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In dit nummer
W.L. Brugsma:

Verzoening
maakt vrij

Ti(,:n jaar na de oorlog ging bij hem 'de
klink van Ul; deur'. Sindsdien leerde hij
stccd~ meer aardige Duj[~crs kennen.
Voor hem geldt dat \'crwcning vrij

maakl, meer nog dan vergeving. Gesprek
met W.L. Brugsma over Dachau,

Duitsers, nachtmerries. kinderen van
foute ouders en verzoenen.

De morele
verlegenheid

van
Marian Verkerk

ZOfl~ is een essentieel
onderdeel van ons bt:staan, een
verrijking van ons leven, lCgt
zc. En: sommige ethische
keuzes zadelen de mens op mei
morele verlegenheid. Aan het
woord Marian Vcrkerk, de
eerste vrouwelijke
humanistische hoogleraar.

Over de n:l:lti~' russen gewndheid
en milieu

Milieu-biologe
JoséHöppener

Ze vindt zichzelf geen wereldverbeteraar. Haar inzet legen het
fascisme en racisme 1.ietle ook als eigenbelang. Een nieuwe
afiewrinR in de serie die u vanaf dit nummer weer iedere keer in
dl.:Humanist zuil aantreffen: Ik en de Ander.

Tekenen
des tijds:
monumenten van de holocaust

Biba Scha vecht tegen
racisme en fascisme

In een halve ecuw herdenk!:ll van de holocaust zijn een grool aantal monumenten opgericht.
Dele 'creaties van hel openbare herinneren' hebben ••ieh in die tijd qua "nrm en inhoud
flntwikkelJ van ma~siew monunu:ntaliteit tol een sIreven naar indi,,'idualisering.
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Boos op Fay Weldon

UW BRIEF IS VAN HARTE
WELKOM. MAAR SCHRIJFT U

ZO KORT EN BONDIG
MOGELIJK (MAXIMAALIOO
WOORDEN). ANDERS IS DE
REDACTIE GEDWONGEN UW

BRIEF IN TE KORTEN.

Fay \X'eldon fulmineert in Je
Humanist van april tegen
ther'lpeutcn. Ik werd heel
boos [Oen ik haar eenzijdig
en ongenuanceerd betoog las,
waarin ze zichzelf
voortdurend Tegenspreekt.
Oma's telen is verwoest
omdat 7.C haar kleinkind oÎrl
meer zien mag op aanraden
\';10 haar thrraprut, het
huwelijk van Fay Wcldoll is
door bemoeienis van ecn
therapeut mislukt, haar eigen
psy~'ho-anJlyse stelde
eigenlijk nil."ts vour, maar was
voornamelijk acht jaar
geldklopperij van de
hulpverlener.
Geen woord over geestelijke
terreur Joor ouders
(kinderen hebben gn'o
gcvod, zeur niet o\'cr wat er
gebeurd is. stel je oirt aan).

gecn woord over l'chtelijke
onmin (ik stuur mijn man
naar de hot."ren, dan is hij
gelukkig en dan hen ik het
ook), gecn woord over
systematische ontkf'nning
van gevoelens, over oudl'rs
die hun kinderen het 'cadeau'
van bedrog, hypocrisie en
ontlopen van
verantwoordelijkheid voor
hun d'lden (van
beLl sringontduiking,
drankmisbruik tm
suïcidepogingen) meegeven
en daar niet op aangesproken
wensen te worden, maar
da.elfde moraal op hun
kleinkinderen proberen over
te brengen. (ik 7.eg niets over
schuld en onmacht van dc
'daders'.)
liet is een proces. de mens is
niet gehoren om gelukkig Te

zijn. je moet gewoon je hoofd
een heet je gehruiken, f'1I7..
Heel mooi dat Fay Weldon
dat opmerkt.hlaar Jat zijn
juist zaken waar niet iedereen
wnder hulp achterkomt.
Daar kan een therapeUT
behulp7aam mt"e zijn. en Jan
is geen prijs te hoog.
Gdukkig gl'eft Yvonne Keuls
in de7elfde Humanist
tegenwicht: Als je je lekka in
je milieu voelt, ben je op je
plaats. Dil' plek bereikt niet
iedereen op eigen kracht,
soms helpt een \'riend of een
goed hoek. soms is een
therapeut nodig. Minachting
en ontkenning is hl,t laatste
waar iemand die hulp vraagT
of geeft behoefte aan heeft.

Geert Mensen (Ll.:l.:uwarden)

HW.IA~IST mei 1995 4



50 jaar actief humanisme
Kiezen uit inspiratie. 50 jaar actief
humanisme. Dat is het motto van hct 50-
jarig jubilt:um HumanÎtas-
Humanistisch Verbond. Ecn Illono dat
de eigen verantwoordelijkheid HIOT

keuzes in het leven centraal sielt. En dal
een verwijzing inhoudt naar een
bepaalde bron, een oorspron!o\ ~'an
waaruit mensen kielen. En natuurlijk
Ilok een IheOh1 dat beide organisatie<;
met elkaar verbindt. 'Want her
humaniSlllC vormt voor nijwilligcrs en
kden \'ao lowd Humanitas als het
Iiumanis,is,h Verbond een
impiraticbron om het levCll na,u eigen
inzicht in tc richten, een stimulans om de
eigen lncmkunst te ontdekken. Kiezen is
geen vrijblijvende zaak. Door ergens
v'oor IC kiezen, laaI ie vaak andere
mOj;c1iikhcdcn liggen. Door keuzes te
maken stuit je ook op ~renzen; hoe ver
ga je als je een keule maakt? Hoe
principieel ben je of kun je zijn? Kielen
voor een goed milieu hijvoorheeld, Illaar
ook op \'akantie met het vliegtuig TIaar
verre landen? KiCTen voor
lerdraagzaamheid in het s,lm('nln'en met
anderen, toldal je mensen Icgenkollll
waar je een hekel a,11Iheh!. Kiezcn I'oor
jczelf of voor de ander:

Alle landelijk georganio,cerde
juhiicumactivilciten vinden plaat, onder
hel mouo 'Kielen uit impiratie'.
HicrHlOr wordt een becldmcrk
ontwikkcld, dat uok ter heschikking Tal
komen van de 'lfdelingen van het H\'.
Dit beeldmerk lal vanaf 7 juni tot ver in
1YY('ide a'llId'ldn le"ligen op 50 jaar
actief humanisml'. De nadruk op de
gelamenlijkt: juhileumactil'iteiten IIV.
Ilumanitas ligl in 1995. Het jaar 1Y'J('i
Tal vooral in het leken ,laan van de eigen
viering ,'an het Humanistisch Verbond
(Ian,lf 17 fd,ruari, de exacte
oprichtingsd,lIurll ).

\1;'at st,l,lt er in 1995 op <,tapcl?
. Humanita ••viert haar eigen juhileum
met dl. ;'I,' ,uionalc Burendag op ]1
mei 1995. de eX,Kle oprichtingsdatum.
Dan worden De Beste Buren van
Nederhlnd bekend gemaakt! Ook gaal
een groot aantal ,Ifddingen van

Humanitas plaatselijk De Beste Buren
kiezen en huldigen.
. Voor 31 mei verschijnt een
jubileumbol'k HUl Humanilas, waarin de
eerste 50 jaar beschreven worden in de
context van de sociaal-maatsch'lppelijke
onlwikkeling van Nederland.
. Twee aCliviteiten markeren de st,lrt I'an
de gezamenlijke juhileumviering. Op 7
juni zendt HOS-Ielevisie het el'rste
programma uit onder de jubi1cum~logan
'Kiezen uil impiratie'. 111dil pro~ramma
aandacht VOOf W.LBru~sma, die enkele
dagen tevoren samen met mevrouw
Wihaut de Van Praagprijs 1995 in
ontvang~1 heeft genomen (zie elden in
deze HumanisI).
Ook op 7 juni vindl de gezamenlijke
jubileumviering plaats van de afdeling
AmersfOOrl en om~treken van het HV
met de afdeling Eemland van Humanitas
(:lie ook elden in dele Humanist). De
afdeling Amersfonrt werd nog ruim VOOf

hel landelijke HV opgericht op 7 juni
194_" en is daarmee de ()ud~le afdeling.
De landelijke vonrziuers, I'aul Cliteur
(fiV) en George Brouwer (Humani{;]s)
zullen ,1al1\v'ezig lijn, o.a. om hel
••tartscin te gewn l(Jor de gezamenlijke
,1ctvileiten .
. In dl' maand juni besteedt de
Humanistische Omroep Stichting
aandachl aan het vrijwilligenwerk V,lIl
HUIll,mitas. Venchillende wuklerrcinen
worden in heeld gehracht.
. In \eplember komt de ~ezamenlijke
jubileumkrallluit. Dele gratis krant zal
in l.cn grotc oplage verspreid worden,
v!lonll onder vrijwilligers en
profe\sionals in de z(Jrg~ector en hel veld
••-an opvoeding/onderwij ••.
De kr.lnt be\teed aandacht aan het
humani\ll1e en aan werkvelden V.ln heide
organis,ltie\ (o.a. humanistisch
vormingmnderwij •••geestelijk
raadswerk, opnmg a<;iellOekers.
'lcliviteiten voor kinderen).
Behulg\tcllcnden kunnen met een hon uit
Je krantlIleer informatie .larwr,lgen .
Basi~folder\ van heide organis;uies lijn
hienoor in een grote opbge he<;chikb'I,lr.
. Van scptl'mher tot decemher "11 de
HOS op radio en Ielevisie programnl;\\
uitzenden onder het jubileurn-1l1otlo.

Drama-produkties en documentaires
hesteden aandacht aan keuzen van
mensen, en de uilgangspunten waar zij
lÎeh op baseren. Ook is er aandacht voor
concrete werkvelden, ZO,Is!hel
humaniHisch v'onningsonderwijs.
. Twee landelijke hijeenkomsten in
oktoher en nov'l'mber richten zich
primair op de vrijwilligers en
professionals in de wr!o:scctor en hel veld
van opvoeding/onderwijs. Alaar
anderen. wals leden en niiwilligl'f\. zijn
natuurlijk ook van harte welkonl! Op dil
moment wordt hard gewerkt aan de
inhoud en opzet van deze bijeenkomsten.
. De Humanisl koml eind no\'Cmber uit
met een speciaal themanummer. Een
apart katern beschriift behlllgrijke
aclil'itciten van I-fumanita~ en
Humanistisch Verbond. En de
voorzitters spreken zich uil over de
volgende 50 iaar!

De afdelingen van HumaniTas en HV
kunnen een belangrijke mi ••pelen bij de
\"Crspreidin~ van de jubileumkrant in
hUrl omgev'ing. EiJ.:en activileiten kunnen
plaahv'inden onder heT juhileum-mono.
Hiervoor ontvangen de afdelingen no~
materiaaL
Hct Humaniqisch Verhond neeml de
fakkel van de gezamenlijke \'iering ov'er
op 17 fehruari 1996. de eigen
gehoorrcd.lg. Concrele plannen zijn
hiervoor in omwikkeling. De afdelingen
van hel IJ\' kunnen rekenen op
matcriaal loor de opTel van eigl.n
,lCliv'ileiten na 17 fehruari 19Y('i.
Informatie hierover zal rOl1(1okiober 95
door het landelijk hureau gegeven
worden.

\'O(Jf meer inform,Hie kunt u CUlll,lct
opnemen met de cont,lCtper\UOn van de
geLJmenlijke juhiku1l1\'ierin", Ellen
Sonta~, hij HUlll,Hlil,IS op maandag,
woen~d,lg en donderdag, td. 020-
6262H5 e1l bij het HV op dinsdag tel.
030-3Y2100.
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Socrates-hoogleraar Marian Verkerk

:hische keuzes zadelen je op
met morele verlegenheid

"Ethici hebben lange tijd de hoop en pretentie gehad dat ze
antwoord kunnen geven op morele problemen. Als we onze morele

dilemma's maar nauwkeurig zouden onderzoeken, als we maar
zindelijk genoeg zouden redeneren, dan zouden we er wel uit komen.

Nu zien we langzamerhand dat het niet lukt. Als ethicus moet je
toegeven dat er onmogelijke situaties bestaan, situaties waar je geen
antwoord op hebt. Zoals wanneer je besluit tot een abortus van een
gehandicapt kind. Je doet het. maar misschien had je het ook niet

moeten doen. Dat is ronduit tragisch. Ik denk dan: poets het
tragische niet weg, wellicht is het onderdeel van ons bestaan.

Sommige keuzes zadelen je nu eenmaal op met een verscheurd
gevoel. met wat ik morele verlegenheid noem." Aan het woord is

Marian Verkerk, de eerste vrouwelijke hoogleraar van de
humanistische Stichting Socrates. Ze houdt zich bezig met ethiek

van de zorg, een vakgebied dat nog in de kinderschoenen staat.

door Tanny Dobbelaar

l\.lorde vcrle~t'nheid ontst;1at als we het
lragi,.:he \"3n morele dilemma's onder
ogen zien, stelt .\brian Vcrkerk. TUl:h is
Jat slechts één reden voor het ungl.'lIlJk

waarmee wc omga,1n met morde dilem-
ma's. Deels zoeken we Je probll."ml'n (Jok
op. Ze wijst daarhij op Cl"l101l\"l)OfWaar-

Jclijk geloof in technologie. Neem dl'
nmnpbnringsrcchnologid'n waanm'('
we stccds gezondere kimll.'ren kunnen
krijgen en prohlemen IIll'! onvnKhtbaar-
heid kunnen vermijdrIl. Dele technolo-
gieën brengen tal van morde prohlemen
met zich mee.
Volgens :\lariJ.n Verkerk hCl;inncn Je
problemen niet hij de (oc/!<15sillf{ van
technieken als IVF (in vitro krtilisatie) en
vlokkentest, tl1,l,H hl'vatten deze lechnie-
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Pré-embryo. Het woord alleen al brengt je
onmiddellijk in verlegenheid. Is een pré-
embryo een persoon? Is het een ding?

ken 7,elf al ecn 'morele imperatief, een
stilzwijgend gebod dat luidt: probeer het
leven zoveel mogelijk onder controle te
krijgen.
Ze legt uit: ~Tcchnologie is geen autono-
me ontwikkeling. Er zit een drang achter
tot het perfectioneren van de beheer5ing
van de natuur. 1taar die overdre\'Cn be-
beersingsdrang krijg je ah een boemt"-
rang terug. \X't"denken dat we met onze
techniek alb zelf in de hand hebben,
overal zelf verantwoordelijk voor zijn,
Dat leidt juist tot grote onzekerheid over
wat wc moeten doen:' .Marian Vcrkerk
haalt het voorbeeld aan van pré-em-
br}'o'5, die ontstaan nadat zaad- en eicel
buiten het lichaam met elb,tT versmolten
zijn. "I'ré-embryo. Het woord alleen al
brengt je onmiddellijk in verlegenheid. h
een pré-embryo een persoon? !\ou, nee.
Is het een ding? Dat kun je ook niet be-
\veren." Hoc belangrijk zo'n bcgripsbe-
paling kan zijo, bleek een paar jaar gele-
den, toen de ouders van diepgevroren
pré-embryo's bij een vliegruigongeluk om
het leven kwamen. Er brandde een juridi-
Khe snijd los over de vraag of deze
klompjes cellen crfgenamen konden 7.ijn
van hun natuurlijk ouders. "Deze werke-
lijkheid is niet meer te vatten met onze
huidige ethische begrippen", zegt .\tarian
Verkerk. "Daardoor kunnen we veel he-
dendaagse problemen moeilijk beoorde-

ten. Je ziet dat ook haarscherp bij milieu-
ethiek. Het morele discours kan geen
handelingen bcoordelen waarbij we de
gemlgen over duizend jaar bij moeten
betrekken. Onze ethische analyses schie-
ten daarvoor tekort. Daarin schuilt de
hulpeloosheid van de ethiek. ~

:\lidden in het drukte v'an het Utrechtse
grand café praten we over haar benoe-
ming aan de Groningse universiteit tot
bijzonder hoogleraar ethiek van de zorg
vanuit humanistisch perspectief. In deze
functie, voor t."endag per weck, gaat ze in
ieder geval een cursus geven over 'ethiek
van de zorg'. Daarnaast houdt ze haar
ba3n als universitair docent ethiek bii de
EraslIlus Universiteit. Het hoogleraar-
schap beschouwt 7.e\'noral 31seen erken-
ning van 'Ethiek van de zorg', een vak
dat nog in Je kinderschoenen staat.
Even3ls voor tal \'an 'modernc' ethische
dilemma 's bliiken cr voor zorgethiek nog
weinig bruikbare theorieën en begrippen
te bestaan.
Marian Verkerk, In spijkerbroek met ro-

de bretels: "Bi] ethiek van de wrg denken
veel mensen aan ethiek voor de zidige
mensen. Het ,\loeder Theresa-gevocl
klééft aan dit vak. Dat is het beslist niet!
.\lij g3at het om 'zorg' in de breedste zin
van het woord. Om het idee dat lorg t."en
essentieel onderdeel is V3nons bestaan. ~
Na een korte pauze: "Het is niet een.
twee-drie uit te leggen waar zorgethiek
over ga,lt. Het slaat op een complex aan
\'raag5tukken die gaan over besta3ndc
wrgpraktijken." ,\larian Verkerk 7.iet in
deze wrgpraktijken tal van spelers optre-
den, ieder met hun eigen belangen en vi-
sies op zorg. Degenen die zorg ontvangen
hebben nu eenmaal een andere positie
dan degenen die zorg verlenen of verant-
woordelijk zijn voor de financiering er-
van. Ze wil door onderzoek naar deze
pr3ktijkell een mensbeeld formuleren
waarin afhankelijkheid en zorg vanzelf-
sprekend ziin. :\tarian Verkl'rk: "In die
zin onderscheidt zorgethiek zich van de
bestaande medische ethiek. Die is voor-
namelijk gericht op genezing, op kwesties
van leven en dood en op de 3utonomie

Zorgen is een
verrijking van

het leven. Zorg
wordt alleen een

last als de
maatschappelijke

voorwaarden
ontbreken om

die zorg te
verlenen.
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van de patiënt . .\ten sraat nauwelijks stil
bij situaries waar genezing is uit~esloren,
waar sprake is van chronische zorg."
De t'eillijdige nadruk op de autonOlnie
van de pariënt verbanr Hagen over af-
hankelijkheid, over lOrI{ vcrlenen en ont-
vangen naM Je lij lijn. Dit soort \'ral{l'n
,,",'ordt nog amper gesteld . .\Iarian Vcr-
kerk: "Hec1 schokkend vind ik her ver-
haal van een Britse filosofe die een artikel
wilde st'hrijven over geh'lTIdicapren. Ze
zocht naar litcratuur, maar bijna alle arti-
kelen die 7.e vond onder het trefwoord
'gehandicapte', behandelden de Haag:
wanneer laat je een I{ehandicapt wezen
sterven, en wanneer houd je ht.t in leven.
Geen woord over de aUTOnomie en af-
hankelijkheid van geh;lTIdit'apten z.c1f,"
"Toen Henk (.\1anschotlfd) en ik een
aantal jaren geleden begoJllwn met dit
onderwerp, merkten ook wij dat cr haast
gt'en literatuur te vinden was. Alleen bin-
nen de feministis<:he ethiek bestond cr
zoiers ;lls 'ethics of care'. Daarin wijst
men op het feit dat zorg altijd is gerekend
tm de privé-sfeer, In de politiek of in her
openbare debat is het geen onderwerp
van gesprek. 'Vrouwen onderhouden on-
zichtbare zorg-arrangementen', zeggen
feministische erhi<:i. Daar ben ik her erg
mee eens. De feministische literatuur is
op dit rerrein een belangrijke inspiratie-
bron."

.\Iarian Verkerk volgr nauwgez.et de ont-
wikkelingen in de gezondheidszorg. Daar
heeft de 'markt' zijn intrede gedaan. Pa-
tiënten heten cr regenwoordig 'wrginko-
pers', hulpverleners noemt lIIen 'zorgpro-
ducemen'. Samen met verzekeraars en
overheid bepalen zij wat 'professionele
zorl{' is. "Je zjet nu ook n'n verschuiving
naar de thuiszorg, naar zorg op maat.
Maar een deel van de thuiszorg zal altijd
uit informele zorg bestaan, uit de zorg en
aandacht die komt van familie, vrienden
of huren. Nu kan thuislOrg alleen maar
functioneren als er ook voldoende infor-
mele zorg aanwezil{ is, Dat begrijpen be-
leidsmakers maar al te goed. Dus doet
men een beroep op onderlinge betrok-
kenheid en solidariteit. Nota's bevatten
mooie betogen over die informele zorg.
Tegelijkertijd zie je dat de praktijk niet op
die fraaie woorden is afgestemd, op de
arbeidsmarkt kun je alleen in een volledi-
ge haan carrière maken, zorgverlof is on-
mogelijk. Zo wordt zorg een last - iets
wat je eigenlijk niet zou moeten hebben.
En zo blijft zorg ook voornamelijk een
last van vrouwen," zegt Marian Verkerk.
"Als filosoof wil ik dat memheeld hestrij-
den. Zorgen is een verrijking van bet le-
ven. Zorg wordt alleen een last als de
maatschappelijke voorwaarden ontbre-
ken om die zorg te verlenen."
"Ik wil streven naar een mensbeeld waar-
in mensen wisselend autonoom en afhan-
kelijk zijn. Waarin 7.e lOrg verlenen èn
ontvangen en waarin erkend wordt dat
ze lichamelijke wezens zijn, Ik zal niet
zeggen dat het zo heerlijk Îs om een sme-

rige badkamer schoon te maken. alleen:
we hebben nu een mensbeeld waarbij we
doen alsof de activiteit van het zorgen
voor je omgeving cr niet is! In standaard-
lezingen van de geschiedenis van de filo-
sofie heeft dit aspect nooit aandacht ge-
had. Alsof mensen niet geboren worden
als afhankelijke wcz,entjes. Alsof opvoe-
den gl'en enorme t;uk is. \X''ie alleen filo-
sofen leest, moet wel de indruk krijgen
dat mensen altijd al volwassen zjjn ge-
weest. En dat ze nooit enige zorg nodig
hebben - of nodig hebben gehad."
Ook in het humanisme hebben autono-
mie en z.elfbl'schikking gewoonlijk meer
aand,tcht gehad dan 7.mg, ~f)oor een an-
dere intt'rpretatie van filosofen en huma-
nisten kun ie laten zien dat autonomie
niet in contrast hoeft te staan met zorg",
zegt .\lariall Verkerk. "Dat wil ik in de
toekomst ook g,lan doen,"
De noodz.aak van zorg als een essentiële
menselijke adivitl'ir verbindt .\Iarian
Vcrkerk met de noodzaak om onze licha-
melijkheid en sterfelijkheid onder ogen re
zien. In 'Ruimte voor het onvolmaakte'.
een artikel in de bundel 'Lichaam als lor'
doet ze een voorstel. \X'e moeten áf van
het idee dat wij alles kunnen repareren of
cn'ëren en leren omg,lan iIlCt hl'{ idee d'lt
niet allcs maakbaar is. Daarvoor hebben
wc een ander idee van de natuur nodig.
De natuur is niet iets war je volledig na,lr
je hand kunt letten maar is, in .\Iarian
Verkerks woorden, een 'tegenspeler' die
zich kan verzetten tegen menselijke mani-
pularies, Ze haalt de Amerikaan Calla-
han aan, een filosoof die n~eI geschreven
hl.dt over de ethiek van de gezondheids-
zorg. ~Ik ben geen fan van Callahan,
Illaar hij heeft één beeld dat me aan-
spreekt: dat van de beeldhouwer die iede-
re vorm die hij heeft bedacht, uit een
brok steen kan hakken. Tegelijkertijd
blijft hij afhankelijk van zijn materiaal.
Als hij geen rekening houdt met de
breukvlakken in de steen, zal het heeld
scheuren en kapot gaan. De moraal is: als
we geen rekening houden met de natuur,
met de grenzen van menselijk en orga-
nisch le\'en, danllll1en de ge\'olgen desas-
treus zijn."
.\la:tr hoc kun je 'de natuur' ,lIs idee nu
st'rieus nelllen? \'<;'anneer i, iets 'tegenna-
tuurlijk'? Marian Vcrkerk zucht. ~Ja, dat
is prohlematisch," Ze zwijgt even. Zegt
dan. "Misschien kun je beginnen met het
serieus nemen van je eigen morele intu'i-
ties daarover. SOillS vind je iets niet na-
tuurlijk mnder dat je direct kUilt fomm-
leren wat het is."
Ze vertelt van een forum dat ging over
vrouwen \"an zestig jaar of ouder die nog
een kind wilkn baren en daar door een
Italiaanse arts toe in sraa! worden ge-
steld. Tijdens het debat z,ette een feminis-
te alle argumenten vóór het zdtlJCst:hik-
kingsret:ht van deze 'vut-moeders' op een
rijtje - om daarna te concluderen: 'En
toch vind ik zo'n oude moeder onnatuur-
liJk, al kan ik niet uitleggen waarom'.
Marian Verkuk: ~Hier zie je zo'n morele

intuïtie, w'n primait idee waar je volgens
mij rekening mee moet houden."

l\Ltar heeft de paus ook niet allerlei intu-
tics owr hl"t gebruik van condooms? En
is homoseksualiteit volgens velen nok
niet onnatuurlijk? Als je dit soort intuÎ-
tics serieus mort g,lan nemen, dan wordt
Je maats<:happij er bepaald niet toleran-
ter op.
.\tarian Verkerk knikt. "Ik begrijp ie be-
zwaar. In n,l'llTI van dir soort argumenten
zijn er verschrikkelijke dingen gclJCurd.
Ih;udoor zijn morele intu'ities bl'smet ge-
raakt. l.aat ik een tegenvraag stellen:
\Va,lrom is abortus een moreel probleem?
\'<;'aarom vinden zelfs voorstanders dat
abortus een tragische kant heefr? Omdat
het een handeling is - en nu ga ik iets heel
klefs z.eggen - die aan de heiligheid van
h"t leven kOlllt. Zo'n intu'irie is méér dan
t'en gevoel: het is een overweging liie nog
beter geformuleerd moet worden. ~
Ze geeft 1l0g l'en ander voorbeeld van een
'morele intuïtie'. "Ik vra,lg me al een tijd-
je af wat er nu mis is met het uitsterven
\'an panda's. Wat maakt he! uit? De evo-
lutie voltrekt zich, er zijn meer soorten
dieren uiq::eStorVCll, er gebeurt geen r:lInp
als die panda's er niet meer zijn, Maar
waarom vinden we het erg? Omdat hel
een schande is voor Je natuur als ZOd'l-
nig. denk ik. Hoc griczclil{ en problema-

l\larian Vcrkerk: De n,nuur is niet iets
wat je \'ol1edig naar je hand kunt zenen
Illaar is een 'tegenspeler' die zich kan
wrzetten tegen menselijke luanipulaties

tisch ook, toch zou ik dit soort imu'ities
weer in de morele discussies willen hren-
gen. De ethiek lijdt nu acm bloedarmoe-
de. Het gaar zelden over de vraag wat er
belangrijk is in het leven, \\;'at mij betreft
lllag het wel weer wat cultllurfilosofi-
scher," •

'Ethiek \'an de zorg'
Henk Manschot, Marian Vcrkerk {red.}
1994 Boom, Amslerdam
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Gedenktekens
van de holocaust
steeds meer
waarschuwing tegen
onmenselijkheid

Deze maand herdenken we dat een halve eeuw geleden een einde
kwam aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog.

Sindsdien is de herinnering aan de holocaust levend gehouden door
het oprichten van gedenktekens. Deze monumenten zijn vaak
gebonden aan de plaatselijke cultuur en de tijd waarin ze zijn

ontworpen. De laatste jaren zijn holocaust-gedenktekens steeds
meer waarschuwingen tegen onmenselijkheid in het algemeen.

door Casper Vogel

Zo heet mijn dochter: Anna Vogel. Dus
~tokt adem en blik bij die Trge], als ik sta
fC bladeren in het dikke hoek dat de na-
men en her lor opsomt van alle joden in
Kassei tussen 1933 en 1945. Amw \'ogel,
geb. 5eligmill/1I,Mailn, 02.01. I890 - ~'er-
misl • 1'0/1'/1. Her lag tcr inzage op
'':\lahnmale des Holocausts', een ten-
toonsTelling die ik nnig najaar in Berlijn
bt.'zocht, nil't veT van de plaats waar ooit,
in de hoofdkwJrtiercn van SS, sn en Ge-
stapo, de regie van deze verschrikking ge-
huisvest was. "Topographil' dl'S Tcrrors'
heet het daar nu. Er zong een vogel, cr
Jonde een kat. De zon scheen \'fccmd.
"laar ik ben dan ook geboren op 5 april
1945 en opgegroeid in het :-JeuerlanJ Jat
dacht snel schoon schip te kunnen ma-
ken. Het mocht nooit weer gebt."uren.Gt.""
lukkig wa, er niks mt."t."raan dt."hand, er
was alleen een helehoel te herdenken.
Als aandt'nken aan de expositie kocht ik
het !,\dijknamige hoek, waarvan de ge-
schiedenis van dit herdenken het onder-
werp is; de verscheidenheid llaar plaats
en tijd, de verandering in vormgeving en
inhoud. In de woorden van Jamt."sYoung,
de belangri)kste :luteur V:ln ':\lahnmale'
(gedenktekens): de textuur van de nagc-
lhchteni ••, het zich aldoor ontwikkelende
wecfsd van vormen waarin de herinne-
ringen ln'end gehouden worden. Op
straat. in de hoeken, de media, de bijzon-
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De traditionele grenzen tussen museum,
monument en geschiedschrijving zijn
vloeiender geworden

dere plekken, in de gesprekken thuis en
in het publieke culturele en politieke de-
hat, of het nu gaat om Midden-Oosten,
euthanasie of asielzoekers.

Om te z.ien hoc 'de creatie van het open-
hare herinneren' 7ich in een halve eeuw
ontwikkelde, lijn in 'Mahnrnale des Ho-
locausts' een aantal vragen als uitgangs-
punt gekozen. \X'at zijn de motieven ge-
weest voor ht."toprichten van een gedenk~
teken~ De herinnering aan wat precies?
Was het creatieve ontstaansproces van de
monumenten zichthaar te maken? \Velke
reacties riepen z.e op? \Vie en wat wilden
z.e hereiken, wat werd hun hetekenis en
uitwerking, in direae en wijder omge-
ving?

Zes miljot"n is teveel. Aan z.oveel memen
kun ie niet denken. Neem er één, da(ht
de Duitse kunstenaar Ilors! Iloheisei.
Zijn installatie ~De reis van mijn steen
voor Meier Wertheim" (1994), gemaakt
voor The Jewish Museum in New York,
bestaat uit een straatsteen, omwikkeld
mer een rouw - waartussen een hrief - en
23 I'olaroid-foto's die laten 7-ien hoe die
steen losgehaald werd uit de stoep voor
wat in Kassd ooit het huis van de door de
nazi's vermoorde Meier Wertheim was en
langs welke etappes dt"ze steen op zijn
plaats van hestemming kwam.
Het is ook een verwijzing naar één van de
twee monumenten die Iloheisel voor de
stad Kassc1 omwierp. Het enc, uit 1989,
staat op spoor 3 van ht"t Centraal Station
in Kasscl, vanwaar de joden afgevoerd
werden naar de cOllcentratiekampen en is

een verzameling hakken vol 'gedenk-ste-
nen'. Meer dan 1000 s(holieren omwik-
kelden een straatklinker met een per-
sonnlijke hrief, naar aanleiding van het
lot van één van al die vermoorde Kasseier
joden.
Hoheisels andere gedenkteken is een vol-
komen spiegelbeeldige, dus omgekeerd in
de grond verzonken versie van een monu-
mentale fontein die de joodse onderne-
mer Aschrou in 190R liet houwen en die
in 1939 dour de nazj's in puin werd ge-
slagen. Deze 'negatie\'e' fontein werd in
19X7 ontworpen 'om als een open wond
een vraag in het hewustzijn te redden'.
I it"tllieuwe heeld vraagt van de beschuu-
wer zelf moeite om het oorspronkc1ijkt'
voor de geest te halen.

De herdenker is sinds de jaren '80 meer
en mt"er ook zelf deel van het gedenkte-
ken geworden. John Raedeckers Natio-
nale ~Ionument op de Dam uit de jaren
zestig is een wezenlijk verschillend 'teken
ten hemel' dan Jan Wolkers' Aus(hwit7-
monumenr UiTde jaren negentig waarin
je een wolkenlucht alleen gehroken weer-
spiegeld ziet als je cr z.elf inkijkt.
of neem het Hamburg-l-hrhurger ge-

denkteken 'tegen fascisme, oorlog, ge-
weld - voor vrede en mensenrechten'. In
1989 is het gehouwd als een 12 meIer ho-
ge, met lood beklede zuil die langzaam in
de grond ver7.0nk.ln 1993 was het geheel
verdwenen, inclusief alle namen en hood-
s(happen die elk individu cr in mocht
krassen. Met de aCtuele dynamiek die dit
monument kenmerkt, demonstreerden
Esther en Jochen Gerz, dat ze geen herin-
nering aan, maar een waarsdmwing te-
gen onmenselijkheid hadden ontworpen.
In het US Holocaust ,\1emorial Museum
in Washingtun halen meer dan 1300
dicht naast en hoven elkaar opgehangen
foro's het lot van de joden uit zomaar een
stadje in I.itouwen ineens overweldigend
dichtbij, als een 7.Oomlens in de tijd.
Een vergelijkbare uitwerking heeft het
oczoek aan een Amsterdams grachten-
huis, door het oescf zelf te zijn in de eigen
omgeving van een joods meisje, die voor
ons iemand werd omdat van haarzelf
slechts een daghoek de oorlog overleefde
liet streven naar individualisering, actu-
alisering en de nciging om de herdt"nker
deel te laten uitmaken van het openbare
gedenkteken is van de laatste tijd. lIet
staat in contrast met de massieve monu.

Herdenkingsmonument in Majdanek,
I'o!cn 1969
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t-1erdenkingsmonumenl in San Francisco, 1984

mentaliteit die vooral in Oost-Europa tor
in de jarl'n Zl'stig de gedenktekem ken-
merkt.
Al snel na de oorlog werden de vernieti-
gingskampcn .\lajdanek en Auschwitz,
evenal, vcle andere concentratiekampen
tot gedenktekens bestempeld, monumen-
ten ter eigen nagcdachtenis. :VIaar om een
nieuwe, grootser dimensie van herdl'nkcn
\'oor de wàomst en het nageslacht zicht-
baar te maken, verrezen er ook al spol'dig
in omvang verheven, zware l'n indruk-
wckkl'nde gebeeldhouwdl' lllOnuml'nten,
waarin de hijna myrhische omvang van
het menselijk lijden zeer fysiek vorm
werd gegeven. De aanblik van het gigan-
tische monument in :\1ajdJ.nek tegenover
gaskamers en crematorium hedrukt hcr
gemoed. abof wc ons vJ.n de Lwaartc van
het mcnsclijk lijden daar nooit meer zul-
len kunnell ontdoen.
Op dc plaats \'J.n het ghctto van Wars-
chau verrezen f1atgehouwenJwoonkJ.zer-
nes wJ.arvan de symbolische waarde pas
duidl'lijk wordt door het l'norme gedenk-
teken (194!:l) aan de opstand. Het impo-
nerende kJ.r3kter d3arvan werd geeven-
a3rd in het gebaar van de Duitse honds-
kanselier \'('illy Brandt toen deze daar-
v'oor in 1970 namens het Duitse volk
knielde.
Ook in Treblinka, Polen staat sinds 1964
een kolossaal. in het midden gescheurd,
monolithisch aandoend hlok centraal.
Hcr is echter omgeven door zeventicn
duizcnd vcrspreide ruwe granicten sre-
ncn, waarvan enkele honderdcn de na-
men dragen van joodse gemeenten in Po-
len. Zowel in het hart van het monu-
mem, als door het ruimtelijke l'ffecr van
de 'verspreiding van her lijdl'n' ronl~om,
is voelbaar dat hl't eind van de oorlog
dan al weer 16 jaar verder weg is.

Overal kan in het herdl'nken de typerl'n-
de plaatselijk culturele identiteit worden
herkcnd. In het oog springende vcrs.:hil-
len hiedcn de omgeving van de d<lden.
slachtoffers en heHijders.
Wa3r in Duitsland tot voor kort gel'n he-
langstt.'l1iog bestond voor wat er verdwe-
nl'n wa,. markeerde in Israël dl' holo-
caust het eindl' van de slachwffl'rrol \'an
het joodse volk en de legitimering van de
staatsvorming. En zo3ls in de VS bij de
holocallSt.herdenkiog sterker de bevrij-
ding V3n concentratiekampen het Arm'ri-
kaanse politieke ethos doorklinkt, is het
nil't toevallig dat alleen in Nedcrland l'eo
homo-monument bestaat. medl' ter ere
van de door de nazi's vervolgde en ver-
moorde homoseksuelen. \Vat in Israël als
Shoa \X'e.Gewura (CJ.tastrofe en helden-
dom) hl'rinnl'rd wordt, werd in de Sow-
jet-Unie herdacht als De Grote Vader-
bndse Oorlog. Wat in Duitsbnd 'dc nazi.
tijd' heet, nocmen 7.e in Polen de tijd van
het Nationale ~-!J.rtdaarschap.
jaml's Youog wijst in z.ijn bijdrage in het
bock op meer dimensies in het herden-
kl'n. :\Iooumemen opgeri.:hr ter nage-
dachtenis van geloofsgenotcn hebhen

•

ook een hindende godsdienstige functie.
Andere dienl'n als toeristeruttraetie, als
gemeenschapscentrum, of als teken van
zelfhevestiging; wals veter3nen gedenk-
tekens financieren ml'de tef ht'rinnering
aan hun rol al> bevrijders van de Kam-
pcn. Amerikaanse Congres-afgevaardig-
den doen dat ook om joodse stemmen te
trekken. Zo bracht politieke realiteitszin
presidem Carter cr toe om ten tijde van
de omstreden levering van 1-"-16straalja-
gers aan Saoedie-Arabië gelijktijdig voor
te stellen om in Washington het I\.'atio-
naai ,\tuseurtl ter Herdeoking van l~eHo-
locaust te houwen.

~Het geheugen van een samenleving kris-
talliseert zich in de overtuigiogen co
waarden, dl' rituelen en instituties van

het m.latschappe1ijk systeem. 10 de mo-
derne tijd wordt dat vooral ingeprent via
open hare 'plaatsen vJ.n hl'rinnering" z.o-
als musea, rtlonuml'nten en herdenkings-
oorden. "
"Toch~. zo verwoordt Andreas iiuyssen
een algemeeo hl'sef, "is de belofte van
duurza3mheid die in stenen monumenren
bezworen ligt, aldoor op drijfzand ge-
houwd. :\lenig gedenkrekl'n is hij maar-
schappelijke omwenteliog met wellust
omvergehaald. anderen bewaren de her-
innering in lil' nwest verstarde vorm, of
het nu mythe of cliché is. En Wel"randere
staJ.n er nog slechts bij als nierszeR:ende
symholen van hl,t vergeten. Hun heteke-
nis en oorspronkelijk doel is versleten
met het verstrijkl'n van dl' tijd."
De grote mogelijkheden voor het heden-
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Het probleem van het holocaust-bewustzijn
is niet het vergeten maar juist de alom-
tegenwoordigheid, de overmaat aan
holocaust-symboliek

daagse holocaust-herdenken ziet Huys-
sen liggen in zijn 'intenextualiteit" d.w.z.
dat gedenktekens steeds vaker in samen-
hang worden gebracht met andere ele.
menten in onze cultuur van het collectie-
~'e herinneren. De traditionele grenzen
lUssen museum, monument en geschied-
schrijving zijn vloeiender geworden.
Daarnaast moet natuurlijk ook worden
gerekend met de zo sterk ontwikkelde in-
vloed van literatuur, film en televisie.
Hoc 7.OU het huidige herdenken nog los-
gezien kunnen worden van een tv-serie
als holocaust, een hoek als Sophies Choi-
ce of een film als Schindler's List~ En hoe
mijlenver staan ze naar aanpak, intensi-
teit, sfeer en onderwerpkeuze niet af van
film als De Overval, een bock als Het
meisje met het rode haar en een tv-serie
als De Bezetting, die het Nederland van
de zestiger jaren ontroerde~ Maar daar
zit ook een andere kant aan. In de woor-
den van Huyssen: het probleem van het
holocaust-bewustzijn in de tachtiger en

negentiger jaren was en is niet het Verge-
ten, maar "cel meer de alomtegenwoor-
digheid, de overmaat aan holocaust-sym-
boliek in (Jnze cultuur, die reikt van de
fascinatie door het fascisme in film en li-
teratuur tot het hand over hand toene-
men van een haastige holocaust-slacht.
offerkunde, waardoor overlevenden zich
na vele jaren opnieuw tot in hun ziel ge-
kwetst kunnen voelen.

:-'1eteenna de oorlog schreef Abel Her7.-
berg, overlevende van Bcrgen-Belsen,

"Het is niet waar dat de wreedheid alleen
maar afstoot. Zij trekt ook aan. De
wreedheid is besmettelijk." (Amor Fati,
1946). Er zijn mensen die van herdenkin-
gen niet en van het oprichten van monu-
menteo helemaal niets willeo weten om-
dat datgene waarnaar naar hun mening
de gedachten uit dieneo te gaao niet in
gestolde hedden, gefixeerd in een voor-
bije tijd mag worden opgeslagen; klaar

Foto: Herdenkingsmollumcot in
Westerbork, Nederland
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om te worden wq:gezet, met het verstrij-
km van de tijd huiten licht. .\Ionumen-
ten, in deze \-isie, doen de wt"rkelijkheid
waarnaar l.e verwijzen onrecht en leiden
de aandJ.chr af van de gedaJ.nre w:larin
het kwaad zich in onn' tijJ manifesteert.
Veruiterlijking Ilt"tekent verraad aan de
herinnering zelf, die sb:ht, in het inner-
lijk kan voortleven en alleen persoonlijk
kan wordt"n overgedr:lgen.
In navolging van Adornn ('Na Aus<.:hwitz
geen poëzie'), die het onverdraaglijke lij-
den op geen enkele manit"r door esthetiek
gevormd wilde 7.ien, vonden sommi~e
lllensen gedenkteken> emotionele harha-
rij; vooral W:lJ.r ze in monumentale
bouwkunst totalitaire trekken zagen.
Daarbij kan ook aansluiting gevonden
worden hij de sterk woord-geri<.:hte jood-
se culturele overlevering, die de eerste ge-
denktekens niet optrok in steen. glas of
staal, maar in dt" \.ertelling, ht"t verh,\;\l.
YehudJ. Amkh,li (1924), een Hehreeuws

dichter (zie kada) weet dat zijn vader, ge-
rekend door oorlogservaringen, hem wil.
de behueden voor toekomstige vl.'rschrik-
kingen, maar hij heseft: 'n,lar al mijn oor.
logen moet ik gaan'.

Het bock 'Mahnmalc des Holocau,rs'
kiikt niet vooruit. \'\-'at zouden wc er ook
van kunnen leggen. Hoe lJ.ng leven de
laatste getuigen nog? Ook wij z.ijn mor-
gen niet mea dezelfden als gisteren. Er
zijn steeds meer anderen dan toen. Lang-
laalll zullen de herinneringen en gevoe-
lens verder verJ.ndt"ren, verkleuren, ver-
kleinen, verzakelijken, verstarren, verva-
gen, abstracter worden, verdl'r weg van
dl' toenmalige heleving. Des te sterker lal
dat geheuren naarmate de emoties in ons
herdenken verwijzen naar het v'erleden -
naar inhoud en vorm - en niet worden er-
varen als direct betrokken op het v.oort-
s<.:hrijdend heden, waarin de woorden
van Abelilerzberg profetisch blijken.

Herdenkingsmonument in
Dachau, Duitsland

Langzaam zullen
de herinneringen
en gevoelens
verkleuren,
verkleinen,
verzakelijken,
verstarren,
vervagen,
abstracter
worden, verder
weg van de
toenmalige
beleving .

•\let Anna Vogcllag ik in 1987 zachtjes
in de Adriatische Zee te dobberen. Die
zomer genoten wc vnor hel batst van
Jot"goslavii'. Voor haJ.f eindexamen, dit
vooriaar, is het raJ.dzaam te weten hoc je
Tsietsknië spelt, of te weten waar Oegan-
da ligt. Pas nog kon zt" in de krant lezen
hoe ~1usnro "'dura in Kigali (Roeanda),
toegaf vorig jaar 900 Tutsi's te hebben af-
geslacht.
Op onze vakanties kampeerden we \.J.ak
in de Vogezen, niet vcr van Nalzwi!ler,
één van de beruchte l':acht-und-N"ebel
kampen. Na jaren zijn we er 1TI('tz'n vie-
ren eens heengqpan. Het was er stil. Er
zong een vogel. De 7_on scheen vreemd.
Een aandoenlijk mannetje, zelf overle-
vende, 7_eiin de gaskamer tegen dc kinde-
ren dat het nooit meer mocht geheuren;
dat hij alleen nog daar was om die bood-
schap uit te dragen. Wc hebben niet vt"eI
ge7_egd, die dag. •

Mijn mder was vier jaar in hun oorlog.
Hij haatte zijn vijJ.nden niet en had hen niet lief.
Maar ik weet dat bij daar al is begonnen
mij te bouwen uit zijn zo schaarse momenten

van rust, die hij zocht
tussen de bommen en de rook
en in zijn rafelige rugzak deed
bij de hard geworden reujes koek van zijn moeder.

En met zijn ogen '.erzamelde hij naamloze doden.
Vele doden verzamelde hij ,'oor mij
zodal ik ze in zijn blik zou herkennen en liefhebben,

en ik niet, zoals zij, in verschrikking dood l-OUgaan ...
Met hen vulde hij zijn open ogen en hij vergiste lich:
naar al mijn oorlogen moet ik gaan.

Yehuda Amiehai
(\.crtaling Tamir Herzberg)

'Mahnmalc des holocaust' - Uilgeverij
PresIel Verlag (J\lünchen) 1994 ISBN 3-
7913.13:\7-1 (Duitse uiq~a,.e)
ISBN 3.7913-1322-3 (Engelse uitgave)

HU~I:\:\ISTmei 1995 I.i



De verzoening van W.L. Brugsma

Blijven haten is
ongezond,

je wordt er bovendien
doodmoe van
De eerste tien jaar na de oorlog sprak hij niet met Duitsers. De tijd

dat hij in het concentratiekamp Dachau gevangen had gezeten,
bezorgde hem nachtmerries. Toen 'ging de klink van de deur', leerde

hij mensen als Willy Brandt kennen en begon hij aardige Duitsers
steeds aardiger te vinden. W.L.Brugsma heeft zich met hen
verzoend en voelt zich weer thuis in Duitsland. Een enorme

opluchting vindt hij, want 'van al dat gehaat word je doodmoe'.
Gesprek met de man die. samen met mevrouw T. Wibaut.

Guilonard. op 3 juni de Dr.]. P. van Praagprijs krijgt uitgereikt.
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door Trudy Kunz

Hij heeft het grint horen knarsen en ,t,ut
mij vadt'r1ijk Jan her Tuinhek op te wach.
ten: WillclTl ixonard, alia, 'Bocbic'
Brugsma. Door buitenstaanders eenstem-
mig betiteld als 'evcry inch a gentleman'
en 'om.e nationale :\lr. Europe'. Wt' lopen
achterom. ~Daar". wijst hij in de richting
van ',CHe bosjes. die de horizon van zijn
achtertuin - een groot stuk grasland - be-
pa1cn, "loopt onze puny." Ooit wilde hij
dierenarts worden, uit tolllclOl.C lidJe
voor Het I'aard. Hij werd 'dooT do: paar-
denmug geneten', zoals hij bet zelf
normt. [Oen hij als jonge jonw:n met lijn
ouders en lUsjes meni!\c vakantie in het
vooroorlogse Duitsland doorbra<.:ht.
\X'.1..Urugsnu nu: ~\Ve gingen altijd naar
Duitsland omdat miln vadl'r t'r een ge-
deelte van lijn geld had helegd en wen
Hider aan Je macht kwam werd er ge-
7cgd: 'dat geld mag het land niet meer
uit, d:lt moct u hier opmaken'. Dus dat





Verzoening is actiever dan vergeving: je
steekt je hand uit naar degene die jou het
kwaad heeft berokkend

deden wc door naar Duitsland op vakan-
tie te gaan, \X'e lagell die oorlog aanko-
men, dus toen wc in '39 weer gingen, z,ei
miln moeder: "jongens, het moet nu op,
want H: zullen van óns geld geen oorlog
gacm voeren', Dus: dansen in Hord Al-
penhof. Sekr drinken, .\lijn zusjes moes-
ten paardrijden, Jus ik ook. Toen hen ik
paardcn-man geworden, en hen daT altijd
gehleven .••

Hij maakt koffie, Zijn vrouw, een Poolse,
verblijft op het moment in Wars~'hJu,
wJar haar moeder ernstig ziek ligt. Hij
mi"t haar, zal hij Iatt'r zeggen, als we Jan
tafel tegenover elkaar zitten in het dood-
stille huis. En Slohher en Ceaucescu, de
heide honden, zijn er ook al niet: door
h<.'Tvrouwtje naar dL' kennel gestuurd om
het haasje te ontlastcn. En wat is een le-
n'n zonder dieren? Dieren, niet alleen om
in symbiose mee te leven. zoals hij doet
met zijn Slobber - maar ook om iedere
dag weer van te leren. Te leren hoc de
diersoort mens lil elkaar steekt, war zijn
driften en verlangens lijn, waar zijn ei.
genlijke belangen liggen, Als zijn opmer-
kelijke verwening met de Duitsers ter
sprake komt, waartoe hil tien jaar na
'Ihchau' roe in staat hleek, zegt hij: "Ab
je het aan een chimpansee IOU vragen,
zou die het niets bijzonders vinden, \X'anr
binnen de groep kun je dat gesodemieter
van eeuwigdurende haat en wrok niet
hehhen. Dat is slecht voor het overleven
van de groep. Die apen hehhen geweldige
verzoeningsriruclen, inclusief handen
schudden en elkaars hand kussen, Dus
dat ik mij indertiîd met de vijand vu-
toend heh, is l'vuit,!iollair d,lfwillistisch
onmiddellijk te vl:fklan:n, Verwening
maakt vrij . .\ieer nog dan ver~evillg, Het
is ,Ktiever dan \'erge\'in~: je steekt je
hand uit naM degene die jou het kwaad
heeft berokkend. De GaulIe, mijn grote

held, heeft dat gebaar al in 'ó3 gemaakT
door een vriendschapsverdrag met (Ic
Duitsers re ~luiren. Wij gaan llU eindelijk
in oktober dar gehaar maken wannt"1:f
Ilcrzog, de nieuwe Bond,president, naar
Nederland komt. Wel n'n beerje laat,
maar goed. we doen heT tenminste."

De Duitsl'rS vicil'n :\ederland hinnen op
de dClg dar hij wil kreeg om zich voor te
bercidefl op het eindexamen HBS: ~\X'ek-
ker op acht uur, boem hoem op de deur:
'op,taan jungen, het is oorlog', En ik
daeht; h,l, prima! 1.euk! Geen eindexJ-
men. maar de moffen verslaan," Hij deed
zijn eindexamen wch. slaagde, maar lag
VJn de ,mdie diergeneC'ikunde af omdaT
daarnlOr eenlo~',llireits\'erkbring met de
h~'ze!ter moest worden afgelegd, en dat
vertikte hij. In '44 be,loot Brugsma zich
in de ,trijd te mengen. ProlwcrJe via Pa-
rijs Engeland of Zwitserland te hereiken
maar werd opgepakt en kwam in het
concentratiekamp Dachau terecht - een
hoofdstuk in zijn ge>chiedcnis waJrmee
hij zich in tien jaar tijd leerde te verstaan
en Jat hij renslotte afslOOf met zijn ver-
mening, De g~'beurlcnissen die die tot die
wr70ening leidden, bes(hrijft hij in lijn
boek 'Vrede is het alleen in de pauze'.
Eerst ontmoet hij in het vliegtuig Ct'n
Duitse çolkga-journalist die hem zo aan
het lachen maakt dat hij de man, na tien
jaar ~eweigerd te hebben DuifS re spre-
ken l11er Duitsers, in diens moedertaal
aan'preekt. Brugsl11a: ~I'ars, Zcllbewij-

ding. Zo melde het absoluut. De klinkt
was \"an .le deur. Ik had in één klap die
hele prachtige taJI terug. Dar haatgevoel,
d,u wrokgevoel was weg. En ik had er
een niellwl' vrienJ hij. \\'ant we hehhen
dolle pret gehad, later. ltij nodigde me uir
in Hamburg, waar we samen een 'schrik-
keld,lncing' hezochtell. De d,lmes woe-
gen dacu de heren ten dam." Hij schrijft:

Een/Jettwerend //looi jOlig meisfe lIlololkie
hololr 'Kmx' f'oor mij! Terwijl wij I'(lorl-
zu'cc(d{'II. I'(neg zif: '~'a"r he{'!t 11 zo
Koet! DuilS geleerd?'
Ik: 'lil Dild!<lll.'
Zif, illcells met ra<ldsdrimpds ill ha<lr
blallke I'oor/mufd: 'Alal/r D"d!il/l WoJS
loch e"11 f\.Z?'
Ik: 'j,m'oh/.'
Zi" /I/eells opgdlu'ht ~o'lder r<l<ldselrim-
pels: 'AhoJ, It w,/s bi; de SS!'
Ik zJg op d,1t momellf i!.eell redelI h,'! te
ulltkellm'II, (-) Ach, misschien 1I/<lS het ge-
wuun psychische hygiëne: iJli;I'l'lId hl/II'II
IS oll}.:l!Zolld: ;e 1l-'O"lt cr l}(lI'elldiell dood-
moe l'l/lI,

Brug,m'l: "Ik heh dat pas rechrgczer na-
dat ik me lllet d,u meisie had verwend,
Dus alweer: vcrlocning maakt vrij. La-
chen trouwens ook ... Lachen, eerst met
de journalist, toen met het meisje, 'Do:
klink was van de deur.' Daarna leerde hij
mensen als Willy Br,mdt kennen, en de
zogenaamde 'go~'de Duitsers' zoals Hein-
rich Ik.lI cn Günrht'r Gra ••••. Brugsma;

In het kamp
waren we. .

anti-naZI, maar
met anti-Duitse

gevoelens
hielden we ons

niet bezig

Hevriiding van f),lChau
door de Amerikanen
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~Gdeidelijk aan breidde voor mij die
kring van goede Duitsers zich uit. lk he-
~on dt' aardige Duitsers ook steeds aardi-
ger te vinden. en dan gaat dat andere ge-
vot'1 tenslotte weg. Ik kwam in contact
met de jongere gent'ratie, die nog die heIl'
last op hun schouders heeft. Ik d •..nk dat
zc daarom ook hest hehoorlijk zijn ge-
vaccineerd tegen nieuwe hesllIl."ttingen.
\X'at ze daar doen tegen die Turken ge-
hl'uT[ door skinheads, maar die hehhen
wij hier ook. ~

Soms vraagt hij zich af in hoeverre zijn
persoonlijke verzoening met Duitsland
il."ts opmerkdijb is. Eigenlijk heeft hij
nooit diepe haat gevodd jegens de Duit-
Sl'rs: "In hrt kamp waren we anti. nazi,
maar met anti-Duitse gevoelens hidden
wc om nit't brzig'" Toen de Amrrikanen
hem en de andere overlevenden hadden
hevrijd, maakte hij met een paar makkers
een Jurohu, huit. Iharnwe werd de
thuisrit aangevangcn. Brugsma: ~llet
was mooi weer. Telkens als wc een dJI in
reden. lag daar weer 7.0'n stadje in puin.
bedolven onder een zee van witte vlaggen
- heddebkens die dl' mensen huit •..n hin-
gen uit angst dat ze anders dool-lgescho-
ten zouden worden. En ik moel zeggen
dat dat een I•..uk ge.lil:ht wa,. liet was dat
(hij zingt het deuntje) "En wc hehben
overwonnen'-gevoel. ~ In die autobll'i
spraken ze ook af: 'we rijd •..n naar hUlS,
hlijven daar een paar dagl'n, en dan gaan
we met de autohus door het land NSB-ers
l.oeken die niet opgep'lkt zijn; die mJken
wij dan even koud'. ~r-.har toen wc •..en-
maal thuis waren, ~ lacht Brugsma. '"v{'"r-
dween dat plan gelukkig in ijle lucht. ~

Heeft D,lChau hem voor het leven gett'-
hnd? ••Dat is lle vraag. Veel mensen den-
ken dat het door Dachau komt dat ik een
vrij duister toekomst-perspectief heb,
maar dat ontkl'n ik altijd. Ik hen m som-
ber over d{'"tol:komst van onze planeet
omdat ik de waarschuwingen V,lIl de
Club van Ronlf;' st'rieus neem. Het staat
los van Dachau. Toen ik uit Dachau
kwam. was ik alkt'n maar hlij d,tt die
oorlog was afgelopen. Er w{'"rdni{'"[terug-
gekeken. je moest \'Crder. De Duitsers
hadden we lekker verslagen en nu gingen
we een leven opbouwen. Op die leeftijd
denk je dar. Natuurlijk. Alleen 's nachts
kwam het terug, als je gillend uit je bed
,peong." Hij h•..eft heel lang last gehad
van nachtnl{'"rril"S. '"Dat was altijd het-
zelfde. Plotselinge paniek. Ik li{'"pdoor
een tunnel en ineens komt {'"re{'"ntrein
aan. Er is in die tunnel g{'"enplaats voor
trein èn IIrugsma" Dus wat doel Brugs-
ma? Die springt weg. Ik heh ook het we-
reldrecord " n,l(hts-in.het.pikkedonker.
uit-hed-springen gebrok •..n. On~elootlijk.
Over de tafel heen s(hieten en wakker
worden ol1dl'f de vleugel - \vaar ht'n ik?
tiet is weleens gebeurd dat ik m
schreeuwde. kort na de oorlog. dat de
buren dachten dat er iemand vermoord
werd. 'Nee,' zcÎ mijn moeder. want daar

woond •.. ik toen n0lt, 'hij heeft gewoon
nachtmerries." Gelukkig namen die af
toen hij eenmaal getrouwd was. Toen he-
gon hij ook over 1-ijn ootlog>ervaringen
te s(hrijven. "Ik had het voordeel dat ik
kon schrijven. Dat is een vorm \.an wr-
werken. Dan laat je het toe. je doseert
her. Die andere makkl'fs waren metseLtar
of bootwerkn, en die konden dat niet.
Die liepen dus thuis op tegen e{'"nonbe-
grip - ormlat het natuurlijk ook onbegrij-
pelijk wa,. Zij kunnen er allern met ...1-
kaar over praten. Ik had het v()ordt'd van
een schrijfmachine ..'
Hij werd Journalist, reisredaeteur. ~Ik

Charles de GaulIe:
de held van W.L Ilrugsma

was toen nog een hoopvol type. Het was
in de tijd van de dekoloni,atie. dus ik
rcisdl" van het ene oorlogje naar het ande-
re, Illaar ik dacht in die tijd: jongens. niks
aan de hand. als die geknechte volken nu
alkmaal vrij worden, is het kat in het
bakkie. Dan worden ze allemaal d{'"mo-
craten. ~ Hij gniffelt om zijn toenmalige
nalviteit. "Ik dal"ht, hl,t komt al1eln'lal
goed. Totdat ik de Cl uh van Rome ont-
dekte. ,.
Hij las een stuk over de Cl uh van Rome
in het Britse blad 'The Oh, •..ryer': el'n
gro{'"pje industriëkn in Rome bijeen was
tot de COllClusÎegàomen dat het geheel

WIiny Brandt:
cen gocde Duitser
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Wij hebben het altijd over
vreemdelingenhaat maar dat is flauwekul.
Het is angst voor vreemdelingen.

verkeerd ging met de mensheid. Daar
moe~t iet~ aan worden gedaan. nu kon
J:lt nog. Hij vloog onmiddellijk naar
Boston om meI Denni~ :\lcaJows te pra-
ten. auteur van het eerste rappon aan de
Club van Rome ('Grenzen aan de groei').
Deze liet hem aan de hand van een model
met vilf parameters zien dat het. als de
menSl'n zo doorgingen - met zich in grote
getale voort te planten. met het milieu te
vervuilen en al die andere aarde'verpes-
tende zaken - d,m het dan geheel mis zou
gaan met de wereld . .\-leadows en Brugs-
ma maakten een wandeling langs de Ja-
mes River. waar .\1cadows zijn vi,ie na-
der tocliçhm': 'Zal ik je vertellen wat ik
1.-cht denki' Ik denk Jat er niet wved
meer te verheteren is. Jat we het {mint of
11(} ",tUrII al voorhij zijn. Vanwege de
menselijke Tra,tgheid. De mensheid wil
ah,oluut niet twintig jaar vooruil kijket\.
Wil geen afstand Joen van wat hij heeft.
is niet rationeel genoeg. Dus wat wordt
dc toekomsti' De wal zal hct schip keren.
Oorlogen. Hele continenten in quaran-
taine. Die H'f\"olgens uitsterven. En dan
houden wc o\"er; sllTI'ÎI!al bastions.' Dat
gesprek vond plaats in I~J70.

Brugsrna: "Toen vertelde ik hem dat ik
eens een j'lar had geleefd in zo'n model
\'an uiterste ,chaarste, z,o'n 'survlval b,ls-
tion', waarin l'f bij eerlijk delen nict ge-
noeg was voor ieJereen. Dat wa, op de
'Volkshogeschool' Dachau, waar ik een
praktikllm 'overlevingskllllSt' heb ge-
volgd." Hij vertelde Meadows ook dat
het hem nog steeds op het geweten kiem-
de dat hij daar, in Dachau, met een anJe-
re hongerlijder zijn ene sigaret had ge-
ruild tegen een staafje kunstmargarine.
Terwijl hij z_elfnict eens rookte! Het he-
zorgJe hem voor het In'en een ~chuldge-
\'01.'1.Dat hij die arme man misschien een
streepje dichter bij de dood had gehracht

duur w'n ruil te dlK'n ... l\rugsma: "Ik
geef tot~, het lijkt missçhien iet~ kleins. en
evolutionair gezien is het be,t te verkla-
ren. Evolutionair gezien hen ik ook niet
~chuldig: als levend organisme proheer je
nu eenmaal je genen over te dragen. du~
moet je tol elke prij, proberen te (J\'ede-
ven. Toch vind ik dat dit soort Jinl;en
verteld moet worden, omdat je ahsoluut
niet als held moet worden aangezien. Dat
zou onzin zijn. ~ Door zijn kampervarin-
gen wi~t hij wat mensen zouden doell op
het moment dat .\-Ie,ldow~' toekom~t.
beeld werkelijkheid wu worden. Brugs-
ma: "D,larom heeht ik ook zo weinig ge-
loof aan een toekomst voor de mensheid.
Niet vanwel;e Daçhau, maar vanwege
Dachau in combinatie met het feit dat wij
ons milieu, onze leefwereld blindelings
aan het vernietigen zijn. ~

Zijn pessimisme ten aanzien van Je men~
geldt overigl'ns meI name de mannelijke
sekse. De aan~eboren krijgszucht van de
man. die nu eenmaal geboren is als jagl'r,
zal cr nooit uit gaan. De vrouw is niet ge-
boren als jager en is ook absoluut niet ge-
horen als krijger. Als iemand tegen Brugs-
ma zegt hem zo 'menselijk' te vimll'n. is
dat voor h('111geen ondubhelzinnig com-
pliment. Immers; een aantal gruwelijke
eigenschappen die dieren niet hebbl'n,
hebben wij mensen wel. I lij wu de mens
liever iet, dierlijker zien en ~Iuil zich vol-
monJig aan bij DeSlllond f>.lorris, de hio-
loog, Jie zegt; '0117;eheste eigenschappen,
namelijk de sociale, zijn dierlijk .... Hij

,omt op: "De paarvorming. het zorgen
voor Je kinJeren, het zorgen voor de bu-
ren. AlIet:ll - dieren hebhen een geweldige
remming op Iwt doden binnen Je eigen
soort. \Xlij men~en zijn, ~alllen met de
chimpansees, de enige hOl;ere diersoort
die binnen de eigen ~oort Joodt. Chim-
pansees doden dan nog alleen de manne-
tjes; vrouwen en kinderen doodslaan is er
bij hen niet bij. \'(lij zijn Je enigen Jie dat
doen. ~ Aan de andere kant, wil hij wel
toegeven. kan een dier - du~ ook een
mens - zonder agressie absoluul niet be-
,taan . .\-taar: "Agressie hoeft niet altiid te
betekenen Jat ie iemand aanvalt. Bij die-
ren is die agressie noodzakelijk en wordt
defensief gebruikt: rugharen opzetten,
grommen en tanden laten zien. Zonder
agressie als z_elfverdediginl; kun je in Je
natuur niet leven, maar het is evolutio-
nair gezien onverstandig om het tot oor-
log te laten komen. Daar kun je bij ge-
wond raken en doodgaan, Jaar heb je
niks aan."

Hij denkt dat de lllens é-n goed é-n ~Iecht
is, en dal je hoogstcns kunt proberen zjjn
gevaarlijke kanten onder colllrolt' te krij.
gen. De mens verbeteren lukt niet: lo~
van oorlog voercn is hij tot zulke gruwe-
lijke dingen in Slaat, Hrugsma: "Als ik
bijvoorbeeld de kwestie Epe beschouw.
dan zinkt de moed mij echt in dl' ,choe-
nen. \X'at ouders hun eigen kinderen aan-
Joen - tjonge jonge, een haviaan wu zeg-
gen 'waar ben je nou lllee bezig?' Dingen
als oorlog. agressie. zijn lllet je verstand

Een aantal
gruwelijke

eigenschappen
die dieren niet

hebben, hebben
wij mensen wél.

IlU.\IAN1STmci1995 20



Het is een schandvlek op ons nationale
blazoen dat kinderen van foute ouders
zo lang op zo'n gruwelijke manier
zijn behandeld

no~ onder controle te houden, llIaar dát
SOOrt dingen ... Het is ook evolutionair
niet goed te ~'erklaren,"

\'\'al kan de mens, na al deze weinig op-
wekkende waarheden. nog doen ter ver-
betering van ljchzelf en van de wereld?
Brugsma; ~Je kum je natuurlijk vreselijk
druk maken dat het helemaal wrkeerd
gaat ml't de memcliike soort. En dat gá<it
het ook. Hel eni~e wat je kunt doen. is:
dOl'n wat je hand vindt om te doen. Je
kum nu eenmaal nil't metcen de hele wr-
rcld redden. Je mo •..t klein beginnen. J•..
komt uiteraard op voor je vrouwen je
kind •..ren. Vervolgens kom je op voor je
dorp, je land. Als ied•..r land een goede
verstandhouding ZOll hebben met zijn
huurland. brak de wereldnede uit, Je
moet toch ergens beginnen. En het ver-
schaft je nog een aangenaam gevoel ook.
Als j•..de hele wereld een halve millimt'ter
vooruit helpt - dat is me nogal wat, \Vant
de wereldproblemen help je niet met gro-
te schema's op te lossen. Forget it."
Daarom is hij ook zo blij - 'niet mon'el
geredeneerd. lTIaar uit verlicht eigen be-
lanl';' • dat we ons binnenkort officieel
verloenen met de Duitsers. ~Van de drie
huren die we hebbrn, ~ licht hij toe. "de
zee. de Belgen en de moffen, vormen de
moffen voor ons helmeöt ideale vijal1d-
hedd. Vanwege het Calimero-effect: zij
zijn groot en wii zijn klein. \X'ij hebben
het altijd over vreemdelingenhaat m,lar
dat is flauwekul: het is anxst voor vreem-
delingen, Dat hebben alle dierrn, zeker
de sociale, Je buurman i, degene die ieder
moment je territorium kan hinnendrin-
gen en je \'Ocr en je wijfjes inpikt. ~1aar
aangezien de diersoort mens ren ratio
heeft, waardour we on, ond •..ncheiden
van de andere di •..ren, zijn wij in staat
vast te stellen dat wii rconomi~ch \'()!s-
trrkt van de Duitsers afhankelijk zijn en
dat we prohlemen als h~t milieu, de ma-
fia en noem maar op 6ök niet in ons een-
rje kunnen oploss •..n. 0p::ll die gronden is
het dus goed om ons met d•..Duitsers te
verzo •..nen, maar ook omdat het beter is
voor onle geestelijke gewndheid. \'{.'ij
Nrdl'flanders hehhen Oll, ó6k niet zo !,e-
weldig goeJ gedra!,en in llÎe oorlog; uit
ons land is het grootste aantal Joden
weggevoerd, om ma,u eens iCb te noe-
men, Dus we moeten gewoon niet meer
zo gek duen. ~

~\Vat we in i•..der geval moet •..n prohe-
ren,- bast hij verder, ~is: de jongere gene-
ratie bevrijden van de wnde rn de wrok
der vaderen. Die Duitse jongeren van nu
zijn net zo onschuldig als wij. Di •..moet je
niet at:htt:rvolgcn met Jat Auschwitz-syn.
droom. daar kunnen zij niets aan dot'n,
zij hebben hun eigen vaders niet uitgeko-
len, Hetl_e1fde geldt voor \11'kinderen \'an
fome Nederlanders. Die hebben ook hun
ouders nirt uitgekozen, Het is ren
schandvlek op ons nationale blazoen dat
die kinderen zo lang op zo'n gruwelijkr
manier zijn hehandcld. Dat de woedt'

lÎch na de oorlog uitstort ovrr de hoof-
den van de mensen die 1.1•..kant van d•..vij.
and hadden gehuen - ja, daar kan ik in-
komen. Ik kan er zelfs nog inkomen d,lt
de Duit, •.. concentratiekampen zijn ge-
bruikt om die mensen daar te \'C'rnedl'rl'n
en tr mishanddelI. Dat is niet mooi. maar
begriip •..lijk. ~laar d,H je je h'latgevodens
dan ook nog op hun kinderrn gaat bot-
\'ierrn, l'n niet rven, maar jarcnlang -
daar hegrijp ik ahsoluut niets van. Ik ken
er Hij wat \'an, het is echt ongehoord wat
die kinderen hehbrn meegt'maakt, Ze
ljjn echt psychisch gemuriln.rd. Uit,lui-
tlng, j•.. ITIm'ten verhergen, niet zeggen

wi •..je ouders lijn. W,\1It welke keu, had.
den zei' Hadden ze dan ,oms op hun tien.
d~ m~t hun ouders I1lo•..ten brek •..n? En
misst:hien waren het z•..lfs helt: aardige
oud •..rs. Het is he,t mogelijk om een hele
aardi~e vader en moeder te lijn en lid te
lijn van de ",SB, Nu zijn we dan rindelijk
ZOH.r dat er een werkgroep 'Erkenning
\"<111 kind •..ren van foute ouders' is. En die
krijgt suhsidi •..! ~h1f het i, natuurlijk
veel te laat. .\-lijn dochter kan nog 7t'g-
gen; 'mijn pa i, natuurlijk n'n beetje gek,
m,lar het is in irdcr gl'val nog een soort
hdd', En de joodse kindl'ren hebhrn nog
het gevoel tot het uitverkoren volk te he-
huren. Maar delr kindt:fcn hebben niets,
Ik vind het ook heel go •..d dat een vrouw
als Tineke \X-'ihaut en •..en aallfal andere

\-erzetsvrouwen zil'h voor hen inspannen.
Het is ern probleem dat eerder door
vrouwen wordt begrepen dan door man-
nen. Vrouwen zijn tot:h dl" hetere verzoe-
nrrs,~

Als ik aanstalten maak te verrrekkt'n, zeg
ik dat ik zijn tolerantie zo bewonder, Zo-
\'Cel verdraagzaamheid, na alles wat hij
heeft meegemaakt. Hij kijkt verrast.
Zegt: "Bewonderen i' ~1aar het wu hest
rens kunnen ljln dat het gewoon een
kwestie van een l.wak karakter is. ~1e[
een sterk karakter n'g je wellicht eerder;
'ben je gek, verzoening Die rotzakken,

ndar de hd ermee!'. Hij ,chraapt zijn
ked. En nog eens. Dan; KIk had ern goe-
de vriend, die helaas dood is, Hij zei al-
tiid: 'je moet je vijandschappen iedere vijf
jaar herzien', Hij begrecp hel, En als ik
het aan een chimpansee uitleg, hegrijpt
hij het ook. Jr moet tot:h voort? Dan is
het alleen maar ver'itandig je te verhroe-
deren met degene voor wie je hang bent."
Hij ht:!pt me in mijn jas en loopt mee tot
aan het hek. "P,ovendien," zegt hij nog,
als ik het raampje van de auto hrh open-
gedraaid, •• als ik straks doodga - wat
toch een keer gebeurt - lijkt het me best
een aangrnaam gevot:! dat ik wnder haat
doodga. Zonder wrok tegen anderen.~.
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Voor zichzelf of voor de ander,
waarvoor leeft de mens?

Ze is negentien jaren jong, blank, vrouw. Zelf is Biba Scha met deze
typering niet erg gelukkig. Ze vindt dat ze ermee in een hokje wordt
geplaatst. Belangrijk is wat je doet en denkt, niet of je jong en vrouw

bent. Maar ze weet dat er in de maatschappij vaak wel zo naar
mensen wordt gekeken. Dat mensen worden beoordeeld
en veroordeeld op hun sekse, hun huidskleur, hun ~
etnische afkomst, hun seksuele geaardheid.
Reden voor haar om te vechten tegen

racisme en fascisme. Is ze daarmee een
rechtgeaarde wereldverbeteraar of doet

ze het ook voor zichzelP.
En heeft ze tussen alle acties door nog

tijd voor een gewoon leven en een beetje
plezier maken?

Biba Scha:
Ik vecht ook voc

niet alleen
voor dat

van anderen

door Japke Sehoncwille

tekening Tom Janssen

Allemaal mensen die keuzes
maken hoe zij in het leven
willen staan. Mensen die
zichzelf centraal stellen.

Mensen die zich richten op
hun medemens. En mensen
die het lukt om zowel voor
zichzelf als voor de ander te

leven.

Waarvoor leeft een mens?
Om zichzelfte realiseren, om
al z'n verlangens en behoeften
te bevredigen en alle talenten
voor zichzelf uit te buiten? Of
leeft een mens vooral voor

een ander? Voor de
medemens die z'n hulp nodig

heeft, voor de wereld die
beter moet? Misschien wisselt
het antwoord op deze vragen

met de situatie waarin
iemand zich bevindt.

In deze serie (het vervolg van
de serie die vorig jaar in de

Humanist stond) komen weer
mensen aan het woord die
vertellen hoe zij hun eigen

invulling geven aan hun plek
in de wereld. De een cijfert
zichzelf jarenlang weg in de

strijd voor een betere wereld,
de ander zegt tabé tegen

iedereen en zeilt de wereld
over. Iemand is pleegouder

van een hele schare kinderen;
een ander die zich vroeger

onderscheidde als strijdlustig
links, is vooral rijk en
behoudend geworden.
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,,'n eigen belang,

-
Geen foTO hij hrt artikel. bedingt ze in het
l'l'T5ft' telefonische (omad. Dar is te link
in ue actiewrrcld van het anti-raci,me en
anri-hicisme. De tegenpartij - mensen
van de CD, van CP'86, van het ~eder-
lands Blok - loekt steeds naar moge-
lijkheden om hen te hedreigen en te in-
timideren, aldus BibJ. Scha. Is je foto in
dl."krant al een hachelijke zaak geworden
in :\:edcrlaml? Biha: ~()e antÎ-antifa (de
allli-,mti-fascistclf, J.S.) proberen men-
sen bang te maken. Ze sturen bijvoor-
beeld urcighric\"cn of loeken mensen
van onze beweging thuis op. Dat is
hun negaticw kracht: intimidatie, ge-
weld. ffirnst'll monddood maken. Ik
proheer het van ue nuchtere kam te
hekijken. wil ook niet met geweld rl'-
agl."ren. Maar ik ben wel vonrzicillig."

Geweldloze actie is het motto van
KURF (Komité Utrecht tegen Racis-

me en Fascisme), de organisatie waar
Biha Scha actief is. In maart van dit jaar
kwam de "roep volop in de belangstel-
ling, wen de Utrechtse politie anti-fascis-
tische demonstranten op grond van hun
uiterlijk arrcsteerde. Een omstreden toe-
passing van arrikel 435a van het \X'et-
hoek van Strafrecht (het 7.ogenaamde
uniformverbod}, waar alom schande van
is gesproken.
liet Opletten van demonstraties is Illaar
één onderdeel van de activiteiten van
KURF. De groep, waarhij zo'n 130 men-
sen hetrokken zijn, vindt dat mensen zelf
moeten werken aan een leefh;lre samenle-
ving zOJHkr racisme en fascisme. Om dat

te bereiken wordt er \'oorlidning ge-
gl'ven op scholen. Er 7ijn contacten
met ophouwwerkers, buurtgroe-
pen en migrantenorganisaties.
Ook worden aniekranren en

folders verspreid. Biha
Scha 7.it met drie an-
drren in het secreta-
riaat van KURF en is
er gemiddeld zo'n drie
d,lgen per weck mee
beljg. :Vlaar in tijden

van ,ll"tics kan het ook de hele weck zijn.
Hoe is ze cr zo betrokken bij geraakt?
Biha: "Rond m'n zestiende werd ik nog
kritischer dan ik al was. Ik zag dingen ge-
beuren in de maatschappij waar ik niet
achtrr kon staan. Op school kreeg ik bij-
voorheel,l heftig oplopende discussies
met medeleerlingen over vreemdelingen-
haat. Ze gaH'n buitenlanders de schuld
van wken als werkloosheid en woning-
nood. Dat vond ik ontereCht. Voor mij
was het de normaalste 7.aak van de we-
reld dat je mensen in hun waarde laat.
Dat je op een respectvolle manier met el-
kaar proheerr om te gaMI, zonder voor-
oordelen.
Ik ben me toen gaan oriënteren op groe-
pen die met dit soort ideeën hezig zijn.
Eerst hij linkse politieke or~anisaties. De
programma's Honden me wcl aan, maar
het bleef teveel bij praten en vergaderen.
Uiteindelijk kwam ik bij KURr terecht.
Daar ontmoette ik mensen bij wie ik me
thuis voel en die me inspireren. Het is een
open org.misatie zonder dognM 's. Ook
de manier van werken bevalt me: echt
concreet iets doen. Ik ben er steeds meer
ingerold. Acht,'r een stand staan, folders
uitdelen, meedoen met een actie. En nu
hen ik cr eigenlijk de hele dag lllee be-
zIg

Ze vindt het helangrijk dat mensen na-
denken over de maatschappij waarin ze
leven. Over hoc ze mer zichtelf en met
anderen om willen gaan. Ze begrijpt niet
dat veel mensen óch zo afzijdig en passief
opstellen. Mensen die zich alleen maar
druk maken over hun eigen hesognes.
Mensen die veel kritiek hehhen, ma,u
verder niks doen. Mensen die de schuld
afschui\'en op buitenlanders. Zelf heefr
ze, sinds l_e :ách met anti-racisme en anti-
fascisme bezighoudt, een heel leerproces
doorlopen. Biba: "Ik ben heel kritisch op
melelf. Let stel'ds op wat ik doe en wat ik
leg 1"0 hoe ik met mensen omga. Ik wil
ook met allerlei soorten mensen contan
hebhen, niet alll'en met mijn eigen vrien-
dencluhie. Dan wordt het zo beperkt. ••..

HU~IAl\[ST mei 1995 23



Bij KURF ontmoette ik mensen bij wie ik me
thuis voel en die me inspireren. En ik kan
echt concreet iets doen.

Daarvoor ga ik hijvoorheeld soms in een
fahrick werken. lIet is heel verfrissend
om tuswn mensen te komen die met heel
andere dingen bezig zijn dan ik. Om naar
die mensen te luisteren en van hen te le-
ren. Soms is dat moeilijk, als ze allerlei
rottige dingen zeggen over buitenlanders.
liet risico is dat ie dan snel gaat preken,
maar daar leer je ook weer van. I-Iet he-
langrijkste is dat je mo:t mensen in
gesprek blijft."

f\let KUIU' hoeken ze soms
kleine Sllccessen, ma,u echtl'
veranderingen zijn een kwes-
tie \'an zeer lange adem,
weet Hiha. Soms raakt ze
ouk gedeprimeerd, als ze Je
verschrikkelijke verhalen hoort
\'an mensen die hun land
moesten ontvluchten en
vervolgens in No:-
derland worden uit-
gewel.en. Of als 7.e
leest over de genoci-
de op de Koerden in
Turkije. :\-!:I.ar door
de mensen om haar
heen hervindt 71' altijd weer de
motivatie om door te gaan. liet enthou-
siasme en de bl'trokkenheid, de grol~P die
groter wordt, de goede samenwerking
met andere organisaties. "Daar doe ik
hl,t voor, om een hele grote bl'weging te
krijgen. Dat is de kracht van linkse groe-
pen, om mensen te mobiliseren tegen het
fascisme en racisme. ~

le\'inl;. Dc verrcchtsing die
plaatsvindt. Voor mij zijn cr
ook allerlei n,ldelen, al ben ik
'een longe, blanke \'rouw',Ik
ben niet gehaat bij een af-
bouw van de studiefinancie-
ring, bij woningnood, bij
werkloosheid. En als fascisti-

sche partijen meer macht krij-
gen, d'lIl 7it je als vrouw helemaal

\'erkeerd, K\ln je terug naar de keu-
ken en kinderen baren. Daar zit
ik niet op te w,lchten. Dus ik

ben wel degelijk (Jok voor
mijn eigen belang aan--t het vechten, niet allecn

" vuor dM van anderen."

En de toekomst? Biba: "Ik hoop echt dat
ik over til'n jaar nog actief hcn in de link-
se bewe~ing. Ik kan me niet voorstellcn
dM ik in een heel burgerlijk lc\'cn rol en
me allet."n nog druk maak O\"l'r mijn kin-
deren, mijn baan en mijn hypotheek.

.\lisschien werk ik niet meer bij KURI'~
maar ik verwacht wel dat ik nog ~teeds
heel kritisch zal \'o!gen wat cr in de maat-
schappij gebeurt. Mijn radicale denkbcel-
den zullcn niet snel veranderen en ik wil
ze ook hlijven uitdragen,
\X/at andere mensen docn, moeten zij we-
tcn. Ik zou het wel fijn vinden als mensen
ht."wuster gingen levcn, 7.ich niet zo alleen
op materiële zaken wuden richten. Daar
haal je 70 weini~ bevrediging uit, lijkt
me. ,'vtlar het hoeft niet speciaal op mijn
manier, Ecn vriendin van mij voelt zich
mms schuldig als ze ziet waar ik allemaal
mee hC7ig hcn. Maar zij doet heel veel
voor de mensen om haar heen, Dat schio:t
er bij mij wel eens bij in, Terwijl het net
70 belangrijk is." •

Voor meer inform;Hie over K(Jmih~
Utrecht tegen Racisme en Fa~cisme:
KURF, Posthu~ 2709, 3500 GS Utrechl.

Haar werk mor KURF heeft veel invloed
op de rest van haar leven, Dour de druktt."
van de laatste maanden was ze niet in
staat om haar Havo-opleiding af te ron-
den. Ze zou meer tijd willen besteden aan
zingen, theater maken en schilderen, En
hot."zit het met simpelweg plezier maken?
Biba (gliml<IChendl: "Ik ga vooral met
oudere mensen om die vt."e1meer kennis
en ervaring hebhen, Daarom ben ik erg
veel gaan lelen om die kennis zelf ook op
te bouwen. Dan schil't gewoon Cl'n beetje
melig zijn er al gauw hij in. Ik heb daar
ook niet zoveel behoefte aan. Ik wil graa~
van mensen leren, .\-har dat hetekent niet
d<H we altijd n,>'aar up de h,md aan hrt
discussiëren zijn, wc hehhen ook \"Celple-
zier met elkaar. Verder maak ik wel tijd
vrij om een dag naar het hos of naar zee
te gaan. Of neem een week vakantie als
het extreem druk is gewet."st. Als ik dat
niet doe, pleeg ik roofbouw op mezelf.
Soms is het goed om egocentrisch te zijn
en te zeggen; nu ben ik even weg! Gren-
Zl'n stellen is helangrilk, nict altijd de
strijd voor bten gaan, Al gebeur! dat in
de praktijk vaak wel."

Voor Biba is cr gl'en verschil tusscn din-
gen voor jczelf dot."n en dingen \'oor de
wereld doen, "Ik vind mezdf geen we-
reldverheteraar. De dingen die ik hij
KUKF doe, doe ik net zo goed voor me-
zelf, Ik ben niet tevrcden met deze samen-
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Er is wel degelijk leven
na de dood.
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Op zondag 21 mei, "a 2.00 tQt 17.00
uur, vindt in Haarlcrn-dtm(lflifestatie
Chaos en Verbeelding plaats. We zijn
niel dol op chaos. wc weten1iever waar
we aan toe zijn. \\'e slructureren en
organiseren de wereld om ons heen
zo"eel mogelijk, we proberen er zin aan
te geven. Hoe functioneert kunst hierin?
Kunsl kan vormgeven. SIrUctureren. een
boodschap o"erbrengen. Kunsl kan de
illusie ereëren "an een samenleving die er
niet is. Kunst kan ~'erwarring wekken,
vragen oproepen zonder antwoorden te
geven. Heeft kunst 1.in?
De manifestalÏe opent mei een
filosofische discussie. Gasten zijn
ondermeer Meerten ter Horg

,
(socioloog(fi Qsoof) en Désanne ö
Ikedero..le (romanschrijfster). HIt
volgen workshops, die u een
oOldekkinl';stocht langs ~'erschillende
kunslvormen bieden. U kunt zelf aan de
sIal';met klank, ~'erf. heeldend materiaal.
taal om chans vorm ICgn'en. En u kuilt
deelnemen aan gesprekken o"er
fotografie, film, kunst en filosofie. In hel
kunslcafé komt u weer op adem, hij een
van de optredens die de hele dag
plaalsvinden. Aan de dag werken onder
meer mee: Merapi Ohermeyer, Christine
van SIralen. het Koninklijk
Conservatorium en studeOlen van
••.erschillende kunstacademies.
De manifeslatie is een

amenwer -ingsprojcet tussen het het
Jfuma!1isusdi 'crbond. afdeling
Haarlemmerbndc,p e Hogeschool
Holland. Plaats: Stedelijk G~'mnasium,
l'rinsenhof 3.lIaariem. TOL'gangskaarten
bestelt u door f 17,50 p.p. m'er te maken
op giro 419258 van het Humanistisch
Verbond, Haarlemmermeer. U krijgt de
kaarten dan loegezonden. Vcrgeel niet
uw naam en adres bij de mededeling te
vermelden als u ••.'ia de bank overmaakt.

Een informaticfolder kunt u aan\'fagen
hij de projeclgroep Chaos en
Verheelding, pla Ruslenburgpark 15,
2135 GT Hoofddorp.

INGEZONDEN MEDEDELING

Max Havelaar voor werk,
school en kerk.
Doe mee, vraag het gratis
actiepakket: 030-334602.

FEESTMAAND MEI:
50 JAAR PLAATSELIJK
HUMANISME
De afdeling Amersfoort e.o. "an hCI HV en de afdeling Eem-
land van Humanitas vieren de hele maand mei hun SO-jarig
bestaan, uitmondend in een feestelijke bijeenkomslop 7 ju-
ni.
Op 7 juni 1945 werd in Amersfoort de eerste humanistische
vereniging in Nederland opgericht als het 'Religieus Huma-
nisti~ch Verhund'. De aanleiding hiertoe was de executie van
10 gij1,elaars op dc Appclweg in het 1aat~te oorlog~jaar. l)e1,e
organisatie ging op 17 februari 1946 op in hel landelijke
Humanistisch Verbond. Een greep uit het feestprogramma.
In de Eemgaarde, Dorresteinseweg 49 in Amerfoort vinden
de ,'olgende acdviteiten plaals:
. 7 mei, 10.30 uur: de historicus Tjecrd Flokstra sprcekt over
de geschiedenis van hel HV
• 13 mei, 16.30 uur; themada~ over Idealen van de Jonlol:e
Humanisten (zie voor inhoud en opgave elders in deze Hu-
manist)
. 14 mei, 14.30 uur: Jan Glastra ,'an Loon, uud-~'oorliuer
HV, spreekt over de rol van het georganiseerde humanisme
In het DURE-centrum. Stadsring 137 in Amersfoort kunt u
terecht ,'oor de volgende Iwee aCliviteiten:
.1 juni, 19.30 uur: Humanislisch Vorming~ondcrwijs
.4 juni, 14.00 uur; Albert Nieuwland spreekt over religieus
humanisme.
De afsluitende feestelijke hijeenkomst vindt plaals op 7 juni
om 20.00 uur in de Eemlol:aarde, Dorresteinsew~ 49 in
Amersfoorl. Aan ••••.ezig o.a.: mevr. Brouwer-Korf (burge-
meester Amersfoort). Paul Cliteur (v()orziuer HV) en George
Brouwer (voorlitter Humanitas) en Cees Korvcr (vooH.iner
Humanistische Bouwstichling Bejaardenhuisvcsting).

Mcer informalie: Henk van Tilhurg, tel; 033 - 80S906.
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lJiltidn op
l{oHndam \.maf
IJ•.., (bk \'.111 h•..,
Eu rop' lÎn fgchOl'",
On:r dl' ~l,ldlilott
<:1:"mi,tJ •..h'Jl
_.111 .lO mCh:r,

Ik fOlo wnd
gcm.lakt op
7 januari Iy~n.
(!"01O: 1111Irre •..\.;
\;I1I Arkdl

betekenen een aansla;
Vaak worden mensen die onder de rook van een chemische fabriek of vuilverbrandingsoven wanen en die bij

de overheid aan de bel trekken omdat ze meer lichamelijke klachten in hun wijk constateren, niet serieus
genomen. Politici zijn bang voor de consequenties. En wetenschappers roepen dat er niets te bewijzen valt.

Toch is het volgens milieubiologe José Höppener evident dat de vele schadelijke stoffen die in ons milieu
terechtkomen hun weerslag hebben op de gezondheid van mensen, Maar hoe maak je zoiets hard! Door het

gezond verstand van mensen serieus te nemen en landelijk te registreren welke gezondheidsklachten ze in
verband brengen met milieufactoren uit hun omgeving.

"Want", 10 legt José Höppener, "waar rook is, is mogelijk ook vuur. Als je meerdere klachten hebt die op een
zelfde verband wijzen, is nader onderzoek op z'n minst gerechtvaardigd."
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Milieu.biologe José Höppener (Meldpunten Netwerk Gezondheid en Milieu)

AI die beetjes
te veel aan
schadelijke stoffen
p onze gezondheid
De middag dat ik haar spreek, heeft l.C 's
avonds een bijeenkomst met diverse ge-
renommeerdr weteml:happcrs, o.a. van
T1\'O en hf;"tRIV~I, over dl' mogelijke
ziekmakende invloed \"ao laagfrequente
trillingen .• Iet is een mooi voorbeeld van
hoe crll balletje soms kan rollen. Want
wat was het geval? Toen de beheerder>
van dl" regionale meldpunten weef Ct'll>

hun maandelijkse bijeenkomst hadden,

door Mirre Bots

bleek er hij drie van Je meldpunten een
klacht binnengekomen te zijn van men-
sen die last zeiden te hebben van lJ.'lg-fre-
qucntc geluiden. Dit zijn heel lage tonen,
die slechts te horen zijn als een soort
brommen of lOemen. José Ilörrencr:
"Toen de eerste hchcauer met dil.' klacht
kwam. van een vliej;tuij;houwkundig in-
genieur. deden we er zelf eerst ook een
he('rje lacherig o\'('r, wam zo erg kon toch
nier 7.iin. !'.1,lar cr bleek bij nvee andere
meldpunten een suortj;elilke melding bin-
nengekomen te zijn. \Xie besloten her seri-

eus Te nemen. Tegelijkertijd werd cr een
artikel in de krant over geschreven. Kaar
aanleiding daarvan kregen we vervolgens
83 klachten hinnen. Allemaal van men-
sen die zeiden d,l[ ze lasT hadden van dui-
zeligheid. hartklachtt'n, evenwichrssToor-
nissen en gewrichTspijnen veroorzaakr
door zulke bromtOllen. Wc hehben dat in
een rapport in kaart gehra<.:ht. Daarmee
werd het probleem erkend. Nu komen
wc mer deskundigen UiTheT hele land bij
elkaar om re kijken uf wc niet hii de o\'er-
heid kunnen aankaarten dar er een norm
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Die tien hoestende kinderen in die
woonwijk wegen niet op tegen het
economisch belang

moet komen ter bepuking van laa~dre-
quente trillingen."

Een ander voorbeeld van hoc het lande-
lijk registratieproject effect kan sorteren,
is het dorp \'('eurt. Dit dorp bij ::\ilmegen,
den op een steenworp afstand ligt \'an een
ail'alverhrander, was onlangs volop in
het nieuws. Onderzoek vall de GG&GD
had namelijk aangetoond dat in Wl'urt
bij mannen 1,5 keer meer hlnker \'oor-
komt dan gemiddeld en hij vrouwen I,J
keer meer. Dat dit onderzoek cr eindelijk
kwam, was mede danb.ij het meldpun-
tennetwerk . .losé Höppener: '"De inwo-
ners van \X/l"urt maakten zich al langer
7.orgen over de \-dl" gl"zondheid"probll"-
lllt"n dit" in hun dorp voorkwamen, waar-
onder meerdere t'rnstigt" gevallen van
kanker, Ze probeerden bij de plaatselijke
overheid gehoor \"oor hun bewrgdheid te
vinden, maar die wuifden alle klachten
telkens weg. Zt" zt"ldt"n: 'het stink! t"r af
t"n tot" en dan denkt"n dit" mensen meteen
dat ze er ziek \"an worden',~ Ook hier
I-orgde aandacht in de pers voor een
stroom van klachten, niet aUl"en uit
\X/eurt maar ook uit andere dorpen die
onder de wok van afvalverbranders lig-
gen. ~\X'ij konden toen met harde cijfers
aangeven dat er volgens omwonenden
meer aan de hand was. Op grond daar-
\'an heeft de GG&GD dat onderzoek ge.
daan. En omdat deur die vcrhoogde kans
op kanker uitgekomen is, gaan 7_Cnu een
vervolgonderzoek doen, ~

Dar geleidelijke verontreiniging
kwalijke gevolgen voor de gewnd-
heid heeft, wordt sreeds evidenter.
Enkele voorbeelden.

• In Amerikaanse indusrriegebieden
krijgt één op de acht vrouwen
borsrkanker, Veertig jaar gdl"den
was dat nog één op de veertig. In
Kederland is de kans dat vrouwen
borstkanker krijgen één op tien.

• Uit een registratieproject van Duit-
se milieuartsen in het industrie-
stadje Kehl (bij Srraarsburg) bleek
naast el"n aanzienlijke toename
van astma, allergie, allerlei soorten
kankl"r en miskramen ook een
twee keer zo hoog percentage aan-
geboren afwijkingen voor te ko-
ml"n .

• In het verder 'schonc' Kempren
(Zuid-Duitsland) verdubbelde hl"t
perct"ntage 'hazelip' na de komst
van et"n afvalverhrander; afwijkin-
gen aan handjes \'ervijfvoudigden
tussen 1968 en 1980 .

• Sinds 1980 is het aantal gevallen
van nekkramp bij kinderen in
.\-lidden-Limburg verviervoudigd;
nekkramp hangt samen met een
verzwakt afwel"rsysteem.
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Dat de geleidelijke verontreiniging wel.
et"ns ml"l"r schade aan kan richten dan al-
tijd wordt bl"wel"rd, daar is José Ilöppe-
ner van overtuigd. ~Volgens de overheid
is l"r niers aan dl" hand. Volgens hun bere-
keningen kan slechts 2'}ri van de bevol-
king overlijden ten gevolge van het mi-
lil"u.. \-laar ondertussen koml"n allerlei
7-Îektes, zoals allergische reanies, inft"c-
ties van de luchtwegen, schildklierklach-
ten, reuma, artritis, sommige vormen van
kankl"r 1"1l met naml" jeugd kanker, veel
meer voor. Vl"d ml"nsen, waaronder ook
huisartsen en specialisten, maken zich
hier terecht zorgen over en zien een ver-
band met de sterk toegl"nOmen verontrel'
niging van de laatste 20 jaar . .\-bar om-
dat dat verb,md niet zomaar rechtstreeks
aan te tonen is, wordt de bewrgdheid
hierover snc1 afgl"uaan als paniekzaait"rij.
Ook wordt cr bij llIt"tingen al snel door
dl" owrhl"id gezegd dat ht"t om toelaatba-
re normen ga;1t, die aan de gezondheid
geen schade berokkenen .•\-Iaar bijna nil"-
mand denkt aan hl"r cumularieve effect
van al dil" op zit'h toelaatbare normen.~
Volgens haar is het gewoon een kwestie

• Volgens een Heerlense huidarts
neemt het aantal melanomen, een
ernstige vorm van huidkanker,
dramatisch toe: l'en vertienvoudi-
ging in twintig jaar, Recent onder-
lOl"k Il"gt daarbij niet alleen ver-
band met aantasting van de ozon-
laag, maar ook ml"t luchtvervui-
ling.

• Volgens Duitse longartsen lijkt dc
snelle toename van allergie samen
te hangen met het wonl"n in de
buurt van autowegen. Zij hebben
aangetoond dat de pollen korrels
die hooikoons vl"worzakcn in ver-
vuild gebied beladen 7-Îjnmet stof,
zware metalen en andere schadelij-
ke verbindingen, vaak afkomstig
\'an dieselolie.

• Professor Janna Koppe van het
A11C in Amsterdam heeft aange-
toond dat baby's voor de geboorte
via de placenta dioxine binnenkrij-
gen, Dit leidt o.a, tot een wrmin-
derde ontwikkeling van de herse.
nen. Ook zijn dez_e kinderen gl"-
v(){'liger voor infecties, Op dit mo-
ml"nt heeft 10 % van de Neder-
landse kinderen vóór de geboorte
te veel dioxine binnen gekregen,
ondanks de verscherpte emissil"-
normt"n voor dioxine,

\all gezond verstand Olll te zien dat al die
beetje, tt' wel aan 'ichadelijke stoffen die
we binnenkrijgen wel degelijk een aan-
slag op onze gezondheid hl"tekenen. ~liet
kan niet anders dan dat een langzaam op-
gebouwd tned aan bijvoorbeeld cadmi-
um, lood, kwik, asbest, PCWs en dioxine
el"n te zware helasting voor bet ml"nselijk
immuunsystet"m vormen." Ze is ervan
overtuigd dat het afv.eersysteelll van
mensen hierdoor op den duur ontregeld
raakt, waardoor Zl' varbaarder worden
voor allerlei 7.iektes en infecties. Dit geldt
trouwens niet alleen voor lIIellst"l1, mJ;}f
ook voor dil"rl"n. "In pmvissen dit" aan-
sporll"n worden sret"ds vaker st'hrikba-
rend hoge concentraties PCB aangetrof-
fen, Van PCB's is het inmiddels bl"hnd
dat deze zich in hl"t \-t"t ophopen en dat
hl"r rien tot \"ijftien jaar duurt voordat I-l"

weer zijn afgebroken. n In deze overtui-
ging staat ze niet alleen .• \-Iaar veel men-
,en willen dit allemaal liever niet weten
zijn volgens haJr 7.iende blind. Bij haar
7_elfging er een lichtje branden, omdat 1-1'

bijn'l 25 jaar lang meewerkte in de Heer-
lenst" huisartsen praktijk van haar man.
"Het viel me telkens weer op dar kinde-
ren tegenwoordig zoveel vaker óek zijn
dan vroegl'f. \X'ij kwamen als kind hoog-
uit één keer in de vijf ÎJar bij de huisartS,
terwijl de7_e moeders wd drit" keer per
weck ml"t hun kindl"ren op het spreekuur
kwamen. Voor oorpijn, voor hoestell,
voor allergie. Eerst vond ik dat deze moe-
ders overdreven bezorgd warl"n, maar
toen ik beter ging opleuen merkte ik dat
hun kindl"rl"n wel dq:;elijk ziek waren, Ik
ben tocn t"cns in m'n omgeving gaan in-
formeren, bij andere huisansen, het
Groene Kruis, vroedvrouwen. En van
veel van hen hoorde ik dat ze dezelfde er-
varingen haddl"n. Ook bleken aangebo-
ren afwijkingt"n in bepaalde regio's wel
ml"er voor te komen. ~ Voor haar was de
stap naar een mogelijk verband met de
milieuverontreiniging toen snel gelegd.
:\lcde omdat ze als biologe dezelfde ver-
schijnselen in de naruur had waargeno-
mcn, "Er warl"n niet alleen veel boml"n
aangerast, ook verdwenen er in ecn
schrikbarend tempo allerlei soorten pLm-
ten en bloemen. Als biologe heb je ge-
leerd hierop te It"tten, dus 7.Îeje het (lok:'
Dit sterkte haar in haar overtuiging dar
de milieuverontreiniging meer invloed
heeft op de volksgczondbeid dan be-
sruurders l"n politici ons vaak doen grlo-
vcn. ••AI die vl"rschil1ende schadclijkr
stoffen komen uiteindelijk in onze voed-
selketen terecht l"n bereiken zo dus ook
het menselijk lichaam. Welke ill\"loed ze
daar uitoefenen is nog lang niet altijd be-



De milieu-
verontreiniging
heeft meer invloed
op de volks-
gezondheid dan
bestuurders en
politici ons vaak
doen geloven

Met milieuschade is het net als met een
computervirus: als de schade duidelijk is,
ben je eigenlijk al te laat

kend, want het is huitengewoon moólijk
om één enkele oorzaak aan te wijzen
voor het ontstaan van een bepaalde ziek-
te. Radon kan iets te maken hebhen ml't
longkanker, ozon met huidkanker, cad-
mium met nierziekten, enzovoort. Her
kán, maar het hoeft niet, Ook andere
oorzaken, zoals leefwijze en erfelijke ei-
genschappen, spelen hier een rol in."
,\leer onderzoek zal meer duidelijkheid
brengen. Daarvoor moeten er wel zoveel
mogelijk gegevens verzameld worden.
José Höppener nam daarom in 1994 sa-

men met de Stichting Gezondheid en l\li-
lieu en het Landelijk ~lilieu Overleg het
initiatief tot een landelijk registratiepro-
ject, dat de relatie tussen gezondheids-
klachten en milieufactoren in kaart pro-
beert te brengen. De werkwijze is even
doeltreffend al, simpel. Verontruste hur-
gers kunnen bij provinóale meldpunten
gezondheidsklachten laten regi,treren,
waarvan ze zelf denken dat die met mi-
lieufactoren te maken hebben. Deze mel-
dingen worden ingevoerd in een compu-
ter en komen daarna in een landelijke da-
tabank terecht. De meldingen worden
vervolgens geanalyseerd door deskundi-
grn van de Stichting Gczondheid en 11i-
lieu. Jost' Höppener is landelijk coiirdina-
tor van het project. "Naarmate het data-
hestand groter wordt, worden de signa-
len duidelijker en kunnen we, omdat we
een adviesraad van weremchappers ach.
ter ons hebben staan, ook met meer
kracht aandringen op nader onderl.Oek.
Als een burger klaagt of alleen een groep-

je bewoners uit één wijk, heten ze al snel
neurotisch. f\taar als het om meerdere
klachtrn gaat die op meerdere plekken
met ongeveer dezelfde milieufactoren
voorkomen, kunnen wij h<1fdmaken dat
hier eens heel goed naar gekeken moet
worden.

En daar is het haar allemaal om begon-
nen: dar de verontrusting onder burgers
serieus \vordt genomen en dat de volks-
gezondheid wordt meegewogen in de be-
slissingen die de politiek neemt. Omdat

bestuurders vrijwel altijd de prioriteit bij
het economisch helang leggen. gebeurt
dit nu te weinig. Want hoe gJat het in de
praktijk? Ze weet het ene nJ het andere
voorbeeld op te diepen en schuift hierbij
driftig heen en weer met een plantje dM
op tJfel staat om aan te geven hoe er met
belJngen wordt geschoven. ";';eem een
fabriek die vlJkbij een woonwijk staat.
De bewoners van die wijk zeggen last te
hebben van de uitsroor van die fabriek en
kloppen daarmee hij de provinciale over-
heid aan. Die zegt dan tegen de fabriek
'doe er iets aan, zet er een nieuw filter
op.' '.\-!aar', zegt die fahriek 'we hebbt"n
al voor een half miljoen filters aange-
bracht, Jls we nu weer een nieuw filter
moeten Janbrengen, gaan \ve failliet'. Of
ze dreigen hun fabriek naar het buiten-
land te verplaat,en. De overbeid wil dit
natuurlijk niet en probeert te sussen. Ze
zegt tegen die fabriek 'meet de uitstoot
zelf maar'. :\har die fabriek is niet onaf.
hankelijk. Ze meten wel, maar onder

gunstige bcdrijsomstandigheden, tt"!l:en
Je windricbting in en Jan de andere kant,
Jaar waar de woonwijk zich nier bevindt
en waar de wind meestal ook niet op
staat. Vervolgens is er dus niets aan de
hand. Die tien hOt"stendekinderen in die
woonwijk wegen niet op tegen het econo-
misch belJng." Het lijkt misschien cy-
ni,ch of JI te gt"makke1ijk geredeneerd,
maar gedurende haar jarenlange actie-
werk voor bet milieu heeft ze meermalen
meegemaakt dat bij zulke procrdures de
einduitkomst doorgaans voorspelbaar
was: geen geVJJr voor de volksgezond-
ht"id. Terwijl vaJk met simpele oplossin-
gen al beel wat valt te verbeteren. :\laJr
soms kan een verontrustende uitkomst
ook ingrijpende gevolgen hebben. Dus ze
begrijpt ook wel dat de politieke wil niet
zo maar óm gaar. Al1et"nals de bevolking
hard genoeg roept en aan de bel trekt, zal
cr op den duur iets veranderen. AI beseft
ze mJar JI te goed dat het \'oor ved men-
sen moeilijk is om die stJp te zenen. "Als
je een huis hebt gekocht dat op vervuilde
grond staat en je geeft dat aan jezelf toe,
dan zou een consequentie kunnen zijn
dat je of moet verhuiz.en of dat je have en
goed opeens sterk in waarde dalen. Ik
ken mensen uit m'n eigen omgeving die
niet eens hardop dnrven zeggen wat ben
zo verontrust. Ze zijn bJng dat ze cr te-
\'eel mee overhoop halen."
:\1aar ab we er nu niets aan doen en het
maar over ons heen laten komen, zadelen
we de volgende generaties met de schade
op. Want het is met milieuschade net als
met een computervirus: als de schade
duidelijk is, ben je eigenlijk al te laat. Ter-
wijl tijdig signaleren de mogelijkheid
biedt om de scbJde te beperken. •
Het cenuale nummer van het Meldpun-
ten Netwerk Gezondheid en Milieu is:
010-4558201.
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, -Horizontaal
2 U weet toch ook gecn kwaad van hemf (Sj
4 Plantaardig, mineraal en Schots. (4)
9 familie van ccn spook? (14)
12 Vriendelijk drinkend. (8)
15 Een hCHijdingsbcwcging al onJt."Twijzcnd tc kijk zetten. (8)
16 'f Zou kunnen. (9)
17 Onderbroken meer. (10)
18 Gaven opstellen. (S)
21 Kwaad gebrek. (5)
22 Ronde betaalmethode in Italië. (4)
25 IkstcJlcr, verdwijn!, naar Je wijnkelder. (6)
26 Ilechten rn opruimen in België. (S)
27 Grappige bol. (2)
29 Hier noch daar. (7)
30 Houten relatie. (3)
32 lieT is diemtig dat u dit hebt. (7)

Oplossing cryptogram aprilnummer:
Verticaal
I Daar kunt u beter niet in staan. (4) N W
J ~aar iets 7.ocken, maar men weet nog niet naar wat. (8) T R A E
5 Eetbare wegwelcr. (9) 1 R 1 , Z A C H T E
6 ~Icnscn met laIlW~zijn gauw beledigd. (5) K V E H T
7 Een hoop dieren. (9) K I M E S T E
8 Langz;I3ffi rijdend verkeer. (8) W E N E ~ N N
10 Onderricht aan de pikeur of in de schouwburg. (7) N R T 1 E
11 Dat plan klikt (in de klok). (8) G E L U K K G
13 Beesten in Gelderland. (6) " 1 K 1
14 Populaire schijf waarover gesproken wordt. (9) A N E D

" Jongen cn meisje in een auto. (6) M A R , M A " 1
19 Hij heeft het nu ook weer grdaan. (S) S A U H
20 Nieuwsgierig meisje. (5) T L E N T E S 0
21A Meisje v:m Il'nminstc 136 cm. (S) E A L
23 IbrrJge van een schone HOUW. (5) i' R N S F G L
24 Griekse letter aan het eind van Ct:1l rivier. (S) ]) C E C 1 L A
28 '\lt"isic met lange tanden. (4) V A A " D E L A N
31 Vuormalige politieke partij op het ijs. (2) M L 5 ])
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Radio
Her Humanistisch Verbond
zendt zijn radioprogram.
ma's uit op Radio .'i. de opi-
nicl.cndcr van Nederland,
Ie vinden op de :\1iddcn-
J;olf, lOOS Mhz. En naUlUT-

lijk ook op iedere kabel.
(Voor de kabelfrequcIIIic in
uw gemeente kunt u pagina
2(;9 van Teletekst raadple-
gen.)
Iedere maandag van 13.00
lot 15.00 uur zijn drie pro-
gramma's te beluisteren,

13.10 uur
Het voordeel van de twijfel
Elke week een tot naden-
ken skmmcnde documen-
tairt.. Eindredactie Kers
VlaamIcren.

14,03 uur
Boven het Dal
Live interviewprogramma met gasten die
in hun lt:vcn nog plaats hebben voor
idealen. Eindredactie Dor(J[h';c Forma.

14.30 uur
Dc Verbeelding
Programma over hoeken en
schrijvers onder redactie van
Yolanda :\1anre, Rina Spigt
en l10nka Verdurmen.

Eén \'<1nde drie
bruiden uit de

film 'Black Daisies
for the Bride' op

woensdag
10 mei

Televisie
\Vocmdag 10 mei
Nederland 1,22.55 uur

Black Daisies for the Bride
Film gemaakt door de BUC mer drie
vrouwen van wie, op hoge lctftijJ. de
glorieuze levens nog eenmaal de revue
passeren . .\luriel, ooit een oogstrelende
kleermaakster, Cathryn, \'roeger een vro-
lijke cassière, en Maria, jarenlang SUl;ces-
vol operazangeres, hadden een prachtlc-
ven . .\laar dat was toen ze nog jong wa-
ren, nog niet gesloopt door de ziekte \"an
Alzheimer. In het tehuis waar ze nu wo-
nen, reconstrueren ze, met hulp van de
therapeute, momenten van gelukzalig-
heid: hun trouwdag.
Black Daiûes for the Bride is dankzij de
gedurfde combinatie van drama, dOl;u-
menraire en zang een bijzondere film,
waarin de inwoners van het Engelse High
Royds tehuis, hun familie en het perm-
nel."l lichz.elf spelen en tegelijk ontroeren-
de personages neerzetten. De film is be-
kroond op het Prix Europa Fl."stival.

Woensdag 17 mei
Nederland t, 21.55 uur

Laura
i\'ederlandse speelfilm van Uarbara :-'11'-
ter. Laura was een vrouw van midden
twintig toen zc overleed. Over haar leven
wordt verteld via de pcrsoonlijk gekleur-
de herinneringen van de drie mensen die
haar het meest na stondrn: haar oudere
oom Simon, haar vriend en fomgraaf
Philippe en haar vriendin Anna. Hun her-
inneringl'n bestaan telkens uit geJ.lChten-
ftuden. .\let teduheid en bezorgdheid
denken zij terug aan l.aura; zr hrrinneren
zich kleine voorvallen en Je momenten
dir misschien wel hepalend geweest zijn
voor haar bestaan en de onzekerheden
wa.trmee ze kampte. De drie nabestaan-
den zien in drze, 'ohjectief gereconstru-
eerde', herinneringen zichzelf als derde
persoon. :\1aar ook leren we Laura ken-
nen via hun spontane. subjectieve herin-
neringen; daarin lijn de drie wel de eerste
persoon.

\Voensdag 24 mei
21..SO uur, Nederland 1

Die zomer aan zee, 1958

Deense film over een meisje. Lonr. dat
vlak voor haar twaalfde \'erjaardag een
vakantie doorhrrngt in een pension
aan zee. Als ohject voor haar ontlui-
kendr erntische gevoelens en fanra-
siel'n is in de kleine gemeenschap
slechts de kruideniersjongen aan-
wezig, maar hil is niet cl;ht een
erotischr 'optie'. Dan ver-
schijnr er een al wat oudere
man, eind veertig. :-"1et hem
komt er een einde aan de
grzapighl."id van het pen-
sion. Nirt alleen Lone,
maar ook haar moeder
en de eigenares vallen
voor de vreemde-
ling. Ook al keert
de \'olkomen rust
weer even snel te-
rug nadat de
man vertrokken
is, Lone's leven
is voorgoed
veranderd.
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VAN HET HOOFDBESTUUR

Wie profileert ... profiteert
Dat is de slogan,
waarmee men dl:
uitkomst ~'an de
provinciale ~'cr-
kiezingen 10

maar! karaklcri-
sccrde. De kern
ervan is: wie dui-
dcliikhcid VCf-

schaft krijgt aan-
dacht cn ... aanhang. In alle
politieke panijcn heeh dit de
discussie doen oplaaien OWf

de manier waarop kiezers ht:!
beste kunnen worden aange-
sproken. VOOT de humanisti-
sçhc beweging is hel eigenlijk
niet anders: wij zullen pu-
hliek voor ons weten te win-

nen naarmate we er in slagen
onze boodschap duidelijk
o\'cr te brengen.
Hoc l.cer men, steeds nadruk-
kelijker, die duidelijkheid
wenst - in de vorm van stel-
lingnamen, uitspraken, aan-
zelten tot {maatschappelijke)
discussie, public;)rics, radio-
cn n--uil1_cndingcn e.d. - is
ons in \'CrschilIende hewoor-
din~en duhJelijk gem,wkt.
Dat geheurde in ontmoelin-
gen met enkele grOle afdelin-
gen, in vier regionale bijeen-
komSlen, tijdens het eXlra
congres op 18 maart en in an-
dere contaclen, die er zijn ge-
weesI. Hoc gaat die heoogde

duidelijkheid/openheid nu
blijken:
Er wordl in het landelijk bu-
reau in nauwe afstl:mming
met het hoofdhestuur hard
gewerkt aan een profilcrings-
actieprogramma, wa.uin con-
cceer zal zlln aaogegeven
waaro\'er. voor wie, op welke
wijze het tlV aan de weg wil
timmeren. Om daarmee (ein-
delijk) de vraag voor Ie blij-
ven: 'Waarvoor staan jullie
nou eigenlijk?' Dal actiepro-
~ramma gaat ,'oOTaI over de
reeds lopende aeriviteiten en
dat wat in de resi van 1995
nog op de rails 1.alworden ge-
let. Parallel daaraan wordl

hard gewerkt aan de voorbe-
reiding \'an het beleidsplan
1996/98. De hoofdlijnen
daarvoor zullen in de verdere
loop van dit jaar hinnen de
vereniging in discussie wor-
dcn gchraehl ah fundering
voor de, in de algemene le-
denvergadering (ALV) \'an 25
no\'emher ter gocdkeurinlol
v'oor te kggen, nleer gedetail-
leerde jaarplannen 1996 en
heleidslijnen voor daarna.
Voor een vijftigjarilole kan het
Humanistisch Verhond niet
actief genoeg zijn ...

Namens het hoofdbestuur,
JooP Puls

Vertrokken HV-directeur
Joost de Vries gaf impuls

• •aan vermeuwmg
Joost de Vries, sinds 1991 directeur van
het Humanistisch Verbond, is pn 1 mei
centraal geestelijk raadsman van de
Dienst IlumanisTische Geestelijke
Verzorging bij JustiTie. Bijna \'ijf jaar
heefT hij meI veel enthousiasme en
doorzettingsvermogen een krachtige
impuls gegeven aan de vernieuwing van
het Humanistisch Vcrhond. 'De enige
constanre is permanente verandering'
mag beschouwd worden als een treffende
karakteristiek van zijn werkwijle.
Vrranderingen die overigrns nirt zomaar
plaaTsvonden, maar altijd het grvolg
waren van gedegen ondrrzoek. Joost de
Vries veranderde de structuur van het
landelijk hureau om zo tor ren meer
efficiënte en resultaatgrrichte wrrkwijle
te komen. Onder zijn Iriding kwam het
'koersrapport' tot Hand, dat een nieuw
persprctirf heeft geopend op een
vruchtbarr plJats van het HV in de
samenleving.
De noodzaak van meer samrnwerking
tussen humanistische orgJnisaties kwam
tot uitdrukking in het 'Erasmus-rapport',
et'n onderzoek naar samenwrrking
russen Humanitas en het HV. De
gezamrnlijh- jubileumviering I IV-
Humanitas, J{. \'erhetering in de
contacten russen humanistische
organisaties, de vernieuwing van de
Ilumanist en tal van andere tastbare
resultatrn en initiJtieven zijn onder zijn
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leiding TOtsl<1ndgàomen.
Aangezirn Joost er de man niet naar is
om zijn verdi{'nst{'n aan {ie grote klok rr
hJngen, heefr hij cr voor gekozen in
hrpt'rkte kring afscheid te nemen.
Daarhij speelt ook ern rol dat hij vanuit
lijn nieuwe functie uiteraard vde
bekenden 'opnieuw' lal ontmocren.
Het hoofdhestuur wil graag haar grote
waardering uitspre'ken voor al het wrrk
dat Joost voor het Verbond heeft verz.et.
Er is naar onze mening een uitstekende
basis gdegd voor verdere draagvlak-
verbreding \'an het HV in Je roekotllst.

~Jtllens het hoofdbcstuur,
Paul Cliteur
voor7Îtter

Wie wil Humanist voor
blinden inspreken?
Jarenlang v'erzorgde het Cenlrum voor
Gesproken Lekruur een gesproken versie
van het tijdschrift de Humanist voor
hlinden, slechtzienden en ml:osen meI een
leeshandicap. Door hezuinigingen moel
hel Centrum hiervoor nu jaarlijks
f 28,80 per abonnee in rekening brengen
bij het Humanistisch Verbond. Deze
kosten kunnen gehalveerd worden
wanneer het HV zelf zorloldraalolt v'oor de
ingesproken tekst. Met één of meer
vrijwillig(S1)ers wu hiervoor een
afspraak loIl:maakr kunnen worden. Het
CGL stelt een goede recorder en
microfoon beschikbaar en reloleh veHier
de verl_ending van de geproduceerde
cassenes (Iwee maal 90 minuten) naar
abonnees.
"'ie geïntt"rl:ssl:erd is 0111 de Humanislop
band in Ie spreken, kan contacl opnemen
met het redactiesecretari,tal van de
Humanist, tel. 030-392107, fax 030-
367104.

HVO ZOEKT NIEUWE
LEDEN VOOR
WERKGROEPEN
In \'erschilienJe plaatsen lOeken HVO-
werkgroepen actie\'c mensen die Huma-
nistisch Vormingsonderwijs een wann
hart toedragen. De werkgroepen begelei-
den en slimuleren het HVO-wcrk, onder-
handelen met scholen en gemccnte en beo
heren de financiën. Leuk en boeiend
werk, dar enkele dagdell:n per nlaand
\'raagr.
,\-tet'r informatic: Alerta B1a;luw, lande-
lijk bureau HVO, lel. 030--'41700.



KWALITEIT ANDERS BEKEKEN

U kunt de uitreiking van de
Dr. J.P. van Praagprijs bijwonen

NIEUW HOOFD
MARKETING&
COMMUNICATIE
Per 1 mei treedt Pau! van der Kraan bij
het HV in dienst als hoofd vall de
afdeling :\Iarketing & Communicatie.
Ook is hij waarnemend directeur vanaf
het moment dat de nieuwe directeur in
dienst za] zijn ~ctreden. Paul van der
Kraan heeft veel ervaring als manager
vall een communicatirafdeling. Hij was
o,a. werkzaam als hoofd
persvoorlichting van het Rode Kruis, als
hoofd pr van de RVU"ornrocp en
recrntelijk als hoofd mediavoorlichting
van KPN. :\Iet zijn komst komT een
einde aan de interimperiode van Ineke
Lantinga, die nog tOT 1 juni aan het HV
verbonden zal zijn.

KEESVAN ROOIJEN
WAARNEMEND
DIRECTEUR HV
De procrdure voor een nÎeuwe
directeur \'ao ht"t landelijk bureau is
momentl.'el in volle gang.
In de tussentijd functioneert Kees
van Rooijen, hoofd van de afdeling
verenigingszaken, als waarnemend
directeur.

THEATER:
'DAT MAAK IK ZELF
WEL UIT'
Op 30 maart was de première van de
rheatervoorstelling 'Dat maak ik zelf wel
uit!'. Vier (exl-patiënten speelden voor
een volle laaI in Rotterdam en kregen
veel reacties los. Het bleek een
afwis,e1ende en boeiende manier om
bewust met je rol van klant van de
gewndbeidszorg bezig te zijn en de
wrschillende keuzen en
gedragsalternatieven de revue te laten
passeren. Bij inspringrheatcr kan het
publiek de gespeelde scenes verbeteren
door een rol (in dit geval die van patiënt)
over te nemen.
In het kader van ,tctiviteiten rond het
thema 'z.elfhe,chikking in de zorg' i,
'Jump' het komend seizoen beschikbaar
voor afdelingen van het HV. Het
programma biedt leuke mogelijkheden
voor samenwerking met plaatselijke
wrginstellingen enlof
pa tiëntenyerenigingen.
'Jump' is een werkgroep van het
Humanistisch Verbond. De folder over
de theatervoorMelling kunt u aanvragen
bij Ariane de Brauw, tel. 030-392 U1.

Op vrijdag 9 juni organiseert de
Unis'ersiteit voor Humanistiek (U\'Hl in
samenwerking mei het Werh'erband
Organisalies Chronisch Zieken (WOCZ)
in de Jaarbeurs in Utreehl het
sympmium 'Kwaliteit anders bekeken'.
Kwalileit van de zorg is in korte lijd een
belangrijk onderwerp geworden in hel
veld van zorg en welzijn. Aanbieders,
verzekeraars en patiënten- en
consumentenorganisaties houden zich cr
imensicf mee belÎj;, Iedereen streeft naar
een hogere kwaliteit \'an zorg. Maar de
uilkomst is vaak anders. Naarmale hel
meer lOt de managementopdracht
behoort om kwaliteitszorg te leveren,
lijkt cr minder plaats te zijn voor de
ervaring van degenen die op de zorg zijn
aangewezen.
Hel symposium kiest radicaal nlOr een
benadering \'an de kwaliteit van de wrg
vanuil bet perspecricf \'an de gebruiker.
Daarom ligt de nadruk op de en'aring
van groepen die langdurig op hulp 7ijn
aangewezen: dus bijvombeeld mensen
met een chronische ziekte, handicap of
revalidanten. Wie zorg behoeh, wordt
niet gereduceerd tot zorg consument,
maar wordt gezien als een volwaardig
mens mei een eigen \'erhaal. De
invalshoek i, die \'an de ethiek \'an de
wrg: de Haa~ naar kwalileit l'an lel'en
gaat vooraf aan die naar de kwaliteit \'an
zorg.
In een eerste in1cidin~ wordl dit
theoretisch uitgangspunt gepresenteerd.
Van daaruit wmden de Kwaliteilswet
Zorginslcllingen en Wet Voorzieningen
Gehandicapten l'an commentaar
voorzien. Een aantal betrokken paTlijen
zal hierop reageren, waarna ruimte is
voor discussie. Het symposium opent
mei eell intervicw door Yulan Koster met
de de Amerikaanse Joan TronlO,
ga~thoogleraar in Theorie van de Zorg
aan de UsH.

Zaterdag 3 juni wordt in de Rode
Hoed in Amsterdam de tweejaarlijkse
Dr. J.I'. van Pmagprijs uitgereikt aan
W.1.. Brugsma en T. Wïbaul-
Guilonard.
De prijs wordt hcn lOegekend omdat
zij er in zijn gedaagd zich ondanks hun
lraumatische ooriogseT\'aringen in te
l.eHen \'oor s'erbrocdering en
verzoening. Op het programma, dat
duurl s'an 14.00 tOl 16.00 uur, ,taan

joan Tronto

Declnemerskmlen 1.ijn I' 50,-, Voor
personen met een chronische 1.Ïekt<:of
handicap f 25,-,

Vom nadere informatie enfof
inschrijfformulieren, kan men zich
wenden tot Yann Bos, Universiteit voor
Humanistiek, Poslbus 797, 3.,00 AT
Utrecht, teL 030 - 390180, fax 030.
390170. Sluitingsdatulll inschrijving:
\'rijdag 26 mei.

o.a. toespraken van J. Kassics en,
namens de jury, S.J.Doorman.
Na afloop is cr een receptie.
U kunt deze uitreiking gratis bijwonen.
Bel het Humallislisch Verbond, teL
030-392131 (Ariane de Braauw).

'Vacht niet te lang, het aamal plaatsen
is beperkt. (Toegangskaarten worden
toegewezen in s'olgorde s'an
aanmelding).
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"leer informatie: Mieke Priemus (tel, 071-171720) en
Berth Druijf (tel. 01722-3290).

OOIT EEN NORMAAL MENS
ONTMOET -IN LEIDEN

KAMPEERWEEKEND
VOOR JONGEREN

Op maanda~ 29 mei organiseert de afdeling Leiden en
omstreken "all hel Humani\lisch Verhond haar laat~lc
publickshijccnkom~t van dit sciwcn. Onderwerp:

Ooit een normaal mens ontmoet? over de plaats. rol
en discriminatie van ex-psychiatrische pariërucn in
onze samenlcvio!!:. Orfl;anisatic is in samenwerking

met de Stichling I'andora. Programma-onrlcrdclcn zijn
o.a. cen video-produktie met toelichting van een en"a-
ringsdeskundige en discussie met de zaal. 1ïjd: 20 UUf.
Plaats: Benedenzaal Kunstkrinjo; Sociëteit De Burcht,

Burgsteeg, Leiden. De toegang is vrij.
De bijeenkomst wordt gehouden in hel kader van het
project 'Keuzen in de lorg' van hd MiniHcrÎc vall

VtllhJo;czondhcid. Welzijn en Sport. Hel HV sluit hier-
op aan, omdar het belang van het maken van keuzen
en dar van de persoonlijke en maatsehappeliike ver-
antwoordeliikheid typisch humanislische uitgangs-
punten zijn. De Stichting Pandora, richt zich, met in-
schakeling van ex-patiënten uil de geestelijke ~eLOnJ-
heidszorg en andere deskundigen, op verbetering ~'an
de maatschappelijke positie ~'an mensen mei psychi-
sche problemen (op alle postkantoren is een gratis

brochure van de stichting ~'erkriigbaar, getileld 'Luis-
tert u nog wel eens naar uzelf?').

Pandora cOnfronleerde ons al zo'n Iwintig jaar gele-
den, ,'ia aanplakborden op stations, mei de leus: 'Ooit
een normaal mens ontmoet? En, beviel het?' Deze uil-
dagende vragen verwijzen positief naar ons besef van
menselijke verscheidenheid en negatief naar onze nei.
ging: om mensen in 'normaal' en 'abnormaal' in te de-
len. Normaal belekent dan vooral geeslelijk gezond en
abnormaal psychisch ,tfwijkend. En wie bijvoorbeeld
na een tijdelijk verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis
leru~keert, houdt in onze maatschappij ,'eelal het

stempel \'an ahnormaliteit.

\okt ingang van 1YY5 kum u don;Hcur word!;n van het
Humanistisch Vcrhond.lharrnee maakt 11 her \"flOrthestaan vao

activiteiten en de opzet van nil'uwe projc-cten mogelijk. Uw
financii:'le bijdrage is \'an groot belang nu dl' overheid dk jaar

minder subsiJil' verstrl'kt rn ,mdere inkomsten niet mel'f
groeien. Als donateur omvangt u tenminste twee keer per laJ.r
informatie O\'l'r onle activiteiten en projecten. waJ.rhij één keer

el"n llummer van de Humanist. U bent:1I donateur van het
Humanistisch Verbond voor I .15,- per jaar. Natuurlijk [, l'en

hogl'fe bijdra!,e welkom! Als u eerst meer informatie wilt, kan
dat ook. Vul de kaart in en stuur 'm op! Alvast hartelijk d,lnk

voor uw ,leun!

Maak
kennis met

het Humanistisch Verbond

2. Donatcur van helllumaOlsTisch VerhonJ

\X/atle"t u in Je Humanist, het maandblad van het
Ilumanistisch Vcrhond? Elk nummer hesterdt aandacht aan
maatschappdijke en C"thische onderwerpen. I~(leiende mcnsC"n

vC"rtellen owr hun normen, drijh'eren en Je kCU1CSdie Ûj
maken. Behake interviews treft u in Je Humanist Jutllurlijk
ook artikelen, hockhesprekingl'll, prikkelende meJlm~en en

canoom aan. Kieuwsgierig geworden?
I'robeer dl' IlumJ.J1ist eens een jaar, dat kost u slechts I 41,50.

Vul Jt' kaan in en stuur 'm op. Vandaag nog!

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

U maakt daarmee activitciten C"nprojecten mogelijk die gericht
zijn op t'en nle11Swaardige samenleving, Ook ontvangt II

,1ulOnutisch het maandblad Humanist, el'll hdangrijke hron
van inspiratie in een wereld die uw keuzes dagcltjks op de proef
Stelt. U kum gratis deelnemell aan themahijeenkom,tC"n in uw

regio t'n u krijgt korting op landelijke symposia. I \ct
Ilul11anistisch Verhond heefl meer dan (,0 ,lfdelingen in het

Lmd. Als \l wilt. Onh'Jnglu informatil' over plJat.,dijke
activiteilen, cursu,sen en lezingen.

De lllinimunl-contribUlie bedraagt f 7.5,- per jaar, El"Jlho!,ere
bijdrage i, natuurlijk welkum! Voor leden met l'en inkomen

lal{er dan f 18.000,- bruto per Flar is de minimum-cuntrihUlie
f 45.-. Jongeren tOl 27 iaar hetalen slechts f 35,- per jaar. Per
liJ kan ~~n persoon op hetl,elfJe adres kiezen voor l'en gratis

meddidmaarschap. Fen medelid onl\'angl geen C"xtra Ilumanisr.
Als u eerst meer informatie wilt, kan dat ook. ~tuur de ingevulde-

kaart ;101nons op. \,\'ij hopen u als lid tl' mogen hegroele-n.

-' lId van het HumamstlSch Verbond

I Abonnee op Je Humalllst

VriJheiJ, rechn"lardighl'iJ en respl'<.::tvoor menselijh
waardigheid. Het Humanistisch Vl'rhond draagt Jeze waarden
uit door lich sterk te nuken HlOr het recht op 7elfheschikkin~.

voor gelijke hl'han<.kling, voor mensenrechten. Door het
hcvorderen van maatschappelijke Jiscus,ie" over llleJischl'

ethirk, Je duchtelin~enproblelllatick en het
<'"(lllsumptievraa~stuk, I\laar (lok door hilwJOrheeld in

liek,,'nhuilen C"ngevangenissen geestelijke veTlorging te bic<.kn.
Pasklar<.' antwourJen hl"eft het ilulllani.,tisch Verbond niet, wl'!

een inspirerende ü;ir en kritis(he vragell.
Hiernaast drie mo~eliikheden om kenni., te maken mct het

Humanistisch Verlmnd.

acrivirciten op deTe \'fagen
ingaan. Ter afwisseling en
olllspanning zijn n fiets- en
wandeltOl::hten en
spclacliviteiten gepland.
De kosten voor dit weekend
bedragen f 60,- \"flOrJH-
leden en f 75,- \'oor niet-
leden.

Hel ~'oor informatie en
opgave Chris (tel. 035 -
232516), of Mariie
(tel. 030 - 89.1365'.
Aanmelden uiterlijk lOt 20
mei.

Van donderdag 25 tol zondag
28 mei organiseren de Jonge
Humanisten hun jaarlijkse
kampeerweekend, Dit jaar is
het thema 'Toekomstmuziek':
Wat voor plannen heh je? In
hoe\"erre hebhen wc iO\.loed
op onl.e eiAen toekomst en
die van de maalschappij ?
Kunnen we de toekomst
voorzien? En 10 ia, waar gaat
het dan naartoe met de
wereld? Op l'en
kampeerterrein in de huurt
\'an ~iimq~en zullen wc door
middel van diseussie en
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TRAININGSDAG OP 20 MEI

In het ,'orige seizoen organi-
seerde de afdeling I.eeuwar-
den van het HUlUanisrisch
Verbond haar derde lel-Îngen.
C)'dus 'Filosofie voor een
breed publiek'. Van de zes ge-
houden inleidingen Ol'er 'zin-
geving en hel zoeken naar
zin' zijn twee kloeke boek-
werkjes van elk 70 pagina's
gemaakl.
U kunl beide boekjes bestel-
len door f 12,80 over te ma-
ken op giro 08575$8 van de
penningmeesier \'an het Hu.
m,lOisti,ch Verbond, Leeu-
warden, onder ,'ermelding
"an 'fil. 3a en 3b'. U krijgt ze
dan spoedig toegel0nden.

Een lang boeiend interview
met Desmond Morris -

schrijver van de bestseller 'De
naakte aap', en net verschenen:
'De aangeklede aap' - over het

wezen van de mens.
Over hoe enorm flexibel de

mens wel niet is, over het grote
gevaar van overbevolking.

Maar ook over geluk en over
wat de zin van het leven

volgens hem is: het loeken
naar de balans tussen de

behoefte aan zekerheid en de
drang tot vernieuwing.

In het
volgende
nummer

FILOSOFIE IN
BOEKVORM UIT
LEEUWARDEN

VREDESBERAAD.
DAG IN
HILVERSUM

Op dinsda~ 16 mei kunt u in
De ,\1eent, Zuiderparkweg
282, Den Bosch om 20,00
uur onder k-iding van Pyts en
Piet Das kennismaken met
een !!:fOot aantal HVO-werk-
,.ormen waarmee zij op scho-
len allerlei onderwerpen op
sociaal, emotioneel en moreel
gebied aankaarten. Er is
ruimschoots gelegenheid om
zelf aan hel werk te gaan.
,'\-Ieer informatie: tel. 073-
147901.

Op 13 mó, van 10.00 tol
16.00 uur, komt het
Ilumanisti,çh Vredesheraad
(HVB) hij elkaar In
llilversum, Kleine Drift .UA.
De bijeenkomst staat in het
teken van dt" 'Agt"nda for
Peact'" (van de Verenigde
:'-latics) en de 'Agenda voor
Vredesoperaties' (als reactie
daarop ,"an de :\ederlandse
vredcsorga nisa tics).
Er worden alternatieven
be,proken voor de door de
VN gekozen oplossingen
voor vredesopt"Tatit"s"
Recente ontwikkelingen en
discussies kunt 11 ook volgen
in "I Kan Anders', een
tweema.lndelijkse tijdsçhrift
voor \'Teedzatllt" en lt"efhare
wereld. Uit~evers zijn het
HVB en Van Zwaarden naar
Ploegscharen.
Een proefahonnement (2
nummers) vraagt u aan dOOT
f 5,- over te schrijven op
gironr" 3772349 van 't Kan
Anders, Delft"
.\lt"er informatie over HVB-
;tçtiviteiren: Rein Heine, tel.
010-4049148.

HUMANISTISCH
VORMINGS.
ONDERWIJS IN
DEN BOSCH

schikking in Je zorg' en 'Vcr-
slavend lekker en nooit ge-
noeg' (m'er de consumptie-
maalschappij ). In werkgroe-
pen wordt aandacht hesleed
aan de samenwerking me! an-
dere organisaties, fondsen-
wen"jog en het organiseren
van evenementen. Voor aan.
meldingen en \'erdere infor-
matie: Ruud van Sijl (consu-
lent Vcrcnigingszakcnl, lel.
030.392129.

afdeling Amersfoort e.o. van
het HV, is bedoeld voor leden
van deze afdeling, '"OOr jonge
humanistl:n en ,"oor andne
bdangsiellenden, long of
oud!
l'laats: EcmJl:aarde, Dorre-
stcinsc\\-"cg 49 in Amersfoort.
Tijd: ,'an 16.30 tot 22.00 uur,
inclusief maal lijd. Er 1.ijn
geen kosten aan ,'crbonden.
Informatie en opgave: Marije
Kooi, tel: 030-893365 of
l\1arieke Ecllink, lel; 030-
436158.

Voor hel kader van HV en
Humanitas is cr op zaterdag
20 mei cen trainingsdag in
Ulrecht.
Programma: Prescnralie van
samenwerking Humanitas en
HV: een nieuwe start van de
vcrCfIIgmgcn În de Ftc~'opol-
der.
Inhoudelijke bijeenkomsten
over 'Burgerschap, Les'cns-
beschouwing en Crimina!i-
teil', 'Kwaliteit van zclfbc-

JONGE HUMANISTEN OVER IDEALEN

VIDEO EN BOEK 'VERSLAVEND LEKKER
EN NOOIT GENOEG'

Er is Haag na;!! Hijwîl1ig(sl)ers die een toespraak ,,"anuit
humanislisch perspel,tic:f willen houden bij niel-kerkelijke
uitvaarten" Werk dat inzet vraagt en voldoening geeft.
Belangstellenden krijgen een korte opleiding van twee
weekenden en lopen eni.!!:etijd sla.!!:e.Eerslvolgende cursussen: 8,
9, 10 cn 22, 23, 24 september en 10, 11, 12 cn 24, 25, 26
november.
Bel voor regionalc informatie-adressen het Humanistisch
Verbond, 030-392129 (Dini Boer).

CURSUSSEN UITVAARTBEGELEIDING

Op 13 mei organiseren de
JonKe Humanislen samen
met de afdeling Amersfoort
e,o. cen bijcenkomst over
Idealen: heb je ze, of leef jl:
zonder wensen over de
lOekon1St? I.eef je naar je
idealen, of zIJn het
inhoudslol_e ideeën, wnder
ge,,"olgen voor je leven ,"an
alledag? Hl:! thema wordt
uitgediept vla een lezing,
tekenen, dichten en discussie.
De hijeenkomst, onderdeel
van de feeslmaand mcÎ van de

Vorig jaar november organiseerde het HV in Utrecht een sympo-
sium o""er consumptie.motieven in dele tijd. Naar aanleiding
hiervan ""crschijnen in de loop van
april cen bock en een video.
produktie, onder de titel 'Ver-
slavend lekker en nooit ge-
noeg'. Beide zijn Zel:r bruik-
baar voor lokale acti,,"iteiten
van Humanistisch Verbond
en Humanitas.
Video en boek worden op 9
mei officieel aan pers en pu-
bliek gepresenteerd. Aanvang
2U.OO uur in het CSB-gebouw,
Kromme NieuweJl:rachl 39 in
Utrecht.
BelangsIcIlenden kunnen zich
aanmelden bij Ariane de Brauw,
tel. 030-392 UI.
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..y
(l Humanistisch

Verbond _

Het Landelijk Bureau van het Humanistisch Verbond
zoekt voor het werkveld ziekenhuizen een

Hoofd van Dienst Geestelijke Verzorging
met oog voor vernieuwing (m/v, 80%)

Humanistische geestelijke verzorging (hgv) is één van de kerntaken van het Humanistisch Verbond. Humanistisch
raadslieden werken in ziekenhuizen, verpleeghuizen/psychiatrische ziekenhuizen, verzorgingshuizen, gevangenissen en
de krijgsmacht. Op dit moment wordt hard gewerkt aan meer samenhang tussen deze werkvelden. Als hoofd van dienst
levert u hieraan een belangrijke bijdrage. Ook zorgt u voor een eenduidige externe presentatie en voor uitbouw van de
humanistische geestelijke verzorging. Ontwikkelingen die ook de eigen functie kunnen veranderen.

Taken
• U zorgt voor behoud en uitbreiding van formatieplaatsen van humanistisch raadslieden in
ziekenhuizen, o,a. door overleg met instellingen en begeleiding bij benoemingsprocedures.

• U ondersteunt de raadslieden door werkbegeleiding en het organiseren van conferenties,
• U bevordert de ontwikkeling van professionele humanistische geestelijke verzorging .
• U vertaalt een heldere visie op de plaats van hgv in het werkveld in concreet beleid,

Functie-eisen
• Relevantacademischwerk- en denkniveau.
• Opleiding HOIof UvH strekt tot aanbeveling.
• Minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring,
• Inspirerende persoonlijkheid met zakelijke instelling en affiniteit met een marktgerichte aanpak.
• Nauwe verbondenheid met de doelstellingen van het Humanistisch Verbond (lid HVof bereid dit te
worden).

• Goed onderhandelaar.

Wij bieden
• Salariëring en rechtspOSitievolgens de CAO-ZiekenhUiswezen,salarisschaalFWG-65
• FleXibelewerktijden,
• Bemiddeling bij kinderopvang

Hebt u de ambitie om deze
vernieuwende wan van 32 uur
per week aan te pakken-
Stuur dan uw brief met c.v, voor
20 mei 1995 aan het
Humamstisch Verbond,
afd, P& 0, t,a,v, mevr. Karin
Fokker, Postbus 114, 3500 AC
Utrecht, met vermelding op de
envelop 'vacature gv'.
Bij mevr Fokker kunt u ook
telefonisch meer informatie
krijgen .
Telefoon: (030) 392 100.

ZOMERPROGRAMMA 1995
INTERNATIONALE SCHOOL
VOOR WIJSBEGEERTE

Onverwachte
vergezichten

:om
JillD

Stuur mij vrijblijvend informatie over het ISVW.zomerprogramma

PoE!zie. Een stem dwars door puinstof heen 23 t/m 25 juni
Introduction . What does it all mean? 3 t/m 7 july

Argumentatie. Gelijk hebben en gelijk krijgen 17 t/m 21 juli
Filosofie in actie. Vuile handen 17 t/m Z3 juli

Joods denken. levinas en de Talmoed 24 t/m 28 juli
Film. Bewegende denkbeelden 31 juli t/m 4 augustus

Geschiedenis vld filosofie. Het spoor van Softe
14 t/m 18 augustus

Zelf denken. Socratisch gesprek 14 t/m 18 augustus
Muziek in de Romantiek. Gevoel en gehalte

21 t/m 25 augustus

Bel voor informatie 033-650100 of vul de bon in:

Geen van de cursussen vereist bijzondere voorkennis.

~--------------------------------------------------,,,,,
: Naam:
,
: Adres:,
: Postcode
,
: Woonplaats:,,,,
: In een open envelop sturen naar;
: ISVW.Antwoordnummer1048.3800 WBAmersfoort,

==:Zomerweken in Leusden

De ltaematiollale School voor \Vijsbegeerte biedt
echter een ontsnappingsmogelijkheid:

alle voordelen van een vakantie gecombineerd
met intensief en inspirerend denkwerk,

Ludwig
Wittgenstein

heeft eens
beweerd dat
filosofische
problemen

ontstaan
wanneer de

taal op
vakantie gaat.

Hij had dan
ook een

afkeer van
vakanties.

want die
leiden slechts

af van de
ernstige opgaven waarvoor de mens gesteld is.

Alle Informatie ook in Filosofie Magarine 'US.""U'i
numme' 4. vanaf 26 april In de kiosk IM AG A ZIN EI
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