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Een onredelijke optimist

Voor hem geldt dat de mens, de
gebruiker, centraal staat; de
omgeving is achtergrond, En of het
nu gaat om meubels in een interieur
of om een huis: het moet als
\:anzc1fsprekend staan.
Een interview met Henno Premse1a,
niet alleen over ontwerpen maaf
vooral ovef kwaliteit, clichés,
relaties, over discriminatie en
ongelijkheid, En waarom hij zich
cen onredelijke optimist noemt.
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De opmars van het walkman-ego
De 'theemutsencultuur', zo noemt
Harry Kunneman de verzuilde
cultuur van de jaren '50. Nu lopen
cr vooral walkman-ego's rond die
zich aansluiten op één van vele
leefstijlen, identiteiten
en subculturen die er bestaan.

22

Geweld :ronder glamour

Veel films zitten vol geweld, cr vallen doden bij bosjes. Geweld
waardoor orde, eer en vaderland worden gered. Pulp fiction is niet zo'n
film. Hierin zijn de moordenaars monsterlijk maar ook hed menselijk
en wordt geweld zo ontdaan van z'n glamour,

PAGI"A 18
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Vrouwen in China

Deze maand vindt in Beijing de vierde
Wereldvrouwen-conferentie plaats.
De Chmezen zelf zullen daar echter
weinig van merken. "De regering
vreest dat de conferentie zal worden
benut voor verzet tegen de politieke
repressie," zegt mensenrechten-
activiste Xiaorong Li.

Rechtvaardig en redelijk

Elske Coosen is advocaat. Ze ging uit idealisme rechten studeren,
Werkte op een Buro voor Rechtshulp. Nu is ze advocaat en doet vooral
commerciële zaken. Is ze haar oude idealen trouw gehleven?Derde
aflevering in de serie Ik en de Ander.
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HV-standpunt over hulp

bij zelfdoding 51.
Jubileumsymposia 7
Cryptogram 27
Radio- en televisie 32/33

HV-Nieuws 34/39
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Doorgegaan met overleven
Ze zat tijdens de oorlog in het verzet, kwam in concentrariekampen
terecht. En overleefde. De laatste 20 jaar was ze zeer actief in de

hulpverlening en sprong o,a. in de
bres voor ouders van 'foute'
kinderen. Als hekroning van haar
actÎeve leven kreeg ze in juni de
Dr.J.P, van Praagprijs, In haar
dankwoord vertelde ze hoc ze na de
oorlog is doorgegaan met overleven.



UW BRIEF IS VAN HARTE
WELKOM. MAAR SCHRIJFT U

ZO KORT EN BONDIG MOGelIJK
(MAXIMAAl 100 WOORDEN),

ANDERS IS DE REDACTIE
GEDWONGEN UW

BRIEF IN TE KORTEN.

Locs Zijpe en Derk POOI
(Dordrecht)

T.F. Duins(ra (Amsterd,tm)

aanpak, Zoals je een 'ge-
wnnn men~' niet in een 00j!;-
opslag kan typeren, geldt dit
e\'cnzeer voor iemand met
het syndroom van Down.
Het is van het hoogste be-
lang dat in ondenvijs, werk
en vooral in benadering,
recht gedaan wordt aan hun
individuele mogelijkheden,

De waarde van het
schrijven
Over het artikel 'Eigen le-
vensverhaal opschrij\'cn is
men dan ophalen van herin-
neringen' v;)n Johan Eimers
in de Humanist van juni/juli,
hel volgende: Johan Eimers
anikd over de waarde van
het (autobiografis~h) schrij-
ven vond ik hoeiend. Met
name lijn constatering dat
het s~hriivell een functie
hlijkt te hebben ;)Is zinge-
ving, was mij uit het hart ge-
grepen. Iielaas was dl' on-
derhouwing van Eimers he-
toog minder ovenuigcnJ,
Zijn citaat van de s~hrijver
Gyorgy Conrad (hij bedoel-
de G)"örgyKonrád, en de ro-
man Het Tuinfeest), was 011-
juist. Het citaat moest Lijn:
'Heer, geef mij de genade
van de oprechrheid en ver.
sterk mijn gcheugcn. :\Iijn
levensopvattin~ is besloten
in mijn daden, staat geschre.
ven op mijn gelaat. Op de
vraag wat de zin van het le-
ven is, antwoordt iedereen
mer een opsomming van Lijn
levensloop'. Naar aanlei-
ding van dit eiraar ben ik on-
gerust geworden over de op-
rc~htheid en het geheugrn
van de heer Eimers. (Het"fr
hij eigenlijk wel eens ieTSvan
deze schrijver gelezen?) Tot
sint: mijn opa was analfa-
heet. i\bar hij kon pr;)çhrig
over vroeger vertellen.

mede bepalen. Er zijn dus
lieve domme mongooltjes,
ffia;)r ook veel slimmere.
Hun IQ kan uiteenlopen van
ongeveer 30 naar 100. Bo-
vendien is in het afgelopen
decennium gehleken dat toe-
passen van een gerichte Ont-
wikkelingsmethode tot aan-
zienlijk heTere ontplooiing
kan leiden. Geloofde men
bijvoorbcdd 10 jaar gl'll'den
nog dat hooguir 10% van
deze kinderen kon leren le-
zen, nu zict men d;)Tmeer
dan 80% een redeliik niveau
hierin bereikt met de juiste

hrlll:hun:
)'eill'lI owr Au(ochtoIR'n
en Allochtonen
f 1.._" fO.70 porh,
Bij 1J':"ldlillj!cn vall lO of
meer n. hctakn wij dl' porto

EIGEN UITGAVEN
Enkelen van dl' S5 miljoen
19ó IJI/. (ing,'naaid)
f 10,-- .•. f 5.--1'''t10

Ue AANKLACHT van
Erich Honecker
Hot P"'''''' In """lijn
~n,tjn nnlt-dljtln)/
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Hnnl,lstuk 9 is geheel g."wijd
aan Stalin en.Je
anti-fa'<Cislische oorlog

Onmisl>are .Jneurn~ntalie
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Prototype

In de Humanist van april
heeft Mirre Bots een indrin-
gend stuk gco;çhrcven IJver
het leven van Gahri de \'('agr
en zijn zoon ~tenno. Maar
het artikel draagt ook bij aan
de sTereorYp<'ringvan men-
sen met het syndroom van
Down: .\tenno als prototype,
Aangezien alle mensen on-
derling \'erschillen, geldt dit
ook voor degenen met het
syndroom van Down. Na;)st
hun 47e (extra) chromo-
soom hehhen ze hun 46 ge-
wone chromosomen die dit
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Nieuw HV-standpunt over hulp bij zelfdoding

Leven en dood wegen
Op 21 juli heeft het hoofdbestuur van
het Humanistisch Verbond een nieuw
standpunt in de publiciteit gehracht
rond hel vraagstuk van hulp bij zelfdo-
ding. Hieraan bestond al enige tijd he-
hoefte, omdat in het licht van de recen-
te ontwikkelingcn (waaronder het ar-
rest van de Hoge Raad in de zaak Cha-
bot) de vraag rees naar actualisering
\'an het standpunt uir 1993. Hel bijge-
stelde standpunt is bekend gemaakt
binnen de vereniging en door middel
van een persbericht in de publiciteit ge-
bracht. De volledige tekst van her
standpunt luidt als volgt:

Het recht op zelfbeschikking is één van
de meest fundamentele waarden van
het humanisme. Dit principe dient ook

richtinggevend te zijn bij het omgaan
met de vraag op hulp bij zelfdoding.
D'larhij gaat hl:[ Humanistisch Ver-
bond er van uit dat het le\"Cn\'oor ie-
mand waarde heeft, totdat het tegen-
deel duurzaam en ondubbelzinnig is
gebleken.

Er ziJn situaties denkbaar waarin het
le\'en nJOr ienl<lnJ langdurig en on-
duhbeb.innig alleen nog maar negatie-
ve waarJe Iwefr. In detgelijke - geluk-
kig uitzonderlijke - gevallen getuigt her
van menselijk mededogen om de hulp.
vrager te helpen op de enige manier die
nog mogelijk is. Dan dienen middelen
en technieken beter roegankelijk re zijn
dan rot op heden het geval is. Bij her
verlenen vall hulp bij zdfdoding dienr

aan een aantal voorwaarden en nauw-
keurig geformuleerde zorgvuldigheid,-
eis~>nte worden voldaan. Deze zorgvul-
tligheidseisen moeren, naar analogie
van de reeds ontwikkelde zorgvuldig-
heidseisen voor euthanasie, nader ge-
formuleerd worden. Het Humanistisch
Verbond pleit voor een situatie waarin
hulp\'ragers met hun vcn:oek om hulp
bij zelfdoding bij de bestaande instel-
lingen en geestdijk verzorgers op een
verantwoordc manier kunnen worden
begeleid. Hulpverleners dienen de
vraag om hulp hij zelfdoding sericus tC
lll'men, wnder zich daarbij bij voor-
baat vast te leggen op een bepaald ant-
woord.
De discussie rond hulp bij zelfdoding
moel op zeer zorgvuldige wijze ge- •••
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~ voerd worden. Bij het verlenen van
hulp bij ulfdoding dient aan een aan-
tal voorwaarden te worden voldaan.

Belangrijke voorwaardcn zijn:
• dat de hulpvrager de be~li~~ing heeft
genomen zondcr dat deze ,.an bui-
tt'naf is opgedrongen;

• dat de vraag om hulp bij zelfdoding
duurzaam en ondubbelzinnig is;

• dat voor de hulpvrager suïcide de
enig mogelijke weg is.

Hieruit vloeit ondermeer voort dat:
• ieder verzoek om hulp bij zelfdoding
op haar eigen wordingsgeschiedenis
beootdeeld moet worden. In eerste
imtantie zal immers niet duidelijk
zijn wat de achtergronden van het
verzoek zijn, in hoeverre de hulpvra-
ger over het '.ermogen tot vrije wils-
bepaling beschikt en of het besluit
vrijwillig is genomen;

• hulp bij zelfdoding door eeo hulp-
verlener alleen kan plaatsvinden als
laatste stap in een traject van geeste-
lijke hulpverlening;

• hulp hij zelfdoding alleen kan plaats-
vinden door een hulpverh'ner die ge-
durendc lange tijd bij de hulp\"tager
betrokken is.

De voorwaarden moeten voorkomen
dat mcnsen die tijdelijk depressief zijn,
suïcide plegen. Uit onderzoek blijkt dat
één op de acht mensen suïcidale ge-
dachten heeft gekend. Vaak spelen
structurele, maatschappelijke oorza.
ken hierbij op de achtergrond mee. In
het overgrote deel van de gevallen ver-
dwijnt na verloop van tijd de suïcide-
wens, al of niet met behulp van geeste-
lijke hulpverlening. Zowel het verlenen
van hulp bij 7.e1fdoding als de weige-
ring daartoe kan dan ook een misken-
ning van de wens van de betrokkene
zIJn.
Vanwege de complexiteit van een ver-
zoek om hulp bij zelfdoding en de vaak
grote ambivalentie bij de hulp\.rager i~
het wenselijk dat de begeleiding van
potentiële suiddanten niet geïsoleerd
wordt van de overige psycho-sociale
hulpverlening en geestelijke ver7.0r-
gmg.
Het hoofdbestuur van bet Humanis-
tisch Verbond is van mening dat de
huidige situatie rond het ,.raagstuk van
hulp bij zelfdoding sterk vour ,.erbete-
ring ,.atbaar is.

Op dit moment staan artsen en psy-
chiaters bloot aan vervolging als ge-
volg van artikel 294 \.an het Wetboek
van Strafrecht. Dit artikel dient zoda-
nig te worden aangepast dat hulp bij
7.e1fdoding niet langer strafbaar is wan-
neer door de bulpvnlener voldaan is
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aan nauwkeurig geformuleerde zorg.
vuldigheidseisen. Iluipverieners zijn
niet goed opgeleid om met vragen om
hulp hij zelfdoding op een verantwoor-
de wijl.e om te kunnen gaan. Voor na-
bestaanden van suïcidanten ontbreekt
de geestelijke verzorging vrijwel ge-
heel. Het Humanistisch Verbond pleit
ervoor dat in de opleiding van mensen
in de (geebteliikd gezondheidszorg,
psycho-sociale hulpverlening en geeste-
lijke verzorging aan deze vraagsrukken
grotere aandacht wordt hesreed.

•
Vredesberaad komt
met manifest
Het Humanistisch Vredesberaad heeft
cen manifest uitgegeven waarin de
sti~.hting een duidelijke visie geeft op
zaken van vrede, veiligheid en gerech-
tigheid. Vanuit een bumanistische visie
wordt in dit manifest stelling genomen
tegen iedere vorm van dogmatisme en
fundamentalisme.
Het Vredesheraad heeft een duidelijk
heeld van hoc een duurzame, gebuma.
niseerde samcnleving er uit zou moeten
zien. Zo moet er een rechtvaardige ver-
dding van macht en middelen zijn; ge-
lijkwaardige verhoudingen op sociaal,
cultureel en economisch gebied; moet
er sprake ,jjn \.an menswaardige om-
standigheden, een evenwichtige, 7.org-
vuldige omgang met dc natuur; en
moet cr sprake zijn van een geweldloze
conflicthantering. In het manifest
wordt overigens direct al geconstateerd
dat zo'n samenleving momenteel ver-
der weg lijkt dan ouit.
Duurzaamheid is het sleutelwoord in
dit manifest van het Vredes beraad.
Da,lrnaast 7.iet men 'veiligheid op soci-
aal, cultureel, cconomisch en ecolo-
gisch gebied' als een basisbehoefte van
mensen, terwijl geweldloze conflict-
hantering ook van primair belang is.
De samenstellers van het manifest ach-
ten ingrijpende veranderingen op vier
vcrKhillende terreinen wenselijk:
- he\"llrderen van een cultuuromslag en
weerbaar burgerscbap,

- terugdringen van struCtureel geweld,
- terugdringen van militair geweld,
- stimuleren van een duurzame ontwik-
keling.

In het manifest wordt een uitgebreide
toelichting gegeven hul' deze verande-
ringen zouden kunnen worden gereali-
seerd.
Het 'Manifest van veiligheid en duur-
zaamheid' is te hestellen door 3 gulden
o,'er Ie maken op giro 79911 van hel
Humanislisch Vredesberaad ICNieuwe-
gein onder vermelding van 'Manifest'.

Jubileumsymposium
'Zin in zorg'
Op 15 no'.ember organiseren Humani-
tas en het Humanistiscb Verbond in het
kader van hun beider SO-jarig jubileum
'Zin in zorg', een symposium over de
kwaliteit van de zorg en over de moti'.a-
tic van de zorgverleners. De middag
vindt plaats van 13.00 tot 17.00 uur in
de Rode Hoed in Amsterdam.

Terwijl de vraag naar zorg stijgt, treedt
de overheid terug: de verzorgingsstaat
maakt plaats voor de 'zorgzame samen-
leving'. Vrijwilligerswerk en verzorging
door familie en vriendcn (mantelzorg)
7.ijn geen extra's meer. Den Haag re-
kent erop, ze staan ingepland.
Wordt de motivatie van professionals
aangetast door een steeds stijgende
werkdruk en het steeds technischer
worden van hun beroepspraktijk?' Krij.
gen vrijwilligers moeite met bun moti.
vatie doordat ze te maken krijgen met
steeds hoger wordende eisen nu ze
steeds vaker bet verlengstuk worden
van de professionals zorg? Is het fiscaal
aftrekbaar maken van mantelzorg bet
toppunt van verzakelijking of juist
maatschappelijke erkenning voor be-
langriik werk? Welke vorm van zorg
beeft de voorkeur van de zorgvragers?
Vragen die tijdens bet symposium op
verschillende manieren a,m de orde ko-
men.

Sprekers zijn onder andere Lies Claes
(actief in de vrijwillige thuiszorg en
hoofdbestuurslid van Humanitas), .\Iia
Duijnstee (Nederlands Instituut voor
Zorg en Welzijn) en Henk Rengelink
(voormalig directeur van de Amster.
dam GG&GD en oud.voorzitter van
Humanitas). De middag wordt geo-
pend door Paul Cliteur, voorzitter van
her Humanistisch Verbond, en staat
onder leiding van Ilumanitas.voor7.it-
ter George Brouwer.

De toegangsprijs bedraagt f 75,=. Le-
den en \"fijwilligers van beide organisa-
ties betalen f 25,=. Aanmelden kan
door her juiste bedrag over te maken
op giro 197930 t.n.v. Humanistisch
Verbond Utrecht onder vermelding
van 'Symposium HV november' en het
gewenste aantal kaarten.

Meer informatie: Humanistisch Ver-
bond, Gerben Porman (dinsdag tot en
met vrijdag) tel. 030-(2)392136.



Jubileumsymposium 'Zin in opvoeding'Tegen Franse
kernproeven
In de afgelopen tijd was er ~.ccl aan-
dacht voor de ondergrondse kernproe-
ven die Frankrijk in september op het
eilandje ~loruroa in de Stille Oceaan
wil uitvoeren. Velen ondertekenden
een protestbrief aan president Chicac,
of plakten op vakantie in Frankrijk
protesTstickers op franken. En niet al-
leen individuen, ook Trgeringen van
landen over de bele wereld spraken
hun brzorgdheid en afkeuring uit. Dir
bezorgdheid geldt zowel de milieuscha-
de als de inbreuk die wordt gt"maakr
op de ontwikkeling van nucleaire ont-
wapening. De milieu-organisatie Gr-
eenpeace gaat voorop in het internatio-
nale protest. In Nederland gaf Green-
peace op 10 juli het startschot mrT ren
persconfercnti<:, werd een lange lijst
van organisaties en personen bekend
gemaakt die de kernproeven afkeuren.
Eén daarvan was voorzitter raul eh-
teur van het Humanistisch Ver hond
die daarmee tevens 7.ijn steun hetuigde
aan de acties van Greenpeace. Over de
politieke en diplomatieke verwikkelin-
gen rond de kernproeven kunt u bijna
dagelijks in de krant le7_en. Voor meer
informatie over de Greenpeace-actie
kunt u bellen: tel. 020-4223344.

Op 18 oktober organiseren Humani-
tas en het Humanistisch Verbond in
het kader van hun heider .'Hl-jarig juhi-
leum 'Zin in opvoeding', een symposi-
um over de normen en waarden in de
dagelijkse praktijk van het opvoeden.
De middag vindt plaats van 13.00 tot
17.00 uur in de Rode Hoed in Amster-
dam.
Ook voor kinderen bepleiten humanis-
ten een zo groot mogelijke zelfbeschik-
king. Maar het gevaar bestaat dat 'op-
voeding tot vrijheid' verzandt in vrij-
blijvendheid en onverschilligheid. Er
zal gezocht moeten worden naar een
evenwicht tussen sturen en laissez fai-
C<.
Is de aandacht voor zingevingsvragen
in het onderwijs te mager? .\-loet er
meer ruimte komen om kinderen te Ie-
ren omgaan met vragen over goed en
kwaad? Heeft ook de kinderopvang
een pedagogische opdracht? Wat is ei-
genlijk een humanistische 0pvol."ding?
Leidt het henadrukken van humanisti-
sche accenten al, openheid, dialoog,
inspiratie, vorming moraliteit en le-
venskunst niet tot el."ngebrek aan dui-
delijkheid, structuur en houvast? Hoc
maken mensen zich normen en waar-
den eigen, hoc worden de7_e fOt van-
zelfsprekendheden van waaruit men-

sen leven: Vragen uil' tijdens ht."t ,ym-
posium op ver~chillende manieren aan
de orde komen.
Sprekers zijn Diewenje Bakker (pedag-
oog en docent aan de Universiteit voor
Humanistiek), Andries van Dant7.ig
(psychiater), 1-largot 1-1el.'uwig (pedag-
oog en medewerker van de Stichting
Kinderopvang Humanitas), Tineke
Ketell.'nbos (staatssecretaris voor On-
derwij, en Wetenschappen) en Rob
Ticlman (bijzonder hoogleraar aan de
Rijksuniversiteit Utrecht en oud-nlOr-
zitter van het Humanistisch Verbond).
De middag wordt geopend door raul
Cliteur, voorzitter van het Humanis-
ti~ch Verbond, en ~taat onder leiding
van Humanitas-voorzitter George
Brouwer.

De toegangsprijs bedraagt f 75,-. Le-
den en vrijwilligers van heiue organisa-
ties betalen f 25,-. Aanmelden kan
door het jui~te hedrag uver te maken
op giro 197930 t.n.v. Humanistisch
Verbond Utrecht onder vermelding
van 'Symposium HV oktober' en het
gewen~te aantal kaarren.
Meer informatie: Humanistisch Ver-
bond, Gerhen Porman (dinsdag tot en
met vrijdag): 030-\2)392136.

Veel kaartjes voor boek
van Desmond Morris

In het zomernummer l'an de Humanist
stond een uitgehreid interview met Des-
mond Morris, de bestsellermItelIr van het
boek 'De aangeklede aap'. Daarhij kOlldell
tien lezers een kans maken op eell gratis
exemplaar van dit boek door een kaürtje
naar de redactie te stIlren. Bijna 600 mel/-
sell bleken dit boek graüg in hllis te willell
hebben en waagde" een kansje door eell
kaartje te sturen. We deden een greep lIit
de grote stapel el! de volgende tiell lezers
kwamen als winnaars uit de bus. Allen
krijgen het boek zo snel mogelijk t!Juis-
gestuurd. Gefeliciteerd!
r.}. BllrgerjOn-Il1oemelldal,Leiderdorp
M. van Bergellhenegouwen, Dell Haag
LCG. Grey-Klillgma, Harmelen

W. Yerheggen, Rijswijk
}. Ansems de Vries, J-Iardenherl{
A. 11anBflIggen, HoogeL'eell
T. Smit, Belmingbroek
R. I'all Di,k, Rotterdam
S. Abas, Apeldnom
G.S. Va/I Sloten-Hulsing, APflingedam

Hivos Online
op Internet
Hivos heeft zich als eerste Nederlandse
ontwikkelingsorganisatie ingevoegd in
het verkeer op de eb:tronische snel-
weg. De I-Jivos 'home page' is te "inden
in de Amsterdamse Digitale Stad, het
meest hCl-<.lChte, toonaangevende en
gratis toegankelijke Internet-experi.
ment in Nederland. Be7.(lt'h'rs kunnen
informatie opvragen over wat Hivos
doet in de ontwikkelingslanden en in
Nederland. Er is actuele informatie he-
schikhaar in de vorm van persberich.
ten, informatie over de publiekscam-
pagnl." 'Vijf voor Afrika', een agenda,
el'n column van dt' Zimbabwaanse
schrijver Chenjerai Hove en artikelen
uit her Hivos !v1ag:lline. Daarnaast
kunnen ht."zot."kersvragen stelll'n, reac-
ties achterlaten en zich opgeven als do-
nateur, of als spaarder in het Noord-
Zuid Plan.

Het lnrernctadres van Hivos:
http://www.uds.nl/-/h ivos!
Redactie Hivm Online e-mail:
hims@tool.nl
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Het walkmal1-ego
laat zich niet meer

vertellen welke
normen en waarden

belangrijk zijn

HUMANIST 8 SEPTEMIIE" Ittl

De opmar!
Vergeleken met 30 jaar geleden gedragen mensen zich vrijer, mondi.
ger, eigenzinniger. Burgers buigen niet langer voor autoriteiten, maar
proberen hun leven zoveel mogelijk naar hun eigen hand te zenen.
Vormen 'calculerende burgers' een bedreiging voor de samenleving?
Harry Kunneman, hoogleraar aan de Universiteit voor Humanistiek,
vindt van niet. Een interview over walkman-ego's die zich hebben
ontworsteld aan theemutsculturen.
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Harry Kunneman over open
en gesloten individualisme

'Mirsubishi, je eigen karakter' - 'Voel
je vrij met Lihresse' - 'Eigengemaakte
soep, met iets van mezelf en iets van
.\1aggi'. Reclamemakers schijnen et
radeloos van te ",,'orden: consumenten
laten zich steeds minder gemakkelijk
'vangen' in een doelgroep. De moderne
consument is grillig en moeilijker te
sturen dan ooit. Ieder kit'st zijn t'igen
stijl. Rt'dames spelen daar op in door
massaprodukten aan te prijzen die
moden passen hij de persoonlijkheid
van iedere consument.
Niet alleen voor de commercie vormt
individualisering een bron van zorg,
Ook op menig opiniepagina zijn in de
laatste jaren vele woorden geschreven
over de gn'aren van het individualis-
me: de mondige caI.:ulerende burger
jaagt zijn eigen belang zó fanatiek ach-
terna dat hl"Toog voor zaken als zorg-
zaamheid en solidariteit verdwijnt, Het
ideaal van vrijheid en zelfontplooiing
beperkt zich steeds vaker tot het inrich-
ten van de eigen achtertuin, zo stellen
critici van de voortschrijdende indivi-
dualisering vast.
Is die toegenomen aandacht van mensen
voor zichzelf nu werkelijk zo be-
dreigend? :\Itt die vraag sup ik de
werkkamer binnen van socioloog Harry
Kunneman, hoogleraar aan de Universi-
teit voor Humanistiek en gespecialiseerd
in hedendaagse franse en Duitse den-
kers als Lyotard, Irigaray en Hahcrmas.
Zijn antwoorden blijken doorspekt van
een t'igen terminologie, In plaats van te
spreken over calculerende hurgers,
praat hij over 'walkman-ego's', die zich
onrworsteld hebbm aan de verzuildt'
'theemutsencultuur' van de jaren \'ijftig;
in westerse geïndustrialiseerde landen
onderscheidt hij een 'gesloten' en een
'open' vorm van individualisering,
Harry Kunneman: "Her walkman-q;o
staat voor het individu dat zich niet
langer verhonden voelt met een volk,
een traditie of een plek. Zij of hij laat
zich niet meer \'ertellen welke normen

Ruimte krijgen
De idealen van het walkman-ego
noemt Kunneman een vorm van geslo-
ten individualisme. Presteren en Consu-
meren staan er in voorop. ~Winnell,
concurreren, het maken, dat zijn alle-
maal 7.aken die afhangen van de ver-
mogens van het individu.
.\Iaar cr is nog l'en andere, een open
\'orm van individualisering. Die ken ik
van \'rouwenstudies en van de kritische
theorie - met name van Habermas, Bij
het open individualisme gaat het niet om
ruimte Iielnen voor jezelf,maar om ruim-
te krijgell. Je vraa},,,aan anderen om aan-
dacht en respect voor wat je zelf belang-
rijk vindt, om ruimre om je te onttrekken
aan heersende normen en waarden.
Deze open individualisering biedt men-
sen tegenwoordig veel meer mogelijk-
heden voor persoonlijke eigenaardig-
heden en expressie. 'Je ziet het in rela-
ties tussen partners, tussen collega's of
russen ouders en kinderen. Ouders wil-
len heel gericht ruimte hieden aan de
persoonlijkheid van hun kind. Het is
een geleefde realiteir. Het doet pijn als
het niet mogelijk is om uit te vinden
wie je zelf hent, Als je bijvoorbeeld bij
je ouders geen gehoor vindt voor her
feit dat je geen carrière ambieert, maar
.... iets vaags,"
En: "Als ie de mogelijkheid krijgt om
echt te voelen waar het je om ga,lt, dan
kun je je heter verhinden met anderen,
daar ben ik van overtuigd. Open indi-
vidualisme genereert solidariteit. Zo
he7.ien hebben we nog een grote ach-
terstand in individualisering,"

Achter de thee
De voordelen \'an her open individu-
alisme zijn voor Harry Kunneman evi-

of abnormaal gevonden, Theemursen-
culturen hebben ook altijd een heel ac-
tid geheim circuit - van je stiekem af-
trekken in bed, biivoorbeeld."
In zo'n samenleving verwachten men-
sen niet van elkaar dat ze \'oor zichzelf
opkomen, "Dat gold bij uitstek voor
vrouwen. Zij moesten verplicht klaar
staan voor anderen, afzien van succes
en van een carrière. Ik wil niet zeggen
dat het tegenwoordig makkelijk is voor
meisjes, maar vergeleken met toen
kunnen ze nu wel hardop zeggen wat
voor soort leven ze willen leiden.'
Kunneman noemt het idee dat de sa-
menleving uiteenvalt in geïsoleerde ato-
men die slechts hun eigenbelang naja-
gen voor Nederland sociologische
nonsense." Problematisch is een cultuur
waarin mensen in de eerste plaats op
zichzelf geconcentreerd zijn, zeker wel.
":-':ederland telt twee miljoen burgers
die economisch niet nuttig geacht wor.
den. Deze groep mensen mag niet mee-
doen aan de consumptierace van carriè-
re en prestatie. Maar ze geloven wèl in
de7.elfdeidealen. Ook zij willen zelf iets
van hun leven maken. Het geweld van
het gesloten individualisme zit in die
tweedeling: Een grote groep kan niet
voldoen aan de prestatiedwang van het
walkman-ego. Deze mensen kriigen het
gewcJ opgedrongen dat ze falen, omdat
ze niet \"oldocn aan het dominante ide-
aal. Dat is het grote probleem."

In5pirerende vrouwen
Het valt op hoe gemakkelijk Kunne-
man over vrouwen praat. Met ecn gro-
te vanzelfsprekendheid haalt hij femi-
nistische denkers aan als Rosi Braidotti
en I.uce Irigaray. Waar veel Neder-
landse onderzoekers en puhlicisten een

van de walkman-ego's
en waarden belangrijk ûln, of wie
machtig is en wie niet, Het walkman-
ego is aangesloten op een mondiale
massacultuur. Het heeft ook de idealen
van de mondiale consumptiemaat-
schappij, wals: ik maak zelf wel uit
wat goed voor me is, ik laat mezelf
niets meer vertellen, ik wil iets van
mijn le\'en maken. Het walkman.eF;o
vertaalt dat in 'ik wil x', en dan komr
er een van die duizenden leefstijlen,
identiteiten, subculturen, waar het in-
dividu zijn 'walkman' op aansluit."

dent. Zo is het hedendaags individu ze-
ker geen geisoleerd mens. Integendeel,
mensen hebben tegenwoordig vaak
diepere, meer persoonlijke relaties met
elkaar dan in de verzuilde 'theemutsen-
cultuur' van de jaren vijftig. "Je wt'et
wel, de tijd dat moeder thuis achter de
thee 7.at te wachten totdat de kinderen
uit school kwamen . .\lensen gingen
toen \'oor een groot deel schuil onder
de theemuts van hun zuil. Ze konden
niet veel van zichzelf laten zien. Een he-
le!:melgevoelens werden ongepast, ziek

ongeduldige trek om de mond krijgen
als het woord feminisme valt, put Kun-
neman blijkbaar inspiratie uit deze
toonaangevende vertegenwoordigers
van vrouwenstudies. "Eén van de
mooie dingen aan de Universiteit voor
Humanistiek is dat hier heel vanzelf-
sprekend het feministische gedachten-
goed wordt bestudeerd."
Waarom is hij w geïnteresseerd in fe-
ministische denkers~ Harry Kunneman
geeft verschillende redenen. "Als je
over individualisering spreekt, dan
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Mensen hebben 1H1 vaak diepere
relaties met elkaar dan in de

theemutsen-cultuur van de jaren '50

kom j~ niet om de rol van d~ vrouwen-
beweging h~en. Vrouwen hebben h~t
recht opgeëist om walkman.ego te zijn.
Daarmee verstoorden 71' de thet'mut-
s~ncultuur. Tegelijkertijd stellen femi-
nisten vraagtekens bij dit ideaal: Ih-
mes, wat schiet~n we er mee op? Ver-
anderen bestaand~ machts\'Crhoudin-
gen als wil ons ook als autonome indi-
viduen ga,ln gedragen? Of moeten we
nog andere zaken in h~r oog houden?
Dan kom je uit op die open \'orm van
individualisme ...
Zijn eigen omwikkeling spt'eld~ even-
eens een rol bij zijn groeiende belang-
stelling \'(lor vrouwensrudies. feminis-
tische denkers vulden kemten die hij
ontdektr hij lb.bermas. de Duitse filo-
soof die door Kunneman al jaren
wordt bestudeerd. ~lk hrb ern inrellec-
tilde behoefte aan grote systemen, aan
heldere kaders waar je culturele \'er-
schijnselen in kllnt plaatsen.llabermas
gaf dat: hij heeft een fantastisch sys-
teem, alles past perfect in elkaar. Al.
Iren, Habermas schrijft uitsluitend
over taal, en zelden over verlangen.
erotiek of over het lichaam. Die ele-
menten ging ik missen."
Hij legt uit: "Ik hrh diep gerouwd om
verschillende gestorvrn familieleden.
Die rouw was een ingrijpend, 7.eer li-
chamdijk proces. liet duurde een hele
tijd voordat ik emotioneel en lichame"
lijk op orde was en kon begrijpen wat
er in mijn leven was gebeurd. Hetzelfde
grldt voor seksualiteit. Ik heb er lang
over geda;1ll voordat ik echt kon be-
grijpen dat mijn verlangen niet het ver-

langen van mijn partner is. Dat het cul-
turele beeld, waarin mannen macht
hebbrn over \"Touwen, was versmolten
met mijn eigen verlangens. Dat als ik
zin heb, dat zij dat nog niet hoeft te
hebben, om het simpel te zeggen.
Feministis<.:he denkers houden zich al
herllang met dit soort processen bezig.
Dit is e~n van de mrest hoopge\'ende
ontwikkelingen. Zij d~nken na over
hoc je mrt mensen omgaat zonder ze te
manipulcr~n. En over hoc je met jezelf
omgaar, met je eigen lichaam als een
aanknopingspunt voor solidariteit met
ander~n. Dat klopt meI ervanngen IJl

mijn eigen leven."

Onder stress
Harry Kunneman grijpt terug op het
oorspronkelijke gespr~ksonderwcrp:
'Kijk eellS hoc al die walkman-ego's
omspringen met hun lichaam! \'i/e
slaan onder sness en joggen het er uit
of doen fanatiek aan fitness. Tegelijk
eten en drinken we in grote hoeveelhe-
den. Het lichaam is een foodprocessor,
waar voortdurend chips en kaas en
drank in gaat. 7Ond~r dat het (Ven kan
vertragen of stilstaan. Ik merk het als
ik mensen op brzoek krijg. Dat gaal
gepaard met een continue ,Ianvoer van
eten. Natuurlijk, dat kan heel fijn 7.ijn,

maar soms staat dat al dar eten en drin.
krn in groot contrast met wat er soci-
aal en emotioned gebeurt, met de aan-
dacht die je elkaar wilt grven.~ Hij
trekt de v~rgdiiking met repressieve re-
gimes: "Ze richten mensen af, kneden
lichamen totdat ze volledig s(}ciaal be-
zet zijn, en mensen niets mrer kunnen
voelen. In feminisme gaat hl.t er ook
om het lichaam vrij te maken, wnder
dat het vervalt in hedonisme of n:pre~'
sie. Het ider Îs: een andere omgang met
hel lichaam maakt andere relaties mo-
gelijk. Daar komt de belofte bij dat dan
ook mannen de kloof verkleinen tussen
culturele beelden en hun eigen li.
chaamshrleving - ze meer individu
worden, wat de kwalireit van relatirs
verbetert. ~
Zorg voor zi(hzelf
De opmars van de walkm;ln.cgo's ~taar
ook centraal in Kunnemans opzienba-
rende artikel m'er de toekomst van het
Humanistisch Verbond (Rekenschap,
Juni 1995). Hij pleit hierin voor huma-
nisti"he activiteiten die aansluiten bij
individuen die zoeken naar hun eigen
leefsriil. Expliciet humanistische am.

Eten el/ dril/keil soms ill groot
COII/rastmet de aal/d,leht die je
elkaar wilt gez'e".

.-oc;----,•....- --
'T:""r jw 'i J~_.s..f~~_....- :

o.
•o
o.
o

HD"ANI.T 10 s':rTI:".I:R I •••



Overleeft de samenleving
het individu?

woorden op grOte vragen zijn wenselijk. g
Is het nu zo dat hij het humanisme ook :
als een theemutsculruur beschouwt? ~
Kunneman zucht. Een complexe vraag. I

"In mijn ogen is het HV een ml.'nge1ing ••
van theemutsencultuur, individualisme 0

van het walkman-ego en ook van open ;;
individualisme. :-'let die vermenging
wordt weinig helder omgegaan. De fi-
nanciele basis is tot op l-ekere hoogte
die \'an een theemutsencultuur, en het
is begrijpelijk dat het HV daar om
pragmatische n:denen voor kiest.
:"Jeem de geestelijke verwrging. Die is
nog steeds gebaseerd op een verzuilde
samenleving: een katholiek heen een
pastoor nodig, een protestant een pre-
dikant en een humanist een geestelijk
werker. Maar in mijn ogen heeft het
walkman.ego helemaal geen behoefte
aan een vertegenwoordiger van een
geestelijke stroming. Je kunt mensen
niet meer aanspreken alsof l-e behoren
tot een genootschap of l."en levensbe.
s~'houwdijke stroming. Tachtig pro-
cent van de jongeren wil dat niet. en ik
ben geneigd dat als een vooruitgang te
besehouwen. Ook walkman-ego's heh.
bl."nhehoefte aan stimulerende discus-
sies over bcstaansvragen. Spreek ze aan
als memen die willen praten over hun
zorg voor 7.ichzclf, zoals Henk .\lan-
schot dat noemt, en nid als potentiële
HV-leden die verwrging nodig heb-
ben. Vergeet niet, het walkman-ego

Een grote groep mensen
krijgt het gevoel

opgedrongen dat ze
falen, omdat ze niet
voldoen aan bet
dominante ideaal

heeft het moeilijk, vooral als de gren-
zen zichtbaar worden van 'ik kan het
maken', als je ziek wordt bijvoorbeeld.
Dat zijn problemen waar velen van ons
tegen aan lopen.
Ik denk dat het HV nieuwe platforms
moet creëren waar mensen met elkaar
over hun bestaansvragen kunnen spre-
ken, waarna ze naar huis kunnen gaan
om zelf Je weg te nemen die bij hun le-
ven past. En dan nil."thij de uitgang een
acceptgiro's klaarleggen ten bate van
de duh. Dat duh-idee botst met het
humanistische idee van autonomie,
van zelf keuzes kunnen maken. Nu eet
het HV van twee walletjes. Ik vind dat
we, zekl.'r intern, als dl.' donder helder
moeten krijgen waar het Humanistisch
Verhond naar toe moer." •

De grootste vl.'rworvenheid \'an de lllO-
derne samenlevin~ is het individu. Indi-
vidualisme geeft uitdrukking aan de
~rote vrijheid en mondigheid van de
moderne burger, maar ook aan l.'en
sterke zelfgerichtheid. Betekent indivi-
dualisme Ilorm\'ef\'aging en onver-
schilligheid dil."de solidaritl.'it van bur-
gers ondermijnt, of i, er juist sprake
van een nieuwe moraal van oordeel-
kundigheid en authl'nciteit? Techni-
sdll." en economi,ehe ontwikkelingen
dwingen de mens te zoeken naar nieu-
we grenzen en gl'pa,te manieren van
communicatie. Overcon,umptie en de
afhraak van het milieu zijn redl."n (Ot

zorg. Is het mogelijk om een eigentijdse
oplo<;sing \'oor de7.e probkmen te vin-
den die reeht doen aan de fundamente-
le waarden van de democratie: Hij-
heid, rechtvaardigheid en solidariteit?

liet Ilumanistisch Verbond organi-
seert dit symposium over de vraag naar
de toekomst van democtatische waar-
den. Gerard de Vries (Rijksuniversiteit
Limhurg) stdt de vraag naar de sp,ln-
ning tussen individu en samenleving.
Roh HoU[epen (Rijksuniversiteit Lim-
hurg) gaat in op de praktische implica-
ties van het individualisme op de pluri-
forme Ncdl.'r1andse samenleving. ,\1i-
(hiel Korthals ,Landbouwuniversiteit
Wagl."ning("n) hehandelt vanuit het
oogpunt van de milieuproblematiek de

Harry KunnemaIl:
Een andere

omgang met het
/ic/wam maakt
andere relaties

mogelijk

Haag of democratische sturing van
technologische ontwikkelingen moge-
lijk en wenselijk is. Harer Kunneman
(Universiteit voor Humanistiek) wordt
de vraag voorgelegd of er überhaupt
wel sprake is van een hedreiging van de
samenleving door het individu.
In het middaggedeelte gaan Thijs
\Völrgens (PvdA) en Klaas Groenvcld,
directeur \'an de Teldersstichting
{VVD} in debat over de vra;lg naar de
taak en macht van de politiek in de he-
dendaagse ge'individualisl'erde samen-
leving. Jo, de Beus, Rijksuniversiteit
Groningen, zit dit debat VOOf.

Het symposium vindt plaatS op zater-
dag 13 september in hl."tcsn, Kromme
Nieuwegracht 39 in Utrecht en duurt
van 10.00 rot 17.15 uur. De prijs bl."-
draagt f 15,- voor niet-leden van hl."t
Humanistisch Verhond en f 15,- voor
leden. Als u wilt lunchen octaalt u
f 15,- extra.
U kunt zich opgevl.'n door het juiste be-
drag over te maken op gironummer
197930 van het Hum,mÎstisch Ver-
hond te Utrecht onder vermelding van
'symposium 13 sl."ptl."mher', het ge-
wenste aantal kaarten en eventueel her
aantal lunches.
Voor meer informatie en reserverin-
gen: Gert van Dijk of Raoul Wirtz, Hu-
manistisch Verhond, tel. 030-391100
(maandag tfm donderdag).
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Benno Premsela over kwaliteit van het leven, de omgevIng en de kunst



Jnredelijke optimist
Men hoeft maar Bijcnkorf.ctalages, Van Besouw-tapijt en de Lotek-
lamp te noemen. en men is cr: Benna Premse!a, ÎntcrÎeurarchitect
en ontwerper van internationale faam, kunstkenner en 'vader van de
homo-emancipatie', Bovendien komt men in tal van commissies,
raden, stichtingen en fondsen zijn naam tegen. Als voorzitter, als
jurylid. Zodra het woord 'cultuur' valt, wordt er bij hem aange-
klopt. Een gesprek met Benno Prcmscla over kwaliteit: van het
leven, van de omgeving, cn van kunst.

DOOR KARI. AIICNA

"Een vraag die men mij nogal eens
stelt, is: 'wat vindt je vall de meubels in
dat en uat huis, is hl,t niet een vreselijk
interieur?' Door zo'n vraag voel ik me
ontzettend helediAd. Dat ik op dié
kwaliteiten wordt aangesproken! Op
dit soort vragen heb ik een pittige
dooddoener gevonden: dat je aao het
interieur niet kunt zien of iemand on-
dnduikers heeft gehad. Want ik ont-
moet de kukste mensen in de meest af-
schuwelijke interieurs. En omge-
keerd .•,
Soms schromen mensen om hem en
zijn partner Friso uit te nodigen . .\Iet
het argument dat zij met hun eigen in-
terieur niet tevoorschijn kunnen ko-
men hij Premsela. Kwetsend, vindt hij.
Heb je interesse in de mensen zelf, dat
zou de Haag moeten zijn. ~Zolang de
mensen het zelf leuk vinden, is het wat
mij betreft goed. Je zult van mij dan
ook geen t:ommentaar krijgen dat ik
die spullen ma:lr niks vind."
Voor hem geldt dat de gebruiker cen-
traal staat, de omgeving is achter-
grond. Of het nu gaat om meuhels in
een interieur of om een huis: het mo\.'t
er als vanzelfsprekend staan. Vooral

niet hinderlijk, vervelend of opdringe-
rig. ~Ik houd \'an simpel, recht en
rond," zegt Benno Pr\.'msela, die dol is
op een ingehouden vormgeving. "Zo
moet een gebouw zich vanzelf wijzen.
.•••.Iensen moeten er in ieder geval geen
laSt van hebhen - en als het kan wat
vreugde. "

Verplichte nummers
"De meeste mensen houden van veel
visuele drukte, van vol in plaats van
leeg. De algemene slllaak is helaas niet
zo goed ontwikkeld. Men kieH nog al-
tijd voor trends, voor status. Ze heb-
hen geen t"igen interieur, maar bijvoor-
beeld een Jan des Bouvrie-interieur. In
het algeme\.'n kunn\.'n mensen ook niet
weten wat ze leuk vinden, ze zijn er im-
mers niet mee opgegroeid en er is een
totaal gebrek aan zinnige informatie.
Ze doen dus wat and\.'re mensen zeg-
gen en wat ze al kennen. Hun normen
zijn gebast"erd op afgekloven en klaar-
gestoomde informatie. Het leidt tot een
rijtje verplichte nummets. Mensen zit-
ten vol met clichés.
Clichés zijn regels van anderen. Men-
sen stre\'euilaar zekerheid, na:H het er-
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Ik ontmoet de leukste mensen in de meest
afschuwelijke interieurs. En omgekeerd.

gens bij horen. Een cliché hee& vee! te
maken met status: hoed op naar de ko-
ningin, smoking en avondjurk naar het
Concertgebouw. De kaasschaaf als
verlovingscadeau. Moederdag. Ver-
jaardagen. Ik heb er nooit veel voor ge-
voeld om mijn verjaardag te vieren.
Gelukkig ben ik op 4 mei jarig: natio-
nale rouwdag, daar ben ik makkelijk
van af.
Status is gebaseerd op groepsbeslissin-
gen - het geeft geen eigen beslissingen
weer. Maar esthetiek is juist iets wat je
zèlf vindt, waar je zèlf over beslist. Ik
ben dan ook tegen status, mensen moe-
ten hun waarde ontlenen aan zichzelf
en niet aan de voorwerpen die ze om
zich heen verzamelen."

Ik erger me aan clichés, of dat nu In
kleding, in produkten, in architectuur,
of in taal is. 'Doeg', is het nu: hoe krijg
je het uit je mond! Clichés werken in de
hand dat je iets overneemt zonder er bij
na te denken. Voor het vervallen in dat
soort automatismen moet je oppas-
sen."
U zat laatst zonder stropdas naast de
koningin. Vindt u het cliché om dan

een das te dragen? Lachend: "Ik ben
niet tegen alles in prOtest - dan zou ik
zelf een cliché zijn! Af en toe draag ik
wel een stropdas. Het hangt af van de
boord van mijn overhemd en van de
rest van mijn kleding. Het moet in har-
mome zIJn."
Ooit zei u dat mensen juist door onze-
kerheid in clichés vervallen. Hoe zit dat
bij u?
"Ik ben wel een heel onzeker iemand
maar ik verval daardoor niet in clichés.
Dat komt omdat ik tegelijkertijd zo
ontzettend nieuwsgierig ben."

Prikkelend. kunst
"Beeldende kunst doorbreekt iedere
standaardisering, je wordt er steeds
aan iets anders uitgeleverd. Het laat je
niet los, het pakt je aan: het gooit
voortdurend je oordelen en voor-oor-
delen te grabbel. Kunstenaars hebben
commentaar, ze lokken je uit je tent.

Neem het observatorium van de kun-
stenaar Morris in de Flevopolder. Het
ligt daar heel prachtig in dat man-ma-
de landschap met die eindeloze hori-
zon. Dat kunstwerk is zo conceptueel:
je moet er naar toe, je moet wachten,
het dwingt je om te kijken op een be-
paald moment, namelijk 21 juni, wan-
neer de zon het langst op is. Het kunst-
werk is een ijkpunt in de tijdloosheid.

"Het meest prikkelende van kunst vind
ik het geheim dat er in verborgen zit.
Waarom kan iedereen nog altijd naar
het Gezicht op Delft van Vermeer kij-
ken? Waarom raak je daar niet op uit-
gekeken? Omdat er een geheim in het
schilderij verborgen zit. Of neem die
Japanse tuinen, daar ben ik dol op. In

Op 21 juni kreeg Benno Premsew de
Zillleren An;er uitgereikt door Prins
Bernard.



Je kunt dingen niet tijdloos ontwerpen,
dingen wórden tijdloos.

veel van die fuiIH:nSPl:eltzich een mys-
terie af. Ik kan niet ontdekken wat er
aan de hand is, maar cr spreekt een
enorm ruimtelijk gevoel uit. Of neem
de Perzische en Arabische architectuur
die minimale zwaartekracht heeft. Hoe
dat komt? Dat is juist het geheim!~
Het gaat hem om de spanning zolang je
cr naar kijkt, nil:t om de ontrafeling
achteraf. ~Een geheim moet je niet wil-
len oplepelen met een bl:stek van woor-
den. Op het moment dat je het geheim
zou begrijpen, zou Ct niets ml:er aan
zijn." Het is juist het geheim zelf waar
hij plezier in heeft.

"Veel mensen denken dat je kunst me-
teen moet kunnen begrijpen. Anders is
het niks. .\1aar daar gaat het niet om.
Om de visie van een kunstenaar te be-
grijpen, moet je wel enige grammatica
kennen, zoals je ook bij het leren van
een taal nodig hebt. Je moet er t"t"I1
beetje inkruipen, je dingen eigen ma-
ken. Dan leidt het pas tot communica-
tie. ~
Je kunt het doorbreken van standarise-
ring vergelijken met breien. Waarom
zou het moeten blijven bij één-recht-
één-averecbt: Waarom niet l:l:I1Sil:ts
anders, zodat je niet vast gaat zitten.
Als mrusen hl:t niet wiJlen, is het mij
ook goed. 1-taar je misr dan wel een
boel. Of dat nu in de kunst, de archi-
tectuur of in de muzil:k is.

Tijdloze dingen
"Kwaliteit heeft iets tijdloos in zicb.
Sommige prndukten bebben zoveel
kwaliteit in zich dat ze mee kunnen
gaan in de tijd. Je kunt dingen niet tijd-
lons ontwerpen: dingen wórden tijd-
loos. Zoals de Fortuny-jurk. Een ge-
plissn"rde zijden jurk dil' je in een prop
in je ras kunt doen en dil' je daarna aan
kunt trekken en altijd perfect zit. Hon-
derd jaar oud, en dl' jurk onttrekt zich
toraal aan ieder modehl:eld. Fantas-
risch dat dat bestaat.

Het tegenovergl:stclde van tijdloos is:
modieus, trendmatig. Als ik kritiek heb
op war er in de vormgeving geheurt, is
dat omdat de meeste vormgevers vol-
gens de heersende mode, de beersende
trend werken. En daarbij alles maar
voor vanzelfsprekend aannemen. Alle-
maal gemakzucht. Ze hehhen cr niets
voor OpZIJmoeren zenen.

En bet gaat cr om dat je mer l:en Ol\t-
wikkeling iets toevoegt. Laat ik een
~'oorbeeld geven uit de danswereld.
Hans van J\tanen zei ooit dat hij de
dansvloer gebruikt die .\1artha Gra.
ham hem heeft aang~geVt'n. Graham
heeft indertijd met haar heel eigen
dallsstijl de vloer ol\tdàt. Vroeger

deed dl' dansvloer nil:t mee - alles pro-
beerde te zweven. Vervolgens wist
Hans van .\tanen 'de aangever vloer'
heel goed op zijn eigen manier tr ge-
bruikel\. Je morr je natuurlijk wel altijd
aan de goede mensen spiegelen.
SoltSass zei ooit dat hij zijn principes
had moeten verloochenen. Dar kon ik
heel gord begrijpen. Dat is heel moei-
lijk, dan heb je iets opzij moeten zetten.
Dan ben je op l'en gouden manier be-
zig."

~In de vormgeving is het moeilijk om je
principes opzij te zt'rten. "'laar ik vind
bet onmogelijk om mijn principl:s,
mijn maatstaven zomaar te veranderen
bij dl' manier waarop ik in hrT leven
sta. Neem de discussie die indertijd
speelde over het al dan niet vrijlaren
van de drie van Breda. Wèl vrijlaten,
vond ik. :\tijn principe is: we leven in
een democratie, en dat hetekent onder
merr dat iemand die levenslang krijgt
na 25 jaar wordt vrijgelaten. Voor de
ergste oorlogsmisdadigers wrander ik
mijn principes niet! Als ik die prijsgeef,
ben ik pas e,ht verloren. Want dan be-
geef je je in een richring die je met alle
geweld moet bestrijden. Daarom vond
ik indertijd die brid \.an Einstein aan

Roosevclt heel emotioneel. Daarin
'iChreefhij dat hij altijd tegen atoombe-
wapening was geweest, maar dat bij in
dît geval bereid was nwe te gaan in het
idee een atoomhom tegen Hitler te ge-
bruiken. Je weet wat er verdl:r geheur-
de; de atoomhom werd uiteinddijk in
Japan gehruikt, waar hij oorspronke-
lijk nirt voor was bedoeld. Je principes
verlaten vind ik dus moeilijk. Wel moet
je Jeprincipes keer op keer tesren."

Benno Premsela groeidr op in een gezin
met een open, toleranre, humanistische
sfeer, en kreeg e<:nopvoeding zonder
taboes. Heeft hij hdemaal gl:en taboes:
"Nel'. ,\-laar er zijn wel dingen die ik
onredelijk vind. Zoals misbruik maken
van mensen. Alles wat ongelijk is, kan
ik niet hevatten. Ongelijkheid heeft al.
tijd te m,lken met misbruik van geld l:n
machr. Wat voor mij telt is vrijwillig-
heid. Gelijkheid."

Kwaliteit van het leven
Dl: kwaliteit van een relatie ligt voor
mij in communicatie. Her is t"ssentieel
dat je gezamenlijke imen~sses heht, el-
kaar iets te wrtellen heht. Dat hoeft
niet per se tot praren te It'iden. Als je je

Mensen moeten hun
waarde niet ontlenen
aan de voorwerpen
die ze om zich heen

verzamelen

hloed in je oren hoort kloppen, als cr
l'en oon'erdovl:nde stilte is, wat is dan
il\teressanter: praten of stilte. Soms
stilte. :\1aar mensen veranderen, en ik
geloof dan ook niet in eeuwigdurende
liefde, in zekerheden als het gaat om
menselijke emoties en relaties.
Je zult steeds weer de balans mOl:ten
~.inden in een relatie. Als je je almaar
aanpa'it - omdat je van iemand houdt -
lever je jezelf in. Als je niets neemt, le-
ver je de relatie in. Die balans is heel
moeilijk, maar het maakt het levrn ook
interl:ssant. Stel je \'oor als je alles van
tevoren zou weren!"

Mentaal raam
Door ziin persoonlijkheid en kennis
heeft I'remse!a een inspirerende in-
vloed in de kunstwereld. Het gaat er

hem om dat mensen blijven zoeken
naar het volgende mentale raam dat
open kan. Wat waren voor hem zdf
mentale eye-openers:
~Dat overkomt je als je vooroordelen
hebt. Toen ik in Rome ooit het visioen
van de Heilige Teresa van Bemini ging
opzoeken, dacht ik dat het een vreselijk
melodrama zou zijn. Dat ik cr zo weer
uit wu lopen. Ik kwam binnen, zag hrt
Barokke beeldwerk in z'n omgeving en
vond hrt prachtig. Terwijl ik helemaal
niet van Barok houd.
En zo zag ik bij een ballet in 1959 voor
het eersr dar iemand de choreografie,
de costuums én het licht deed. Dat lichr
iers aparts was in een vourstdling.
Licht: een aparte vormgeving. Daar
heb ik naderhand zoveel van geleerd.
Toen ik in de jaren zestig decors maak-
te, heb ik er dan ook apart iemand
voor het licht bij gehaald."
"Wat me beweegt om in al die besturrn
te zitten? Van anderen ben ik te weten
~~koml:n, dat ik wel bestuurlijk talent
heb. Omdat ik almaar voor bestuurlij-
ke functies gevraagd ben, overzie ik in-
middels veel rerreinen. Ik weet daar-
door veel. Dat heb ik voornamelijk aan
anderen te danken. Dat vind ik leuk, •.
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Als je je almaar aanpast omdat je van iemand
houdt, lever je jezelf in.

het motiveert me, Liefdadigheid be-
staat niet. Je doet het om iets in jezelf tr
bevredigen. Ik stred niet naar macht,
\loei me voor niks geroeprn. Ik hoef ge-
lukkig nirt de deskundige van wie of
wat ook te zijn, ik ben onafhankelijk,
Ik ga op zoek naar dingen die stagnr-
ren, Zir ik iets, dan ben ik een reuze
drammer. Het ontbreekt mt"totaal aan
faalangst. Vandaar dat ik de dingen op
een pittige, direCte manit"r naar \loren
breng. Ik ben het tegenovergestelde
van een diplomaat.
Dat ik in al die besturen zit heeft ook te
maken met de dubbele discriminatie
waarin ik ben opgegroeid. :\Iet hn
jood.zijn en homo-zijn. Wil je door
discriminatie in de saml:nle\ling niet
onder gaan, dan 1ll01.'tje iets doen, Dat
soort \'ef1.et is belangrijk \loor cultuur
zelf. n

Zilveren Anjer
Benno I'rrmsela kreeg recentelijk de
Zilveren Anjl.'r door Prins lkrnhard
uitgereikt - een prijs voor wie zich in
zijn vrije tijd belangeloos voor de cul-
tuur inzet. Dertig jaar geleden wu hij
dil' prijs nooit hebben gekregen, zegt

hij, doelrnd op de lange periode tussen
1961 en 1971 dat het COC kerr op
keet t('vergeefs Koninklijke Goedkeu-
ring had aangt"vraagd. Dl' vereniging
zou mensen wl:erhouden van het hete-
rosexuele lewn, of hen zelfs aanzrttell
tot hOlll05exualiteit. Aan Henno Prem-
sela werd meerdere malrn gel"taall.dof
het mogelijk was om m,lOnen te verlei-
d!"n Wt homosextleel gedrall.. \X'aarop
ik antwoordde: 'jamml'r genoeg nid.'
~Alleen al het woor<l 'verleiden', het
drukt ongelijkwaardigheid uit. Er
wordt toch ook niet aan h!"tero's ge-
vraagd of ze een ander kunnen \lerlei-
den tot heterosexualiteit! :\Iaar we
hebhen er veel van gek'erd. Bijmor-
beeld dat we de politieke vertegen-
woordigers niet alleen moesten ""'ijzen
op hun wranrwoordelijkheid in deze
kwestie, maar hen ook aan hun belofte
moesten houden zodra ze in de rege-
ring kwamen. Dat heeft Van Agt gewe'

ten. Hij kreeg meteen bericht van ons:
waar blijft die erkenning: Toen moest
iew!,,!.
En nu dan de uitreiking \lan de Zilve-
ren Anjer. Friso en ik zatrn naast ko-
ningin Heatrix en prinses Juliana. FOllr

qlfl!I!IIS UI/ <l row, fluisterde Friso mij
toe. n

Benno I'remscla wordt lyrisch als hij
praat o\"cr architectuur of kunstwer-
ken die de waarde overlaten aan Je
mens zelf: die er als vanzelfsprekend
staan en rust uitstralen. unie gewoon
indrukwekkend I.ijn in hun soberheid:
je moet goed kijken om het te z.ien.~
Het gaar om her goede evenwicht tus-
sen verschillende onderdelen. 1Iaten
moeten elkaar aankunnen, daar draait
her om.
De tatami, de Japame eenheidsmat, die
de maat vormt waarnaar alle Japame
huizen zijn gebouwd, vindt Premsda

(
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Binnen het team geestelijke veuorgmg in VerpleeghUIS Lindendaells m verband
met het vertrek van één der huidige functionarrssen de volgende vacature ontstaan."

HUMANISTISCH RAADSVROUWE/MAN
TEVENS TEAMCOÖRDINATOR

voor 14 uur per week

Funeli e- inlor mati e:
Het team geestelijke verzorging bestaat Uit een RK pastor, een protestants.christelijke pastoraal werker en een
humanistisch raadsvrouwe en maakt deel uit van de psychosociale dienst. U verleent professionele begeleiding
aan individuele bewoners en u levert een bijdrage aan de optimalisering van het woon. en leefklimaat.
Ook ondersteunt u medewerkers bij beslissingen van medisch.ethische aard. Bovendien coördineert u het aanbod
van geestelijke verzorging en draagt u lOrg voor het mede ontwikkelen van een zorgvisie waaraan door de
psychosociale dienst gezamenlijk gestalte wordt gegeven. Met de realisatie van het tweede verpleeghuis zal een
capaciteitsuitbreid ing plaatsvinden.

Wat wij vragen:
U heelt een afgeronde opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek of het Humanistisch Opleidingsinstituut.
U heelt een open instelling t.a,v. andere levensbeschouviingen en u heeft affiniteit met en kennis van de proble-
matiek van de oudere mens. Tevens beschikt u over Uitstekende sociale vaardigheden en u heelt ervaring en/ot
opleiding op het gebied van beleidsontwikkeling.
Wal wij bieden:
Het salariS en de arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAOvoor het Ziekenhuiswezen. De functie is ingedeeld in
functiegroep 60 (salaris tussen f 4.146.- en f 6.467,-). Bij de selectie zullen meerdere disciplines worden
betrokken. Aangaande de aanstelling vindt afstemming plaats mei het HumanistiSCh VerbOnd.

Hoe kunl u reageren:
Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met mevr. E_van Woerkom, hootd PsyChosociale dienst, tel. 02290-12950,
loestel298. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u lOl en met 23 september a,s, richten aan de afdeling personeels-
zaken van Lindendael, t.a.v. mevr. A. Glas, Koepoortsl'leg 35,1624 AB Hoorn,
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een schoolvoorbeeld vao maatvoering
en beperking: het is terughoudend ten
opzichte van de mensen. Net als Japan-
se tuinen. "Bijna ongemerkt stap je \.an
t"en tuinpad in een huis: het zijn mees-
ters in de overgangen tussen binnen en
buiten. ~
Premsela windt zich np als mensen
juist tevoorschijn willen komen met
macht, met geld. .\let ornamenten.
.\let kunst als redding \.an een pbn. als
franje.

"Alleen in de Arabische en Perzische
,Hchitrctuur zijn orn,lmenten zo toege-
pasr dat het één wordt met de architec-
tuur. Door die eenheid is het als een
droom. Ikr onttrekt zich aan hrt aard.
sc. 'W'ateen wrheelding! Het meest po-
sitieve waar de men, toe in staat is.~

"Ik ben een ollrt"de1ijke optimist. We
houden maar vol. Er zijn temlotre 7.0-

Wil je door discrimina-
tie in de samenleving
niet onder gaan. dan
moet je iets doén.

veel voorbeelden van kansen die men-
sen ht"bbt"nom zich te verheffen boven
dageliiks gezeur. AI is het voor velen
niet kuk. Soms heb ik te doen met dl'
mensheid. Zo heeft de kerk er niet toe
bijgedragen om mensen gelukkig te
maken. Ze heeft mensen voorname1iik
een schuldbesef aangepraat. En ook ar.
chitectuur is een neerslag van een hou-
ding, van een aanpak. Soms is het om
macht te bereiken. Denk mJar aan
Speer ten tijde van Hitler. Dat doet veel
denken aan de Aida, waar de slaven
voorbii marcheren.

Die façades, al die plomp: allemaal uit-
drukking van geld en macht van de eli-
re. Daar ben ik hui\"Crigvoo!."

Het gesprek met Benno Premsela is af-
gelopen. Op weg naar de deur zie ik
twee Loteklampen staan. Die naam
slaat op low tee/mie. De Lorek-Iamp is
immas niet meer dan in elkaar gelast
ijzerdraad met papier er omheen. Tege-
liikertijd doet de naam Lotek denken
aan de Lotus - de romantische Japanse
hloem. Voelend aan de iets uitstekende
dunne ijzerdraadjes, Legr hij inl.-ocnswat
zorgelijk dat men onlangs regen hem
zei dat de lamp gevaarliik voor kinde-
ren zou zijn. Welnee, zeg ik . ik heh
[V,Te Loteklampen en vier kinderen
thuis - daarvoor is de constructie veel
re licht. Als een rechtgeaarde functio-
nalist - gebruiker centraal - haalt Prem-
sda opgelucht adem.

•

DE LOTEK-LAMP
GRATIS IN UW HUIS?

De speciale Lotek-Iamp die Benno

Premscla in 1987 ontwierp,

is in heel wat interieurs een

vertrouwd object. Frappant eenvoudig

en daardoor misschien wel tijdloos,

past deze lamp in bijna elke inrichting.

De lamp kan op vier verschillende

standen worden gezet (op de foto

is de hoogste stand afgebeeld).

U maakt kans op een gratis exemplaar

van deze lamp van f 150.-

als u vóór maandag 18 september een

kaartje met uw naam en adres stuurt

naar de redactie van de Humanist:

Postbus 114,3500 AC Utrecht.
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Mensenrechten-activiste Xiaorong Li over de Wereldvrouwenconferentie

Geweld tegen vrouwen
in China
niet aan de orde in Beijing

Dat de vierde VN-WercJdvrouwenconferentie uitgerekend in Beijing plaatsvindt,
heeft iets ironisch. Want hoewel China hij de Verenigde Naties een goede reputatie
schijnt te hebben op het gebied van de vrouwenemancipatie, is de onderdrukking
en discriminatie van Chinese vrouwen nog steeds schrijnend. Volgens de Chinese
filosofe en mensenrechten activiste Xiaorong Li, die onlangs op uitnodiging van het
Humanistisch Overleg Mensenrechten naar Nederland kwam, is China er vooral
op uit om via de conferentie z'n mondiale imago op te vijzelen.

DOOR JAMseR SCHOTTCLRDRCICR

Van de vierde \'('ercldvrouwenconfe-
rentic, die in september vrouwen uit al-
le werelddelen naar Beijing brengt, wl-
len de Chinezen 7,elf weinig merken.
Deze eerste internationale mega-confe-
rentie in China is met z.ware veilig-
heidsmaatregelen omgeven om te voor-
komen dat de deelneemsters in cOnlact
komen met de Chinese bevolking. De
regering is vooral bezorgd over de
schaduwconferentie van onafhankelii-
ke groeperingen die ongeveer dezrlfdr
periode plaatsvindt. Ruim 35000 bui-
tenlandse deelneemsterS hrbben zich
hiervoor ingeschreven. De Chinesr
Vrouwenbond, in wiens handen de or-
ganisatie van beide rvenementen be-
rust, vteest dat 'vijandige krachten uit
binnen- en buitenland dit platform zul-
len aangrijprn VOOtsabotage en aan-
vallen op de overheid'. Aan de eigen
bevolking wordt de schaduwconfrren-
tic afgeschilderd als 'een bijeenkomst
van nudisten. homoseksuelen en pros-
tituées'.
~De regering is doodsbenauwd dat de
vrouwenconferrntie zal worden benut
voor verzet tegen de politieke repres.
sien, zegt filosofe en mensenre(,;htenacti-
viste Xiaorong Li, z_dfbetrokken bij de
voorbereidingen voor deze conferentie.
"Bovendien is bet ondenverp vrouwrn-
rechten in China zelf een uitermate hei-

kei punt. De regering wil niet dal goede
naam die China in dit opzicht in het
westen beeft, wordt doorgeprikt. Daar-
om houdt de overheid de hele conferen-
tie nauwgezet ondrr controle."

Niet welkom
Xiaoron~ Li is zelf één van de men~en
die Cbina's grens in sepTember naar
verwachting niet zullen kunnen pas,r-
ren. De .)7-jarige politiek-filo~ofe heeft
zich, sind~ zij in '89 geschokt werd
dnor het bloedbad op het Plein van de
Hemelse Vrede, toegelegd op bet on.
derwerp 'men~enrechten'. In de Ver-
nigde Staten, waarheen zij in 1987 ging
om onderzoek te doen aan de Stanford
Universiteit, ontwikkelde zij een band-
boek voor men~enrechten waarop
slachroffers van de Cbinese repressie
zich internationaal konden beroepen.
Samen met de onafhankelijke steun-
groep Human Rights in China (waar-
van zij vice-voorzitter is) probeert zij
sinds die Tijd vanuit de VS de mensen-
re(,;htenschendingen in haar land in de
0pt'nbaarhrid te brengen. Sinds de Chi-
nese luchthavenautoriteiten vorig jaar
bij haar bezoek aan haar vaderland
dikke bundels informatie over dit on-
derwerp confi~q\leerden, weet de filo-
sofe dat zij niet welkom zal ûjn. "Het
blrek dat ik al die tijd was gevolgd en

dat mijn telefoon was afgetapt. De
overheid z.ietmii als een bedreiging. n
Ook de steungroep Human Rights in
Cbina, die uitgebreid onder7.0ck doet
naar de rechten van Chinese vrouwen,
is niet wrikom. Het is één van de vijf-
honderd 'niet-gouvernrmentele' groe-
pen dir vergeefs hebben gepoogd te
worden toegelaten tot de officiële
\'rouwenconferentir. Of de groep de
schaduwconferentie zal kunnen bijwo-
nen, is nog niet zeker.
Volgens Xiaorong Li is de belangriik-
ste reden voor China om ûch als gast-
land voor de WrreldvrOllwenconferen-
tic beschikbaar te stellen, een opportu-
nistische. "Deze conferentir is voor
China een goede gelegenheid om bin-
nen de internationale gemerllS<.:hap7.'n
imago te herstellen. Na de ~c:beunenis-
sen van juni '89 veroordeelde de hele
wereld China, en is het land in een iso-
lement geraakt. Door zich te presente-
ren als beijveraar van vrouwenemanci-
patie hOOpTde regering weer interna-
tionaal te worden geaccepteerd.'
Ondertussen worden de r<..-chten VJn
Chinese vrouwen, ondanks de verhete-
ringsprogramma's die de Communisti-
sche Partij sinds 1949 heeft doorge-
voerd, steeds méér met voc:tengetreden.
Xiaorong ti: "In bet westen leeft bij
veel rnt'llsen, ook onder felllinisten, het
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heeld dat China hcr op cmar.cipariege-
hied uitstekend heeft gedaan. Officieel
hebhen Chinese vrouwen indenlaad ge-
lijke rechten gekregen. Er zijn wettelij-
ke verheteringen doorgevoerd zoals het
verhod op polygamie en het n>t:hr om rc
erven, en voorbehoedsmiddelen ljjn
gratis. ,\taar alle vrouwenorganisaties
in China staan onder contn>1c van de
partij en dat betekent dat in geval vall
botsende belangen. de partijbelangen
altijd vóórgaan. Vl."rheteringcn voor
vrouwen worden alleen doorgevoerd
wanneer 1.1." passen in hun straatje.'

Misstanden
hn aantal 'rraditionele' schrijnende
misstanden ht-staat dan ook onvermin-
derd voort. Zo is \'rouwcnmishanJrling
hinnen het huwelijk nog alrijd normaal.
En zijn vrouwenhandel en gedwongen
prostltuue nog STeeds wijdverbreid.
Volgcns officiële bronnen werden in
1993 15000 vrouwen cn meisjes gekid-
napt en verhanddd als bruid of prmti-
ruée. Verder wordt \"ooral op het pLu-
teland aan onderwiis voor meisjes vaak
geen geld 'verspild'; 150 miljoen Chine-
se vrouv."cn t'll meisjes zijn analfabeer.

Door de in\.oering van de 'vrije markt'
de laatste 15 jaar, is de positie van
vrouwen volgens Xiaorong Li verder
verslechterd. "Op de arbeidsmarkt is
openliike discriminatie aan de gang.
Vrouwen h'ldden toch al lagere posi-
ries en verdienen minder dan mannen,
maar zij worden nu ook heT ecrst werk-
loos als de sTaatsondernemingen wor-
den opgeheven. Veel werkgevers, niet
alleen bedrijven maar ook universitei-
ten, weren vrouwen openlijk omdat 1,e
'tc duur' zijn door de kosten van onder
andere zwangerschapsverlof." In die
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Xiaorong Li: Echte kritische femil1isten
zullen in Beijing niet te horen zijn

moederschaps-hinder ûen sommigen
overigens een remedie tegen werkloos-
heid: "Er gaan stemmen op om \'tou-
wen te verplichten tot vier jaar onbe-
taald lwangerschapsverlof • als maat-
regel tegen de werkloosheid, Weer een
voorbeeld van ht"t opportunisme dat de
boventoon voert als het om vrouwen-
belangen gaat."

Eén-ki nd-beleid
Het meest gevoelige punt is \'olgens
Xiaorong Li echter de gewelddadige
bevolkingspolitiek waarmee de Chine-
se regering sinds 1979 tracht de uit zijn
voegen gegroeide populatie terug te
dringen, Bevolkingsbelcid is een thema
dat op de vorige wereldvrouwt"nconfe-
rentie in Cairo uitgebreid aan de orde
kwam: in de slotresolutie draaide hel
om de keuzevrijheid van vrouwen op
dit gebied, In China zelf is het onder-
werp echter nog steeds taboe. Weinig
mensen durven openlijk kritiek te leve-
ren op de wijze waarop het 'één-kind-
heleid' wordt uitgevoerd: meI boetes,

umzegging van medische zorg, con fis-
quering van eigendom en ontslag bij het
werk, maar ook lIIet lijfelijk geweld.
Vrouwen wOfl.1t"ntot in de zevt'nde of
achtste maand \'an hun zwangerschap
gedwongen geahorteerd, en op grote
schaal onvrijwillig gesteriliseerd,
Xiaorong Li heeft het allemaal van
dichthij meegemaakt, en vertelt op in-
gehouden toon gruwelijkheden over
gif-injecties in het hoofd van foetussen.
"Dat soort dingen gebeurt vooral bij
meisjesbabies. een gevolg van de tradi-
tionele voorkeur voor lonen, De over-
heid heeft nu het gebruik van a:ho's voor
geslal:htsbepaling vt"rhoden, maar die
praktijken gaan rustig door, Na de ge-
boorte wurden meisjes vaak almog om-
gehral:ht. of te vondeling gelegd. Of ze
worden verstopt: dan bestaan ze offióee!

niet en zijn verstoken van alle rechten."
De Chinese vrouwenbonden durven de.
ze misstanden nauwelijks ter discussie
te stellen: "Het is gevaarlijk om over dit
onderwerp te praten. Bm'endien zijn ze
bang dat ze over één kam zullen wor-
den geschoren met de westerse critici.
Die zien niet hoe nijpcnd het bc\'ol-
kingspruhlt'em in China is. Ik zelf ben
óók voor bcvolkingsvermindering.
:\1aar dit geweld tegen vruuwen is e~n
aantasting van hun mcnsenrechten. ~

Mantel der liefde
In Bcjing komt de7_ckwestie in septem-
ber ook niet aan de ordc. De door Chi-
na afgevaardigde vrouwen, allen zorg-
vuldig geselecteerd door de ovt"rheid,
zullcn de7.e en andcre tere punten op
zowel de offidële als de schaduwconfe- •••.

Veel activiteiten van humanisten rondom vrouwenconferentie
Ook humanisten in Beijing
Het Humanistisch DIJer/egMensellreciJ-
ten (HOM) neemt vmwf eind augustus
twee weken deel aan het NCO forum
van de Vierde Vl\' WereidIJTOuwe7lCOIt.
ferentie in Beiji/Ig,Chili". Het HOM wil
aa7ldachtvragen voor de mensenrechten
!'<lltvromven, in het biJZonder voor
!'rOUWeTlin amflictgebiedell, vrot/weli;-
ke t,luchtelingen en asielwekers. Works.
hops, die in $dmt'nwerking met f'Oor,l/
vromveIl uit de vele conflicthaarden ill
de wereld wordell georganiseerd, bieden
de mogeliikheid om persormli;ke erva-
ringen uit te wisselen en om te werkelI
aalt strategieihl ter hescherming van .ie
mensenrechten van vrouwen.

HOM en De Salon
Zondag 15 oktober vml /4.30.17.00
uur orgilnisere71het HaAt en de Stich-
tiltg De Salon eel! publiek debat OIJerde
uitkomsten en de betekenis Vilnde Vier-
de VN Were/dvromvenconferentie. De
Saloll f'il!dt pl,lats il! Ortrme, Kromme
Nieuwegracht 62, Utrecht. Meer infor-
matie bij het HOM, tel, 030 - 392134,

Brochure 'Een steen in de vijver'
11!het kader Villlde Vierde VN Wereld-
vroull!el!col!fere7ltie ill Be;;illg, heeft
het Platform Mellsel!rechten Bei;iTlg
'9.1" de brochure 'Eell steen in de l,i;L'er:
mellSenrechten vall vrouwen' uitgege-
VOl. De brochure is geschreven om de
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discussie over mensenrechten van
vrollwen eli geweld tegen I'rouwen te
!'erhreden ell ook niet direct berokke-
nen te informeren. In de brochure is er
a<.lndachtL'onrg~'weld tegen VWllwe/l,
in het hijzonder ten aanzien vatt meis-
jes, zwarte, migrallfen. en t'iuchte/ill-
genvTOuwen; geweld in de Ol'erheids-
en prit'Ófeer, in conflictsitllaties, als
gevolg ~'anmltllrele tradities en religie,
in relatie tot armoede, reprodllktiew
rechten en L'rfJIlwellllandel.
Zolang de voorraad

strekt is deze gratis hrochure bi; het
HOM lJCrkri;gbaar.Bi; bestelling van
meer dan twee exemplaren worden
portokosten in rekening gL'bracht.
HOM, tel. 030-392/34.

Schrijfactie voor Xiao Xuehui
in China
Xiao Xueimi (1950) is ethica, filosofe,
,}()/itiek essayist en "ctiviste voor de
mensenrechtel! en democratie, Ze
woont itt Chettgdll, de hoofdstad I'an
de Chinese pwvÎllcie SicJmall. Als ge-
!'olg van haar politieke acti!'iteiten en
de inhoud vall haar werk zat zi; 19
m,zanden (1989-1990) get'ang['/t en is
ze mishandeld. Na haar vri;latillg ver-
loor zi; haar baan als docente aan de
IIIliversiteit, 1'11er werd plagiaat ge-
pleegd op haar werk, De Chinese !'ei-
ligheidspolitie hOl/dt Xiao Xudmi
contilltl itt de gate/I, opellt haar post elt
lllistert haar telefoon af Zij wordt ge-
dwongen zeer geïsoleerd te levelI, want
haar vrit'nden en collega's ziin niet I'ri;
om haar te bezoekclI.
Om te '''otesteren tegell de scJJendill[!.
Fallhet recht op vri,heid vall mellings-
uiting en vergadering Va/I Dr. Xiao
XI/cimi èll om ha.:lrmoreel te onder-
steunel/, heeft het HOM cm schrijfac.
tie gelanceerd. Meer achtergrondinfor.
matie m'er Xiao Xuehui ell voorbeeld.
brieven zi;n bi; het HOM op te /Iragett,
tel. 030-392134.
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~ tentie met de mantel Jer liefde bedek-
ken. "Echt kritische feministen zullen
in Beijing niet te horen zijn. Bovendien
zijn op het punt van bl'voJkingspolitiek
Je problemen van Chinese (en India~e.
en Mexicaanse) vrouwen lijnrecht te-
gengesteld aan die van veel westerse
vrouwen. Jullie vechten juist voor vrij
toegankelijke voorbehoedsmiddelen! M

Zelf zal Xiaorong Li in haar lezingen en
artikelen vanuit de VS blijven proberen
'een objectiever betiJ' tc geven van de
positie \'30 Chinese vrouwen. :\bar de
Chinese auwriteiten hadden niet hang
hoeven zijn dat zij zelf naaf de vrouwen-
conferentie zou komen. Ze verwacht te-
gen die tijd een kind. Haar eerste.

•

HSN-studiedag over
mensenrechten
voor vrouwen
Op vrijdag 8 december 7,31 het HsN
(Humanistisch studiecrntrum Nrder-
land) in Rotterdam ren studirda~ hou-
den naar aanleiding van de Dag van de
Universele Verklaring van de Rechten
van de Mens op 10 december en de We-
reldvrouwenconferentie die van 4 tot 17
september in Beijing wordt gehouden.
Toelichting: de laatste jaren wordt
vanuit feministisch perspectief de uni-
versaliteit van mensenrechten aan ren
ktitisch ondrrzoek onderworpen. Aan
de ene kant blijkt tegen de eis van spe-
cifieke rechten voor vrouwen het uni-
versele karakter van mensenrechten te
worden ingebracht. In die gedachten-
gang zouden rechten die slechts voor
een specifieke groep van toepassing
zijn, niet onder de mensenrechten val-
len omdat ze strijdig ziin met de uni-
versaliteit daarvan. Aan de andere kant
wordt door feministen juist gewez.en
op een praktijk waarin de universelr
pretentie van mensenrechten niet
wordt waargemaakt wanneer ze niet
voor vrouwen gelden. Op deze HsN-
studiedag zullen o.a. het woord voeren:
Opening door de voorzitter van het da-
gelijks Ocstuur van het Hs:-.J Rob Tiel-
man; inleiding door de dagvoorzittetj
Thomas Spijker boer over vluchtelingen-
recht; Jenny Gold~hmidt (voorzitta
van de Commissie Gelijke Behandeling)
over vrouwenrechten; Rob Buitenweg
over mensennxhten en vrouwenrech-
ten; Greetje den Ouden over haar erva.
ringen tijdem de wereldvrouwenconfe-
rentie in Beijing en iemand van het
HO~I (Humanisti<;Çh Overleg !\tensen-
reçhten). Er is nok tijd ingeruimd voor
di<;Çussie.Voor meer informatie en aan-
melding kont u contact opnemen met
HsN, Postbus 797, 3500 AT Utrecht,
tel. 030-390189 (Hans Hammelburg).

Het is niet de enige tegenstelling die de
vrouwenconferentie parten z.al spelen.
Dl' grote economische, politieke en reli-
gieuze tegenstellingen cn het resulterend
gcharrewar ziln inmiddels brrrd in de
pers uitgemeten. Maar meh is de Vierde
\'(1ereldvrouwenconfeH~ntle volgens Xia-
orong ti geen zinloze gebeurtenis: uDe
vrouwenstrijd in de verschillende landen
heeft toch een hele grote gemeenschap-
pelijke noemrr, die de bijeenkomst hoe
dan ook dr moeite waard maakt. Het
gaat uiteindelijk om respect voor vrou-
wen. Vrouwen willen worden behan-
deld als mensen, met onwrvreemdhare
mensenrechten. Dat is nog altijd de kern
van de vrouwenstrijd overal ter wereld:

(Ingelonden mededeling)

Driejarige upleiding
gedurende negen
weekeinden per jaar
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De huurmoordenaars Vincent en Jules zijn monsterlijk, maar ook heel menselijk

Een groot deel van Nederland is verontrust omdat een ander deel van
Nederland blijkt te genieten van geweld. Het promincnt aanwczigc
gcweld in cnkele reccnte speelfilms wordt in hefti~c bcwoordingen aan de
kaak gesteld. Tarantino's 'Pulp Fiction' is al snel uitgegroeid tot hét voor-
beeld van de 'a-morde' gewe1dsfilm. Ten onrcchte, mcent Marjan Slob.

DOOR MARJA. liLa.
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De filmrecensenten van deze planeet
\"erkcren in grote opschudding. Vorig
jaar bracht de jonge n'gisseur Quentin
Tarantinll een film uit - Pulp Fietion-
waarvan iedrre criTicus onmiddellijk
de filmische kwaliteit erkende. ','>;rat
een goed gt.'lIIa'lkre. sprankelende, ori-
ginele en grappige film!', schrevl."nze
juichend, Ze wezen hl."wonderend op
het ingenieuze script van Tarantino,
wa,lrin meetdere verhaallijnen soepel-
tjes door rlbar lopen, op de gcraffi-
necrdL' manier waarop hij allerll."icita-
tcn uit de filmgeschiedenis in zijn vcr-
haal verwerkt, en op dc glansrollen die
hij zijn acteurs laat spelen. Tarantino
werd uitgeroepen tot gcnie, tot dl."
Hoop van fiollywood, t'n Pulp Fiction
tut de grootste filmische sensatie van
hct afgelopen jaar.

Onbehagen
l'>:uwu je verwachten dat al die op"
schudding na een pomje wel 7.0Ulu-
wen. Medialand wisselt de enc bejuhel-
de film meestal al snel in voor het vol-
gendr 'mecsrerwcrk'. ~laar zo vergaat
her Pulp Fietion niet, Recrmenren en
filmkenners praten cr nog steeds over.
En het opmerkelijke is dat ze d:lt in de
loop van de tijd op een andere manier
zijn gaan doen, Bewondering heeft ge-
zelschap gt'kregen van onhehagen,
\Vant, zo zegt men, de film is wel erg
gewelddadig. Tarantino toont een cy-
nische, nihilisti,che wereld, waarin hij
zijn toeschouwers verleidt om te lachen
om geweld. En dat kan niet. Dat is im-
moreel. In (h: woorden van psychiater
A. van Dantzig, uitge,proken tijdens
een rundetafel-gesprek dat filmtijd-

maken naar de 'gewone' geweldfilm.
Titcls overbodig: zet vanavond de tele-
visie aan, zap wat langs de kanalen en
vroeg of laat is het raak. U heeft een
film te pakken waarin een man het on-
recht van de wereld bestrijdt. :\Iis-
schien is de man van vanavond een
stoere sheriff, misschien zit hij hij de
politie en merkt hij dat lijn superieur
corrupt is, of misschien is het Ramho
wel die in zijn eentje de jungle wivert
van de ongure elementen. Hoe dan
ook; drze man herstelt orde en eer en
daarbij vallen veel, vaak heel veel do-
den, Nog iets ovrr deze man: hij han-
delt lie\'t'r dan hij praat.

Banaal kwaad
Nu naar Pulp Fiction. Tarantino toont
ons twee huurmoordenaars, Vincent en
Jules, die cr gcen enkel prohleem mee
hebben om iemand neer te knallen. Alle
pulpfilms die ie ooit zag hereiden je cr
op voor dat dit de slechterik ken zijn. Ze
hebhen immers gecn hoger dod, ze
moordcn niet om een andere reden dan
geld. Het verontrustende is nu, dat Tar-
antino je die simpele classificatie niet
gunt. Vincent en Jules zijn momterlijk,
maar ook heel menselijk. Ze kletsen,
babbelen, grappen, ouwehoeren én
moorden. Wc zien heil in hun kleinheid
en hun dagelijkshcid. Hun moorden
zijn knullig en terloops en produceren
een hoop bloederige resten. Ze zijn ont-
daan I'an elke heroÏC'k- ook van de her-
oïek van de schurk. Hun kwaad is, om
met Ilannah Arendt re spreken, banaal.
Nu vind ik het al prachtig en rrg 'waar'
om geweld op deze manier van dl"
glans re ontdoen die het in de lopende-

Enfin, Buteh verbreekt zijn belofte,
verslaat zijn tegenstander en moet
vluchten, want de bedrogen Marcellus
zint natuurlijk op wraak. Tijdens zijn
vlucht blijkt dat Butch zijn horloge
heeft laten liggen. Hij moét terug.
Butch krijgt het horloge te pakken, ten
koste van verwikkelingrn die te com-
plex zijn om hier samen te vatten. Van
helang is, dat Buteh - die nooit eerder
iemand heeft vermoord - aan het einde
van de dag tenminste twee doden op
zijn gewcten heeft. Allemaal om eer en
mannelijkhrid, in casu dat horloge,
veilig te stellen. Tarantino lijkt her
haast rituele karakter van Buteh' op-
treden van die dag nog eens te onder-
strepen in de scène waarin Bureh zijn
wapen kiest. Een pistool? Nre. Een
kettingzaag misschien? Ook niet. Een
sarnoeraizwaard, symbool van l'en
krijgerstraditie die rer hoven leven
stelt, vindt Buteh daarentegen gocd bij
zijn missie passen.

Comfortabele positie
Geweld in films is niets bijzonders. In
Rambo-, Sehwarzenegger- én Bruee
Willis-films \'allrn er doden bij hosjes.
J-1rt publiek dat van dergelijke films
houdt (en dat 7.ijnniet de recensenten),
heeft daar helemaal geen problemen
mee. Het geweld dirnt in dir soort films
immers ren 'gocd' doel, en dat zuivert
de held van alle blaam. Kijkers hoeven
zichzelf niet de onaangename vraag te
stellen waarom ze genieten van geweld.
Want ook al toont de film constant
moordpartijen, wc kunnen geloven dat
het ons daar niet om te doen is, We
willcn alleen maar dat orde, eer en va-

Geweld zonder glamour
schrift Skrien over Pulp Fiction organi-
seerdl'; 'Is deze helr discussie eigenlijk
nirt tr veel eer voor de film? (-) [WIe
betuigen met dir ge,prek ook eer aan
een poging die moreel iets heel voos
heeft. En dat weet T,uantino ook.'
Van Dantzig, en mèr hem de alldrre
veromru,ten, hrkijkr Pulp fietion krn-
nelijk alsof de film een studie is van het
lege lrven van een handvol criminelen.
Die sociologi"he manier van kijken
naar een film is nooit de meest vruchr-
barr, rn in het gev,tl van Pulp Ficrion -
het produkt van een filmverslaafde - al
helemaal niet. In het \'olgcnde stel ik
('en andere manier van kijken naar
Pulp Fiction voor. Een manier waarhij
Tarantino opeens helemaal niet immo-
reel hlijkt, maar juist ern vrrtoog over
geweld in films hlijkt te houden,
Daarvoor moet ik eerst ern uitstapje

hand films van Hollywood gekregen
heeft. Tarantino toont het negatief van
de 'schone' moorden in het wraakfilm-
genre, zijn Jules en Vincent zijn de te-
genpolen van de zv.'ijgende helden die
moorden uit missie.
:\1aar dit is niet het enige type 'film-ge-
weld' dat Pulp Finion op de korrel
nremr. Taranrino trakteert ons ook op
Cl'n echre moordenaar-uit-missir, bok-
ser Butch (gespeeld door actieheld Bru-
ce Willis uit de lO~enaamde Die Hard-
cyclus). Burch neemt van supcr-gang-
ster :\1arcellus geld aan om een wed-
strijd te verliezen. Al fril."melend aan
zijn horloge hesluit hij om zich toch
maar niet te laten lenen \'oor zoiets in-
faams, De kijkrr wcet inmiddels dat
het horloge in de familie van Huteh van
vadcr op zoon wordt doorgegeven, al,
een soort symhool voor mannelijkheid.

derland worden gered. En rja, als dat
nier goedsçhiks kan, dan mOl."tdat
maar kwaadschiks.
Tarantino gunt ons die comfortaheIr
positie niet. Zijn moordenaars hebhen
geen principes in hun hoofd, maar
moorden per ongeluk of omdat dat van
hen wordt gevraagd, zoals Vincent en
Julcs. En àls ze al principes hehhen, zo-
als (~utch, dan zijn het de sentimentele
principes van de macho, die wel heel
heldhaftig lijken, maar uiteindelijk al-
leen maar leiden tot meer doden.
Geweld is niet glamorous; dat is voor
mij de 'boodschap' die Pulp Fiction op
deze twee manirren uitwerkt. De mo-
rrle verontwaardiging o\"er deze film is
in mijn ogen dan ook misplaatst. Ik
\'ind het jui" een morelr verdienste om
geweld te demystificerrn, Daar wordt
het minder aantrekkelijk van, •
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DOOR JIlPKE SCHONEWILLE

Door zaken

Uit idealisme gaat Elske Coosen rechten studeren. Ze wil
meer rechten bevechten voor vrnuwen. Met haar werk op een
Buro voor Rechtshulp komt ze op voor mensen aan de
onderkant van de samenleving. Na acht jaar maakt le de
overstap naar de advocatuur. Nu doet ze vooral commefciële
zaken en heeft le meer mannen dan vrouwen als cliënt. Is ze
daarmee haar oude idealen ontrouw geworden? Derde afleve-
ring in de serie 'Voor zichT.elf of VOOfde ander, waan:oor
leeft de mens?'.

••miJn

:-.Ja haar smdil;" begint Elske Coosen in
1978 haar loopba3n als jurist op een
Buro \loor Rechtshulp. Die wereld is
dan sterk in hrwrgillg: I~uro's voor
Rechtshulp, advoc;lIencollectil;"\'rn en
rechlswinkels omSlaan v3nuit ccn ge-
voel V3n grote betrokkenheid bii mrn.
sen aan de onderkam VJn de s3menle-

houden. Ze besluit rrchten te gaan stu-
deren. Elske Coosen; -Ik koos \'oor
rechtl;"n uir idralisme, wilJe meer rech-
ten voor vrouwen beve.:hten. En meer
Houwen bewust laten worden van hun
mogelijklwden. Vooral familierecht
sprak me aan; dl;"positir van Je \lrouw
binnen het gezin. Juist daar hebben
vrouwen hun onafhankelijkheid nodig.
Ja, dat geldt ook nu nog. Ik kom soms
nog echt feodale toestanden tegen, ter-
wijl hl;"tHaar huitl;"ll roe aardig geregeld
lijkt. ..

rechtvaardig
te regelen,
blijf ik

idealen trouw

'Mijn rrdding'. noemt EI~ke Coosen
(51) het dat zr einJ jaren zestig in aan-
raking komt l11etde HOllwenbewrging.
Ze is dan grtrouwd, heeit een 7.oon en
wl'rkt één Jag prr wrek aj.; bibliothe-
caresse op een adnx:atrnkanfOor.
Maar de romantiek is ~.ef\.logen, het
huisvrouwen bestaan \'orlt leeg en de
cursussen wandklrdrn maken en itali-
aans leren bevredigen nict meer. "Is this
all there is?' vraagt ze zich af. Elske
Coosen nu; "'Iet leven moest meer in
huis hebben. En ik kon niet gaan zitten
wachleu tot een auder het voor me re-
gelde, ik moest het zelf doen."
Het is de tiid van :-'lan Vrouw .\tJat-
schappij. Dolle ;\1Ina. \.an acties en de-
monstraties. Ze dort mee aan praat-
groepen en raakt hNrukken hij 'Vrou-
wen hellrn vrouwrn'. Steeds tlll'er he-
sdt ze hoe belangrijk het is voor vrou-
wrn om hun onafhankrlijkhdd te he-

Voor zichzelf of
voor de ander,
waarvoor leeft

de mens?

Waan'oor leeft ccn
mens? Om zichzelf te
realiseren, om al z'n
verlangens en behoef-
ten te bevredigen en
alle talenten \laar

zichzelf uit te buiten?
Of leeft een mens
vooral voor ecn

ander? Voor de mede-
mens die z'n hulp

nodig heeft, voor de
wereld die beter

moet? Misschien wis.
selt het antwoord op

deze "'ragen met
de situatie waarin

iemand zich bevindt.
In deze serie (het ver-
volg van de serie die

vorig jaar in de
Humanist stond)

komen weer mensen
aan het woord die

vertellen hoc zij hun
eigen invulling geven
aan hun plek in de

wereld. De ccn cijfert
zichzelf jarenlang weg
in de strijd voor ccn
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.

Allemaal mensen die
keuzes maken hoc zij
in het leven willen
staan. Mensen die

zichzelf centraal stel-
len. Mensen die zich
richten op hun mede-
mens. En mensen die
het lukt om zowel

voor zichzelf als voor
de ander te leven,
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ving. Mensen met weinig geld, slecht
geschoold, die de Nederlandse taal niet
beheersen. :\1cnscn die niet weten wc1-
kc wegen ze moeten bewandelen als 7.C

in conflicT komen met een werkgever
of een verhuurder. Elskc Cooscn: "Er
lat dus heel duidelijk een ideele kant
aan de Buro's voor Rechtshulp. Dat
sprak me aan. Verder vond ik aantrek.
kelijk dat het om sociaal-juridische
hulpverlening ging. je begeleidde men-
sen ook bij de maatschappelijke kant
van hun problt.>cm. Je gaf dus niet al-
leen juridisch advies, maar bemiddelde
ook bij een huurachterstand of regelde
een uitkering. Ik probeerde mijn cliën.
ten uit tc leggen hoe iets in elkaar zat,
zodat 1,C het een volgende keer zelf
konden regelen. Dat nam meer tijd,
maar was veel bevredigender."
En hoe zat het met de steun aan vrou-
wen - waar het haar allemaal om he-

gonnen was?' EJske Coosen: "Vrou-
wenemancipatie kreeg aan\'ankelijk
geen speciale aandacht van het Buro.
Het ging vooral om de sociaal zwakke-
ren, waaronder veel cliënten van hui-
tenlandse afkomst, zoals Turken en
.\tarokkanen. Toen er meer vrouwen
kwamen werkcn op het Buro, ver:lll-
derde dat. Er werden hij voorbeeld
werkgroepen opgezet die zich richtren
op ,Ie positie vau vrouwen.
Ik had wel eens moeite met cliëuten,
omdat Turkse en .\tarokkaanse mau-
nen nier altiJd op de meest geëmanci-
peerde wij7.t~met hun vrouwen doch-
ters omgingen. Daar hadden we hele
disl;ussies over: moest je als Buro iets
doen als hijvoorhedd een Turkse m:ln
zijn dochter thuis hield van sl;hool?
SOlllS vroegen Turkse en Marokkaanse
\"Touwen ons advies; ik vond het altijd
leuk om die een bl'etje op te stoken!'"

Na al"ht jaar werken op het Buro voor
Rechtshulp is Elske Coost'n er een
heet je moe van. Het ideaal van mensen
helpen staat nogal eens in schril con-
trast met de dagelijkse realireit: over-
volle spreekuren, te weinig tijd en \'eel-
eisende cliënten. Steeds meer collega's
vertrekken naar de rt'l;hrerlijke mal;ht
of naar de advocatuur. Ook beroeps-
matig is ze aan iets nieuws toe . .\-laar
advocaat worden?' Dan wordt ze ge-
vraagd om re komen werken op de so-
ciale unit van een commercieel advoca-
tenkantoor. Na veel wikken en wegen
hesluit ze de o\'erstap te maken.
In haar nieuwe baan doet ze alleen pro
deo'7.aken, met name op het gehied
van vreemdclingenrecht, arbeidsrecht
eu sociaal verzekeringsrecht. Toch
deugt ze volgen> de echre sociale advo-
caten niet, omdat ze wordt hetaald als
'de commerciële jongens" en ze een
mooi kantoor en een secretaresse heeft.

Advocaat Elske Coosen:
Mijn cliënten zij"

niets verder geholpen
als ik ook op een
houtje moet bijten

Elske Coosen; "Veel sociale advocaten
leefden op het minimum. Dat was hun
idó'alisme: je moest niet rijker zijn dan
je klanten. Ik kon me dat niet permitte-
ren, omdat ik ondertussen gescheiden
was .•\laar ik had ook gewoon geen zin
om weer van niks te leven. En mijn
cliënten zijn niet, \'erder geholpen als
ik ook op een houtje moet bijten."

De tegenstelling tussen sociale en com-
merciële advocatuur wordt in de loop
van Je jaren tachtig minder sl;herp.
Was het voor een sociale advocaat
eerst volstrekt taboe om een werkgever
of verhuurder bij te staan, langzamer-
hand worden dele redeneringen min-
d,'r zwart/wit. "De groenteman op de
hoek is ook een werkgever, maar een
die het niet breed heeft. '\{oet je die
dan niet helpen?" Elske Coosen neemt
af en toe een hetalt'nde laak aan bin-
nen het advocatenkantoor. Dat wordt
haar niet in dank afgenomen door haar
collega's van de sociale unit: ze doet
'besmet' werk. Toch laat ze zich daar
niet door weerhouden. "Ik merkte dat
ik het prettig vond om betaald te wor-
den voor mijn werk, zeker als ik cr veel
tijd aan heb hesreed. Bij sommige cliën-
ren loop je vanzelf ht't vuur uir de slof.
fen, omdat de persoon of het probleem
je aanspreekt. .\bar als dat niet zo is, i,
het prettig als cr geld tegeno\'er staat. ••.
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Ontmoetingsweekend
homoseksuele mannen en
lesbische vrouwen

~ Ik vind het ook niet zo erg dM mensen
een eigen bijdrage moeten betalen voor
rechtsbijstand. Helaas handhaaf je
daar soms een bepaalde maatschappt:-
Iijke onrechtvaardigheid mee. ~
Na enkele jaren wordt de sociale unit
op het adnlCatenkantoor opgeheven,
Elske Coosen stapt over naar het kan-
toor Boekel Ot' i'-ierée. Daar houdt ze
zich nu uitsluitend bezig met familie-
recht, haar oude liefde. Ze doet vrijwel
alleen betalende zakcn, de sociale ad-
vnçatuur is voor haar verleden tijd ge-
worden. En ze heeft meer mannen dan
vrouwen als dient. Heeft: ze daarmee
haar oude idealen ~'erkwanseld? Ze
vindt zelf \'an niet. ~Mijn standpunten
zijn nu veel genuanceerder. Vrot:gt.r
was wat vrouwen dedt:n goed en wat
mannen deden slecht. Daar geloof ik
niet meer in. Zeker bij familiezaken -
wals echtscheidingen, erfenissen,
voogdijkwesties • ligt her nooit 7.0 ex-
treem, Er zijn mannen die cr bij een
scheiding alles uit willen slepen, maar
er zijn ook vrouwen die hun man tot
op het bot willen uitkleden.
I\lijn idealen blijf ik trouw door te pro-
beren mensen ervan te overtuigen dat
zaken redelijk en rechtvaardig geregeld
moeten worden. Niet alleen voor hen-
zelf, maar ook voor de andere partij.~

Van 6 tlm H oktober wordt in het Con-
ferentiecentrum Kapdlt'rput in HCC7-e
(bij Eindhoven) het 3 hte Ontmoe-
tingsweekcnd gehouden voor homo.
seksuele mannen en leshische \'touwen.

Het weekend wordt georganiseerd door
dc homo/lesbische werk~roep in samen-
werking met het Humanistisch Ver-
bond t'n Driekant, opleiding & advies.
In het weekend is pbats voor circa 90
deelncmers, die mee kunncn doen aan
t'en n"er aantrekkelijk programma met
diverst' praat- en doe-workshops, 7oals;
geluk en levensvaardigheid, leren van je
eigen symbolen, massagegroep voor
mannen, zin en onLin van lesbische
identiteit, yoga, etc. Ht't wt'ekend heen

een open sfeer en hiedt \'ccl mogelijkhe-
den om nieuwe contacten te leggt'n.
De deelnemers verblijven in één- of
tweepersoons kamers in het Conferen-
tiecentrum, dat heel rustig gelegen is te-
midden van de Brahantse bossen. Het
••••'cckend begint vrijdagavond 6 okto-
bt'r om 19.00 uur en eindigt zondag Il
oktoher om 15.30 uur. De kosten zijn
naar draagkracht; f 145,= I f 175,= I
f 195,= per persoon. Inbegrepen zijn:
twet' overn'Khtingen, alle maaltijden.
koffie, tht'e en alle programmakosteIl.

Voor inlichtingen en aanmeldingen
kum u hellen naar Driekant, Gertie
!lassink, td. 043-690259 van maan-
dag tlm donderd,lg (9.00 - 17,00 uur).

STEUNFONDS
Humanisme

"Dar ik nu bijna alleen betalende diën-
ten heb, zie ik niet als een probleem.
Ook mensen met een goed salaris en
een mooie auto hebben steun nodig in
een procedure. Die 7.itten emotioneel
vaak net zo in de knoei als nier-beta-
lende cliënten. Ik heb er soms wel
moeite mee dat ik nu meer mannen dan
vrouwen als cliënt heb, en dat ik een
enkele keer her gevoel heb dat ik aan
de \'erkeerde kant sta. fl..laar dat dilem-
ma speelt nd zo goed in de sociale ad.
\'ocatuur.
Ik hen geen echte vechtadvocaat. ie-
mand als Gabi van Driem (bekend ad-
vocaat voor vrouwenzaken - red.) doet
fantastische dingen, maar ik zie het
mezelf niet doen, Dat pasl niet bij mij.
Maar ik knok wel voor mijn diemen
en ik kan extra strijdlustig zijn als ik
een vrouw als dient heb. Vooral als
aan de andere kant een heel onredelijke
man zit!

:\lijn werk kost me buitengewoon veel
energie, omdat er zovt'e1 emotie bij te
pas komt en ik er zoveel emotie in stop.
Daar ligt ook mijn diensthaarheid aan
anderen . .'vlaar ik moet eerlijk Lt'ggen
dat ik het heel pretti~ vind dat ik op
een mooi kantoor zit, een interessantt'
baan heb en een comfortabel leven
leid, Dat is de keuze die ik voor mezelf
maak." •

"NGlloND'N "IO'O'"NGI

Er is wel degelijk leven na de dood

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

Neem daarom maatregelen. Maak
een testament.

Als humanisme u iets waard is
geweest, denk dan eens na over een
legaat ailn het Steunfonds Humanisme.
Dat is opgericht door het Humanistisch
Verbond. Het Humanistisch Verbond
strijdt voor een humane, tolerante
samenleving,

Vraag gerust meer informatie,~t,,/ telefonisch op nummer (030) 2392100tV' of met de onderstaande bon.

(\
IA ;l wil meer ;nlormat;e over legateren aan het Steunfonds Humanisme,

naam

adres

p~ J plaats

telefoon

5(uur deze bon in een envelop londer pmw:gel naar:
Sreun/onds Humanisme. AniWOOrdnummer 2181, 3500 V8 Ut'ffM
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Oplossing cryptogram juni/julinummer:

p
M T IJ E 0 L 0 0 G

K I E E I'
L A " IJ V E R IJ U I Z E R

B A I " D T N
0 P I' 0 S A N T E E I
N P E D R 0 E R E " D

V E E R :\1 A N N G
R I ,I T Z

0 P E N N G S W 0 0 R IJ
I G R Y N
5 H 0 0 F IJ IJ 0 E K

S T 0 E T E E E E
0 R N I. R N
0 WI T T E B R 0 0 D

S I. A " y " K U
L ,t E IJ A I
0 0 E R E 5 IJ U
K A P E R S S X I
0 I' S P 0 T V 0 G E L

0 P 11 E F A R L
R N A R C S

Horilontaal
3 Drukte bij het schrijven en op een \'oetbalveld. {6)
5 Hieraan valt veel ten offer, vroeger 7elfs kinderen. (6)
9 Een vreemde vogel, maar wc1lief. (9)
10 U betreurt het niet als u dit weer niet heefr. (4)
11 Geven ouders hun peuters. (11)
14 Hiervan gaat ht,t beter dan van een dorp. (4)
15 Als u hierin bent stelt men u op prijs. (3)
16 Die grote man is edelmoedig. {S)
17 Is in-teer. (3)
19 Afsbg in de trein? (3)
20 Als IIwe~aat wordt deze man vrolijk. (7)
24 Gestreepte cafébelOeker. (10)
25 Grappige hol. (2)
26 Goede bekenden. (13)
28 Slim maar wat morsig dier. of mens. (10)
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Verticaal
1 Oppassend man, maar in Engeland slecht. (6)
2 I~ampzalig en langer dan 138 cm. (8)
4 Glimlachend schoeisel voor vogels? (1O)
6 Rehellie in een winkel. (7)
7 Zijn ambities zijn met het blote oog nauwelijks waar-

neemhaar.{ll)
8 Niet 70 7waar vaanuig. (7)
12 Vismeisie (3)
13 De eerste twee letters stellen het hele voorstel \l00r. (4)
14 Edelman die het kort houdr. (10)
18 DMtel huisdier. (9)
19 Verlengde tranen. (6)
21 Het land hewerken langs de omgekeerde 7.c1fkant. {S)
22 Honden \'allen hem lastig, maar hij neemt soms re-

vanche. (7)
23 Plant die niet geliefd is hij het dansen. (9)
27 Zij is vaak uitgeput. (3)
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Haar leven lang al strijdt ze tegen vooroordelen en discriminatie. Op
jonge leeftijd zat ze in het verzet. Na de oorlog werd ze zeer actief in
de hulpvcrlening en sprong ze in de bres voor kinderen van 'foutc'
ouders. Tineke Wibaut-Guilonard kreeg als bekroning van haar
actieve leven de Or. J.P. van Praa~prijs. Samen met mede-laureaat
W.L. Brugsma werd ze op 3 juni in de Amsterdamse Rode Hoed In

de schijnwerpers gezet. Eén vraag blijft echter aan haar knagen:
'Had ik me niet mecr voor mijn eigen kinderen moeten inspannen 1O

plaats van voor al die andere?'. Tineke Wibaut, de oorlo~ en hoe ze
daarna is doorgegaan met overleven.

DOOR LEO.IE VAIf DElf SCHOOR



Tineke Wibaut-Guilonard kreeg de Dr. f.P. van Praagprijs

Doorgegaan
met overleven

Dat ze het er zelf levend vanaf brengt, levert haar
geen schuldgevoel op. Wel een plichtsgevoel.

Een kleine, tengere vrouw lijkt 7.eals 7.e
het spreekgestoelte beklill1t. ~laar de
blik in haar ogen is streng en doordrin-
gend, haar stell1 klinkt vastberaden,
haar woorden doeltreffend. De verras-
sende combinatie van fragiel uiterlijk
en doortastend optreden geeft Tineke
Wibaut-Guilonard een levenskrachtige
uitstraling.
Bijna had ze de Dr. j.P. van Praagprijs
niet aanvaard. Ze staat niet te springen
om roem en eer. 1I.-iaar voor de stich-
ting KOMBI, waar ze zich de laatste ja-
ren voor heen inge7.et, is die publiciteit
natuurlijk 111001 lI1eegenomen. De
stichting KOMBI (Kinderen van de
Oorlog voor Onderlinge en 1I.-1<1at-
schappelijke Begeleiding en Inregratie)
is in 1990 opgericht en organiseert ge-
spreksgroepen voor de 'tweede en der-
de generatie': kinderen en kleinkinde-
ren van burgeroorlogsgetroffenen, jo-
den, verzetsmemen, NSB'ers, iappen-
kampers en zigeuners, kinderen die in
'neurotiserende omstandigheden' 7.ijn
opgevoed. Voor hen heeft Tineke Wi-
baut-Guilonard na de aanvankelijke
aar7.e1ing de onderscheiding wch geac.
cepteerd.

Bunkernacht
Ze is nu 73. Een mens lI1et veel herin-
neringen. Tineke Guilonard groeit op
in een liheraal denkend gezin. Haar va-
der 7.ir in de luchtvaart, waardoor haar
jeugd 7.ich \'oornall1e1ijk afspeelt op en
om de vliegvelden \X'aalhaven en
Schiphol. Bij één van zijn hezoeken in
Duirsland is haar vader in Bremen ge-
tuige van de Kristallnacht [groot-
Kheepse pogrom tegen de joden in de

f1<lcht V<lrf 9 op 10 Ilovember 1938,
red] en ontredderd doet hij thuis ver-
slag. Dat maakt diepe indruk op doch-
ter Tineke en is bepalend voor de rest
van haar leven. Een half jaar later
komr haar vader 0111het leven bij een
vliegruigongeluk.
"Wanneer de oorlog uitbreekt, zit ze op
het Amsterdams Lyceull1, Door het
Kristallnacht-verhaal weet ze meteen
aan welke kant ze staat. "Ik zocht en
vond wegen om mii tegen de nationaal-
socialistische bezetters van ons land te-
weer te stellen." Op I 9-jarige leeftijd
raakt ze \.ia leraren en klasgenoten be-

trokken bij het Vl'rzet. Op 17 septem-
ber 1943, Tineke Guilonard is dan21,
wordt ze geartestl'erd en na ruim drie
maandl'n in hl't Huis van Bewaring
overgeplaatst naar het concentratie-
kamp Vught. De bunkernacht die ze
daar kort na haar aankomst mee-
maakt. blijkt later haar ergste oorlogs-
trauma. In een cel van twee bij vier ml'-
ter sluiten de Duitsers als vergeldings-
actie 74 vrouwen op. De zuurstof is
ontoereikend, de duisternis is com-
pleet. Vijftien uur later gaat de deur
van de cel open; een stinkende, met
condens gevulde ruimte. De vrouwen
zien er onherkenbaar uit. Tien hebben
de benauwde helevenis niet overleefd,
een vrouw is voor haar leven krankzin-
nig geraakt.

'Die nachr in die cel in de bunker, dat is
voor mij het ergste dat ik ooit heb mee-
gemaakt. Alles wat erna kwam, hoe
verschrikkelijk ook, die nacht was al-
tijd erger', schrijft 7.e in 'Zo ben je
daar', het relaas over haar kampen'a.
ringen, De bunkernacht blijft voortdu-
rend in haar hoofd aanwezig, ook ja-
ren later nog. In 1983 schrijft ze; 'Een
overvolle tram, onmogelijk, Een be-
dompte ruimte, mensenlijven tegen je
aan, maar ook een ZOl'n krijgen waar-
bij je neus war in bet gedrang komr,
paniekt Ku kan ik erover praten, een
beetje, erover schrijven, een beetje.

1I.-taar nog altijd zijn er situaties waar-
bij de paniek terug komt, en soms bij
het idee alleen al, een sauna bijvoor-
beeld. Nee, kwijtraken zullen we het
nooit.'

Waarmaken
Na negen maanden Vught wordt 7.1' op
transport gesteld naar concentratie-
kamp Ravensbrück, drie weken later
gaat ze naar het werkkamp Reichen-
bach, Daarna volgt nog een aantal
transporten Haar andere kampen. Veel
van haar vriendinnen en dierbaren ziet
ze aan de Duitsl' terreur ten onder
gaan. Dar ze her er zelf wellevend van-
af brengt, levert haar geen schuldge-
voel op. Wel een plichtsgevoel, 'Een ge-
voel van: en nu moet je het wel waar-lil-
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Grote
belangstelling
voor
uitreiking

De uilrciking van de Dr.J,I', van Praag-
prijs werd z.ueedag 3 juni in De Rode
Hoed in Amsterdam door vele mensen
uil de humanistische beweging bijge-
woond.

Op de {OIO's rcchtsbo\'cn en linksonder
reikt S.J. Doorman de prijs uit aan Ti-
nekc Wihaut-Guilonard en W.L.
Hrugsma.

Foto b(l\'cn: De vrienden van \V.L.
Brugsma waren (Jok van de partij:
links Harry J\tulisch l,:O rechts Cees
Nootchoom.

Foto links midden: Mevrouw Van Praag
was cr ook bii tocn de prijs die naaf haar
man is genoemd, werd uitgereikt.

Foto onder: l\1adzy Rood.Je-Boer was
één van de mensen die een lOespraak
hield
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Tineke Wibaut-Guilonard: Slechte mensen worden
niet geboren, maar gemaakt

•• maken. Je moet het recht om te le\'en
waarmaken. Telkens weer.'
Rancunes en h;}at heen ze niet aan
ha;}r o(Jrl()~S\"erieden overgehouden.
Het onderscheid in slechte en goede
mensen hestaat \'olgens haar niet. In
een interview met Hervormd Neder-
land zegt zt": 'Slechte mensen worden
niet gehoren, maar gemaakt. Er 7.it
hliikbaar iets raars in de mens wat naar
boven komt in extreem slechre omsran-
digheden.'
Na de oorlog studeert 7.epoliticologie.
Ze verdiept zich in her Duitst" verzet te-
gen Hitler t"ntrawanten. 'Dat heeft bij-
gedragen aan het feit dat ik niet ben
blijven stàt"n in haat.' De oorlog be-
paalt wel haar verdere leven.

De tweede generatie
Vanaf 1970 werkt ze mee aan allerlei
hulpverleningsin itiatieven. Jongeren
hebben daarbij de aandacht voor de op
de toekomst gerichte Wibaut.Guilo-
Ilard. Zo is ze onder andt"rt"bt"trokken
bij het et"rsteJongeren Advies Centrum
in Amsterdam, bij de stichring Ledkli-
maat, een club die steun ~ecft aan on-
gewenst zwangere meisjes die geen
abortus willen, bij her eerste opvang-
huis voor weggelopen kinderen en bij
een afkickcentrum voor verslaafden.
Daardoor komt ze io contact met jon-
geren die in de problemen zijn gào-
men door de oorlogservaringen van
huo ouders. In 1973 schrijft ze ht:t arti-
kel 'De tweede generatie' in het
:\.faandblad voor de Geestelijke Ge-
zondheidszorg: 'Wat voor rol speelt
zo'n als een dreigende wolk boven het
gezin hangend oorlogsverleden? Om
problemen re herkennen moet men
eerst de bestaansgrood ervan erken-
oen. Het is onontkoombaar dar we ons
verdiepen in het leed van de ouders om
de problemen van de kinderen te kun.
nen begrijpen en hen te helpen deze te
\'erwoorden en te verwerken.' Later
zegt ze: "Het is niet te begrijpen noch
te aanvaarden dat kinderen dil."de oor-
log niet meemaakTen toch dl." nacht-
merries erm'er kennen.'

Als medewerhtcr bij taJJ(J7.ehulpverle-
ningsinitiatieveo merkt 7.edat hulpver-
leners de kinderen van 'foute' ouders,
ouders die de kant van de bezetters ko-
zen, vaak links laten liggen. Die uitslui-
ting stuit haar {(gen de horst. In 1984
schrijft ze een artikel. 'Is het werkelijk
70 dat wij, die aan den lijve ondervon-
deo hoe door een voortdurend hame-
ren op vooroordelen mensen tot on-
menselijk gedrag werden gebracht, nu
zdf op grond van vooroordelen een
grotc grol.'p mensen mencn te kunnen
vcroorde!en? Als wij inderdaad menen
dat mensen alleen op grond van het

foute gedrag van hun ouders verstoken
moeten blij\'en van de hulpmogelijkhe-
den voor oorlogsgetroffencn, dan kan
ik dar niet anders beleven dan een
vorm van discriminatie. Ik heb mij in
de oorlog openlijk ver7.et tegen elke
nlfln \'ao discriminatie. Ik venet mij
ook nu tegl.'nde door mil hierboven ge-
noemde vorm."

Integratie
Vier jaar later, in 1988, organiseert de
stichring Kunstenaarsverzet 1942-
1945 een symposium 'Kindl.'ren van de
oorlog', waarbij kinderen vao alle cate-
gorieën voor het eerst samen aan tafel
zitten, ook de kinderen van 'foute' ou-
das. Vanuit Je gemengde praatgroe-
pen ontstaat de stichting KOMBI. Ne-
gen mensen van de 'eerste generatie'
vormen samen de Steungroep Stichting
KO.\lBl, waarin \X'ihaut-Guilonard en
Brug~m,l 7.inen. De steungroep doet
een aanbevelingshrief de deur uit naar

Kinderen ZIJn niet
verantwoordelijk voor

de keuze die hun
ouders maken

generatiegt"noten waarin ze pleiten
voor integratie van kinderen van 'fou-
te' ouders: 'Wij zijn van mcning dat
kinderen niet veranrwoorddijk zijn
voor de keuze dil."hun oudcr, maken.
Onschuldigc kinderen \'eroordelen op
de fouten van hun ouders in de TweeJe
\X'ereldoorlog vinden wij cen vorm van
discriminatie. ),Jee zeggen tegen dio;çri-
minatie van het nationaal-socialisme
en nu zelf discrimineren, dat is toch on-
verenigbaar? Integratie van de kinde-
ren van 'foute' ouders is niet alleen in
het belang van henzelf, maar tevens
voor de volgendl' generaties. Het ge-
scheiden houden van de verschillende
categorieën kinderen van de oorlog zal
ook op hen zijn wccrslag hebben.'

Knagende vraag
Tineke Wibaut-Guilonard grijpt de
prijsuitreiking aan om aan te kondigen
dat ze zich gaat terugtrekken uit het ac-
tieve leven. "Ik geloof dat ik daar nu
hed erg aan toe ben." Ze zal nog wel
betrokken blijven bij bijvoorbeeld de
stichting KO~lBI, maar gaat de zaken
meer op een afstandje volgen. Ze sluit

haar overactieve leven met een voldaan
gevoel af: een groot deel heeft ze be-
steed aan de belangen van de kinderen
van de oorlog. "Deze prijs is voor mij
de erkenning dat ik nu wel genoeg ge-
daan heb."
Eén vraag blijft aan haar knagen: 'Had
ik niet meer voor mijn eigeo kindereo
moeten doen in plaats van voor al die
andere?'

Dar is de keerzijde van de medaille,
vindT ze. Vandaar ook haar aarzeling
om de priis te accepteren. ,\tet haar
kinderen, een dochter en een zoon,
praatte ze wel over de oorlog, maar de
rauwe werkeliikheid verzweeg ze. "Ik
dacht dar mijn oorlogsverleden mijn
kinderen niet zoveel deed. Totdat mijn
dochter in 1992 volledig afknapte. Ze
had haar problemen voor mij \'erzwe-
gen. Toen pas bleek dat ze dat alTijd al
had gedaan. Van jong,af aan heeft ze
voor mij ge70rgd. Niet lastig û;n, want
mamma heeft al zoveel ellende meege-
maakt. Ik heb nooit veel \"Crteld,ik wil-
de mijn kinderen er niet mee belasten.
Maar kinderen voelen zo'n spanning
aan. Het gaat ook oiet alleen om wat ie
wel vertelt, het gaar ook om wat je niet
vertelt, het gaat om het hele pakket."

De ruimte geven
Ook haar dochter komt uiteindelijk te-
recht bij de praatgroepen van KOM BI.
Dat geeft haar een ambivalent gevoel.
'In feite had ik daar haar bedje ge-
spr\'id. Maar aan de andere kant bleef
het gevoel knageo: 'Als ik me nu eens
niet zo had ingespannen voor al die an-
dere kinderen? Als ik wat meer aan-
dacht had gehad voor mijn eigen kin-
deren?" Daarover nadenkend kwam ik
tot de conclusie dat ik eigenlijk geen
keus had. Dat mijn overactieve leven
eell gevolg was van mijn oorlogstrau-
ma's. Had Oe Blêcourt dat in de 7.esti-
ger jaren niet al haarfijn uitge1egd~
Doorgaan met overleven. Doorwerken
tot je erbij neervalt."

Tineke Wibaut.Guilonard be~;eftdat ze
de problemen van haar dochter niet
kan oplosseo. "Dat moet ze zelf doen.
Het enige waar wij van de eerste gene-
ratie onze kinderen mee kunnen hel-
pen, is ze de ruimte geven om aan een
oplossing te werken.
Of wij, oorlogsgctroffenen, daartoe in
,taar zijn, is de vraag. Ik ben er in icdcr
geval toe bereid." •
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Radio
Met ingang van maandag" september
ondergaat de programmering van het
Humanislisch Verbond op Radio 5,
naaf aanleidin!; van de IOcj(ckcndc
zendtijduitbreiding met vijftig procent.
een aanlal wijzigingen.

Ieuere maandagavond zendt het Hu-
mani,risch Verhond op Radio 5, van
21.00 - 22.00 uur een nieuw program-
ma uit: In de schemer. Zoals bekend
hebben Je pruy;ramma's die 's avonds
op Radio 5 worden uitgezonden - zoals
'De avonden' (VPRO) - een sterk cultu-
reel karakter. 'In de schemer' zal daar
gl:ell uitzondering op zijn.
Het programma bestaat uit twee on-
derdelen: het literaire programma De
verbeelding (dat da:umee verhuist van
de middag n;laf de avond cn voortaan
vCl'rlig minuten duurt, twaalf minuten
langer dan voorheen) en Het radio\'er-
haal, waarin jonge programmamakns
de kans en opdracht krijgen in een
twaalf minuten durend klankbeeld een
verhaal te vertellen.

In het middagprogramma, dat op de
vertrouwde maandag blijft, verdwijnt
dus 'De verbeeldinl;'.ln plaats daarvan
wordt Boven hel dal een half uur lan-
ger.
Tor slot wordt dril' her prr maand,
ook op maandag, van 17.45 - 18.00
uur, een Kwartier humanisme uitge-
zonden, een kort programma over de
humani,rischr beweging.

Dus met ingang van maandag 4 sep-
tembt'r hrt Humanisti,ch Verbond op
maandag op Radio 5 met:

13.08 - 1-1.00 uur Het \'oordeel van de
twijfel
Een rot nadenken stemmende docu-
mentaire. Eindredactic: Kees Vlaande-
ren.

14.02 - 15.00 uur Boven het dal
(Li\'e)interviewprogramma met gasten
die in hun leven nog plaats hebbrn
voor idralen. Eindredactie Dororhie
Forma.

3 x per maand 17.45 • 18.00 uur
Kwartier humanisme
Programma over de humanistische be-
weging. Eindredactie Rina Spigt.

21.02 - 22.00 In de schemcr
Tot 21.45 uur De verbeelding, vanaf
21.45 uur Het radio\.erhaal
Hrt culturele programma in de voor-
avond. Eindredactie Rina Spigt.

Televisie
liet nieuwe televisieseizoen, waarin het
uv nog uitsluitend op de donderdag-
avond is te l.Îen, begint met een aantal
nieuwe afleveringen van YOY. Het
jongerenprogramma YOY begint daar-
mee aan zijn lesde achtereenvolgende
seizoen. Dit jaar worden twee reeksen
uitgezonden. De eerste begim op don-
derdag 14 srptember en bevat vier afle-
vt'ringen. Vanaf donderdag 28 dccem-
ber worden vervolgens tien nieuwe af-
leveringen uitgezonden.
In allr gevallrn is er slechts één verschil
met voorgaandc jaren: YOY begim
\lanaf 22.00 uur. Verder blijft alles bij
het goede oude: (Jok in dit zesde sei-
zoen is YOYvoor en over jongeren van
vijftien jaar en ouder en gaat YOY
over alle mogelijke gebeuftt'lIissen,
problemen en situatie, waarmee ze ge.
confronteerd worden en waarover niet
altijd even gemakkelijk geptaat wordt.
En nog altijd komrn er in YOY gern
deskundigen of an-
dete volwas~enen
aan het woord.
Dit ,eizoen komen
onder andere de
volgende onder-
werpen aan hod:
jongeren die al hun
vtije tijd en geld
spcnderen aao de
schilderkun.r; drie
Rotterdamse Antil-
lianen en hrt Caraï-
hisch festival in de •,
1\1aasstad; autisten, :
la~etgamt'junks; %

dansers in cluhs rn ;;:
disco-theken; een ~

>
hoogbegaafde jon- '"

gen dir zkh heeft ~ •••••••• ::
gestort in de wereld
van de videogames; 0

mem;en die zich - 0

naar later hlijkt -
op te jonge leeftijd ergens ingestort
hebben; en twee debuterendr jongr
schtilVers.

Donderdag 14 september
22.00 uur, Nederland 1

YOY: Geschreven uit het hart
Hans Sahar co :'\aima El Bez.as z.Îjn
jong, hrgin twimig, rn staan op het
punt te dehurerrn met ern roman. N"ai-
ma begon al te schrijven tocn ze hed
jong was en sinds die tijd hcdt het voor
haar de functie gehad van vluchten uit
de werkelijkheid, want in die werkr.
lijkheid voelt ze zich, ook al is ze gebo-

ren en getogen Alphen-aan.den.Riinse,
soms ontheemd.
Hans begon te schtijven toen hij in de
ge\.angenis een straf van twce jaar uit-
zat. Dat leverde zo\leel enthousiaste re-
anies op dat hij noest doorwerkte tot
er een manuscript lag, waarover de uit-
gever evrn enthou~iast was. Hans'
bock, 'Hoezo bloedmooi', gaat over de
in Den Haag opgroeiende Abi, die
voortdurend in geldprohlemen zit wat
hem aan de rand van de samenleving
doet belanden.
Gemaakt door :'darlou van den Berge
en Jochem Heil.

Donderdag 21 september
22.00 uur, Nederland I

YOY: Zone Warriors
Zone Warriors is de titel \lan een Ia~er-
game, een 3D-video,pd dat je pef<;oon-

Til/el' iQ/lge debuterende sc"ri;vers:
HallS Sa"ar (links) C'II Naima El Bezus
(rechts). Zie YOY 14 september.

lijk betteedt, zou je kunnen zeggen, en
dat dus een ~.eel hoger realireitsgehalte
hreft - één van de eer,te grOOTschalige
roepassingt'n van I,irtua! realit)'.
YOY volgdt' ecn heus lasergameteam
van vier jongens - auromooteur Cor,
automatiseerders Ramon en Stephan
en dierenwinkelier Regnier - dir ieder
al gauw een kwart van hun inkomsteo
steken in hun hobby. De \'irr spelen
!(wfllooien en zijn tot op heden onge-
slagen. Gemaakt door Anna Bucchetti
en Stefano BertacchÎni.
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Donderdag 28 september
22.00 uur, Nederland 1

Beste Buren van Nederland

Je kunt altijd bij ze terecht
YDY: Go Go Dancers
Vier jonge danst'rs worden gevolgd, die
van het dansen in discotheken hun be-
roep hebben gemaakt. Ze dansen over-
al in Europa in hars en clubs en wor-
den door eigenaren ingehuurd om het
publiek wat 'op te dansen', in de hoop
dat de avond geslaagd is en de omlet
naar behoren. Gemaakt door Dion Ja-
cobs en hiaren Glijnis.

Donderdag .Soktoher
22.00 uur, Nederland I

YDY: On Air

Tweede deel van een drÎeluik over ra-
dio in Zuid Afrika (het eerste deel is 25
september uitgeLOndt'n door de RVU
op Nederland 3). In On Air volgen we
een aamal jongeren die na zenuwslo-
pende weken nu werkelijk, in de goede
betekenis van het woord, hun radiosta-
tion de lucht in zien gaan. Met nauwe-
lijks een idee wat het betekent om 12
uur per dag radio te moeten maken,
hebben ze zich in het diepe gesturt.
YOY volgde z.e in de spannende we-
ken, in hun werk voor het radiostation
en in Soweto, hun woonwijk, thuis bij
hun familie en vrienden. En portret van
nabij, gefilmd door de ogen van deIt'
jongeren. Gt:-maakt door Gérard Bu-
eters.

•

Tijdens een feestelij-
ke bijeenkomst ter
gelegenheid van het
50-jarige bestaan
van Humanitas in
ht't Haagse !'\ieuws-
poort zijn Ellen van
Turenhout t'n Pett'r
Brouwt'r {zir foto)
uit ZaandJlll uitge-
roepen tot dt' Beste
Burt'n van Nrdrr.
land.
Altijd 'en dan be-
doel ik ook altijd'
kun je bij Ellen en
I't'tt'r teret:ht. Voor
een hakje thee of
koffie, \"flOreen praatje, om t'ven je kin-
deren onder te brengen, voor begrip en
aandacht, om mee tt" denken, voor
praktische hulp of voor een warme
maaltijd. Alles is te lt'en en als zij het
niet hebben wrten ze altijd wel iemand
die het wd heeft: of wet't. Komen er
asidzoekers in Zaandam wonen, dan
organist"ren zij spontaan een speelgoed-
en klerenilllameJing in de straat nf ma-
ken plannen voor t"en kindervakamie.
kamp voor dt"ze mensen. I leeft cr ie-
mand in dt' straat wat rxtra aandacht
nodig, het wordt geregeld.'
Het zijn een paar regels uit dt' brief,
waannt'e Ellen van Turenhout en I'rter
Brouwt'r door een groep van vijf fami-
lies uit de RembrandrstraJt in Zaan-

dam werden voorgedragen als Beste
Buren van Nederland.
Staatssecretaris Erica Terpstra mot:ht
de winnaars toespreken en de rerste
bloemen O\'erhandigen. Die eerste
bloemen wnrden gevolgd door nog
\leel meer: een jaar bng om de week
een boeket. Bovendien krijgen zij rn de
naa,re buren een kortt" vakamil" aange-
boden. "kt de actie heeft Humanitas
niet alleen aandacht willen vragt'n voor
haar eigen jubileum, mJar ook een sti-
mulans willen geven aan het verstt"\li-
gen \lan de sot:ialc samenhang in de
naaste woonomgeving, in aansluiting
op het jubileullltllutto \.an dt" vereni-
ging 'Humanitas 50 jaar aandacht
H)Oranderen' .

o
o

Jubileum-boek Humanitas
In de l"ederlandse samenleving is in de periode na de Tweede \Vercldoorlog veel
veranderd. FA:onomisch, politiek en maatschappelijk. Een straatarm, in zuilen
\lerdeeld land met beperkte voorzieningt'n veranderde in een open maatschappij
waar de staat welvaart en welzijn voor iedereen wilde waarborgen - tot bleek dat
de bomen niet langer tot in de hemel konden groeien. Al voor 1945 nnderken-
Jen \loortrekkers uit de arbeidt'rsbeweging dat de maatschappelijke zorg voor
mensen die geen beroep konden of wilden dot'n op de kerkelijke caritas, heter
georganiseerd moest worden. De oprichting in 1945 van liumanitJs kan wor-
den bt'schouwd als een onderdeel van deze ontwikkding. Historica Nynke
Zwierstra beSt:hrijft in 'Geen opgeven vinger, maar een uirgestoken hand' de
geschirdrnis van Humanitas tcgt'n de achtergrond van de landelijke ontwikke-
lingen in het welzijnswerk. Het bock greft een goed beeld van de \Iele en uit-
eenlopende activiteiten die t1umanitas de afgelopen viiftig jaar heeft ont-
plooid. Ook de ontwikkeling van Humanitas als humanistist:he organisatie
en de relatie tot de arbeidersbeweging komen uitvoerig aan de orde. Het
bock is te brsteJien door overmaking van f 29,50 op gironummer 582.000
\.an Humanitas tI"Amsterdam onder vermelding \lan 'jubileum-boek'.
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'Criminaliteit'
in Groningen
Inleiding (met discussie) door Aad van
Oosten (hoofdbestuurslid van het Hu-
manistisch Verbond) op zondag 10
september om 10.30 uur in het Huma-
nistisch Centrum, W.A. Schnltenstraat
2, Groningen. Aansluitend op deze le-
zing is er in de maanden september en
ok[(Jber een cursus 'Burgerschap, 11"-
vcmheschollwing en criminaliteit',
eveneens in Groningen. Docenten: l.i.
sene van Ardcnne en lIannie Singcr-
Dekker. Verdere informatie: tel. 050.
121730 (j. Scbuiremaker).

Cursus
humanisme
Het Humanistisch Verbond in Gronin-
gen organis<-"Crt op 4 woensdagavonden
een cursus voor nieuwe leden en \loor
uegenen die zich willen oriënteren op hl."t
humanisme of de mogelijkheden van
nijwilligerswcrk bii het H\'. De cursus
hiedt informatie over humanisme en
haar geSl.:hiedenis, dl" activiteiten van de
humanistische heweging op internatio-
naal, landelijk eo plaatselijk niveau en de
mogelijkheden om binnen deze hewe.
ging als vrijwilliger actief te worden.
Plaats: Humanistisch Centrum, \~'.A.
Scholtenstraat 2, 9712 KW Groningen.
Tel. 050-128750 Data: 20 septemher,
27 septemher, 4 oktoher en II okto-
her, steeds van 19.30 tot 22.00 uur.
Docenten: 11ert Kremer en jeanette
Stavenga- Visser Kosten: gratis voor
HV.leden rn f 42,50 voor niet-leden,
waarhij inhegrepen zijn het cursusma-
teriaal en een jaarabonnement op het
maandblad Humanist. Opg.1\"e kan w-
wel telefonisch als schriftelijk bij het
Humanistisch Cl"ntnlm.

Op zondag 8 oktober om 10.30 uur
verzorgt Ton van der Geest (hoogle-
raar taalbeheersing m.b.t. het Neder-
lands, alsmede toegepaste taalkunde)
een inleiding met discussie over com-
municatie in de gezondheidszorg in het
Humanistisch Centrum, W.A. Schol-
tenstraat 2, Groningen. Meer informa-
tie bij het Humanistisch Centrum, tel.
050-121730.

'Religieus
humanisme'
in Apeldoorn
Inleiding met discussie onder leiding
van Sie Dian Hoo (docent anthropolo-
gil" aan de TH in Enschede) op zondag
24 septemher om 14.00 uur in Wijk-

centrum Drieschoten, Snelliusstraat 2,
Apeldoorn. Informatie: tel. 055
668708 (P.A. Dorreman).

'Humanisme
tussen Oost
en West'
in Deventer
Kloostcrll"zing met discussie door Fons
Elders (hoogleraar theorie \'an de le-
vensheschouwing aan de Universiteit
voor Humanistiek) op donderdag 5
oktober om 19.30 uur in de Athem'um
bibliotheek, Klooster 12, De\"enter.
:\Ieer informatie: tel. 05700-31.533
( .:\1. :\leeuwse).

Uitvaart-
rituelen
in Schiedam
Inleidingrn, videofilm en forumdiscus-
sie met deskundigen van verschillende
culturen, A\'VL uitvaartzorg, HV en
uitvaartverzorging onder leiding van
wrliestherapeute :\taricke de Bruijn op
donderdag 28 september om 19..30 uur
in Vrrzorgingshuis Thurlede, Nieuwe
Damlaan 759, Schiedam. Meer infor-
matie: td. 010-4701033 (liumanitas
Rijmond).

Wandeling in
Amersfoort
Op zondag 17 september opent Eem-
land het seizoen met een historische
wandeling door het middeleeuwse cen.
trum van Amersfoort. Start om 14.00
uur bij café Vyssot,ky, l.ieve Vrouwen-
straat 17. Kosten voor deelname:
f 2,50. Opgavr tot 15 september bij
~1argreet Reiehe, tel. 033-754235.

Cursus
humanisme
in Alkmaar
Het HV-Alkmaar organiseert in sa-
menwerking met de VUA (Volksuni.
versiteit Alkmaar en Omstreken) zes
lessen over levensheschouwing, huma-
nisme en haar geschiedenis en humanis~
tisehe visies op maatsch3ppelijke the-
ma's. De cursu'i hegint op donderdag
21 september om 19.00 uur in Scholen-
gemeenschap 'Willem Blaeu', Rohons-
bosweg 11 in Alkmaar. De cursusprijs
kost f 65,- voor zes lessen van anderhalf
uur. Docent: jan Hilarius. Opgave:

VUA, Kennemerstraatweg !l!l, 1815 LC
Alkmaar. Tel: 072-152069 (rlke werk-
dag tussen 10.00-16.00 uur).

Opvoeding
in Sittard
Het HV-Zuid-I.irnburg organiseert een
avond-hijeenkomst over opvoeding be-
keken vanuit de hum3nistÎsche levens-
overtuiging. De avond wordt geopend
met een inleiding door Dieuwertje B3k-
ker, (foto) verhonden aan Je Universi-
teit voor Humani'itiek. Zij gaat nader in
op de praktijk. principes en problemen
\'an humanistisch levensbeschouwelijk
opvoeden. Daarna worden in kleinere
groepen opvoedkundige onderwerpen
uit de d3gclijkse praktijk besproken en
eventueel eigen ervaringen uitgewisseld.
Plaats: openhare basisschool 'Aan de
Meule', Berkenlaan 52 te Sittard. Tijd:
dinsdag 26 septemher v3n3f 20.00 uur.
:\Irer informatie: tel. 043-619385
(J.G.W. van Sambeek).

'Bevrijding en
verwerking,
in Leiden
Aan dit thema wijdt de afdeling Leiden
en Omstreken een publieksbijeen-
komst met discussie. Sprekers zijn:
Rob Aspeslagh, medewerker vredesop-
voeding en DuitslandstuJiën van 'Cl in-
gend3el' (thema: hoc verwerkten
Duits13nd en japan hun oorlogsverle-
den?); jan G. van der Tas, voormalig
Nederlands amhassadeur in Bonn (th~'-
ma: hoc 'normaal' is Duitsland nun en
Wi11em Visser 't Hooft, kenner van het
jap3ns recht en japanoloog (thema;
hoe 'normaal' is japan nu?).
Datum: dinsd3g 19 september. Tijd: 20
uur. Plaats: Benedrnzaal Kunstkring
Sociëteit De Burcht, Leiden. Toegang
vrij . .\1cer informatie: tel. 071-171720
en 31.5747. (Op 19 september is het 49
jaar grleden dat de openbare oprich-
ting plaatsvond van hrt Humanistisch
Verhond, afdeling Leiden).

WORD NU LID
VAN HET

HUMANISTISCH
VERBOND
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Kom naar Utrecht
en beslis mee!
Het hoofdbestuur nodigt leden van het Humanistisch
Verhond uit voor de algemene ledenvergadering (ALV), die
op zaterdag 25 november wordt gehouden in de congreszaal
Ircnc (hal 8) van de Jaarbeurs in Utrecht. De dag bestaat uit
twee delen, die u beide maar ook afzonderlijk kunt bijwo-
nen. '5 Morgens is het eigenlijke vergadergedeelte.
's Middags staat ecn maatschappelijk onderwerp ter discussie.

De procedure

• Het hoofdbcstllllr heeft ondertussen
;:ijn p/anf/en al ter bespreking aan
de plaatselijke afdelingen voorgelegd.

• Groepm van minimaal IS leden
cil/of afde/ingell kunl/ell voorstellen
indiel/ett en amel1deren.

ik ben benieuwd naar de laat~te ontwikkelingen en kom
naar de all;emene ledem'ergadering op 25 november 1995

r-------------------------------~.--
Naam _
Adres _

Postcode \X'oonplaats _
Telcioonnr. _

o alleen 's middags
o en gebruik de lunch à f 17,50 {ter plekke re voldoen)

• Dien voorstel/elI liefst vóór 6 okto-
ber ill, want dan klU/nen zij nog,
voorzien van een pread~'ics ~'all het
hoofdbestuur wordCII opgenomen in
de AL V-map. Deze map wordt ui-
terlijk 25 oktober f'erZ()Ilden aan de
leden die ûch hebben aangemeld.
Amcndementen kUf/nen tot I/iterli,k
twee weken voor de AL \' worden
ingediend.

• In het oktobefllummer van de Hu-
mallist wrscIJi;nt nadere informatie
oller de AL V.

• Alleen/er/elI hchben stemrecht op de
ALV;

Ik heli aa"weZlg.
o de hele dag
o alleen 's ochtends

Geef u voor 25 oktober op voor deel-
name!
U kunt zich voor dc hele dag, alleen het
ochtend- of alleen het middaggedeelre
opgevcn door de non op deze pagina in
te vullen en op re sturen. Doe dit liefst
vóór 25 oktoher.

meer presteren om zich op het werk te
handhaven. Wat herekent dat voor het
individu en de kwaliteit \';1n de samen-
leving als geheel? Welke onPNikkelin-
gen binnen de arheidsverhoudingen
zien we ;lankomen en kunnen we zo
heïnvloeden, dat het jaar 2010 een hu-
manr samenleving biedt?

OCHTE:HDGEDEELTE,

Het is de eerste keer dat het HV een ll'.
denvergadering houdt. Eerder was het
congres het hoogste verrnigingsor-
gaan. Eind vorig jaar besloot het con-
gers zelf om de7_c verandering door te
\'o('ren, omdat een algemene ledenver-
gadering rota openheid biedt. Een di-
rect gevolg hiervan is dat u de formele
uitnodiging door het hoofdbestuur in
deze Humanist aantreft. Elk vereni-
gingslid kan nu met stemrecht aan de
\'ergadrring deelnemen. Op 25 novem-
her kunt u zelf over her beleid meedis-
cussiëren en meebeslissen!

Algemene ledenvergadering
Het ochtendgedeelrc is het eigenlijke
vergadergedeelte. Dan wordrn de j:lar-
verslagen en heleidsplannen van het
Humanistisch Verbond rn zijn werk-
stichtingen besprokl.'n, naast het finan-
ciële verslag over 1994 rn dl.' hegroting
over 1996. Verder staan op de agenda:
de financiering van plaatselijke afdelin-
gen van het Verbond, de invulling \'an
vacatures binnen het hoofdhestuur en
e\'entuecl nog anderr voorstellen, die
zijn binnengekomcn.

10.00 TOT 12 30 UUR

• Kruis aan wat \'ao to"pa"iog i,

Po~rcode Woonplaars
Telefoonnr. _

Deze bun vóór 25 oktober invullen, uitknippen en opsturen naar het
Humanistisch Verbond, r.a.v. direcrie~ecretariaat, Antwuordnummer 21 lil, 3500 VB Utrecht.

Ik kom ill geulschap I'an eell tweede perso(JII
Naam _
Adres _

o alleen 's middags
o en gebruikt de lunch à f 17,50 (ter plekke te voldoen)

Deze is aanwezig.
o de hele dag
o alleen 's ochtends

MIDDAGGEDCELTE

Arbeid en zingeving in 2010
:'viet een aantal deskundigen, afkom-
stig uit de wetenschap, her hedrijfsle-
\'en en de politiek, kunt u zich verdie-
pen in de arbeidsverhoudingen van de
toekomst. Hoe wllen die er uit zien?
Velen ondervinden nu al de gevolgen
van moderne trends als autnmatise-
ring, flexibilisering, telewerken en joh-
hopping. En terwijl de cen helemaal
geen kansen meer op de arheidsmarkt
maakt, moet de ander voortdurend

14,00 TOT~16.00 UUR



Van het hoofdbestuur

aantal leden
aantal abonnees

'Zomertijd - komkommt:rtiju' is een
7.egswijze die su~gcrccrt dat alle ernsti-
ge zaken op en laag pitje staan. Zo niet
bij bet landelijk hureau en in het
hoofdbestuur. Om maar even een reeks
onderwerpen te noemen, die in de afge-
lopen twee maanden veel aandacht
kregen en waarvan sommige in de
naaste toekomst nog veel met."r inzet
wl1en vragen. De uiterst teleurstellen,
de beslissing van het Ministerie van
\X'VS om de
subsidie aan
het HV voor
maatschappe-
lijk active-
ringswerk pt."r
1 januari a.s.
in één klap te
beëindigen. T0{ op heden hebben onze
bezwaarschriften hij het Ministerie nog
gt."enenkele erkenning gevonden. De7.e
vol-strekt onvoorziene ingreep in onze
inkomende geldstroom dwingt tot even
ingrijpende aanpassingen in de struc-
tuur van het bureau. Daarvoor zijn
plannen uitgewerkt, die momenteel
punt van overleg vormen tussen direc-
tie, hoofdbestuur en ()ndernemin~s-
raad.

Verdere punten uit dl' afgrloprn twee
maanden:
De werving van een nieuwe directeur is
afgerond. Zoals bekrnd gemaakt treedt
per 15 septemhcr ~brcel van den
Broecke in functie. 'Achter de scht."r-
men' is hij zich reeds aan het voorberei-
den. Kees van Rooijen (tijdens zijn va-
kantie vervangen door Paul van der
Kraan, die op 1 mei als hoofd Marke-
ting en Communicatie in dienst trad)
heeft ~.oortreffelijk ab waarnemend di-
rrcteur gefungeerd. De hetekenis van
een intt."rne profrssionrle communica-
tie-deskundige is onder meer gebleken
bij de voorbereiding van de (wrnieuw-
de) meningsuiting van het hoofdbe-
stuur over het onderwerp 'Hulp bij 7elf-
doding' (op 21 juli in de vorm van een
persbericht naar buiten gebracht).

VOOrtSis het hoofdbestuur doende met
de HlOrbereiding tot invulling van en-
krle bestuursvacatures (7.ie elders op
deze pagina). Ook vondrn enkrle ont-
moetingen plaats van bestuursdelega-
ties van Humanitas en het HV met als
doel een viertal samenwerkingsprojcç-
ten nu zichtbaar en merkbaar vorm te
laten krijgen. In een volgend nummer
daarover wat meer. Aandacht vroeg
ook de eerder hesproken fusie russen
HRR en NCHR waarbij het er om gaat
de posirie van de ledrn van HSlIB,
maar vooral de humanistische inbrrng

in de ouderenwrg adequaat ingevuld te
krijgen.
Dit was ren greep uit een reeks van \"I"el
meer onderwerpen; doel is slechts de
geinterrsseerde le1er een heeld te geven
van wat zich binnen het hureau afspeelt
en in veel gevallen niet of niet rrechtst-
reeks tot zichthare effecten leidt.
Wd 7ichth,lar is de groei van het leden-
bestand en van het aantal ahonners op
dit hlad:

1/1/95 30/6/95 toename
in %

15.629 16.067 2.8%
4.809 5.719 18.9%

~ier voor niets luidde de kop boven
het artikel van Rob Ticlman in het ju-
ni/iulinummer van dit blad: 'Humanis-
me in Nrderland groeir'. En hij illus-
treerde - ook cijfrrmatig - boe cr ge-
oogst kan worden, mits de humanisti-
sche heweging smakelijke en sappige
vruchten (van haar inspanningen) voor
de liefhrbbrrs aanbiedt. Dit inspelen,
met passende produkten en diensten,
op die groeiende maatschappelijke be-
hoefte aan een humanistische henade-
ringswij1e van levensvragen is het
voornaamste stramien van onze 'Be-
leidsnota 1996 - 1998'. Die nota is me-
dio augu,rus aan de afdelingen van het
HV roegewnden en wordt in de loop
van september in twee regionall' bij-
eenkomsteo besproken (op 12 septem-
ber in Zwolle; op 19 september in
Utrecht). Dit als voorloper tor de \.ast-
stelling van dl' versie, die op 25 novem-
ber in de Algemene Leden Vergadering
(ALV) aan de orde zal worden gesteld.
Tegen die tijd moet het humanisme in
Nederland al weer verder zijn in zijn
groei .....

Namem het hoofdbestuur,
JooP Pul" (algemeen secretaris)

'Goed en
kwaad'
in Nijmegen
Inleiding met discussie door Jan Keij, fi-
lmoof, op zondag 8 oktober om 13.30
uur in Wijkcentrum De Schakel, Archi-
medeslaan 9, Nijmegen. ;\leer informa-
tie: tel. 08894-21004 (G.Cayman).

Paul Cliteur
stelt zich niet
kandidaat
Paul Cliteur stelt 7ich na het verstrijkrn
van de eerste zittingstermijn van het
bestuur (deze keer iets korter dan ge-
bruikelijk in verband met het collectief
aantreden van een gehed vernieuwd
hcstuur in november '93) in november
'95 niet kandidaat voor een tweede ter-
mijn. Daarvoor 1ijn twee redenen die
zich hehben voorgedaan na het aan-
vaarden van het voorzitterschap van
her HV: allereerst is aan hem gevraagd
voor dl' komende drie jaar de hoogle-
raar te \.ervangen bij de vakgroep in
Leiden waar hij werkt, als tweede ver-
vult hij sinds september het bijzonder
hoogleraarschap vamvegr de Stichting
Socrates in Delft. Dril' van deze zware
functies vragen teveel tijd en aandacht
om naar ht."horen te vervullen. Hij blijft
overigens l)(',chikbaar voor een ovcr-
gangstermijn voor het geval in novem-
ber nog geen nieuwe \.oor7itter be-
schikbaar is en verder blijft hij op an-
dere plaatsen actief binnen de huma-
nisrische beweging. Zo is hij van plan
samen met Aad van Oosten verder uit-
bouw te geven aan de humanistische
reeks die bij Uitgeverij de Tijdstroom
Vf;~rschijnren eveneens zal hij actief blij-
ven als publicist op het terrein van hu-
mamsme.

Nieuwe
kandidaten
Het zoeken en benaderen van
kandidaten voor het voorziner-
schap van het Humanistisch
Verbond vraagt grote discretie
en :wrgvuldigheid. Om die re-
den heeft het hoofdbestuur de
coördinatie van de procedure in
handen gegeven van een kleine
commissie uit zijn midden. Alle
contacten en initiatieven wor-
den door of via deze commissie
behandeld. Uiteraard zijn sug-
gesties voor potentiële kandida-
ten van harte welkom. (UitSlui-
tend schriftelijk t,a.v. de voor-
zitter van het Humanistisch
Verbond, Postbus 114, 3500
AC Utrecht. Op de emelop te
vermelden 'vacature vz')

HUMIlNIIIT 36 SI:PTI:MBI:" .,"



Piet Thoenes overleden

Hii was ook zeer actief in allerlei func-
ties hinnen de humanistische bewe-
ging. Hij was \'oorzilter van de Intrr-
national Humanisric en Ethical Union,
van het Humanistisch Studiecentrum
Nederland, van het Humanistisch Op-
leidingsinstituut, van de Stichting j.P.
van I'raagprijs en hij nam deel in tal
van studie- en werkgroepen. Verder
was hij voor ons raadgever, adviseur,
meedenker en impirator. J'iet overleed
op 12 juli, bijna 74 jaar oud. De huma-
nistische hcwegin~ zal hem missen.
Ons meeleven gaat uit naar hen die
hem het meest na stonden: zijn vrouw
en kinderen.

Namens het hoofdhestuur
Aad van Oosten

.•.•,,..
"

Op 15 september treedt Marcel van
dell Brorcke (53 jaar) in dienst als di.
reaeur van het Humanistisch Ver-
bond. Hii volgt Joost de Vries op, die
deze functie tot 1 mei van dit jaar
vervulde. Van den Broecke was van-
af 1988 directeur bij de Stichting
voor Publieksvoorlichting over Wetenschap en Techniek, en werkte enige tiid
als zelfstandig adviseur. Errder vrrrichUe hij wetenschappelijk onderzoek op
het gebied van fonetiek en spraakrechnologie. Hij promoveerde en was be-
trokken bij tot de verbeelding sprekende onderwerpen als de kunstmatige
spraak door stemhaodloze mensen en de omzetting vao tekst in klankschrift
door 'sprekende' computers. In een volgend nummer wllen we Marccl van
den Broecke uitgebreid aan u voorstellen.

Nieuwe directeur
Humanistisch

Verbond

riet Thoenes was lid van het Humanis-
tisch Verhond vanaf 1962. Hij was één
van die humanisten die eigenlijk geen
lid hehoefden te zijn van het Verbond
om ((Jch her predikaat 'humanist' te
krijgen. Op allerlei fronten was hij ac-
tief. Op de eerste plaats in wetenschap-
pelijke kringen, als hoogleraar sociolo-
gie. Ik heb hem nooit meegemaakt als
student, maar ik kan mij zo voorstellen
dat hij geen gemakkelijke docent is ge-
weest en dat hij hoge eisen aan zijn
leerlingen stelde. Hij ICKde een hoge
standaard aan en niet alleen aan ande-
ren, zeker ook aan zichzelf. Met zijn
krakende, luide stem kon hij in discus-
sies en tijdens voordrachten zijn analy-
ses \'an maatschappelijke situaties en
van filosofisehe problemen ten beste
~cn:n en het was altijd de moeite
waard naar hem te luisteren. Ik herin-
ner mij een voordracht die hij in kleine
kring hield over de vraa~ of er sprake
kon zijn van vO{)fuitganlo; in de maat-
schappelijke ontwikkeling - en dat hij.
in tegenstelling met pessimistische vi-
sies op de mogelijkheid van vooruit-
gang, als zijn mening uitsprak dat men-
sen hewust en gezamenlijk kunnen kie-
len voor vooruitgang, dat vooruitgang
geen autonoom proces i~, doch iets dat
in interactie tussen mensen onderling
gestalte moet krijlo;en. Zo'n mening
schetst Piet als een humanist pur sang.
En ook als optimist, want ondanks
oorlog cn zijn persoonlijke en:aringen
daarin, bleef hij geloven in de mens en
in het vermogen van de mensen zich te
verbeteren.

Opgave voor 1 oktoher hij de voorzit-
ter van de werkgroep, Agnes de la Rie,
I.aan van de Marel 621, 7823 BS Em-
men, tel. 05910-22648.

De werkgroep Allcengaandc Humanis-
ten organiseert het symposium 'De
kracht van de renzaamheid, het leven
een kunstwerk?'
Eenzaamheid ervaart ieder mens op
zijn tijd, maar jUiST alleenstaanden
wordt \laak de vraag gesteld: 'Voel jt: je
niet dikwijls eenzaam?', De achter-
grond van deze goedhedoclde vraag is
meestal ccn veronderstelde negatieve
beleving van het alleen staan. De werk.
groep Alleengaande Humanisten wil
op een andere manier het alleen staan
cn het daaraan verbonden begrip eeo-
zaamheid belichten. Zij doet dit door
middel van een symposium, waar een
cultuur-socloloog en een aantal kun-
stenaars de kracht van het alleen zijn
zullen beschouwen, ieder vanuit eigen
beleving en op eigen wijze. Na elke le-
zing/optreden is er ruimschoots gele-
genheid om vragen te stellen en te dis-
cussiëren.
De inleiding wordt verzorgd door de
heer H.L.~t. eoene, hoogleraar aan de
Universiteit voor Humanistiek te
Utrecht. Vervolgens belicht ~Iax van
Rooy, architecTUur-criticus, het thema
vanuit zijn invalshoek. Op zondag
maakt u kennis en kunt u van gedach-
ten wisselen met de voordrachtskun-
stenares, schrijfster en zangeres Liselo-
rI' Gerritsen en de bekende harpiste
Erika Waardenburg. Het weekend
wordt afgesloten door een kwartet be-
staande uit conservatoriumstudenten.
Uiteraard staat dit symposium ook in
het teken \'an ontmoeting en gezellig-
heid. Er is gelegenheid tot wanddrn en
op 1.aterdagavond [Ot dansen op mu-
ziek uit de jaren zrstig.

Alleengaande
Humanisten

Datum en plaats: 25 en 26 november
in het conferenrieoord Drakenburgh te
Baarn. Het weekend duurt van zater-
dag 10.00 uur tot zondag 17.00 uur.
De kosten bedragen f 200,= per per-
soon. Bij aanmelding wordt nadere in-
formatie verstrekt, onder andere over
de wijze van betaling. Pas na betaling
van de kosten wordt u als dednemer
ingrschrrven. Er is plaats voor 60 deel-
nemers. Wees cr snel bij! Leeftijdsgren-
zen worden niet gesteld; wel worden de
activiteiten gericht op mensen in de
leeftijdsgroep van 40 tot 60 jaar. Ge-
streefd wordt naar een zo evenredig
mogelijke man-vrouw verhouding.
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Septembernummer
Rekenschap over zorg
De laatste jaren is de markt Vall welzijn en ge/11k
sterk in beweging. De overheid trekt zich temg en
dwingt gezondheidszorginstellingen marktgericht,
klantvriendelijk en kostenbewust te handelen. De
'patiënt' wordt, 'klant' en het ziekenhuis moet een
bedrijf als ieder ander wordell. Wat opvalt aan deze
verschuivingc7I is dat gezondheidszorg gezien wordt
als een produkt dat je kunt inkopen, verkopen en
consumerell. Maar is zorg wel een produkt dat je
kllllt l'erhande/en? Volgens de Amerikaanse filosoof
joan Tronto in ieder gel'al niet: wrg is een 'praktijk
uJaarillmensen naar beste vermogen het levelI hal/d-
haven, herstellen en beschermen'. In het hoofdarti-
kel val/ het septembemummer I'all Rekenschap
geeft zij de politieke en morele gevolgen aan van de-
ze perspectiefl'erschuiving.
Marian Verkerk gaût dieper in op de traditionele
rechtel/ethiek. Volgens haar kali deze theorie gedrag
dat niet in contractuele termen gevat kmI worden -
wals zorg - niet begri;pell, en kri,gt het daanJIII
geen plûats in het publieke en politieke debat.
Marijke Prins onderzocht de prakt;;k IJangeestelijke
t'erwrging in ziekenhuizen, en plaatst aan de hand
daawan enkele kritische kanttekeningen bi; de theo-
rie van Tront/). Marjo/ijn Ge/auff toetst de theorie
I'an Tronto aan het veld I'an het algemeen maat-
schappelijk werk. De relatie lIlssen zorg en verzor-
gillgsstaat wordt door DOl/we lIan Houtel/ onder-
zocht. Hi; vraagt zich af wie eigenlijk bepaalt welke
voorzieningen i" het collectieve zorgpakket worden
opgenomen.
jan Hein Mooren en EIl)' Hoogeveen gaan op wek
naar positiet,'e waarden die een beoordelingsgrond-
slag kunnen l'ormen lIoor de dageli;kse zorgprak.
ti,k. Zij gaan daan'oor te rade bij jaal! IIQlIPraag,
een van de grondleggers van het Nederlandse geor-
ganiseerde humanisme. Ruelie Koning ging op zoek
nJar de rol IJan zorg in de literatllur. Een van de
meest opvallende boeken over dit thema van de
laatste tijd is 'Het refrein is Hein' van Bert Keizer.
Het artikel va" Harry Kunnemall OI't'T de toekomst
vall het Humanistisch Verbond in het vorige mml-
mer van Rekenschap, heeft nogallvat reacties heeft
opgeroepen. Rob Tie/man - oud.voorzitter van het
HV - geeft zijnl'isie. Hij is het voor een gedeelte met
KUllneman eens, maar stelt ook dat melISelI alleen
maar 0/) miero-nh'eau impliciet humanistisch kl/n-
IIellzijn, als er op macm-"ilJeal/ expliciet IJl/manisti.
sche randl'ooTWaarden zijn geschapen. Het huma-
nisme waar KI/nneman voor pleit kan dan ook al-
leell maar bestaan als daar structurele, expliciete
waarburgen llour zi;ll.
U kunt dit nummer van Rekenschap bestellen door
f 14,- over te maken op giro 582293 t.n.v. Stichting
Soerates te Utrecht, onder t'ermelding van 'Reken-
schap september 1995'. Een jaarabolJnement (vier
nummers) kost f SO,- ell kan worden opgel'raagd
door te schrijvenllaar: Humanistisch Verbond, Ant-
woordnummer 2181, .HOO VB Utrecht (postzegel
niet nodig). Bellen kmI ook: 030-392131.

Maak
kennis met

het Humanistisch Verbond
Vrijheid, rechtvaardigheid en respect \-oor menselijke waardig-
heid. Het Humanistisch Vnbond draagt delc waarden uit door

zich sterk te maken voor het recht op zelfbeschikking, voor geJij.
ke behandeling, \'oor mensenrechten. Door het bevorderen van

maatschappelijke discus'iies over medische ethiek, de vluchtelin-
genproblcmatiek en het consumptievraagsmk .. \laar ook door
hiivoorbeeld in ziekenhuizen en gevangenissen geestelijke vcr.

zorging te bieden. Pasklare antwoorden heeft het Humanistisch
Verbond niet, wel een inspirerende visie en kritische vragen.

Hiernaast drie mogelijkheden om kennis te
maken met hel Humanislisch Verbond.

I.&BOII.££ OP DE HUMA.aST

\X'at leest u in de Humanist, het nuandblad van het Ilumanistisch
Verbond? Elk nummer bestl"t"dt ,landacht aan maatschappelilke en

ethische onderwerpen. Boóende mensen v.ertelJen over hUllilor-
men, drijfveren en de kcu7.es die zij makcn. Behalve interviews treft

u in de Humanist naruurlijk ook artikelen, boekbcspràingen,
prikkelende meningen en (artoons aan. Nieuwsgierig geworden?
Proheer de Humani,t een, een jaar, dat kost u slechts f 42,50.

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

2.DOIIATEUR VAII HET'-i"""'.:".-.-'-'-,.-.~'.'••"-,"_-~.",,_.,,-,,-,.-,-,.-
-"let ing'lllg van 1995 kunt u donateur worden van het Huma-

nistisch Verbond. Daarmee maakt u het voortheslaan van activi.
teih:n en de oplet van nieuwe projectt'n mogelijk. Uw finan(it'le
hijdrage is van groot belang nu de overheid elk jaar minder sub-
sidic vcrstrekt l'n andere inkomsten niet ml'U groeien. Als dona-
tcur ontvangt u tenminstl' twee keer per jaar informatie over on-
ze activiteiten en projeeten, waar hij één keer een nummer van de

Humanist. U bent al donateur van het Humanistisch Verbond
voor f 35,- per jaar. Natuurlijk is een hogere hijdrage welkom!

Als u eerst mccr informatie wilt, kan dat ook. Vul de kaart in cn
slUur'm op! Alvast hartelijk dank voor uw steun!

HQMAIIIIITISCH YEBBO.D

\XJaarom lid worden van het Humanistisch Verbond?
Als lid steunt u het Humanistisch Verbond.

U maakt Jaarnll'c activitl'iten en projecten mogelijk die gericht
zijn op een menswaardige samenleving. Ook ontvangt u automa.
tisch hct maandblad Ilumanist, een belangrijkc bron van in,pira-
tie in een wercld die uw keuzes dagelijks op de proef stelt. U kunt
gratis deelnemen aan thema bijeenkomsten in uw regio en u krijgt
kurting op landelilke symposia. Het Humanistisch Verbond heeft

meer dan 60 afdelingen in het land. Als u wilt, ontvangt u infor-
matie over plaatselijke activiteitcn, cursussen en Iczingen.

De minimum-contrihutie bedraagt f 75,- per jaar. Een hogere
bijdrage is natuurlijk welkom! Vonr leden met een inkolllen la-

ger dan f 1/1.000,. hruto per jaar is de minimum-colltributie
f 45,-. Jongeren tot 27 jaar betalen slechts f 35,- per jaar. Per lid
kan één persoon op hetzelfde adres kiezen voor ecn gratis mcde-
lidmaatschap. Een medelid ontvangt geen extra Humanist. Als u

eerst meer informatie wilt, kan dat ook. Stuur de inge\.ulde
kaart aan 011S op. Wil hopen u als lid te mogcn hegroclen.



Oproep oud-leden Leiden

Activiteiten
Jonge Humanisten
De JH opent het seizoen met een feestelijke activiteit op maandag 11 september:
de JH bestaat dan drie jaar. Op zondag 24 september de themadag 'Humanis-
me, wat kun je ermee?'. Er bestaan vccl theorieën over humanisme. Daarin kun
je je uitgebreid verdiepen, maar je kum je ook afvragen hoc je deze ideeen in de
praktijk brengt aan de hand van de vraag wat humanisme in het dagelijks leven
betekent. F.en dag die zowel voor nieuwe als oude leden veel interessante aan-
knopingspunten biedt.
Tijdens het jongerenw(:ekend van 27-29 oktober staat het thema 'Altijd kind
van je ouders' centraal. Soms is her even M;hrikken als je merkt dat je veel meer
dan je eigenlijk wilt, op je ouders lijkt. Hoc groot is de invloed van je opvoeding
geweest op hoc je nu bent? Welke dingen zou je zelf als je kinderen had anders
(proberen te) doen? Hoe heeft de relatie met je ouders zich omwikkeld, is het nu
een gelijkwaardiger verhouding geworden? Voor meer informatie en opgave:
JH, Postbus 114,3500 AC Utrecht, tel. 030-392125/392100.

Allochtonen in
de psychiaterie
Riagg's en psychiatrische
ziekenhuizen krijgen steeds
meer allochtonen als dien.
ten. Dat geeft problemen,
want psychiaterie wordt
door velen nog steeds uni-
verseel toepasbaar geacht,
terwijl veel psychische
klachten juist wortelen in de
eigen cultuur.

Humanistisch
filosoof
Hendrik Pos

Peter
Derkx
schreef
een lijvig
boek
over
Hendrik
Pos. Wie

was deze humanistische fi-
losoof die vanaf de jaren
'30 grote invloed heeft ge-
had op het intellectuele kli-
maat in Nederland?

Zorgende vaders
Het komt steeds vaker voor
dat mannen de zorg voor
hun kinderen op zich ne.
men. Welke mannen kiezen
bewust voor zo'n zorgend
vaderschap? En hoe combi-
neren ze dat met hun werk?

In het volgende
nummer o.a.:

lJnivt."rsiteit van Groningen.
14 januari: Veranderingen in memelij-
kc relaties.
Prof. Dr. lteke Weeda, l-Iooglera'lf
Vrouwenstudies Universiteit van Ciro-
IIlngen.
11 februari: Milieu, vooruitgang of
achteruilgang?
Prof. Dr. A.J..'v1. Schout Uiterkamp,
Hoogleraar milit."ukunde aan de Uni-
\'ersiteit \'an Groningl'Jl
10 maarl: Hunlclnismc en vooruitgang.
Prof. Dr. Roh Ticlnun, Socrates-boog-
lcraJ.r It."Utrecht en (Jud-voorziner van
het Humanistisch Vt'rbond.

De le7ingen vinden plaats op 7.ondag-
middagen van 13.30-16.00 uur. Plaats:
De Bres. Scboolstraat 4, Leeuwarden
(rel. 051\-157168). Kosten: Voor leden
van het HV f .'5,-. Voor niet-leden
f 50,-.
Opgave: Door hct bedrag OVCT te ma-
ken op gironUllll11cr 857558 t.n.v. pen-
ningmeester IIV l.eeuwarden te (;ie-
kerk, onder vermelding van 'Filosofie
IV' . .\leer mformatie: lel. 05 S-154141.

k'urn,lCtivitcitCll. Op stapel staan onder
meer rnkdc speciale puhliekslezingcn,
een mini-symposium, een 'aangeklede
rdinic', alsrm'de een ('v('nemen! over dl."
geschiedenis van ut' afdeling. Belang-
stellenden ontvangen een aantal at1cve-
ringen van het afdelingsblad Hummi'i-
tische Stt'mmen en het jubilcumpro-
gramm'l en/of afzonderlijke uitnodi-
gll1gen. Opgave: .\briJ. van Bergen,
Za,lgjesbank 12,2317 "'IC I.eiden.

filosofie

Op 19 september 1996 viert de afde-
linj!; Leiden en Omstreken (nlOrhct'1I
gcmcemchap Leiden) haar halve reuw-
feest. Be,tuur en iubileumcClInmissic
willen gaarne oud-leden van de afde-
ling, die in de loop der jaren zijn vcr-
huisd naar andere afdelingen, alsmede
abollllees op de Ilumanist Hl het werk-
gebied van de afdeling (van Kieuw-
koop rot Noordwijk en Lisse tot Voor-
schoten} hcrTrkken hij Ut' diverse jubi-

8 oktober: Het v()oruitgang~denken in
onze cultuur
Prof. Dr. Lolle :"Jauta, emeritus-hoog-
leraar sociale filosofie Universiteit
Groningen.
12 ntn'ember: Vooruitgang in andere
culturen.
Dr. David Pinto, sociaal-wctenschap-
pn van .\1arokkaanse origine en direc-
teur van het Inter-Culturt'ellnstituUI te
Groningen en te Utrecht.
10 decemher: Vooruitgang in interna-
tionaal en hislOrisch perspectief.
Pruf. Or. Hrlke Tromp. hoogluaar in-
tema tionJ.le veilight."id~vraagsruk ken,

Voor de vierde keer organiseert de af-
deling Leeuwarden een serie lezingen
over een actueel thema. KUil je Je om-
wikkelingen in onze cultuur een voor-
uitgang noemen? Of is her realistischer
om van een achteruitgang tt' spreken?
.\lisschien moet het vooruitgangsden-
ken "lelf ter discussie worden gl'steld.
Filosofen kunnen daarhij een gids Lijn.
Om te leLingen te kunnen volgen heb.
ben tUl.hoorders geen filosofische ken-
nis nodig.

Lezingen over
in Leeuwarden
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'D,,,.,,~lI,

\tinisll"i,' "'In Jll,tili,-

vacaturenummer 5 094, bwnen 2 weken na vm,chijnen van d,l btad Ie zenden aan:

2.lllur pt'r week per I januari I~~ti

J2 uur per wl't'k Il\'r I maart I !1!H,

Penitelltiaire Inrîchtingl'n .AIIllen'

Penitentiair (:lIlnplex Sd1l'\'eningell

Taken u voer! rnd,vlduele en groepsgesprekken met gedetoneerden; neeml (leet aan

overlegvormen binnen de im,ctll,ng en aan e,lern overleg met hllm~nosHsche colleg~'s;

adVIseert de directie met betrekking tol hct beleid in de FIlnchlUlg,

Functie-eisen Acadenllsch werk- en denkniveau. ~fgeronr11! oph,iding aan het

H"m~nosl'sch Opte'dongs tnsl,luut of de Unlvers,te.t voor Hum~r"Sll{'k; bekell(lhc,d n",l h"l

werk en/ol relev~nle we,kervar;ng: mm,mumlec!l'fd 30 f~af,

Salaris M"limaal f 5072,- en ma,im~~1 f 7957,- b'UIO per maand: 8% vnkanllclucslag:

bovengenoemde satm,ssen z'ln gebaseerd op een volledige werkweek en afhankelijk van

erVJfrng, Standplaats Almcre 01 Den Haag

Bijzo nderheden Een 1II1hrerrJ"'9 van hel aanlat men van dc vacalure in Atmere

naar 32 uur rSin een tate, slad,um mogelijk

In Iich Iingcn felnfonrscbe inhcblrngcn kunnen worden wgewonnen brJ de heer

lP, de VrIes, Centraal Geestetijk R~adsman. Ie bereiken onder lelefuonmrrllJllCr

(034041 52301 5011ici tat iewi jzc Schroftelijke soll'c'laties, graag voorzien van

mouvering en curricutum vilae en onder vermeldwg van gewenste sWnll[llaalS en

Ccnlraal GeeSlellJk Raadsman bIj de Inrichlmgen van JlJSUIIC,Laan van Vollenhove 2Y41.

3706 AK lcrst De soll,Cllal,e yesprekken vmden plaats op 4 en 10 oktober 3.S,

Justitie: het juiste gewicht iu (Ie sc/wal

door !tel

Vl'r/lOlld, lIoor

111111/011is Iisd,

/lij hl'l Milli.~fl'r;1'

Iw/asl /1/<'1 dl' 1/ll'I'lI; 11g t'/I

$f'I<,ct;,'.I/ijlif//{/I{I/lell,

1/(/ ,'.'1/ i/I/Wilde! ijkl'

Humanistisch
Verbond _

AI/II dl' /IIU{ 1i1/l11{t'/lI'UII

luslitil' zijII, nj1wllkl'iijk 11(111

de Kmo/Ie t'/III dl' 1Jl'ln'/Jl'mll'

;" ricllt i111{.jllll. 111/IIl1'd

/lu"t-lime geestelijk

1'.'rZflrl{.'r.~r'I'rlml/dl'lI. Foorrie

111/111(/11is I iS(' Il /ii'I'S lel ij~'

rtlfllislied,'lIlJm/ ••r "1'11, i.\ dl>

Cl' lIt rmll ( ;"I'S I••lij k /ll/wis 11/1111

I/ij dt' illr;cl1till/ii'III'{/1/ jltslitil'

T B
DE

D

S-KLINIEK
KIJVELANDEN De l1i.~uwop te rir:htl~n en iJl aanhouw 7.iindr~T11S-Kliniek

De Kijvelanden in l'oonugaal, bestemd \'001' ,'erpleging en
behandeling \'un Boller beschikking gestelden, wek! voor
h,I,1r kliniek een Geesteliik \'erwrger(ster).

Uw taken: lJe geestelijke \'I~"'.llrging is el~n zdrstullllige diensl in !le Kii'elunden. U dr;I,lgt \',ltIuit een
open visie op le\'ensbeschou\\e]jjkt~ vraagstukken bij aan de bdrandeling ,'an hewoners en ,1,ltIhet
leefklimaat. U ,'erleent geestelijke zorg aan bmvonurs. individum~1 en groepsgewijs, U undt~rhuudt
{:untar:jrm met andere disciplines en neemt deel aan de behandclingsbesprekingttll.

Functie-eIsen: L'ni\'ersilairp. opleiding. Vonr de (:unfessionele geestelijk \'ertorger(stcr): Idinisch p<tsturale
.yorming. kerkelijkIl bllrollping, Voor de ltumanisfisr:he geesfelijk \'erzorgcr(slcr): opleiding aan hctll.O.l.
danwel aan de univen;iteit mor Ilumanistiek.lnhoudp.lijkll benueming dnur het Humanistisch Verbond.

Slicltting IJP.Kij,'elartllen laat zich in deze pror:t~d\lre begeleiden duur Vun der Kruijs \lanag{mmnfS(Jlm:tie,
ZIJnd uw ltriIJf mIJt currir.ulum vitae hitIJlen 1Cl dagen aan ondersfaand ,ulres t,,1.\'. mevrouw C.j.\l.
Uitp.nhroIJk""111llassd. Vnor mnjere infurmatie over rUlletie en/or procellure kunt u colltact opnemclllllct
me\[. drs. J. jellcs. Telefoonnummer U34U~-40555.

vClnder
MANACEMENTSELECTIE
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