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Bestellen decembernummer
Veel mensen bestellen een extra exemplaar van
het speciale decembernummer van de
Humanist over 'Altijd kind van je ouders'.
Bijvoorbeeld omdat ze hun exemplaar hebben
weggegeven aan vriend, vriendin, familie, buur
of kennis.
U kunt nog exemplaren van dit thema.
nummer bestellen bij het Humanistisch
Verbond. Maak per exemplaar f 8,50 over
op giro 58 van het Humanistisch Verbond
te Utrecht onder vermelding van 'Extra
exemplaar decembernummer'. En als u
meerdere exemplaren wilt bestellen,

gireer dan evenzovele malen f 8,50 en vermeld hoeveel
hoeveel exemplaren u wilt. Wilt u meer dan 10exemplaren, dan u kunt u korting
krijgen. Neem dan contact op met ons (tel. 030.392100).

Het volgende nummer verschijnt begin april. Kopij voor dit
nummer moet uiterlijk 13 maart in het bezit van de redactie zijn.



Bertrand RusselI,
een strijdbaar humanist
Een lang, bewogen, vitaal en complex leven leidde hij, vol rebellie
cn passie. Bcrtrand Russclt had ccn brandend verlangen om de
wereld bewoonbaar te maken. Hij werd 97 jaar, overleed in 1970,
25 jaar geleden. Wie was deze strijdbare humanist? Een portret.

10 t/m 17

Mensen besturen

6 t/m 9

Indianenverhalen

Homeopatie
in de Derde Wereld

computers
Computers zijn een vertrouwd deel geworden van hel dagelijks leven
cn hebben geleid £Ot ingrijpende veranderingen. Socrates-hooglcraar

Henk Visser. die slUdcntcn onderwijst in de gc\"olgcn van de
computerrevolutie, benadrukt dal hel de mensen zijn die compulcrs

besturen. En niet andersom.

Ecn goede gezondheidszorg is
,'oor vclcn in de Derde Wereld
onbereikbaar cn onbetaalbaar.

Zou de lOepassing ,'ao homcopalic - een goedkope cn
eenvoudig aan te leren geneeswijze - daar
\'erandering in kunnen brengen? Martien Hrands,

18 t/m 21 '00";"" n" Hom,op',;'
zonder grenzen, is daar van
overtuigd.

En verder:
Vijlbonderd jaar geleden namen de blanken Noord-Amerika in hezil en dwongen de

oorspronkelijke bewoners hun eigen waarden en gewoomen te verloochenen. Heeh de

indiaan na al die eeuwen van elimineren, deporteren, 22 t/m 25
isoleren en inlegreren nog hesef van een indiaanse

tradilÎe?

4
5
2.

30/31
32 I/m 35

Brie\'en
Humanitas zoekt buren
Cryptogram
Rtv-programma's
HV-Nieuws
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UW BRIEF IS VAN HARTE
WELKOM. MAAR SCHRIJFT U

ZO KORT EN BONDIG
MOGELIJK (MAXIMAAL 200
WOORDEN), ANDERS IS DE
REDACTIE GEDWONGEN UW

BRIEF tNTE KORTEN.

Start:
Duur:

Door orakel besmet?
Een (vrouwelijke) abonnee
van Je Hum::mi<;t op de
wcegSÇhaal?~ Het men, i"
(kellnelijk) in de weer (in de
war) met potlood en papier.
De SOlll van
lichaamsgewicht,
geboorredatum, sofi-
nummer, 1."1IZ. za! "edfc
makkelijk" bten zien
wat 1995 voor haar in
peuo heeft .... Dat het
in fantiliscringsproccs
hij de Onkruid-re-
dactie al zó VCT is
gevorderd, vind ik

weerzinwekkend.1tijn
bange vraag is of Ut."rcda<.:tic
van de Humanist misschien

(Ingezonoen mededeling)

INSTITUUT VOOR
TOEGEPASTE HAPTONOMIE

Zevenheuvelenweg 71,6571 CJ Berg en Dal

verzorgt de
beroepsopleiding totHAPTO-THERAPEUT
(erkend door de WH)

september 1995
3-jarig, 20dagen per jaar
van september t/m juni

Info dag: 8 april 1995
Inlichtingen en aanvragen brochure:

Tel.: 08895-42936
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ook door het orakel is
beslllrt. Kom op redacrie!
Kan het misschien ook ~cffe
normaal"?

Jan Rictn:ld (Bcrj1;l:n)

Naschrift redactie:
Maakt u zich geen zorgen,
hel gadl prima met (/1'
redactie t'an de Humanist.
De "rOl/w op de weegschaal
is 1'1'11 onderdeel "dIJ een
dd~'ertelltie, inhoud elJ

strekking zii" ddll ook geheel
/'oor rekening /'//1/ de
ad/'er/eerder.

Helaas normaal
'Nee, ik ben normaal'
antwoordt Gerard R. Brunt.'n
te Uithuizen als men hem
vraagt of hij gelovig is. Aldus
zijn brief in de Humanist van
februari. \X'e kunnen ons het
la,hje voorstellen dat zieh
rond 7.ijn lippen plooit na
deze uitspraak. Weliswaar is
hij 'normaal' maar vergist u
7.ich niet, even goed hehoort
hij toch tot een elite, want,
zegT hij: 'Volgens mij hehoor
ik tot de weinige mensen die
de totale onzekerheid op zich
af laten komen zonder enige
religiositeit. Voorlopig ben ik
ook niet van plan mijn
zl'kerheden in te wisselen
\'oor religit.'uzt.' zekerheden.'
Bravo, Gerard. Op die
manier kun je de mens
hlijven zien als de hoogste
levensvorm en kennelijk zie
je jezelf als de allerhoogste
top van die levensvorm. \X'as
iedereen lllaar 7.oals ik,
verzucht je dan ook aan het
eind van je hctoog, of
woorden van die strekking.
la, zo kan ik het ook. Zo is
het gemakkelijk om de 'totale
onzekerheid' op je af te laten
komen. Er zal toch nooit iets
tot je doordringen. Je bent
zelf het objecl van ie eigen
religieuze verering en dat
maakt bar kOrlzichtig. De
AnJries Knevels zitten niet

alleen bij de EO, ze 7.ijn
onder ons. Zelf geloof ik net
als Gerard R. Brunen aan
allerlei zaken omdat ik
daardoor overeind kan
blijven in het leven. Ik geloof
echter gaarne aan hogere
machten dan de mens, mede
uit schaamte voor het
memzijn. Die schaamTe
maakt
superioriteitsgevoelens
ridicuul. Toch blijft mijn
narcisme zo sterk dat het lllij
moeite kost om niet neer te
kijken op Gerard of zijn
ge1oofsgenot(n. Uit
mispLutste minachting had
ik bijna de7.e brief niet
verstuurd. Kom, Gerard,
diep in zijn hart wil ieder
m(,lls dat ieder('en gdooft
wat hij gelooft. Ihl is hdaas
normaal, maar het is geen
garantie voor waarheid.

Card van der \Verff
(Den Haag)



Humanitas op zoek naar
de beste buren van Nederland
Buren zijn belangrijk. Bij Hum<lnitas
gaat het cr vooral om mensen in de eigen
omgeving te helpen als dat nodig is. In
het kadeT van haar SO-jarig bestaan
organiseert Humanitas op 31 mei de
Nationale Burendag. Een evenement
waaraan iedereen kan meedoen, lid of
niet.

Buren kunnen elkaar het leven zuur
makrtl, maar 7.Ckunnen elkaar ook
bijstaan en helpen op een manirr die
soms heel bijzonder is.
Humanitas gaat op zoek Haat die buren.
En nodigt iedereen dil' weet hoc
belangrijk het is goede buren TC hebben
en daar een sprekend voorbeeld van
heeft, dat aan Humanitas re melden. Met
een brie~c, waarin kOf! ril duidelijk
wordt aangegeven wat er is gebeurd. wat
mensen voor elkaar hebben gedaan. De
stijl doet er niet toe, als maat duidelijk
wordt wat cr aan de hand is. En als het
maar een positief verhaal is.

U kunt uw brief sturen aan het Landelijk
Bureau Humaniras, Sarphatistraat 4,
1017 WS Amsterdam. Zet op de
envelop: Burendag. Sluitingstermijn is I
mei. Alle brieven worden voorgelegd aan
een jury. Namen van inzenders worden
niet aan den.lcn doorgegeven. Humanitas

krijgt het recht om de voorbeelden van
goede buursçhap naar aanleiding van uw
brief te publiceren. Op 31 mei weet u en
iedereen in Nederland wie wij mogen
heschouwen als de 'beste buren van
Nederland'.
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die computers besturer

en niet andersom
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Als computers al het
interessante werk overnemen,
wat moeten mensen dan nog

doen? En als totale controle op
je doen en laten mogelijk wordt,

wat betekent een privé.leven
dan nog? De computerrevolutie
geeft genoeg aanleiding tot het

stellen van dit soort vragen,
vindt Henk Visser.

Een interview met de Socrates.
hoogleraar in 'humanistische
visies op mens en machine'.

door Tanny Dobbelaar

Comput~rs lijn dieper doorgedrongen in
het dagelijks leven dan je gewoonlijk be-
seft. Ze beïnvloeden zelfs de levens van
mensen die nog nooit een computer heh-
hen aangeraakt. Neem Air Milcs, de elec-
tronische variant van het ouderwetse ze-
geltjes plakken, waarmee consumenten
kunnen sparen vuor vli(greizcn. Veel
mensen, in Kederland maaT ook ciders in
Europa. nemen deel aan ue Air ,\li1cs-ac-
tie. Zij doen dat in ruil voor zeer gedetail-
leerde informatie over hun koopgedrag:
gegevt;~ns over hun aankopen hij de su-
permarkt worden via een kaartje nauw-
keurig bijgehouden en opgeslagen in
enorme electronischc bestanden. Soera.
fes-hoogleraar Henk Visser neemT dit
fenomeen als voorheeld van de manier
waarop computers via een omweg een
grote invloed verwerven. "Door die Air
Miles hopen hedrijven veel meer vat te
krijgen op het koopgedrag van consu-
menten", zegt hij. "Daar zijn bedrijven
natuurlijk zeer in geinreres,eerd. Ze wil-
len mensen nier controleren, maar hen
verleitien tot een bepaald koopgedrag.
Door het verzamelen van gedetailleerde
informatie over wie welke spullen koopt,
kun je dat gedrag beter sturen. Daar gaat
het bedrijven om."
Ook op de werkvloer rukken computers
op. Bijvourbeeld in de vorm van de ge-
avanceerde typemachines die tek,tver-
werkers heten. fvIaar steeds vaker ook als
instrumenten om het gedrag \'an werkne-
mers aan het heeldscherm te kunnen regi-
streren. Henk Visser: "Waar i, een werk-
nemer mee hezig? En hoc lang al? Wat i,
de aanslagfrequenrie? Er z.ijn 7.e1fssyste-
men die melden: u hent al vijf minuten
aan het telefoneren. De neiging bij lei-
dinAAevenden om memen op heel veel
punten te controleren, i, nu eenm;lal heel
erg groot. Met meer controle verloopt
het werk efficiënter, zeggen managers.
Maar wat ze vooral doen is lllensen naar
hun hand zetten. Dat vind ik toch eng."

Henk Visser is verhonden aan de Rijks-
universireit Limhurg waar hij onder meer
,tudenten economie en cultuurweten-
,chappen onderwij,t in de gevolgen van
de computerrevolurie. En hoewd hij he-
ducht i, \'oor de enorme controle die deze
machines over mensen kunnen uitoefe~
nen, komen cr uit zijn mond geen apoca-
lyptische verhalen over de computer al,
het grote monster dat vrijheden van men-
sen bedreigt.
"Veel voorspellingen die in het \'erleden
vanuit de leunstoel zijn gedaan o\'er de
invloed van COmputer" zijn immers niet
uitgekomen~, ,tdt hij va,t. "Denk maar
aan de HlOrspelling van de papierloze
maatschappij. Computer, jagen het pa-
piergehruik juist op, dankzij al die prin-
ters. Ook vreesde men dat computers
zouden leiden tot een groot verlies van
banen. Toch is de werkgelegenheid in de
automatisering juist enorm toegeno-
men!"
De hoopvolle n'rwJ(hting dM Je compu-

ter vooral geestdodend en \'ersuffend
werk zou overnemen, is daarentegen niet
helemaal uitgekomen. "De kwaliteit van
Je arbeid is door computers niet overal
gestq;en. Nog steeds mogen Houwen het
akelige tahcllenwerk doen omdat ze zo
goed kunnen typen", 7.egt Henk Visser.
"Terwijl je, in het ideale geval, computers
jui,t het routinewerk moet laten doen,
zodat het interessante werk voor mensen
overhlijft." Wat dat betreft ziet hij weinig
in de onrwikkeling van computerpro-
grammJ's die proheren recht te spreken,
zoals de ~Iaastrichtse informaticus Jaap
van den Herik enkele jaren geleden voor-
,pelde. Afgezien \'an de v'raag Of compu-
ters berer dan menscn de s(huld van een
verdachte kunnen bepalen, vindt Henk
Visser het verre van wemelijk om juist
computers voor deze zaken in te schake-
len. "'Vat is cr nu interessanter dan recht-
spreken? Zoiets moet je zelf doen, via de
klassieke manier van hoor en wederhoor.
Het is gewoon zonde om een machine dat
werk te laten doen."

Ook de leer populaire \'raag of mensen
in staat zijn computers te bouwen die
'even' intelligent of creatief zijn als men-
sen, noemt Henk Visser niet bijster inte-
ressant. "Mensen die met heide benen op
de grond staan, kunnen beter andere vra-

Computers maken
nieuwe methoden
van controleren
mogelijk. Dat is
onpersoonlijk,
maar is dat ook erg?

gen over de computer stellen. Zoals: hoe
gebruik je computers op een zinvuIle ma-
nier? Kun je je verlaten op de uitkomsten
van een (Omputer bij v'oorspellingen of
bij het voorbereiden van beslissingen?"
~1et het aanroeren van deze kwesties laat
t1enk Visser zien wat hem interesseert
aan de gevolgen van de (Omputerrevolu-
tie. Hij wil nagaan hoe het toenemende
gebruik van t:umputen humanistische
waarden hedreigt. Daartue stelt hij een
vraag als: in hoeverre verbeteren (ompu-
ters de kwaliteit van arbeid? Of: in hoe-
verre ontkennen (omputt'rs de unidteit
van mensen? Computers manipuleren
immers gegevens van mensen. Ze kennen
deze mensen echter alleen doordat ze hun
's(haJuw' kennen, bijvoorheeld in de
vorm van een sofi-nummer. Het manipu-
leren van aan mensen gekoppelde sofi-
nummers biedt fantastÎsche mogelijkhe-
den voor hureaucratischt, bestrijders van
fraude. Zo heeft fraudebestrijding door
het koppelen van bestanden een grore
vitKht genomcn. Tot grote vreugde van
(olltroleurs en tot groot verdriet van de-
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Met meer controle verloopt het werk
efficiënter, zeggen managers. Maar wat ze
vooral doen is mensen naar hun hand zetten.

genen die via doe koppeling van bestan-
dl'n worden gtcontrolcerd. Een veel ge-
hoord argument tlogen het koppc!l"n van
he,tanden i" dat het priva<.:y ><.:hendten
mensen tot etn onpersoonlijk nummer
redu<.:eert. MDat mensen zich verzetten te-
gen een onpermonlijkt" ht"handc!ing, vind
ik op zichzelf terecht~, zegt Henk Visser
daarover. Hij vraagt ~.ich af of Je onpl.t-
soonlijke mamCT waarop computers
Jlle!J<;tncontroltftn, wC"!zo inhllma,m is.
~Feit I>dat tr tl"rsr \'t"rdenkingen lijn, 10-
als \'an helastingontduiking of frall1.iC"
met dl' hijstand. Controleurs stellen er
eer in zoveel mogelijk verdadm:n op te
sporen, Daar gebruikcn zc computers
voor. Computers m:lkl"n nieuwe metho-
den vau controleren mogelijk. Dat is le-
ker onpersoonlijk, m,lar is dat ook l"rg?
Een andere manier van controleren ~_Oll
zijn: posten \"oor de deur van l'en \'Cr-
d,tchte en kijken wat hij allemaal doct,
~let wie gaat del.e persoon om? Wal doet
hij 'lllcmaal? Iht is een \"rel persoonlijker
manier van controluen, zou je dat liever
hebben? kJl'n'en wil een persoonlijke
behandeling, lIlaar niet als dat hespieden
betekent. "
Dtze llitspr:1.ken typeren Henk Vissers
beludering van de gevolgen van de com-
puterrenllutie, Hij wil wijzen op dl" ver-
g'lande <.:onsequelltits van ,Iuwmatise-
rinl!, voor 'de gewOlll' burgl'r', Illaar hij
weiJ,:ert om al te grote uitspraken of
voorspellingen te doen. Mensen moetl"n
~è1f bl"stis'ien welke toep:1.s,ingl"n ll" :1.all-
v,urdkur, h'lndig of juist vef\wrpdijk
vinden. Bm'l"ndil'n, 10 benadrukl hij, lijn
het niet dl' machines zelf die tot ingrij-
pendc veranderingen leiden, maar de
soms ahsurdl" manier w3arop men,en de-
lC machines h:1.nrertn. "Ik geloof d:1.thet
l'en CnA"kamerlid was die het idel" had
Ulll be,t:1.nden van de sociale dienst te
kuppeltll ,1<111de autort"gi,tratie, Hl"t ach-
Il'rliggende idee wa, dat hijstandstrek-
ker, met te dure auto's fraudccl"n, Zo'n
veronderstelling hedt natuurlijk niets
met computers te m:1.kl"n,ma:1.r met het
idee d:1.tmensen meI een bijstandsuitke-
ring geen grote uilga\"en kunnen dOl"n.
Terwijl ll' best ecn dure aulo ol'crgeno'
men of gekregen kunnen hebhen, "
liet lijn mellsen die computers besturl"n
l"n niet andt"rsom, zegt Henk Vissl"r. "[k
Iwnadruk het instrumentele karakter van
m,Khines. COlllputt"rs hl"hben gten waar-
den. Een computcc is een informatiCl"er-
werkend sysleem, het rl"sultaat van ge-
compliceerde techniek. Het gebruik van
een computerloepassing zal aanleiding
gen'll tot, SOIllS J,:rote, gedragwl"rande-
ringen, loals in hel gCV:1.tV:ln massale
controle \'an bdastingaangiftl"n. ~laar
dat weet je \'an tl"vorl"tI,"

"Techniek i, zeker ni(,t lllystiek. Je moel
nadenken owr wat je erl11('e wil. En Je
moct l"llIlslant hijsrurl'n, trl"IJds a<.:hlerha-
tcn, controleren oÎ dfecten van compu.
tergebruik de effe<.:tenzijn dil" je hebben
wil. \'('at dat betrdt is Je twintigste teuw
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wel ap,I[[. Uit de vocigl' industriële revo-
lutie kwamen pro<':l"ssen voort die niet
wartn voorlien, Zoals het vuile werk in
de mijnm dar ved e1ll"nde hedt voortge-
bracht. :\Lur in deze l"euw denken veel
mensen tegelijk meI dl" onrwikkl'lingl"ll
na over de gcvolgen l'f\'an. Natuurlijk, l'r
g:1.at veel mis. i\laar iedereen is er v:lil
overtuigd dat we motten nadenken over
de gevolgtIJ van wat we doen. ~
\Vl" komen te sprl"ken over de electroni-
sche snelweg, zual, de werddwijde com-

Jllullicatie tussen cumputers wordt gl"-
1I0emd. liet "erbiIlJl'n van <.:omputers \'ia
modems tn glawezelkahels wordt l'lTI-
vuldig toegejuicht; dl" e1ectronischc snel-
weg tovert de wereld om lor een echIe
glo/hil l'il/dgl'. Vi,1 Imemet kunnen men-
sen immers op ecn goedkope manil'r we-
rdJwijd met elkaar <,:olllmuni<.:erell.Ze
kunnen informatie VtfSrurtn en verlamc-
kn of via discussiegroepen in conr:lCt ko-
llll"n met vakgl"lloten of g6ntereseerden
in een speciliek underwerp. Volgl"ns dl"



misten begrijp ik echt niet. Het lijkt cr op
dat Zl: hun eigen situatie, die blijkbaar
gumtig is, uitbreiden tot de hele wercld.
Die jongens zijn gewoon leuk hezig met
het leggen van contacten en denken ver-
der niet na. Waarom vragrn ze bij al die
onrwikkelingen niet of we die wel willen?
Als je 1.iet, dat vooral het bedrijfsleven
zich stort op de ele<.:trunische sndweg,
dan kun je daar genoeg Hagen bij stellen.
Juist het bedrijfsleven denkt aan andere
dingen dan aan het dichtrr bij elkaar
brengen van mensen."
Als geen ander weten ondernemers ook
dat de vrije uim'isseling vJ.n informatie
niet bestaat. Vrel informatie, ook op In-
trrllet, moet immers worden gekocht.
Henk Visser: "Als je voor informatie
moet betalen, dan worden al die pra<.:hti-
ge mogelijkheden je snel ontnomen. Ook
daar hoor je de optimisten niet over pra-
ten." Wd denkt hij dat de informatie-ex-
plosie de wercld voor nieu\ve problemen
stelt. Dar bleek bij de aardbeving in Ja-
pan. Een seismografisch instituut had via
Internet laten weten dat de kans op een
aardheving groot zou zijn. ~taar nie-
mand nam cr nota van. "Er zijn zoveel
berichten en zoveel gekken. Hoe maak je
onderscheid tussen serieuze en niet seri-
euze berichten i' Dat is het werkelijke pro-
bleem. ~eem de ontdekking van de kou-

Techniek is niet
mystiek. Je moet
nadenken over wat
je er mee wil. En je
moet constant
bijsturen.

de kernfusie. Iedereen is het cr over eens
dat die ontdekking zo insloeg doordat
het bericht op Interner verscheen. Dar
lukte weer allerlei re<Kties uit, waardoor
het sneller in de pers kwam." Als het ex-
periment alleen in een wetenschappelijk
tijdschrift was gepubli<.:eerd, dan waren
er maanden over gegaan voordat her he-
kend wu lijn geraakt. Wat dat betreft
versnelt Internet de rea<.:tiesop zoiets als
koude kernfusie, wat zo spe<.:ta<.:ulairleek
dat instituten over de hele wereld zo snel
mogelijk het experiment wilden herha-
len. Henk Visser: ~Dat experiment heeft
heel wat mensen van hun werk gehou-
den. Dagen lang zijn wetenschappers be-
zig gewl'est met het herhalen ervan. En
achteraf bleek al het ook nog l'enS voor
niets, omdat de proef met koude kernfu-
sie niet reproduceetbaar bleek. Zo zie je
maar: in het ideale geval zou je van te vo-
ren kunnen vaststellen welke informatie
zinnig is en welke niet. Maar realistisch is
die mogelijkheid niet." •

<

hedendaagse ontwikkelingen, ook als ge-
wone hurger. Toch kan ik meer voorstel-
len bij de pessimististen dJ.n bij de men-
sen die zo optimistisch doen! Die opti-

Henk Visser

/

grootste optimisten lost de clecttonische
snelweg alle moderne problrmrn in dr
werrld op; zo zou de milieuverontteini-
ging afnemen omdat reizen overbmlig
wordt; voor wie thuis gaat tclewerken,
zal de combinatie van leren, werken en
zorgen niet langa prohll:matisch zijn;
door referenda per computer komt het
ideaal van directe democratie binnen he-
reik. En toegang tot de meest ohscure in-
formatie is voor niemand merr proble-
matisch.
Hek Visser toont zich erg sceptisch over
deze rooskleurige toekomstvisies. ~Kijk,
ik vind het niet goed om pessimistisch te
zijn over de gevolgen van de compurerre-
volutie. Pessimistis<.:hzijn betekent im-
mers dat je je neerlegt bij de negatieve ge-
mlgen ervan, terwijl je je juist zoveel mo-
gelijk invloed moet zien te verwerven op
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Bertrand RusselI

door Alice Broeksma

, J

Bijna een eeuw oud werd hij: geboren in 1872 en overleden in 1970. dit jaar precies 25 jaar geleden.
Een lang, bewogen, vitaal en complex leven was het, vol rebellie en passie. Van huis uit wiskundige,

raakte Bertrand RusselI in de loop van z'n leven steeds meer betrokken bij de
gebeurtenissen in de wereld. Hij had een brandend verlangen om de wereld

bewoonbaar te maken en nam deel aan tal van campagnes tegen wat hij zag als
onrecht of in strijd met de menselijke waardigheid. Zo leidde de

Russell.Einstein Verklaring tegen
proeven met waterstofbommen
(ondertekend door honderden

geleerden) tot de Pugwash
Conferenties. En met 0." Sartre
richtte hij het bekende RusselI
Tribunaal op. Wie was deze
humanist die hartstochtelijk

maar ook met een grote dosis
ironie en scepsis, streefde naar

\
een betere wereld?

Een portret.



Russeli worstelde om zijn intellect en
passies samen te laten gaan

De Britse filosoof en logicus Benrand
RusselI, votige eeuw geboren als won
van tadicale atistocraten, was niet bang
VOOtcontroverse. Met zijn pen als stotm-
ram beukte hij, tot zijn laatste dagen als
97-jatige, tegen de poorten van de geves-
tigde orde. Alleswat riekte naat valse be-
weegredenen, klakkeloos geloof en zucht
naat macht moest het ontgelden. Toen hij
in de Eerste Wereldoorlog als dienstwei-
geraar in de cel zat, zorgden de vrouwen
die van hem hielden voor vazen met bloe-
men en toevoer van aardbeien. Op de bij-
tende vraag of hij soms ook een kanarie-
piet bliefde, antwoordde hij dat hij het
liefst een Orang Oetang als celgenoot
had: "Om licht te werpen op de Geest in
zijn oorsprong en in het kabinet", en
voegde toe dat de gevangenis "sommige
van de voordelen had van de katholieke
kerk". Hij geloofde dat de wereld beter
kon zijn als de mensen hun menselijkheid
maar zouden kunnen onthouden. Bert-
rand Russeli (1872-1970): vredesactivist,
vrijdenker en het geweten van zijn tijd,
voorbeeld voor humanisten en rationalis-
ten.

Russeli is de geschiedenis ingegaan als
één van de meest veelzijdige en invloed-
rijke denkers van de twinrigHe eeuw.
Ooit werd hij 'een filosoof in aanbouw'
genoemd. iemand die tot op het laatst
vragen bleef stellen en in van alles was
geïnteresseerd. Voor de Eerste Wereld-
oorlog richtte Russeli zich bijna volledig
op mathematica en theoretische filosofie,
maat daar kwam drastisch verandering
in. onder meer door zijn in woede uitlo-
pende verbazing over de mechanismen
van oorlog. Zijn werk werd sreeds toe-
gankelijker voor het grote publiek en hij
viel in de smaak door zijn helderheid en
zijn met humor doorspekte observaties.
Hij had het ook over geluk. dat hij om-
schreef met "een zo breed mogelijke inte-
resse, en zoveel mogelijk vriendelijk en
niet vijandig reageren op andere men-
sen". In een lijst voor Reader's Digest
somde hij op hoe de wereld beter kon
zijn: door nooit te berusten in wat men
als slecht ervaart, racistische praat nooit
door de vingers te zien, te strijden tegen
vooroordeel, luiheid en lichtgelovigheid.
Hij adviseerde in hetzelfde stuk niet bang
te zijn om ophef te maken. Later, toen de
kernwapenwedloop uit de hand liep, riep
Russeli op tot burgerlijke ongehoor-
zaamheid. Lezers schotelde hij de meest
uiteenlopende onderwerpen voor. over fi-
losofie, mathematica, wetenschap,
ethiek, sociologie, geschiedenis, geloof,
politiek en educarie.
Met één van zijn vier echrgenores opende
Russeli in 1927 zijn eigen school voor
kinderen van twee tot twaalf jaar om hen
toe te rusten voor een moderne wereld.
"Niet als onverschillige intellectuelen,
maar verantwoordelijke mensen met
hoop, bewust dat cr grote dingen moeten
worden gedaan". Het verhaal wil dat cr
door de op gang gekomen geruchten-
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stroom over de nogal vrije opvoeding een
dominee aan de schooldeur kwam, die
'Good God' uitriep en onmiddellijk door
een klein bloot meisjeop de vingerswerd
getikt met 'Er bestaat geen God'. Het zijn
voorvallen, die de Britse schrijfster Cara-
line Moorehead heeft opgetekend in haar
enige tijd terug verschenen biografie over
RusselI. Het voorbeeld van de dominee
noemt ze 'twijfelachtig', maar het scherst
de sfeer van de tijd. Moorehead's biogra-
fie is door de Britse pers tot 'zo ongeveer
het laatste woord over RusselI' be~tem-
peld. Het boek geeft een beeld van de
enorme hoeveelheid werk die Russeli
heeft verzet, van de landen die hij be-
zocht, de beroemdheden die zijn pad
kruisren, landen en mensen die hem beïn-
vloedden, en die zich door hem lieten
beïnvloeden.

Russeli kreeg tot ver huiten het eigen
continent aanhang: tot in Amerika, Ja-
pan en China toe. Bij Lenin stond zijn
werk op de plank. Als één van de eersten

waarschuwde de Brir tegen de bolsjewis-
ten, maar in de oorlogs7.uchrvan de Ver-
enigde Staten zag hij het werkelijke ge-
vaar. De Amerikanen en de eigen regering
kreeg hij geregeld aan het schuimbekken,
de rechter maakte zelfs in de TweedeWe-
reldoorlog 7.ijnaanstelling aan de univer-
~ireit van New York ongedaan, niet al-
leen omdat zijn kritiek op de Amerikaan.
se politiek steeds harder werd, maar ook
door zijn eigen, vrije levenshouding. Ook
in Cambridge was hij een tijd uit de gra-
tie. Caroline Moorehead schrijft dat ko-
ning George de Zesde het daar over had.
toen hij Russell na de TweedeWereldoor-
log de (hoge) Orde van Verdienste gaf.
De koning zei bij het opspelden: ••u heeft
zich soms gedragen op een manier die
niet door de beugel zou kunnen als die al-
gemeen werd aanvaard". RusseJl diende
hem meteen van repliek. "Hoe een man
zich moet gedragen hangt af van zijn be-
roep. Een posthode bijvoorbeeld moet in
een straat op alle deuren kloppen om
brieven te bezorgen. Maar als iemand an-



De proloog uir: '8ertrand RusselI, Autobiografie 1872-1914'.

Hij geloofde dat de wereld beter kon zijn
als de mensen hun menselijkheid maar
zouden kunnen onthouden

weggestuurd naar een kostschool. Bert-
rand had weinig contact met leeftijdge-
noten en ontwikkelde een intens innerlijk
leven, vol idealistische gevoelens en be-
spiegelingen die hij later \loor een deel
toeschreef aan gesublimeerde sexllCle
verlangens. Hij had grote honger naar
kennis. Op l.ijn elfde begon hij te twij-
felen O\'er geloof en op die leeftijd,
schrijft !l.loorehead, "ontdekte hij Eud-
ides". Zijn broer Frank kwam echter met
de kennis thuis dat de grondregels over
geometrie niet definitief waren bewezen
en gewoon moesten worden gell'etd.
Bcrtrand was daar l.eer tcleurgl'steld
over. Het werd het patroon van zijn filo-

Bertrand kreeg les aan huis, Lady Russcll
probeerde haar 'engelenkind' puur te
houden. frank, die opstandig was, werd

'treurige christelijke nederigheid'. Uit-
stapjes naar de grootsteedse familie van
zijn moeder waren een verademing, hoe-
wel hij zich tegelijkertijd geïntimideerd
\loelde door de overdaad en de luidruch-
tige discussies aan tafel tussen wie er daar
ook maar wilde aanschuiven van het om-
vangrijke aantal bloedverwanten.

Waarvoor ik geleefd heb

een vooruitstrevende, maM zeer autori-
taire en christelijke vrouw. Ze ",,'enste
voor haar kleinzoons <nuttige en gorde
levens' en had weinig sympathie voor we~
rrlds succes. Bertie en Frank werden
sp<trt,uns onder de duim gehouden. Er
werd weinig gegeten en dan voorname-
lijk grOl'nten. De swelen waarop ze zaten
waren met 0pl.et ongemakkelijk. De jon-
gens krel;en geen suiker of fruir, omdat
dat slecht zou zijn. Elke ochtend moesten
ze in een koud bad om daarna, van half
acht tot acht, piano te studeren in een
koude kamer, ge\'olgd door gebed.
Die jeugd was niet alleen maar sombl>r,
maar RusselI kreeg een hekel aan de

Drie passies, eenvoudig maar overweldigend sterk, hebben mijn le\'en beheerst: het
verlangen naar liefde, de drang naar kennis, en ondraaglijk mededogen met her
lijden der mensheid. Als machtige stonnen hebben deze passies mij heen en weer
geslingerd, grillig en onberekenbaar, over een diepe oceaan \'an folterende angst rot
aan de rand van de wanhoop. Ik heb aanvankelijk liefde gezocht omdat zij extase
brengt - een zó grote extase dat ik dikwijls mijn hele verdere leven had willen
opofferen voor luttele uren van deu vreugde. Ik heb de liefde daarna gezocht
omdat zij de eenzaamheid opheft - die \'crschrikkelijke eenzaamheid waarin een
sudderend bewustzijn o\'er de rand van de wereld kijkt in de koude, onpeilbare,
levenloze afgrond. En tenslotte zocht ik haar, omdat ik in het verbond van de
liefde, in een mystieke miniatuur, iets heb aanschouwd \'an de hemel zoals heiligen
en dichters zich die "oorstellen. Dát heb ik gezocht en al mag het dan ook te mooi
lijken voor een mensenleven, dat is het wat ik - tenslotte - heb gevonden. Met
eendere passie heb ik naar kennis gedorst. Ik heb de harten der mensen willen
begrijpen. Ik wilde weten waarom de sterren stralen. En ik heb getracht de
pythagorische theorie te doorgronden van de magische kracht die door het getal
wordt uitgeoefend over de verandering van de tijd. Iets daarvan, nier veel, heb ik
bereikt. Liefde en kennis, voorzover zij mogelijk waren, hebben naar de hemelen
geleid. Maar steeds weer bracht mededogen mij terug naar de aarde. De nagalm
van kreten van pijn weerklinkt in mijn hart. Hongerende kinderen, slachtoffers die
gefolterd worden door hun onderdrukkers, hulpeloze oude mensen die een gehate
last voor hun zonen zijn en de hele wereld van eenzaamheid, annoede en pijn
vannen een bespotting van wat menselijk leven zou moelen zijn. Ik snak ernaar het
leven te venachten, maar ik kan het niet en ook ik lijd. Zo is mijn leven geweest. Ik
vond het de moeite waard en ik zou het graag overdoen als mij de kans werd
geboden.

leed wen Ikrtie vijf jaar was. hloorehead
schrijft dat Russcll zich weinig meer zou
herinneren dan de minzaamheid van zijn
grootvader, maar Lord Johns liberale ge-
zindheid liet duidelijk sporen na. Evenals
de herinnering aan de tlhiele oom en tan-
te in het huis, die Russeli de rest van l.ijn
levelI bang liet zijn voor krankzinnigheid
in zijn eigen nageslacht. Het was Lady
Russeli die hem die angst had ingeprent.
De grootmoeder liet Bertrand opgroeien
onder een straf regime. Lady Russeli was

ders op alle deuren zou kloppen zou hij
als publieke overlast worden be-
schouwd". Een jaar later won hij dl' No-
belprijs \'Imr Literatuur.

Bijna een eeuw lang leefde Betrand Rus-
sell een heftig leven. I Jij werd geboren op
18 mei 1871 als zoon van Amberley Rus-
sdi en Kate Stanley. "Het was een goed
moment om geboren te worden"', schrijft
Moorehead in haar biografie. "Koningin
Victoria was halverwege haar regime,
Disraeli haar premier; Willem I keiler
van Duitsland, Paus Pius IX in het Vati-
caan. Tennyson was de gelauwerde dich-
ter. In Londen begon de aanleg van dl'
ondergrondse ter aanvulling van de paar-
detram. Het Suel Kanaal was open. [n
Frankrijk, Duitsland en Italië floreerdl'
de opera. Darwin had net zijn 'Descent of
:-'Ian' gepubliceerd"'.
Het aristocratenkind kreeg de namen
Bertrand Arthur William, kortweg Ber-
tie, kleinzoon van Lord jobn RusselI, die
rwee maal premier was onder koningin
Victoria. Een geslacht van diplomaten,
militairen, bisschoppen en politieke lei-
ders. De stichter van de familie, l'en favo~
riet van Hendrik VIII, was ooit steenrijk
gestorven. De peetouders van Bertie wa-
ren twee vergevorderde rationalistische
radicalen: Helen Taylor, een van de eerste
suffragettes, en haar stiefvader, de filo-
soof john Stuart :VIiI!. Met hem sprak
Bertrands vader Amberley over religie,
verschillen in doctrine en over de on-
rechtvaardigheid vrouwen te hehandelen
als 'baarmachines'. Bertrand RUSSl~lls
moeder, Kate Stanley, kwam van een
adellijke familie Ierse jacobieten.
Russclls ouders stonden snel bekend om
hun radicale denkwijze. Amherley zettc
zich in voor geboortebeperking waar-
door hij zich dc haat van de Victorianen
op de nek haalde, Katc streed voor vrou-
wenkiesrecht. Het l,.'Chtpaar was niet al-
leen onorthodox in politieke en sociale
visie, ook in huis waren er andere ge-
woonten. Als ouders besteedden ze veel
tijd met de kinderen, Frank, Rachel en
Bertie. Die moesten <nunig en onafban-
kelijk< opgroeien. Als huisonderwijzer
werd Darwin-deskundige DoughlS Spal-
ding aangetrokken. Spaldinl; liet al gauw
zijn experimentele kippen door salon en
bibliotheek rondlopen en hield binnens-
huis bijen. lIrt gezin kreeg er alleen nog
maar meer de reputatie door rxcentriek
te 7.ijn.
Lang duurde het niet. Kate, AmberJey en
Rachel stierven aan ziektes. Bertie was
nog maar nauwelijks kleuter en al wees.
Hij werd met zijn oudere brorr frank on-
dergebracht bii zijn grootoudrrs op een
buitengoed met uitzicht ovrr dl."Theems
Vallei en Windsor CasrIl'. Amberie}' en
Kate hadden Douglas Spalding als voogd
voor de kinderen aangewezen, maar dat
wist hun grootmoeder door de rechtbank
ongedaan tl." maken. Hun grootvader,
l.ord john, was al hoogbejaard. Hij over-
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Het geluk van de mensheid was veel
belangrijker voor hem dan z'n eigen
tevredenheid, en die van de mensen in
zijn buurt

In de jaren dertig wilde Russeli de
maatschappij veranderen, aan het eind
van zijn leven wilde hij simpelweg af van de
wapens die de wereld konden vernietigen

sofische carrière: Russell had gn'n zin
kennis voor 7.oete koek aan re nemen.
Een van zijn eerste doelen werd na te
gaan uhoeveel we weten en met welke
gf:lad van 7.ekerhejd of twijfc1~.

Toen hij in HNO naar Trinity College in
Camhridge ging om wiskunde te stude-
ren, geloofde hij nog dM het mathema-
tisch model de oplossing was \lOOralles.
Hij liep nog te tohben over w:lt hij met
religie moest. Caroline .\Ionrehead
noemt zijn gemoedstoestand van die da-
gen 'een smat \fan religieuze moedeloos-
heid, zonder te weten waarmee dat te
\lervangen~, en voegt toe dar Cambridge
in die tijd al van 7.n geloof af was. Mede-
studenten die een vergelijkh,lre geloofs.
crisis hadden meegemaakt leefden pro-
heemloos zonder religieuze overtuiging,
Camhridge gaf Russell een bredere Înte-
resse. Hij liep diren imellectuec1 in het
uog en werd uitgenodigd lid te worden
van I.'en exclusieve dub denkers. 'The
Apostlcs', die met grote regelmaat dehat-
teerde. El.n select gezelschap dat het over
onderwerpen h,ld als: 'Is een leven ge-
noeg', [n dc gedachten wisseling mocht
niets worden achtergehouden. hct ging
om totale eerlijkheid. Russell schreef cr
over: "liet was een principe d,lt cr gecn
tahoes zouden zijn, geen beperkingen,
dJt niets als schokkend werd opgevat.
geen grenzcn voor ahsolute vrijheid van
Spt.culatie ~.
Hij raakte meer geïnteresseerd in polirick
en ontmoette de memfysicus .\lcTaggart,
de wiskundige Whitehead en George
.\Ioore, die zich als filosoof zou gaan bI.'.
zighouden meT de analyse nn de hetekc.
nis \.,tn tJJI. De ontmoeting VJn de heide
mannen ging de geschiedenis in als 'de
mijlpaal in de ontwikkeling van de mo-
derne ethische filosofie'. De dialoog be-
gon hij The Aposties, waar Russeli stelde,
dat Camhridge tut zo.n sceptische hou.
ding leidde, dat het voor afgesmdeerden
onmogelijk was prakti ••ch te In.en .
.'vloore antwoordde dat het de taak was
van Cambridge de scepsis te verspreiden
~tot eindelijk iedereen weet dat hij abso.
luut niets kan weten ~. RlIsse11\'oorspelde
,\loore een grootse wekomst, "als hij niet
gek werd of doodging.'.

RusselI richtte zich, na het briljant afslui-
ten van zijn studi(.richting, op filosofie.
lIij las van alles: de vroege Grieken, Pb.
10, DescJrtes. I.eihniz, Spinoza, Hume,
Bacon, Kant. Russc11 hing het Idealisme
nog aan, in de overtuiging dM alleen
grondbegrippen de echte werkelijkheid
vormen en dat voorwerpen geen eigen
z.clfstandigheid hebben, .\har daartegen
7.011hii. met ,\loore, rebelleren en tevoor-
schijn komen als de Realist die hij de rest
van 7.ijn filosofische loopbaan hled.
RlIssel verwierp religie lIog nier helemaal,
maar Z:1ghet nu, onder invloed van The
Apostles, steeds meer als een onderdeel
van 'waarheid'. Als agnost sloor hij zijn
sllldcntcmijd in Cambridge af. Later
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schreef hii in 'W'hy I am nor a Christian':
"Men hoort vaak dat het heel fout is reli-
gie aan te vallen, omdat religie mensen
waardig zou maken, Dat heb ik gehoord;
ik heh het niet gemerkt .. , Het komt me
voor dat mensen die daar J:1n vasthou-
den oveT\vegend slecht zijn, Religie is
denk ik gebaseerd op, voornamelijk,
angst. .. angSTvoor mysterie, verslagen te
worden, angst nlOr de dood". Zijn argu-
menten tegen het bestaan van een god
zijn nog steeds in gebruik.
Hij hled, voorlopig, in Camhridge als
'fellow' en stortte zich met zijn voormali-
ge mentor en \"Tiend A.:\f. \'(:'hitehead op
het schrijven van de Principia Mathema-
tica, dattussell 1910-1913 in drie delen
uitkwam over de logische hasis van wis-
kunde. Een geweldige klus die jaren in
beslag nam en Russc11 hehoorliik uitput-
te. Maar de pers prees het resultaat, ~dat
mathematica op el.'n meer solide basis
had gezet dan het heelal zeW.

In dezelfde periode spedde zich ook het
l.-~rstl.scenario af van een typische Rus-
se1l-liefde, een patroon dat zich in al zijn
onaangenaamheden hleef herhalen. Als
studem werd hij hartstochteliik verliefd
op AI)"s,de dochter van een Quaker-echt-
paar . .\laar nog voordat hij met haar
trouwdt', bleek uit 7.iin brieven dat hij
duideliik de sterkere was in de relatie.

Naarmate de jaren verstreken, voelde zij
zich ook steeds meer de mindere, totdat
Russell alleen nog maar haar slechte kan-
ten Z,lg en haar in 1921 definitief aan de
dijk zetrc, Hl't echtpaar had geen kinde-
ren, nog uit angst voor erfelijke krank-
zinnigheid . .\laar Russell had het, in een
tijd daT moraliteir, ethiek t.n de filosofie
van heru ••tin~ tot zijn bvoriete gespreks-
onderwerpen hoorden, ook "eel o\"Crou-
derschap. Hij schred: '.Het schijnt me
toe dJ( kinderen, ondanks alle zorgen en
werk liie ze veroorzaken. de gTOmSte
band met het leven zijn die men kan heh.
hen ... Ze 7.orgen voor een overgang uit je
Ego die makkelijker en naTUurlijker is
dan welke andere manier dan ook ~.
RusselI had al jaren een minnares, Lady

Ottoline, een kleurrijke society-figuur die
salon hield. Zij nok mensen aan als AI-
dous Hux1ey, Virginia Wonlf, D.H. La-
wrence, E..\1.. Forster en Katherinc
Mansfjeld. ~OtTOline maakte me minder
puriteins", schreef Russell. De groep vJn
Ortoline groeide. gistte, veranderde, rod-
delde en schreef over elkaar. Met D.H.
I.awrence bijvoorbeeld kreeg Russell
hooglopende ruzie; RusselI verweet de
schrijver latt."r "een hlnedhewustzijn dar
rrge1reeht naar Ausehwirz leidt". Woolf
schreef m.cr Berrrand: 'Hij is een grote
egoi'st, en dat helpt. En wat een plezier-
deze geest op veren'. En Alys schreef toen
her huwelijk strJndde in haar daghoek:
'Zijn natuur is z.ielig in zijn suhticle abso-
luutheid: geloof În een absolute logica,
absolute ethiek, ahsolute schoonheid, al.
les van het meesr verfijnde en gezuiverde
soort ... de onbuig7.ame manier waarop
hij dat toepast doet me vrezen voor zijn
toekomst en de toekomst van degenen
die van hem houden of van wie hij
huudt",
RusselI, die na Alys nog drie keer zou
trouwen, talloze vriendinnen had en pas
als hooghejaarde rust \"lllld in een huwe-
lijk, worstelde om zijn intellect en passies
samen te laren gaan. De Victoriaanse tijd
was tenslotte nog maar net voorbij. Aan
een vriendin schred hij: "Her is ijzing-
wekkend te zien wie, in de strijd, in de

meeste huwelijken, de martelaar is en wie
dl. gemartelde; daar is hooguit een paar
jaar voor nodig en als het vaststaat heeft
de een geluk en de ander is deugdzaam.
Iluwelijk, al dat soort rebties, heeft nog-
al oneindige mogelijkheden tot pijn; toch
geloof ik dat zulk nabij conIJet mer men-
sen goed is~. Hij eistt."trouwens wel wat:
Russeli viel op intellectuele vrouwen, 7.et-
te zich actief in voor Houwenkiesrecht,
maar hield er tegelijkertijd de mening op
na dat vrouwen intelleCTUeel minder ca-
paciteiten hadden dan de man.
Russc11 kreeg in latere huwelijken twee
zoons en een dochter, Kate. In haar boek
'Bertrand Russel1, my father', maakte
Kate de halans op met: 'Het komende ge-
luk van de mensheid was veel be1angrij.





Door zijn oproep tot burgerlijke
gehoorzaamheid in 1961 zat hij als bijna 90-
jarige een week in de cel

Hij had het over geluk dat hij omschreef met
'een zo breed mogelijke interesse en zoveel
mogelijk vriendelijk en niet vijandig reageren
op andere mensen'.

ker voor hem dan persoonlijke tevreden-
heid- en dan nid alleen van hem, maar
ook van degenen in zijn buurt. Net zoals
voor Rousseau was 7.ijn liefde vonr de
mensheid dieper dan zijn vermogen om te
gaan met mensen apan'.

Er kwam een duidelijk keerpunt in Rus-
sells alj:;emene afslandelijkheid toen hij
bij een vriendin was die lichamelijk iJl"
stortte. Russeli dacht dat ze dood ging en
door wat hij zag kreeg hij op slag meer
begrip voor de zwakbeid van de mens.
Hij heef[ hl,t daarover in een veel aange-
haalde passage in zijn autobiografie:
-Plotseling verloor ik de grond onder
mijn voeten. Ik overpeinsde dat de eell-
zaamheid van de menselijke ziel omhaag-
lijk is; dat er niets in kan doordringen,
behalve de hoogste intensiteit van het
soort liefde dat religieuze leraren hebben
gepreekt; wat hier niet uit voortkomt is
schadelijk of up z'n best nutteloos; het
betekent dat oorlog verkeerd is, dat on-
derwijs aan privescholen te verfoeien is,
dat ht'r gebruik van m:lChtmoet worden
afgekeurd en dar men in menselijke be-
trekkingen moet doordringen in de kern
van de eenzaamheid van ieder mens en
daar tot moet spreken".

De I\oerenoorlog aan hct begin van dC7.e
ceuw maakte van Russcll een pacifist,
maar md een slag om de arm: het voeren
van strijd vond hij acceptabel als het ging

om puur 7.e1fbehoud,als hrt alternatief
van oorlog nog s1cchtrr was. De oorlog
tegen Bitler steunde hij daarom, maar de
wapenwedloop tijdens de Koude Oorlog
veroordl.c1dehij in alle talen. Hij schreef
dat hij had verwacht dat de ouderdom
"leven in elegante cultuur 7.0Ubrengen",
maar in plaats daarvan was hij verwik-
keld geraakt in de dwaasheden van de
wereld, niet in staat zich daarvan te be-
vrijden. Sinds 1914, zei hij, had de we-
reld consequent de verkeerde dingen ge-
daan. Aldus maakte hij zich, en hij was
toen al ruim tachtig, stl'eds ernstiger on-
gerust O\'erde toekomst van de wereld.
Russcll ontdekte de mogelijkheden van

radio en televisie om door te dringen in
de huiskamer, ondertekende met Einstein
en zes andere Nohdprijswinnaars een
manifest tegen kernoorlog en zette, als
eerste, een internationale conferentie op
over de mogelijke gevolgen van de kern-
bewapening en de verantwoordelijkheid
van weten"Chappcrs. Hij deed mee aan
demonstraties regen kernwapens; zijn
frêle verschijning en zijn grote naam
dwongen rt.spcct af, ook al kwam hij
dont z.ijn oproep tot burgerlijke onge-
hoorzaamheid in 1961 als bijna negentig-
jarige nog een week in de cel; Russeli var-
te dal op als een grote overwinning. TIj-
dens de Cuba-crisis in 1962 stuurde hij
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Mogelijkheid om te hopen

Dat er sprake is van wederzijdse ontwapening,
zou heel goed kunnen komen omdat er
mensen als Bertrand Russell zijn geweest

Vijftien maanden ~c1edenwerd de laatste tekst openbaar die Berlrand RusselI
schreef. In dil korte 'teSlament' uit 1967 maakte de toen 95-jarige Russeli de balans
van de wereld en zijn leven op. Anno 1967, met de Cubacrisis nog vers in het ~eheu-
gen en de Vietnamoorlog bijna dagelijks op het netvlies, geeft Russeli een sombere
visie op het voortbestaan van de mensheid. Maar ergens in de tekst duikt de zin op:

'Indien de •...rede de eerstkomende tien jaar bewaard kan blijven,
is er een mogelijkheid om te hopen,'

Russeli vraagt zich vervolgens af, wat hij voor het handhaven van de vrede heeft ge-
daan en met welk effect. 'Iets misschien, maar treurig weinig in verhouding tot de
omvang van het kwaad. Een paar mensen in Engeland en de VS heb ik aangemoe-
digd om lucht te geven aan hun vooruitstrevende denkbeelden, of angst aangejaagd
met de kennis van wat moderne wapens kunnen aanrichten. Het is niet v'eel,maar

als iedereen ev.envecldeed zou deze aarde spoedig een paradijs zijn.'
'Zeg niet dat zulks onmogelijk is: dat is het niet', eindigt de tekst.

'De aarde wacht slechts op mensen die meer naar dat paradijs verlangen dan naar
het toebrengen van kwellingen. In ieder van ons zit een artiest gevangen.

Laat hem gaan om overal vreugde te br'"g~'".'

vanuit zijn huis in Wales relegrammen
naar president John F. Kennedy en Sov-
jet-leider Nikita Krushchev, en hij schreef
een open brief die was geriehr aan 'De
Machtigste Heren'. Hij pleitte hartstoch-
telijk voor een ropçonferentie om een
kernconflict te vermijden. Van Krushchev
kwam tot ieders verbluffing een direct
antwoord. RusselI zei later te geloven dat
zijn woorden hadden meegcholpen een
oorlog te voorkomen, en hij was niet de
enige die dat dacht; later lwakte die visie
af. In de jaren denig wilde RusselI de
maatschappij veranderen, aan het eind
van zijn leven wilde hij simpelweg af van
de wapens die de wereld konden vernieti-
gen. Hij zag uiteindelijk tekenen dat de
wereldleiders ren minste hewust waren
van de enorme risico's.

De Vietnam-oorlog maakte hem woe-
dend. Hij schreef het bock 'War crimes in
Vietnam' en mede door zijn in7,et kwam
cr, met Jean Palll Sartre als voorzitter, een
tribunaal in Stockholm over Vietnam.
Ondertussen ging zijn bijtende kritiek op
Amerika onverminderd door, hij noemde
de leiders 'half-analfahete geesteszieken
met achtervolgingswaanzin', en erger.
Zijn scheldkanonnades werden toen,
schrijft Moorehead, steeds meer opzij ge-
schoven als het oeverloze gebries van een
praatzieke oude man, alleen de linkse
pers publiceerde zijn uitlatingen 110g,en
men hegon zich af te vragen of Russcll se-
niel werd. Zelf vond hij dat zijn woede
over de dwaasheid van de wereld hem
jong hield. Op zijn 95-ste las hij nog
steeds de moderne filosofen, tot de con-
clusie komend dat dat misschien de func-
tie was geweest; dat filosofen hel voor-
stellingsvermogen van de mensen hadden
vergroot, hen de c3paciteit te behben ge-
geven over het universum te denken als
geheel. Hij hleef zeggen dat wat de men-
sen nodig hadden geen dogma was, maar
~een zienswijle over wetenschappelijk
ondenoek, gecombineerd met de over-
tuiging dat de marteling van miljoenen
niet wenselijk is, of dat nu door toedoen
is van Stalin of van een godheid".

Het is dit jaar 25 jaar geleden dat Bert-
rand RusselI overleed. Dat hij invloed
had op zijn eigen tijd mag duidelijk zijn.
Maar wit. wil weten wat Russells invloed
is op lange termijn is volgens Ted 1I0nde-
rich, hoogleraar filosofie aan de Universi-
ty College in Londen, te vroeg. Honde-
rich heeft net de laatste hand gelegd aan
zijn handboek 'The Oxford Companion
to Philosophy'. dat later dit jaar zal ver-
schijnen en 7egt: "Het is een bekend ge-
geven dat filosofen die doodg'lan eerst
een tijd uit de gunst zijn. Dat is ook bet
geval met RusselI en bet is op dit moment
onmogelijk te zeggen of hij terug zal ko-
men als 'onsterfelijk', in de rij van Locke,
Hume en :\.tiI1.Er is natuurlijk een duide-
lijk verschil tussen theorieën en doctri-
nes, en de meer algemene filosofische, in-
tellectuele invloed. Wat die tbeorieën en

doctrines ht'trcit, heeft RusselI cr zeker
met Moore voor gewrgd dat de Britse fi-
losofie uit de hoek kwam van het Idealis-
me, in de richting van logica, precisie en
terughoudendheid. :\.-1aarhet is moeilijk
om lCt'rstellingen van hem te vinden die
nu nog echt in discussie zijn binnen de fi-
losofische wereld, en dat geldt nog min-
der voor 7.ijnMathematica Principia; dat
is trouwens ook nooit een verplicht les-

hoek geweest. Hij heeft 7.elfeens geksche-
rend zijn eigen necrologie geschreven,
waarin hij zoiets zei als: 'RusselI deed zijn
bestt' werk toen hij jong was om daarna
ernstig te verbleken', maar volgens mij is
precies het omgekeerde bet geval omdat
hij in de loop van zijn leven een bewon-
deringswaardige levensfilosofie ontv..ik-
kclde".

Honderich grijpt uit een stapel boeken
Russe1ls 'War crimes in Vietnam' en legt
het met een ferme klap op tafel. "Dit was
zijn belangrijkste werk. Ik ben trots dat
ik kan zeggen dat ik met I\ertrand RusselI
heb meegedaan aan een sitdownactie bij
het parlement. Hij had grote morele en
politieke invloed, door wat hij te zeggen
had heC£thij zeker bet intelligeilte scepti-
cisme aangewakkerd, wals bijvoorbeeld
over het ware karakter van communis-
me. Dat er sprake is van wederzijdse ont-
wapening. dat cr geen catastrofe is ge-
weest, 7,OUheel goed kunnen komen om-
dat er mensen als Russeli zijn geweest. Je
kuilt niet eens beginnen te denken wat er
zou zijn gelx'urd als hij er niet was ge-
weest".
Honderich en zijn collega's geven nog ge-

regeld het 'Ordinary Conception'-(;ol1e-
ge, over algemene opvatting en de nood-
zaak van burgerlijke ongehoomaamheid.
"Dat was zonder RusselI zCt'r waar-
schijnlijk ook niet het geval geweest.
Trouwens, iedere vooruitstrevende poli-
tieke denker zal voelen dat hij door Rus-
scll is beïnvloed. En als linkse dt'nker zeg
ik natuurlijk ook dat ik het totaal niet
eens ben met de versie dat RusselI aan het

eind van zijn leven seniel werd; de geves-
tigde orde zat gewoon niet te wachten op
zo'n hoogbejaarde die vanuit Wales links
en rechts vredeshoodschappen de wereld
in stuurde, waar nog naar werd geluis-
terd ook. Dus: als je nu de balans op
maakt, dan heeft zijn theoretische filoso-
fie vooralsnog geen levende doctrines
voortgebracht. Al kan dat nog altijd ver-
anderen. Maar als je het hebt over zijn
streven naar een hetere wereld: what bet-
ter footsteps to follow!". •

Caroline Moorehead: 'Bertrand RusselI.
A lifc.' Uitgeverij Sindair-Stcvenson,
1993.
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Gezondheidszorg in de Derde Wereld

Homeopatie mogelijk bru~

HUMANlSTmaart 1995 18



'Homeopaten zonder grenzen' is een kleine particuliere organisatie
die homeopatie in Derde.Wereldlanden introduceert als een

aanvullende en vooral goedkope geneeswijze. Zo reizen vrijwilligers
van deze organisatie enkele malen per jaar naar Ghana waar ze

artsen en verpleegkundigen in één week leren om ziekten als diarree,
huidinfecties en malaria homeopatisch te behandelen. "Homeopatie

kan een brug slaan tussen traditionele genezers en reguliere, westers
opgeleide artsen", denkt voorzitter Martien Brands.

"Als je weet heht van iets dat je waarde-
vol vindt, dan hcb je de plicht om daT
door te geven ~, antwoordt .\-bnien
Brands gedrcideerd. De Haag was of
Dcrdc-\X:'crc1dlandcn zitten te wachten
op homeopatie, een geneeswijze die wel.
iswaar alternatief maaT toch ook zeer
westers is. Die vraag veroorzaakt een
stroom van woorden bij de voorzitter
van Homeopaten Wilder grenzen. Hij
wijst op de grote problemen van de ge.
wndhcidszorg in Derde- \X'ereldlanden:
een goede gcwndhcidswrg is voor velen
onbereikbaar, de mediciloen zijn er te
duur, de helangen van de farmaceutische
industrie groot. De nonaak ligt voorna-
melijk in de sll."chre l."col1omische positie
v:m Derde- \Vereldlanden en in de lage
prijzen die de wereldmarkt \loor hun
grondstoffen betaalt. Deze Stru~'turcle
problemen hebben hun weerslag op de
gezondheidszorg. Martien Brands: "Elke
kliniek kampt met geldgebrek. Dat lo~ je
met ontwikkelingshulp niet op. ~1aar ge-
geven deze omstandigheden moet je er
naruurlijk alles aan doen om de gezond-
beidszorg in deze landen te versterken."
Homeopatie is een goedkope en eenvou-
dig aan te leren geneeswijze, die landen
minder afhankelijk kan maken van wes-
terse, dure medicijnen. Dat stelt Homeo-
paten zonder grem:en, die homeopatie

komst kunnen bieden. Ook daarom is
verspreiding van bomeopatische kennis
volgens hem van groot belang. 'Maar
kennis doorgeven is natuurlijk iets anders
dan mensen iets opdringen. Wij hebben
de houding van: graag of niet.'

.\brtien Brands is al weken bezig voorbe-
reidingen te treffen om twee vrijwilligers
van zijn organisatie voor tien dagen naar
de Zaïrese stad Goma te laten vertrek-
ken. De goedkoopste route naar Zaïre is
inmiddels gevonden en de eerste contac-
ten met andere organisaties in het ramp-
gebied zijn gelegd.
~Je weet dat de situatie in de vluchtelin-
genkampen rampr.alig is. De sterfte on-
der Ruandezen is enorm, velen lijdrn aan
cholera of dysrntrrie. Door de resistentie
tegen dysenterie zijn artsen genoodzaakt
het peperdure ciprofloxaeine voor te
schrijven, een medicijn dar nog niet eens
in de Verenigde Staten is goedgekeurd!
Bovrndien is het medicijn zó schaars dat
bt."tHogt." Commissariaat voor de Vluch-
telingen heeft bepaald dat het alleen mag
worden toegediend aan jonge kinderen,
ouderen en zeer ondervoede en uitge-
droogde mensell. De anderen krijgen al-
leen vocht, al dan niet per infuus."
De Nederlandse homeopaten gaan in de
vluchtelingenkampen bekijken welke ho-

naar traditionele genezers
vooral propageert als een aanvulling op meopatische middelen bij dele epidemie

door Tanny Dobbelaar

de bestaande gezondheidszorg. Daarom
verzorgt dele organisatie (alleen in naam
verwant met Artsen zonder gren7.en) in
verschillende landen onderwiisprogr;lm-
ma's waarin ;lrtsen en verpleegkundigen
in één weck tijd de b;lsale kennis V;ln ho-
meopatische diagnoses wordt bijge-
bracht.
De reguliere gezondheidszorg kent ook
andere beperkingen in Derde- \X'ereldlan-
den. Zo neemt de resistentie van malaria
en dysenterie onrustbarend toe. En waar
gangbare medicijnen niet meer helpen,
zouden homeopatische middelen uit-
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Ghana is het Dercle-Wereldland waar de
Nederlandse afdeling van Ilomeopaten
zonder grenzen de meest frequente con-
tacten mee heeft. Drie maal per jaar ge-
ven Nederlandse homeopaten aan artsen
en verpleegkundigen een week lang Irs in
homeopatische diagnostiek. De organisa-
tie beroept zich erop een brug te kunnen
slaan tussen traditionele genezers dir
vooral met kruiden werken en reguliere,
westers opgeleide Ghanese artsen. Dat is
een interrssante claim, want homeopatie
i, weli,waar een alternatieve geneeswijz,e
maar ook één die in her 19-de eeuwse
Duitsland is ontwikkeld. Waaruit kan die
brug dan bestaan?' ,\hrtien Brands; "Er
is in Ghana een groot cultuurverschil tus-

Heel wat mensen die wel drgelijk in ho-
meupatie gdnteressel'rd zijn, knappen er
op af. En het bevordert de mystiek, die
met Oll7-e heslisbomen verdwijnt. Wij
7.oeken uit wat de meest relevante symp-
tomen zijn op grond waarvan je een ho-
meopatische diagnose kunt stellen. En
dan blijkt dat homeop;)ti!>Chl' H)l'pa,sin-
gen heel eenvoudig kunnen 7.ijn. In Gha-
na instrueren we IlIrnsrn in één werk!"

Ah u I't'n schenking doet. hetekent dat geld
);even aan l'l'n dud waar
IJ achter \taat. Als u

"Je kunt je geld toch nit't meenemt'n" heen
gevleugeld woord. ~aar waarom zou u dat uok
wilkn. ab u l'r tijdl'ils uw kn-n nog zowel mel'
kunt doen. Zodat u nog kunt zjen hOt' nUllig
het wordt hestl'l'd.

ht't humanhme l'l'n
warIJl hart tot' drail);!.
denk dan l'l'llS ovrr een
,chenking aan hel
Steunfond\ HumanisllW.
Vraa); l.•..I1S om infurmatie.

Trkfoon:
Adre<;:

I'mtcode:
\\' OOilplaats:
In ern rnvrlop zonder postzr~elzeildeil naar:
Sl('unfnnds Humanisllle. Antwoordnurllnll'r 2181. 3500 AC Utrecht

Zulk onderzoek kan het mystiekr aurr-
ooI dat homeopatie omgeeft \'erminde-
ren, denkt Martien Brands. "geide zijden
werken hard aan die mystificatie mee.
Geneeskundigen vrrgeliiken homeopati-
sche verdunningen ml.t Rijnwater en ge-
loven nirt dat het werkt. Homeopaten
doen op hun beurt hed gewichtig over
hun vak: pas na 5 jaar studeren zou je er-
mee kunnen werken~, vertelt hij. Boven-
dien slaan homeopaten elkaar op gere-
formeerde wijze met de 'juiste leer' om de
oren, waardoor de aandacht van de prak-
tische grneeskumt wordt afgeleid. Een
fenomeen dat je wel vaker aantreft bij
groepen die in de marge verkeren.
Homeopaten zonder grenzen bepleit dan
ook een pragmatischer omgang met dl'
homeopatische traditie. Zo brengt de or-
ganisatie per ziekteheeld de symptomen
in kaart op grond waarvan een diagnose
kan worden ge,teld. DeLr zogenaamdr
Ocsli,homen werken Cl'n stuk gemakkelij-
ker dan de homeopatic uir Je naslagwer-
ken vol ellenlange verhalen van de 19-de
eruwse meesters in de homeopatic. "Uit
die naslagwerken is het moeilijk STUde-
ren: ze missen iedere didactische opzet.

U kunt het niet meenemen,

Homeopatie kan Derde Wereldlanden
misschien minder afhankelijk maken van dure
westerse medicijnen

~------------------------------------------------------------,Ja. ik wil mt'er informatie o\'t'r eeo schenking aan hl't Steunfonds Humanisme.
:"aam:

Homeopatic is een geneeswijze die uit-
gaat van het principe dat gelijke het gelij-
ke geneest. Stoffen die in grote hoeveel~
heden bij gezonde mensen een aam;)l ver-
s<.:hijnselen veroorzaken, zouden - toege-
diend in zeer verdunde hoeveelheden -
dezelfde symptomen bij zieke mensen
juist kunnen laten verdwijnen. Zo zou-
deo slapelozen baat kunnen hebbrn bij
het homeopatische middel Coffea, dat
brstaat uit een minieme hoeveelheid kof-
fie-extract. De paradoxale verklaring
daarvoor is dat Coffea werkt, juist omdat
grote hoeveelheden koffie grzondr men-
sen uit hun slaap houden.
Dit is slechts ren voorbeeld van de ma-
nirr waarop homeopaten gebruik maken
van plantrn, mineralrn en dierlijke stof-
fen, nadat ze op een sprcialr manier zijn
verdund en bewerkt.
De homeopatie beroept zich bovendien
op een individuele hehandeling, waarin
gekeken wordt naar het complex van
sympromen dat ren patiënt vrrroont. Zo
krijgt een cholera-patiënt die diarrer als
rijstwater heeft en koud zweet op zijn
voorhoofd het middel Veratrum toege-
diend. Terwijl de cholera-paticnt die
daarentegen stinkende. dia ree heefr, erg
dorstig is en zich zeer angstig voelt, ge-
baat zou zijn bij Arsenicum.

Inmiddels is de discu,sie over de werking
van homeopatie al jaren in volle gang. El-
kaar tegensprekende onderzoeken be-
handelen de vraag in hoeverre homeopa-
tie is gebaseerd op placebo-efk-cten. Ook
zijn er ver!>Chillende hypothesen in om-
loop over de manier waaróp dele midde-
len werkzaam kunnen zijn: ze zijn im-
mers zó verdund dat ze amper nog ",,,,n
molecule van een stof kunnen bevatten.
In plaats van zich voortdurend in die dis-
cussie te mengen, spant! lomeopaten zon-
der grenzen zich liever in voor meer kli-
ni!>Cheffcçt-onderwek. Zo heeft de orga-
nisatie in het Ghaneese Tamale een onder-
zoek onder mala ria patiënten uitgevoerd.
Daarbij kregen 25 pariënten het reguliere
medicijn chlorokine roegediend en wer-
den 30 patiënten mcr homeopatische mid-
delen behandeld. Na verloop van tijd
hleek dat bij 83 % (25 patiënten) van de
homcoparische patiënten de malaria-
klachten strrk waren verminderd of zelfs
verdwenen. In de reguliere groep blrek
dar bij 72 % (18 patii'nten) het geval.

mensen in her veld. "liet kan goed zijn
dar de hulpverleners zeggen: 'laten we het
m;)ar proberen'. Zeker vour de Ruan-
dezen die geen medicijnen krijgen, is cr nu
geen alternatief." Hij toont een kleine
doos waarin tweehonderd buisjes 7.itten
\'01 met verschillende korreltjes: de vorm
waarin de meeste homcoparische midde-
len verkrijghaar lijn. "Hiermee kun je
duizendeillIlensen behandelen. De7.('mid~
delen zijn goed re vervoeren en goedkoop:
ze kosten nog geen 10% van de prijs die
voor reguliere medicijnen wordr ge-
vraagd.'
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Martien Brands:
Artsen zonder
grenzen geeft vooral
noodhulp. Wij zijn
meer gericht op
onderwijs.

sen traditionele genezers en westers opge-
leide artsen. De artsen associerrn tradi-
tionele geneeswijzen met voodoo en bij-
geloof, zaken waar ze niets mee te maken
willen hebben. Toch zoeken ze naar alter-
natieven voor dure westerse medicijnen
en voor het resistrntieprohleem. Een van
die alternatieven kan homeopatie zijn."
Behalve dat westers opgeleide artsen niet
geloven in traditionele geneeskunde,
blijkt het ook moeilijk om de werkwij7:e
van traditionele genezers in kaart te bren-
gen. Dat ondervinden de onderzoekers
van het Ghanese lnstitute for Scientific
Research into Plant Medicine'. "Zij stui-
ten op een groot prohleem: veel traditio-
nele genezers beschouwen hun kennis als
geheime, goddelijke kennis die slechts
van vader op 7:oonmag worden overge-
dragen. :\Ier als gevolg dat onderzoekers
7:ichvaak als ware detectives moeten ge-
dragen: de overdracht van traditionele
kennis verloopt snoef, ook al omdat de
meeste genezers analfabeet zijn."
Toch ziet .\1artien Brands ook een relatie
tussen traditionele genezers en homeopa-
kno "Wij kijken net als naditionele gene-
zers eerst naar het individu en pas dan
naar de ziekte waar hij of zij aan lijdt.
Bovendien gebruiken we sums dezelfde
kruiden'" Die overeenkomsten zijn vol-
gens hem heel interessant en op zichzelf
al een studie waard.
Contact met traditionele genezers is ook
van helang omdat hun invlo•...d groot is.
Veelmensen stappen eerst naar een tradi-
tionele genezer, zijn behandelmethoden
ûjn vertrouwd en gOl'dkuop. Pas als de
traditionele geneeskull>t faalt, wenden
patiënten zich tot westers opgeleidc art-
scn - als ze die tenminste kunnen betalen.
Ook om dez.eredenen zouden homeopa-
ten een brug kunnen slaan tussen beide
geneeswijzen, denkt Brands. Sommige
traditionele genezers blijken Immers
geïnreresseerd in homeopatic. :\bar in de
huidige praktijk richt Homeopaten zon-
der grenzen zich voornamelijk op artsen

en verpleegkundigen: z.ij7:ijnhekend met
de rationele, diagnostische manier van
kijken die de homeopatie gemeen heeft
met de westerse geneeskunde.

Evenals Artsen z.ondergrenZl;"nkomt Ho-
meopaten zonder grenz.enoorspronkelijk
uit Fr:lllkrijk. Ze zijn in Ilaam aan elkaar
verwant, maar van t"Cnechte samenwer-
king is nauwelijks sprake. TIjdens de
voorbereiding voor de reis naar de vluch-
telingenkampen in Goma heeft ~tartien
Brands wel gesproken over een mogelijke
samenwerking met 'Artsen z.onder gren-
zen', maar concrete resultaten heeft dat
niet opgeleverd. Als de situatie in de
vluchtelingenkampen wat stabieler is en
de grootste organisatieproblemen z.ijn
verholpen, 7:al samenwerking opnieuw
worden overwogen.
Martien Brands heeft zelf jarenlang in het
bestuur van Artsen zonder grenzen geze-
ten voordat hij in 1991 Homeopaten
zonder grenzen uprichtte. Hij interpre-
teert de scepsis die zijn organisatie ont.
moet als een vorm van onwetendheid.
"Homeopatie heeft zich binnen de ont.
wikkelingssamenwerking nug nauwelijks
als geneeswijze geprofileerd." Ook wijst
hij op het verschil in doelstelling tussen
heide organisaties: "'Artsen z(mder gren-
zen is een grote, drnamische organisatie
die vooral nuodhulp geeft en bij rampen
alle benodigde middelen zelf invoert. Is
de ramp voorbij, dan vertrekt men weer.
Homeopaten zonder grenzen is daarente-
gen meer gericht op onderwijs, waarhij
medici worden opgeleid om de homeopa-
tie in hun bestaande praktijken toe te
passen en in eigen land een organisatie
van IIomeopaten zonder grenzen op te
houwen. K Inmiddels beschikken onder
meer Peru, Roemenië, Togo, Madagascar
en een aantal westeuropese landen over
een dergelijke organi'iatie.
Het wereldwijd verspreiden van homeo-
patische kennis kan \'ooral arme men'ien
[en guede kumen, henadrukt Martien

Brand'i, al hangt dat af van de toepassing
van horneopatische kennis. "'Neem Brazi-
lië. Daar werken veel homeopaten. :\.-Iaar
waar waren ze toen er in Noord-Brazilië
cholera uitbrak? Ze gaan liever naar dure
congressen en behandelen uitsluitend de
elite in het land. Terwijl arme mensen
juist baat hebben bij homeopatie, ook al
omdat ze gewone medicijnen niet kunnen
betalen. Het ligt er maar aan waar je pri-
oriteiten liggen. In die zin is geneeskunde
bedrijven een vorm van politiek bedrij-
ven." •

{Ingezonden mededelirlQl

Actieve
thema.vakanties

Landhuis Poudos in de Gascogne,
nabij Auch in ZW-Frankrijk heeft het

\'olgende aanbod:
Voorjaarswandelweek

29 april. 6 mei
Cursus Cuisine Francai'ie

20 - 27 mei
Cultuur/wandel weck voor vrouwen

3 - 10 juni
'Poudos' is een plek vnor rustzoekers,
ook voor individuele vakanties. Com-
fortabele kamers, een appartement,
gÎtes d'érapes, kampeerplek in park-
achtige tuin met zwembad. Uitsteken-

de keuken en kleinschalig.
Inlichtingen en brochure: Gerda

Wieggers, Poudos, 32550 Auterrive,
Frankrijk. Tel. 00-3362610093, of in
Nederland: Els Cuppen, tel. 080-

225453 (na 19.30 uur).
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Indianenverhalen

De blanke heeft een klok
nodig om hem te vertellen
wanneer hij honger heeft

•

Ruim vijfhonderd jaar geleden waren het de Europeanen die Noord.
Amerika ontdekten. Ze namen het continent in bezit en brachten

het tot geweldige bloei. Aldus het succesverhaal vanuit westers
perspectief. De indianen, de oorspronkelijke bewoners, hebben hele
andere verhalen. Voor hen waren de blanken vreemdelingen die hun
land met geweld in bezit namen, En die de indianen zouden dwingen

hun eigen waarden en gewoonten te verloochenen.

Onlangs verscheen een verzameling van deze authentieke
'indianenverhalen'. Een boek dat getuigt van de grootste

ramp in de culturele ontwikkeling van de indianen:
de blijvende aanwezigheid van de blanke.

door Johan Eimcrs

Toen ue wereld gemaakt werd, kreeg de
blanke een steen en de indiaan een stuk
zilver. Voor de blanke had de steen geen
waarde. hij gooide 'm Jan ook weg. En
de indiaan kon niets met het zilver en
gooide het stuk weg ..Maar de steen pakte
hij op, vol respect voor de daarin samen-
gehJlde heilige kracht. De hlanke sropte
het stuk 7.ilvcrin zijn zak; dat was nu zijn
bezit, een bron van maTeriële kracht.
Met dit oude verhaal benadrukken de
Cherokee-Îndiancn de diepgewortelde
verschillen tussen de indiaanse en blanke
waardensystemen. Later zou de indiaan
gedwongen worden het zilver van de
blanke als ruilmiddel te accepteren. Maar
nooit 7.0U de westerse mens de indiaanse
verering van de spirituele kracht in een
gewone steen kunnen begrijpen.

De Yakui-indianen in Zuidwest.Ariwna
noemden de blanken gente de ra;:rmes,
mensen van de rede. Jullie blanken heb-
hen altijd redenen voor dit en redenen
voor dat, zeiden ze. Binnen de traditie
van veel indianen volken zijn verhalen be-
waard gebleven over hun ervaringen met
het merkwaardige en vaak noodlottige
gedrag van Je rusteloze en rationaliseren-
de Europeanen en hun nakomelingen. De
Amerikaan Peter Nabokov stelde uit die
,'erhalen een bloemlezing samen, waar-
van onlangs een !\ederlandse vertaling
verscheen met als titel 'Waarom neemt u
met geweld wat u met liefde kunt krij-
gen?' Het bock Hlrmt een kroniek van
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vijfhonderd j33r indi3ans-hlankc beul.k-
kingcn, gczien door de ogen van de indi3-
nen. Het biedt verhalen over de tijd van
de eerste ontmoetingell met de blanke
vreemdelingen en de daarop vulgende
el'uwen V3n onderh3ndclingl'n, oorlogl'n,
ondl'rdrukking en deportaties.
Vanuit eell westers standpunt is men al
eeuwenLmg gewend zir.:h bezig te huuden
met het indi:lnen-vraagsruk. Uit Je vcr-
halt."11in dit boek blijkt dat de indianen
met ewmTcI redlt en bezorgdhrid kon-
den spreken van een blanken-Haagstuk.
Vanuit het perspectief vall de oorspron-
kelijke hewoners van Noord-Amerika is
de lwer getuige V,Hlde gl'weldige, rclkClls
teruj.;kerende prublelllen lJlet die vOOrt.
varende, hemoelzuchtige l'n Iawaail'rige
nieuwkolJlers, die niet slechts op bezoek
kwamen maar voor altijd louden blijven.

Charles Alexander Easlman, een Sanree-
Sioux had tot zijn zestiende jaar nog
nooit een hlanke gezien. In zijn aUlUbiu-
graiie l/ldiû/l /lo),1J()(Jd(I 902) schrijft hit,

ho •.. wrb,la'id hit was toen een oom wr-
telde ol'er de blank •..cultuur. '\Vonderlitk
zijn hUil daden l'n vfl'emd hun manieren,'
stelde de oom V,lst. 'Sommige van hun
eigen mel1'ien hehben z,e t()[ bedienden,
ja, tot sl;lVen gem,lakr. Ze hebben de dag
in uren verdeeld, loals de maanden van
her jaar. Eigenlijk berekenen Zl' alles',
Nog altijd maken de inheemse Indianen
grapIcs owr dl' blanke die een klok nodij.;
hl'eft om hem te vcrtdlen W,lrllleer hij
honger heeit.
Ik opvattingen O\'er hcl.Ît ell eigl'ndom
zouden eeuwcnlang zorgen voor el'n
enorme kloof tussen de denk- en tedwe-
reltl van indianen en blanken, ~De han~
na,u bezit is hij hen een ziekelijke afwit-
king," oordl'clde de Sioux-aamoerder
Sirring Bull een eeuw geleden over de
blanken. Voor.ll h•..t idee dat men grond-
gebil'd zou kunnen boirren of wrkopen,
was voor de indiaan onvoorste!ktar.
Chiei Joseph, een leider van de :'\ez
Pern~, herinnert zich de batste woortlen
van zijn vader; "Jl' v,ldcrs lich'lcun ruSt in

dit tllld. Verkoop nooit de b(~(~ndercn van
ie vader en je mOl'der, ~

.\Ie[ de grond waamp z-ijleven hadden en
hebhen de indiaanse stammen een direc-
te, ha;!,! intieme hand. Vl'rb,usd l'n af-
witn'nd reageerden IC d'Wrolll mel',tal
als dl' hbnke geld of geschenken aan-
bood În ruil voor stukhll ~rond. I kl be-
grip '!I.{oeder Aardc' is voor hCIl mcer
dan een metafoor. 'De OLIJen gewn zir.:h
letterlijk o\"er aan het liefkOll'n van de
~ronJ: schrijft de Siollx-autcur l.mhl'r
Slanding Bear. 'Zitrend op de grond vo('-
ren IC de nahijheid van de moederlijke
kr'l<:ht.' liet verplaatsen van stammen
naar reserv;Hen was Hl de heleving van dc
indÎ<lI\l'll dan ook Cl'n leer ingrijpende,
afschuwelijke 0pl'ratie.
I\kr verbijSTering vertellen dl' indiancn
o\'Cr de jachtmethoden van de blanken.
Hij de l1ll'nle volken was de ja..:ht en de
viSl'anV;~1Cl'J1ondlnil'e! van de noodza-
kelijke activ'iTeiten voor het Il'vensuudl'r-
houd, Respect voor wat leefde in de na-

'Waarom neemt
u met geweld
wat u met liefde
kunt krijgen?'-
500 jaar
geschiedenis van
indianenvolken
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Een Navajo-ouder: 'Als we onze kinderen
naar school sturen, is het alsof we ons
hart weggeven'.

Foto's boven: de Amerikanisering van de
Indiaan: De gedaante-verandering van de
Najavo-indiaan. Tom Torleno na drie jaar
op de indiaanse ambachtschool in Carlisle.
Foto's zijn omstreeks 1880 gemaakt.

tuur vormde daarbij een basi~gegcven.
De gedode dieren werden als een ge-
schenk geaccepteerd en vrijwel alles
daarvan werd gebruikt. Door de komst
van de blanken zou daarin veel verande"
ren. De marktwaarde van bont en huiden
bepaalde vanaf de zestiende eeuw het ka-
rakter van de jacht. Toen de bizonhuiden
veel geld opleverden, leidde dat tot een
onvoorstelhare slachting onder deze die-
ren. Tussen 1872 en 1874 werden drien-
half miljoen biwns gedood voor hun
huid; het vlees bleef liggen rotten op de
prairie.
Vanaf hun eerste contacten hebben de
nieuwe bewon(Cs geprobeerd de indianen
andere manieren van leven bij te brengen.
In de 17-de eeuw al boden ze de Iroquois
in het noordoosten onderwijs aan voor
hun zonen. Al spoedig werd duidelijk dat
het voortbestaan van de eigen cultuur
door de7_escholing op het spel kwam te
staan. "Als we onze kinderen naar <;çhool
sturen, is het alsof we ons hart wegge-
ven", zei een Navajo-ouder.

Eeuwenlang al reageert de Amerikaanse
politiek op het zogenaamde indianen-
vraagstuk. 'Wc zullen ervoor moeten zor-
gen dat de indianen op een intelligente
manier egoïstisch worden', aldus een po-
liticus, en hij bedoelde dat positief. Het
beleid heeft in die honderden jaren ver-
schuivingen laten zien tu~~en elimineren,
deporteren, isoleren en integreren. Uit de
verhalen die de indianen zelf vertellen,
blijkt hoe de blanke bij elke invulling van
het beleid de eigen realiteit, de eigen be-
langen als enige norm erkent. In een ge-
~prà met inheemse leiders vroeg de top-
ambtenaar Myer in 1950: "Wat kunnen
we toch doen om de indiaan te amerika-
nis(Cen?" Het antwoord luidde: "Hoe
kunnen we jullie amerikaniseren? Wij in-
dianen zijn er al zo lang mee bezig jullie
respeet bij te brengen voor de opvatting
van je broeder."
Lange tijd was het tekenen van verdragen
de srandaardmethode om van de india-
nen te krijgen wat men hebben wilde. De
blanken, waarschijnlijk heen en weer ge-
slingerd tussen hebzucht en geweten, ge-
bruikten het geduldige papier om de rijk-
dommen van het 'ontdekte' land eerlijk
en wettig in be7.Îtte nemen. Achteraf ver-
tellen de indianen hoe ze zich daardoor
bedrogen voelden. Vaak werden een paar
willekeurige vertegenwoordigers van de
stam overgehaald een krabbel te zetten
onder een tekst waar ze geen woord van
konden le7,en.Achtetaf werd dan het hele
volk gedwongen zich aan het verdrag te
houden, grondgebied af te staan of zelfs
te verhuizen naar een ander gebied.

De Europeanen zagen de indianen, die
meer dan één god aanbaden en offers
brachten aan de natuur, als een misleid en
minderwaardig memensoort. En dus lie-
ten de 'ontdekkers' zich vergezellen door
missionarissen en zendelingen om het
chri~telijke geloof te prediken. Aanvan-

kelijk stonden de indianenvolken niet af-
wijzend tegenover de verhalen over een
nieuwe medicijnman, die een zoon van
god zou zijn. Maar uiteindelijk liep het
toch uit op de dwang eigen gebruiken en
overtuigingen af te zweten.
Tot op de d;;lgvan vandaag ziet de indi-
aan zich geplaatst voor het dilemma van
cultureel of economisch overleven. Voor
de meesten bleef dikwijls geen andere

keus over dan voor minimale materiële en
fysieke zekerheid. In dat licht is het ver-
rassend te lezen, dat er nog altijd sprake
is van cultureel zelfre~pect en een nadruk.
kelijk besef van de indiaanse traditie.

liet bijzondere van dit boeiende bock is
vooral de authenticiteit van de verhalen.
In een rustige vertel~tijl, vaak geken-
merkt door eenvoud, wijsheid en humor,
vertellen de indianen over een tijdsbestek
van vijf eeuwen zelf hun verhaal.
De verhalen zijn deels thematisch, deels
chronologisch geordend. Dat kan zo nu
en dan enige verwarring veroorzaken bij
het lezen. De kritische lezer zal ook mer-
ken dat de samensteller niet geheel ont-
kwam aan het gevaar de leef. en denkwe-
reld van de indianenvolken te romantise"
ren.
Het benadrukken van het indiaanse per-

speeticf is op zich niet uniek. Dat gebeur-
de bijvoorbeeld ook al in de videofilm
'Het is de aarde die huilt', gemaakt door
Pat van Boeckel in 1985, en in het door
hans Wojciechowski uitgegeven boekje
'De indianen van l'oord-Amerika'
(1990). De Stichting Nanai (Nederlandse
Aktie-groep l'oord Amerikaanse India-
nen) geeft voorlichting over de actuele si-
tuatie van indaanse volken. Met ruim

1700 donateurs geeft de stichting directe
morele en financiële steun aan indiaanse
activiteiten. •

'V;'aarom neemt u met geweid wat u met
liefde kunt krijgen?', 500 jaar geschiede-
nis van indianenvolken. samengesteld
door Peter Nabokov. Uitgeverij Contact,
Prijs: f 49,90

Het adres van de Stichting NANAI is:
Kamgras 23, 3068 eB Rotterdam, tel:
010-4209844
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Wereldvrouwen centraal
In september organiseren de Verenigde
Naties in Beijing de 4e Wereldvrouwen-
conferentie. Belangrijke thema's zijn
vrede en veiligheid, duurume
omwikkeling en mensenrechten.
Voorafgaand aan deze conferentie
worden er in Utrecht ycrsçhillende
bijeenkomsten gehouden, waaraan o.a.
het llumanistisch Overleg
MenSt"nrechten (HOM) medewerking
verleent.

Op zondag 12 maart is
er een manifestatie ovcr
Tibetaanse vrouwen in
Tibet en in balling-
schap, georganiseerd
door de Tibct Support
Groep r-.'"ederland cn
het HOM. De
manifestatie sluit aan
op een initiatief uit
India. Daar werd op
12 maart 1994 het
Internationale Jaar van
de Tibetaanse Vrouw
afgekondigd, als
morbereiding op de
wereldvrouwenconfe-
rentie in Beijing. Precies
35 jaar eerder demon-
streerden 15,000
vrouwen in de
Tibetaanse hoofd"tad
Lhasa tegen de Chine"e
bezettingsmacht in hun
land. Voor Tibetaanse
vrou\ven, maar ook
voor de internationale
vrouwenbeweging
vormt China, als
gastland van de
conferentie, een cynisch
gegeven vanwege de
stelselmatige en groot-
schalige schending van
mensenrechten.
Programma-onderdelen
van de manifestatle:
opening door
Tibetaanse geestelijke;
voordracht jaarlijkse 10
maart rede Dalai Lama;
video' A Prayer for the
Encmy' over het verzet
van gevluchte Tibetaan-
se nonnen; forum toegespitst op
mensenrechten van \'rouwen en vrouwen
in conflictsituaties met Tsering Nor7.0m
(voorzitster Tibetan Women's
Associatioll, India), T,cring Youdon
Jampa (voorzitster TSG-NL), Ellen
Verwiel (HOM) en een deskundige op
het terrein van internationale afspraken
over mensenrechten; rotala Band met
Tibetaanse muziek en dans.
Lokatie: Zalencentrum Trianon,
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Oudegracht 252, Utrecht Tijd: 12 maart,
van 12.30 tot 17.45 uur. Entree: f7,5D
(f 5,. met TSG-NL kOr[ingspas).
Voertaal: Nederlands. Informatie:
HOM, Ellen Verwirl, tel: 030-
392134/392100, fax: 030 - 367104.
\\'oensdag 15 maart: 'Vrouwen cn
mrnsenrechrcn'. in het kader van het
informatief programma 'I.eading Iadies'
van Intercultureel Centrum RASA en
COS Utrecht. Vertoning van de video

'Breaking the Silence', met getuig(.'ni"en
\'an vrouwen over d(.' schending van hun
rechten in conflicten en oorlogen. De
getuigenissen werden afgelegd op een
tribunaal tijdens de VN-
Wereldconferentie Memenrechten in
1993. Winde Evenhui", medewrrkster
van het HO.\l, voert een vraaggesprek
met de twee vluchtelingrnvrouwen NÎ\'es
Rebernak uit Kroatit' en Farah Karimi
uit Iran, o.a. ov(.'r initiatievt~n van

Houwen om de Hede te herstellen.
Aansluitend discussie, onder leiding van
~Llftha Meijer, coördinator HO.\1 en
ex-voor7.iner Amnesty International
:-.lederland.
Plaats: RASA, Pauwstraat IJa Utrecht.
Tijd: 15 maart, vanaf 2030 uur. Emree:
f 10,-; CjP/65+/Upas f 7,50; Rt\SApas f
5,-, Op IS maart is de kassa van RAS:\.
open om 19.30 uur. Reserveren voor 15
maart is mogelijk bij RASA van dinsdag

t/m vrijdag. Telefoon:
030-316040.
Bij RASA kunt u ook
informatie vragen over
andere, nog resterende
activiteiten i,v.m. de
wereldHollwen-
conferentie, zoals: een
optreden van de
Indonesische zangeres
Ida Widawati (18
maart) en een
vraaggesprek met
Chinese schrij(,ter
ZhangJie (29 maart),

Donderdag 30 maart,
-Chinese vrou ••••.en en de
4e Wereldvrouwen-
conferentie', grorgani-
sn"rd door het Breed
Overleg Vrouwen en
Omwikkeling (BOVO)
en hrt HOM, Een
aantal sprrekstrr" gaat
in op de vraag hoe het
is gesteld met de
naleving dan wel
schending van de
economische, sucÎale en
culturele mensen.
rechten van vrouwen in
China, geplaatst in het
licht van de actuele
economische en
politieke ontwikke-
lingen. \";'elke conse-
quenties heeft dit voor
hun mogelilke betrok-
kenheid bij, of
uitsluiting van de
4e VN.Wereld-
\"touwenconferentie ,
De BOVO Nicuwsbrief
nr. 2 7al in het teken

sta,lIl van deze thema middag. De7e is
vooraf te bestellen bij BOVO en op 30
maart aan de zaal verkrijghaar.
Plaats: Zalencentrum Zeezicht,
~obdstraat 2, Utrecht. Tijd: 30 maart,
vanaf 13.30 uur. Enrrt'e: f 5,-.
Aanmelding: svp schriftelijk bij BOVO,
re. Dondermaat H, 3572 JB UtreCht.
Informatie: HO).-1. Ellen Verwiel. tel:
030-3921341.l92100 en BOVO, .\1arian
vd Wiel, tel: 03403-50058.



lANDELIJKE VROUWENDAG OP 11MAARTZONDAGMIDDAGEN
IN

NIJMEGEN
Op 12 maart spreekt

in Nijml.."gcn
professor Nelisscn,
milieudeskundige.

o\'cr
'Versla\'cnd lekker en

nooit genoeg';
Kun je consumptiegedrag
veranderen als je dal wih.
of is dit eerder gezegd

dan gedaan?
Op 9 april houdt

professor Hoefnagels, geriater.
een inleiding met discussie over

'Ouderen en zingeving'.
Deze maandelijkse bijeenkomsten
worden gehouden in De Schakel,

Archimcdcsstraat 9
IC Nijmegen cn beginnen

om 14.00 uur.
De toegang is gratis.

Informatie:
fel. 080-441091/08894-21004.

Dr. VIla Jamz (fOIO), docent
Feministis,h-Historischc Humanistiek

aan de Universiteit \'oor Humanistiek cn
dr. Licuckc \';10 Vucht Tijsscn, lid van

het College van bestuur van de
Uniwrsitcil Utrecht cn bestuurslid van

de Universiteit voor HumanistÎek, zullen
's mOfAens hun licht ovcr de stelling

'Humanisme i~ \Touwelijk'laten
~chijnen. Om~treeks 12.00 uur hekijkt

caoaretière Riet Karsenbarg dit
onder ••••.erp op haar manier,

Na de eenvoudige lunch zijn er
gespreksgroepen ••••.aar de deelneemsters

van gedachten kunnen wisselen en
nieuwe plannen kunnen maken, Tot slot,
na de thee, zingen wc vrouwenliederen

onder leiding \'an Aties Louman,
Tijd: zaterdag 11 maart van 10,00
lOt 16.30 uur. Plaats: CSB.gebouw,

Kromme Nieuwe Gracht 39 in Utrecht.
Kosten: f 25,- (+ f 5,- voor de lunch)

o\'ermaken op giro 197930
ten name van Humanistisch Verbond IC

Utrecht onder vermelding van
'Vrouwendag 1995', Kunt u meer

betalen, dan graag een hoger bedrag
overmaken, Wilt u van kinderopvang

gebruik maken, \'ermcld dan hel aantal
en de leeftijd van de kinderen,

Verdere informatie: Ariane de Ilrauw,
tel. O.lO.392131,
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Rekenschap vernieuwd

--

Betol schrijf met: Stichting Socrates
Antwoordnummer 2181. 3500 YB Utrecht (postzegel
niet nodig). Tel.:030-392131.
Rekenschapwordt uitgegeven door de StichtingSoerotes.
een werkstlchfirIQvan het H<..lT\QnistischVerbond

Oe toekomst van de verzor-
gingsstaat. het vluchtelin-
genbeleid. veranderingen
in de zorgve~ening:
complexe onderwerpen
waarover u dagelijks in de
krant leest. Ben! u geinte-
resseerd in analyses die ver-
der gaan don de waan
van de dog. dan iS
Rekenschap misschien iets
'Ioor u, Een driemaandelijks
tijdschrift voor wetenschap
en cultuur. dot fundamen-
tele ontv.rikkelingen in de
samenieving analyseert en
van cor'T'tnentaar voorziet.

Vanaf het maartnummer is Rekenschap geheel vernieuwd- prettiger
leesbaar. ander papier en een mooiere omslag

De Humanist en Rekenschap: een prima combinatie!

Kennismaken is nu heel aantrekkelijk: bij een proefabonnement van
J 40.- (vier nummers, normaal J 50.-) ontvangt u gratis de bundel

Mensbeelden; essays ovel humaniSme en
maalschappd{winke!waarde J 29,90),

U kunt ook eerst een gratis proefnummer aanvragen.

(Ingezonden me\ledeling)

In dit nummer verder een
artikel van voormalig HV-
voorzitter JJn Glasua van
Loon over het menselijke
gelicht van het humanisme.
En ook de tekst van de
Socrateslezing 1994 van
Cornelis Verhoeven over de
werken van harmhJrtigheid
is opgenomen, SJmen met de
twee co-referaten.

land de naam heeft een zeer
gastvrij land te zijn, blijkt uit
de geschiedenis dJt vluchten
naar Nederland nooit een
eem'oudige zaak is geweest.
Of het nu ging om Belgen,
Joden, Ilongaren of
Chilenen: de Nederlandse
regering heeft nij\\'e1 altijd
argumenten geH)Çht - en ge-
vonden! - om 10 min moge-
lijk vluchtelingen op te
nemen. Het principiële argu-
ment van het recht op Jsiel
speelde alleen een rol wan-
neer duidelijk was dat Je
helangen van de staat niet
geschaad werden_ Of liever
nog; alleen die vluchtelingen
werden opgenomen die een
positieve bijdrage - bijvoor-
heeld Jls mijnwerker - kon-
den leveren aan de Neder-
landse eçonomie. Het hegin-
sel van solidariteit waarop de
Europese verzorgingsstaat is
gefundeerd, is kennelijk
vooral hedoeld voor de eigen
bevolking.

Keihard de lekkerste wil
Rekenschap niet worden,
maar toch is het driemaan-
delijks tijdschrift van de
Humanistis(,;he Stichting
Socratcs vanaf het maart-
nummer in een geheel nieuw
jasje gestoken. Want hoewel
Rekenschap dieper ingaat op
maatschappelijke ontwikke-
lingen cn daarbij woorden
van meer dan drie lenergtc-
p<."oniet schuwt, wil dit nog
niet zeggen dat de Irzen het
blad ook met een vergroot-
glas moeten lezen. De vorm-
geving is daarom ingrijpend
veranderd: een nieuw logo en
omslag, een grotere, makke-
lijker lees hare letter, een ao-
dere papiersoort cn een één-
kolomsopmaak. 1tet deze
vernieuwing hoopt de redac-
tie dat Rekenschap leesbaar-
der, en voor een groter pu-
bliek fOt'gankelijk is gewor-
den. Gelijktijdig met het
invoeren van de nieuwe
vormgeving is de redactie een
campagne hegonnen om
meer mensen te laten kennis-
maken mt't Rekenschap. Zo
is het ondermeer mogelijk
om een proefnummer gratis
thuis te ontvangen (zie voor
details de advertentie elders
in deze Humanist).
Het maannummer gaat in op
een leer actueel thema: het
vluchtelingenheleid van
Nederland. Iloewel Neder-

Leven en dood in Oslo
serve was ten opzichte van de
Nederlandse euthanasieprJk-
tijk. Woorden blijken heel be-
lastend te zijn, zoals ,'oor
Duitse humanisten hel woord
'euthanasie'. Alleen woorden
kunnen gemakkelijk onrccht
doen aan de heleving van het
einde van het lel'en; srilte is
dan l'aak beter op zijn plaalS.
De samenhang tussen leven
en dood werd door één van
de deelnemers aan het semi-
nar treffend weergegC"cn:
'1.i"e and death arc each ot-
hers friend - each beginnÎng
has an end' (Leven en dood
zijn elkaars vrienden - elk be-
gin heeft een eind).
Schrijf nJOr meer informatie
over de EHF naar de Europe-
se Humanistische Federatie,
Posthus t 14, .1500 AC
Utrecht (P. de V.)

In ccn ontspannen ~feer wa-
ren er workshops over kwali-
teit, ritueel en uitvoering van
uitvaartbegeleiding en lel-in-
gen over menselijke waardig-
heid bij leven en dood. Al zijn
er eni!le verschillen in cultuur
en uitHlering, er bleek ook
verras~end veel overeenstem-
nllng JO de inhoudelijke
ideeën over uitvaartbcgelei-
dillg. lil alle deelnemende lan-
den - Noorwegen, Engeland.
Duitsland, Belgii:, Finland en
Nederland - groeit de Haag
naar hegeleiding ,'an uitvaar-
ten door humanisten. Belang-
rijk discussiepunt was dan
ook hoe humanisten een her-
kenbare vorm kunnen geven
aan deze ceremonieën.
Veel belangstelling was er
voor een waardige dood,
waarbij opviel dat er enige re-

Professionals (EHP) en de Eu-
ropese Humanistische Fede-
ratie (EHF, de Europese lidor-
ganisaties van de Internation-
al Humanist and Ethieal
Union).

Drif~jarigc opleiding
gedurcnde ncgen
weekeilHlt~nJlt~rjaar

(Ingeronden mededeling)

•

Van 16 tot 19 februari waren
raadslieden, uitvJanbegelei-
ders en counselors uit diverse
landen bijeen in Oslo, onder
auspiciën ,'an de Europese or-
ganisatie van Humanistische

-V". I Ad,1W Hoo(lelorenstraat 12
~-- 7201 Dil Zutphen

Tel. (0.')750) 19H90/2073R

School voor kunstzinnige
therapie en psychosynthese

Ook zomer workshops
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Horizontaal:
3 Smalle basis voor toerisme. (4)
5 Hij heeft het en gerft ze in vcdvoud. (1 t)
8 Nü peinzen ze cr niet over. (15)
9 ,\laakt tijd en ruimte. (13)
10 Naprater. (4)
11 reestelijke hoorn, waarom gedanst werd. (7)
13 .\tluzikaal oud \'rouwtje. (3)
14 Voorteken na '0 familielid. (4)
16 Sterke stroming in een glas water. (5)
17 Driemaal 'klinkende' uitroep. (3)
19 Nicht van Rooie Sicn? (9)
21 Meisje, vis of vogel. (5)
11 :\linderen doet min of meer pijn. (5)
24 Nuffig meisje in beu. (4)
26 Verkiest 1I boven het geloof. (4)
27 Kerel die proheen re verkopen. (4)
28 Vrouwen kinderen waren in Limburg. (5)

Verticaal:
I Al met al is u geen egoïsme aan te wrijven. (9)
2 De aanvoerder is helaas in Duitsland. (6)
3 Zeer oude misdaad en helaas nog actueel. (12)
4 Geen gondeliers, maar wel hestuurders te Venetië. (9)
5 Werkloze. (11)
6 Oud (rimint,cl kledingstuk. \12)
7 Menigel:ll betaalt zich nog blauw aan zo'n huis. (9)
12 Ruim verslaan en conserveren. (7)
IJ Doen klokken in Duitsland. (7)
IS Zoete lieve Gerritje en omgeving. (6)
18 Het is huilen in die stad. (5)
20 :\leisje in straalvliegtuig, (3)
23 Onder deze plaats wordt \leel verklaard. (3)
24 Daarmee kijkt men minachtend. (3)
25 Gewijde stilte. (2)

Oplossing cryplOgram februarinummer:

W K ~1 V E E G L 0
A A N H 0 U D E R K 0 U 5
A 0 E R E P T

A " rvI 0 E D E B R J 0 B
S C IJ I P E Z E I. A K E N

IJ E " Z 0 :"J E R A I. S
I W V I. E I D E N

S C H A D E A V 0 N D E I "A U R U I R N E T
5 N 0 R T Y D E N K T E

Z E S G A A T J E S
H I N K E N S A E T

E A S R E 11 E D I E W E G
E N D P 0 A A R

K W A A L
K
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14,03 uur Boven hel Dal
Lin: interviewprogramma met gasten die in hun le-
ven nog plaats hehhen \'oor idealen.
EindredaClie DorOlheé Forma.

14.30 uur De Verheelding
Programma o\"er hoeken en schrijvers onder redac-
tie van Yolanda Mante, Rina Spigt en Honka Vcr-
durmen.

Het Humanislisch Verhond zendt zijn radiopro-
~ramma\ uit op Radio 5, de opiniezender \'an Ne-
derland, Ie vinden op de Middengolf, lOOR Mhz.
En natuurlijk ook op iedere kabel.
Iedere maandag van 13.00 tlJl 15.00 uur zijn drie
prolo\ramma's Ie beIuisieren.

B. 10 uur Hel \oordeel van de twijfel
Elke weck een tOl nadenken stemmende documen-
taire.
Eindredactie Kees Vlaanderen.

Radio

Een voetnoot bij de wereldgeschiedenis
Op I fehruari omving Erik Hogenhoom voor zijn documentaire
Joden van Beek (uitgel.Onden 11 april vorig jaar) de J.B. Broeksz-
prijs (radio), De jury roemde 'de hoge kwaliteit, de strakke vorm-
geving, de goede momage, de uitstekende presematic en sfeer:
D:urom is dit programma nogmaals uitgezonden, samen met
twet."andere documentaires. De programma's vormen her drieluik
'Een voetnoot hij de wereldgeschiedenis. Beek tijdens de oorlog'.
~vIetJe geschiedenis lIan her Limhurgse Beek wordt her grote ver-
haal van de Tweede Wereldoorlog teruggebracht tot het b'en in
een klein dorp waarin zich dramatische wendingen voltrokken.
Voor het programma 'Joden van Beek' waren vernielingrn op de
joodse hegraafpIJats aanleiding om terug re kijken naar het leven
in het dorp, waar voor de oorlog 28 joodse mensen kcfdell. Het
programma beperkt zich tot de ont\vikkelingen in deze plaats
vanaf 1930 en laat zien hoe de opgejaagde dorpsgenoten bescher-
ming kregen. Veertien joodse onderduikers hebbcn de oorlog
overleefd. De titel van de tweede documenraire, 'Wij lieten ben
gaan', is onrJ,;'end aan wat er in Beek op een monumenr staat ter
herdenking van het feit dat ruim vijftig jaar geleden de zigeunerfa-
milie rranz werd opgepakt om naar Auschwitz getransponeerd te
worden, De :-:SB-burgemeester van lkek ondervond destijds wei-
nig tegenstand bij de deportatie van de familic Franz, die via \X!cs-
trrbork in Auschwitz terechtkwam. Veel Beckenaren schamen
zich daar nog sreeds voor en willen dat onder andere door het mo-
nument de wereld [aten weten. Erik Hogenboom en hans Jenne-
kens nuakten l'en reconstructie van lie gebeurtenissen in 1944 en
documenteerden de collectieve wroeging anno 1993, tiet derde
programma is 'Vier mijnwetkers in l'en dodcnt:e1'. Op 29 april
1943 liet de Duitse bezener weten dat alle :-Jedl'r1andsc militairen
zoudcn worden ingezet in de oorlogsindustrie. Daarop braken
overal spomane srakingen uit. Dok in de mijnindustrie. Vanuit
Ikek, waar veel mijnwerkers woonden, werd het \.erlet tegen de
Duitse proclamatie georganiseerd. De Duit<;ers pakten, om de sta-
king te brrken, veel mannen op, van wie er tien rer dood veroor-
deeld werden. Vier daarvan kwamcn uit Beek. Erik Hogenhoom
en I'rans Jennekens reconstrueerden de Slaking in de ,\1aurirsmijn,
onder andere aan de hand van het verhaal van Chris Perers, een
\'an de \'ier &ckse ter dood veroordeelden, Zestien dagen zat hij
met zijn drie dorpsgenoten in de dodencel, toen werden ze overgc-
bracht naar concentratiekamp Dachau. Alle vier overleefden zc
l"Chter de oorlog. Dit laat<;te programma wordt uitgezondrn in
Het voordl'e1 van de twijfel op maandag 13 maart. U kunt de drie
documentaires thuishc7.0rgd krijgen op cassene. :vlaak daartoe
f 25,- o..-er op gironummcr 9449 t.n.\'. HOS te Hilversum en ver-
meld er duidelijk bij 'Drie maal Beek'.

I

INGEZONDEN MEDEDELING

Op de elfde O:-.lKRUJI) Opleidingen- en
Gez()ndheidsbeurs.
Zondag 26 maart in de Sporthallen Zuid in
Amsterdam.
Entree f 15,-.Kaarten aan de zaal.
Een dag die uw leven kan veïdnderen (of
tenminste uw nieuwsgierigheid bevredigt).
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Televisie
Het tclc~'isicprogramma 'Zondo:r \'crlc-
den gecn lOckomst' kreeg ook de j.B.
Brockzprijs. Dit programma van Rob
Hof, naar een idee \'30 Afra Jonker, gaal
o ••..cr de pijn en ontreddering in Kroatië.

Dinsdag 14 maar!
15.30 uur, Nederland 2

Yoy. Beware! Watch Out!

\'\'oensdag 15 maart
22.50 uur, Nederland I

Vraag en aanbod (Slot).
Verhuis
In 1947 werden noodwoningt"l1 gebouwd
in het miingebied van het Belgische \'\'a-
terschei. Deze waren hcstemd \'oor Je
opvang van Oosteuropeanen die in Je
mijnen kwamen werken. Het betrof men-
sen uit Polen, Rusland, Litouwen en
Ockrälne die in Duitse kampen gevangen
hadden gezeten. De wijk kreeg de naam
van het lokale café: Tcxas. In 1986, toen
de mijnen definitief sloten, stonden de
noodwoningen er nog altijd. In 1994 be-
dacht men dolt er op het gebied W;l;lr
Tex;ls z.ich bevond, een groots pretpMk
moest verrijzen. Aan de huurders V;ln de
woninkjes werden nieuwe huizen he-
loofd, v1<lkbij en met acceptahele huren.
Die nieuwe wijk ligt cr inmiddels, maar
de huiz.en ervan staan nog steeds leeg -
door onenigheid tussen de Kempense
Steenkoolmijnen en de Iklgische over-
heid zijn de bewoners van Texas nog ;ll-
tijd niet verhuisd. Sommige hewoners
hebben al maanden hun bezittingen inge-
pakt en spullen te koop aangehoden: stal-
len, kippen, kachcls - en herinneringen.
Het zijn de herinneringen, waarmee de
,'eclal stokoude bewoners zich in leven
houden. Herinneringen aan een niets en
niemand ontziende tijd, aan werken in de
mijnen tot je cr van de hitte bij neerviel,
aan ouders die ilouit thuis waren.
AI met al regeren in de 'nederzetting' ;lf-
wisselend bitterheid en melancholie; in
Texas sta;lt de verhuizing voor de deur,
maar niemand weet wanneer. Een pro-
gramma van ~etty van Hoorn.

Dinsdag 21 maart
15.30 uur, Nederland 1

Yoy Europa. De wereld van
Paqui

\\"oensdag 22 maart
22.50 uur, Nederland 1

Lucebert, tijd en afscheid

Gouden Kalf \'oor de beste korte docu-
mentaire op het Nederlands film festival
1994 en Nederlandse Oscarinzending
1995.
De films 'lucebnt, dichter-schilder'
(1962) en 'Et'n film voor Lucebert'
(1966) gaan niet alleen over het werk van
1.uceberr, ze zijn ook voorbeelden van de
visie en de omwikkeling van de filmma-
ker Johan van der Keuken. In een derde
l.uceberr-film wilde hij laten tien hoe Lu-
cebert in ecn constante hezetenheid een
grote hocveelheid heeldend werk en poë-
zie produceerde. l\1aar Lucebert over-
leed. Er bleef de filmmaker niets andl.'rs
over dan een impressie te maken van het
atelier van de kunstenaar, een film over
wat hij achterliet. Niet alleen de sfeer van
deze werkruimte en waf daar nog van
zijn werk en aanwezigheid te vinden is,
wals het hoek IC waar hij zijn gedichten
schreef .• vtaar ook de ;lanwezigheid van
spelende kleinkinderen, de laatste teke-
ningen die I.ucehert maakte, zijn stcm die
een ~edicht lees[. ...
'Als je weet waar ik Iwn wek me dan'
(1994) sluit aan op de twee eerste films;
ze hesla3n ,amen dertig jaar en vormen
een drieluik van literaire en kunst-histori-
sche waarde.

Dinsdag 28 maart
15.30 uur, Nederland 2

Yoy. Eens kom ik terug in
Vukovar
'Het is \'erschrikkelijk. Ik had nooit ge-
dacht dat zoiets kon geheuren. Steeds als
ik besef dat het echt zo is, wordt alles an-
ders vour me: Dat zijn de woorden van
de twaalfjarige Srd;ln (op de foto op de
voorgrond), die drie j3ar geleden moest
vluchten uit Vukovar, een van de beleger-
de bolwerken van de Servirs. Onder de
oorspronkelijke - Kroatische - bewoners
die moesten vluchten, bevinden zich ook
vele kinderen en jon~eren. Ze leven nu al
weer enige tijd in vluchtelingenkampen
in en rond Za~reb. Ook Srdan, wachtend
tot hij terug kan naar Vukovar, hopend
ooit nog eens piloot te worden. Samen
met andere jongens is hij een band be-
gonnen, de Vukovar Band. i\1et de tradi-
tionele Kroatische muziek treedt de band

op voor scholen en in andere kampen.
'Dankzij de muziek vergeet ik alles ... de
hOllllllen ... de granaten.. dat mijn opa
v'oor mijn ogen werd doodgeschoten:

"'oensdag 29 maart
22.50 uur, Nederland 1

Karel Appel
Karel Appel is, de zeventig gepasseerd,
nog altijd een onstuimig fenomeen. Hij
werkt in een continul.' stroom van creatie-
ve energie. De filmer :\lat van Hensber-
gen volgt Appel bij een groot aamal van
zijn be7.igheden. Hij schetst een model
dat rondloopt in zijn atelier in ."-hnhat-
ten; hij werkt in Amsterdam aan de de-
cors voor de 0pl.'ra Noah; hij is in zijn im-
mense Jtelier in Connecticut bezig met
z.ijn gigantische sculpturen.
Op hun gezamenlijke zwerftocht ontstaat
een beeld van de achtergronden van Ap-
pels wrrkwijze I.'n zijn niet aflatende po-
gingrn op allerlei manieren de materie te
beheersen. Een rusteloze zoeker die pas
in het vredige landschap van Toscane
even op adem schilnt te komrn.

Woensdag 5 april
22.50 uur, Nederland 1

Het Afrikaanse Gezicht van
Corneille

Documentaire over de Nedl'rlandse
kUllstschilder Corneille. liet Afrikaanse
gezicht van Corneiile hegint in Parijs, in
zijn att:iier dat volgepakt staat mrt Afri-
ka;lnsl.' kunstvoorwerpen. Afrika is
Cornei1les passir. hij heeft in zijn Irvrn
verschillende reizen gemaakt door Afrika
die zijn werk beslissend hehhen beïn-
vloed. Om de passie te doorgronden, en
om de Afrikaanse invloed op z.ijn werk
als het ware te reconstrueren, gaat Com-
eille in de film nogmaals op reis door dat
continent.
De reis gaat langs de mensen, rituelen,
vormen en kleuren die C:orneille zijn hele
schildersleven al meedraagt. Langzaam
wordt duidelijk hoc hij kijkt en op welke
wijze precies Afrika binnensluipt in zijn
schilderijen. Een film van Jos Wassink.
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Invullen is de boodschap
Jonge Humanisten
Wageningen
Ik gespreksgroep van de Jon-
ge Humanisten in Wagenin-
gen heeft een programma
voor hel eerste halfjaar van
1995. Om dt.: vecrlien dagen
is er, op maandagavond \'an-
af 19.30 uur, een bijeenkomst
waar een Ihema wordl be-
handeld. 20 maart: De bele-
kenis \'an spelletjes en spelen;
3 april: Altijd kind van je ou-
ders; 24 april: Religie:
1 mei: Wat doet de benijding
jou nu: 8 mei: Reilen, wat wil
je graag nog lÎen;
22 mei; Verslaving; .~ juni:
Laarste gezamenlijke bijeen-
komst van de Jonge Huma-
nisten mei de HV-afdeling
Wageningen of gezamenlijk
elentje mei de leden van de
gespreksgroep Jonge Huma-
nisten.
Op 19 juni ,'olgl dan hel on-
derwerp Rei'.en: wal was je
leukste \'akantie en waarom?
En op 2 juli gaal het over
knuffelen: 17 juli: Verliefd,
luslof last;
en lot slot 31 juli het onnder-
werp: Belekenis van ziekte.
Belangstellenden liJn wel-
kom. De plaats van samen-
komsl is bij mensen thuis en
wisselt daardoor. Bel voor in"
formalie: Annelies Hovinga,
lel. 08370.15927, of Kees
Ruyter, lel. 08373-16562.

misschien wel dal je gratis hieraan deel
kunl nemen: Het HV Midden Holland
financiert namelijk dele dag, omdat zij
voor jongeren de drempel wil verlagen
om met humanisme kennis te kunnen
maken.
Als je de folder wilt ontvangen met het
precieze programma, of als je je wilt
opgeven voor deze dag, bel dan met:
Astrid 02154-23902, Chris 035-

232516, of Marieke mo-
~. 436158.-~~

hoofdbestuurhet

jaar (verantwoording door
hel hoofdbestuur door mid-
del \'an jaarverslag en finan-
ciële rapportage) en het aan-
geven "an beoogde hoofdlij-
nen voor hel komend beleids-
plan en één in hel najaar en
dan ,'ooral gericht of' de jaar4
plannen voor hel komend
jaar. Hel ligt uitdrukkelijk in
de bedoeling in die bijeen-
komsten, naast huishoudelij-
ke zaken, ook aandacht te ge-
ven aan inhoudelijke onder-
werpen (SOlllS misschien op
wal luchtige wijze).
Tenslotte besteedl het he-
stuur periodiek aandaeht aan
hel eigen functioneren in sa-
menhang met laak en funClie
van de medewerkers "an het
landelijk bureau teneinde te
trachren de effectiviteit \"an
de samenwerking te \.ergro-
ten. AI doende hopen we ook
daarmee in dit jaar een stuk
verder te komen. Geactuali-
seerde berichtgt.:ving over de-
ze en andt.:re onderwerpen in
het volgend nummer. \Vij
Aaan, samen met u, door met
de invulling.

Namens
JooP Puls

Jonge Humanisten in Gouda:
GRATIS BIJEENKOMST OVER GELD

Zondag 26 maarl organiseren de Jonge
Humanisten in Gouda een themadag ge-
ritcId 'Geld en nonnen'. Welke nonnen
en waarden houd je cr op na, als het om
geld gaat: Wat betekent geld voor jou?
Hoe ga jij ennee om? Maakt geld je ge-
lukkig?
Mei een forum (waarin vier mensen die
heel verschillend tegen geld aankijken),
discussiegroepen en verschillende
spelvormen wordt dit thema ver-
kend. Het leukste is

ding en de -bijsluring vindl
dit hoofdbestuur de regionale
bijeenkomsten waarin reehI-
streeks contact letlerlijk 'ge-
dachtenwisselingen' plaals-
vinden mer het dnel hel Hu-
mani~lisch Verbond op die
koers te krijgen die naar de
opvauingen van een ruime
meerderheid als passend voor
de nabije toekomst wordt ge-
llen.
Bij die overlegbijeenkolllsten
is onder meer gebruik ge-
maakt van eerder aan de af-
delingen IOcgezonden discus4
sienot;J. 's en voorstellen over
'plaats en functie van de afde-
lingen in hel HumaniSlisch
Verbond van morgen', on.r
de financiële verhouding tus-
sen afdelingen en o\.er de cen-
trale financiële middelen.
Mede op grond van een aan-
tal construclief kritische op-
merkingen, uit een enquêle
die onder congresgangt.:rs is
gehouden, is op dit moment
punt van o,"er1eg tussen be-
stuur en bureauleiding om
vanaf 1996 twee algemene le-
den-bijeenkomsten per jaar
te houden. Eén in het \'oor-
jaar met het karakter van een
terugblik op het "erstreken

Van het hoofdbestuur

Er zijn door delegaties van
hel hoofdbestuur, tezamen
OWI medewerkers van hel
landdijk hureau, ootrnoclin-
J.;cngeweest mei besturen \'an
een \'iertal grote afdelingen.
Doel: versterking \.an het be-
gnp over en weer van ener-
zijds de achtergronden van
het verbondsbeleid, ander-
zijds de ~pecifieke plaats en
rol \'an de afdelingen daarbij
en \'ooral ook van de vrijwil-
ligers in en builen de afdelin-
gen. Dit alles Ie vertalen in
herkenbare aelies en acrivitei-
len. Da,ubij het begrip te
wekken dat niet alles legdijk
en ineens kan en sommige
dingt.:n hekmaal niet (mit~
dan maar duidelijk is waar-
om niet). De hier bedoelde
vier onlmoetinAen v(lIIden in
het bijzonder plaats met hef
oog op het komend congres
\'an de 18de maar!. Hel ging
erom de kern van de bezwa-
ren binnen sommige afdelin-
gen tegen de overgang van
een eonAres met afAevaardiA-
den naar een ALV (algemene
ledenvergadering) met recht-
streeks stemrecht ,'oor be-
trokken leden, beter te leren
kennen en 0111 te trachten de-
ze bczwaren geheel of in vol-
doende nlate wq; ICnemen.

In het februari-
nummer werd in
deze ruhriek een
schets gegeven
~'an een 3anlal
keuzen die bin-
nen het Huma-
nistisch Verbond
- en Wal ruimer
in Je humanisti-

sche beweging - moeten WOf-

den gemaakt. Tegen de ach-
tergrond van die keulen is in-
middels een begin gemaakt
meI Je im"ulling, of de \'oor-
bereiding daartoe. Immers,
kiezen heeft ancen betekenis
als mei de uitkomSI iets J.;C-
daan wordl. En z.ij die sym-
pathiseren meI het humanis-
tisch denken, verwachten
daarom leesbare, 7.Îch,barc,
hoorbare en versla.lnbare ac-
ties. Goed, ditmaal over de
invulling dus.

Van meer principiële bcteke-
nis hij de hclcidwoorberei-
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REGIONALE BIJEENKOMSTEN MET HOOFDBESTUUR

EXTRA HV.CONGRESDAG OP 18MAART

Het hoofdbestuur organiseert
een aantal regionale onlmoc-
IinRsbijccnkomstcn v'oor
plaatselijke HV-bcstuurdcrs
cn andere actieve leden cn
v"rijwilligcrs. Dal is al enkele
malen eerder gedaan cn zal,
als het aan het hoofdbestuur
ligt. zelfs een vaste gewoonte
worden, die in de statuten ligl
\'ustgck-gd. Hel houden ,'an
rl~ionalc bijeenkomsten in
plaats '.an vcrbondsraaJs"cr-
gaderingen, vormt namelijk
één van de stalulcnwijzij!;in-
gen die deze maand op hel
extra HV-(onycs ter goed-
keuring worden voorgelegd.

Als u deze Humanist onl-
van!!:! is de eerste bijeenkomst
(in Zwolle) al gcwccsi. Maar
er volgen er nog drie in ande-
re plaatsen:

Op maanJap; t 3 maart in
Arnhem, om 19.30 uur in
Hotel Haarhuis, Stations-
plein 1. tel. 085-427441.
Op dinsdag 28 maart in Am-
sIerdam, om 19.30 uur in
Vergadercemrum Cenlraal
SlatÎon, spoor 2a, tel. 020-
6273306.

Op dinsdag 4 april in Rolter-
dam, om 19.30 uur in Zalcn-

centrum Engels (naast CS).
tel. 010-4 t 19550.
De bijeenkomslen zijn be-
doeld om in een open en in-
formele sfeer van gedachten
te wisselen O\'er het hdeid
van het HV nu en in de toe-
komst, Het hoofdbestuur kan
op die manier rekening hou-
den met de opvaningen die in
de \'ereniging le\'en, In ver-
band met de zaalindeling
wordt uw lc1efonisehe aan-
melding (tot uiterlijk 3 dagen
voor aan\'ang) bij hel Lande-
lijk Bureau van het HV op
prijs gesteld, tel. 030-
392100.

PRAKTISCHE
HUMANISTIEK IN
AMERSFOORT
In het kader van de viering
van hun vijkigjarig beslaan
op 7 juni organiseren Huma-
nÏlas Eemland en het Huma-
nistisch Verbond Amersfoort
een reeks zondagochtendbij-
eenkomsten.
Op 19 maart zal humanis-
IÏsch raadsman L. Taal spre-
ken over praktische humanis-
lick. De lezing \'indl plaats in
De Eemgaarde, Dorresleinse-
weg 49, Amersfoort. Aan-
vang: 10.30 uur. De toegang
is gratis, Voor meer informa-
tie kum u benen met Henk
van Tilburg, Icl: 033
805906,

Het Humanistisch Verbond
houdt een extra congres op
zaterdag 18 maart in Utrecht.
Dit is een vervolg op de con-
gresdag van 26 november vo-
rig jaar. Toen werd met een
gewone meerderheid van
stemmen in principe besloten
om het congres door een alge-
mene ledenverg'ldering (ALV)
te vervangen. Het sysreem
van een geHapte, democrati-
sche vertegenwoocdiging,
met dooc plaatselijke HV-af-
delingen gekozen congresaf-
gevaardigden. wordt dan 10,-
gelaten. In plaats daarvan
komt cr een vorm van directe
democratie, waarbij in princi-
pe elk lid de ALV kan bezoe-
ken en stemrecht bezit. Hier-
vooc is rchter ern staturen-
wijziging noodzakelijk, die
alleen met een tweederde
meerderheid aangenomen
kan worden. Met de extra
congresdag is er ruim de gele-
genheid om deze fundamen-
tele kwestit" tt" behandelen.
Een aantal bezwaren, die in
november nog onder afge-

vaardigden leefden, hoopt het
hoofdbestuur ondertussen te
hebben Ondt"H'angen. Wijzi-
ging van statuten of huishou-
delijk reglement is ook nodig
voor ern aantal andere zaken
die aan de orde zullen komen:
de opheffing van de ver-
bondsraad en dl' invoering
van periodieke, regionale bij-
eenkomsten; de opheffing
van gewesten als staturaire
organisatievorm t"n de finan-
ciële commissit" als statutair
orgaan; de invot"fing van een
algemeen lidmaatschap,
waarbij iemand HV-lid is,
maar niet noodzakelijk ook
bij een plaatselijke afdeling
hoort; en de invoering van
het donateurschap voor wie
zich nirt als lid aan het HV
wil binden. Ook wordt de
naam gemeen,chap officieel
,'ervangen door afdeling.
~eelll voor meer informatie
over de extra congresdag
contact op met het Humanis-
tisch Verbund, PO'ithus 114,
3500 AC Utrecht, rel. 030-
392100.

NIEUWE TELEFOON-
NUMMERS HV
Algemeen nummer: 030.392100
Publieksvoorlichting: 030.392192

lIet I.anddijk Bureau van het Humanistisch Verbond heeft
een nieuw tl;'lcfoonnummer: 030 - 392100. Bii dit nummer
kunt II tl'recht als u een medewerker van een bepaalde
afdeling wilt spreken. De telefoniste 1.al u dan
doorverbinden.
:\'aaSI dit algemene telefoonnummer is er nu ook een
speciaal nummer voor publieksvoorlichting: 030 - 392192.
Hij dit nummer kum u terecht met vragen o\"er het
Humanistisçh Vcrhond en O\'er humanisme in hel
algemeen. Ook kunt u dit nummer bellen voor informatie
hij het schrijven van een werkstuk, of als u bepaalde
publikaties over het humanisme nodig hebt. Als u een
hep'lald \"t'rhaal uit een Humanist van eell paar jaar
geiedrIl wilt hebben, of u wilt weten wat Ill't Humanistisch
Verhond bij u in dl' huurt doet, kunt u ook dit llummer
bellt"ll. En als u foldef'i, hrochures en anderl' uitgaven wilt
te he,relk'u. Het telefoonnummer van het rl;'dal.tie-
secretari,l,lt van de Humanist is 030 - 392107.
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Jubileum van Humanitas en
Humanistisch Verbond

Op 31 mei 1945 werd Humaniras opgcridu, ruim een
half jaM later het Humanistisch Vernond,

op 17 februari 1946. Dit jubileulll is aanleiding om, naast
de eigen vieringen, ook gezamenlijk Olanuacht tr hestrdcn

aan 50 jaar georganiseerd humanisme in Nederland.
Humanitas geeft de aftr:lp, onder het eigen jubileum-

lIlotto; 50 jaar aand;lcht voor anderen.
Hoogtepunt van de activiteiten van Humanit;ls is de
~ationalc l~urcnJag op 31 md 1995, waarol'cr ddefs

in dele Humanist.
In de periode september - december vinden dan de

gezamenlijke jubilcunuctiviteiten plaats. De fakkel wordt
door her Humani,tisch Verbond zelf overgenomen rond

februari 1996, cn in de periode daarna.
Niet terugblikken. maar vooruitkijken is de invalshoek
van de ¥:ezamenliike luhileumeommissie. Er is in 50 jaar
yeel hereikt, maar het hevorderen van een menswaardige
samenIcving blijft permanent de aandaçht nat;en van
allen die 7.Îçh hetrokken voelen hij het humanisme.

Het initiatief VOOTde oprichting van Humanitas, ern
'vrreniging voor maatsçhappelijke hulpverlening op

humanistische grondslag'. kwam al tijdens de baetting
vOOrt uit o.a. de voormalige Soçiaal Demol:ratisdlc

Arht'iderspartij (SDAP). Een commissie concludeerde dat
er een instelling yoor ma,Hschappe1ijk werk nodig was,

gericht op buitenkerkelijken. De hasis voor het
Humanistisl:h Verhond werd uok in de ourlog gelegd.

De initütiefnemer van her HV, Jaap van Praag.
had in die periode een hoek geschreven. waarin hij pleitte

voor wrnieuwing van het geestelijk leven in
humanistische zin.

Al tijdens het oprichtingsçongres van het HV
op 17 februari 1946 werd gesproken over samenwerking,

en zelfs van l'en fusie met Humanitas.
Om vijftig jaar hondig samrn tr vaurn:

die fusie is er nooit gekomen, samenwerking was er altijd
wel, in meerdere of mindere male.

Bijl"Oorherld hij dl.' oprichting van nieuwe humanistische
organl'ianes.

Voor beide organisaties is het vijftig jarig besuan een
hclangrijke gelegenheid om uitdrukking te geven aan de

wil tor voortgezeTTe samenwerking.
Ook diensten en werkstichtingen van het HV,

zoals de Humanistische Omroep Stichting en het
Humanistisch Vormingsonderwijs.

zijn hetrokken bij de upzet van activiteiten.

Beide organisaties willen met de juhileumviering aan de
buitenwereld laten zien dat het humanisme springlevend
is en dat het vuor \cclmensrn een hron van inspiratie
\'ormt, thuis, op het wl>rk en in vrijwil1igersactiviteiten.
Een voorproefle van de gelalnenlijke activiteiten die op
stapel staan; een jubileUlnkrant. die op grotc schaal

verspreid zal worden; twee landelijke hijn>nkomstl'n in
oktoher-novemher; radio- en televisieprogramma's.
gemaakr door de Humanistische Omf<ll.'p Stil:hting;

een special van de Humanisr.
Via de llumanist zullen de lezers de komende maanden

op de hoogte wordrn gehouden.
Afdelingen van het Humanistisch Vernond worden ook

via andere kanalen geïnformeerd.
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Kennismaken met
het Humanistisch

Verbond
Vrijheid, rechtvaardigheid en respect voor menselijke

waardigheid. Het Humanisti,ch Verhond draagt deze waardcn
uit door zich sterk tr maken voor het recht op zeliheschikking,

voor gelijke behandeling, \'oor mensrllfechten. Door het
hcvorderen van maatschappelijke dis(us,ies over medische

ethirk, de \'luchtc1ingellproblcmaliek en het
conmmptienJagstuk. Maar ook door hijvoorheeld in

ziekenhuizen en gevangenissen geestelijke \'erwrging te hieden.
Pasklare antwoorden heeft ht'l Humanisti,ch Verbond niet. wel

een inspiren'nde visie en kritische \'fagen.
Hiernaast drie mngclijkheden om kennis ICmaken met hel

Humani\lÎsch Verbond.

I. Abonnee op de Humamst

Wat leest u in de Humanist, hel maandblad van hrt
Humanisti,ch Verbond? Elk nummer hestel."dt aandacht aan

maatschappelijke en ethisçhe onderwerpen. Boeiende menwn
vertellen uver hun normen, drijh'eren en dc kruz,e'i die lij

maken. Behalve interviews treft u in de Ilumanist natuurlijk
ook artikelen, hoekhesprekin~en, prikkelende meningen en

cartoons aan. ~ieuwsgierig geworden?
Prulwer de Ilumanist erns ern jaar. dat kost u sJrchts f 41,50.

Vul de kaart in en stuur 'm op. Vandaag nog!

2. Donateur van het Humams[ls~h V\."rbond

:\Iet ingang van 1995 kunt u donateur word\."n van het
Humanistisch Verbond.D,larmee maakt u het nlOrtbestaan van

activiteiten en de opzet van niruwe projecten mogelijk. Uw
financiële hijdrage i, van groot belang nu de overheid elk jaar

minder subsidie \'erstrekt en andere inkomsten niet Jlwer
groeien. Als donateur ontvangt u tenminste twee k\."erper jaar

Illformatie over onze at-tiviteiten rn projrctrn, waarhij één keer
e\."nnummer van de Humanist. U hent al donateur van her

Humanistis<,;h Verhond voor f 35,- per j,lar. Natuurlijk is een
hogere hijdragr welkom! Als u e\."rst meer informatie wilt. kan
lbt ook. Vul dl.' kurt in en stuur 'm op! Alvast hartelijk dank

voor uw steun!

3. LId van het HumalllsllS<,;h Verbond

Waarom lid worden van het Humanistisch Verbond?
Als lid steunt u het Humanistisch Verbond.

U maakt daarmrr activiteiten en projecten mogelijk die gericht
zijn op een memw,urdige samenleving. Ook ontvangt u

automatisch het maandblad Humanist, een belangrijke bron
van in~piratie in een wereld die uw keuzes dagelijks op de prorf
stclt. II kunt ~ratis deelnemen aan themabijecnkurn'len in uw

rq::io en u krijgt koning op landelijke symposia. Het
Ilumanistisch Verhond heeft meer dan fiO afdelingen in het

land. Als u wilt, ontvangt u informatie over plaatselijke
aniviteiten, curmssen en lcz.Îngcn.

De minimulll-(untributie bedraagt f 75,- per jaar. Een hogere
bijdrage is tl<lluurlijk welkom! Voor leden met een inkolllen

lager dan f 18.000.- brmo per ja'lT is de minimum-<,;ontrihutie
f 45.- . .longeren tot 27 jaar bl.talen ,1\."chT>f 35,. per jaar. Per
lid kan één persoon op hetzelfde adres kiezen voor een gratis

lllcliclidm,utschap. Een mrdclid ontvang! geen l'xrra Humanist.
Als u errst mrrr informatir wilt, kan dal ook. Stuur de ingevulde

kaart aan ons op. Wil hopen u al'i lid te mogen hegroeten.



HV.KADERDAG OVER WERVEN

DIEUWERTJE BAKKER OP HV.WEEKEND
IN BERGEN AAN ZEE

A
".ilI

Interview met
schrijfster

Yvonne Keuls

In het
aprilnummer:

~ij de voortdurende
discussies over de
inriçhting van het
hoger onderwijs
en de studie-
finançiering komt
de belevings-
wereld van
eerstejaars
studenten
nauwelijks aan
bod. Terwijl de
overg'\1lg van
middelbare
school naar
universteit
voor de
meesten to<:h
t"en
ingrijpende
wrandering
hetckent,
die ook nog ~
eens "cel •.••'-.-..,"'_
inv!ocd heeft op hun
verdere le~'ens!oop" Het is een jaar waarin
veel keuLes gl'maakt moeten worden, niet alleen owr studie en
srudievereniginj!;cn, maar ook O\"er al of niet Lclfstandig gaan
wonen, nieuwe vrienden maken, de oude omgeving loslaten,
sporten, uitgaan en het al of ni('{ aangaan van eenlîcfdcsrclatie
n,ltuurlijk. Voor de Technis<:he Universiteit Eindhown
a:\1l!eidinj!; om in samenwerking met het Humanistisçh
Srudentenraadswerk een 16-tal eerstejaars studenten te vragen
over die roerige eerste vier lluanden een dagboek bij te houden.
Ilierin verhalen Lij vall de vaak moeiz.ame eerste gewenning.
bun innerlijke twijfels, dieptepunten én triomfen. Ook bij deze
t('chniekstudenten blijken liefde en imimiteit favoriete
dagboekullderwl'rpen te zijn.
Het bock 'Je bem hier zeker voor het eerst. Dagboekfragmenten
van eerstejaars studenten aan de Techni,che Univt"rsitcit
Eindhmen van ,epI. tlm dcc. 1993' is te bestellen bij Studium
Generale van de TUE, tel. 040 - 474900. De prijs is f 15,-"

ACTIVITEITEN
HAAGLAND

STUDENTENERVARINGEN

In m;lart organi,eert de afde-
ling Haagland de volgende
activiteiten in het Humanis-
tisch Centrum, Laan Copes
van Cattenburch 72 in Den
Ha'lg.
Op woensdag 15 maart, om
20.00 uur, vertelt Anton
Koolwijk over l.ijn werk als
Ilumanistisch geestelijk
raadSlllan in een \\"oon- en
lOrgeentrU11l.
Op zondag 26 maart, om
14.00 uur, houdt Kitly Zijl-
mans, dueente moderne beel-
dende kunsten aan de univer-
~iteit \'an Leiden, een lezing
(met licht heelden) over het
{heOla 'Moderne kunst: uit-
drukking van IOq;enomen
kennis?'. Informatie: tel. 079-
422237 of 070-356030H.

vitciten, zoals puhlikaties en
syllabi, is op deze dag he-
schikhaar,
's Middags wordt aandaeht
besteed aan afstemming tus-
sen het landelijk bUTf~auen de
afdelingen bij lc<lellwerving
en lc<knbehoud. Aan bod ko-
men de plannen ~'an het lan-
delijk hureau voor werving
\'all nieuwe abonnees, (Iona-
teurs en leden, en het phm
\'oor de gez.amenlijke jubi-
leumviering met Humanitas
(z.ie elders in dez.e Ilum,mist).
Samenwerking tusen pLl,llse-
lijke afdeling - lalHklijk bu-
reau staat ook op het pro-
gramma.
Plaats: Universiteit \'(lor Hu-
m,mistiek in Utrecht. Tijd:
111..10uur tol U•.Oll uur, met
aansluitend een drankje.

tdijk) en infonnatie bij: Ton
Oortman Gerlings, Patrijzen-
hof %, 1742 HJ Seh'lgen, tel.
022411-t7692 (thuis), of
02247-4131 (werk). Het gi-
ron nummer van het HV-Ge-
west Noord-Holland, Purme-
rend. is 721060.

Hclangstellcllden kunnen zich
schriftelijk opgeven via het
Landelijk Bureau, 'lfdeling
Verenigingszaken, Po~tbus
114, ]';00 AC Utrecht.

Op zaterdag H april houdt het
Humanistisch Verbond een
kaderdag ••'oor leden die acti-
viteiten willen organi~eren
voor de afdeling. Deelnemers
aan deze dag kunnen ideeën
en inspiratie opdot:n nJOr het
activiteitenprol/;ramma \'oor
volgend jaar. De dag staat in
het tcken van wervende aeti-
vitcilen.

Elke deellll.~mer kan drie
worhhops volgen uit het to-
tale aanbod van negen. Bege-
leidend materiaal van de aeti-

Op za(crda~ 22 en zond,tg 13
april organiseren de De HV-
afdelingen in Noord-Holland
hun traditionele, jaarlijks
weekend voor leden. Gast-
spreker op lic zaterdag is dr.
Dicuwerlje Bakkn, docent
aan de Universiteit voor Hu-
manistiek en gcpromo\'Ccrd
op hel Ondl:TWCrp "Humanis-
tisch levensbeschouwelijk op-
voeden: praktijken, principes.
prohlemen.' Er wordt ruim-
schoots gelegenheid geboden
voor disçussic. In het pro-
gramma verder aandacht
voor: onderling contact, wan-
delen, muziek en prcscnlatic.
Met de deelname van kinde-
ren wordt rckcninJo: gehou-
den.
PIaais: Het Zeehuis. Hergen
aan Zee. Aankomst: zaterdag
lUssen 13.30 en 14.00 uur.
Kosten: f 40,- pcr persoon bij
betaling v'oor 1 april; f 45,-
p.p. bij betaling bij aan-
komst; voor kinderen tot en
met 16 jaar geldt een vrijwil-
lige bijdrage. Opgave (schrif-

'5 Morgens presenteren afde-
lingen hun s(lccewollc activi-
tt"iten in work~hops van drie
kwartit"r. Een greep uil het
aanbod:
- Succesvolle filosofiecursus-
sen

- De Kloosterlezingen
- Open Podium: lezingeney.
cli in Amsterdam

- Ifumanisti~l'he uitvaartbe-
gdeiding: hoc voer je publi-
cileit?

- ,Manifestatie Chaos en Ver-
beelding

- Drie landelijke projecten:
aanpak en mogelijkheden
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• •
"patiënten ter zijde staan ..!'

Binnen de diemt Geestelijke Verzorging van het academisch ziekenhuis
Maastricht (UM) hebben wij momenteel plaatsingsmogelijkheid voor twee
collega's, die

als rooms-katholiek en als humanistisch geestelijk
verzorger (m/v)

in deeltijd werkzaam zullen zijn. De rooms-katholiek geestelijk verzorger
is gemiddeld 32 uur per week werkzaam (84,21 %). De humanistisch
geestelijk venorger gemiddeld twaalf uur per week (31.58%).
De werhijden worden in overleg vastgesteld.

Omdat u deel uitmaakt van een team, is goede samenwerking met geestelijk
verzorgers van andere signatuur een absolute voorwaarde.
De begeleiding van patiënten regelt u in samenwerking met medewerken
van andere disciplines. Wij verwachten tevens uw bijdrage aan het beleid
van de dienst Geestelijke Verzorging, vanuit de visie op geïntegreerde
geestelijke verzorging.

Wat wij vragen
Voor de functie van rooms-katholiek geestelijk verzorger, een academisch
theologische opleiding en klinisch-pastorale vorming (of de bereidheid
deze te volgen). Gezien de huidige samenstelling van het team gaat onze
voorkeur uit naar een vrouw.

Voor de functie van humanistisch geescelijk verzorger, een diploma van de
universiteit voor humanistiek. voorheen Humanistisch Opleidingsinstituut.

Een passend aanbod
In de loop van de selectieprocedure zal u een salarisaanbod worden
gedaan dat in overeenstemming is met uw opleiding, ervaring en niveau
van de functie.

)

Wilt u meer weten?
Nadere informatie kan worden verkregen bij de heer drs. A.G.M. Franssen.
hoofd dienst Geestelijke Verzorging. telefoon (043) 87 53 39, mevrouw
1: de Schutter, hoofd dienst Humanistische Geestelijke Verzorging in
ziekenhuizen, telefoon (030) 31 81 45, of bij de heer P.J.M.le Bron de Vexela,
personeelconsulent. telefoon (043) 87 74 18.

•

Of meteen solliciteren?
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u, binnen twee weken en met vermelding
van vaCaturenummer 95.056/4 op brief en envelop, richten aan het
academisch ziekenhuis Maastricht.
dienst Personeel en Organisatie. afdeling Arbeidszaken,
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

academisch ziekenhuis
Maastricht

Midden in Europa staat het gebouw van het
aZM. het jongste academisch ziekenhuis van
Nederland. Natuurlijk zijn alle specialismen
vertegenwoordigd, waarvan een grOOt aantal
internationaal aanzien geniet. Door een
lelfkritische instelling werkt het alM leer
zorgvuldig en klantgericht .

,°0
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