waar is.
Dat mag intolerant en pretentieus klin-
ken, maar als je volhoudt dat elke cul-
tuur recht heeft op zijn eigen morele
waarheid, dan raak je je morele over-
tuigingen kwijt. De opvatting dat cr
meerdere waarheden bestaan, vernie-
tigt het hele idee van waarheid. Dan
wordt alles een kwestie van smaak.
Daar zouden we niet mee kunnen le-
ven."

Puzzelen
Soms is het verschil russen smaak en
waarheid niet zo makkelijk te maken,
erkent Van \X!illigenburg. Neem de
vraag hoe wc ons leven gestalte moeten
geven. Dat is tot op grote hoogte een
kwestie van smaak - sommige mensen
houden van wandelen, anderen van
puzzelen .. \iaar als we die vraag echt
serieus nemen, blijkt ook onze manier
van leven niet louter een kwestie van
smaak. Van Willigen burg: "Uit een le-
vensstijl spreekt ook altijd een visie op
wat een waardevol leven is. En sommi-
ge mensen richten hun leven naar ons

idee niet op de optimale manier in.
Neem iemand die uit bitterheid een
volstrekt isolement zoekt en zich van
andere mensen afsluit. Dat is niet al-
leen een psychologisch probleem voor
zo'n man of vrouw. Het is ook jam-
mer, want ik denk dat mensen sociale
wezens zijn, en zo iemand leeft volgens
mijn opvattingen dus niet een goed le-
ven. Ik zeg niet dat zo iemand blaam
treft, laat staan dat we aan zo'n moreel
oordeel een of andere sanctie zouden
moeten verbinden. l\har mijn oordeel
gaat duidelijk verder dan de uitspraak:
'Het is mijn smaak niet'."

Van \,(!illigenburg zegt 'gefascineerd' te
zijn door ons collectieve beeld van kin-
deren. "In kinderziekenhuizen hangt
een poster waarop in grote letters
staat: 'Kinderen kunnen ook pijn heb-
ben!' Toen ik die poster voor het eerst
zag, was ik verbaasd. 'Dàt wisten we
toch wel', dacht ik bij mezelf. 'Waar-
om hangt die poster daar op zo'n op-
vallende plek?'
Later leerde ik dat kinderen om de pijn
heen kunnen leven. Het schijnt moei-
lijk te zijn 0111 vast te stellen wanneer
kinderen echt lijden, ze kunnen pijn



goed negeren. Mede daarom zeggen
sommige artsen: 'Ach, kinderen mer-
ken pijn nog niet zo'. Ook ouders kun-
nen de pijn van hun kinderen enorm
ontkennen. Maar kinderen hebben wèl
pijn. Daar waarschuwt die posrer
voor,"

Keurig liberaal
Van \X'illigenburg denkt dat die poster
een wat hij noemt verborgen moraUs-
me aan de kaak stelt. \X'e wilten graag
dat een kind staat voor onschuldig ge-
luk. Pijn hoort in onze ogen bij het vol-
wassen leven en niet bij de kindertijd,
dus kunnen kinderen geen pijn hebben.
Van Willigenburg ziet het als de taak
van de ethicus om dergelijke verborgen
moralismen te ontwarren.
"Een voorbeeld: een poosje geleden
kwam een Engelse meneer in het
nieuws die stiekem blote meisjes op het
strand fotografeerde. De foto's toon-
den de meisjes met hun benen wijd en
loemden in op hun geslachtsdelen.
Zijn die foto's nu verkeerd of niet?
Als \\re ons keurige liberale 'schade-
'criterium inzetten, dan moeten we
concluderen dat de foto's onschuldig
zijn zolang de man ze alleen voor

privé-doeleinden gebruikt. We kunnen
immers moeilijk beweren dat hij de
meisjes dan schade toebrengt. Juridisch
staan we waarschijnlijk nergens. Toch
vinden de meeste mensen het gewoon
een hele nare gedachte dat iemand zul-
ke foto's maakt. We vinden het vies,
we vinden het smerig. Kennelijk vinden
velcn van ons het nict kunnen om kin-
deren bij onze seksuele fantasieën te
betrekken.
Ik denk dat hier een verborgen mora-
lisme in het spel is, \•...aarbij kindercn
staan •...oor onschuld en ongereptheid,
en seksualiteit op een schimmige ma-
nier vcrbonden \vordt met schending
en macht - kortom: met de volwassen
wereld. Nu zit daar wellicht wat in. Te-
gelijk denk ik dat zo'n mythisch kind-
beeld kan leiden tot gevaarlijke, bijna
hysterische maatschappelijke reacties,
die de seksualiteit van kinderen totaal
ontkennen. Ik zou graag zien dat wc
met elkaar over die verborgen moralis-
men spraken in plaats vall alleen te kij-
ken of wc at dan niet een rechtszaak tc-
gen een Engelse meneer kunnen begin-
nen. We zouden daarmee een ander ty-
pe discussie krijgen. Want als wij met
zijn allen werkelijk vinden dat kinde-

We mogen best eisen stellen
aan de manier waarop dok-
ters tot hun beslissingen

komen

ren niet bloot moeten staan aan
onze seksuele fantasieën, dan
moeten we misschien ook iets
doen aan de reclameborden op
straat. "

Mestkar
Zijn leerstoel is ingesteld door
de (humanistische) Socrates-
stichting. Voelr Van \X'illigen-
burg zich verbonden mer het
humanisme? !\let de bredere
humanistische beweging zeker,
ant\\'oordt hij. "lk associeer
humanisme heel sterk met de
vrije gedachte. Verdediging
daarvan blijft nodig, wanr ra-
tionaliteit en emancipatie staan
voortdurend onder druk. Een
voorbeeld: onlangs zag ik het
televisie-programma 'Repor-
ter', dat geheel gewijd was aan
een automobilist die twee kin-
deren had doodgereden. Deze
zogenoemde Porsche-moorde-
naar ging in hoger beroep tegen
zijn straf, en dat was voor \X'il-
librord Frequin aanleiding om
die man met de camera na te ja-

gen. Frequin beet hem toe: 'Beest! Hoe
durf je in hoger beroep te gaan! Heb je
dan geen spijt?'
Zo'n Frequin ontbreekt het in mijn
ogen aan elementair fatsoen. Iederéén
mag in Nederland in hoger berocp.
Vroeger werd je in de mesrkar gehesen,
door de stad gereden en uitgejouwd.
Dit is even erg. Tegen dit soort ontwik-
kelingen kan het humanisme waken.

•

De oratie van Theo van \Villigenburg.
getiteld 'Ethiek: denken tegen het
vooroordeel. Over verborgen moraJis-
men en rationaliteit' is te bestel/en
door zeven gulden over te maken op
giro 58 van het Humanistisch
Verbond te Utrecht, onder vermelding
van 'Oratie Wi//igenlmrg'.
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Dilemma's rond

De onomstreden koningin van de liefdadigheid is een magere,
wat kromgebogen Albanese non: Moeder Teresa. Moeder
Teresa biedt de armsten der armsten praktische hulp en redt
daarmee velen van een ellendige dood. Maar een bestrijding
van de oorzaken van armoede heeft haar interesse niet.
Sterker nog: uit een recente publicatie blijkt, dat ze niet v.es
is van handjeklap met de machthebbers van deze aarde. Wat
moeten wc van zo'n heilige denken? Over de dilemma's rond
liefdadigheid en rechtvaardigheid.

DOOR TANNY DOBBELAAR

heid•19liefdad

Moeite met Moeder Teresa

Het is al bijna donker als ik naar het
station van Madurai loop. Indiase
nachten vallen snel. Voor het station
maken tientallen mensen zich klaar
voor de nacht. Ze spreiden lappen uit
op de grond, vlak naast de poep van de
heilige koeien. Een vrouw stopt het
hoofd van haar kind onder haar vuile
sari en geeft het discreet de borst. Een
enkel vuurtje brandt, gevoed met het
afval dat iedereen op straat gooit. Er-
naast zit een man. Diep uit zijn longen
komt een rochel die met vcc1lawaai op
straat belandr.
Het verkeer raast langs - riksja's stoten
zwarte diesel dampen uit en proberen
met veel getoeter bussen, voetgangers
en fietsers te omzeilen. Rustig slapen
moet hier onmogelijk zijn.
In de stationshal zoek ik de borden.
Het Tamil is onleesbaar. Een man ziet
mijn hulpeloosheid en vertaalt de
plaatsnamen voor me in het Engels.
Zijn vrouw staat zwijgend naast hem.

Dan komen de vragen, standaardvra-
gen aan een alleengaande vrouw op
reis. Ben ik getrouwd? Heb ik kinde-
ren? Hij \••..el. Drie zoontjes. ~taar zijn
gezin heeft het moeilijk. Hij is werk-
loos. Door een verkeersongeval kan hij
slechts hinken. Als hij geld had, zou hij
geopereerd kunnen worden en weer
gaan werken. Zou ik hem wellicht wat
geld ... ?
'Nee dank je', zeg ik. Tegelijk besef ik
wat voor idioot antwoord dat is. En als
een cake die uit zijn bakvorm valt,
overvalt me een onbestemd schuldge-
voel. \Vitte vrouw weigert hulp te ver-
lenen staat er morgen in de krant . .\tIet
wat zij in één week uitgeeft in een
goedkoop land, had ze een Indiaas ge-
zin zijn zelfrespect kunnen doen her-
vinden. En ze doet het niet.
Arme man ontmoet rijke westerling
moet hij op zijn beun gedacht hebben.
Het scenario ligt klaar, de rollen staan
vast. Het stuk moet alleen nog worden

gespeeld. Maar ik bedank ervoor. Deze
situatie is tè vernederend. Voor hem,
voor mij. In mijn idee van menselijke
relaties past liefdadigheid niet. Je ver-
sterkt daarmee ongelijkwaardige ver-
houdingen. Bovendien: hoe zou ik deze
ene man heel nonchalant wat geld kun-
nen geven, om daarna over tientallen
heen te stappen die dat geld minstens
even hard nodig hebben? Om maar te
zwijgen over de daklozen waar ik in
Nederland overheen stap. Ik ben moe-
der Teresa niet!

Armsten der armen
Maar de geest van moeder Teresa
waan rond. In alle grote steden van In-
dia halen haar vrijwilligers zieke, soms
stervende mensen van de straat. Ze
krijgen onderdak, een maaltijd en ele-
mentaire medische zorg. Praktische
hulp die ongetwijfeld veel mensen redt
van een ellendige dood - ook al veran-
den er niets aan Je structurele Dorza-
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ken van armoede. Overbevolking en de
gevolgen van het postkoloniale libera-
lisme blijven bestaan.
De hulpverleners van Moeder Teresa
laten zich niet verlammen door dit
soort gedachten. Ze stellen zich prak-
tisch op: ze bieden zorg aan wie dat het
hardste nodig heeft en offeren daar al
hun tijd en energie voor op. Ze doen
wat in hun macht ligt - en dat is méér
dan een willekeurige westerse consu-
ment kan beweren over zijn betrokken-
heid hij armoede en ellende.
.Moeder Teresa is hèt icoon van een le-
ven van zelfopoffering voor de armsten
der armen. Vanuit het hoofdkwartier
in Calcutta werken haar '!\1issionaries
of Charity' in meer dan honderd lan-
den. En met de expansie van het libera-
lisme wordt het werkterrein van deze
liefdadigheidsorganisatie steeds groter.
Daklozen in Europa, Amerika en Azië
kunnen bij Moeder Teresa terechr voor
hun eerste levensbehoeften: een dak

boven hun hoofd, een goed maal en
elementaire gezondheidszorg.
Hoewel inmiddels 86 jaar oud, is Moe-
der Teresa nog steeds actief. Haar wer-
ken dwingen \••..ereldwijde be\ ••..ondc-
ring af. Ze heeft in al die jaren een
reeks van prijzen en donaties ontvan-
gen, met als hoogste de Nobelprijs
voor de Vrede in 1979. Haar populari-
teit is ook in India groot. Dat bewijzen
de voorpagina's van Indiase kranten,
die verhalen over ieder detail van haar
wankele gezondheid. De magere, wat
kromgebogen Albanese non is de heI-
din van de wereld der liefdadigheid.
Haar inspiratie put ze uit een wat bi-
zarre theorie over armoede. Tijdens
een persconferentie in Washington ant-
woordde Moeder Teresa op de vraag
of ze de armen leert hun lot te dragen:
'Ik denk dat het heel mooi is van de ar-
men om hun armoede te accepteren en
hun lot te delen met het lijden van
Christus. Ik denk dat de wereld erg ge-

holpen wordt door het lijden van arme
mensen.'

Pervers
In The Missimzary Position vertelt de
Amerikaanse journalist Christopher
Hitchens hoc Moeder Teresa hem
hoogstpersoonlijk rondleidt in haar
weeshuis in Calcutta. Hij wordt getrof-
fen door de toe\vijding waarmee vrij-
willigers en nonnen de kinderen ver-
zorgen. Totdat Moeder Teresa met een
weids gebaar tegen hem zegt: 'Kijk, dit
is de manier waarop wij vechten tegen
abortus en anti-conceptie.'
Een perverse opmerking, als je bedenkt
dat juist India ten onder dreigt te gaan
aan overbevolking - het pauselijk ver-
bod op geboortebeperking zou weI
eens een van de grootste misdaden van
de twintigste eeuw kunnen zijn. Dat
vindt Hitchens ook. Voor Hitchens is
Moeder Teresa een actieve promotor
van de Vaticaanse politiek, vermomd
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De /lOn/len in Calcutta besteden beel wat tijd aan
bet managen van bordes westerse vrijwilligers

als onnozel vrouwtje dat aan liefdadig-
heid doet. \'V'aar Hitehens ook op wijst,
is de dynamiek die schuilgaat achter
het fenomeen liefdadigheid. Overigens
doet hij dat niet expliciet: daarvoor is
het boek te anekdotisch, te journalis-
tiek.

Geen bezoek
Met tal van verhalen illustreert
Hitchens de praktijk van J\loeder Tere~
sa's liefdadigheid. Ronduit ontstellend
is het gebrek aan professionaliteit van
haar hulpverlening. Ondanks de vele
miljoenen dollars die ze jaarlijks aan
donaties ontvangt, houdt ze haar te-
huizen zo armoedig mogelijk. Sterven-
den krijgen geen pijnstillers en syste-
matische medische hulp blijft achter-

wege. De bewoners van de huizen zijn
aan strikte regels onderworpen: ze mo-
gen niet roken of drinken, geen televi-
sie kijken en geen bezoek ontvangen,
zelfs niet als ze zwaar ziek of stervend
zijn. Vrijwilligers krijgen geen scholing
in de meest basale verpleegkundige re-
gels: ze gebruiken meermalen keren
hun injectienaalden omdat er geen geld
is voor sterilisatie-apparatuur en geen
tijd om ze uit te koken.
\Velbewust houdt j\1oeder Teresa er
krakkemikkige instituties op na. Zo
houdt ze de religieuze cultus van ar-
moede in stand. Hitehens verhaalt van
een prachtig huis in San Francisco, dat
geschonken werd aan de nonnen van
Moeder Teresa. Eenmaal in hun bezit,
bestond hun eerste taak uit het verwij-
deren van de tapijten en het meubilair.
Grote zitkamers werden verbouwd tot
Spartaanse slaapzalen. De verwarming
bleef de hele winter uit in het extreem
vochtige huis. Verschillende nonnen
kregen tuberculose. 'Het schitterende
huis werd aangepast aan een leefstijl
die de nonnen helpt heilig te worden',
zo schrijft een voormalig vrijwilligster
van de ~tissionaries of Charity.

Fondsenwerving
De scherpste beelden ontroeren ons het
meest en dit is er een: dat van de on-
zelfzuchtige die, zo goed en zo kwaad
als het kan, zorg draagt voor de arm-
sten. En dat heeft .\1oeder Teresa goed
hegrepen. In haar public rclations is ze
wel degelijk professioneel. Haar 'ar-
men' moeten arm en hulpeloos blijven,
evengoed als de vrijwilligers en nonnen

het aura moeten blijven uitstralen van
onbaatzuchtigheid.
Dit beeld stimuleert niet alleen de
fondsenwerving van Moeder Teresa.
Het lijkt wel of alle machthebbers van
de wereld er baat bij heeft. Het kan
nooit kwaad om met een bijna-heilige
op de foto te staan. Dat weten Reagan,
Hillary Clinton, de familie Duvalier
van Haïti en Thatcher maar al te goed.
En ook zakenlui als Robert Maxwell
weten hoe ze met Moeder Teresa een
lawine aan gunstige publiciteit kunnen
opwekken.
Dat moeder Teresa slechts één obsessie
lijkt te kennen - abortus en anti-con-
ceptie - , dat komt de meeste politici
goed uit. "'loeder Teresa noemt zich-
zelf onpartijdig, maar Christopher

Hitchens laat zien dat ze wel degelijk
politiek bedrijft. Soms expliciet - zo
steunde ze openlijk de contra's in Nica-
ragua -, maar vaker op een verborgen
manier. Een voorbeeld: in 1988 kreeg
Margaret Thatcher moeder Teresa op
de thee, aanvankelijk om te praten
over het toenemend aantal daklozen in
Londen. 1vloeder Teresa bracht het ge-
sprek al snel op abortus. Nu was de
ontmoeting georganiseerd door een
parlementslid die net een anti-abortus
wet had ingediend. Resultaat: aan de
vooravond van de stemming kwam
Moeder Teresa bij Thatcher op be-
zoek, omringd door camera's en jour-
nalisten. Moeder Teresa blijkt ook niet
te beroerd wat terug te doen voor de
donaties die ze ontvangt. Toen de za-
kenman Keatings wegens een van
Amerika's grootste fraudeschandalen
in de beklaagdenbank kwam, nam
moeder Teresa het voor hem op. Per
brief vroeg ze uit naam van God om
clementie voor Keatings, zonder erbij
te vertellen dat ze meer dan een miljoen
dollar van hem ontvangen had. Een of-
ficier van justitie reageerde daarop met
het verzoek aan Moeder Teresa om het
gedoneerde geld terug te geven aan de
slachtoffers van Keating's praktijken. ::<

Zijn brief werd nooit beantwoord. :

z
Verschoppelingen ..:
Gezien deze verhalen is het een wonder '"
dat moeder Teresa's status van heilige ;;
al zo lang stand houdt. Ik kan er maar •.
één verklaring voor verzinnen: te veel "'-
mensen hebben belang bij dit mediage- 0

nieke fenomeen. Het ontroerende 0

beeld van de non die ten minste iets
dóet voor verschoppelingen, verzacht
het geweten van de wereld. Wie iets
geeft aan moeder Teresa, ziet zijn ego
versterkt - en kan rekenen op sympa-
thie. En, misschien wel het allerbelang-
rijkste, het leidt ten minste af van de
treurige constatering dat je aan de mas-
sale onrechtvaardigheden in de wereld
weinig hebt gedaan. \'V'at dat betreft
zijn alle negatieve aspecten die aan lief-
dadigheid kleven in Moeder Teresa ge.
concentreerd.
Op het dakterras van een gebouw in
Jaipur zit een aantal vrouwen te niksen
in de zon. De een speelt met haar lepra-
stompjes, de ander slaakt onverstaan-
bare kreten. Haast alle bewoners van
dit tehuis zijn mentaal of lichamelijk
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gehandicapt. Zonder J\.toeder Teresa
zouden ze overgeleverd zijn aan de
wrede wetten van de straat.
Een Britse vrouw, Sharon, leidt ons
rond. Haar collega's zijn Indiase non.
nen, afkomstig van een christelijke en.
clave in Zuid. India. In het tehuis in Jai-
pur is Sharon de enige westerse vrijwil-
liger. De meeste westerlingen die tij-
dens hun reis goede werken willen ver.
richten voor moeder Teresa, reizen af
naar Calcutta, waar ze naar verluidt el-
kaar behoorlijk in de weg lopen. De
nonnen besteden daar heel wat tijd aan
her managen van de hordes vrijwilli-
gers.
Sharon bezoekt iedere ochtend het
Moeder Teresa.huis in Jaipur. Met
spelletjes en handwerken probeert ze

de vrouwen wat afleiding te bezorgen.
'Het zou heel goed zijn als we een
fysiotherapeut hadden, of een logope.
dist', zucht ze, 'maar ja, daar is geen
geld voor.' We vragen naar haar motie-
ven om hier te werken. Sharon blijkt
naar Jaipur te zijn verhuisd vanwege
een Indiase geliefde. 'Van huis uit ben
ik chemisch analist. Ivlet dat beroep
kan ik hier weinig uitrichten. Boven.
dien, ik heb geld zat. Ik kan beter iets
nuttigs doen" vertelt Sharon. 'Dat doet
me goed. En de mensen hier zijn onge.
looflijk dankbaar.' Dan opeens reali.
seert ze zich dat we journalisten zijn.
Met kracht slaat ze haar armen over
elkaar: 'Je gaat toch niets negatiefs
schrijven over moeder Teresa? Ik weet
wel dat er bedenkingen zijn bij haar

persoon, maar dit is een goede plek. De
laatste tijd heeft de pers veel kritiek op
haar. Maar het zijn de bewoners van
de tehuizen die eronder lijden. Er komt
direct minder geld binnen. en dat is
bitter hard nodig.'

Dilemma

Eenmaal weer op straat, bedenk ik me
het bezoek aan dit tehuis eenzelfde
soort dilemma oproept als de situatie
op het stationsplein in Madurai. In
theorie is liefdadigheid niet goed te
praten: het lost geen enkel structureel
probleem op en vernietigt gelijkwaar-
dige relaties tussen individuen. Maar in
de praktijk kan liefdadigheid wel dege-
lijk humaan zijn. Heel veel mensen zijn
er nu eenmaal afhankelijk van. Niet al-
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Humanistisch Gee telijk Ra
Voor 10 uur per week.

Inleiding
De dienst Geestelijke Verzorging wordt gevor door een Protesta Christelijk
Pastor, Rooms-Katholiek Pastor en een Humanis . ch Raadsman/-vrou

Functie-omschrijving
- Een bijdrage leveren aan de geestelijke verzorging ten die
hun familie;
- het geven van vorm en inhoud aan de dienst Geestelijke Verzorging,. overleg
en in samenwerking met andere disciplines;
- oog hebben voor en een bijdrage kunnen leveren aan levensbeschouwelijke en
ethische vragen die opkomen uit de praktijk.

Functie-eisen
- Een opleiding aan het Humanistisch Opleidingsinstituut of aan de Universiteit
voor Humanistiek;
- een open houding hebben naar religiositeit en de christelijke traditie;
- bereidheid tot samenwerking in teamverband.

De benoeming voor de Humanistisch Geestelijk Raadsman/-vrouw hangt samen
met de inhoudelijke benoeming door het Humanistisch Verbond.

Salariëring
Salariëring en andere arbeidsvoorwaarden zijn overeenkomstig de CAO voor het
Ziekenhuiswezen.

Inlichtingen
Inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij de heer W. van Goch, RK-pastor,
telefoonnummer: 0113 23 70 00.

Sollicitatie
Schriftelijke sollicitaties onder vermelding van vacaturenummer 97.09 linksboven
op de envelop, kunt u binnen 10 dagen richten aan: Emergis, Dienst Personeel en
Opleiding, Postbus 253,4460 AR Goes.

Geesulijke
gezondheidszorg bieden
dichtbij huis, in heel Zeell>
Samen zoeken naar het
beste antwoord op iede~
persoonlijke vfaog.
Mensen behandelen,
begeleiden en verzorgen.
Deskundig en degelijk.
Dat is wat Emergis doet.
dagelijks.

Emergis is ontstaan uit de
fusie van de stichtingen P

RIAGG Zeeland en Zeeuw
Instelling Beschermd Wor

EMERGIS,
SAM EN WERKEt
DE BESTE WEG



Het kan nooit kwaad
om met een bijna-heili-
ge op de foto te staan

leen ver weg, in ontwikkelingslanden,
ook in Nederland. Een hard econo.
misch klimaat laat de sociale voorzie-
ningen verschralen en blaast de armen-
zorg nieuw leven in. Gevolg: een steeds
groter wordende groep minima die
geen cem te makken heeft. Het idee dat
mensen vanzelfsprekend recht hebben
op een redelijk bestaan verliest terrein.
Dat maakt het geven (en ontvangen)
van donaties in de praktijk domweg
vaak noodzakelijk. Het valt niet re ont-
kennen dat zelfs binnen de stuitende
praktijken van moeder Teresa mensen-

levens worden gered - of tcn minste
voorzien v.an een iets beter perspectief.

Hoe breng je theorie en praktijk nu op
één lijn? Een cynische oplossing is:
geen vuile handen maken, vasthouden
aan idealen over gelijkwaardigheid en
rechtvaardigheid en nooit aan liefda-
digheid doen. Een zelfgenoegzame uit-
weg is: geloven in een ideologie waarin
liefdadigheid het Goede is. Daaruit
volgt dan vanzelf een richtlijn voor de
praktijk.
Geen van beide oplossingen vind ik at-

tractief. Ik blijf liever wankelen. In
theorie botst liefdadigheid met idealen
over gelijkwaardigheid en rechtvaar~
digheid. In de praktijk is die ongemak-
kelijke liefdadigheid af en roe ecn reële
reactie. Maar wie gelooft dat liefdadig-
heid echt heilzaam is, is werkelijk per~
vers.

•
Christopher Hitchens, 'The Missionary
1'OSitiOlZ'.[ndus, (HarperCollins
P"blishers India), New Delhi, 1996.
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schiedenis van Geert Mak

Kuieren
over de

dorpsstraat
Wat zoekt een stadsmens in hart en nieren op het platteland?
Schrijver en journalist Geert Mak (50) bivakkeerde een win-
ter lang in het Friese dorpje Jorwerd om een levensstijl in
kaart te brengen die voorgoed verloren dreigt te gaan. Drie
maal daags liep hij zijn vaste rondje door het dorp, bezocht

'5 avonds het café, sprak met boeren, de vee-arts, notaris,
onderwijzer en groenten boer. Hij ontdekte cr tot zijn verras-
sing een totaal andere wereld. Het boek Hoe God verdween

lIit Jorwerd werd zowel in dorp als stad een onverwacht suc-
ces, "alleen de dominee had een beetje moeite met de titel".

Een gesprek over Geert Maks fascinatie voor kleine
geschiedenissen.

DOOR LEOHIE VAN DEN SCHOOR
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Bovenaan de trap naar zijn bovenwo-
ning in het centrum van Amsterdam
staar hij me op te wachren: een kleine
gestalre, grote krullenbos, borstelige
wenkbrauwen en - zo blijkt als ik na-
derbij kom - een paar zachte, onder-
zoekende ogen. Een weeïge verflucht
stijgt met mij de trappen op; de bene-
denburen zijn de boel aan het opknap-
pen. Geert Mak houdt wel van die geur
van werken. Net zoals de mestgeur van

vroeger: warm en niet onprettig.
Even later zet hij een volle pot thee op
de enorme keukentafel. Veel tijd heeft
hij niet. verontschuldigt hij zich als hij
de kopjes inschenkt. "De naweeën van
Jorwerd zijn vrij sterk, die moet ik
eerst verwerken. Dar boek heeft drie
jaar in beslag genomen en heeft als een
glersjer allerlei werk voor zich uit ge-
stuwd. Een paar grote klussen zijn blij-
ven liggen. Half maart moet ik een
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De mensen in het dorp hadden razendsnel
door wat ik wilde

boekje over het Paleis op de Dam af
hebben."
Vier wintermaanden lang woonde hij
in het friese dorpje Jorwerd, "ergens in
de Greidhoek, het vlakke weidegebied
tussen de driehoek Harlingen, Leeuw-
arden en Sneek". Geert Mak, door-en-
door een stadsmens, had er lol in. "Ik
had vrij veel over de stad geschreven,
iedereen sprak me erop aan. Er werd
een soort mythe geschapen van een

Amsterdam-kenner. Daaraan wilde ik
tegengas geven. Bovendien had ik het
idee dat de Randstad het platteland
verwaarloosde - het bestond gewoon
niet meer voor de plannenmakers in
Den Haag. Ik wilde een discussie aan-
zwengelen: 'Denk eraan, dames en he-
ren, er bestaat wel degelijk platteland
in Nederland, en nog wel pal onder je
neus, en daar gebeuren de raarste din-
gen.' Om een dorpsstructuur te zien
hoef je helemaal niet naar Zuid-Frank-
rijk of Spanje."'

Hoewel hij "erg een Amsterdammer"
is geworden, liggen zijn wortels in
Friesland. Geert Mak woonde met zijn
vader (een dominee uit Schiedam) en
Friese moeder aan de rand van Leeuw-
arden. Later verhuisde het gezin Mak
naar Hardegarijp, "een buitengewoon
suf dorp". De doodgeslagen sfeer van
een forensendorp in ontwikkeling be-
nauwde hem. 'Weg, weg uit die be-
klemming', schreeuwde het in zijn bin-
nenste. Op zijn achttiende kwam de
verlossing: hij toog naar Amsterdam
om rechten te studeren. Begin jaren ze-
ventig was hij fractiemedewerker voor
de PSP in de Tweede Kamer - "daar
heb ik waanzinnig veel geleerd, vooral
dat ik nooit de politiek in wilde" - en
rolde vervolgens de journalistiek in.
Hij werkte voor De Groene Amster-
dammer, maakte voor de VPRO-radio
documentaires in het buitenland en
schrijft nog steeds voor NRC Handels-
blad.

Beschouw je jezelf als schrijver of jour-
nalist? •
Zonder aarzeling: "Op en top journa-
list. Maar een nieuwsjager ben ik niet.
Nooit geweest ook. Ik heb tien jaar
lang bij De Groene Amsterdammer ge-
werkt, dat zegt wel genoeg. Sinds 1990
besteed ik steeds meer aandacht aan
boeken. Dat vergt een compleet andere
manier van schrijven. Nieuws is zoiets

als de honderd meter lopen, een lang
krantenstuk kun je vergelijken met de
1500 meter, maar een boek schrijven is
als een marathon. Daar moet je aan
wennen. Dat zie je ook: het eerste boek
van een dagbladjournalist is altijd heel
hijgerig. Die is gewend om korte stuk-
ken te schrijven."
Van zijn familie heeft hij een hang naar
perfectie overgenomen. "Ik stam uit
een familie van zeilmakers, een echte

ambachtsfamilie. Mijn grootvader kon
het niet aanzien dat de zeilen van een
jacht je dat hij had opgetuigd cr slecht
bijhingen. Die moesten dan weer afge-
haald worden, losgetornd en opnieuw
gestikt. Dat zie ik ook terug in mijn ei-
gen werk: als ik schrijf, ga ik telkens al-
les weer lostornen en opnieuw aan el-
kaar plakken. Totdat het goed is en een
mooi ritme heeft."

In het boek Hoe God verdweellllÎ! Jor.
werd beschrijft Mak de veranderingen
die zich de afgelopen halve eeuw op het
platteland hebben voltrokken. De in-
troductie van de melkmachine cn de
tractor maakten knechten en meiden
overbodig, de televisie sloeg de vertel-
kunst kapot, de auto zorgde ervoor dat
de supermarkt uit de stad dichtbij
kwam waardoor de ene na de andere
plaatselijke winkelier zijn zaak moest
sluiten. In korte tijd voltrok er zich op
het platteland ecn stille revolutie. Sa-
men mct de Jonverters keek Geert
lvlak achterom en verwonderde zich
erover hoe snel het allemaal was ge-
gaan.

Is het erg dat het platteland zo veran-
dert?
"Ik wil geen waarde-oordelen geven, ik
zeg niet dat het goed of fout is dat er
dingen zijn verdwenen of veranderd.
Wat ik wel wil benadrukken - met uit.
roepteken en drie keer onderstreept - is
dat de oude tijd vreselijk zwaar was.
Het leven was hard en het werk zwaar,
mensen werden niet oud, woonden op
afgelegen boerderijen, vrouwen kregen
veel kinderen, hadden vaak kraam-
koorts, et cetera. Geestelijk was het een
benauwde omgeving, het klimaat was
beklemmend, wurgend. Dat is allemaal
verdwenen, en dat is maar goed ook.
Het nadeel is: je ziet het dorp groeien
buiten de menselijke maat. Middelgro-
te boerenbedrijven met zo'n dertig tot
veertig koeien zijn verdwenen, terwijl

ze best geschikt waren om een gezin te
voeden. Dat hadden we kunnen voor-
komen als we niet alles compleet aan
de vrije markt hadden overgelaten.
Misschien waren mensen dan gelukki-
ger geweest."

Hoc heb je het vcrtrouwcn kunnen
winnen van de spreekwoordelijk stug-
ge Friezen?
"Dat ging eigenlijk heel eenvoudig.
Vrienden die in Jorwerd woonden,
hebben me geïntroduceerd. Maar nog
belangrijker was dat de mensen in het
dorp razendsnel door hadden wat ik
wilde. In het dorpsblaadje heb ik mijn
plan uitgelegd: 'Sinds de oorlog is hier
ontzettend veel veranderd, ik denk
zelfs meer dan in de stad, al zou je het
niet zeggen. Die geschiedenis wil ik op.
tekenen.' De dorpsbewoners steunden
mijn project meteen.
Voor de meeste Jonverters die ik
sprak, was het hun eerste en enige in-
terview in hun leven. In alle oprecht-
heid en eerlijkheid vertelden ze mij hun
hele levensverhaal. Het enorme ver-
trouwen dat ik kreeg, ontroerde me
vaak."

\Vas je niet bang het vertrouwen van
de mensen te beschamen?
"Natuurlijk schiep dat vertrouwen ver-
plichtingen die botsten met mijn jour.
nalistieke werk. Ik hoorde soms meer
dan goed voor me was. Sommige ver-
halen die journalistiek wel interessam
waren heb ik niet opgeschreven, omdat
het voor de mensen in het dorp naar
zou zijn geweest en het mij maar één
leuke alinea zou opleveren. Als journa-
list sta je vaker voor dit soort dilem.
ma's. Je kunt wel zeggen 'journalistiek
gaat vóór alles', maar dan wals je over
de dingen heen. Ik koos bijna altijd
voor het dorp, dat was ik aan ze ver-
plicht.
Als het over intieme zaken ging, vroeg
ik de betrokkenen altijd eerst of ik het
mocht gebruiken. Het verhaal over de
zelfmoord van de huisschilder bijvoor-
beeld, heb ik in overleg met diens we-
duwe Gais Meinsma wel in het bock
opgenomen. Dat hoorde zó bij het
dorp. Gais stond er ook voor driehon.
derd procent achter, het was háár le-
vensverhaal. "

Hoe ben je te werk gegaan in Jorwerd?
"Ik ging in een leegstaand huisje wo-
nen, zat de hele dag achter het raam te
tikken en de dorpsstraat in te koeke-
loeren. Drie keer per dag liep ik een
vast rondje door het dorp, gewoon om
te kijken wat er gebeurde. Ik zette al
mijn zintuigen wijd open, praatte hier
en daar met mensen, ging terug naar
huis en schreef alles vlug op." .
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Om een dorpsstructuur
te zien hoef je helemaal
niet naar Zuid-Frankrijk

\Vas Jonverd voor jou een
manier om terug te gaan
naar je eigen Friese wortels?
"'Ik ben een professioneel
schrijver, ik gebruik het
schrijven van een boek nict
om met mijn eigen verleden
in het reine te komen. Ik
wilde puur een boek over
het platteland maken. Ieder-
een wil altijd Je schrijver
achter het boek wegtrekken
en hem russen de lezer en
het boek in plaatsen. Dat
vind ik een kwalijke ten-
dens. Het boek is af, mijn
werk is klaar, het is nu een
zaak tussen de lezer en het
boek. Iedereen moet zelf
maar zien wat hij eruit
haalt. "

Je schreef eerder De engel
van Amsterdam en Een
kleine geschiedenis van
Amsterdam. Vanwaar die
fascinatie voor kleine geschiedenissen?
"Kleine geschiedenissen heb je nodig
om de fantasie van de lezer in werking
te stellen. Alleen maar politieke theo-
rieën maken een verhaal zo droog als
de Sahara. Met ooggetuigenverslagen
of vcrhalen van heikneuters en boeren
maak je het voor de lezer een stuk inte-
ressanter. .Nlaar ik ben niet alleen gef-
ascineerd door kleine geschiedenissen,
mij gaat het vooral om de contcxt
waarin je die geschiedenissen kunt
plaatsen. Ik ben altijd op zoek naar een
groter geheel.
Historisch besef is heel belangrijk,
vooral in deze tijd van snelle verande-
ringen. Ik kijk niet alleen om nostalgi-
sche of sentimentele redenen naat het
verleden. Geschiedenis biedt ook een
houvast om die veranderingen te be-
grijpen. Het geeft een andere dimensie
aan de werkelijkheid waarin je leeft.
Geschiedenis geeft je worreIs. En als je
weet waar de stadsbestuurders in 1930
mee bezig waren, relativeerr het de din-
gen van nu een beetje."

Kijk je ook wel eens vooruit in plaats
van achterom: Wat denk je van de toe-
komst?

"Je moet plannen, je moet durven en je
moet je nuchtere verstand bij elkaar
houden. Maar we kunnen ons de toe-
komst nooit voorstellen. Wie had er in
de jaren vijftig kunnen voorzien dat
korte tijd later alle winkels uit Jorwerd
verdwenen zouden zijn? Welke Am-
sterdammer heeft kunnen vermoeden
hoe de Bijlmer er nu uit zou zien? Tege-
lijkertijd zijn er wel signalen die toe-
komstige ontwikkelingen voorspellen.
,'"laar die signalen wîllen \ve niet zien.
We negeren ze, omdat ze niet in onze
kraam te pas komen. Denk maar aan
DuÎtsland in de jaren dertig. De voorte-
kens waren er wel degelijk, maar de
consequenties ervan waren te groot om
ze te onderkennen."

Je bock is inmiddels aan de zesde druk
toe. Dat is erg veel voor non-fictie.
Had je die stormloop op jc bock ver-
wacht:
"Nee, helemaal niet. Ik dacht dat }or-
werd net zo zou lopen als De kleine Ke-
schiedenis van Amsterdam. Maar ach-
teraf denk ik dat Jorwerd het juiste
boek op het juiste moment was. De pe-
riode van glamour en glans is voorbij.
Iedereen is op zoek naar authenticiteit,

naar echtheid. \'Qaarom denk je dat
Marco Borsato tegenwoordig zo popu-
lair is? Dat is helemaal gcen glamour-
type, hij heeft iets kreukeligs, iets on-
vervalst. Iets wat stedelingen ook in het
dorp zoeken.
In de stad ontstaat de neiging om terug
te kijken, men komt erachter dat voor-
uitgang niet altijd even leuk is. 'Hé, we
hollen wel zo hard, maar wat laten we
allemaal achter ons?' Het platteland is
'in' aan het raken. De vermaakindus-
trie is leep genoeg om dat op te pakken
en cr mcteen handel van te maken. Je
ziet het ook in de winkels. Een bloem-
pot waar een kwak mest tegenaan zit,
is meteen vijf gulden duurder. Het is
om je gek te lachen."

'Je moet wel een blind paard zijn om de
verschillen tussen stad en platteland
nict te zien', heb je ooit gezegd. Waar-
uit bestaat die tegenstelling precies?
"Ik zou de mensen willen aanraden: ga
eens naar een veemarkt of een boel-
goed in Woerden, op een half uurtje
van Amsterdam. Kijk naar de mensen:
hoe zicn ze eruit, hoe kleden ze zich,
hoe gaan ze met elkaar om. Dan denk
je al snel dat je in een andere wereld tc-
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Een bloempot waar een kwak mest tegenaan zit,
is meteen vijf gulden duurder

recht bent gekomen. De boerencultuur
spat er onmiskenbaar van af." Hij
zucht, schenkt nog een kopje thee in,
leunt dan weer achterover. "In Wage~
ningen zeggen ze wel eens dat het plat-
teland verstedelijkt is, dat er geen plat-
teland meer bestaat. Als je dat beweert,

misken je de stad. Dan klets je uit je
nek. Ik heb veel in steden gewerkt als
stadsjournalist. Een stad is toch ècht
('en stad. Een stad is zwaar gespeciali-
seerd en gevarieerd, daar bestaat een
heel andere sociale structuur dan in een
dorp. Het platteland is niet alleen een
park voor stedelingen; de stad heeft het
platteland net zo goed nodig om zich
aan te spiegelen.
In de stad heeft men de illusie over alles
controle te hebben. Ken je die tv-beel-
den van vorig jaar nog, van een
schaatsende man die met zijn zoontje
op een slee het Ijsselmeer oversteekt?
\Vaar begint zo'n man aan! Ik noem

het stadsgekte: de ontkenning dat er
grotere krachten bestaan dan je kan
weerstaan met alleen een polyester jas-
je aan. Dorpelingen erkennen wèl dat
er dingen zijn die je niet kunt begrijpen
of beheersen. Het weer bijvoorbeeld.
Dat maakte de mensen vroeger vroom.

Nu maakt het hen voorzichtig. Een an-
der voorbeeld is d~ omgang met de
dood. In de stad wordt de dood haast
ontkend, gaat men er krampachtig mee
om. In het dorp staat de dood veel
dichterbij. Je ziet elke dag het kerkhof,
je kent de mensen die de doden afleg-
gen. De dood is er meer geaccepteerd.
Toen ik na een interview afscheid nam
van een oude boer, zei hij: 'We zullen
elkaar in dit leven wel niet meer zien'.
In een dorp gaat iedereen met iedereen
om. Jong en oud, het loopt allemaal
door elkaar. De oude Folkert bijvoor-
beeld danst op een feest met jonge mei-
den. Dat zie je in een stad niet snel ge-

beuren, mensen leven er veel meer ge-
scheiden van elkaar. In de stad kies je
de mensen met wie je omgaat zelf uit.
Je creëert er je eigen dorp met je agen-
da in de hand."

Is het plattelandslcven iets voor jou?
Lachend: "En dansen met de jonge
meiden? Ik zou best een hele poos in
een dorp willen leven. ~1aar voorlopig
ben ik met mijn \verk aan de stad ver~
bonden. De stad heeft een bepaalde dy-
namiek die ik nodig heb. Ik ben net een
marktkoopman, die moet ook altijd in
de stad zijn om te weten wat er te koop
is. Een schrijver is een koopman in
ideeën.
De stad maakt mensen onrustig. Het is
niet alleen de drukte en het verkeer,
maar ook de energie die zo'n stad uit-
straalt. Een dorp is veel verstilder, het
werpt een mens meer terug op zichzelf.
Daarom gaan kunstenaars vaak naar
een dorp. Lange stukken schrijf ik al~
tijd op het platteland. Daar is veel meer
rust en adem, de cadans is er heel an-
ders. Als ik een weekje in FrÎesland heb
gezeten, komt de stad als een trein op
me af."

•
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Abortus na prenatale diagnostiek:

'Ik vond het zo zielig voe
"Tegenwoordig laten ouders een kind weghalen wanneer op
de echo te zien is dat het een armpje mist. Mensen willen een
perfect kind, waarmee niks mis is", riep een arts verontrust
tijdens een recente en veelbesproken Vara-uitzending over
abortus. Het zijn van die ongenuanceerde uitspraken die vra-
gen om een weerwoord. Het persoonlijke relaas van een
vrouw die er na prenatale diagnostiek voor koos haar zwan-
gerschap te laten afbreken.

We moesten allebei verschrikkelijk janken. We
hadden zo gehoopt dat de uitslag zou meevallen

Dolgelukkigwas RobinTheel (30)met
haar zwangerschap. Alles ging goed, zo
leek het. Tot ze met twintig weken wat
bloed verloor. De huisarts adviseerde
haar een echo te laten maken om te zien
wat het probleem was. Rohin: "De
echoscopiste zag een soort vlies in de
nek van de vrucht dat niet normaal
was. Een week later zag de gynaecoloog
hetzelfde en hij veronderstelde dat het
te maken had met een chromosomale
afwijking. Hij dacht aan het syndroom
van Down of een open ruggetje."
Robin werd doorgestuurd naar een
academisch ziekenhuis waar ze met bc~
hulp van meer geavanceerde appara-
tuur beter zouden kunnen zien wat er
aan de hand was. Ze was toen 21 we-
ken zwanger. Robin: "Op die echo za-
gen wij zelf ook dat het niet goed zat.
Wat er precies mis was, kon niemand
ons zeggen. Maar men vond dat er ge-
noeg reden was voor een vruchtwater-
punctie. "
Zij en haar echtgenoot verkeerden on-
dertussen in een gruwelijke spanning.
"We hadden het erover wat we zouden
doen wanneer ons kind een lichamelij-
ke of geestelijke handicap zou hebben.
In beide gevallen was onze instelling:
het is van harte welkom. Natuurlijk

waren we hoopvol, misschien zou het
best meevallen. Als het alleen de been-
tjes zijn, bedachten we, dan krijgt het
van ons nieuwe benen. Dan hebben wij
gewoon een gehandicapt kind, sa
what? En als het een kindje met alleen
een geestelijke handicap is, besloten
we, dan mag het ook komen. Maar als
het nou een zwaar gehandicapt kindje
is, vroegen wc ons af, mag je dat kind
dat dan aandoen? En wat doe je jezelf
dan aan? Er zat een week tussen de
vruchtwaterpunctie en de uitslag om

over alles na te denken. We kwamen er-
op uit dat een foutje van de natuur,
scheef, niet volgroeid, geestelijk of licha-
melijk gehandicapt geen punt was. We
wilden dat kind verschrikkelijk graag,
we hadden ons er zo op verheugd."

Heel erg mis
"Uit de uitslag van de vruchtwater-
punctie bleek dat het heel erg mis was

met ons kind, een jongetje. Het hoofdje
was verdikt, er zat vocht onder de huid
van het hoofdje en het nekje, de stand
van de beentjes was niet in orde, de
voetjes waren nict goed te vinden, de
ruggegraat leek op twee plaatsen te zijn
geknakt, het had vergrote niertjes. Bo-
vendien bleek uit de latere lijkschou-
wing dat het een gaatje in zijn hart
had." Volgens de officiële diagnose
werden de afwijkingen veroorzaakt
door de zelden voorkomende ziekte
campomeIe dysplasie, een ernstige af-

wijking aan het beenderengestel.
Hoogstwaarschijnlijk zou het kind niet
levensvatbaar zijn. De kans was groot
dat het bij de eerste ademhaling zou
stikken.
"Toen we de definitieve uitslag kregen,
hebben we alleen maar op die onder-
zoekstafel gezeten en gehuild. We
moesten allebei verschrikkelijk janken,
want we hadden zo gehoopt dat het
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at kereltj
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zou meevallen. De cne week ga je naar
het ziekenhuis om voor de zekerheid te
kijken of alles okee is en twee weken
later hoor je dat je geen ouder zult
worden. Althans nict van dit kind."

"\Vij besloten de zwangerschap te la-
rcn afbreken. Ons kindje was uitzon-
derlijk beweeglijk en de artsen lieten
doorschemeren dat ze nict uitsloten dat

het misschien pijn leed. Die gedachte
was voor ons onverdraaglijk. En eerlijk
gezegd twijfelde ik eraan of ik in staat
zou zijn die negen maanden te voldra-
gen in de wetenschap dat het kind de
eerste de beste ademhaling niet zou
overleven. Ik vond het zo zielig voor
dat kereltje dat hij misschien pijn leed,
dat ik de zwangerschap de volgende
dag wilde laten afbreken. Maar dat

bleek pas dagen later te kunnen. Aan-
vankelijk vonden wij dat heel verve-
lend, maar achteraf beschouwd was
het goed dat het zo is gelopen. Want je
hebt echt tijd nodig om te beseffen wat
er gaat gebeuren.
De laatste dag en vooral de laatste
nacht waren vreselijk. Dat je samen in
bed ligt en weet: morgen is het er niet
meer. Het is een dramatisch gegeven te
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De feiten Je hebt echt tijd nodig 0111 te beseffen wat er gaat
gebeuren

De wet schrijft voor dar alle zwange-
ren van 36 jaar en ouder in aanmer-
king komen voor een vlokkenresr of
vruchtwaterpunctie. Daarmee kun-
nen bepaalde afwijkingen aan de
vrucht worden vastgesteld. Bijna de
helft van de vrouwen maakt van die
gelegenheid geen gebruik.
Jaarlijks laten ongeveer driehonderd
vrouwen hun zeer gewenste zwan-
gerschap afbreken naar aanleiding
van een negatieve uitslag na prena-
tale diagnostiek. Dat is minder dan
1,5 procent van alle abortussen.

weten dat je vandaag nog zwanger
bent en morgen niet meer. En dat je
daar nog zelf voor kiest ook, want je
neemt wel de beslissing over leven en
dood van je eigen kind."

Drie kusjes
"Omdat ik 23 weken zwanger \vas,
moest de bevalling worden ingeleid.
Alles bij elkaar heeft die drie dagen ge-
duurd. Ik had gekozen voor een ruggc-
prik, zodat ik weinig van de pijn voel-
Je. Ondanks ons verdriet was het een
prachtige bevalling. Bij zijn geboorte
was ]asper dood, gedurende Jie drie
dagen is hij op een gegeven moment ge-
storven. Wanneer precies weten we
niet. Het \\Tas zo'n klein humpie van 28
centimeter. Toen hij gewassen en aan-
gekleed was, werden we met hem al-
leen gelaten. 'Be! maar als je het genoeg

vindt', hadden de verpleegkundigen ge-
zegd. 'En als je hem morgen weer wilt
zien, halen wij hem voor je.' Afwisse-
lend hebben we daar hartgrondig zit-
tcn grienen en hysterisch zittcn lachen.
Op cen gegeven moment zeiden we:
neem hem maar mee. Dat moment ver-
geet ik nooit meer. Nog drie kusjes op
zijn bolletje, een beetje geaaid en toen
was hij weg. Voor altijd."
Over de opvang in het ziekenhuis heeft
ze niets dan lof. Wil je je kind een
naam geven? Wil je een geboortekaart-
je maken? \ViI je het kind zien? Ga je
het begraven of cremeren? Er werden
vragen gesteld waarover ze het samen
al hadden gehad. Dat gaf de indruk dat
het ziekenhuispersoneel begreep hoc zij
zich voelden. Blij zijn ze ook met de fa-
ro's die daar van Jasper zijn gemaakt.

Nader onderzoek toonde aan dat zo-
wel Robin als haar echtgenoot drager
zijn van campomele dysplasie. Bij een
volgende zwangerschap lopen ze 25
procent kans dat de geschiedenis zich
herhaalt. Er is 25 procent kans dat ze
een gezond kind krijgen, en 50 procent
kans dat ook het kind drager is van
campomele dysplasie.
Robin TheeI: 'Veel mensen hebben
stellige meningen over prenatale dia-
gnostiek en wat wel en niet de toets der
kritiek kan doorstaan. Na de recente
uitzending van Zembla over abortus is

(INGEZONDEN MEDEDELINGEN)

onder andere het beeld blijven hangen
dat ouders tegenwoordig alleen maar
superperfecte kinderen willen. Ik kan
niet voor anderen spreken, maar voor
ons gaat dat niet op. \Vij lieten onze
zwangerschap afbreken omdat ons
kind niet levensvatbaar zou zijn ge-
weest en misschien zelfs pijn leed.
Vroeger had ik ook allerlei ideeën over
het laten afbreken van een zwanger-
schap als er iets met je kind aan de
hand was. Nu kan ik alleen maar zeg-
gen dat die keuze met ontzettend veel
factoren samenhangt, die je niet alle-
maal kunt overzien. Het heeft met je
relatie te maken, met hoe je in het le",'en
staat, wat je hebt meegemaakt, wat
voor dingen je in het leven kunt accep-
tercn. In ieder geval ligt die keuze voor
iedereen anders. Als je mentaal niet
sterk genoeg bent een kind met een af-
wijking op tc voeden, moet je het niet
krijgen. En als buitenstaandcr heh je
daarover niet te oordelen."

•

Eind november beviel Robin Theel
van een gezonde dochter, Lattra.
Vader, moeder en dochter maken het
goed.
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LANDHUIS POUDOS
Vakantie voor rustzoekers.
Landhuis Poudos ligt 8 km ten zuiden van Auch in de heuvels van de
Gascogne (Z\V Fr.). Er is een authentieke plattelandssfeer met een
gastvrije bevolking. Mooi wandelgebied met verspreid liggende
kastelen, dorpen en stadjes. Het huis beschikt over comf. kamers, een
appartement, 3 kJ. gites d'étapes en kampeerpJ. in park met zwem-
bad. Ook geschikt voor alleengaanden. Goede (franse) keuken,
cvt. ook vegetarisch. Bereikbaar met openbaar vervoer.
Speciale tIJemavakmrtÎes
\Vandelrandonnees: het gehele jaar
Verhalen Vertellen: 4-10 mei
Voorjaarswandelweek met gids: 10-17 mei
Cuisine française: 7-14 juni
T ai-Chi-Chuan: 28 juni-5 juli
Inl. en broch. Gcrda \Vieggers, Poudos F 32550 AuterrÎve,
tcl. 00 33 562610093
of in Nederland: tel. 024-3225453, na 19.30 uur.
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STICHTING
VEGETARISCH CENTRUM

Op het terrcin van het Vegetarisch Cen-
trum FelÎxoord te Oosterbeek zullen
9 seniorenwoningen worden gebouwd.
Personen die tenminste 3 jaar principieel
vegetariër zijn en 60 jaar of ouder kunnen
aan dit projekt deelnemen.
De bouwkosten liggen tussen de
/180.000,- en /200.000,-. Grond en in-
frastruktuur komen voor rekening van de
Stichting Vegetarisch Centrum. De wonin-
gen worden eigendom van deze Stichting,
maar de bouwers van de woningen ontvan-
gen via de notaris een woon kontrakt voor
het leven.
Info: 0317-415186/ 0.>18-614905



Dorresteins evangelie Wat is het levensgevoel in de
Nederlandse roman? In een serie
artikelen brengt Roelie Koning de
ideeënwereld van onze schrijvers in
kaart.
Aflevering 1: het irrationele
universum van Renate Dorrestein.

DOOR ROELIE KONING

Toen ik las dat Renare
Dorrestein het boeken-
weekgeschenk-1997 ging
schrijven, stak een duivels
genoegen de kop op. Haar
grillige ironie en vlijm-
scherpe pen losgelaten op
de titel 'Mijn God' en op
het thema 'religieus gevoel
in de letteren'! Ik zag het
zitten. De combinatie Re-
nare-Religie deed voor
mijn geestesoog vrouwelij-
ke romanpersonages langs-
defileren die de frustratie
van hun bestaan wegvraten
met bonbons en die demo-
nen bezwoeren met taarten.
Dorrestein kan overkomen
als strijdlustige intellectuele
amazone, die met wellust
strijdt tegen zweverigheid.
'Wij vrouwen moeten vaker
koersen op de piloot van het
verstand' heet een gesprek met
haar, opgenomen in de interview.
bundel Geletterde vromven (1996) van
Elisabeth Lockhorn. Eerder verscheen
dat intervÎew onder de titel 'Tarot is
een onderdeel van mijn leven'. Ik weet
het nog precies, want ik had flink zit-
ten kauwen op dat beeld van die scher.
pe tante met haar tachtig tarotkaarten.
Zij zelf ook, blijkt uit het interview:
"Een poos ben ik er vrij besmuikt mee
omgegaan. Ik heb er lang niet over dur.
ven praten. Dacht: ik bevind mij op een
hellend vlak. Maar de laatste zeven
jaar van mijn ziekte heb ik zoveel won-
derbaarlijke genezers bezocht - van pis-
kijkers rot auralezers - dat ik anders
ben gaan denken over alles wat zich
tussen hemel en aarde bevindt." We
kunnen Dorrestein dus niet bombarde.
ren tot boegbeeld van de Stichting
Scepsis.

Dorresteins eigen evangelie is de macht
van de irrationaliteit. Haar literaire
werk is een plaag voor degelijke gees-
ten die menen te weten dat redelijkheid
altijd overwint. Dorresteins sympathie
gaat uit naar degenen die de veilige, re-
delijke wereld maar niet in het vizier
kunnen krijgen. Dat zijn bijvoorbeeld
kinderen, door Dorrestein gepresen.
teerd als slachtoffers van falende vol-
wassenen. I\.1aar ook tussen mannen en
vrouwen botert het maar zelden. DuÎ-
delijk is dat de lezer geen geschal van
glanzend koper voor huwelijk en gezin
moet verwachten. Emotionele verwar.
ring is troef. De sterke, de machtige,

heeft een heel
andere per-
ceptie van de
werkelijkheid
dan de
zwakkere.
Een war-
boel van in-.

~ terpretaties
~ is het gevolg,
... met alle ang-
'" sten, schuld-
complexen

•• en creatieve
- lapmiddelen
:: vandien.
:; Zo'n warboel
~ leidt rot hila-
rische toestan-
den, zodat er
heel wat te gnui-
ven valt. Maar de
werkelijkheid er-
achter is grimmig.
Kon die maar ont-

kend worden. Aan.
vankelijk gebruikte ik

voor Dorresteins werk typerin-
gen als absurd en bizar. Maar ge-

alarmeerd door haar thematiek vis ik
tegenwoordig zo de bizarre situaties uit
mijn dagbladen.
\Van! dit is mi;n lichaam is de titel van
Dorresteins boekenweekgeschenk.
Wat roept die titel niet allemaal op?
Eucharistieviering en Avondmaal.
Overgave en bczitsinstinct. Jezus de
kindervriend en het geofferde lam
Gods. Taarten, vraatzucht, anorexia.
Getut met nagellak en valse luchtjes.
Want om wiens lichaam gaat het?
Waartoe dient het? Ziet de bezitter er
brood in? Lust hij er pap van? Onder
handen genomen door Renate Dorres-
tein wordt het hoe dan ook hutspot.
Heerlijk.
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Idealen aan hel werk
Idealisme, hebben mensen dat nog'? Is het niet achterhaald, iets uit
de tijd van de grote ideologieën'? Het tegendeel blijkt waar: heel veel
mensen geven hun idealen concreet gestalte in hun streven naar een
menselijker en rechtvaardiger samenleving. Dat doen ze niet hoogdra-
vend maar heel praktisch - in hun werk, in hun beroep of in activitei.
ten die daar sterk een raakvlak mee hebben. Het zijn idealen waaraan
mensen veel van hun motivatie en inspiratie ontlenen. In deze serie
komen enkele van deze 'idealisten' aan het woord.

Kinderen weer leren
genieten van de natuur

Ecoloog Gerrit Jan de Bruyn is iemand die het liefst buiten vertoeft.
Toen zich de kans voordeed om zijn werk als docent aan de
Rijksuniversiteit Leiden af te bouwen ten gunste van veldwerk In de
natuur, maakte hij daar graag gebruik van. Nu heeft hij zijn handen
vol aan het verzorgen van wandelingen, rondleidingen en cursussen,
vooral in zijn geliefde duingebied bij Wassenaar. Maar de meeste tijd
steekt hij in een project dat schoolkinderen actief kennis laat maken
met de natuur .•• Kinderen zijn tegenwoordig vervreemd van de
natuur, ze krijgen vaak alleen maar over milieuproblemen te horen.
Daarmee kweek je natuurlijk geen toekomstige natuurbeschermers."

DOOft M l ft R E.i':' BOT S

Pas door de natuur lijfelijk te ervaren,
deze te ruiken, te voelen en t~ proeven,
krijgen kinderen een levende band met
de natuur. Dat laatste is volgens de 64-
jarige Gerrit Jan de Bruyn absoluut
noodzakelijk, willen we nog een leef-
bare toekomst hebben. "Als wc de aar-
de niet naar de verdoemenis willen la-
ten gaan, hebben we maar één optie en
dat is met de natuur samenwerken.
Maar om dat te kunnen, moet je je wel
verbonden voelen met de natuur. Die
verbondenheid ontstaat vaak alleen
maar als je zelf het nodige kum om-
dekken en zo het wonder van de na-
tuur kunt beleven. Dat geldt zeker voor
kinderen ...
Maar in onze sterk verstedelijkte sa-
menleving hebben veel kinderen daar
weinig of geen mogelijkheid meer
voor.
"Er is veel minder natuur dan zo'n vijf-
tig jaar geleden, en bovendien wordt er

om veel natuurgebieden een hek gezet.
\X'ant de natuur wordt bedreigd en
1110et beschermd worden. Kinderen
mogen er wel komen, maar ze moeten
op de paden lopen. Ze mogen geen kui-
len graven, hutten bOll\ •••en of in bomen
klimmen. Terwijl kinderen dat nu juist
zo graag willen. Alleen als ze al hun
zintuigen mogen gebruiken, kan de na-
tuur een soort vriend worden, een plek
waar ze nu eens niet hoeven te preste-
ren, maar zichelf kunnen zijn."

Omdat Gerrit Jan de Bruyn zelf als
kÎnd wel die ervaring heeft gehad - en
met hem veel andere huidige natuurbe-
schermers, die als het ware in de na-
tuur opgroeiden - ging hij onmiddellijk
in op het idee van één van zijn vroegere
studenten om kinderen JUÎst die moge-
lijkheid te bieden. "Onze gedachte is
eigenlijk heel simpel. Willen er in de
toekomst nog natuurbeschermers zijn,

dan zullen er kinderen moeten zijn die
intensieve ervaringen met de natuur
hebben gehad."
~let die inzet omstond het programma
'creatieve natuurbeleving voor kinde-
ren'. In het kort komt dit erop neer dat
kinderen in de leeftijd van 8 tot 12 jaar
drie dagen mee het bos of duin ingaan
en daar allerlei belevenissen krijgen
aangeboden. Kinderen zoeken een stil-
teplek, begraven zich in een laag blade-
ren, moeten geblinddoekt een boom
herkennen of een bepaald pad lopen
zodat ze ook eens op andere zimuigen
aangesproken worden dan het over-
omwikkelde kijken. Ze leren in die da-
gen boomklimmen ('een heleboel kin-
deren kunnen dat nief) en zoeken eet-
bare planten en kruiden om daar ver~
volgens zelf soep van te maken. Het
idee blijkt aan te slaan. Sinds de zes
jaar dat het project nu draait, bestaat
er eigenlijk steeds een wachtlijst.
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Alleen als
kinderen al
hun zintuigen

mogen
gebruiken,
kan de

natuur een
vriend
worden

Het project kon van de grond komen
omdat ('en multimiljonair iets goeds
wilde doen voor de mensheid. Gerrit
Jan de Bruyn: "Voor hem viel het vcr.
beteren van de harmonie tussen mens
en natuur daaronder. Om dit nobele
streven handen en voeten te geven, riep
hij een stichting in het leven en trok een
bioloog aan. Dat was een vroegere stu-
dent van mij, die op zijn beurt mij weer
vroeg om het programma mee te onr.
wikkelen. "
Het project draaide vijf jaar tot volle
tevredenheid, maar omdat het zichzelf
niet kon bedruipen terwijl dat wel uit-
drukkelijk de bedoeling van de geld-
schieter was, besloot deze de financie-
ring ervan te stoppen. Hierdoor lag het
project van de ene op de andere dag op
zijn gat. Omdat Gerrit Jan de Bruyn de
goodwill en kennis die hij had opge-
bouwd niet verloren wilde laten gaan,
besloot hij het op een andere plek en in

een iets andere vorm voort te zetten.
"Dat werd het duingebied I\leyendel
bij Wassenaar, waar ik van de direc-
teur van het Juinwaterbedrijf Zuid-
Holland een paar hectaren tot mijn be-
schikking kreeg. Wel richten we ons nu
alleen op schoolkinderen en kunnen ze
niet meer blijven overnachten, dat is te-
veel \verk."
Zijn drijfveer om het project toch weer
nieuw leven in te blazen vindt hij in z'n
eigen jeugd. "Mijn grootvader trok
met ons de bossen in om eetbare pad-
denstoelen en bessen te verzamelen, en
leerde mij daarmee heel veel. Hetzelfde
doe ik nu eigenlijk met die groepen
kinderen. Maar mijn belangrijkste mo-
tivatie is, dat ik er alles aan wil doen
om een meer harmonische manier van
omgaan met de natuur tot stand te
brengen. En bij wie kun je daarmee be-
ter beginnen dan bij kinderen!" Wanr
als ecoloog ziet hij maar al te goed hoe

snel de verarming en achteruitgang van
de natuur zich voltrekt. "Als je dat
vanuit evolutionair perspectief bekijkt,
gaat het in een razend tempo. Er is alle
reden om ons zorgen te maken."
Toch is hij niet alleen maar pessimis-
tisch. De laatste jaren is er duidelijk
ook een mentaliteitsverandering op
gang gekomen. "Deze leidt tot veel res-
tauratie. Er komen in ons land steeds
meer gebieden waar de natuur zijn
gang mag gaan." Die mentaliteitsver.
andering zal zich absoluut moeten
doorzetten, is zijn stellige overtuiging.
"Ik zie dat ook wel gebeuren. Er komt
een moment dat iedereen inziet dat de
natuur belangrijk is. Maar het is voor
mij een grote vraag of er dan nog na.
tuur is. Het zal cr echt om spannen,
vrees ik."

•
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Humanistisch I

Verbond
De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de
krijgsmacht heeft enkele vacatures voor de functie van

Wij vragen: humanistische levensovertuiging;
diploma Humanistisch Opleidingsinstituut,
of (bijna afgerond) doctoraal examen
Universiteit voor Humanistiek;
ervaring met vormingswerk;
ervaring in individuele begeleiding;
flexibiliteit wat betreft werkzaamheden,
werktijden en plaatsing;
rijbewijs.

Humanistisch Geestelijke Verzorger
m/v (38 uur p.w.)

in tijdelijke dienstverband voor de duur van één jaar,
met mogelijke verlenging van 2 jaar.
Er zijn o.a. vacatures bij opleidingsonderdelen in
Havelte en Oirschot en bij het vormingscentrum voor
militairen, het Coörnherthuis in Zeist. Bij verlenging van
het arbeidscontract behoort uitzending naar een crisis-
gebied met een militair onderdeel tot de mogelijkheden.

Functie-inhoud: individuele begeleiding van militairen;
vormingswerk;
voorwaardenscheppend werk, o.a.
overleg met vertegenwoordigers van
nadere disciplines en commandanten.

Wij bieden: Een interessante en afwisselende functie.
aanstelling op voordracht van het hoofdb
estuur van het Humanistisch Verbond als
burgerambtenaar in tijdelijke dienst bij het
ministerie van Defensie, opname in het
ABP, salariëring volgens schaal 12
(min. f 6327,-, max. f 8169,- p.m.).

Sollicitaties tot uiterlijk twee weken na verschijnen van
de HUMANIST aan;
sollicitatiecommissie, Bureau Hoofd krijgsmacht-
raadsman, Oranje Nassaulaan 71, 3708 GC Zeist.
U kunt daar ook informatie over de functies aanvragen;
tel. 030-6914436.

DE MOOISTE
STUDIE IS
DE MENS

UNIVERSITEIT
VOOM

HUMANISTIEK

een n e uwe menswetenschap

Naam: mi,
Adres: _
Postcode: Plaats: _

I Stuur naar de Universiteit voor Humanistiek.
LAn:oo~u~er ~31 ::5~YB~uec~. {~tze~f ni: nod!!

Dit studiejaar organiseren wij nog twee voorlichtingsdagen op IS maart
en 7 juni 1997. Ook bestaat de mogelijkheid om een collegedag op de
UvH mee te lopen. Ben je hierin geïnteresseerd en/of wil je meer
informatie, stuur dan de bon in. Bellen kan ook: (030) 239 01 00.

Zoek je een opleiding die zowel theoretisch als praktisch de mens en zijn vragen centraal stelt? En dat het liefst
op een universiteit waar het klimaat persoonlijk is en massacolleges niet voorkomen? Misschien is de studie
humanistiek een goede keuze. Humanistiek is de interdiscipline die vanuit humanistische perspectieven filosofie,

ethiek, psychologie, sociologie, pedagogiek, geschied. en r - - - - - - - - - - - - - - - -
religiewetenschappen met elkaar verbindt. En dit aHesin BO N
een zesj'arige, wetenschappelij'ke beroepsopleiding in de 0 Ik kom naar de voorlichtingsdag op 0 IS maan JOOl 0 7 juni 1997o Stuur mij informatie over de opleiding.
binnenstad van Utrecht. 0 Stuur mij informatie over het verkort programma (alleen mogelijk met een afgerond£

WO/HBO.opleiding).o Ik wll deelnemen aan een meeloopdag. (N.B. Wij nemen zo spoedig mogelijk comacl
met je op.)
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van het leven zelf
DOOft MIRRE BOTS

Hapé Smeele is geen fotograaf die snelle plaatjes schier, maar ie-
mand die zich terdege voorbereidt en de tijd neemt om contact te
maken met degenen die hij wil fotograferen. En dar geldt zeker als
het om cell kwetsbare groep als ernstig verstandelijk gehandicapten
gaar. Hij heeft dan ook bijna een jaar doorgebracht in paviljoen De
'Linge in Amersfoort om het vertrouwen te winnen van de groep vol-
wassenen die er woont. Hun verstandelijke niveau is vergelijkbaar
met dat van heel jonge kinderen.
Dat leverde ccn aantal indringende portretten op van de bewoners
ijn hun dagelijkse doen en laten. Wat daarin opvalt, is dat ze het hele
scala aan menselijke emoties - van woede, angst, pijn en afkeer tot
vreugde, tederheid en toewijding - zo puur en ongeremd durven te
tonen. Of, zoals Hans Korteweg het in het voorwoord van het foto-
-boek Een andere werkelijkheid zo treffend venvoordt: "De hoofd~
_personen van dit boek zijn verstandelijk gehandicapten. Vroeger
werden ze zwakzinnigen genoemd en nog vroeger dwazen. Het frap-
.pante is dat ik geen gehandicapte mensen zie als ik naar de foto's
'kijk, geen zwakzinnigen, geen dwazen. Ik zie niet het gebrek, ik zie
-het vermogen: het vermogen om met grote kracht ongefilterd te be-
~even, zonder zelfreflectie." In die zin houden ze ons 'toeschouwers'
,ook een spiegel voor, wam wij zijn meestal niet zo direct in het uiten
van onze emoties. Wat bij hen meteen zichtbaar is, speelt zich bij
ons vaak van binnen af.

De kracht van de foto's van Hapé Smeele is dat ze juist die heel men-
selijke kant op zo'n treffende en respectvolle manier laten zien. De
eenvoudige, begeleidende teksten van Evert de Vos versterken dit ef-
fect alleen maar. Ouders of medewerkers van De Linge vertellen
daarin vaak over hun relatie met de betreffende persoon, die vaak
om net zulke kleine dingen rond zorg, betrokkenheid of bekommer-
nis blijkt te draaien als welke andere relatie ook.
De foto's en teksten geven een eerlijk, openhartig en onopgesmukt
beeld, maar gaan nergens over de schreef. De enige foto's die voor
mij op het randje waren en me ongewild een gevoel van voyeurisme
bezorgden, waren die van de 54-jarige Annie die een borstonder-
zoek ondergaat. Dat is een inkijk in de privacy van een ander die Ik
niet hoef. Maar verder niets dan lof over de prachtige weergave van
zo'n delicaat onderwerp.

De foto's van Hapé Smeele zijn door uitgeveri; Servire uitgegeven
onder de titel 'Een andere werkelijkheid', prijs [49,50.
De foto 's zijn gedurende de gehele maand maart te bezichtigen in
de Elleboogkerk in Amersfoort, Langegracht 36, Openingstijden:
donderdag tot en met zOlldag van 13.30 tot 17.00 uur.
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Er is wel degelijk leven na de dood

Als een leven ophoudt. gaat Het leven
door. Al wat u tijdens uw leven de
moeite van het ondersteunen waard
vond. moet het zonder uw steun doen.

Neem daarom maatregelen. Maak
een testament.
Als humanisme u iets waard is
geweest. denk dan eens na over een
legaat aan het Steunfonds Humanisme.
Dat is opgericht door het Humanistisch
Verbond. Het Humanistisch Verbond
strijdt voor een humane. tolerante
samenleving.

Vraag gerust meer informatie,
• ~/ telefonisch op nummer (030) 2392100
~ of met de onderstaande bon.

~ STEUNFONDSI • Humanisme

J A ik wil meer informatie over legateren aan het Steunfonds Humanisme.

naam
adres

pc I plaats

telefoon

HUMANIST 30 MAAFIT 1997

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 2781,3500 VB Utrecht. "



R T V programma.s

Kolegio Erasmo

Documentaire.
Op Curaçao wordt geen on~
derwijs gegeven in de moe-
dertaal van de Antillianen,
het Papiamento, maar in het
Nederlands. Uit onvrede
met het bestaande 'eiland-
onderwijs' besloten de be-
kende Antilliaanse schrijver
Frank Martinus Arion en
zijn echtgenote Trudy negen
jaar geleden de basisschool
Kolegio Erasmo op te rich.
ten. Een unieke school, en
tot dusver de enige waar in
het Papiamento wordt on-
derwezen. Het humanisme
vormt hierbij het uitgangs.
punt.
De leerlingen zijn zcer tevre-
den, ze voelen zich vrijer in
het onder woorden brengen
van gevoelens en gedachten.
Plannen voor het opzetten
van een school voor Huma-
nistisch Voortgezet Onder-
\vijs zijn reeds gemaakt.

Woensdag 2 april,
22.00 - 22.40 uur,
Nederland 1

politie-opleiding in Willem-
stad. Ze vertellen over de si-
tuatie en tockomstmogelijk-
heden van leeftijdsgenoten
op hun eiland. Vele jonge-
ren komen uit gebroken ge-
zinnen, maken hun oplei-
ding niet af, worden werk-
loos of vinden een slecht be-
taalde baan. De aspiram
politie-agenten hopen straks
hun steentje te kunnen bij-
dragen aan een betere sa-
menleving.

VOV • SPECIAL
Richard's vrijheid
Als Richard na dertien
maanden gevangenis vrij
komt, wil hij een nieuw le-
ven beginnen. Na een jaren-
lange verslaving aan heroïne
is hij op eigen kracht in de
gevangenis afgekickt. Hij
wil een definitieve streep
zetten onder zijn criminele
verleden, maar dit blijkt
haast onmogelijk. Hij heeft
geen woonruimte, geen
werk, geen geld en met zijn
familie heeft hij al jaren
geen contact meer. Vrien-
den en bekenden kan hij be-
ter mijden.
Ze zitten immers allen in
het drugscircuit.
YOY volgt Richard vanaf
het moment dat hij de 'veili-
ge' muren van zijn cel ver-
laat op weg naar de vrij-
heid. Een vrijheid met veel
gevaren, verleidingen en te-
genslagen. De eerste dag is
meteen al een zware beproe-
ving.

Woensdag 19 maart,
22.00 - 22.40 uur.
Nederland 1

Hard Werken - Ingemar is
de jongste uit een gezin van
negen kinderen. Hij voelt
zich verantwoordelijk voor
de oude dag van zijn moe-
der. Ingemar volgt een op-
leiding aan de .MTSen is
een bedrijfje gestart om zo
de toekomst voor zichzelf
en zijn moeder veilig te stel-
len.

over verschillen en overeen-
komsten tussen de Neder-
landse jongeren en die op
Curaçao, over uitgaan, seks
en het leven in een gemeng-
de cultuur.

Richard's vrijheid

VOV
Curaçao,
Drie verhalen
Uitzichtloos - De jonge
Shirley kon haar middelba-
re beroepsopleiding in Ne-
derland niet afmaken om-
dat haar moeder wilde dat
ze terugkwam naar Cu.
raçao. Er lijken voor Shirley
en haar gezin weinig kansen
op een betere toekomst
weggelegd.

Woensdag 12 maa rt,
22.01 - 22.24 uur
Zaterdag 15 maart,
11.00 - 11.25 uur,
Nederland 1

Het Gezag - .Marilou, ~lare,
Eugène en Alwin volgen de

• TELEVISIE

Woensdag 5 maart,
22.02 - 22.27 uur
Zaterdag 8 maart,
11.04 ~ 11.29 uur,
Nederland 1

vov
Vuli en vrienden
Yuli, kind van Antilliaanse
ouders maar geboren en ge-
togen in Nederland, wil
meer over haar 'roots' \ve-
ten. Ze woom nu sinds ne-
gen maanden op Curaçao,
aan de 'mooie kam van het
eiland', waar de stranden
zijn en rust heerst. Ze wil
op Curaçao haar HAVO-
opleiding afmaken en ver-
volgens in Nederland verder
studeren. In de tijd dat Yuli
op Curaçao woom heeft ze
veel vrienden gemaakt en
zingt ze vol overgave in de
schoolband.
In YOY praten vrienden en
schoolgenoten van Yuli
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De rol van de afdelingen is
aan het wijzigen sinds het
Congres in 1995 vervangen
is door een Algemene
Ledenvergadering (Al.V).
Vroeger was een van de
grote taken van de afdelin-
gen het fungeren als de
spreekbuis voor leden, nu
kunnen alle leden zelf hun
stem laten horen bij het
vaststellen van het beleid
van het HV. Het accent
van het werk in afdelingen
verandert hiermee: de
nadruk komt meer te liggen
op de vertaling en invulling
van het landelijk door de
ALV vastgesrelde beleid
naar de specifieke plaatse-
lijke situatie. Afdelingen
dragen bij aan draagvlak-
verbreding en -behoud,
kcnnisverhreiding en -ver-
dieping, geestelijke dienst-
verlening en humanistisch
vormingsonderwijs. De
afdelingen vormen het
gezicht van het HV op
plaatselijk niveau, hun

Hofmans Vertellingen
Iedere eerste donderdag
vall de maand kunt u, tot
en met juni '97, 'Hofmans
Vertellingen' bijwonen. De
bijeenkomsten omvatten
o.a. gesproken column(s),
het boek van de maand en
een debat met iedere
maand een ander thema.
6 maart is het thema 'De
kunst van het leven (hoe
maakbaar is het bestaan)'.
Ook speelt theatergezel~
schap Het Oranjehorel een
gedeelte uit 'De vrouw van
Schopenhauer'. Het thema
van 3 april zal luiden
'Humanitaire interventie'.

'Hofmans Vertellingen'
wordt georganiseerd door
Filosofie Magazine, Univer-
siteit voor Humanistiek, en
Stichting Socrates; de toe-
gang is gratis. Graag tot
ziens dus op 6 maart,

werk en presentatie bepaalt
de lokalelregionale uitstra~
ling van het HV.
Niet alle afdelingen be~
schikken over voldoende
draagkracht en organisato-
risch vermogen 0111 deze rol
goed in te vullen. Het lande-
lijk bureau en de regio-con-
sulenten ondersteunen alle
afdelingen met raad en
daad. Het hoofdbestuur ziet
het als zijn taak om de wis~
selwcrking tussen landelijk
bureau en de afdelingen ver-
der te versterken. Met dit
doel voor ogen besloot de
ALV een commissie in te
stellen, bestaande uit onder
meer ervaren afdelingsbe-
stuurders, die met concrete
voorstellen dient te komen
waardoor het functioneren
van afdelingen verbeterd
damvel geoptimaliseerd kan
worden. De commissie is in-
middels van start gegaan en
zal zijn resultaten tijdens de
ALV 1997 presenteren.
jacqueline Schlallgell

3 april, I mei of 5 juni in
Hofman Café, Janskerkbof
17A te Utrecht, aanvang
20.00 uur. Informatie: Filo-
sofie Magazine,
tel. 033-4655431.

Ecologisch wonen
Op zondag 9 maart is er een
inleiding en discussie over
Ecologisch wonen. Plaats:
Humanistisch Centrum
Groningen, \Y./.A.Scholten-
straat 2. Aanvang: 10.30
uur. Meer informatie: 050-
3128750 (maandag tlm
vrijdag 10.30-13.00 uur).

De Vrije Gedachte
f\ilaandelijks organiseert de-
ze Vrijdenkersvereniging
bijeenkomsten met als doel
de bevordering van het vrij~
denken: het in beweging
brengen van je gedachten en

het op eÎgen kracht door-
denken over een thema. Op
zondag 9 maart zal Bertus
Kuiper ingaan op het thema
'Geheimhouding; onvolwas-
sen gedrag van gezagdra-
gers', aanvang 11.00 uur.
Andere bijeenkomsten wor-
den gehouden op 13 april,
11 mei en 8 juni. Toegang
en consumpties zijn gratis.
Plaats: Buurthuis 'De water-
toren', Van Teylingenstraat
20, Alkmaar (vlakbij CS).

Relaties en
spiritualiteit
Op dinsdag 11 maart houdt
Iteke \Y./eeda, sociologe en
hoogleraar emancipatie~
vraagstukken, een lezing
over 'Mannen en vrouwen:
relatie en spiritualiteit'.
Plaats: 'De Berkhof', Wa-
liënstraat 33, \Y./inrers\••..ijk.
Aanvang: 20.00 uur. !vieer
informatie: tel. 0543~
514988 (Janke Mekking).

Individualiteit en
verbondenheid
Op donderdag 13 maart
start een cyclus van 6 opecn~
volgende donderdagavon~
den o.l.v. twee raadslieden
over 'individualiteit en ver-
bondenheid'. Plaats: Eem~
straat-Oost. Tijd: 20.00~
22.15 uur. Kosten: /60,-
voor leden en /65,- voor
niet-leden. Aanmelding is
noodzakelijk, tel. 033~
4656613 (Lenie Breedijk).

Proefschrift lyotard
Op vrijdag 14 maart pro-
moveert Richard Brons aan
de Universiteit voor Huma~
nistiek op het proefschrift
'Lyotard: Filosofie tussen
Openbaarheid en Sprake~
loosheid'. Plaats: Academie~
gebouw, Senaatszaal, Dom-
plein 29, Utrecht. Aanvang
16.15 uur. Informatie: tel.
0.10-2390175 (UvH).

Vrouwen hulpverlen ing
Op zaterdag 15 en 29 maart
organiseert de Universiteit

voor Humanistiek een cur-
sus Vrouwen hulpverlening
voor humanistisch raads~
vrouwen uit alle werkvel-
den. Doel is verruiming van
het denk~ en handeJingsre-
pertoire van deelneemsters
op grond van inzichten uit
de vrouwenhulpverlening.
Deelneemsters maken ken-
nis met Înzichten en werk-
wijzen uit de vrouwenhulp-
verlening en krijgen handva-
ten aangereikt om deze toe
te passen in hun eigen werk.
Deelneming aan deze cursus
van twee dagen, elk van
10.00 tot 17.00 uur, kost
/300,-, incl. lunch, koffie/
thee en cursllshoek. Plaats:
UvH, Drift 6, Urrecht. In-
formatie en aanmelding:
Gaby Jacubs (UvH), tel.
030-2390180/2390100 .

Lezing Amsterdam
Op zondag 16 maart
spreekt de heer Van Houten
over 'Politiek, moraal en
humanistische tradities'. Na
de lezing is er uitgebreide
gelegenheid rot gedachten-
wisseling. Plaats: Speer~
straat 9, Amsterdam, aan-
vang 14.00 uur.

Uitvaartrituelen en
Ievensovertu ig in9
Op zondag 16 maart is er
een culturele manifestatie
over uitvaarrrituelen en le-
vensovertuiging, georgani~
seerd door de AVVL, in sa-
menwerking met de huma~
nistische uitvaartbegelei~
ding en Humanitas in
Noord~Holland. Simon
Vinkenoog, dichter en
schrijver, houdt een op\'al~
lende lezing over de zin van
rituelen, de Surinaamse Af-
leggersvereniging 'Bethania'
toont traditionele zang~ en
dansrituelen bij het afleg~
gen, er zijn informatie-
stands van o.a. de drie orga-
niserende verenigingen en
een expositie van het crema-
torium. Aanmelding: schrif.
telijk, vóór 27 februari, bij
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de AVVL, verenigingssecre-
tariaat, Antwoordnummer
17, 1110 VB Diemen. Dee/-
nemers ontvangen dan het
programma en toegangsbe-
wijs. Deelname is gratis.

Agressie en politie
Op maandag 17 maart
houdt inspecteur Frans van
Rijnswou, woordvoerder
van de politie Haaglanden,
een inleiding over de ont-
wikkeling van 'oom agent'
naar de politieman-nieuwe-
stijl met computer en mo-
biele telefoon. De buurt
heeft een ander aanzien met
graffiti, zwervers en drugge-
bruikers. Voor de gewone
burger lijkt vóór je kijken,
doorlopen en je er niet mee
bemoeien de beste overle-
vingsstrategie. Plaats:
DSHB Verzorgingshuis,
Vorrinkplein 99, Delft.
Aanvang 20.00 uur, toe-
gang gratis.

Sociaal pension
Op dinsdag 18 maart houdt
de heer F.J. Roosen een le-
zing over het sociaal pen-
sion van Humanitas in Den
Bosch. Het project verzorgt
een gemeubileerde werkplek
aan mensen die (weer) zelf-
standig willen gaan wonen.
Plaats: 'De Meent', Zuider-
parkweg 282, Den Bosch.
Aanvang 20.00 uur. Infor-
matie: 0416-661841 (Coen
Scholren).

Emancipatie in de
zorg
Op vrijdag 21 maart 1997
wordt voor de derde maal
de Ribbius Peletierprijs uit-
gereikt aan degene die zich
vanuit een humanistische le-
venshouding voor {vrou-
wen)emancipatie bijzonder
heeft ingezet, hetzij als vrij-
williger, hetzij als professio-
neel werker. De prijs wordt
overhandigd door de voor-
zitter van de jury, mevrouw
Hedy d'Ancona. Vooraf-
gaande aan de prijsuitrei-

king houdt Janneke van
Mens-Verhuist, die de Rp.
wisselleerstoel momenteel
bekleedt, een inleiding over
emanci patie-ontwik keling
in de zorg van deze tijd. Co-
referaten worden gehouden
door Harry Kunneman en
Marius Ernsting. Plaats: Ot-
tone, Kromme Nieuwe
Gracht 62 te Utrecht, van
14.30 ror 16.00 uur, zaal
open vanaf 14.00 uur. Aan-
sluitend tot 17.30 uur recep-
tie met muzikale omlijsting.
Toegang gratis.

Meer mens met
minder mensen
Op dinsdag 18 maart houdt
de heer P.]. Gerbrands, be-
stuurslid van de stichting
'Club van Tien !vliljoen',
een inleiding over het bevol-
kingsvraagstuk. Plaats: Ge-
meenschapshuis 'De Koe',
Ambachtenlaan I, Breda.
Aanvang: 20.00 uur. Meer
informatie: Riek Kortland,
076-5211966.

Inspringtheater tegen
racisme
Op vrijdag 21 maart wordt
in het kader van de interna-
tionale dag tegen racisme
een theatervoorstelling ge-
organiseerd: Inspring
theater 'Tolerantie, de
kunst van het anders zijn'.
Deze theatervoorstelling
daagt u uit om actief met
tolerantie om te gaan.
Plaats: hal Stadhuis, Arn-
hem, aanvang 19.30 uur.
Informatie: Johan Wolters,
rel. 026-3776880

Verhuizing HV
Per 1 april is het Humanis-
tisch Verbond niet meer in
Utrecht, maar in Amster-
dam gehuisvest. Het juiste
. adres is dan:
Humanistisch Verbond
Sarpharikade 13
Posrbus 75490
1070 AL Amsterdam
rel. 020-5219000
fax: 020-5219080

Van godsdienst naar Door eenvoud
humanisme verbonden 0

Ol
Op zondag 23 maart zal J. OnJer deze titel organiseert IC
Hoogervorst dit onderwerp het Onderzoeksinstituut "behandelen. Plaats: Goois van de UvH op 18 april een ••
Lyceum, Vossiuslaan 2A, symposium. Het is de offi-

••Bussum, aanvang 13.30 ciële presentatie van de ge-
uur. Toegang gratis. lijknamige bundel met bij- u

dragen van medewerkers ••
Alternatief van de UvH en van huma- ~
Op woensdag 2 april houdt nistische raadslieden over ~
Guus den Besten een lezing theorie en praktijk van het
over alternatieve levensbe- humanistisch geestelijk ••
schouwingen, zoals vegeta- raadswerk. Plaats: Univer- ••
risch, pacifistisch of na turis- siteit voor Humanistiek, E
tisch, gevolgd door een dis- Drift 6, Utrecht. Van ••
cussie met het publiek. 13.00-18.00 uur. Meer in- ••
Plaats: Wijkcentrum 'De formarie: 030-2390143. ~Bolder' (zaal Zeehond), AA-

"Landen in Zwolle. Aanvang Alleenstaande ••20.00 uur. humanisten
De Werkgroep Alleenstaan- ••Milieu de Humanisten zoekt nieu- ••

Op zondag 13 april geefr we werkgroep leden voor ••
Michiel Korthals, milieufi- verschillende soorten activi-
losoof aan de LU in Wage- teiten voor 40- tot 60-jari- ••

"ningen, zijn visie op hoe een gen. Wie belangstelling ~mondige burger met het mi- heeft om een weekend te
lieu en de milieucrisis zou organiseren of af en toe iets "kunnen omgaan. Dit mede samen met andere alleen- ~
naar aanleiding van zijn staande humanisten te
bock 'Duurzaamheid en de- doen, wordt uitgenodigd ••
mocratie'. Plaats: De Scha- zich te melden. ~
kei, Archimedesstraat 9 te Informatie: 0591-622648, u
Nijmegen, aanvang 14.00 Agnes de la Rie. ••uur, toegang gratis. Infor-
marie: rel. 024-3441091 of
6421004.

Radioprogramma RTV Oost zoekt
enthousiaste vrijwilligers (vlm)
Het Humanistisch Verbond levert wekelijks bijdragen aan
een radioprogramma over levensbeschouwingen. Elke
zondagochtend van 8.00 tot 9.00 uur wordt aandacht
besteed (niet live) aan onderwerpen \vaarin levensbe-
schouwing en geloof centraal staan (35.000 luisteraars).
\'\Iij zoeken vrijwilligers die bereid zijn om I x per zes we-
ken een interview te doen. In de meeste gevallen zal dit
plaatsvinden in een van de studio's van RTV Oost (Henge-
lo, Zwolle, Deventer). Gevraagd: affiniteit met het medium
radio en het humanisme en de bereidheid tot bijscholing,
geboden: scholing in interviewtechnieken en in de levens-
beschouwelijke invalshoek. Reiskosten worden vergoed.
Info: 030-2392100 (Annemieke Knol, Dick Merselaar)
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Oplossing cryptogram februari nummer

Horizontaal

5 Ondenvijzer met Ierse grootmoeder. (15)
8 Ex-werknemer. (9)
9 Niet erg snugger die ontheffing. (6)
10 Extra klap. (7)
12 Luchtverplaarsingen onder in her huis.

(12)
13 Kaarten met plantjes. (8)
14 Kortste weg. (6)
16 Drukte in boerenbedrijf. (9)
18 'Finest hour'. (7)
19 Ophangplaats voor lieren. (6)
21 Toespraak met verstand. (4)
22 Oosterse rivier in Amsterdam. (7)

Horizontaal
3 Brugman, 6 opspraak, 8 spraak, 9 kletsma-
joor, 11 rede, 12 zeggen, 14 spreker, 17 spre-
kend, 20 inspraak, 23 kop, 24 praats, 26 ge-
klets, 27 roepende, 28 spreekverbod, 29 ui.

Verticaal

\Vcrknemer die gewicht in de schaal legt.
(13)

2 Boeken over cactussen. (14)
3 Ondoelmatige bezigheid die (Och geen

windeieren legt. (10)
4 Publieke audiëntie. (6)
6 Ruzieachtig insect. (3)
7 Geen echte vereniging. (13)
9 Afgekorte Latijnse verwensing. (2)
11 Zeemeermin. (8)
14 Rustplaats voor (bruine?) kippen. (5)
15 \Vat door elkaar gedaan moet worden

schrijft men hierin op. (6)
17 AI (goed). (4)
20 Gang van een geweer. (4)

Verticaal
1 curator, 2 aanspreker, 3 Bartjens, 4 orakel,
4a prater, 5 zilver, 7 samenspraak, 10 tegen-
spraak, 13 derde, IS preek, 16 praatjes, 18
dixit, 19 zwamneus, 21 slager, 22 koetjes, 24
pap, 25 brood.

Foto omslag:
Chris Pennarts

Internet:
De Humanist wordt op Internet
aangekondigd op de HV-Homepage:
http://www.omroep.nl/hos/hv

Teletekst:
De Humanist staat regelmatig
aangekondigd op teletekst 325

Gesproken Humanist
De Humanist wordt ook ingesproken
op cassette. Een jaarabonnement kost
f 30,-. Aan te vragen bij:
Centrum voor gesproken lectrum,
Tel. 0486.486486

Adverte ntie-exp loitatie:
Insight Media
Pieter Goenee
Postbus 509 . 1250 AM Laten
Tel. 035.5395222. Fax 035.5311164.

De tarieven van januari 1996 zijn van
kracht. Informatiefolder is op aan~
vraag verkrijgbaar.

De Humanist wordt gedrukt op licht-
houthoudend mc papier, chloorvrij.
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Verras
iemand met
een cadeau-
abonnement
op de
Humanist!

Het volgende nummer verschijnt begin april.
Kopij hiervoor moet voor 10 maart binnen zijn

bij de redactie.

"""RT 1997

De Humanist: een blad dat prikkelt
tot nadenken en inspireert tot keuzes

Kent u iemand
die de Humanist
gtaag zou willen
lezen? En wilt u
hem of haar een
jaarabonnement van f 47,50
schenken? Vraag dan snel de
kaart aan waarmee u familie,
vriend(in), kennis of buur kunt
opgeven. Op de kaart is ook
ruimte voor een persoonlijke
wens of boodschap aan de
ontvanger van het cadeau. Eén
telefoontje naar het Humanistisch Verbond [s
genoeg: 030-2392107.



Speciale aanbieding

Zo bestelt u:
Maak f 15,- (inclusief portokosten) over op giro 58 van
het Humanistisch Verbond in Utrecht onder vermelding
van 9702hum. let s.v.p. op het juiste adres op uw
overschrijving!
Wilt u graag informatie over andere themanummers.
bel dan het redactiesecretariaat: 030 - 2392107.

Altijd kind van je ouders. Daarover gaat het winternummer van 1994.
Het is een onderwerp dat iedereen aanspreekt. Geen wonder, want kÜld
van je ouders blijf je, ook wanneer je al lang volwassen en zelfstandig
bent. Zelfs als je ouders dood zijn. De band is vaak onzichtbaar en on-
bewust, maar onverbrekelijk. Hoe ga je om met de positieve en negatie-
ve dingen die je hebt meegekregen? Waarvan wil je je bevrijden en wat
geef je zelf weer door aan je kinderen? En hoe ga je om met je ouders
als ze oud zijn; als de rollen worden omgedraaid? In dit nummer alles
over de ruzies, de eisen, de ergernis, moar ook over de vreugde. de in-
spiratie en de verbondenheid.

drie themanummers
voor f 15,-

De dubbeldikke themanummers van de Humanist zijn nog altijd

zeer geliefd bij de lezers. Veel mensen bestellen extra exemplaren

omdat ze hun eigen exemplaar hebben uitgeleend - en nooit meer

teruggekregen - of als cadeau hebben weggegeven. Zolang.de voor-

raad strekt hebben we voor u drie speciale themanummers in de

aanbieding:

"Hoe gaat het met je? Ja, druk." Het zo-
mernummer van 1996 staat helemaal in
het teken van de tijd. Ruim 60 pagina's
over de dwingende tijd van kalenders,

klokken, roosters, agenda's en deadlines.
De een komt altijd tijd tekort, de ander

heeft tijd over. Hoe ervaar je de tijd als je
moet wachten op je vrijheid in de bajes?

Hoe geduldig ben je nog als je dagen
moet wachten aan de Poolse grens? En
de beleving van tijd in verschil/ende cul-
turen: op tijd komen voor een afspraak

op Curaçao? "Ach mQ1J,doe niet zo
makamba, doe niet zo Nederlands".

In dit speciale jubileumnummer van
1995 alles over hoe mensen met elkaar sa-
men levelI. De individualisering lijkt te ver
doorgeschoten. Steeds meer mensen zijn dan
ook op zoek naar meer broederschap, naar
een nieuw soort samen leven. Met voldoende
ruimte voor het individuele in de mens. Is het
moeilijk om die balans te vinden? 100 Pagi-
na's over (in)toJermltie. saamhorigheid,
vooroordelen, opvoeden en vriendschap.
Lees hoe blank en zwart leren samenwerken
in de theatergroep Nultwintig. Hoe autoch-
tonen en nieuwkomers in de Betuwe met el-
kaar omgaan. En hoe leer je kinderen eigen-
lijk 'samen leven '? Met als uitsmijter ee11spe-
ciaal jubi/eumkatern over het werk van Hu-
manitas en het Humanistisch Verbond.
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