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In onze dienst geestelijke verzorging is een vacature ons taan voor een

Humanistisch geestelijk raadsvrouw/man
voor 8 uur per week, verdeeld over twee dagdelen

Uw sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie
kunt u binnen 14 dagen na
het verschijnen van dit blad
richten aan mevrouw K. Rog,
Pe rso nee Is fu nctio n aris.
Voor nadere informatie over
de functie kunt u contact
opnemen met de heer
A. Koppenaal, waarnemend
sectorhoofd psychosociale
dienst of met de heer M. de
Vlas, geestelijk verzorger.

leeftijd en ervaring, conform
FWG schaal 60,minimaal
f 4251',- en maximaal
f 6629,- bruto per maand bij
een volledige werkweek.

Ons aanbod
De arbeidsvoorwaarden zijn
conform de CAO Zieken-
huiswezen. Het salaris
bedraagt, afhankelijk van

Uw inbreng
U bent in het bezit van een
afgeronde opleiding aan het
Humanistisch Opleidings~
instituut of aan de
Universiteit voor Humanis-
tiek. U heeft affiniteit met
verschillende levens-
beschouwelijke achter-
gronden. Mocht u tevens
kennis hebben opgedaan in
de ouderenzorg is dit zeker
een pré.

De functie
U verleent geestelijke
bijstand aan bewoners,
revalidanten en familie-
leden met verschillende
levensbeschouwelijke
achtergronden. U stelt
samen met uw collega het
beleidsplan op van de
geestelijke verzorging en
voert dit uit. Overige verant-
woordelijkheden zijn
conform het beroepsprofiel.
Een geringe uitbreiding van
bovengenoemde uren
behoort tot de mogelijk-
heden.

PW]anssen Verpleeghuis
--- Hermelijn 2, Postbus 5014, 7400 GC Deventer

Telefoon (0570) 65 55 50, Telefax (0570) 65 16 25.

Het P.w.}anssen Verpleeghuis heeft twee locaties, 250 bedden (revalidatie! reactivering, somatiek, psychogeriatrie) en
11 plaatsen dagbehandeling. Verder bieden wij uerpleeghuiszorg 'buiten de muren' in een aantal zorguernieuwings-
projecten. Het P.w. }anssen Verpleeghuis maakt sinds 1 juli 1997, samen met de Woon- en zorgcentra Cr te en
Voorster en Sint jurriën, deel uit uan de Stichting De Verenigde GestichtehIP. W.}anssen Verpleeghuis .

Het P.w. }anssen Verpleeghuis

verleent zorg op klantgerichte

wijze, afgestemCi op de wensen

en behoeften van de bewoner of

patiënt met als doel een zo hoog

mogelijk niveau van welbevinden

uan de bewoner of patiënt. In

onze werkwijze richten wij ons

op de principes uan de 'lerende

organisatie'. De organisatie is

gericht op ontwikkeling uan

medewerkers. Zij dragen zelf, met

hulp van hun leidinggevende,

hun 'coach', in hoge mate verant.

woordelijkheid voor de resultaten

van het eigen werk. Door

inventiviteit en openheid wordt

op stimulerende wijze naar een

gezamenlijk doel gewerkt.
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Oudercursus Remedial Teacher
Een schriftelijke cursus voor ouders of verzorgers die actief willen participeren in het oplossen van
leer-, gedrags- en ontwikkelingsprobiemen van hun kind(eren),

Als ouder bent u sterk betrokken bij de leer- ot gedragsproblemen van uw kind. Uwilt graag helpen, maar er iijkt een
spreekwoordelijke muur te staan tussen u, de school en de hulpverleners. Uwilt weten wat er aan de hand isen hoe het
probleem is op te lossen. Denk daarbij aan zaken als taal- en rekenachterstand en slechte motoriek. maar ook een
hyper actief, een agressiet of juist een zeer teruggetrokken kind.

Deze cursus geeft u inzicht in de leer- gedrags- en ontwikkelingsproblemen die zich bij een kind kunnen voordoen en
de wijze waarop deze problemen opgelost kunnen worden. Hierdoor weet u wat u zelf kunt doen en wat u van de
"professionals" mag verwachten. Ubent daardoor in staat zelf de beste oplossing voor uw kind te zoeken I

Stichting IVIO
Postbus 37
8200 AA Lelystad
tel. 0320 • 276448
fax 0320 • 233756
e.mail: weo@ivio.nl

Stuur mij vrijblijvend informatie over de Oudercursus Remedial Teacher.

Naam:
Adres:
Pc + plaats:
telefoon

mailto:weo@ivio.nl
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lvlarian Verkerk
Nieuws
'Een mens moet kunnen zondigen'
Groen Goud
Idea Jen aan het werk
HV-nieuws
Radio en televisie
Colofon/Cryptogram
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Het vallen van de vogel

Breyten Brcytenbach woont allang niet meer in Zuid-Afri-
ka, maar blijft zijn geboorteland met hoofd en hart volgen.
Dat blijkt uit zijn woorden, en vooral uit zijn boeken en
schilderijen ..• Mensen hebben de instinctieve behoefte om
hun situatie te verbeelden. Dat is de bron van kunst." En:
"\Ve moeten het v.1l1en van de vogel zingen." Een gesprek
over valse sympathie, waarlijk mededogen en 'de schroeven
en moeren van verzoening'.

PAGINA 10

Weer zin dankzij
computer

Giesbert raakte na een auw-
ongeluk zwaar verlamd.
Door ingenieus gebruik van
een computer heeft hij zijn
leven meer perspectief kun.
nen geven. Giesberts vader
tekende zijn verhaal op.
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De moraal van de buren

Nu steeds meer Nederlanders de kerk verlaten,
zullen andere levensbeschouwelijke stromingen
aan populariteit winnen. Tenminste, dat zou je
verwachten. Een recente studie wont anders aan.
Slechts een klein aantal mensen laat zich in het
dagelijks leven leiden door denkbeelden als reïn-
carnatie, astrologie of ufo's.

Geweld in Tiel

De laatste jaren gaat het Betuwse
stadje Tiel gebukt onder knok-
partijen en caféruzies, soms Illet
dodelijke afloop. Het geweld
dreigt de sfeer in het hele stadje
te veranderen. Hoe gaat een mid-
delgrote gemeente daarmee om?
Een reportage.

PAGINA 22
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-Iet leven is goed'

-Ioc moet je leven? De Spaanse
~Iosoof Fernando Savatcr beant-
'Dordt deze eeuwenoude vraag
p een heel eigentijdse manier.
nerview met een energiek pleit-
~zorger van de levensvreugde,
ie graag de Stephen King van
e ethiek wil zijn.
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Uw brief is van harte welkom.
Maar schrijft u zo kort en bondig
mogelijk (maximaal 200 woorden).
De redactie behoudt zich het recht
voor uw brief in te korten of niet
te plaatsen.
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Ki nde rfi I osofi e
Met groeiende verbazing la-
zcn wij het artikel 'Filosofie
op de basisschool' in de
mei-Humanist. Nergens in
het artikel wordt ook maar
gepoogd een relatie te leg-
gen met het Humanistisch
Vormingsonderwijs. Dar
had ons nu juist zo boeiend
gelekcJl. In eell tijdschrift
als Humanist mag je toch
verwachten dat een nieuwe
ontwikkeling in het onder-
wijs, zoals her vak kinderfi-
\osofic, gerelateerd wordt
aan een humanistische visie
op onderwijs.
Reg iomedewerkers
Pedagogisch
Studiecentrum HVO

Utrecht

Rokende Adelheid
Naar ik aanneem is de re-
dactie op de hoogte van de
verslavende werking van ro~
ken en weet zij ook dat ro~
ken een vrij ongezonde
bezigheid voor oe rookster!
roker en de omgeving is, die
door velen als vies stinkend
wordt ervaren. Ik neem ook
aan dat de redactie weet dat
vooral nog niet erg bewust
levende jongeren het slacht-
offer worden van oe recla-
me en het slechte voorbeeld
van verslaafde volwassenen.
Het verbaasde mij dat den-
kendt: mensen die het goed
voor hebben met hun mede-
mensen, zoals ik Adelheid,
de fotograaf, dt: journalist
en de hoofdredactrice in-
schatte, zich nier gereali~
seerd hebben dat het voor-
beeld dat Adelhcid met de
sigaret geeft veel gemakke-
lijker na te volgen is dan
haar bewust en energiek le-
ven.
Jan Edens
Uithoorn

HUMANIST 4 SEPTEMBER 1997

Respect (2)
Geachte Jan Buys,
\Vij lazen je brief getiteld
'Respect' in het zomernum-
mer van de Humanist. Op
Ameland in een vakantie-
huisje brainstormden wij
met zijn zessen over de vra-
gen die jij opwierp: Kan je
überhaupt a) respect heh-
ben voor of b) zelfs houden
van iemand die er een ander
standpunt op na houdt?
\Vat betreft de eerste vraag
komen wij tot eell ja, tot op
zekere hoogte. \X7atbetreft
het houden van een 'anders-
denkende' komen we tot
nee. \Vil je van iemand hou-
den dan moet je het ons in-
ziens in grotc lijnen toch
\\'el met elkaar eens zijn.
Jouw vraag <hoc andt:rsden-
kenden lief te hebben' is ons
inziens dus gedeeltelijk irre-
levant, omdat andersden-
kenden niet in alle gevallen
lief te hebben zijn. Ik denk
wel dat het een idee is om
aandacht te besteden aan
technieken die ons kritisch
denken en de overdracht er-
van kunnen aanscherpen.
Deze brief is mogelijk eell
bijdrage aan de discussie.
Succes.
Josefien van Klaveren
I.eeuwarden

Fantasie & dier
In het vorige nummer
bracht de Humanist interes-
sante artikelen 'over de wc-
rekl van de fantasie'. Wel
jammer dat daar niets in
stond over dieren. Kortgele-
den hebben wij op de tv
(weer) kunnen zien hoe de
bio-industrie, vlak naast on-
ze deur, jaar in jaar uit,
tientallen miljoenen varkens
huisvest: in besloten ruim-
ten, per dier een plaatsje
van een aantal vierkante de-

cimeters, met ijzeren stan-
gen ertussen en ijzeren roos-
ters eronder. Wat een die-
renleed gedurende hun hele
(korte) leven! Met een beet-
je inlevingsvennogen zou-
den mensen daar toch veel
over kunnen fantaseren.
Fantaseert ook u dat dat zó
niet door mag gaan? Denk
dan na over uw eet- en
koopgewoonten en stuur
vooral óók even een pro-
testbrief of -kaartje naar het
hoofdbestuur van het Hu-
manistisch Verbond (Post-
bus 75490,1070 AL Am-
sterdam) en/of naar een
kerk of politieke partij, zo-
dat wij als organisaties ge-
zamenlijk front gaan maken
tegen deze mensonwaardige
praktijken.
Ico van der Willik
Veldhoven

Pil van Drion
Met tot verbijstering stij-
gende verbazing las ik het
artikel over de <Pil van
Drion' in ue Humanist van
deze zomer. Ik zal mijn on-
genoegen verklaren met de
volgende vragen aan Den
Hartogh (HV): Waarom er-
kent u niet gewoon dat au-
tonomie en zelfbeschik-
kingsrecht humanistische
uitga.ngspunten zijn? Moet
dat flauwe 'nachtkastjc'-
verhaal duidelijk maken dat
u bewust kiezende mensen
niet serieus neemt? Hoevcel
humanisten zullen het
CDA-adagium vall 'on-
draaglijk en uitzichtloos lij-
den' met u onderschrijven?
"'lag een mens misschien
zelf vinden dat hij genoeg
heeft geleefd? Waarom wilt
u dat verbieden, terwijl u
zelf niet wcet w!.'lke grond u
daarvoor zou moeten a<1n-
voeren? Het wonderlijkste:

waarom wilt u persoonlijk -
dus voor uzelf - wel de pil in
de buurt hebben die ti ande-
ren wilt onthouden?
Laten we maar blij zijn dat
er strijdbare clubs zijn zoals
de Nederlandse Vereniging
voor Vrijwillige Euthanasit,
en ook de Stichting Vrijwil-
lig Leven.
A. Hoekmeijer
Breda

Naschrift Den Hartogh:
'Zelfbeschikking houdt in
dat alldere mensen jouw be-
slissingen moeten respecte-
ren. Het houdt niet ill dat ze
je altijd moetell helpen. De
Pil van Drion is een dode-
lijk middel dat mensen in
een stemming van paniek
kumlen gebruiken. Om die
reden vind ik het juist dat
mellsen die pil niet krijgell.
Ook ik zelf niet, al zou ik
hem inderdaad graag wil/ell
hebben. '



Lokaal
Marialt Verkerk

Directeur vertrekt

Geschiedschrijving
en verschil
Humanisten streven traditiegetrouw
naaf gelijkheid: gelijkheid voor vrou-
wen, homoseksuelen en andere groe-
pen. Maar willen vrouwen of homo '5

wel gelijk zijn? Is de vrijheid om re ver-
schillen niet minstens zo belangrijk? In
het septembernummer van Reken-
schap, her wetenschappelijke blad van
de humanistische beweging, t\vee arti-
kelen over dit onderwerp. Daarnaast
aandacht voor de in Nederland talm'.
lijk onbekende Engelse schrijver Geor-
ge Gissing en een opstel over dc ver-
houding tussen godsdienst en weten-
schap in de loop der eeuwen van Peter
Dcrkx.
In juni stond Rekenschap grotendeels in
her teken van de geschiedschrijving van
het humanisme. In dit Engelstalige num-
mer onder meer ('en artikel van Ca ria
van Baaien over de vroege geschiedenis
(1945-1955) van een nieuw bl"roep: hu-
manistisch geestelijk werkende.

.Rekenschap' is te bestellen door
[17,50 over te maken op giro 304960
van het Humanistisch Verbond te Am-
sterdam, o.v.v. 'Rekenschap juni 1997'
of 'Rekenschap september 1997'. Voor
meer htformatie kunt ti bellen: tel.
020 - 5219000.

Regionale bijeen-
komsten ALV
In september zijn er regionale bijeen-
komsten die bedoeld zijn om het con-
tact russen leden en hoofdbestuur te
onderhouden en om de Algemene Le-
den Vergadering (ALV) op 8 novem-
ber voor te bereiden. De onderwerpen
zijn globaal dan ook dezelfde als die
op de Al.V.
Data:
Amsterdam: woensdag 10 september,
19.30 uur, Victoria Hotel, Damrak 1-5;
Den Bosch: dinsdag 16 september,
19.30 uur, Golden Tulip Hotel, Markt
51-57;
Zwolle: donderdag 11 september, 19.30
uur, Hotel Wientjes, Stationsweg 7.
U kunt zich opgeven voor deze regio-
nale bijeenkomsten bij Dini Boer, tel.
020-5219040, waarna u een agenda
en nadere informatie krijgt toege-
stuurd.

Iedereen heeft die ervaring wel eens
gehad: in een vlaag van sentiment keer
je terug naar de plek waar je bent op-
gegroeid. Het huis staat er nog, de
steeg waardoor je naar huis liep is nog
intact, alleen de schuttingen en poor-
ten hebben soms een andere kleur ge- ~
kregen. De school, drie straten verder- :
op, is er nog, ja zelfs de melkboer bij
wie je vroeger op de kar mocht meerij-
den, is nog steeds bezig. Alles is zoals '"
het was en toch. Het lijkt allemaal zo "'-
veel kleiner en smaller dan in je herin- ...
nering. Toen je nog kind was, was dit ;
je wereld, en die was groot. Nu, vol- ...
wassen, lijkt diezelfde wereld klein en
nietig.
De komst van de moderne media - van
telefoon en televisie tot internet - heeft
ook tot gevolg dat de wereld steeds
kleiner wordt. Ik herinner mij nog de
eerste keer dat ik met één druk op de
knop een e~mail bericht verstuurde
naar de Verenigde Staten. Ik kende
dieJ;ene niet persoonlijk, wist niet hoe
hij eruit zag, ik had slechts zijn e-mail
adres. Even later kreeg ik antwoord en
meende ik vervolgens deze man te
kennen en hem indien nodig opnieuw
te kunnen raadplegen. Hij ging beho-
ren tot mijn adressen boekje.
De wereld die zo groot leek, wordt
steeds kleiner. Globalisering noemen
deskundigen dit soms. Het paradoxale
van deze onf\'Vikkeiing is dat het ons
niet echt naderbij brengt. Globalise-
ring brengt tegelijkertijd een gevoel
van vervreemding met zich mee: er is
COlltact en toch ook weer niet. Mis-
schien is dat ook wel de reden dat
mensen zich steeds minder laten aan-
spreken door grote woorden en grote
verbanden. De strijd rond Rechtvaar-
digheid en Vrijheid wordt vooral dicht

lvlarcel van den Broccke, sinds 1995
directeur van het Humanistisch Ver-
bond, heeft deze zomer zijn functie
neergelegd. Hij gaat zich weer aan
zijn wetenschappelijke arbeid wijden.
Op 9 september is er vanaf J 7.00 uur

bij huis gestreden. De familie Gümus
woont in de Pijp in Amsterdam. In
diezelfde Pijp waar bewoners in glo-
bale en niet altijd in lovende woorden
spreken over vluchtelingen en vreem-
delingen, werd deze familie 'geadop-
teerd' door de bewoners. Opeens had
'de allochtoon' een gezicht gekregen
en dat maakte blijkbaar verschil.
Ook in de gelederen van het Humanis-
tisch Verbond krijgt de humanisering
van de samenleving uitdrukking in lo-
kale verbanden. Lokale en regionale
netwerken lijken vaak beter in staat te
zijn mensen te binden en aan te spre-
ken. De maatschappelijke stem van
het Humanistisch Verbond hoeft niet
altijd gehoord te worden in de grote
landelijke dagbladen. Het maatschap-
pelijk gezicht van het Humanistisch
Verbond toont zich wat mij betreft
vooral in al die lokale en vrijwillige
activiteiten.

Columniste Maria1l Verkerk is
voorzitter tJanhel HumaNistisch
Verbond

gelegenheid om persoonlijk afscheid
van hem te nemen tijdens een infor-
mele borrel op het hoofdkantoor.
\Vie Van den Broecke opvolgt, is bij
het ter perse gaan van dit nummer
nog niet bekend.
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Spaanse filosoof Fernando Savater:

,Het I •even I~

Hoc moet je leven? De Spaanse filosoof Fernando Savater
beantwoordt deze eeuwenoude vraag op een heel eigentijdse
manier: 'Dat moet je zelf bedenken', Voor het Humanistisch
Verbond één van de redenen om hem de Dr. J.P. van Praagprijs
1997 toe te kennen. Na afloop van de prijsuitreiking sprak
Savater over het succes van zijn bock Het Goede Level!.
Interview met een energiek pleitbezorger van de levensvreugde,
die graag de Stephen King van de ethiek wil zijn. 'Door onze
geboorte hebben wc de dood overwonnen.'

•.•.•.• j.;w.j.; •• - •.•• :.'. •

'Heb vertrouwen! (... ) Heb vertrouwen
in jezelf. Vertrouw op je eigen ver-
stand, dat je de mogelijkheid zal geven
nog beter te worden dan je al bent, cn
vertrouw op je Întuïtieve liefde, die je
de weg naar goed gezelschap zal wij.
zen: Zo begint rernando Savatcr Het
Goede Leven. Ethiek voor mensen t'all

morgen, dat binnen enkele maanden in
vijftien talen werd vertaald. Met die
woorden is meteen de won van het
bock gezet: geen strenge moraal die
voorschrijft hoe je moet leven, maar
een uitnodiging om 'stap voor stap zelf
te leren denken'. Van plichten en vcr-
boden moet Savarcr dan ook niets heb.
ben. 'Doe wat je wilt en geniet ervan',
is zijn bevrijdende boodschap. Dat is
geen oproep om vrijblijvend en
geJachten loos al het denkbare genot
na te jagen, maar wel om het leven niet
door schuldgevoel te laten vergallen.

Ethiek, of levenskunst, is voor de
Spaanse filosoof een rationele poging
om erachter te komen hoe je zelf goed
of beter kunt leven. Kernwoord in Sa-
vatcrs levenskunst is vreugde. En met
vreugde wordt niet het platte vermaak
van Veronica of Endemol bedoeld,
maar 'de ervaring die genot en verdriet,
dood en leven aanvaardt'. Alleen wie
zich bewust is van zijn sterfelijkheid,
kan werkelijk vreugde uit het leven ha.
len.
Een goed leven is volgens Savater niet
mogelijk zonder relaties aan te gaan
met andere mensen. Daarom kan 'het
jezelf een goed leven bezorgen' uitein-
delijk niet veel anders betekenen dan
dat je ànderen een goed leven geeft.
Het is in je eigen belang om je in ander.
en te verplaatsen en hen serieus te
nemen. \'(/at goed is voor anderen, is
goed voor jou. Wie dat vergeet, eindigt

als de Amerikaanse multimiljonair Ci-
tiun Kane in de gelijknamige film van
Orson Welles. Hij gebruikt alle mensen
om hem heen als werktuig en overlijdt
tenslotte in volstrekte eenzaamheid.

Word wakker!
Het Goede Leveu, waarvan de hoofd-
stukken titels dragen als 'Doe wat je
wilt', 'Word toch wakker!' en 'Je moet
kiezen' is geschreven als brief aan Sa-
vaters bijna volwassen zoon Amador.
Dat zorgt ervoor dat het boek voortdu-
rend een speelse en humoristische toon
houdt en voor grote groepen mensen
toegankelijk is. Het succes van het
bock, dat zelfs op Internet door jonge-
ren wordt hesproken, brengt de jury
van de Van Praag-prijs in verband met
het feit dat veel mensen tegenwoordig
op zoek zijn naar nieuwe vormen van
zingeving. Het zou mensen uitnodigen
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de morele leegte, het 'gat in de ziel' dat
veel mensen voelen, op een positieve
manier te vullen.
Savater zelf is bescheidener. "Ik denk
dat Het Goede Leven zo succesvol is
omdat het boek op een eenvoudige en
heldere manier ingaat op zaken die
voor iedereen belangrijk zijn en waar~
over we met zijn allen ook vaak praten:

goed en kwaad, schuld, vrijheid en
verantwoordelijkheid en plezier in het
leven. Allemaal zaken die wel vaak on-
derwerp van gesprek zijn, maar zelden
op een voor jongeren aantrekkelijke
manier worden uitgelegd. We maken
talloze producten speciaal voor jonge-
ren, zoals films, boeken en mode~artike-
len. Maar een filosofisch boek dat deze

Politici zijn de
zondebokken van

deze tijd

thema's op cen toegankelijke
manier bespreekt, bestond naar
mijn weten nog niet. Met mijn
boekje kunnen jongeren zelf,
zonder hulp van een docent en
wanneer ze maar willen, lezen
over de zin van het leven. Zoals
ze een roman van Stephen King
lezen. Ik zou graag de Stephen
King van de ethiek zijn."

Wanhoop
"De zoektocht naar de zin van
het leven moet volgens mij be-
ginnen met de erkenning dat het
leven goed is. Als enige dier-
soort zijn wij ons bewust van de
dood, van het feit dat het leven
eindig is. Juist dat bewustzijn
maakt ons tot mens. Wanhoop
lijkt dan ook de meest logische
en natuurlijke gemoedstoestand
waarin wij mensen ons kunnen
bevinden. Maar wanhoop bete-
kent haat, schuld en geweld. Als
iemand wanhopig is vanwege
de dreiging van de naderende
dood wil hij bezitten, vernieti~
gen en misgunt hij anderen het
leven.
Juist als je je bewust bent van je
onvermijdelijke eindigheid kun
je ervoor kiezen om te leven
vanuit het besef dat we door on-
ze geboorte de dood overwon-
nen hebben. Leven vanuit die le-
vensvreugde is voor mij het be-
gin van de ethiek. Levensvreug-
de is dus niet de beloning die we
ontvangen als we 'goed' leven,
maar het is de kracht die maakt
dat mensen door willen gaan en
het leven willen verdedigen te-
gen alles dat het bedreigt. Le-
vensvreugde is niet het doel,
maar het uitgangspunt van de
ethiek.
Streven naar het goede leven is
dus heel wat anders dan het ver-
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Lezersactie:
gratis Het goede Leven

Ethi/'k. voor 'JU"W'U l'tJfl morgrn

Hel goede leven
Uitgeverij Bijleveld
stelt tien exemplaren
ter beschikking van
'Het goede leven.
Ethiek voor mensen
van morgen' van Fer.
nando Savater. ISBN:
90.6131.663.4. Als u
kans wilt maken op
een gratis exemplaar
van dit boek (winkel-
waarde f 29,95)
stuur dan vóór 1 ok-
tober een kaartje met
uw naam en adres
naar de redactie
(Postbus 75490,
1070 AL Amster-
dam).

zien of hij morgen te eten heeft. En op
het moment dat wc getroffen worden
door een aardbeving vinden we de
ethiek waarschijnlijk ook niet zo van
belang. Toch is levenskunst er niet al-
leen voor de bourgeoisie in voorspoe.
dige tijden. Zelfs als we geconfronteerd
worden met mondiale problemen - en
wie wordt dat niet in dit communica-
tietijdperk - of met persoonlijke beper-
kingen hebben wc altijd de plicht om
na te denken over de vreugde voor ons-
zelf en voor de ander. Binnen de gren-
zen van het mogelijke hebben we als
mensen altijd de vrijheid om te kiezen.
Daarbij moet je wel bedenken dat
ethiek niet bestaat uit tien of meer ge-
boden die duidelijk maken hoc te han-
delen in welke situatie. Ik spreek niet
voor niets van levensktmst. Er is geen
dienstregeling die leidt naar een goed
leven. Het is meer een gevoel. Een be-
reidheid om na te denken. Je moet cr
goed voor oefenen, het vraagt inspan-
ning. Iedereen moet er moeite voor
doen, maar zoals met alles heeft de één
er wel meer talent voor dan de ander.
De domoor is in de levenskunst zwaar
in het nadeel, net als in de wetenschap,
de kunst en de liefde. We zijn nu een.
maal rationele wezens en wie niet goed
nadenkt heeft het dus moeilijker."

•

satie te ontvangen - juist nu het huma.
nisme niet er~ in de mode lijkt. "Na-
tuurlijk zijn er geldige redenen om het
humanisme te bekritiseren. Het is waar
dat er overdreven rationele, arrogante
of zelfs westers-imperialistische kanten
aan zitten. '\-har we hebben het huma.
nisme nog hard nodig in de wereld. Als
fundament van waardt:n, om vrijheden
te hereiken en om conflicten te regelen
zonder de eigen groep bij voorbaat ge-
lijk te geven. Het humanisme is cr al-
tijd op gericht geweest om mensen el.
kaar beter te laten be~rijpen. En om el-
kaar te kunnen begrijpen moet je over-
eenkomsten zoeken tussen mensen in
plaats van Je verschillen te benadruk-
ken. Ondanks onze verschillen in cul.
tuur hebben wij mensen ongelooflijk
veel overeenkomsten. F. Ramos, de on-
afhankelijkheidstrijder uit Oost.Ti.
mor, begon onlangs een lezing met de
mededeling dat mensenrechten wel-
licht een \vesterse uitvinding zijn, maar
dat de mensen van Oost-Timor die
westerse mensenrt:chten graag willen.
Menselijke waardigheid is iets wat alle
mensen gemeen hebben."

Ethiek als luxe
"Zoals alle goede zaken in het leven is
ethiek een luxe. Voor iemand in een
westerse welvaartsmaatschappij is het
makkelijker met ethiek bezig te zijn
dan voor iemand die nog maar moet

vullen van zoveel mogelijk behoeften
via de onuitputtelijke middelen die te
koop zijn op de markt van onze con-
sumptiemaatschappij. De zin van ons
leven bestaat niet uit het verzamelen
van zoveel mogelijk spullen, of het be-
reiken van zoveel mogelijk persoonlij-
ke doelen. Het gaat erom te leven van-
uit het begrip, de tragische vreugde een
rationeel en sterfelijk mens te zijn sa-
men met andere mensen. Omdat we nu
eenmaal sociale wezens zijn, bevindt
ons lot, onze bestemming, zich in de
ander. Het verbeteren van je eigen Ie.
ven betekent dus ook het verbeteren
van je betrekkingen met anderen en
daarmee ook het verbeteren van de sa.
menieving. Iedereen heeft die verant-
woordelijkheid. "

Dodenlijst
Politiek ligt Savater na aan ht:t hart en
hij is er nooit voor weggelopen om stt:!.
ling te nemen in maatschappelijke
hvcsties - zelfs niet als hij daardoor
persoonlijk in de problemen raakte. Zo
werd hij in de nadagen van het Franco-
rt:gime om politieke redenen gedwon.
gen ontslag te nemen bij de universi-
teit. En vanwege zijn consequente ver-
zet tegen het terrorisme en nationatis.
me is hij door de Baskische afschei-
dingsbeweging ETA op de dodenlijst
geplaatst.
"I\.lensen moeten hun verantwoorde-
lijkheid niet proberen te onrlopen door
veel te klagen. Vooral klagen over poli.
tici is tegenwoordig een populaire be-
zigheid. Ik neem het juist vaak op voor
politici, die ik wel de zondebokken van
onze tijd heb genoemd. Ik verzet me te-
gen het beschimpen van de politiek in
het algemeen. In een democratie is na-
melijk iedereen per definitit: politiek.
Iedereen heeft een politieke rol en een
politieke stem. Daarom moeten we de
politiek in het algemeen, het functione.
ren van de politiek, verdedigen. Het is
een ethische verplichting politiek te
zIJn.
Onlangs heb ik deelgenomen aan een
demonstratie voor openbaar onderwijs
in Spanje omdat ik ervan overtuigd ben
dat onderwijs ongelooflijk belangrijk
is. Dat geldt voor iedere s:lJllenleving,
maar zeker voor een democratie. De-
mocratische burgers heb je niet zom-
aar, die groeien niet aan de bomen. Zt:
moeten worden uitgevonden, gefabri-
ceerd en gevormd. Ik ben dan ook een
groot voorstander van filosofie-onder-
wijs op middelbare scholen. In deze
tijd van fragmentatie, het opsplitsen
van alles in technische deelproblemen,
kan filosofie het een en ander juist
weer bij elkaar brengen."
Savater zegt 'blij en dankbaar' te zijn
een prijs van een humanistische organi-
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het woord 'omge-
vingsbesturing'. Ik
hoorde dat andere
mensen met een
dwarslaesie toch
wel genoeg kwaliteit in hun leven hadden gevonden om
door te gaan. Dat gaf mij steun om verder te willen."

Primitieve blaaspijp

Na een verblijf in het Antwerpse ziekenhuis werd Giesbert
getransporteerd naar het A~lC in Amsterdam. Hij kreeg
aanvullende zuurstof, omdat zijn nog te zwakke middenrif
het hele ademen nu moest uitvoeren (de tussenribspieren
functioneren niet meer). Toen dat niet meer nodig was,
kreeg hij, ondanks zijn wankelmoedigheid, al snel behoefte'
aan een zeer elementaire vorm van omgevingsbesruring: een
blaaspijpje of iets dergelijks om de verpleging te roepen. Tot
ieders verbijstering was zo'n hulpmiddel niet voorhanden.
Het duurde enige tijd voordat er een primitieve blaasbel met
leukoplast op zijn kussen geplakt werd. Zou Jat verder ook
zo primitief gaan?
Giesbert verhuisde naar het Revalidatie Centrum Amster-
Jam aan de Overtoom. Daar was wèl een blaaspijpje om
hulp in te kunnen roepen, en een waterslangetje voor de
dorst, stevig met een flexibele beugel aan het bed bevestigd.
Op de afdeling ergotherapie stond ook nog een eenvoudige
computer, met een groot houten toetsenbord dat bediend

DOOR HANS NIJHUIS

Nadat ik her verhaal van de Belgische specialist had aange-
hoord, dacht ik: 'Dit is dus het einde van Giesbcrr'. Mijn
zoon Giesbert had in december 1995 bij een verkeersonge-
luk in België een hoge dwarslaesie opgelopen. Hij was op de
terugreis met zijn band, na een optreden in Frankrijk. De
overige bandleden bleven ongedeerd. Alleen de zangeres had
een gebroken schouderblad.
Door het ongeluk is Giesbcrrs lichaam grotendeels verlamd.
Of. zoals de specialist zei: 'C3.C4, niet curabel', Giesherr
kan alleen zijn hoofd bewegen. Praten gaat wel, schrijven is
uitgesloten. AI met al een roestand die rampzalig is voor een
creatief mens. Hoe zou Giesbert nog kunnen fotograferen,
schilderen, tekenfilms maken, lekker koken, toetsen in de
band?
De 101 om te leven was er na het ongeluk wel van af. Vrijwel
alles wat hij leuk vond, kon niet meer. Zo heeft hij die ver-
andering recent zelf verwoord: "Na de klap was ik me be-
WUStvan mijn toestand. Ik merkte dat ik me helemaal niet
meer kon bew('gen. Ik had heel veel moeite met ademen. Ik
had niet genoeg lucht om geluid te maken, om 'help' te roe-
pen. Toen ik in het ziekenhuis in Antwerpen lag, \vilde ik
dood. De toestemming daarvoor kon echter niet eel1-twee-
drie worden gegeven. Eén van de doktoren heeft me in die
bange dagen het eerste sprankje hoop gegeven. Hij zei dat
de computer mij meer bewegingsvrijheid zou kunnen geven.
Ik had inderdaad zelf al gehoord van spraak herkenning
Joor een computer. En ik kon me ook wat voorstellen bij

Computers kunnen het perspectief van mensen op hun
leven diepgaand veranderen. Dat bewijst het verhaal van
Giesbert Nijhuis (28). Na een auto-ongeluk raakte hij
zwaar verlamd. Door ingenieus gebruik van een computer
heeft hij zijn leven meer perspectief kunnen geven.
Giesberts vader tekende zijn verhaal op. "De computer IS

een zeer belangrijk verlengstuk van de mens geworden".

Computer als re
om door t

HUMANIST 10 SEPTEMBER 1997



kon \\'orden met een aanwijslampje. Met het lampje op het
hoofd kan een verlamde patiënt brieven schrijven: jaren te-
rug was zo'n innovatie heel aardig, nu was dit toch erg ge-
dateerd. Hoge dwarslaesies waarbij je alleen je hoofd nog
kan bewegen, komen klaarblijkelijk vrij weinig voor.
Inmiddels heeft de staf van het revalidatiecentrum meer aan-
dacht heeft gekregen voor dit soort hulpmiddelen. Ik denk
dat zij gestimuleerd zijn door Giesberts wil om dóór te
gaan. Hij had immers in het begin gehoord dat er al heel
wat hulpmiddelen waren? Nou, waar bleef dat spul?

Kwaliteit
Het 'spul' kwam. Eerst kreeg Giesbert een listig apparaatje
waarmee hij in bed via een blaaspijpje niet alleen de verple.
ging kon roepen, maar ook licht, televisie en radio kon be-
dienen. Kort daarop kwam er zelfs een aangepaste telefoon.
Doordat hij zelf weer initiatieven kon nemen, keerde de
kwaliteit van Giesberrs leven een beetje terug. De app;lra-
tuur vergrootte zijn actie-radius enorm.
Door de revalidatie-inspanningen kon Giesbert inmiddels
weer rechtop zitten (gesteund uiteraard). Hij h;ld nu vol.
doende kracht in zijn nekspieren ontwikkeld. Er kwam een

vrijheidsgraad bij: overdag kon hij in een electri-
sche rolstoel rijden, die hij met zijn kin (via een
chip) kon besturen. I--{ijwas weer mobiel. Ook
ontwerpen met een computer werd daardoor ma.
gelijk.
In het revalidatiecentrum was uiteraard geen com-
puter aanwezig voor de grafische toepassingen die
Giesberr wilde maken. Nu had hij voor het onge-
luk al geëxperimenteerd met grafische vormgeving
op een Apple-computer van een bevriend echtpaar.
flij mocht deze computer lenen. Een geweldig aan-
bod. Maar eerst moest cr een tamelijk essentieel
probleem worden opgelost. \X1ant: wat heb je nu
aan een computer als je alleen maar kan blazen?
Er bleek een 'head set' te bestaan waarmee hoofd.
bewegingen kunnen worden omgezet in cursorbe-
wegingen. Het 'klikken' geschiedt door middel van
een blaaspijpje. Met deze aanpassing kon Giesbert
de geleende computer bedienen. De zoon van de
computereigenaar programmeerde een toetsen-
bord op het scherm, zodat Giesbert letters kon
aanwijzen ell met 'blaasklikken' kon invoeren.
Brieven schrijven, vloeiende lijnen tekenen en gra-
fisch ontwerpen behoorden nu weer tor zijn moge-
lijkheden. Giesbert: "Ik kan illustraties maken en
verder bewerken. Ik kan straks muziek met de
computer ontwerpen, als eindproduct, of als schets
voor een band om uit te voeren. En ik kan nu in-
ternetten. Door die bezigheden heb ik meer con-
tact met de buitenwereld gekregen. Ik ontmoet
mensen die met dezelfde dingen bezig zijn of daar-
in geïnteresseerd zijn."

Jeuk
Veel mensen zijn geneigd alleen maar naar deze
posirieve ontwikkelingen in Giesberts leven te kij-
ken. Hij heeft nu meer vrijheden, maar de meest
eenvoudige handelingen kan hij niet alleen. Gies-
bert: "Als ik verkeerd in mijn stoel zit, kan ik daar
niets aan doen. Als ik wat wil eten, kan ik het niet
pakken. Als ik jeuk op mijn hoofd heb, kan ik niet
even krabben. Voor die hele gewone dingen ben ik
afhankelijk van anderen. Verder heb ik allerlei
zware lichamelijke problemen zoals incontinentie
en doorliggen. De computer kan daar niets aan
verhelpen. De computer is heel belangrijk en

wordr nog belangrijker, maar de mens is onmisbaar, voor
de hulp en omdat je alleen met mensen echt kan praten."
Zijn vrienden en vriendinnen begrijpen dat. Tijdens de reva-
lidatie hebben zij zich enorm ingezet. Door gewoon steeds
gezellig langs te komen, spulletjes voor hem te kopen, de
was te doen. Ze hebben alle ontwikkelingen na het ongeluk
meegemaakt en goed begrepen dat de creativiteit van Gies-
bert via de computer verder tot bloei zou kunnen komen.
Maar zo'n ding kost wel wat. De vrienden organiseerden
een inzamelingsactie. l\1et de opbrengst kan Giesbert, die
binnenkort zelfstandig gaat wonen, apparatuur aanschaffen
om als grafisch vormgever aan de slag te gaan, Giesbert:
"Als ik wakker word, denk ik niet meer meteen aan de
vraag hoe het nu verder met mijn leven moet. Ik denk eerder
aan dingen als: hoe kan ik de computer deze grafische toe-
passing laten uitvoeren."

Dit artikel is een verkorte, bewerkte versie van het essay dat
Hans Ni;huis schreef voor de essa)'wedstri;d 'Digitaal Men.
sentaal' van het Humanistisch Verbond. De ;ury bekroonde
het met een speciale pri;s.

•
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De schilder en schrijver Breyten Breytenbach (1939) woont
al sinds zijn twintigste niet meer in zijn geboorteland. Toch
is hij in Nederland vooral bekend vanwege de jaren die hij
als 'witte terrorist' in Zuidafrikaanse gevangenissen door-
bracht. Want wij Nederlanders houden wel van het 'sappige
schuldgevoel' en het toefje 'morele ijdelheid' dat wc kunnen
ontlenen aan iemand die heeft geleden onder een vcr, fout
regime. Een gesprek over valse sympathie, waarlijk mededo-
gen cn 'de schroeven en moeren van verzoening'.

schrijven,
voor

Fluisteren,
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uitspraak dat het niet volstaat om aan
de goede kant te staan, aan de kant van
bepaalde vrijheden, als je niet tegelij.
kertijd bereid bent om je mouwen op te
stropen en je handen in her deeg re
stoppen. Je moer niet bang zijn om het
brood te kneden. Mer andere woorden:
schrijvers en denkers moeten soms ook
in acrie komen."

En dat gebeurt in uw ogen niet genoeg?
"Je bedoelt: in her algemeen?" Gelach.
"YOlt know, veel mensen die hun me-
ning verkondigen willen in feite nier
verantwoordelijk zijn voor her effecr
van hun woorden. In Frankrijk bij-
voorbeeld, waar ik veel tijd doorbreng,
hebben schrijvers over alles een me-
ning. Tordat anderen overgaan tot da-
den die op hun opinies gebaseerd zijn.
Dan zeggen ze: 'Maar dar is mijn ver-
antwoordelijkheid niet!' Ik vind: je zou
als schrijver niet bang moeten zijn om
ergens in verzeild te raken. Je moet de
gevolgen van je eigen overtuigingen
onder ogen durven zien. Die houding is

"ti SLOo 0 0

'Je moet zorgen voor het fluisteren',
scHreef hij ooit. Een raadselachtige uit-
spraak: vol van betekenis, dat voel je,
maar van het soort dat wegglipt in het
volle licht. Eenmaal in de buurt van
Breytenbach wordt die uitspraak een
stuK begrijpelijker. Alles lijkt in zijn
aanwezigheid te fluisteren. Hij zit in de
ontbijtzaal van ecn Amsterdams hotel,
een lange man met kralen kettinkje om
de pols. De gebruinde huid van een bui-
tenlander. Kalme stem, zachte ogen.
Stevige uitspraken, harde waarheden.
Een verwarrend mengsel. Prikkelend
ook. Maar dat moet ik negeren, net als
de ingeblikte pianomuziek en het ge-
kletter van hestek om ons heen. We zijn
hier tenslotte voor een interview.

'Het doel kan nooit de middelen heili-
gen', schrijft u. En even later: 'Je moet
niet bang zijn voor vuile handen'. Ik
proef ccn spanning tussen die uitspra-
ken.
"Een tegenstelling? Mmm ... waar-
schijnlijk bedoelde ik met die laatste



in feite tamelijk zeldzaam. Er schijnt
een categorie mensen te bestaan, voor-
al in het westen, die vooral geïnteres-
seerd is in het maken vall geluid."

U heeft ook eens gezegd: 'Sta niet aan
de kant van de engelen'. Heeft dat hier
iets mee te maken?
"Ja. Kijk, ik denk dat cr in elke maat-
schappij een soort consensus bestaat
over wat goed en slecht is. Degenen die
denken dat ze aan de goede kant staan,
verronen vaak een zekere zelfvoldaan-
heid, een zekere morele ijdelhcid. Dat
zijn voor mij 'engelen'. In een land als
Nederland moet het bijvoorbeeld erg
verleidelijk zijn om de stcllige overtui~
ging te hebben dat je altijd aan de goe-
de kant staat. Jullie stonden aan de
goede kant in de Tweede Wereldoor-
log, jullie stonden aan de goede kant in
alle kolonialc oorlogen .. "

.. nou, wij hadden Indonesië ..
" .. maar dat waren vroegere tijden, ou-
de houdingen. Dat is niet echt jullie
huidige verantwoordelijkheid. Jullîe
hedendaagse opvattingen zijn zonder
werkelijk risico!"

Heeft ethiek dan te maken met risico's:
"Ethiek heeft te maken met bewûst le-
ven. En dat brengt risico's mct zich
mee, ja. Ik pleit niet voor risico's om de
risico's zelf, voor rebellie alleen om het
anders zijn. ~-1aar Je druk om je aan te
passen, om te genieten van je verzamel-
de rijkdommen, is enorm - vooral in
het westen. Je moet bewust moeitc
doen om die houding ter discussie te
stellen. Dat is waar cthiek om de hoek
komt kijken. Zo concreet is ethiek."

Uw engelen zijn erg schoon, neem ik
aan.
"Voor de duidelijkheid: ik heb hct over
mensen die zichzelf als engelen be-
schouwen. Ik heb het niet over.."

..echte engelen (gelach)
"Echte engelen zijn denk ik tamelijk
aardige schepselen. Schooiers, waar-
schijnlijk. Over dat soort engelen praat
ik niet. Ik heb het over degenen die
zichzelf als politiek correct beschou~
wen. Ovcr mensen die in feite tamelijk
intolerant zijn in naam van de toleran-
tie ..Mensen die graag willen dat jij doet
wat zijzelf nooit daadwerkelijk zouden
doen . .\-lensen die denken dat ze een
zeer helder begrip hebben van situaties
die zich zeer ver weg afspelen. In de ja-
ren van de strijd tegen apartheid waren
nogal wat mensen hier in Holland be-
hoorlijk intolerant als je niet deed wat
zij verwachtten dat je zou doen, zonder
ook maar in het minst te begrijpen
waar het werkelijk om ging."
Korte stilte. Dan: "Ik herinner me een
congres in Berlijn waar een Duitse
schrijver omstandig het woord voerde
over de verschrikkelijke situatie in de
derde wereld, over racisme, over hoc
men elkaar behoort te respecteren - en
hij ging maar door en door. Een aan.
wezige Turkse schrijver werd heel
kwaad. Hij zei: 'Waarom hou je er niet
mee op om ons te bekijken als een
500[( curiositeit? Waarom gebruik je
ons, die anders zijn dan jij, om je be~
hocfte te bevredigen aan morele recht-
schapenheid, om je eigen goedheid te
vieren: Wat geeft je het recht om sym-
pathie met ons tc hebben?'"

ingezonden mededelingen

.. sympathie is ook belangrijk ..
"Natuurlijk is sympathie belangrijk!
Natuurlijk. Maar als je lecft in een po-
litiek en moreel comfortahele situatie,
hoc schoon, hoe puur is dan je sympa-
thie voor mensen die niet in zo'n situ.
atie verkeren? Val je dan nict al snel te-
rug in die oude houding van liefdadig-
heid?
Sympathie is gevaarlijk, omdat het
deels op jezelf is gericht. Op je behoefte
aan het ervàren van sympathie, aan de
geruststelling die dat geeft. Niet alleen
natuurlijk: sympathie is ook de erken-
ning van reële onrechtvaardighcid.
Maar ik denk dat je heel zorgvuldig
moet kijken waarom je precies sympa-
thiseert, wat je ermee hoopt te berei-
ken. Werkelijke sympathie kan je ver-
anderen op een manier die je van tevo-
ren niet overziet. Ben je bereid, in je
sympathie, om werkelijk de grenzen
die je aan jezelf stelt te overstijgen? Om
de gevolgen van je identificatie met an-
dere mensen onuer ogen te zien? Om
<daar' heen te gaan en werkelijk iets te
doen? Bereid om bijvoorbeeld te zeg.
gen: waarom vereffenen de mensen die
in die mooie huizen aan de Amster-
damse grachten wonen hun schuld niet
aan de gebieden in de wereld waar die
rijkdommen vandaan kwamen? Of zijn
we uaar niet langer verantwoordelijk
voor? Is dat al te lang geleden? Is onze
sympathie genoeg?
Ik wil Nederlanders niet vertellen wat
ze zouden moeten doen. Ik probeer
duidelijk te maken dat er, zodra het
over sympathie gaat, reële implicaties
zijn, echte werelden daar verderop. In
heel veel gevallen is die sympathie
vooral een manier om heter met jezelf

PSYCHOLOGIE
Onze jaarlijkse introduktiekursus prak-
tische mensenkennis van drie opeenvol-
gende dinsdagavonden (20.00-21.45 uur)
start op JO september a.s.

Deze kursus staat open voor deelnemers
met belangstelling voor de verborgen
drijfveren achter ons gedrag, de oonaken
van kortsluitingen met anderen en het op-
doen van een vleugje levenswijsheid.
Docenten: drs G.J. Bach, CW. Maas
MA/Ph.D., d,,]. Vos. Kosten149,50.

Naast deze kursus zijn er nog vele andere
kursussen, werkgroepen en lezingen rond
thema's als: Dromen, Imaginatie, Kab-
balà, Spiritualiteit, Het joodse denken,
Meditatie, Sacred dance, De inzichten van
Viktor frankl, Sjamanisme, Visualisaties,
Mattheüs-Passion, Keltische mythen, Zin-
geving. In februari 1998 start voor de
vijfde maal onze 'Opleiding rcligieus-
humanistische mcnsbcgclciding',
Vraag het gratis info-bulletin aan bij:

@ Vrije GemeentefVrije Kring
Joh. Vermecrstr. 19, 1071 DK Amsterdam
tel., 020 - 6764410 • fa" 020 - 6648195

Landhuis Poudos
Vakantie voor rustzoekers.
Het landhuis ligt 8 km. ten zuiden van Auch -
departement Gers - in de heuvels van de Gascogne
(ZW Fr.). Er is een authentieke plattelandssfeer,
met verspreid liggende dorpen en stadjes. Er zijn
speciale wandclrandonnees mogelijk. Het huis be-
schikt over comfortabele kamers, een appartement,
3 kleine gites d'étapes en enkele kampeerplaatscn
in park met zwembad. Goede (franse) keuken, evt.
vegetarisch. In najaar en winter aantrekkelijke prij-
zen bij verblijf van een maand of langer, bijv. om te
studeren, schrijven of gewoon relaxen. Zelf koken
is mogelijk. Aangenaam klimaat; bereikbaar met
trein of vliegtuig. Ook geschikte plek voor alleen.
gaanden.
In!. en broch. Cerda Wieggers, Poudos F 32550
Auterrive. Tel.lfax 00 33 562610093 of in Neder-
land (na 19.30 uur), rel. 024-3225453.
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te leven, in een soort christelijke mora.
listÎsche context."

Zouden we misschien beter over ver-
bondenheid kunnen praten dan over
sympathie?
(Zucht). "Er zijn andere beschrijvingen
die misschien effectiever zijn. Het
boeddhistische concept 'mededogen'
bijvoorbeeld, dat ook 'niet-gehecht-
heid' omvat. ~lededogen voor het le-
ven zelf. Inclusief je eigen leven, maar
uan zonder dat leven te bezien vanuit je
eigen centrum. Wetende - wat jij net
verbondenheid noemde - dat je in es-
sentie deel uitmaakt van alles om je
heen, van elke andere levensvorm:
menselijk, dierlijk, plantaardig. Dat je
daarvoor hoort te zorgen, en dat je
voor jezelf hoort te zorgen. Op dezelf-

de manier. Mededogen vloeit voort uit
de idee dat er geen zelf is dat je hoeft te
redden. Er is geen zelf dat zal blijven
bestaan, er is geen ego. Je bent een
compositie, een veranderende compo-
sitie van levenskrachten. !vlededogen
zou misschien een manier kunnen zijn

Maar dat is moeilijk te realiseren! Als
ik kwaad \,,'ord over iets onrechtvaar.
digs is mededogen vcr te zoeken.
"Natuurlijk, natuurlijk. Daar moet je
je geen zorgen over maken. Je moet je
alleen niet laten verblinden door je
woede. Je moet er niet aan gehecht ra.
ken. Het mededogen waar ik het over
heb is niet iets waarvan je een doctrine
kunt maken. Je kunt niet de algemene
principes onderschrijven en denken:

'okay, nu zit ik aan de goede kant'. Het
gaat er niet om dat je elke morgen een
kom rijst geeft aan eell bedelende mon-
nik. j\;lededogen gaat eerder over de
persoon die in de rivier springt om een
kat te redden. Zonder twee momenten
na te denken of hij of zij zelf zal ver-
drinken.
Kijk, echte engelen hebben geen belan-
gen. En waarschijnlijk geen besef van
macht. Pas dan kun je mededogen heb.
ben. Iemand als Gandhi was niet zo-
zeer tegen het Hritse kolonialisme of te-
gen racisme, maar probeerde, denk ik,
aan te tonen dat het mogelijk is om on-
derdrukking door daden van niet-
macht teniet te doen."

Als ik u goed lees, dan vindt u het neer-
buigend om van andere mensen te zeg-

SEPTEMBER 1997 15 HUMANIST



HUMANIST 16 SEPTEMBER 1997

ZelfmedelijdelI is eell
vall de sterkste mellse-
lijke gevoelells, vooral
als bet profijtelijk

wordt

gen: 'Ze leven in zulke moeilijke om-
standigheden dat \"'C gewoon geen hel-
derheid van geest of morele integriteit
kûnnen verwachten'.
"Zeker. Een deel van de ziekte van die
andere engelen, de engelen waar ik niet
van houd, is dat ze met twee maten me-
ten. Ze vinden verklaringen en soms
zelfs rechtvaardigingen voor vormen
van barbarisme en corruptie bij de
mensen waarmee ze sympathiseren die
ze nooit zouden tolereren in hun eigen
land. En daar geven ze dan een pseudo-
wetenschappelijke, historische draai
aan: het is 'vanwege het kolonialisme',
of 'vanwege wat wij deze mensen heb-
ben aangedaan'. Zo'n houding komt,
bcdoeld of onbedoeld, ten goede aan
mensen die de situatie in die landen ex-
ploiteren. Daarom kon Moburu een
van de rijkste mensen ter wereld wor-
den. Zo gaat dat. Ik denk dat zo'n op-
stelling uiteindelijk heel, heel beledi-
gend is."

Als je werkelijk hebt geleden, zoals veel
mensen in Zuid-Afrika, moet hct ont-
zenend moeilijk zijn om je te verzoe-
nen met de daders. Hoc kan ie als per-
soon die verzoening bereiken?
"Oef, weet ik niet. De enige uitweg is:
probeer zoveel mogelijk inzicht te heb-
ben. Denk even niet in termen van
goed en slecht, maar probeer simpel-
weg te begrijpen wat er daadwerkelijk

~ is gebeurd. Dat is altijd het eerste. Heel
~ vaak brengt inzicht een zekere toIeran-
o tie voort. Als ie weet hoe iets heeft kun-
nen gebeuren, kun je misschien gaan

: erkennen dat er krachten in het spel
~ waren die je niet kunt reduceren tot ie-
:z mands persoonlijke verant\voordelijk-
- heid.
Verzoening is denk ik ook een manier
om te leven met wat je weet en wat je

~ overkomen is, zonder toe te staan dat
~ het je biner maakt. Zonder het tor ver-
:; gif te maken. En dat brengt me, gek ge-
~ noeg, weer op dat boeddhistische prin-
cipe van niet-gehechtheid. Het is net zo

::> gevaarlijk om gehecht te zijn aan je
slachtofferschap als aan je gevoel van
morele superioriteit. Iemand zei eens:
'Er zijn twee vormen van corruptie. De
corruptie van de macht en de corruptie



van het lijden'. De verleiding om een
slachtoffer te zijn, om afhankelijk te
worden van de sympathie van anderen,
om je te wentelen in je eigen verdriet,
is, denk ik, zeer groot. Zelfmedelijden
is één van de sterkste menselijke gevoe-
lens vooral als dat profijtelijk
wordt ..•• (grinnikt) " ..als het je lukt om
andere mensen ook medelijden met jou
te laten hebben, zodat ze voor je gaan
rennen. Slachrofferschap is niet erg
waardig. Het is een vorm van jezelf
corrumperen.
Als je kunt leven met besef van wat er
is gebeurd, ga je deel uitmaken van de
transformatie van de wereld waarin je
leeft. Ik denk daarbij aan concrete za-
ken. Aan leden van verschillende min-
derheidsgroeperingen in Zuid.Afrika
hijvoorbeeld, die onderzoeken hoe ze
ideeën en ervaringen kunnen uitwisse-
len zonder elkaar gelijk te veroordelen.
Dat zijn de schroeven en moeren \'an
verzoemng. "

Welke rol speelt kunst daarbij? U bent
hier op uitnodiging van Hivos, een ont-
wikkelingsorganisatie die stelt dat ook
arme mensen behoefte hebben aan
kunst. Dat is een vrij revolutionaire op-
stelling. Dat mensen moeten eten, oké,
dat snapt iedereen, maar kunst ...
"Oh! Ik heb me nooit gerealiseerd dat
mensen kunst als een soort luxe be-

Hivos
Cultuur
Fonds
Kunst inspireert, geeft kracht en
verbeeldt de mogelijkheid rot ver-
anderingen. Kunst geeft ruimte
aan dromen en biedt perspectief -
ook en juist aan mensen in ont-
wikkelingslanden. Om met de
Zimbabwaanse schrijver Chenjari
Have re spreken: "Als we niet
meer kunnen dromen, zijn we
dood".
Hove stond aan de wieg van het
Cultuur Fonds van de humanisti-
sche ontwikkelingsorganisatie Hi-
vos. Dir fonds ondersteunt geën-
gageerde kunstenaars uit ontwik.
kelingslanden en financiert onaf-
hankelijke en verniemvende ini-
tiarieven op het gebied van film,
literatuur, theater, dans, muziek
en beeldende kunsten. Zie de ach-
terkant van deze Huma1tist voor
meer informatie.

schouwen! Tsja, welke rol speelt kunst
in zo'n situatie. Allereerst: ik denk dat
mensen, vanwege de menselijke toe-
stand, omdat ze besèffen dat ze leven,
de instinctieve behoefte hebben om
hun situatie te verbeelden. Dat is de
bron van kunst. En die behoefte kan
zich vertalen in verschillende vormen
van expressie. Het is de behoefte om te
wetcn, te begrijpen, te veranderen. Om
te vieren en te zingen. En: om mooi te
maken, te versieren. Uireindelijk zijn
we ge\voon vogels die onze veren op-
poetsen. Kunst is ook een paarmecha-
nisme, dat zien we vaak over het
hoofd. Een maling activity.
Die behoefte heeft niets te maken met
sociale of materiële omstandigheden.
Die kent iedereen die ooit ergens ge-
leefd heeft. Maar de vórm die deze be-
hoefte aanneemt, en de mate waarin je
er uiting aan kunt geven, dàt is natuur-
lijk ecn ander vcrhaal. Het beste dat
een regering kan doen, is zelfs de arm-
ste mensen toegang geven tot culturele
activiteiten - hetzij om kunst te maken,
hetzij om van kunst te genieten.
Kunst heeft geen doel. Kunst heeft een
functie. En die functie is: het zingen
van het traject, het zingen van de
vlucht. En dat omvat het zingen van de
val. Ik denk dat het belangrijk is voor
mensen om het vallen van de vogel te
zingen. Dat is een diepe biologische be-
hoefte. Een daad van mededogen. "

Wat is dat: 'het vallen van de vogel zin-
gen'.
"Verval. Het verstrijken van de dingen.
Dat bedoel ik met het vallen van de vo-
gel. En ik denk dat we dat moeten zin-
gen. Te veel samenlevingen sluiten hun
ogen voor de dood die we allemaal met
ons meedragen. Kunst drukt de be.
hoefre uit om het verstrijken te erken-
nen. Het feit dat we allemaal passanten
zijn, dat \ve niet statisch zijn. Het feit,
wederom, dat er geen ego is, maar lau.
ter een voortzetting van bewustzijn. Ik
denk dat kunst wijst op het proces van
bewustzijn en niet op het bezit van be-
wustzijn. "

Dat lijkt uw thema. Niet iets hebben,
maar iets worden.
"Ja. Omdat ik denk dat het veel rijker
is om - eh - deel uit te maken van het
ritme dan om te denken dat je dc drum
bezit .•.

Streven naar onthechting is moeilijk als
je, zoals ik, in de kracht van je leven
bent. Dan lijkt het leven vooral iets om
van te genieten. Omdat dat zo makke-
lijk gaat.
"Ik zou nooit ... ik denk dat er een aantal
cultureel bepaalde reflexen is, en de
meest verschrikkelijke daarvan is schuld.

Wat maakt dat ogenschijnlijk zo vrije
volk als het Nederlandse, dat zo open-
staat voor de buitenwereld en voor ver-
schillen onderling, wat maakt dat dat
volk bij elkaar blijft? \Vat verhindert
Nederlanders om gewoon te verdwij-
nen in de rest van de wereld? Een be-
paalde gehechtheid aan tradities mis-
schien, een paar schilderijen, een be.
paalde manier van spreken. Maar bo-
venal: schuld. Nederlanders worden bij
elkaar gehouden door schuld. Door de
sappigheid, het grondige genot van de
schuld en al haar aftreksels. Mensen
lijken zich schuldig te voelen als ze ple-
zier hebben. Alsof dat op een of andere
manier niet deugt. Plezier is egoïstisch,
onverantwoordelijk, immoreel, zondig
zelfs.
Ik denk niet, als ik dat zo mag zeggen,
dat je je schuldig moet voelen als je van
je leven geniet. Het maakt voor een ar-
me persoon in de derde wereld geen
verschil of jij je amuseert of niet. Die
persoon zou zeker plezier maken als hij
of zij jouw middelen had. Er is geen
stad waar meer lol wordt gemaakt dan
Kinshasha. Nergens meer plezier in
dansen, samenzijn en opdoffen Jan
daar, temidden van de grootste armoe-
de. Dus: heb plezier, op alle mogelijke
manieren!"

Maar je kunt gehecht raken aan ple-
zier, nietwaar.
"Weil, het is beter om gehecht zijn aan
plezier dan aan pijn ... ik herinner me
een ontmoeting met oude monniken.
Ze kenden alle gruwelen van de mense-
lijke conditie, maar waren heel grap-
pig en amuseerden zich prima.
Er is denk ik een soort plezier Jat het
plezier waar we normaal gesproken
aan denken overstijgt. Plezier in het
deelnemen aan het ritme van het leven.
Er schuilt diep plezier in het deel uit-
maken van je eigen lichaam, bijvoor-
beeld. En dat moet gevierd worden,
zeker .•.

•

Breytenbachs volledige literaire werk is
in het Nederlands vertaald. Recent ver-
scheen bij Uitgeverij Meulel1hoff 'Den-
kend Vuur' (1996), waarin hij gedach-
ten, getuigenissen, dromen en verbeel-
dingen van de laatste jaren bijeen heeft
gebracht.
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Kattaikkuttu!
Kleur, klank en ritme. Een feest voor de zintuigen.
Dat is het mythologische muziektheater Kattaikkuttu uit Zuid-India.

Van oudsher spelen Kattaikkuttu-acrcurs Je oude Indiase
verhalen die van vader op zoon worden overgedragen.
Maar tegenwoordig snijden zij ook hedendaagse thema's
aan. Theater blijkt een vrolijke en effectieve manier om de
vaak analfabete mensen van het Indiase platteland kennis re
laten maken met onderwerpen als geboortebeperking, de
zorg voor het milieu en dl' positie van vrou\veo.

Even leek het erop dat Kattaikkuttu onder invloed van film
en televisie een stille dood zou sterven. Maar halver-
wege de jaren tachtig verenigden verschillende
theatergroepen zich in een vakvereniging, die
wordt ondersteund door het Hivos Cultuur
Fonds. Inmiddels is deze traditionele (he.Her-
vorm van de lagere kasten weer popu-
lair bij artiesten en publiek.

Volgende Jllaand toert een groep
Kattaikkuttu-acteurs door Neder-
land. Per avond voeren zij twee
Kattaikkuttu-stukken op. Arjul1a's
Tapas is een voorstelling uit het
traditionele repetoire. Pittige
dames (v•.e1iswaar gespeeld
door mannen) zetten dt, toon
in de voorstelling Veriyattam
- een groot verschil met het
traditionele theater, waarin
vrouwen vaak een onderda-
nige rol spelen. Het Indiase
publiek was enthousiast
over deze vernieu-
wing!

gratis kaartje

I-flVoS deelt tien theater-
kaartjes uit aan lezers van
Humanist. ~Iaak kans op
een gratis avondje Indiaas
theater! Stuur vóór I okto~
ber een kaartje met naam,
adres en datum van de voor-
stelling van uw voorkeur
naar de redactie van Huma-
nist (Postbus 75490, 1070
AL Amsterdam). Alle inzen-
ders ontvangen bovendien
een jaar lang gratis Hivos-
magazille. Als u daar gec..'n
prijs op stelt, kunt ti dat op
tI\V kaartje vermelden.

Speelschema
9 oktober: Soeterijn, Amsterdam, aanvang 20.30

uur

11 oktober: Theater Krater, Amsterdam ZoO,
aanvang 20.15 uur

J 2 oktober: De Balie, Amsterdam,
aanvang 14.30 uur

16 oktober: Soeterijn, Amsterdam,
aanvang 20.30 uur

26 oktober: Rasa, Utrecht, kindervoor-
stelling vanaf 6 jaar 15.00 uur en vol~
wassenen 19.30 uur

Toegangsprijs::!: vijfentwintig gulden



Prijs voor
wolven
Deze zomer ontving Dorothéc Forma
de Prix Italia RAl Special Prijs voor
haar radio-documentaire Het Spoor
van de Wolf. De jury kende unaniem
de prijs tol' 'omwille van de grote ver-
beeldingskracht en de rijke uitwerking
hiervan voor de radio'.

In een sprookjesachtig oerbos krassen
de kraaien en knappen Je takjes onder
de voeten van een handvol Nederland-
se ecoroeristen. Zij volgen het spoor
van de wolven die in de buurt van het
Poolse dorpje Bialowicza wonen. De
Nederlandse dierenliefhebbers en hun
begeleider assisteren armlastige Poolse
onderzoekers bij het in kaart brengen
van de gang van de wolf door het bos.
In troepen trekken zij erop uit om wo1-
vcnuitwerpselen te inspecteren ('let op
drollen met een puntje en veel haren')
of de bliepjes op te vangen die een wolf
met halsband uitzendt. Wolven laten

:> zich niet makkelijk betrappen, zo
<l blijkt. Toch blijven de toeristen hard-
; nekkig geloven in hun missie. Forma
maakte er een sfeervolle radio-docu.
mentaire van.

~ Een cassette van deze documentaire is
te bestellen door /13,- over te maken

~ op giro 9449 van de Humanistische,
1; Omroep, Hilversum o.v.v. 'Spoor van
, de Wolf.

:

Drie procent meer
voor humanistische hulp
De vier Nederlandse hulporganisaties gaan het geld dat zij van het ministerie
van Ontwikkelingssamenwerking krijgen volgens een andere sleutel verdelen.
Dat hebben zij begin dele zomer in onderling overleg besloten. Hivos spint hier
garen bij.

Bilance (katholiek) en Icco (protestants) ontvangen in 2000 samen 55 procent
van het budget. Dat is bijna tien procent minder dan voorheen. Novib en de hu-
manistische ontwikkelingsorganisatie Hivos ontvangen de overige 45 procent.
Hivos krijgt vanaf 2000 structureel drie procent meer, maar blijft met 15 pro-
cent van het totale budget de kleinste ontwikkelingsorganisatie.
Aanleiding voor het overleg was een motie van PvdA, VVD en D66 die de Twee-
de Kamer eind vorig jaar aannam. De 'paarse' partijen drongen aan op herver-
deling nu het maatschappelijke draagvlak voor christelijke ontwikkelingshulp
slinkt.
Hoeveel geld Hivos er in 2000 precies bij krijgt, is nog onduidelijk, want het to.
tale budget dat het ministerie jaarlijks aan de organisaties toekent is gekoppeld
aan het Bruto Nationaal Product (BNP). Dit jaar verdelen de organisaties onder-
ling 575 miljoen gulden. Juist die koppeling maakt overigens dat de herverde-
ling soepel tot stand hvam; nu het BNP stijgt, gaan de christelijke organisaties
er in absolute bedragen waarschijnlijk nauwelijks op achteruit.

Europeanen weten steeds meer over biotechnologie, maar zijn cr steeds minder
over te spreken. Vooral genentechnologie geeft hen een ongemakkelijk gevoel. Dit
blijkt uit het zogenoemde Eurobaromcter-onderzoek, waar het Britse weten-
schapsblad Nature deze zomer verslag van deed.

genen in een varken niet gevaarlijk is.
Zij zien ook het eventuele nut van de
techniek in. bijvoorbeeld als het hart
van zo'n varken geschikt zou zijn voor
transplantatie. Toch juichen zij de
techniek niet toc, omdat zij dic immo-
reel vinden.
De bevolking van de Europese Unie
verschilt onderling overigens van op~
vatting. In het algemeen blijken landen
met een minder goed ontwikkelde bio.
technologie, zoals Ierland, Spanje, Por.
rugal en Griekenland, enthousiaster
over de technieken dan landen waar
biotechnologie meer is ingeburgerd.
Dat hoeft niet te verbazen. De bevol-
king van deze landen verwacht ccono~
misch gewin, maar een publiek debat
over de technieken is nog nauwelijks
van de grond gekomen.
Nederlanders zijn in het algemeen
voorstander van biotechnologie met
medische toepassingen, zoals het intro-
duceren van menselijke genen in hacte.
ria om insuline te produceren. Ze stel-
len zich neutraal op zodra het gaat om
voedselveredeling, en zijn tegenstander
van het veranderen van dierlijke genen
voor het profijt van mensen.
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Studie toont aan:

Nederlanders bepaler
Nu steeds meer Nederlanders de kerk verlaten, zullen andere levensbeschou-
welijke stromingen zoals New Age, boeddhisme of antroposofie aan populari-
teit winnen. Tenminste, dat zou je verwachten. De recente studie
Seculariserillg ell altematieve zingevillg van het Sociaal en Cultureel
Planbureau laat echter zien dat het met de groei van de alternatieve zingeving
wel meevalt. Slechts een klein aantal mensen laat zich in het dagelijks leven
leiden door denkbeelden als reïncarnatie, astrologie of ufo's. Kennelijk kun-
nen veel mensen zich prima redden met het besef dat ze zelf zin aan het leven
moeten geven .

•1r:.'lIlr.'lIII;l.'lrni•• r''''I!I.lrnî.''; ••• ll'.lrni.'-:I_.~.-lil_nim i••

Humanisme 86 32 37 7
Jehova's Getuigen 97 1 38 56
Leger des Heils 98 50 42 4
Antroposofie 51 11 27 3
Transcendente meditatie 55 8 28 13
Bhagwan 87 2 42 36
De Vrije Gedachte 25 6 12 4
De Kleine Aarde 26 10 11 2

getal/eli in procenten

Het zijn vragen die wc allemaal ken-
nen. 'Waarom zijn wc hier?', 'Wat is Je
zin van her leven?', of, zoals mijn filo.
sofiedocent het ooit formuleerde:
'\'(!aarom is cr veeleer iers in plaats van
niets?' Traditiegetrouw boden de ker.
ken een anrwoord op dergelijke zin gc-
vingsvragen. Die kerken lopen lang-
zaam leeg - inmiddels beschOll\vt zo'n
zestig procenr vall de Nederlanders
zich als onkerkelijk. maar de vragen
blijven. \Vaar halen mensen hun nor-
men en waarden vandaan als er geen
overkoepelend kader meer bestaat?
Jos Beeker, socioloog en een van de ;;lU-
teurs van de studie Secularisering en al-
ternatieve z;,zgeving, gelooft dat cr
twee antwoorden mogelijk zijn op deze
vraag. Volgens het eerste bestaat er een
algemeen menselijke behoefte aan bo~
venmenselijke zingeving. De afkalving
van het christendom leidt dus onver-
mijdelijk tot problemen in de samenle-
ving of tot een grotere populariteit van
alternatieve levensbeschouwingen.
Volgens de andere mening zijn mensen
heel goed in sf;;lat om te leven in een

Daarmee
bekend

wereld zonder een van buitenaf gege-
ven zin of doel.

Zelfmoord
De cijfers die het SCP via vragenlijsten
heeft verzameld, spreken de eerstge-
noemde visie ronduit tegen. Beeker:
•.Als georganiseerde zingeving onmis-
baar was, dan zou de samenleving nu
tekenen van desintegratie moeten ver-
tonen. Dat zou bijvoorbeeld moeten
blijken uit het zelfmoordcijfer. ivfaar
het zelfmoordcijfer is in Nederland al
jaren aan het dalen. Ook laten de cij-
fers niet zien dat mensen massaal over-
lopen naar een andere levensbeschou.
wing op het moment dat ze de kerk
verbten. Er is wel veel belangstelling
voor alternatieve zienswijzen, maar
slechts weinigen trekken zich daar in
het dagelijks leven ook werkelijk iets
van aan."
Dat lijkt vreemd. Het grote aantal tijd-
schriften op het gebied van alternatieve
zingeving moet immers wel betekenen
dat alternatieve bewegingen behoorlijk
populair zijn? ivlaar wie kijkt naar de

Verwant Niet Afwijzend
verwant

oplagecijfers van deze tijdschriften, ziet
dat Nederlanders meer in de inrichting
van hun huis dan in zingeving geïnte-
resseerd zijn: het tijdschrift VT-wonell
heeft maandelijks een oplage van
179.000 exemplaren, terwijl het totaal
van alle 'alternatieve' bladen bij elkaar
niet boven de 150.000 uitkomt.
Dat de meeste Nederlanders zich niet
meer expliciet verbonden voelen met
een bepaalde levensbeschouwing, bete-
kent nog niet dat ze het leven zinloos
vinden: slechts veertien procent van de
ondervraagden onderschrijft de stelling
dat het leven zonder zin of doel is. Nog
eens veertig procent is op een heel indi-
viduele manier met zingeving bezig.
Dit zijn mensen die stellingen onder-
schrijven als: 'Je moet zelf zin aan het
leven geven' en: 'Ieder bepaalt zijn ei-
gen lot'. Beeker: "Kennelijk kunnen
deze mensen zich prima redden met
minimale zingeving. De stelling dat
zingeving (.'en algemeen voorkomende,
onmisbare eigenschap is, is dan ook
niet te handhaven."
Maar als mensen zich minder gebon.
den voelen aan de normen en waarden
van traditionele levensbeschouwingen,
hoe komen ze dan aan hun besef van
goed en kwaad? Beeker: "Normen en
waarden worden vaak onbewust ge.
hantcerd. Pas als je er expliciet naar
vraagt gaan mensen ze onder woorden
brengen. Uiteindelijk moet je dan ook
concluderen dat mensen hun moraal
niet uit een overkoepelend kader, maar
gewoon bij de buren halen."

Supermarkt
Uit de studie blijkt dat het humanisme
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zelf hunJlormen wel
'" • ,1/1'

z,

samen
met het Leger
des Hcils een van de
marktleiders op het gebied van al-
ternatieve zingeving is: ruim dertig
procent van de mensen geeft aan zich
'verwant' of zelfs 'zeer verwant' met
het humanisme te voelen. Helaas voor
her Humanistisch Verbond (HV) vcr-
taalt deze grote populariteit zich niet in
een groeiend ledental. Volgens Bceker
hoeft her HV zich dat nier persoonlijk
aan te trekken: "Mensen worden te-
genwoordig niet zo snel meer lid van
een politieke of levensbeschouwelijke
organisatie. Het beeld van een levens-
beschouwelijke supermarkt, waarin
mensen zelf hun levensbeschouwing bij
elkaar 'shoppen' zonder zich daarbij
langdurig aan een organisatie te ver-
binden, klopt meer en meer. Ik raad
het HV dan ook af om dure ledenwerf.

acties te beginnen."
Nico Koffeman, reclamemaker voor
onder meer de Dierenbescherming en
de humanistische ontwikkelingsorga-
nisatie Hivos, is het maar gedeeltelijk
met Breker eens: "Die trend van afne-
mende lidmaatschappen is er wel,
maar anderzijds zie je ook dat mensen
op zoek blijven naar een spirituele uit-
laatklep. Zo blijkt het voor Hivos van
groot belang dat ze een levensbeschou-
welijke signatuur hebben. Waar men-
sen vroeger aan een christelijke ont-
wikkelingsorganisatie doneerden, zijn
ze nu eerder geneigd om aan het Hivos
dan aan een algemene organisatie te
geven. Die levensbeschouwelijke bood-
schap is dus wel degelijk van belang."

Het HV hoeft zich volgens Koffe-
man niet neer te leggen bij het

stagnerende ledental. \Vel
;~." ' ,,":V moet een orgaOlsatie

met een brede doelstel-
ling als het HV zich realise.

ren dat 'vlees-noch-vis-denken'
absoluut 'uit' is. "De Dierenbescher-

ming bijvoorbeeld moet zich niet
richten op het beschermen van

dieren in het algemeen, maar
moet acties voor specifieke

diersoorten ontwikkelen. Red
de tijger, help de otter. Alleen met

dat soort concrete boodschappen kun
je mensen nog persoonlijk raken. Dat

geldt ook voor het HV. Er is wel
degelijk behoefte aan een le-

vensbeschouwelijke leidraad,
maar het HV verzuimt om
die spirituele markt aan
te boren."

Volgens Koffeman kan het
HV op meerdere manieren

aan de 'sreunwaardigheid' wer-
ken. "Enerzijds moet je een aantrekke-
lijk spiritueel dienstenpakket omwik-
kelen dat mensen wiHcn steunen of
rechtstreeks afnemen. Daarnaast is het
belangrijk dat je op een heldere manier
ingaat op concrete maatschappelijke
vraagstukken. Hivos kan zich bijvoor-
beeld sterk maken voor het behoud
van het ministerie van Ontwikkelings-
samenwerking. Dan maak je duidelijk
waar je voor staat en mobiliseer je
mensen rond een bepaalde gedachte.
Het HV zou ook dergelijke concrete
vraagstukken moeten uitkiezen en
daarmee aan de slag gaan."

•
Het rapport 'Secularisatie en Alterna-
tieve Zingeving in Nederland' is voor
[51,- te koop in de boekhandel of bij
uitgeveri; YUCA, Zeestraat 65-D,
2518 AA Den Haag, 070-3131500
onder vermelding van ISBN 90-5250-
930-1.

SEPTEMBER 1997 21 HUMANIST



DOOR ÖZKAN GOLPINAR Dagelijks vinden in Nederland duizenden geweldsmisdrijven
plaats. De meeste kranten besteden er weinig tot geen aandacht
aan. Eén dode is immers geen nieuws. Özkan Gölpinar ging in
Tiel op zoek naar het verhaal achter de diverse eenkoloms-
berichten die de laatste jaren over de geweldaddigheden aldaar
zijn verschenen. AI met al blijkt de sfeer in de stad van Jomanda
en Flipje behoorlijk veranderd. Hij tekende de frustraties op:
'Mensen mijden Tiel': Het verdriet van de nabestaanden: 'Ik heb
nooit afscheid van hem kunnen nemen'. En de bestuurlijke aan-
pak: 'Wij zijn momenteel bezig om het aantal misdrijven te
inventariseren, zodat er beleid op ontwikkeld kan worden.'
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Geweld verandert sfeer In Tiel

broer halen'

Neem de AZ en rij de grens van de pro-
vincie Utrecht met het maagdelijke Be.
(uwe over. Sla af bij Tiel, waar recla-
meborden lome genoegens en heerlijke
vruchtenjam beloven. \X'ae kan een
buitenstaander zich voorstellen bij wat
zich hier in Tiel allemaal afspeelt? In
ieder geval niet dat deze kerkgemeente
met haar 35.000 inwoners worstelt
met een geweldsprobleem. De Tielse
politie constateerde in 1996 een ruime
verdrievoudiging van het aantal aan-
randingen, verkrachtingen, misdrijven
tegen het leven, afpersingen, diefstallen
met geweld en overige agressie-dclic-

ten. Waren in 1995 in deze regio maar
179 gevallen hij de politie bekend, in
1996 was dat aantal reeds opgelopen
tot 458 en dit jaar ziet het beeld er al
niet veel vrolijker uit.
Ondanks de slechte statistieken denken
de bestuurders van Tiel dat hun stad
vóór het jaar 2000 zal uitgroeien tot
een bruisende centrumgemeeme met
50.000 inwoners. Het geweldspro-
bleem wordt volgens hen sterk over-
trokken. Tiel is een stad om trots op te
zijn. De burgers denken daar anders
over. "Gezellig op zaterdagavond een
biertje drinken in het centrum zit cr
voor ons niet meer in", zeggen enkele
geïnterviewden. "Nagenoeg ieder
weekeinde zijn er wel vechtpartijen,
waarbij ook wapens worden ge.
bruikt. " In de cafés is geweld het voor-
naamste gespreksonderwerp. De poli-
tiek staat erbij en kijkt ernaar. Nie-
mand heeft een pasklare oplossing.
Toch is het niet niks: jaarlijks vijfhon4

derd gevallen van geweld. Dat betekent
dat ieder jaar bijna 1 op de 70 inwo-
ners van deze regio met een gewelds-
misdrijf geconformeerd wordt. Stel u
een jaarlijks portret voor \••..aarop Je
slachtoffers van geweldsmisdrijven
schouder aan schouder poseren, een
soort macabere eindexamenfoto.
Tielenaren hadden verwacht dat hun
leven en dat van hun kinderen na de
T\veede \Vercldoorlog almaar beter
zou worden. Het tegendee!lijkt echter

het geval. De kerken worden steeds
minder bezocht en de inwoners ontfer-
men zich niet meer zo snel over hun
dorp, dat eigenlijk geen dorp meer is.
Tiel anno 1997 is verworden tot een
zombiestau. Veel inwoners van deze
gemeente zijn te moe, te ontgoocheld
of hebben het te druk voor bezigheden
waar ze vroeger zo van genoten, zoals
het kerkkoor. Niets is meer zoals het
geweest is. Een imago-onderzoek, uit-
gevoerd door de gemeente, onder-
streept de gevoelens van onvrede. Ne-
gen op de tien Tielenaren zijn van me-
ning dat de gemeeme onvoldoende re-
kening houdt met hun belangen.
De gevolgen beperken zich al lang niet
meer tot de kloof tussen bestuur en
burger. De politieke partijen hebben
bij elkaar maar 350 geregistreerde le-
den. Niet echt een aantal om mee te
pronken. "Tiel is Tiel niet meer", zegt
de gewone man op straat. "De mensen
zijn niet meer geïnteresseerd in wat er
om hen heen gebeurt." In Jc \Vater-
straat wordt nict mcer gereageerd op
de jongeren die op hun scooter passan-
ten omverrijden. De autochtone Ne4

derlanders geven af op de Turken in de
\X'estluidenstraat, de Turken op hun
beun weer op de .Marokkanen in de
Tolhuisstraat, de .Marokkanen op de
.\lolukkers in de sociëteit en de :Vloluk-
kers weer op de gabbers die op vrijdag-
avond op het Plein een joint je roken.
En de gabbers, ja, die schelden op ie-

SCPTEMBCR 1997 23 HUMANIST



'Gezellig op zaterdagavolld eell biertje drillkelI 111

het celltrum zit er voor OIIS Iliet meer ill'

dereen, of ze gaan op zoek naar ge-
makkelijke zondebokken waarop ze
hun woede kunnen richten, zoals bus-
hokjes, winkelruiten en lantaarnpalen.

Nekvel
In zijn werkkamer op de afdeling Wel-
zijn gaat Watze Elgersma, beleidsamb-
tenaar bij de gemeente Tiel en actief in
organisaties als het Ami Discriminatie
Bureau en VluchtelingenWerk, er eens
goed voor zitten als hij geconfronteerd
wordt met een vraag over de geweids-
toename in Tiel. "Ik wil geen ouwelul-
len-verhaal houden over hoe vroeger
alles beter was", zegt Watze Elgersma,
"maar er is duidelijk sprake van een
kentering. Door de individualisering
van de samenleving reageren mensen
niet meer op het geweld dat ze om zich
heen zien. Vandaag de dag hebben wij
afgeleerd onze maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid te dragen, omdat
wij deze hebben weggedelegeerd aan
de gemeente en politie. Hierdoor kun~
nen wij makkelijker het hoofd afwen-
den als wij iets zien dat niet in de haak

is. Misschien behoor ik tot de laatsten
der Mohikanen. Maar ik blijf koppig
doorgaan. Als ecn knaap in mijn buurt
rottigheid uithaalt, pak ik hem in zijn
nekvel en lever hem bij zijn ouders af."
Door ook de ouders op hun veram-
woordelijkheden te wijzen kun je mis-
schien enig verandering bewerkstelli-
gen, hoopt Elgersma. "Maar hóe ga je
om met ouders die zelf het slechte
voorbeeld geven?" Elgersma schudt
zijn hoofd. "Laatst loop ik door een
winkelstraat en word bijna van mijn
sokken gereden door een dame op een
fiets. Zij had zelf een kindje op haar
fiets. Ik vraag me dan af of haar kind
later niet hetzelfde zal doen. Ook vraag
ik me af hoe lang ik op zo'n manier
kan doorgaan. Misschien tot de dag
dat ik tegen een knul oploop die zich
niet in zijn nekvel laat pakken en mij
een klap verkoopt?"
Volgens de beleidsmedewerker ont-
staat geweld als mensen niet meer met
elkaar communiceren. Als zij zich ont-
trekken aan hun verantwoordelijkhe-
den en elkaar niet duidelijk maken dat

zij deel uitmaken van dezelfde samen-
leving. Hij denkt dat veel problemen in
de kiem gesmoord kunnen worden.
"Maar als je niet snel ingrijpt, kan een
situatie zo escaleren dat het helemaal
uit de hand loopt". zegt Elgersma.
Vervolgens komt hij met een voorbeeld
waar in Tiel veel om te doen is geweest:
de vechtpartijen tussen groepen Ma-
rokkaanse en Molukse jongeren.
"Weet je hoe dat is ontstaan? Een paar
jongens waren aan het voetballen. Op
een gegeven moment breekt er een
woordenwisseling uit tussen een Ma-
rokkaans en Moluks jongetje. De
woordenwisseling eindigt ermee dat ze
even aan elkaar trekken, waarna een
van die jongetjes zegt dat hij zijn grote
broer erbij gaat halen. In een mum van
tijd stonden tientallen jongeren tegen-
over elkaar. Het resultaat was dat een
Marokkaanse theehuis helemaal werd
vernield en de ramen van een Moluks
centrum werden ingegooid."
"Op een gegeven moment hebben wij
als gemeente de vertegenwoordigers
van beide groepen naar de raadszaal
geroepen om het conflict toe te lichten.
Toen hebben wij gezegd: 'Nou jon-
gens, vertel het maar. Wat is er aan de
hand?' Nadat het gebeuren was uitge-
sproken hebben we in Tiel een geza-
menlijke manifestatie georganiseerd
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nu te veel projectmatig bezig. In de zo-
mermaanden worden nog wel extra
agenten ingezet, maar er zouden meer
structurele maatregelen genomen moe.
ten worden." Tegelijkertijd knelt daar
de schoen. Het geweldsprobleem
wordt door de Tielse politici te veel als
een beheersingsvraagstuk gezien, het
lijkt alsof ze zich alleen nog maar af-

vragen hoeveel last zij
ervan hebben.
In een poging om van
het negatieve imago af
te komen, zijn de Tielse
ambtenaren zich van
een eufemistisch taaltje
gaan bedienen om diver-
se veiligheidsprojecten
aan de Tielse burger te
verkopen. Opeens lie-
pen er overal in het cen-
trum 'preventie-advi-
seurs' en 'netwerk ers'
rond. Naar een betere
woning verhuizen heette
'wooncarrière' maken.
Om van zwervende jon-
geren af te komen wer-
den er 'hangplekken ' ge-

creëerd. De filosofie hierachter \vordt
liefkozend 'opkrieken' genoemd (op-
krieken is een term die enerzijds ver-
wijst naar 'opkrikken', en anderzijds
naar de 'kriek', een Betuwse kers). Het
doel van het opkrieken is om enerzijds
de 'kloof' tussen burger en gemeente te
verkleinen en anderzijds het woon- en
leefklimaat in de Tielse wijken te ver-
beteren. Of het wat zal opleveren is de
vraag.

Diepe bureauladen
Nadat een 25-jarige Tielenaar vong
jaar december in de binnenstad na een
ruzie over drugs werd neergestoken,
zei burgemeester Van Tellingen dat de
zorgen om het geweld in het Tielse uit-
gaansleven steeds groter zouden wor-
den. In een toespraak verwees hij naar
de wijze woorden van politierayonchef
Huurdeman. Huurdeman was kenne.
lijk een van de eersten in Tiel die inzag
dat het 'waarom' van de criminaliteit
geanalyseerd zou moeten worden, zo-
dat er beleid op ontwikkeld kon wor.
den. Maar Huurdeman vertrok naar
Wychen en daarmee verdween ook zijn
plan in diepe bureauladen.
Dat was het enige zinnige dat hij die
dag naar buiten bracht. Wat de burge-
meester daarna orakelde, wekte de ver-
bazing van vele burgers. "Het kleine
Tiel is gedoemd om onevenredig veel
baldadigheid, vandalisme en geweld
mee te maken. Wat wij in ieder geval
niet moeten doen, is in paniek raken."
Of de nabestaanden van de 25-jarige
Tielenaar iets aan die toespraak van de

heid de helft. "Ik ken ook niet alle
plaatsen. "
Na een paar minuten spreekt Buizer
zichzelf weer tegen, als hij het heeft
over de 'toch zeer diverse en complexe'
geweldsproblematiek. Volgens hem
kan het geweld worden teruggedron-
gen door het gezamenlijk te bestrijden,
maar dan zal er wel meer afstemming

Burgemeester: 'Het
klei1le Tiel is gedoemd
om o1leve1lredig veel

baldadigheid, va1ldalis-
me e1l geweld mee te

make1l '

moeten zijn tussen burgers, politie,
rechtelijke macht en de politiek.
"Ik zal u een voorbeeld geven", zegt
Buizer. "Stel: ik geef u nu een flinke
klap. Zo'n klap noemen wij in het jar-
gon een 'droge klap', een klap zonder
dat er echt sprake is van bedreiging. Bij
veel van de incidenten in Tiel gaat het
om dit soort droge klappen. Wij kun-
nen al die mensen wel oppakken, maar
acht van de tien van deze zaken wor-
den bij justitie niet eens behandeld.
Wat kunnen we dan nog doen?"
Meer blauw op straat is volgens Buizer
niet- de oplossing .•• Maar het zou wel
helpen, want wij kampen nog steeds
met een tekort aan mankracht. Tot
voor kort hadden wij 's nachts maar
één auto op de weg voor de incidenten-
afhandeling. De tweede auto reed maar
tot een uur of twee 's nachts, terwijl
sommige café's tot diep in de nacht
open zIJn."
Op de vraag of het niet hoog tijd is dat
er aan de bel wordt getrokken, ant-
woordt Buizer: "Eigenlijk wel. Wij zijn

"De zondagen in Tie/waren ronduit saai. 's Morgens wa1111eer
de kerkklokken bego1111ente luiden mocht ik een beetje Hirken
Haarwasser uit de (les van mijn vader op mijn hoofd sprenke-
len. Daarna togen we naar de kindermis .... de doem van zon-
dag: niet buiten spelen, allemaal in de kamer zitten, terwijl
mijn vader het Tielse sufferdje van a tot z zat te lezen en ma
zat te breien. Daar zaten we dan. Er werd niets gedaan om de
kinderen te vermaken. Als wij maar bij elkaar waren dan was
het goed. Als mijn familie er niet zou wonen, dan had ik er
niets te zoeken. Tiel is een clichématig nieuwlJouwstadje ge-
worden. Het is een provinciestadje met een ratjetoe aan bouw-
stijlen, Imizen en kerken door elkaar. Daar houd ik niet van.
Verder ben ik over Tiel gauw uitgepraat.
(uit 'Mijn jeugdjaren', Frank Covers)

tijdens de internationale dag tegen het
racisme. Beide groepen gingen op die
dag fanrastisch met elkaar om." EI-
gersma erkenr dat het hier om een ad.
hoc oplossing gaat. "Zonder een ken-
tering in het denken blijf je bezig met
het lijmen van ruzies. De oorzaken
worden er niet door weggenomen."

Valt wel mee
Die mening deelt ook poli-
tiewoordvoerder Buizer. Al-
leen is het hem niet duide-
lijk hoe je zo'n kentering in
het denken moet bewerk-
stelligen. De oorzaak van de
agressietoename is volgens
hem niet één, twee, drie te
verklaren. "Omdat deze zich
in het hele district voordoet,
is al meerdere malen gepleit
voor een districtsbrede ana-
lyse van de agressiedelicten.
Uit geldgebrek is dat steeds
op de lange baan geschoven.
Nu wordt er weer geopperd
om iemand van de HEAO te
benaderen om op dit onder-
werp af te studeren."
Buizer zegt, met zijn hand op het hart,
geen verklaring te hebben voor de
enorme stijging van het aantal ge-
weldsmisdrijven. Volgens hem is een
deel van de toename te wijten aan het
feit dat mensen makkelijker aangifte
doen. "Bij de eerste de beste gelegen-
heid grijpen ze naar de telefoon. Vroe-
ger werd dat intern opgelost. Nu wor-
den problemen met de veiligheid recht-
streeks naar de politie doorgescho-
ven."
De politiewoordvoerder vindt dat het
wel meevalt met het aantal misdrijven.
"Hier in Tiel wordt er nogal vaak ge-
dreigd met: 'Ik maak je kapot', of 'Ik
schiet je neer'. ~Iaar hoe serieus moet
je dat nemen? Als de mensen hun drei.
gementen echt zouden uitvoeren, zou-
den wij hier elke dag met een bloedbad
zitten. In Tiel zijn er geen clans of ben-
des zoals in de \X!est-Side Story. \VeI
hebben we wat problemen gehad met
een groepje jongeren. Ik geloof dat ze
gabbers worden genoemd. Ze hadden
de ruit van een café stukgeslagen. Toen
we twee van die jongens uit de groep
hadden gehaald, keerde de rust weer
terug." Ook het probleem van een te-
kort aan uitgaansgelegenheden, zoals
door diverse personen aangekaart, is
volgens Buizer niet relevant. Volgens
hem zijn in Tiel zo'n honderd horeca-
vergunningen verstrekt. "Dat zou in
principe voldoende moeten zijn." Even
later, nadat hij met een collega heeft
overlegd, komt Buizer terug op deze
opmerking. Het aantal verstrekte hore-
cavergunningen bedraagt in werkelijk.
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burgemeester hebben gehad, valt te be-
zien. Een familielid van het slachtoffer
door de telefoon: "Wij hebben abso.
luur geen behoefte meer om op de zaak
in te gaan."
Navraag leert dat de meeste nabestaan-
den met twee grote vragen blijven zit-
ten. Waarom? En: was het te voorko-
men? Op het terras van een croÎssante-
rie in de Waterstraat zijn twee vrou-
wen in gesprek. De jongste van het stel
vertelt: "Op de dag dat mijn zus door
een dronken automobilist werd dood-
gereden had zij net haar laatste tenta.
mens voor het VWO afgelegd. Een
paar dagen later zouden we samen op
vakantie gaan." Even later vervolgt ze:

geheugen gegrift. "Ik kende het slacht-
offer én de dader", zegt Van Kleef.
"Dat is alles wat ik erover kwijt wil."
Volgens hem is het niet verstandig om
als kroegbaas over dergelijke zaken te
praten. "Als ik alles wat ik over mijn
klanten weet naar buiten zou brengen,
zou ik geen klanten meer overhouden."

Fruit plukken
De rolbezetting in dit drama is niet
compleet zonder een laatste groep: de
volwassenen van morgen. Eerst wat
cijfers: ruim elf procent van de leerlin-
gen in het Gelders rivierengebied - dat
zijn bijna duizend kinderen - verlaat

vroegtijdig of zonder voldoende diplo-
ma's (mavo of hoger) de school. Dat
percentage is aanmerkelijk hoger dan
het landelijk gemiddelde van vier pro-
cent.
Toch is het niet alleen kommer en
kwel. Pamela Manuhutu, net geslaagd
voor het VWO, zegt lachend op het
terras voor Royal. "Tiel is niet echt een
jongerenparadijs. Maar er is genoeg te
doen. Het hangt van jezelf af wat je er-
van maakt." Manuhutu verduidelijkt.
"Ik werk in de vakanties, zodat ik ge-
noeg geld heb om leuke dingen te doen.
Niemand dwingt je om over straat te
zwerven en drugs te gebruiken." Ter-
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"Het was zo vreemd toen ik haar opge-
baard zag liggen. Het was alsof ik af-
scheid moest nemen van een vreemde.
Ze hadden haar haren naar achteren
vastgebonden. Mijn zus droeg haar ha.
ren het liefst los. Een beetje wild."

Metaaldetector
Zo kent bijna iedereen in Tiel wel ie-
mand die het slachtoffer is geworden
van een geweldsmisdrijf. Toch willen
ze er niet over praten, daarvoor is de
gemeenschap te klein. De meeste men-
sen kennen elkaar hier bij naam. Ieder
gaat er op zijn of haar manier mee om.
Zo ook de horeca, die flink met de ge-
weIdstoename in haar maag zit. Som-
mige cafés, zoals De Beurs, proberen
met uitsmijters en metaaldetecroren de
rust te handhaven. Anderen pogen met
minimumleeftijden van bezoekers en
kledingvoorschriften ongewenste gas-
ten buiten te houden, weer andere uit-
baters sluiten hun deuren. Duidelijk is
dat Tiel zucht onder de slechte naam.
Een enkele caféhouder wil wel kort re-
ageren. "Zelf tijdig ingrijpen, dan
houd je het in de hand," zegt een uitba-
ter in de Westluidensestraat. "Als ie-
mand problemen veroorzaakt, zeg ik:
je drinkt je biertje leeg, gaat weg, en ik
wil je nooit meer zien. En dan komen
ze er ook nóóit meer in."
Die mening is Van Kleef, de eigenaar
van het populaire café Royal op het
Plein, ook toegedaan. Maar hij is ook
zo wijs geweest om zijn café dagelijks
om acht uur 's avonds te sluiten. "Ik
hoef niet meer geld te hebben dan ik nu
al heb. Met deze openingstijden trek ik
gewoon een ander slag mensen." De
steekpartij waarbij de 25-jarige jonge.
man kwam te overlijden, zit nog in zijn

'Wie er allders uit ziet, kali het
hier wel schuddell'
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wijl ze naar de gabbers op het plein
wijst, zegt ze dat ze tegen vooroordelen
is. "Maar sommigen van die jongens
zijn echt in staat om al je vooroordelen
te bevestigen. Een zomerbaantje willen
ze niet, want fruit plukken is niet
'cool'. Wat gebeurt er dan? Ze hangen
de hele dag rond op het plein. Vervelen
zich, omdat ze geen geld hebben om er-
gens naar toe te gaan. Moeten op een
gegeven moment stoer doen tegenover
vrienden. Vernielen daarom maar een
bushokje. Van het een komt het an-
der. "
Op het hankje schuin tegenover café
Royal, waar de gahbers hun vaste stek

hebhen, lijkt vandaag elk gesprek te
gaan over werk en het helang ervan. Bij
wijze van hegroeting laat Remco een
flinke boer en vervoegt zich op het
hankje bij zijn vrienden en vriendin-
nen. Hij zegt dat hij deze zomer niet ge-
werkt heeft, omdat "'de fruittelers dis-
crimineren bij het vergeven van de
baantjes. Ze denken dat alle gabbers
criminelen zijn," Zijn vrienden vallen
hem bij door met voorbeelden te ko~
men van hoe er op hen wordt neerge-
keken. Dat zij gewelddadig zouden
zijn, wijzen ze resoluut van de hand.
"'\X'at zou jij doen als je een klap voor
je bek krijgt? Dan sla je toch terug!"

Een meisje snuift verachtelijk tenvijl ze
naar de mensen op de terrassen wijst.
"'Op het moment dat je aan deze men-
sen iets vraagt, is er niemand die ook
maar een shit voor je overheeft. In Tiel
hen je als individu niets. Het gaat niet
om jou, maar om de gemeenschap. Wie
er anders uitziet, kan het hier schud-
den."

•
De gefotografeerde personen ziin voor
zover de redactie bekend totaal niet
crimineel.
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Dokter Houtsmuller over kanker en voeding

'Een mens
moet kunnen zondi •

••
Reguliere en alternatieve artsen vliegen elkaar regelmatig in de haren zodra
het over kanker en voeding gaat. Lang niet iedere arts gelooft dat het één
iets met het ander te maken heeft, al toont steeds meer onderzoek aan dat
groenten en fruit een preventieve werking hebben. De internist Houtsmuller
is daar inmiddels van overtuigd. Toen hij in 1980 zelf door kanker werd
getroffen, ontwikkelde hij een eigen voedingstherapie. Deze leidde bij hem
tot genezing. Hij schreef cr een wetenschappelijk bock over en staat kan-
kerpatiënten met zijn voedingsadviezen terzijde. Gesprek met een man die
een brug probeert te slaan tussen twee, vaak onverzoenlijke, medische kam-
pen.

DOOR MIRRE BOTS

Het eerste wat opvalt als hij mij op de
oprijlaan van zijn huis tegemoetkomt,
is zijn zilvergrijze haardos die wonder-
lijk goed combineert met de sportieve
wandelschoenen die hij onder een nette
pantalon draagt. Onder die wat warri-
ge grijze haren een paar vriendelijke
ogen die onophoudelijk oplichten,
twinkelen en binnenpretjes verraden -
vooral als hij verte!r over de onver-
zoenlijke houding die beide kampen er
soms op nahouden of over de onwaar-
heden die met het groorste gemak wor-
den verkondigd. Want hij mag door
zijn eigen ervaringen dan wel op de
grenzen van de reguliere medische we-
tenschap zijn gestuit, dat neemt niet
weg dat sommige alternatieve thera-
peuten baarlijke nonsens verkopen.
Houtsmuller praat er nuchter over. "In
het gat dat de medische wereld heeft la-
ten vallen, zijn heel wat mensen ge-
sprongen. En daarbij is natuurlijk kaf
onder het koren. De ergsten zijn niet
eens degenen die het voor het geld
doen, want zij kijken wel uit om brok-
ken te maken. Nee, het gevaarlijkste
zijn degenen die onkunde met idealis-
me combineren. En dat zie je in het al-
ternatieve circuit helaas genoeg. Som-

migen hebben slechts een summiere
opleiding van een paar weekenden of
maanden gehad, bleek onlangs uit een
onderzoek van de overkoepelende or-
ganisatie van alternatieve therapeuten.
Die hebben natuurlijk echt te weinig
kennis van het menselijk lichaam. Zij
slaan snel aan het interpreteren en ver-
binden soms dingen met elkaar die mij
de haren te berge doen rijzen. Zo be-
weert de makrobiotiek dat koemelk
voor de mens minder geschikt is, om-
dat de koe veel groter is dan de mens
en haar eiwitten dus ook." Houtsmul-
ler kan daar alleen maar hartelijk om
lachen. Evenals om de iriscopist die
hem twee oogatlassen ter bestudering
meegaf. Op precies dezelfde plek zat in
de ene atlas het hart en in de andere de
milt.
Voor veel alternatieve artsen, bijvoor-
beeld de homeopathische en antropo-
sofische, heeft de 73-jarige Houtsmul-
ler daarentegen grote bewondering.
Zij hebben een gedegen, jarenlange op-
leiding gehad en doen erg goed werk.
"Wat zij vooral goed kunnen, en dat
hebben ze met veel alternatieve thera-
peuten gemeen, is luisteren. Luisteren
cn mentale steun geven is het halve

werk. Daar ontbreekt het veel specia-
listen aan. Zij moeten in een bepaalde
tijdseenheid zoveel patiënten behande-
len dat persoonlijke aandacht erbij in
schiet. Terwijl dat zó belangrijk is, ze-
ker bij een kwaadaardige ziekte als
kanker. Als ik iets geleerd heb van mijn
ziekte is het dat je als arts naar de hele
mens moet kijken, dat je ook zijn zoe-
ken, wanhoop en problemen moet
zien. Het belangrijkste voor een patiënt
is misschien wel dat hij in zijn genezing
gelooft. Daar heeft hij alle steun bij no-
dig, van zijn arts, familie en sociale
omgeving. Het blijkt uit allerlei onder-
zoeken telkenmale weer: echte aan-
dacht, al is het maar in de vorm van
een gesprek van een uur per week,
heeft een gunstige invloed op het ver-
loop van de ziekte. Die emotionele
component is niet te verwaarlozen."

Mosterdgas
Bij hemzelf hielpen zowel de onvoor-
waardelijke steun van zijn vrouw als
zijn eigen vechtlust hem door een ziek-
te heen. Wat was het geval? In de zo-
mer van 1980 ontdekte Houtsmuller
een soort bloedblaar op zijn onder-
been. Deze zag er op het eerste gezicht
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onschuldig uit, maar toen de
blaar een paar dagen later
een vreemd uitstulpsel ver-
toonde, ging hij toch maar
naar de huidarts. Deze advi-
seerde een operatieve verwij-
dering, een fluitje van een
cent. Maar na onderzoek
bleek het een zeer kwaadaar-
dige vorm van huidkanker te
zijn. Een operatie en niet on-
gevaarlijke behandeling met
mosterdgas volgden. Zonder
het gewenste resultaat. Want
een jaar later - Hoursmuller
was alweer volop aan het
werk - was de kanker uitge-
zaaid naaf zijn rechternier en
in een zodanig stadium dat
geen behandeling meer mo-
gelijk was. Holltsmuller: "Ik
wist dat mijn ziekte zeer ern-
stig was en dat de artsen niets
meer voor me konden doen.
Dat ik was opgegeven had-
den ze me niet verteld. Ge-
lukkig maar, want anders
had ik de hoop misschien op.
gegeven. Nu besloot ik me op
mijn eigen genezing te stor-
ten. En omdat ik als internist
gespecialiseerd in suikerziekte al Firen
in de Voedingsraad zat en veel van voe-
ding wist, lag het voor de hand dat ik
me erg in voeding ben gaan verdie-
pen .••
Daarbij is hij niet over één nacht ijs ge.
gaan. Zo bestudeerde hij allerlei alter-
natieve voedingsdeskundigen en voe-
dingsleren en liep hij mee met enkele
spraakmakende artsen om hun behan-
deling met eigen ogen te zien. Op
grond daarvan stelde hij zijn eigen the-
rapie samen: een alternatieve voeding,
aangevuld met een grote hoeveelheid
vitaminen en mineralen. Een dieet
noemt hij het liever niet. "Dat gaat te
veel om geboden en verboden, dat
geeft alleen maar meer stress. Je moet
niet te streng zijn, want dan houdt geen
mens het vol. Dat zie je ook bij het

Moermandieet. Veel mensen beginnen
er enthousiast aan, maar haken vrij
snel af. Sociaal gezien is het ook erg
ongezellig als je helemaal niets mag.
Een mens moet kunnen zondigen!"
Een jaar nadat hij met zijn voedings-
programma was gestart, waren de kan-
kercellen uit zijn urine verdwenen. Ze
zijn niet meer teruggekomen.

'Spontane genezing'

Tien jaar na de operatie ontsloeg ook
het oncologisch ziekenhuis hem uit de
controles. De oncologen moesten zijn
genezing erkennen, maar dat ging niet
van harte. Houtsmuller: "Ze deden het
af als wéér zo'n geval van spontane ge.
nezing. Dat is het enige wat ze accepte-
ren buiten hun eigen methoden. Dat
het met mijn voedingsprogramma te

maken zou kunnen hebben, willen ze
niet zien. Ze kunnen dat eenvoudigweg
niet, want ze hebben het niet geleerd.
Daarnaast horen ze soms patiënten
over alternatieve behandelaars die hen
veel geld uit de zak hebben geklopt.
Die verhalen onthouden ze! Het beves.
tigt hen in hun mening dat het allemaal
charlatans zijn."
Die halsstarrige houding van de geves-
tigde artsen komt Houtsmuller keer op
keer tegen. Toen hij naast zijn werk als
internist in het ziekenhuis thuis ook
opgegeven kankerpatiënten ging be-
handelen, deden zijn collega's daar
slechts meewarig over. Hoursmuller,
lachend: "Ze zeiden: 'Jammer dat hij
zo gestoord is'. Gelukkig vonden ze me
maar een onschuldige gek en lieren me
verder mer rusr."
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i"gaol/de" mededeling

ik wil meer informatie over een executeur-testamentair van het Steunfonds Humanisme.

•

"Dat komt omdat er sreeds meer gege-
vens bcs,hikbaar komen over allerlei
voedingsstoffen. De schadelijkheid van
koffie zat vroeger vooral in de koolwa-
terstoffen die vrijkwamen bij de ma-
nier waarop de bonen werden gebrand.
Nu worden ze veel minder geroosterd
en zijn ook die koolwaterstoffen ver-
dv,"enen, waardoor de stoffen die kan-
kcrremmend zijn naar voren komen.
Goed is om heel matig te zijn met vlees
en vooral veel groenten te eten. Groen-
ten zijn echt waanzinnig belangrijk! El-
ke dag een pond verse rauwe groenten
in de sapcentrifuge, bestaande uit min-
stens drie soorten, is prima. Ook het
eten van vette vis of het gebruik van
visolie en onverzadigde vetten zijn aan
re bevelen. AI moet je daarin ook \veer
nier overdrijven, wall{ linolzuur mag
dan goed zijn, teveel is schadelijk. Ver-
der ben ik een sterke voorstander van
voedingssupplemenren. Grote hoeveel-
heden vitamine A. C en E kunnen een
preventieve werkTngilebben. Bij men-
sen die al kanker hebben, vertragen ze
het verloop van de ziekre. "

Dokter ffoutsnluller kan het eerste
jaar absoluut geen patiënt meer aa1l1ze-
men.
\Vel komt er dit najaar bij Bohn, Staf-
leu & Van Loghum een populaire ver-
sie van zijn boek uit. Precieze titel en
prijs nog onbekend. Hij de R VU is een
brochure met zijn belangrijkste richtlij-
nen en ideeën te bestellen door f 3,75
over te maken op giro 66888 van de
RVU in Hilversum o.v.v. 'Houtsnlul-
Ier.

Dar is ook de reden waarom voedings-
supplementen deel uitmaken van de
zogenaamde viertrapsraket waarmee
dokter Houtsmuller werkt. '"'De geeste-
lijke instelling is de eerste trap. De
vraag is hoc je die met hulp van buiten-
af kunt versterken, zodat een patiënt
door een zware periode komt. Komt
een patiënt in zijn eentje bij mij, dan
vind ik dat een slecht signaal. Als ie-
mand denkt: 'Ik los het zelf wel op!', is
dat helemaal fout. Je kunt het niet al-
leen, je hebt de steun van anderen no-
dig. De tweede trap is gezonde voe-
ding. De derde extra vitaminen, mine-
ralen en andere voedingssupplemen-
ten. De laatste trap is het zware ge-
schut: chemische stoffen die een sterk
kankerremmende werking hebben,
maar nog niet geregistreerd zijn, zoals
bijvoorbeeld haaienkraakbeenpoeder.
Dat probeer ik dan wel eerst op mezelf
uit. want het stinkt vreselijk. Niet ie-
dereen kan daartegen. Door het aan
den lijve te ondervinden, weet ik ten-
minste wat ik voorschrijf."

H

dm

\Vat is nu eigenlijk goede voeding? Je
hoort daar zoveel tegenstrijdige berich-
ten over. Zo mocht koffie vroeger niet,
omdat het kankerverwekkend zou zijn.
terwijl het nu juist weer goed zou zijn.

specialist op één terrein. Dat gold voor
mij vroe~er ook hoor, bij mij draaide
ook alles om de ziekte of kwaal van de
patiënt. Maar als je je blik verbreedt,
zie je dat er een heleboel terreinen be-
staan die je van tevoren nooit gezien
hebt. Heel interessante terreinen, die
van grote invloed zijn op gezondheid.
Gezondheid ben ik steeds meer gaan
zien als een evenwicht tussen lichaam
en geest. Is dat evenwicht verstoord
door te veel ziekmakende facraren, van
binnenuit of van buitenaf, dan treden
er vaker ziektes op. "
Stress is :7.O'n ziekmakende factor,
evenals slechte voedingsgewoonten
('voedsel uit de muur is ongeveer het
slechtste dat cr bestaat, daar zit echt
helemaal nÎets in') en het ongezonde
leefklimaat in Nederland ('wij hebben
bijvoorbeeld het laagste gehalte aan se-
lenium in onze bodem'). Goede voe-
ding kan daar een tegenwicht aan bie-
den. En dat zal naarmate de milieuver-
vuiling toeneemt alleen maar belangrij-
ker worden, meent Hoursmuller.

naam

adres
pc I plaats

telefoon

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam

STEUNfONDS
Humanisme

JA

Bij een overlijden moet er snel heel veel
geregeld worden. Dat gaat veel gemakkelijker
als u zelf al maatregelen heeft genomen. Maar
veel mensen vinden het moeilijk of onaange-
naam om zulke maatregelen te treffen.

Het Steunfonds Humanisme is opgericht door
het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch
Verbond strijdt voor een humane. tolerante
samenleving. Vraag gerust meer informatie,
telefonisch op nummer (020) 521 9000 of
met de onderstaande bon.

Zijn boek Niet-toxische tlintort!Jerapie,
waarin hij zijn bevindingen weten-
schappelijk onderbouwde, stuurde hij
ter kennisname naar vijf oncologen.
Geen van hen reageerde. "Dat verbaas.
de me, omdat ik het eerste deel vooral
voor oncologen had geschreven. Ik be-
weef in mijn bock ook nier dat mijn
therapie zaligmakend is. Integendeel,
ik presenteer het als een goede aanvul.
ling op de klassieke behandelingen van
kanker, vooral omdat het de bij\"rer-
kingen van de chemorherapie rerug-
brcngr. •.

Het Steunfonds Humanisme heeft betrouw-
bare, ervaren mensen die u kunnen helpen.
Als uw ex€CuteuHestamentair bespreken ze
met u hoe uw laatste wil er uit moet komen
te zien. En uiteindelijk dragen ze ook nog zorg
voor punctuele uitvoering.

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid

U bent dus geen tegenstander van che-
mo- of radiotherapie?
"Nee. Ik ben een voorstander van en-
en. Eén en één is meer dan twee, de di-
verse methoden kunnen elkaar stimule-
ren. \'Q'aar het om gaat, is dat je beide
met wijsheid uitvoert. Je moet geen
oogkleppen op hebben voor alles wat
buiten je vakgebied te koop is. Veel on-
cologen hebben dat helaas wel. Zij we-
ten steeds meer van steeds minder, zijn

'Elke dag een pond vei'se rauwe
groenten in de sapcentrifuge'
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Speculeren met planten
~1et planten vair veel geld te verdienen, daar waren de lieden van
de Verenigde OosrinJische Compagnie al snel achtt'r. In de zeven-
tiende eeuw zeilden zij naar de oost, propten het ruim van hun
schip vol koffie, kruidnagelen en kaneel om eenmaal thuis hun
vracht met woekerwinsten te verkopen. Lertcrlijk peperduur waren
die specerijen. Kruidnagelen kostten bijvoorbeeld vier gulden per
pond - al gauw het weekloon van een arbeider. Geen wonder dat
bemiddelde Nederlanders hun dure exotische thee ook graag uit
dure zilveren potjes schonken.
Vette handel was de eerste en belangrijkste reden voor de interesse
in de nieuwe, vreemde planten - daar [aar de tentoonstelling 'Het
Groene Goud' in het l.eidse Museum Boerhaave geen twijfel over
bestaan . .\-laar op de VOC-schepen voeren ook oprecht geïnteres-
seerde plantkundigen mee. Zij maakten precieze aquarellen van die
weelderige nieuwe flora en namen zaden en stekjes mee terug naar
het vochtige Nederland. In de oranjerieën bij sjieke buitenhuizen
aan de Vecht werden die stekjes en zaden opgekweekt.
Het was wel even wennen aan de nieuwe gewassen. Zo raadden
kenners aan om peper maar mondjesmaat re gebruiken. Gekneusde
korrels hadden beslist hun nut in koude en vochtige spijzen, waar
zij de 'slijmachtigheydt' zouden opdrogen, maar voor 'heete
menschen ende in heet weder' was peper een stuk minder geschikt.
Niet alleen rond specerijen was veel te doen. Begin zeventiende
eeuw brak er ook een ware gekte uit rond de tulpenbol, die ons
land via Turkije had bereikt. Bollen werden een beleggingsobject.
Vooral de gestreepte tulp was zeer in trek - één zo'n bol kon wel
3200 gulden opbrengen, een bedrag waar je in die tijd een aardig
grachtenpandje voor kon kopen. De Nederlandse regering bracht in
1637 een halt toe aan de wilde bollenhandel, waarop een flink aan-
tal bollenspeculanten failliet ging.
In de negentiende eeuw, waaraan het museum ook een zaal heeft

gewijd, probeerde men rationeler met plantjes om te gaan. Neder-
landse boeren verbou\l •.'den inmiddels op grote schaal de exotische
aardappel, experimenteerden met kunstmest, wisselbouw en de
stoom ploeg. "laar het paradijs voor de wetenschappelijke land-
bOllw was Indonesië. De Nederlandse planters daar waren groot en
rijk genoeg om zich proefstations te kunnen veroorloven. De plan-
ters lieten onderzoekers experimenteren in de hoop dat zij te zijner
tijd van hun ()Iltdekkingen zouden profiteren. Een dergelijke samen-
werking tussen wetenschap en commercie was op dat moment uniek
in de \vereld en heeft zoals bekend nogal wat navolging gevonden.
.\luseum Bocrhaave is een rijksmuseum voor de geschiedenis van de
natuurwetenschappen en de geneeskunde. De compacte tentoon-
stelling gaat dan ook relatief diep in op de \vetenschappclijke,
plantkundige kanten van de zaak. Toch hoeft het voor kinderen en
meer frivole volwassenen niet saai te zijn, want zij kunnen op hun
eigen manier door de tenroonstelling wandelen. Een spcurrocht
voert onder meer door een kleine 'geurgang' waar kostbare spece-
rijen liggen uitgespreid en langs een electronisch bord waarmee de
herkomst vall exotische gewassen kan worden achterhaald. Deze
speurtocht wordt voortgezet in de nabijgelegen hortus botanicus
van de universiteit, waar veel van de beschreven planten groeien.
Het muselllllkaartje geeft gedurende de tentoonstelling ook toeg;:tng
tot de hortus.

Marjan Slob

De tentoonstelling 'Het Groene Goud: Botanische Kennis en Ge-
win' is nog tot en met 19 oktober te zien in het .t\1useum Boerha-
ave, Lange St. Agnictenstraat la in Leiden. Geopend: dinsdag tot
en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zondag van 12.00 tot
17.00 uur. J\laandag en op 3 oktober gesloten.
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Idealen aan hel werk
Idealisme. hebben mensen dat nog7 Is het niet achterhaald. iets uit
de tijd van de grote ideologieën? Het tegendeel blijkt waar: heel veel
mensen geven hun idealen concreet gestalte in hun streven naar een
menselijker en rechtvaardiger samenleving. Dat doen ze heel prak-
tisch - in hun werk. in hun beroep of in activiteiten die daar een
groot raakvlak mee hebben. In deze serie komen enkele van deze
'idealisten' aan het woord.

'Wij drijven handel
met de armsten'

Jantien Lodder is sinds vIer jaar hoofd promotie en voorlichting bij Fair Trade, 'het huis-
merk van de Derde Wereld', zoals de groothandel zich tegenwoordig afficheert. De vroegere
SOS Wereldhandel veranderde in 1994 van naam en moest van een eigentijds jasje worden
voorzien. Een taak die Jantien met voortvarendheid heeft aangepakt. "Ik draag het principe
van eerlijke handel graag uit. Vooral omdat de groei van het aantal consumenten toch wat
achterblijft. Aan mij de uitdaging om duidelijk te maken dat het de moeite loont om eerlijke
handelsproducten te kopen. ,.

DOOR MIRRE BOTS

Aan het assofrimcnr van Fair Trade
hoeft het in ieder geval niet te liggen.
Dat is in de loop der jaren behoorlijk
uitgebreid en bestaat inmiddels uit
2500 originele en kleurrijke producten:
van kruidenazijn, wijn en chocolade
hagelslag tot prachtige batikdoeken,
sieraden, vazen, potten, textiel en kin-
derspeelgocd. Alle producten worden
in de herkenbare én vrolijke huisstijl
uitgebracht en zijn ingekocht op basis
van eerlijke handel. De organisatie
koopt de producten rechtstreeks in hij
coöperaties of bedrijfjes van hoeren en
ambachtslieden in Derde-Wereldlan-
den en betaalt er cen faire prijs voor.
Jantien Lodder: "\Xte drijven handel
met de armsten en doen Jat zonder gl'-
bruik te maken val1 tussenhandelaren,
want die strijken vaak veel winst op.
Door de mensen een gedeelte vooruit te
betalen, hoeven ze niet met malafide
tussl'nhandclarcn in zec. \Xte gaan ccht
een samel1\ •...erkingsrelatie met hen aan,
willen hen zovcel mogelijk continuïteit
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bieden. Zo moedigen we hen bijvoor-
beeld aan om ook andere klanten tc
zoeken. Evcnmin zulkn \ve, zoals ge-
bruikelijk is, snel naar cen ander gaan
die goedkoper is of sneller kan leveren.
Winst maken is niet ons doel - al doen
we dat wel. \'(/e willen in de eerste
plaats samenwcrken met de Derde We-
reld." Fair Trad" ziet handel als een in-
strument om mensen zelfstandig te ma-
ken. Dat dat ook echt zo uitpakt, heeft
.Ianrien Lodder vorig jaar met eigen
ogen gezien, toen zij voor haar org:lI1i-
satie drie wekcn door India cn Hangla-
desh heeft rondgereisd om verhalen uit
de eerste hand op te tekenen die ze la-
ter aan klanten zou kunnen overhren-
gen. jaJltien: "\'('at me het meeste trof
was het toenemende gevoel van eigen-
waarde dat deze mensen tentoonsprei-
den. Vrouwen die eerst tot de al1erarm-
sten behoorden en als oud vuil werden
behandeld, kunm'n nu niet alleen in het
onderhoud van hun familie voorzien,
maar nemen ook eens de bus naar het

naburige dorp en sturen hun kinderen
naar school. Of kopen gezamenlijk een
koe, voor het geval dc handel wat min-
der wordt. Dan hebben ze de op-
brengst van de melk nog.'>

Het verschil tussen de arbeidsomstan-
digheden in de ge\'.:one industrie en de
coöperaties die mct organisaties als
fàir Trade samemverken, kwam bij
Lodder ook hard aan. Ze zag de over-
volle, hete bedrijfshallen van de textiel-
industrie, waar mensen voor f 2,50 per
dag t\vaalf tot veertien uur moeten
werken ("En dat is ook in die landen
niet voldocnde om in je levcnsonder-
houd te voorzien"). De volwassenen
zitten aan lange tafels en voeren slechts
één deelhandeling uit. De kinderen zit-
ten op de grond tussen hen in om het
product snel van de ene deelhandeling
naar Je andere door te kunnell gevell.
Lodder: "Hoewel ik dat allemaal wel
wist, is het toch anders om met eigen
ogen te zien. Sommige beelden staan



AIR TRADE.
uismerk van de
~rde Wereld.

Hal/del is eel/
mal/Ier om Illel/sel/

zelfstalldig te makell

op mijn netvlies gebrand. Zoals die van
Je glasindusrric in de Indiase stad Fai-
zabad. Omdat cr in die stad gccn elek-
triciteit is en glas bij heel hoge tempera-
turen wordt gesmolten, staan cr enor-
me srccnkoolovens die ccn ontiegelijke
hinc verspreiden. De werkers kunnen
het slechts vier tot vijf uur per dag vol-
houden, an<.h:rs drogen ze teveel uit."
Ze laat foto's zien die ze in de glasfa-
briek gemaakt heeft en toont ook fo-
to's van bedrijfjes waarmee fair Trade
samenwerkt. Inderdaad een hemels-
breed verschil. Vooral russen de vuilig-
heid en smerigheid van de gangbare in-
dusrrichallen en de schone, opgeruim-
de en veel aangenamer ogende \•...crk-
ruimtes van de mensen die voor Fair
Trade produceren. En dan hebben wc
het nog niet ecns over de verschillen in
hitte, lawaai of stank.

Toen Jantien Lodder aantrad, moest ze
het wat stoffige imago dat aan de SOS
Wercldh;ll1dcl kll'dde moderniseren.

"Bovendien werden wij als grooth;ll1-
del nogal eens vcrw;lrd met de \Vereld-
winkels. Dat zijn wel de bdangrijkste
afnemers van onze producten, maM
lang niet mcer de enige. \Ve leveren
ook aan supermarkten en bedrijven."
Dit heeft tot professionele en kleurrijke
folders en advertentiecampagnes ge-
leid, waarin elke keer een ander thema
speciale aandacht krijgt. "Zo starten
we in 1998 een campagne waarin we
benadrukken dat we al 25 jaar eerlijke
koffie op de markt brl'ngen."
Desondanks weten veel consumenten
de W('g naar hun producten niet te vin-
den. "Dat heeft voor een ~edeelte met
de prijs tc maken. Onze producten zijn
wat duurder en in het westen zijn \\'C

eraan gewend om alles zo goedkoop
mogelijk te kunnen kopen .. \!aar het
ligt ook aan de ideeën die mensen soms
hebben. Zo wordt over onze koffie nog
wclcl'lls gezegd: 'Die lusten wc niet',
terwijl het precies dezelfde koffiebonen
zijn als van andere koffiebranders. De

koffie boeren kunnen ze alleen tegen
een eerlijker prijs en op een wat mens-
waardiger manier produceren! Dat je
hil'raan een steentje kunt bijdragen, is
voor veel van onze huidige khlnten een
reden om eerlijke koffie te kopen. \Vat
ik veel hoor, is: 'Het geeft me een goed
gevoel'. Aan Jat goede gevoel wil ik in
mijn promotiecampagnes meer gaan
appelleren. "
Jantien doet dit werk niet omdat ze
zo'n idealist is, maar omdat ze graag
concreet vanuit een visie werkt. "Ik
heb heel verschillend werk gedaan,
maar djt komt altijd terug. Ik vind het
prettig r.:en visie uit te dragen waar wc
met elkaar beter van worden. Het is
mijn overtuiging dat we de helc trein
van massacollsumptie en de kloof rus-
sen arm en rijk best een beetje kunnen
afremmen. Iedereen kan daar in zijn ei-
gen leven ir.:ts aan doen. De keuze
wá<iraan je als consumcnt je geld uit-
geeft. maakt wel degelijk iets uit."

•
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Besturen op afstand

.:.i.t.i.•• :•.......:.••..... j.

Vanaf het moment dar ik lid van h('( hoofdbestuur ben geworden,
zo'n anderhalf jaar gek-Jen, hch ik veel gehoord over hoc het be-
stuur van het 1-1V zou moeten besturen.
Besturen op afst~ll1d moest het in ieder geval zijn, maM vaak \.olgde
de reactie Jar daarmee het bestuur vcr Wt'g kwam re staan van dat~
geile wat leeft binnen de vereniging. Alsof besturen op afstand zich
beperkt tot het maken van beleid 'vanachter het bureau'.
Dat is zoals ik het opvat geen besturen op afstand, Jat is besturen
zonder betrokkenheid.
(1(,'[ hoofdbestuur ziet zich immer voor de taak gesteld om haar ver-
antwoordelijkheid re nl'men voor de dagelijkse praktijk van het rl'i~
len en zeilen van de vereniging. Gelukkig hdpt de directeur en het
landelijk bureau daarbij, maar menig besnlUrsverg;ldering staat bol
van de pr;lktische zaken waar het bestuur een besluit over moet ne-
men. Kortom \"Cel regehverk,
,'laar het bestuur ziet haar taak breder. Beswren op afstand bete-
kent dat je als bestuur niet :lUes zelf doet - niet alle uit\'oeringsta-
ken, maar ook niet alk beleidstaken, Het bestuur wil daarmee de
voorwaarden creëren om verschillende grot'peringen, organisaties
en andere belanghebbenden het humanistische gedachtengoed te la-
ten brengen.
Het HV is niet de enige humanistische organisatie, maar vormt t'ell
deel van een humanistische beweging. Een veelheid \'an humanisti-
sche organisaties ge\'Cn in hun werk het humanistische gedachten-
goed gestalte.
Het hoofdbestuur vindt het belangrijk dat het humanisme breder
\•...ordt geprofileerd en ht'cht veel waarde aan een samenwerking met
alle humanistische organisaties. Zo wordt beleid verhreed en dat
biedt perspectief voor een \'ersterking van het humanisme.
In het afgelopen half jaar heeft het hoofdhestuur haar vergaderin-
geil dan ook gesplitst in gewone en thematische vergaderingen. In
de thematische vergaderingen is n-el gesproken o\"Cr de wijze waar-
op deze samenwerking gestalte kan krijgen.
In het bestuur is ook het vertrek van de directeur, ~Iarcel van den
Broecke, aan de orde geweest. Het bestuur nam als eerste kennis
van zijn \'ertrek en heeft ~larcel allereerst bedankt voor al het werk
\••..at hij in de afgelopen jaren \'Oor het HV heeft verricht. hn gret'p
uit dat werk: de reorganisatie, de samenwerking met HUIllJ.nitas, de
verhuizing naar Amsterdam.
Ht,t hestuur hedankt ~tarcel nogmaals \'oor zijn inspanningen en
resultaten en wenst hem veel succes en goeds voor de toekom"t.

Opening seizoen HV-
Limburg

Op zombg 21 september a.s.
organist'ren de afdelingen Lim-
burg-:-'Iiddenl?':oord en Lim-

Niet gelijk

Afdeling Groningcn houdt op
zondag 14 september weer een
zondagochtendlezing met dit
keer als thema 'Gelijkwaardig
maar niet gelijk', over extra-
murale geestelijke verzorging.
Toegang gratis. Plaats: HumJ.-
nistisch Centrum voor Levens-
vragen, \Xl.A. Scholtenstraat 2,
Groningen. Informatie ma/vrij
tussen 10.30 en IJ,OO uur, tel.
050-3128750.

Clan Wichman

Op zaterdJ.g 13 september
1997 houdt mr. l\;1:lnuel
Kneepkens, criminuloog, dich-
ter en t('vens ;ll.:ticf in de ge-
meenteraad van Rotterdam
voor Stadspartij, de jaarlijkse
Anton Constandse lezing. Hij
zal de lezing wijd('n aan Clara
Meijer \'('ichman, een hoeiend
juriste uit ht.t begin van deze
et.uw. Plaats: Humanitas-
gebouw, Pieter de Hoochweg
110, Rotterdam. Aanvang
10.30 uur.

Vrijdenken

Vrijdenkersvereniging 'De Vrije
Gedachte' houdt weer discus-
siehijeenkomsten. Op zond •.lg
14 scptemht'r gaat :"'1ax de Hes
in op het thema 'Scheiding tus-
sen kerk en staat geschonden?'.
Aanvang 11.00 uur. Op zondag
29 septemher behandelt Harry
Pervoos het thema 'Een betere
werdd niet voorspellen, maar
mogelijk maken! O\'er de blin-
de vlekken van de !'\ew Age-be-
weging'. AJ.nvang 19.00 uur.
PIJ.ats: Buurtverenigingsge-
houw 'De \'{'atertoren', Van
Teylingenstraat 20, vlakbij Alk-
mJ.J.r CS. Toegang en con-
sumpties gratis. Informatie: tel.
072-5158264 (Robbert Schus-
ter).

kelingen in de gezondheidszorg.
Plaats: benedenzaal Sociëteit
De Burcht, Burgsteeg 14, Lei-
den. Aanvang 20.00 uur. Meer
informatÎe: tel. 071-5217587/
5171720.

Ethische dilemma's

Op woensdag la september
houdt mevrouw Annemarie
~Iol, J.ls hooglt'raar verbonden
;1nn de stichting Socrates, een
kzing m'er de nieuwste ontwik-

Paul Haenen wijst de
weg!

Alle (aankomendl actieve men-
sen \'oor het IIV wortlen \'an
harte uitgenodigd om deel te
nemen aan het HV~weekend
\'an 26 en 27 september. Op
vrijdagavond inspircert I'aul
Haenen u om V()OCalllW eigen
weg te gaan. Hieraan voorJ.f-
gaand laten J.fdclingen zien
wJ.J.r ze de afgelopen tijd succes
mee hebben gehad in het land.
ZJ.terdJ.g wordt hct landelijk
HV-project geïntroduceerd
evenJ.ls de in oprichting zijnde
Humanistische Centra voor Le-
vensvragen. Het gehele pro~
gramma heeft een interactieve
opzet waarbij u de gelegenheid
hebt om zich te informeren
o\"er humanistische activiteiten,
uw stem te laten horen en vJ.n
een gezellig weekend te genie-
ten.
Aanmelding graag zo spoedig
mogelijk!
Plaats: Doorn. Prijs: /50,- (ind.
overnJ.chting). Aanmelding bij
Dini Uot'r, tel. 020-5219040.

en de viering zdf. NaJ.st onkos-
tt'nn'rgoeding ontvangt de be-
geleider een honorarium.
Wilt u zich aJ.nmdden of meer
informatie, beh u d.lIl met het
Landelijk Bureau van het Hu-
manistisch Verbond, tel. 020-
5219050 (Bea \'an Berkel). De
nieuwe training voor aanko-
mend begeleiders start op 4 ok-
tober, dus wacht niet te lang
met reagert'n.

Mens achter delict

Let oP! Locatie gell/iizigd
Op dinsdag 9 septemher zullen
Tom de Schutter en Yvonne
van Engers een inleiding hou-
den over hun werk als huma-
nistisch geestelijk raadsvrouw
in de Penitentiaire Inrichting in
Breda. 1'1a;l{s: 'De Poeleweï (en
niet 'De Koe'!), Mgr. de Vet-
straat 2, Breda. Aanvang 20.00
uur. l\leer informatie: 076-
5211966 (Riek Kortland).

De training vindt verspreid
plaJ.ts over twee losse (zater)da-
gen en een weekend (4 oktober,
14/15/16 november en 13 de-
cember). Selectie en toelating
wordt gcdJ.J.n door de werk-
groep relatie\'ieringen. Zij ba-
seert zich daarbij op de noodza-
kelijke lJ.nddijke spreiding en
de vaardigheden •...an de belang-
stellcnden. Van begeleiders van
relatievieringen wordt verwacht
dat ze zich scholen en - eenmaal
werkzaam - deeillemt'n aan o.a.
studiedJ.gen. De begdeiding be-
staat uit enkele gesprekken met
betrokkenen, de voorbereiding

Begeleiden van relatie-
vieringen,iets voor u? ..

Het aantal aanvra~en om een
relatievierinK neemt toe en dus
ook de behoefte aan goede be-
geleiders. Vandaar dat de werk-
groep relatievicringen het 3J.n-
tal begeleiders wil uitbreiden.
In de komende training wordt,
naast theorie, grote nadruk ge-
legd or het oefenen van \'aar-
digheden, 7.OJ.ls het stimuleren
en ondersteunen van a.s. paren
bij het zelf vorm en inhoud ge-
ven van hun viering, en het
schrijven en presenteren van
een persoonlijke toespraak.

Marlies Vdll Wiik
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De wereld bij je thuis.
•

Algemene leden Vergadering op 8 november

Geef u vóór 10 oktohcr op nmr dn'lname
Als 1I wilt mel'rr,Hen en Illecheslissen ovcr het beleid van ht,t HV
kunt llzidllicfst n')ór 10 oktoher opgeven door dl' amwoord-
kaart in het hart van dCll' HUlIl<l/list op tl' sturen. Uiterlijk
10 oktoher vindt vCTzending \'an dl' ALV-stukken rla<Hs .
•\tochtcn dl' reiskosten een olloverkomdijk rrobkl'lll \'orllll'll om
aan dl' ALV ded te nemen, dan kunt u dcze dl'clarerl'llo
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Koop eens met andere ogen,
FAIR TRADE.

Fair Trade woonaccessoires zijn verkrijgbaar in de
Wereldwinkel en de Fair Trade Shop. Met onder-
staande bon bestelt u onze gratis producten-
folder en een lijst van verkoopadressen.

Lampenkappen, fotolijst jes, stoffen dieren, aarde-
werk, deze Afrikaanse beeldjes en dit fraaie
handbewerkte kastje uit India: Fair Trade is hét
merk voor eerlijk ingekochte woon accessoires
uit de Derde Wereld. Authentiek, origineel, hand-
gemaakt én een goede prijs voor de producent!

geleden, Dit jaar \/ersl.-hijnt zijn
bock over hl,t llloderne gezins-
kven, Informatie: tel. 020-
5231100 (Humanit.ls).

Jubileum afdeling
Friesland

Op zaterdag 27 septembl'r or-
ganiseert de afdeling Friesland
een jubileulllviering \vegens
h,lar 50-jarig hestaan. Dal'
feestelijkl' dag 01Tl\'at onder
ml'er een forumdiscussie rond
het thema "het cement van lil'
s.lmen!Cving' met ecn inleiding
van ,\1arian \\'rkerk, din'Tse
activiteiten (optredens \',lIl mu-
ziekgroep 'Poco Bizar" eell ten-
wIlIlsrelling. informatie-
stands), een Fril'se oroodm;ul-
tijd en l'cn theatervoorstelling,
Pbats: de Posthoorn • .\-tukt-
weg 2 te HeeTl'lI\'cen. Aanvang
14.00 uur, afsluitin,L: rond

hurg-Zuid een infornarkr en
l"en informeel samenzijn voor
ledcn ('n belangstellenden, Als
afsillitill~ wordt o,l.v, een gids
l'en st<ldswandelill~ gemaakt
door de binncnstad van Sittard.
Plaats: .Iotel-café 'De Lim~
bur~'. ~tukt 22 tl' Sittard.
A,lIlv.lTlg 11.00 uur: st,ldswan-
deling om 13,00 uur, ,\lecr in-
formatie: tt,'l. 0475-501708 en
046-4333706.

Gezin in de toekomst

Op donderdag 25 septemher
nrganisel'n Humanit.ls in Dl'
Rode Hoed in Amsterd.lm voor
de tweede keer de Nationale
jeugdlczing. Dr. Gabriël van
den Brink houdt een h.'zing over
het gezin in dl' toekomst. V;ll1
den Brink is filo.soof en schreef
zijn proefschrift ovcr hl,t ge-
zÎnskven in BraiMIlt eellW(.'n

Het hoofdhl'sTllur nodigt de leJen Llll het Ilulllanisti ..•ch
Verhond uit voor dc Algemene LedellvcrgaJl'rÎng (ALV). die op
zaterdag lol novemhl'r zal worden gehoudcn te Utrecht. Ik verga-
dering begim om 10.00 uur 1.'11 duurt tol ongeveer 17,00 uur.

Op het prograrnnu staan de jaarver ..•lagen en heleidsplannen van
het HV t'n lijn werkstichtingen, de jaarrekening O\'Cr 1Y'% en dl'
hegroting over 1998. AI.V-voor\tellell en lwstuurwerkil'l.ingen.
Verder voortg.l1I,L:srapportages on'r o,a. over het Ilumanistisch
Centrum voor LeH'llsvragen ell het Hum.Hlistisch l'l'fspenief, '
Dl' rest van de middag wordt he ..•tel'd aan ~~n gespreksthelll:l
'Iocaal n'ntr:lal' O\Tr hl'[ helang vall locale .Ktiviteitell,

Spelregel ..•
- Croepen van minimaal 151edl'n enJof afddingell kunnen voor-

stellen indienelll"n aml'nderl'n,
Dien voorstellen liefst \'óór 26 septemher in, zodat zij nog.
voorzien van l'en preadvies van Iwt hoofdhesttlUr, Il1l'l'genolllell
kunnen worden met de AI.V-srukken.
Amendl'111enten kunnen tot uiterlijk tWlT wcken voor dl' AI.V
worden ingl'dicnd,
Alleen leden hebhen stemrecht op Je ALV,
Een lid bn zijn st cm door ecn >;chriftclijk daartoc gevolm.u:h-
tigd ander lid uitbrengl'n.
Ecn gevolmachtigd lid l\1ag tcn hoogstl' twel' •.tcmmen uithren-
,L:en.El'n rn,1Chtigingskaarr is op te vragen bij het directiesccrc-
tariaat.

Graag ontvang ik een gratis Fair Trade productenfolder

+ verkoopadressen.

Naam _

Straat _

Postcode en plaats _

Telefoonnummer

Stuur deze bon vóór 1 december 1997 naar:
Fair Trade Organisatie, Postbus 115, 4100 AC Culemborg,
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Het Humanisrisch Verbond

In memoriam

en de hetckenis voor de kwali-
teit van her leven van aBedag
aan bod. Er wordt ~ebrl1ik ge-
maakt van een cursusboek.
Amsterdam: Op drie dinsdag-
avonden vanaf 23 scptemher.
Plaats: afdeling Amsterdam,
Sarphatikade 13. Kosten (incl.
materiaal) 145,-. Informatie:
lUssen 10.00 t'n 12.00 uur, td.
020-6222404. Arnhem: Start in
seprember, info en aanmelding:
Wiep de Jong, tel. 026-
3649378. Assen: Op maandag
29 september, 13 en 27 oktober
en 10 november. Amersfoort:
Op dinsdag 7 oktober. 14,21
en 28 oktober, 4 en 11 novem-
ber. Kosten [100,-, leden [85,-.
Plaats: kantoor Eemland, aan-
\'ang 20.00 uur.
Gronin~en: Op dinsda~ 30 scp-
tembcr, 7, 21 en28 oktober,
van 19.30 tot 21.30 uur.
Plaats: Humanistisch Ccntrum,
W.A. Scholtenstraat 2, Gronin-
gen. Kostcn: [30,- (leden [20,+,
voor leden die als vrijwilliger
actief zijn in de afdeling graris).
Aanmelden tIlssen 10.30 en
13.00 uur, tei. 050-3128750.
Den Haag: Op 4 maandag-
avonden vanaf 27 oktober, om
20.00 uur. Plaats: Humanis-
tisch Centrum, Laan COrt'ss
van Catrenburch 72, Dt'n
Haag. Kosten [75,~ (leden
[60,-). Informatie: tei. 070-
3854354 (Liesheth Talmon).
Haarlem: start in september,
informatie en aanmelding Sabi-
ne Deelstra, tel. 023-5350283.
Voorschoten: Op 8 dinsdag-
avonden vanaf 30 september
(met uitzondering van 4 no-
vember) van 19.30 tot 22.00
uur. Plaats: Buurthuis Aletra-
hof, Aletra Jacobspiantsocn 97,
Voorschoten (bus 48). Kosten
[98,- (incl. cursusboek en ma-
teriaal). Aanmelding schriftdijk
bij G.J. Tclkamp, Tesselschade-
straat 38-A, 2332 IH.Leiden.
Informatie: tel. 071-5315747.
Harderwijk: Op 6 maandag-
avonden vanaf 20 oktober, van
19.30 tot 21.30 uur. Plaats:
Iielmbloemrneen 128, Harder-
wijk. Kosten: [100,- (incl. cur-
susmaceriaal), leden [75,". In-
formatie: tel. 0341-252968
(mw. Börner).

Anil Rarndas

De bekende publicist t'n radio-
en televisiemaker Anil Ramdas
houdt dit iaar de iaarliiks door
het Humanistisch Verbond ge-
organiseerde Socrateslezing: op
donderdagavond 27 november,
vanaf 20.00 uur in de Kleine
Zaal van het Concertgebouw re
Amsterdam.
Reserveren voor deze avond
kan door overmaking van
/22,50 (leden IIV / 17,501 per
toegangskaart op giro 197930
t.n.v. Humanistisch Verbond te
Amsterdam, onder vermelding
van 'Socrateslezing 1997' en
het gewenste aantal kaarten.
Het adres op de overschrijving
geldt als verzendadres. Toc-
gangskaarten worden mt,tiio
novcmber verstuurd. Tijdig re-
serveren is gewenst.

Open huis HV

Op vrijdag 10 oktoher houdt
het Humanistisch Verhond in
\'crband met het betrekken \'an
de nieuwe behuizing aan de
Sarphatibde 13 in Amsterdam
Open I-luis. Kaderleden, leden
en andere organisaties zijn op
die datum van harte welkom
om van 16.00 tot 19.00 uur het
pand tc bezichtigen, ecn glas re
heffen en gangen te bewande-
len. ~1eer informatie: tel. 020~
5219000.

Dit najaar gaat op onderstaan-
de plaatsen in het land de intro-
ductiecursus humanisme en hu-
manistische beweging van start.
Hij is bedoeld voor hen die
geïnteresseerd zijn in het mee-
werken aan HV-activiteiten en
andere belangsrellenden. In een
aantal bijeenkomsten komt ge-
schiedenis, organisatievormen,
actuele thema 's van humanisme

Int rad uct iecu rs us
humanisme

leerstoelen die de stichting heeft
gevestigd bii openbare universi.
tellen.
Een overzicht vall de onder-
wijsprogramma's van de Socra-
tes-hoogleraren voor het aC:lde-
misch jaar 1997-1998 is graris
aan te vr:lgen bij Stichting 50-
crates, t.a.v. André Hiclkema,
Postbus 75490,1070 AL Am-
sterdam.

Afscheid Rob van der
Linden
Na achttien jaar verlaar direc-
teur Rob van Jer Linden (63)
per 1 janu3ri ;l.S.de llumanisti-
sche Omrm:p. Hij z;ll gebruik
maken van de flexibele pen-
sim'tlfegeling . .\-ledeonder 7.iin
leiding is de Humanistische
Omroep uitgegroeid tot wat het
nu is: een volwaardige ell gere-
specteerde omroep.

Onderwijs-aanbod
stichting Socrates

De humanistische stichting So-
crates, een werkstichting van
het Ilumanistisch Verbond,
heeft als hoofddoelstellinl-: het
humanistische gedachtengoed
verder te olltwikkelen, op we-
tenschappelijk niVt',lU,binnen
de academische wereld in Ne-
derland. Het middel hiertoe
vormen de negen bijzondere

Nieuw internetadres

~Iet de na:lmswijziging van de
HOS naar HlIlll<\1l(Humanisti-
sche Omroep), verandert ook
het adrcs van de internetsite
van het IIV. Via het nieuwe,
juiste adres hrtp:/Iwww.om-
roep.nllhuman/hv kunt u fol-
ders bestelk'll, de uitgavenlijst
bestuderen, kennismaken met
andere hllmanistische organisa-
ties, de agenda raadplegen en
uiteraard informatie over de
Humanist opzoeken.

megen. Aanvang 14.00 uur.
Toq;ang gratis. Meer informa.
tic: tei. 024-3441091/6421004.

Ikt overlijden van
Mart je van Praag-Hoff
heeft ons diep geraakt.

Martie ht.cft samen met o.a. haar
man Jaap van Praag de oprichting
van het Humanistisch Verbond be-
werkstelligd. Tot haar O\'Ctlijden
heeft ze zich betrokken t'n overtuigd
ingezet voor een vriie en rt'chtvaardi-
ge samenleving. De wii7_ewaarop ze

dat heeft gedaan vervult ons met waardering en respect. We ver-
liezen in haar een essentiële kracht in de ~eschiedenis van de hu-
manistische beweging.

Kasparov verliest van
Deep Blue!

Nu Kasparov van ecn schaak-
computer heeft verloren lijk(
het of de computer de mens
evenaart in zijn redelijk vermo-
gen. Het schrikbeeld dOl'mr op
van rechters die vervangen zuI-
len worden door cxpcn(com-
putcr)systemen, \'311 geneeskun-
dige beslissingen die niet llleer
door artSt'n maar door de intel-
ligente sysremen zulkn worden
genomen. Sraan wc op het punt
om als mens in de virtuele we-
reld te verdwijncn?
Op zond:lg 12 oktobcr praat
professor Guy Dcbrm:k, filo-
soof aall de faculteit der na-
tuurwctenschappen van de Ka-
rholieke Universiteit Nijmegen,
over het t1ll'ma 'het vemnde-
rend mens- en wereldbeeld in
de 21e eeuw'. Plaats: De Scha-
kel, ArchimeJesstraat 9 te Nij-

Vooroordelen en racisme

Op dinsdag 7 oktoher houdt
heer E.Y. Özüm. Turks immi-
grant en werkzaam bij het N.l-
tiunale Instituut voor Gezond-
hciJsbevorocring en Zickreprc.
ventÎe. een inleiding OWf zijn
ervaringen met vooroordelen
en racisme in Nederland.
Plaats: Gemeenschapshuis 'I)c
Koe', Amhaehtcnlaan 1, Breda.
Infonnatic: tel. 076-5211966
(Riek Kortland).

22.00 UUf. Kosten: [30,-, inclu-
sief maaltijd. Meer informatie:
Wil Bodema. tel. 05S-
2561237.
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Een selectie van rad;o~ en t.v.-programma's verzorgd door de Humanistische Omroep

RTV

VOV

'''"'lijn eigen wereld'

gen." Leed is voor Lefllert
een inspiratiebron, des-
noods creëert hij het zelf.

Over het onvermogen van
autisren om re communice-
ren. In \X'olfheze bevindt
zich een woon- en \\'erkge-
meenschap waarin twintig
jongt' mensen met autisme
leven en die zijn aangewe-
zen op blijvende begelei-
ding. YOY registreerde het
dagelijks leven in de ge-
meenschap en vroeg de au-
tisten naar het hoe en wat
van hun ziekte. Beelden van
een gemeenschappelijke-
doodstille - maaltijd en
vooral van de gesprekken
met de autisten tonen aan
hoc moeilijk de buitenwe-
reld doordringt in hun
hoofd.

Woensdag 24 septem-
ber, Nederland 1
22,04 - 22.30 uur

VOV

'Alle geschrijf is gezeik'

rader en zijn eventuele nieu-
we vrienden zal hij ervan
moeten overtuigen dat zijn
denkbeelden veranderd
zijn. Bronwen en Yaffa no-
digen Scott uit om zijn ver-
haal op het festiv<11te ver-
tellen.

Een openhartig portret van
Lernert Engelberts, een
twintigjarige dichter, waar
we nog veel over zullen ver-
nemen. Of zoals Gerrit
Komrij het in NRC-Han-
dclshlad verwoordde: "Die
jongen komr wel terecht".
Vorig jaar dehuteerde Ler-
nert (1977) met de opmer-
kelijke bundel 'Oedipoes
werpt jongen'. In de inlei-
ding schrijft hij" l\lorro van
mij werk is: alle geschrijf is
gezeik". Onlangs trad hij
op :lIs 'jongsre dichter ooit'
tijdens 'De Nacht
van de Poëzie' in
Utrecht, de stad
W<1arhij woont en
werkt. Eind 1995
besloot hij om te
stoppen met zijn
HA VO-opleiding.
"Ik werd heel de-
pressief van naar
school gaan. Ik
weet ook niet of je
op school vindt
wat je nodig
hebt". Op uitnodi-
ging van een do-
cent leest hij voor
uit zijn bundel in
een klas van zijn
vroegere middel-
bare school in
Zalthommel. "Ik
hen heel erg blij
met wat ik nu ben. Lemert Ellgelberts
Ik vind her onte-
recht om daarover te kla-

Woensdag 17 septem-
ber, Nederland 1
22.04 - 22.29 uur

• TELEVISIE

Een zoektocht naar het
\X'onderlanJ van Eindho-
ven, Philips en PSV. Wie is
de Eindhovenaar, wat is de
mens? Gesprekken mer o.a,
Frits Philips en Frits Spits,
fragmenten uit de roman
'De gevarendriehoek' van
A.F.Th. van der Heijden en
archicfopnamen van PSV.

Woensdag 10 septem-
ber. Nederland 1
22.04 - 22,29 uur

VDV
'Bronwen & Yaffa'

Twee meisjes, Bronwen
Trim en Yaffa Elling, heb-
ben besloten de strijd aan
re gaan tegen racisme in
hun directe omgeving. In
YOY worden zij gevolgd
hij de totstandkoming V<1n
het festival 'Racism Rally
with Musk'. In de aanloop
n<lar het festival ontmoeten
zij Scarr, een voormalig
Neo Nazi en ex-lid van de
Klu Klux Klan, die pro-
beert los re komen van zijn
verleden. Hij verkeert in
een isolement: vrienden uit
zijn recente verleden be-
schouwen hem als een ver-

Maandag 15 septem-
ber. Radio 5
13.08 - 14.00 uur

De Radio.5 documen-
taire
'Eindhoven Wonderland'

Franse ccl, waarin hij zijn
straf had uitgezeten na een
veroordeling voor het
smokkelen van soft-drugs.
l\1et vijf - net als hij hoog-
opgeleide - vrienden smok-
kelde hij rwaalfhonderd ki-
lo hasj in een zeilboot die
door de Franse douane
geënterd werd.

Boven het da I
'Michiel Scholtes'

16,02 - 16.45 uur

• RADIO

..Keti wekte me uit een
dommelslaap; 'Verl'e1end
nieuws, Michiel. Er zit een
Franse douaneboot achter
ons aan.. Ik kwam half
oven'ind. Klaarwakker. De
motor dreunde en floot ach-
ter het machinekamerschot.
\Vater ruisde langs de
scheepshuid. Iets zette zi;n
tanden in mi;n ,,'lidde'lri(:
angst die al zo lang o/Jge-
kruId in mi;n onder/mik
had gelegen. (...) De ,zacht-
merrie werd werkeliikheid. ,.
Zo begint 'Parfum van vrij-
heid. Zeven jaar overleven
in een Franse gevangenis',
het bock dat Michicl Schol-
tes (41) puhliü'erde nadat
hij was vrijgekomen uit zijn

Precies twee jaar ~deden
kropen de hevig gcmlUmati-
secrde bewoners van het ei-
land Sint-~taarten uit hun
schuilplaatsen om meer dan
tachtig procent V~lIlalle ge-
bouwen in puin aan te tref-
fen. Dc orkaan I.uis had ste-
vig huis gehouden. Tiental-
len journalisten hadden zich
al dagen op het geteisterde
eiland gestort en zolang Cf

nog veel ellende te melden
viel, bleef het circus gaande
om venveesd VOOf zich uit
starende mensen te intervie-
wen over hun belevenissen.
Daarna absolute \vindstiltc
op mediagebied. 'Na Luis'
is een zoektocht naar wat cr
zich op Sint-Maarten af-
speelt ná de sensationele
beelden van toen.

De Radio-5 documen-
taire
'Na Luis'

Maandag 8 september.
Radio 5
13.08. 14.00 uur
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CRYPTOGRAM
Evert Wassellaar
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'0

23

Humanist is een uitgave van
het Humanistisch Verbond,
52-ste jaargang nr.g, september
1997.

Redactieadres
Posthus 75490. 1070 AL Amsterdam.
Tel.: 020 - 5219030.
e-mail: hv@euronet.nl

Redactie -se creta ri aat:
Saskia van Loenen

Kantooradres:
Sarphatikade 13, Amsterdam.
Fax: 020 - 52190RO
AIgcmel1e informatie:
Tel: 020 - 5219000

Redaetie:
,v1arjall Slob (hfdred.)
.\1irre Hots

Vormgeving:
Studio Brouwer

Medewerkers dit nummer o.a.:
Margrecr de Bruin, Caecilia van der
Drift, Gert van Dijk, Özkan Gölpinar,
"'harten Hartman, Peter van der ~1cer,
Hans Nijhuis, AJriënne 1\1. Nl)rman,
Chris Pennarrs, Gcrben Potman. b'err
Wassenaar.

Horizontaal

3 I en nog l'cns i. (4)
6 .\1imIer Jan de helft vall dl' leden mag

weghlijn:n. (6)
9 Frauduleuze boekhouder. (9)
11 Grote hoeveelhedell karrersgcrccd-

schar. (7)
14 Hief moet u over peinzen. (9)
15 Houd die bloelll in 'r oog. (4)
16 Een tobberig mens van top rot (hijna)

reen. (8)
18 Stokken om re kil'zell. (4)
19 i\'it't zo precies. (8)
20 Oorlog HH.'tell 0111re hebben. (hl
22 "orte Nednlandse lllum voor lidde In

Frankrijk. (7)
23 Voor hl'm gecll g('heimen mecr. (5)

Win een boekenbon!

Verticaal

Her is eng bij Calais. (4)
2 Verricht houtsnijwerk. (1 I)
4 Ilcefr de wind eronder. (6)
5 Kaapt de weg wcg. (11)
7 Plllsmillll"'. (7)
S Uitnllll1tend~ allicht van de beste V;ln dc

klas. (10)
10 Stellende trap vall Illocder. (5)
12 Bekend van de Elfstetlenrochr. (2)
13 .\lag niet wetcn W;l[ de rechter doct. (10)
17 LJ hebt"m dllbbd. (5)
21 Achteloos ik"hteruit \\'eg. (5)

Redaeti ecom missi e:
Hans .\lanens
Bram Roozendaal
Peter van Agtercn

Prepress/Lithog rafie/Cru k:
Brol1\vcr Utrecht B.V.

Foto omslag:
Chris PCllIlarts

Internet:
De Humanist wordt op Internet
aangekondigd op de IIV-Homepage:
http://www.{lmroep.nllh tiOlan/h v

Teletekst:
De Humanist staat regelmatig
aangekondigd op teletekst 325

Gesproken Humanist
De Humanist wordt ook ingesproken
op cassette. Een jaarabonnement kost
f 30,-. Aan te vragen bij:
Centrum voor gesproken lectuur,
Tel. 04R6 - 4864R6

PuzZl'len met de Humanist wordt nu nog interessanter! Dl' redactie verloor voortaan ecn boe-
kenbon onder de inzenders van her juiste, gewchte \voord (rechtsonder hct cryptogram). Stuur
ll\\' oplossing naar: Ih"dactie Illlmanist, t.a.\'. Saskia \'al1 Loenen, Postbus 75490,1070 AL Am-
sterdam. De winnaar krijgt bcricht en wordt in de volgende Humanist vermeld.

Oplossing cryptogram zomernummer

Advertenties:
Saskia van Loenen
Postbus 75490
1070 AL Amsterdam
Tel. 020 - 52190.10
Fax 020 - 5219080.

Horizontaal
3 rondo, '" zon, 6 dromen, S deining, I 1 fan-
tasiekostuum. U Luilekkt"rland, 16 smiJ, IS
tunllel. J 9 krijgen, 21 Avignon. 22 w. 23
armzalig, 25 Spa. 2~ Utopia, 29 cancan, 30
verdil.'gen. 31 oor.

Vl'rticlal
1 voorstelling. 2 rozc, 5 onderbewustzijn. 7
mist, 8 droomland, 9 Inuit, 10 kaboutCf, 12
tuinslang. 14 Ko. (k.o.), 15 dm, 17 da,!!,ope-
ner, 20 normaal, 22 zuur. 24 lachen, 26 mo-
de, 27 S-.:hot.

De tarieven van januari 1996 zijn van
kracht. Informaticfolder is op aan-
vraag verkrijgbaar.

De J lumanist wordt gedrukt op licht.
houthoudend me papier, chloorvrij.
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De Humanist: een blad dat prikkelt
tot nadenken en inspireert tot keuzes

Het volgende nummer verschijnt begin oktober.
Kopij hiervoor moet voor 10 september binnen zijn

bij de redactie.

Verras
iemand met
een cadeau-
abonnement
op de
Humanist!

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

genoeg: 020-5219030.

Donateur van het
Steunfonds Humanisme
Als donateur van het Steunfonds Humanisme steunt u
financieel de activiteiten van het Humanistisch
Verbond. Het Stt'unfonds is een werkstÎchting van het
HV met als doel het werven en beheren van financiële
middelen. Als donateur ontvangt 1I minimaal twee keer
per jaar informatie over een project of activiteit van het
HV met een acceptgiro. Zo kunt u per keer beslissen of
u een financiële bijdragt: wilt geven. Ook krijgt u infor-
matie over de landelijke publieksactiviteiten.

Lid van het
Humanistisch Verbond

Abonnee op de Humanist
Een jaarabonnement kost u slechts f 47,50. Hiervoor
ontvangt u negen nummers per jaar, waaronder een
dubbeldik themanummer (december/januari). Wilt u
eerst kennismaken met de Humanist, dan is een proef-
abonnement ook mogelijk (3 nummers voor f 10,-).
Voor een abonnement in het buitenland betaalt u f 75,.
per jaar.

Vrijheid, rechtvaardigheid en respect voor menselijke
waardigheid. Het Humanistisch Verbond draagt deze
waarden uit door zich sterk te maken voor het recht op
zelfbeschikking, voor gelijke behandeling, voor mensen-
rechten. Door het bevorderen van maatschappelijke dis-
cussies over medische ethiek, de vluchtelingenproblerna.
tiek en het consumptievraagsruk. Maar ook door bij-
voorbeeld in ziekenhuizen en gevangenissen geestelijke
verzorging te bieden.
Pasklare antwoorden heeft het Humanistisch Verbond
niet, wel een inspirerende visie en kritische vragen.
Hieronder drie mogelijkheden om kennis te maken met
het Humanistisch Verbond.

[vlet ingang van I januari 1996 bedraagt de minimum-
contributie f 95,-; een hogere bijdrage is natuurlijk wel-
kom! Leden met cen minimum-inkomen betalen f 55,-.
Jongeren tot 27 jaar betalen slechts f 40,- per jaar. Bij
het lidmaatschap van het Humanistisch Verbond is de
Humanist inbegrepen. Per lid kan één persoon op het-
zelfde adres kiezen voor een gratis medelidmaatschap
(zonder Humanist). Als u eerst meer informatie wilt,
kan dat natuurlijk ook.

Wij hopen u als abonnee. donatt'ur of lid fe mogen be-
groeten!
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\ Het Kattaikkuttu-theater, volkstheater van de lagere kasten in India, is een kleurrijk theater-
: spektakel. Met behulp van muziek, dans en kostuums leveren hindoegoden en gewone
mensen commentaar op traditionele epische vertellingen en nieuwe thema's zoals zorg voor
het milieu. Zo komen mensen op het platteland tijdens festivals in aanraking met voor hen
interessante of belangrijke ontwikkelingen.

De vakvereniging van meer dan 200 Kattaikkuttu-acteurs is één van de partnerorganisaties
die door het Hivos Cultuur Fonds wordt ondersteund. Met deze steun kunnen de acteurs,
jongeren moderne training geven in Kattaikkutlu-theater. Giften van donateurs maken vele
culturele initiatieven in Afrika, Azië en Latijns-Amerika mogelijk en helpen kunstenaars in
hun eigen levensonderhoud te voorzien.

o'og in oog met een andere cultuur
Steun het Hivos Cultuur Fonds, Giro 1969 Den Haag

•
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