


J A ik wil meer onformatle over Khenken en een ko~telole nota"èle schenkingsakte

Correctie

In het interview meT I Llrry KUllneman
in het vorige nummer van de Humanist
was een storende fout geslopen, [n hct
artikel stond: 'Explióer humanistische
antwoorden op grote \'fagen zijn wen.
sdijk'. DaT had moeten zijn: 'Hij re-
kent af mt't de gt'dachte dat expliciet
humanistische antwoorden op grOlt'
Hagen wrllsclijk lijn',

Marian Yerkerk: heb ik
met u een zorgrelatie?
In Illaart dit jaar henol:mdl: hl,t bestuur
van de stichting Socratl's prof. dr . .\Ia-
rian Verkerk tot bijzonder hoogleraar
op het grhied \',1ll de 'Ethiek van dl' wrg.
vanuit humanistisch rn~peetief bij de
Rijksuniversiteit Groningen. Op dinsdag
21 nCl\'emhcr aam'aardt .\larian Ver-
krrk dit '1ll1br met het hOlh.kn van een
oratie. getiteld '.\lijnht't'f, hd, ik met u
een lorgrelatie? Over ethiek. o\'er zorg
en ()vn t't'n l"lhiek van de zorg'. Dat' le-
zing is openbaar en vindt plaats in Je
AuLt van de uniwrsiteit, Broerstraat 5 te
Groningen. Aanvangstijd: 16.]0 uur.

STEUNFONDS
Humanisme

Paul Cliteur over onze
verhouding tot de apen
Vorig jaar
belloemde
het he,tuur
van de stich-
ting Socrates
prof. mr. dr.
Paul Cliteur
tot bijzonder
hooglera,H
op het ge-
bit'd van dt'
'Wijs begeer-
U\ in het bij-
Z(lnder in vt'rhand met de humanisti-
sche h,'''ens- en werelJhe,chouwing' bij
dt' Tt'chni,che Univcrsitcit Delft. Op
woensdag I no\'t'T1Ibn lal dl' HV-"oor-
litter dit ambt aanvaarden met het
houden van el'n or,uie. getiteld 'Onze
"t'rhouding rot de apen, Dl' cOlISequen-
ties van het darwl11l>l1It' vuor ons
Jlll'mbecld en voor de moraal', Dele le-
zing is openbaar cn vindt plaats in de
Aula van de universiteit, .\Irkclweg 5
tr Ddft. Aanvangstijd: 15.00 uur.

-Je kunt je geld toch niet meenemen-.;,
een gevleugeld woord. Maar waarom zou u
dat ook w,llen. als u er l'jdrns uw leven nog
zoveel mee kunt doen. Zodat u nog kunt
z,en hor nuttig het word! besteec!. U kunt
op .ersch<llende mameren IIJdens uw leven
schenkingen doen Dat levert ook nog
belashngvoordeel op

U kunl hel niel meenemen, maar u kunl er wel veel mee doen

Als u een schenking doet. betekent dat geld
geoen "an een doel waar u achter staOlt. Als
u het humanisme een warm hart toedraagt.
denk dan eens ooer een schenking aan het
Steunfonds Humanisme. Dat IS opgericht
door hel Humanistisch Verbond. Het
HumanistIsch Verbond strijdt OOOreen
humOlne. tolerante samenleving
Vraag gerust meer informatie. telefonlKh. c,.../ op nummN {030) 23921 00 of met deV onderstaande bon.
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Zorgende vaders

Hoe is het gesteld met Je moderne vaders? Hoe
staat het bijvoorbeeld met hun dagelijkse zorg
voor de kinderen? Daar is onderzoek naar ge-

daan, en de conclusies
stemmen niet echt hoopvoL
.\laar cr zijn ook lichtpunt-
jes. En het hoek '-'bnnen
weten niet wat ze missen'
zou nog heel wat vaders
aan het denken kunnen zet~
ten.

,
o

16 :P.. OI.... ~

Culturele valkuilen
Psychiatrie wordt door
de meeste hulpverleners
nog steeds universeel
roepashaar geacht.
Geschikt dus voor ieder
mens, ongeacht culturele
achtergrond. Terwijl
psychische klachten vaak
juist zijn geworteld in
die culturele achter-
grond. •.

Mischa de Vreede
De tijdgeest intrigeert haar: de invloed
die de tijd heeft op mensen en de mate
waarin hun visie er door wordt be-
paald. 'Tijdgeest' is dan ook de titel
vall het nieuwste boek van NlÎscha de
Vreede dat \'olgende maand ver-
schijnt. Een interview waarin ze haar
visie geeft op vcle zaken van leven en
dood.

P •• OI •••• 10

EN VERDER

Filosoof H.1. Pos
Mondiale solidariteit kan niet los worden gezien van de
noodzaak om direct in eigen omgeving zaken aan te pak-
ken, vond H.). Pos. Hij was een humanistisch filosoof,

van wie onlangs een biografie verscheen.
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De strijd om de dagelijkse zorg voor de kinderen

Moderne vaders
••zIJn nog geen
zorgende vaders

Vaders met hun kind(eren) in het
zwembad, voor de winkelwagen, op de
fiets of wachtend bij school. Niemand
kijkt er meer van op. Maar betekent
dat nu ook dat het aantal zorgende

vaders flink is toegenomen? Nee dus,
volgens een aantal onderzoeken naar

het moderne vaderschap. Er is al
helemaal geen sprake van dat ze een
gelijkwaardig deel van de zorg voor
hun kinderen op zich nemen. Van de

routinematige taken, zoals verschonen
en aan- en uitkleden, houden ze zich 't
liefst verre. En vooral aan huishoude~
lijk werk hebben ze een hekel. Is het

echt zo somber gesteld met de moderne
vader? Of zijn er ook inspirerende

voorbeelden te vinden?

DOOR MIRRE BOTS

Er is de laatste tijd nogal wat onder-
zoek verschenen over het moderne,
zor~ende vaderschap. ,,"har als je de
diverse onderzoeken leest, word je
daar niet vrolijker van. Behalve &u
hun aantal amper toeneemt, is het aan-
tal vaders dat hewust minder gaat wer-
ken omdat 7.evoor hun kinderen willen
zorgen, zeer gering. :-'lannen zeggen
wel dat ze vanwege de zor~ voor hun
kind(erenl part-time willen gaan wer-
ken, maar de meesten beliiden dat
slechts met hun mond. Als het op ~e-
drag aankomt, zetten ze hun voorne-
men niet in daden om. Zo hleek uit een
onderzoek van de FNV in 1991 dat
van de onderzochte 828 aanstaande
vaders sll:'chts 3% l:'en verzoek tor min-
der werk deed, terwijl 40% had aange-
geven dit te mllen doen. De resr zag er-
~.an af vanwege inkomens verlies, car-
rièrekansen of organisaTOrische en be-
drijfscultruele helemmeringen. Als er
kinderen komen, zijn het vooral de
vrouwen die minder gaan werken en
I1ln'r tijd aan de zorg en het huishou-
den besteden. Zo is volgens cijfers van
hl;"t Sociaal Cultureel Planbureau in
1992 92% van de werkende vaders
full-timer, tegen 12% van de werkende
moeders! Daarnaast hl ijken zorgende
vaders lich vooral op leuke dingen van
de zorg te richten: le lelen hun kinde-
ren voor, brengen 7.enaar hed, sporten,
dollen en fietsen met hen, terwiil de
l1lol:'ders de meer routinematige klus-
sen op zich nemen. En dat laatste geldt
al helemaal voor het huishouden. Zijn
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de vaders nog wel te bewegen om de
meer bevredigende klussen (zoals
boodschappen doen, koken en afwas-
sen) voor hun rekening te nemen, wan-
neer het op strijken, stofzuigen of
dweilen aankomt, zijn de meesten met
geen stok vooruit te krijgen. Voor va-
ders staat in de zorghierarchie htt huis-
houden duidelijk onderaan.

Verzameling klussen
Een andtr beeld dat uit diverse onder-
zoeken naar voren komt, is dat de regie
van de zorg, de eindverantwoordelijk-
heid en het vooruitzien, voornamelijk
op de schouders van vrouwen blijft
rusten. Zij zien dat de broeken te kort
worden, dat er cadeautjes gekocht
moeten worden, dat hun kind voor
zwemles opgegevenmoet worden. Vol-
gens onderzoeker Willibrord de Graaf
is dit nier alleen klassiek zo gegroeid,
maar komt het ook doordat mannen
de zorg en het huishouden meer als een
verzameling klussen zien en niet als een
geheel. Ze doen een aantal van die
klussen, maar voelen zich niet verant-
woordelijk voor het overzicht.

De conclusie van de onderzoeken IS

duidelijk: de moderne vaders richten
zich niet in grote getale en uit volle
overtuiging op de zorg voor hun kinde-
ren. Wat ze doen s{X'elt7.Îchveelal in

De regie van de zorg,
het vooruitzien, blijkt
vooral op de schouders
van vrouwen rusten

de marge af en maakt niet de harde
kern van de dagelijkse zorg uit. Ze ver-
dienen eerder het predikaat meezor-
gende vaders dan zorgende vaders. Al
is cr een kleine groep, van voorname-
lijk hoogopgeleide mannen, die hierin
wel het voortouw neemt en die bewust
kiest voor een wezenlijk aandeel in de
zorg.
Dat er de laatste 10, 15 jaar etn \'er-
schuiving in de traditionele vaderrol
heeft plaatsgevonden - van de autori.
taire vader naar de betrokken vader -
daar zijn de onderzoekers her over
eens. Maar waarom dit in de praktijk
slechts zo moeizaam en traag tot een
groter aandeel in de dagelijkse zorg
leidt, daar lopen de meningen over uit-
een. Zoekt de één de oorzaak vooral in
de mannelijke identiteit, die nog erg
eenzijdig gericht is op hetaaide .:Irbeid
en kostwinnerschap, een ander zoekt
deze meer in de structurele belemme-
ringen die de arbeidsmarkt, de werk-

cultuur en de sociale wetgeving voor
mannen opwerpen. Waar de onderzoe-
kers het absoluut niet over eens zijn, is
wie er nu eigenlijk heter wordt van va-
ders die voor hun kind(eren) zorgen; de
mannen 7.elf, hun (vaak overbelaste)
partners of de zonen cn dochters die
hierdoor een hctere en intiemcrc relatie
met hun vader zouden krijgen.

Betere mannen
Aan die laatste vraag komen de mees-
ten niet eens toe. Behalve dat het zor-
gend vaderKhap een relatief nieuw
fenomeen is waarover moeilijk harde
uitspraken zijn te doen, begeef je je met
het beantwonrden van deze vraag ook
op glad terrein. Want wat goed v.:lder-
of moederschap is, is niet alleen histo-
risch en cultureel bepaald (en dus aan
verandering onderhevig), maar ook
nog eens sterk ideologisch gekleurd.
Jarenlang hetne het dat, wanneer va-
ders echt dagelijks voor hun kinderen
zouden zorgen, er op den duur betere
mannen zouden ontstaan.

Iemand die hier wel uitspraken over
durft te doen, is sociaal wetenschapster
Trudie Knijn. Zij is eerder gepromo-
veerd op het veranderend moederschap
in Nederland en heeft onlangs een
groot onderzoek naar de {on)mogelijk-
heden van het zorgend vaderschap af-

Zorgende
vaders ricIJten
zich vooral op

de leuke
dingen van de
zorg zoals bet
voorlezen van
de kinderen
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De laatste 10, 15 jaar is
de traditionele vaderrol wel

verschoven valt de autoritaire
(lader naar de betrokken vader

gerond. Zij heeft sterk haar twijfels bij
die opvatting. "Ik geloof absoluut niet
dat je betere kinderen krijgt, als man-
nen zich intensief met de zorg voor hun
kinderen gaan hemoekn. Ze doen dat
meestal ook niet omdat ze een gelijk-
waardig deel van de zorg op zich willen
nemen, maar omdat ze behoefte heb-
ben aan een intiemere relatie met hun
kinderen. Dat het de ontwikkeling van
kinderen ten goede zou komen, zoals
nogal eens beweerd wordt, betwijfel ik
ook. Voor kinderen is het belangrijk
dat ze een paar aardige, serieuze en he-
trokken volwassenen in hun omgeving
hebben, maar of dat nu mannen of
vrouwen zijn, maakt \'olgens mij niets
uit." De enigen die er volgens haar
voorlopig op vooruit gaan, zijn de
moeders. "Wanneer vaders intensief
gaan zorgen, hoeven moeders niet
meer eenzijdig in de zorg terecht te ko-
men. Ze kunnen zich met meer in7.etop
hun betaalde werk richten, waardoor
ze ook minder financieel afhankelijk
van hun partners worden."
Ze gelooft ook niet Z07.eerin een vrou-
wen- en mannenmanier van zorgen.
Nu doen mannen het wel anders, maar
dat komt omdat ze op dit gebied pas
net komen kijken en nog heel erg zoe-
kende zijn. "Maar na verloop van tijd,
als zowel mannen als vrouwen werken
én zorgen, vervalt volgens mij het ver-

schil tussen hoe mannen zorgen en hoe
vrouwen 7.orgen.Je heht dan gewoon
met verschillen tussen mensen te ma-
ken, dus met verschillende manieren
van zorgen. Dat is niet langer afhanke-
lijk van of je man of vrouw bent."

Grote verschillen
Voorlopig is dit echter nog toekomst-
muziek. Terug naar haar receme on-
derzoek, waarvoor ze 80 vaders van
kinderen jonger dan 12 jaar heeft gCin-
terviewd. Het meest opvallende dat
daaruit naar voren kwam, is dat er gro-
te verschillen tussen vaders onderling
bestaan. Trudy Knijn: "Het beeld zoals
dat over het algemeen over zorgende
vaders bestaat, namelijk dat het man-
nen betreft die minder dan 32 uur per
weck werken, bleek in mijn onder7.0ek
niet te kloppen. Zo is er een groep va-
ders - de 'overactieven' noem ik ze - die
een nagenoeg volledige werkweek
comhineren met een grote bijdrage aan
de zorg voor kinderen en huishouden.
En zij doen dat ook nog eens met veel
enthousiasme en plezier. Zij zijn een
equivalent van de 'supermoeders': ze
willen het op beide fronten goed doen.
Terwijl de vaders die veel tijd aan de
zorg wijden en weinig buitenshuis wer-
ken (minder dan 16 uur per weck),
daar zelf soms grote moeite mee heh-
hen. Ik had verwacht dat juist zij zich
met overtuiging op de zorg van hun
kinderrn hadden gestort, ma1:r dat
hleek vaak niet het geval re zijn. Het is
meer een samenloop van omstandighe-

den geweest die hen in die situatie heeft
doen belanden, zoals langdurige werk-
loosheid, arbeidsongeschiktheid of een
partner die meer kan verdienen. Het
verlies van het kostwinnerschap valt
deze vaders zwaar. Sommigen koeste-
ren ook de hoop dat ze op een goede
dag aan hun zorgtaak kunnen ontsnap-
pen."

Belemmeringen
Echt gelukkige huismannen is Trudy
Knijn in haar onderzoek niet \'eel
tegengekomen. Het zijn dit soort
bevindingen die haar tot de conclusie
hebben gebracht dat zorg nog niet echt
ded uitmaakt van de mannelijke iden-
titeit. "Hl.t mannelijk zelfbeeld blijkt
nog heel sterk gekoppdd te zijn aan

betaalde arbeid en het kostwinner-
schap. Als vaders naar hun gevoel te
veel tijd aan de zorg hesteden, ter.vijl
ze op de arheidsmarkt amper mee-
draaien, ervaren ze dat als een aanslag
op hun man-zijn. Het is niet voor nirts
dat de vaders die een stevige baan heb-
hen én veel zorgen zich over hrt alge-
meen het meest tevreden voelen met
hun 7.orgtaak." Mannen ontlenen hun
7.e1fwaardrringblijkbaar meer aan hun
maatsçhappelijke positie dan aan her
feit dat ze voor hun kinderen zorgen.
Trudie Knijn ziet dit dan ook als één
van de bela~grijkste sociale en culture-
le belemmeringen op het pad van
vaders naar meer zorg voor hun kinde-
ren.

Willihrord de Graaf, die een onder-
zoek herft gedaan ondrr 30 mannen en
vrouwen die de lasten en lusten van het
vaderschap gelijk pogen te verdelen, is
het hier ten dele wel mee eens en beves-
tigt dat mannen nog erg sterk op werk
zijn gericht. Maar tegelijkertijd ziet hij
dat mannen vaak weinig steun van hun
werkomgeving krijgen als ze minder
willen werken om voor hun kinderen
te zorgen. De tegenwind die ze daar
ondervinden moet niet worden onder-
schat, vindt hij. "Mannen staan nog
sterk onder druk van de werkculruur
die in ved bedrijven en organisaties
heerst. .\ten wordt geacht altijd aan-
wezig te zijn en full-time of liefst nog
meer te werken om echt mee te tellen.
Mannen willen wel in deeltijd werken,
maar doen dat niet omdat ze bang zijn
niet meer voor vol te worden aange-
zien en carrièrekansen te verspelen."
Tijdens de vele lezingen die hij in het
land over mannen, carrière en zorg
houdt, komt hij telkens weer mannen
tegen die er een hele srrijd \'oor hebben
geleverd, maar wie het toch niet is
gelukt. "In sommige bedrijfstakken,
zoals in de haven, mogen mannen
gewoon nier korter werken van hun
baas. En voor heel wat hoge functies
geldr de norm van een 38-urige werk-
week." Toch moet je ook niet te pessi-
mistisch gestemd zijn, vindt hij. "In het
klassieke machobeeld is ontegenzegge-
lijk een gat geschoten. Het klimaat is
aan het \'eranderen, al gaat het lang-
zaam, Zo maken steeds meer mannen
gebruik van een ouderschapsverlofre-
geling..• Zijn vootzichtige schatting is
dat ongeveer 10% van de vaders bui-
ten de traditionele rol stapt en een klei-
ner tot groter aandeel in de zorg op
zich neemt. Het Sociaal Cultureel
j'lanbureau houdt het op 8%.

Thuisdagen
Slechts 8 tot 10%, het lijkt mij erg wei-
nig. Zeker als ik naar m'n eigen omge-



ving kijk, waar bijna geen mannen
rondlopen die niet voor hun kind(eren)
lorgen. Maar meer dan cijfers spreken
de ervarin~en van mannen ;wlf tot de
verbeelding. Wat dat betreft vind ik het
onlangs verschenen boek van Peter
Buijs 'Ntannen weten niet wat ze mis-
sen' een verademing. In dit boek be-
schrijft hij op een heel persoonlijke ma-
nier z'n JO-jarige ervaring als wrgende
vader en laat precies zien wat het va-
der- en moederschap nu zo leuk maakt.
Peter Buijs en z'n vrouw werkten bei-
den als huisarts, maar omdat twee van
die veeleisende hanen niet met het krij-
gen van kinderen te combineren viel,
besloot hij (en niet z'n vrouw) naar een
andere, part-time baan uit te kijken om
twee dagen thuis voor de kinderen te
wrgen. Hij doet in het boek vrij minu-
tieus verslag van z'n 'thuisdagen': over
de kleine dagelijkse wrgen, de gebro-
ken na..:hten, het getund, de toewij-
ding, het plezier, het wonder van de
taal en de prachrige, soms diepzinnige
gesprekjes die daardoor ontstaan.
Maar ook over het geregel, de moe-
heid, de rampew>cenario's die zich
soms voordoen, de moeite die her kost
om beide delen van z'n leven in het
spoor te houden en elkaar niet te laten
overwoekeren. Voor mij als werkende
moeder is wat hij schrijft ook heel her-
kenbaar. Het zijn al die ontroerende,
\'feugdevolle en moeilijke momenten
samen die de kern van de comhinatie
werk en zorg uitmaken. Zorgen is niet
alleen een last en opgave, maar hedr je
als ouder ook heel wat te bieden.
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Manne'l ontlenen hun
zelfwaardering nog

vooral aan hun maat-
schappelijke positie en
niet aan de zorg voor

hun kinderen

Zo schrijft hij over de meerwaarde die
het zorgen voor z'n kindrren voor hem
heeft gehad. "Tot de meest waardevol-
le ervaringen van de afgelopen jaren
behoort het onverwacht grote beroep
dat mijn kinderen deden op mijn zach-
te kant, op vrrmogrns als troosten,
korsrrren, \'erzorgen, verwonderen,
creativiteit, improviseren, genictrn; op
~evoelens als intimiteir, lijfelijkheid,
ontroering, verbondenheid. Zulke ge-
voelens en vermogens worden meer
met vrouwrn dan met mannen in ver-
band gehracht. ,\Iaar ik móést ze wel
ontwikkelen, omdat mijn eigen vlees
en bloed me erop aansprak. Dat le\'er-
de een prettig evenwicht op met mijn
werk. Dat deed in het algemeen meer
een appèl op mijn hardere kant, op ver-
mogens als presteren, produceren, tem-
po maken, incasseren, volhouden, IJle
te weer stellen tegenover concurrelllen
en mijn emotirs in de hand houden.
Die vermogens worden meer aan man-
nen dan aan vrouwen TOegedicht en
zijn nodig in de strijd om het bestaan,
om je te handhaven, regenslag te over-

winnen en ook om er bevrediging uit te
punen, wals mij uit ervaring bekend
was. Die andere ervaring kende ik veel
mÎnder."
Dat het rhuisfront en het werk elkaar
weleens bijten en dat het hem soms
moeite kosr om daar een goed even-
wicht in te vinden, laat hij niet onbe-
noemd. "Het is een vreselijk cliché,
maar alle moeite balde :tich van rijd tot
tijd samen in de eerste drie leners van
dar woord: moe! Kernachtiger kan dl'
drhctzijde van de combinatie werk en
kinderen niet worden samengevat en
het is waarschijnlijk alleen lang vol te
houden als je er meer energie uit put dan
het je kost." Dat laatste was bij hem
duidelijk het geval. Wam toen hij meer
kon gaan werken, omdat ook z'n jong-
ste dochter de schoolgaande Jerfrijd had
bereikt, koos hij hier niet voor. Hij was
inmiddels te gehrcht geraakt aan zijn
'thuisdagen' en de vanzelfsprekende, in-
tieme band met z'n kinderen. ~lannen
die de srap overwegen om voor hun
kind(eren} te gaan zorgen, zouden dir
hoek dan ook zekrr moeren lezen.

•
Peter Buijs, 'Mannen weten niet wat ze
missen. Het vaderschap ~ecombineerd
met part-time werk', uitgeverij Veen
(AmsterdamlAmwerpen) 1995.
Willihrord de Graaf, 'Vaderschap: een
halve zorg?', Amsterdam 1990.
Trudie Knijn, 'Zorgend vaderschap', in
Amsrerdams Sociologisch Tijdschrift,
jrg. 20, nr. 3 (jan. '94), pg. 70-97.



Haags Humanistisch Debat over milieu
Op ht"f vorig jaar ge-houJen HV-sym-
posium 'Verslavend lekker en nooit ge-
noeg' stonden ue drijfveren van Je
mens om re consumeren centraal. De
vraag werd gesteld hoe een verandering
in consumptiegedrag op gang gebracht
kan worden en hoe een verdere achter-
uitgang van natuur en milieu voorko-
men kan worden. Gesteld werd dat de
waarde die aan een schoon milieu en
aan behoud van natuurschoon wordt
toegekend, omhoog moet. En dat Je
o\'crheid daar een belangrijke rol in kan
spelen door 'groen-denken' te stimule-
ren. Veel mensen vrezen echter een
soort 'ecu-fascisme', waarin mensen
moeten gaan levt"'o volgens allerlei door
ecologen opgelegde normen.
De Haag is hoe l'en humanist hiermee
om moet gaan; voor een humanist zijn
individuele vrijheid en zelfbeschik-
kingsrecht immers belangrijke zaken,
maar ook solidariteit met de mede-
mens en zorg ,'oor de natuur. Zo is cr
sprake van een tegenstelling tussen io-
dividude en collectieve belangen.

Deze discussie zal dit jaar worden ge-
voerd in het Haags Humanistisch De-

bat op zondagmiddag 15 oktober, ge-
organiseerd door de HV-afdeling
Haagland. Jaap Kruithof en Klarissa
Nïcnhuys zullen inleidingen verzorgen.
Kruith(lf, hoogleraar ethiek aan de
Universiteit van Gent, is van oorsprong
vrijdenkend humanist en heeft een zeer
omvangrijk oeuvre met boeken over
tail(l7e onderwerpen op zijn naam
staan. De stelling die de kern van zijn
betoog zal aangeven, luidt: 'het ee(lcen-
trisme, als kern vao Je moderne ecofi-
losofie, is onverzoenhaar met het klas-
sieke humanisme'. ~ienhuys kan bo-
gen op een lange carriere als weten-
schappelijk medewerker op het terrein
van \'I;'etenschap & Samenleving en
van Energie & i\.tilieukunde. Daar-
naast bekleedde zij diverse bestuurlijke
functies op het terrein van milieu - on-
der andere als voorzitter van de Wad-
denvereniging. Zij stelt dat milieu-acti-
visten regels voorstellen zonder zich
bewust te zijn van onderli!*ende nor-
men en waarden. Het is een taak van
humanisten om impliciete normen en
waarden ter discussie te stellen. Een
humanist die eco-fascist wil zijn, is ie-
mand die roomser dan de paus wil •..ijn.

Na deze inleidingen zal een forumde-
bat met de aanwe7Îgen in de zaal wor.
den gevoerd waaraan behalve heide in-
leiders ook Paul Clitcur en Hildegard
Wassenaar zullen meewerken. Cliteur
is landelijk voorzitter van het HV en
brengt de stelling in het debat dat 'Je
stelling dat de mens van het dier af-
stamt een biologische waarheid is
waaruit de morele consequenties nog
getrokken moeten worden'. Wassenaar
is een actief humaniste die aanwezig
zal zijn om vanuit haar oorspronkelij-
ke visie de brug te slaan tu~sen theorie
en praktijk. Zij stelt dat 'Je mens in
zijn wezen een ecologisch gegeven IS,

maar tegelijk een milieuramp'.

Ilagvoorzitter is Henk Kool, adjunct-
hoofredacteur van Radio West. Het
debat vindt plaats in het Volksbuurt-
museum, Hobbemastraat 120 in Den
Haag (goed bereikbaar met tramlijn 6
vanaf Den Haag CS), en begint om
14.00 uur. De zaal is open vanaf 13.30
uur, en biedt plaats aan ongeveer 120
mensen, dus kom op tiid! De toegang i~
gratis. l\.1eer informatie: tel. 070-
3560308 (na 19.00 uur).
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Zil,'l1 hoc icmand verder leeft met de Jingxn dil'
mislukt, kapot of heschadigd lijn. hoc iemand z'n
kwetsuren l<l.lt vergroeien met wie hij verder gaat
worden. D.lt Ltscinccrt de schrijfster Miseha de
Vrecde en da,1rCHCr !-:aan \cl,:1 van de meer dan
n:crtig boeken dil: ze heeft geschreven.

Ze woont pal aan zee, alleen maar niet eenzaam.
Is net tl'fUg Uil Indoncsii.:, het land V311 haar jeugd .

.\tischa de Vrecde over liefde. afscheid nemen,
cCll/aamheid, de dood. En over mensen

dil' l'en beetje kapot zijn - want pas
dan zie je hoc mooi LC zijn.

-
-

-



De tijdgeest intrigeert me. De invloed die
de tijd beeft op mensen en de mate waarin

hUil visie er door wordt bepaald,

Volgens mii zien alle mensen die als
ki/rd in het Jappenkamp hebben geze-
teil entit of ze altiiJ kind z.ii'lgebleven.
(...) Je kuilt aall ze z.ielldat ze leven met
de overtuiging dat alles wat eell mens
doet en laat en bez.it uitermate futiel is
elI niet serieus genomen hoeft te wor.
den. Want er kan immers alti;d op-
nieuweelI oorlog uitbreken - of er ge-
beurt iets anders - waardoor ie al ie
verworvenheden en ukerheden op-
nieuw verliest? Eli zo lel)en ze ook: ze
z.iin ÎlI staat I'all de ene dag op de allde-
re alles in de steek te laten. (Uit: 'Het
leven een film').

Het huisje aan zee waar Miseha ue
Vreede sinus vier jaar woont, auemt
del.elfde, bijna jeugdige eenvoud als
l-ijl.elf. Als belangrijkste kostbaarheden
bevat het een hond, twee poezen, en
aan de muur. bebalve een schilderij
van Veldhoen - een aantal verfijnde
Chinese borduurwerken: patchwork-
achtige lapjes in prachtige, ouderwets
verschoten tinten. Mischa de Vreede
(59), schrijfster van een veertigtal boe-
ken waarvan het meest recente, 'Tijd-
geest', deler dagen verschijnt bij Uitge-
verij Atlas, is zojuist terug van een reis
naar haar geboorteland Indonesië.
Daar hedt ze, voor alwet:r een nieuwe
bundel, twintig mensen geïnterviewd.
liet optekenen van waargebeurde ver-
hakn uit de mond van echte mensen
lijkt steeds meer haar voorkeur te krij.
gen hoven Je fictie ('Onl_e eeuwige
honger', 'Een hachelijk bestaan', 'Ein-
delijk mezelP enzovoort). Mischa de
Vreede: "Waar gebeurde verhalen vind
ik altijd erg mooi. Hoc een mens din-
gen hele-eft, hoe dingen mensen over-
komen. De geheimzinnige samenhang
die cr vaak hestaat tussen voorvallen -
rn vaak ook helemaal niet. Predestina-
tie, voorbeschikt l.ijn. Ik hoorde eens
op de radio een machinist vertellen dat
hij negen zelfmoorden voor zijn trein
had gehad, terwijl zijn collega's er op
precies hetzelfde traject, op deulfde
tijden, niet één hadden gehad. Dan
denk ik: waarom nu juist deze man?
Zo heb je ook gezinnen waarvan je het
idee hebt dat God tegen z'n engelen
heeft gelegd: 'daar mag het niet goed
mee gaan'. Dat er dus echt met ieder-
een iets is. Eén kind is auristisch, één
kind hedt slechte nieren, de vader
heeft een auto-ongeluk gehad en de
moeder krijgt kanker. Dar gebéurt, zo
is bet leven. En dat boeit me steeds
meer: niet het verzonnene, niet de
sprookjes - net:, ht:t hier en nu. En dát
ondn woorden zien te brengen.~

Vrijheid-bi ij he id
Ook baar nieuwe boek 'Tijdgeest' is
non-fictit:: het laat bestaande (jonge)

mensen aan het woord over de sfeer
van vrijheid-blijheid waarin zij, eind
zestiger- begin l.e'.entiger jart:n, groot
geworden zijn. Als produkt van hun
tijd drongen hun ouders hen, door-
drenkt als zij waren van de hippy- en
fIowrr powerculruur, met de beste be-
doelingt'n de waarden en verworvenhe-
den op waar lij l.elf 7-0 hard voor had-
den moeten vechten. :\1ischa de Vree-
de: ~Die zestiger jaren zijn een hele
korre en erg vreemde tijd gewt:est, die
voor een groot deel alweer is vergeten.
De mensen die hem zelf brbbcn meege-
maakt, komen er steeds meer van terug
en als je de kinderen van die mensen
honrt praten, begrijp je waaróm. ~ Zelf
heeft de schrijfster het indertijd als al-
leenstaande moeder van twee kinderen
(.:'vlischade Vreede is twee keer ge-
trouwd en gcscheidt:n - TK.) te druk

.,

gehad om zich in flowcr power en hct
roken van bewustzijnsverruimende
middelen te verliczen. "Bovendirll heb
ik - dat wist ik toen niet, maar dat weet
ik ntl - dankzij mijn kampjaren een
overweldigende behoefte aan rust, or-
de en harmonie. Dat heeft 1.ich altijd
doen gdden. ~ Afgrzien van brr feit dat
zij hemind werd door iemand die ge-
trouwd was, heeft zij naar eigen leggen
in die woelige jaren 'tamelijk truttig'
gt:lecfd. ~Ik ben hoogstens vooruitstre-
vend geweest in het feit dat ik niet met
modes ben meegegaan, en ook wel in
mijn strevcn om onafhankelijk en zelf-
standig in het leven te staan. Ik wa,
niet tegen abortus als zodanig. maar ik
veroordeelde hct openlijk als de meest
hrute vorm van geboorrenbeperking.
Ik zag het absoluut als het allerlaatste
redmiddd, iets wat me door de femi-

.•••,
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De dood is altijd bij me geweest,
dus ik heb niet het idee dat hij lIU dichterbij

is dan toen ik vijf of zes was

nisten niet in dank is afgenomen. Ik
heh ook altijd kanttekeningen gel.et bij
kinderopvang en erêches. Ik zei dat een
moeder toch veiligheid moest bieden.
Dat kwam natuurlijk omdat ik zdf, als
kampkind, in een zeer bedreigende pe-
riode van mijn leven mijn moeder heb
moeten missen. Ik vond en vind dat je
een kind pas voor grote dagdelen de
deur uit mag doen als het kind praat,
als het kan zeggen wat het heeft meege-
maakt en klachten kan uiten. Ik heb
ook altijd gelworen bij de theepot om
vier uur. Moeder is thuis en vtaagt:
'hoe was het op school?'"

Nog altijd kind
Wat haar het meest frappeerde toen ze
de kinderen van de flmver power-gene-
ratie interviewde, was de mate waarin
dl' meesten van hen nog altijd kind
lijn. "Zij hebben nooit die woede te-
gen hun ouderlijk huis gehad dil' hij de
adolescentie hoort. Alles was ook altijd
goed wat zij deden. Zij hadden graag
wat stimulans willen hebben en dat
hebben zij niet gekregen. Daarom is uit
de meesten van hen uiteindelijk niet ge-
komen wat cr mogelijk in zat. Zij

Ik ben er altijd op
uit aan te tonen dat
aan ieder gelijk eell

alldere kant zit

mochten zelf hun school kiezen, maar
als le geen zin hadden om te leren was
het ook goed. Alles wat ze deden, werd
door hun ouders even fantastisch ge-
vonden. Die kinderen hadden er im-
mers zelf voor gl'kozen, en zo'n eigen
keus llloest llil'{ alleen gerespecteerd,
lllaar tot in het extreme toe gewaar-
deerd en bevestigd worden. ~tet het ge-
volg dat sommige van die kinderen hun
ouders niet durfden toegeven dat ze
zich vetgist hadden, en toch liewr naar
het VWO gingen dan naar dl' am-
ha,htsschool. ••

Hoe kwam u ertoe het thema 'tiidKerst'
zo uit te diepen?
"Omdat het verschijnsel me intrigeert.
De invloed die de tijd op mensen heeft
en de mate waarin hun visie erdoor be-
paald wordt. Zo heb ik een jaar of v.ier,
vijf geleden een tamelijk vlammend
stuk geschreven over dokter r., tegen
wie toen dat proces liep. (Or. r., de
'Zettense ans', werd van ontucht met
zijn patii.'nten beschuldigd - TK), Hel
was een streng stuk, maar ik schreef
wel: waar hij nu voor veroordedd

wordt, moer ook in de contexr worden
gezien van de jaren zeventig en wat
daarin allemaal gebrurdr. Onhrken.
den die elkaar dwangmatig gingen
staan knuffelen, vrouwen dil"mrt spil".
geitjes in het Vondelpark zichzelf en el-
kaar tusscn de bcncn keken - dat soort
dingen was in die tijd heel normaal. Zo
ken ik ook v.aders uit dic tijd die het
prrltig vonden om mrt hun dochtrr
onder de douche te staan, cn die haar
onbrkommerd mt"t zich lietrn spden.
Alles kón in die f10wer power-toe-
stand. \'('aarlllce ik allcen wil leggen:
realiseer je dat dit alles gebeurde in de
tijdgeest van tóen, Tóen kon het alle-
maal, maar twintig jaar later worden
mensen om precies hetzelfde gedrag
veroordeeld." Bijna verontschuldi-
gend: "Ik hen er altijd op uit aan te to-
nen dat er aan ieder gelijk een andere
kant zit. Alles l.ien, alles hekijken -
liefst van enige afstand. Dic houding
heb ik altijd gehad. En wat ik regis-
treer, wil ik zorgvuldig bewaren, in
mijn geheugen opslaan. Als kind, in hct
kamp, is dat al hegonnen. Ik dacht: ik
moet goed onthouden dat het nu zo is,
want straks gelooft niemand mr."

Uit vrijwel al'lw werk spreekt een (as-
cil/atie voor beschadigde melIsen.
Enthousiast: "Ja! Oliver Sachs schrijft
daar ook zo mooi over. Over hol" rr bij
iemand met een lichte hersenbeschadi-
ging vaak iets anders in werking treedt:
iemand liet dan bijvoorbeeld alleen
nog maar in zwart-wit - prachtig! Je
ziet ook pas hoc mooi een hand is, als
hel \"Cl eraf is,"

Gmweli,k.
Stralrnd: "Nel", dat vind ik ècht. Dan
pas zie je hoe het werkt. Ik zalnict het
vel eraf halen om tI"zien wat rronder
Zil, maar neem bijvoorbedd ern huis
dat kapot is. Dan zie je hoe het ge-
bouwd is, je ziet de kero, het wezen, en
dat is altijd mooi. Wat mij boeit, is te
zien hoc icmand verder leeft met de
dingcn dic mislukt, kapot of bcscha-
digd lijn. Hoe hij of zij die kwctsuren
laar vergroeien mt.>twie hij verder wor-
den gaat. Ik heb eens een reeks ge.
sprekken gehad met mcnsen die in hun
gecstelijke enJof v'erstandelijke ontwik-
keling gcstoord warcn, Ik heb hen ge-
woon latcn praten, en daar teksten van
gcmaakt. Het waren in feite tamelijk
gekke mensen, maar als je ziet wat een

verschrikkelijk groot cn rijk gevoelsle-
ven zij hebben ... Ja, ik voel mij aange-
trokken tot die mensen. Waarom: Ook
omdat je zelf inecns op een heel andere
waarde geschat wordt: nict om wat je
doet, maar om wie je bent. Je kunt bij
die mcnsen volstrekt jezelf zijn. Daar-
hij zijn ze (Jok 10 tactiel, zo kwets-
baar. "

's Nachts huilde hct kind. Altijd, mo-
notool/ en doordringend, aan een stuk
door. Op wrwek IIan de lmurtbewo-
ners hdddel/ de oudt'rs dubbele rdmen
laten aal/brengen, maar Mam kon blij-
l'en meelellen want ze zag bOI!en licht
brm,de'" op de kamer die waarschijn-
lijk kinderkamer was eII ze kOll de !-'a-
der el/moeder heen en weer zienlopen,
gehoge" naast elkaar zien staan, /Jezig
met dat kind dat niet slapen kon en
niet duidelijk kon ni<lke"wadrom niet.
Mam had gelezen dat een kind als
Woutertje lIiet wist wat liefde was en
dat het niet kon IIoeien. Geell koude en
geen warmte, geel/ l'erdriet ell geell
l'cr/anKen. Geell xenot maar ook geell
pi,n. Maar waarom huilt IJi; dml
steeds? dacht ze. \X'aarvoor is hij altijd
zo /Jang? Ze begreep /liet hoe iemand
die niets IIoelde toch zo hevig lijden
kmI. (Uit: 'Van jou houd ik')

Waardevol mens
~lischa de Vret.>de:"Het gaat erom dat
ic, ook als iemand cr volstrekt waarde-
loos uitziet, of een volstrekt waardelo-
ze indruk maakt, in die persoon toch
waarden ziet. En dat je die bij hem of
haar probeert te benadrukken. In her
kamp had je altijd het idee dat je abso-
luut waardeloos was. Een kruimeltje,
meer was je nict, Ik heb eens een thera-
peut horen leggen: 'depressie houdr
in, dat je van jezelf absoluut niet her
idee hebt dat je ren waardevol mells
bent'. Ik herken dat helemaal. Ik ge-
loof dal het voor iedereen, maar voor-
al voor de heschadigden en de geSTOor-
den, van levensbelang is dat anderen je
laten voelen; als mens heb jij je eigen,
individuele waarde, en die respecteer
ik."

Voelt 11 een soort venvantsclJap met
he,,?
"Met de beschadigden? Zeker. En op
verstandelijk gestoorden kan ik rond-
uit jaloers zijn. Jaloers op het '.ormelo-
le, het ongehinderde en onbeperkte
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wat ze hebben. Ik kan ook jaloer~ l.ijn
op de puurheid van autisten. Hun vol-
strekte onvermogen om te liegen - zo
zou ik willen zijn. Zo zuiver, zo vol-
maakt mezdf." \Vat haar hetreft vormt
vooral de constante noodzaak geld te
verdienen een bedreiging voor haar
zuiverheid en integriteit. "Ik heb heus
weleens iets geschreven alleen maar
voor de poen. :\Iaar dat doe ik dan
wch zo goed mogelijk en in die zin blijf
ik misschien toch wel mezelf." Sinds
kort staat zij regelmatig op de planken
met een monoloog, ontleend aan haar
hoek 'Zuiver mijn zwijgen'. Zo'n pu-
bliekelijk optreden vindt zij diep in
haar hart 'een verwerpelijke vorm van
aandacht trekken', maar aan de andere
kant: "het is natuurlijk altijd heel aar-
dig om een verhaal te vertellen. En ik
hen dol op verandering, op nieuwe din-
gen, en dit had ik nog nooit eerder ge-
daan:'

Orde en rust
Haar verhuizing van hartje Amsterdam
naar een doodlopend weggetje bij zee
was ook zo'n verandering waar zij zich
bijna gretig in verlustigde, en nog
steeds verlustigt. "Terwijl het toch een
soort emigreren is," lacht ze, "als je uit
Amsterdam komt. Maar zoals ik al zei:
ik heb zó'n behoefte aan orde en rust
om me heen. In Amsterdam is het voor
mijn gevoel echt oorlog, terwijl hier ...
Het wandelen, de schoonheid van het
landschap. De stilte. De rust. Zonson-
dergang. Ik kan cr geen genoeg van
krijgen."

Bijna zestig heli! u mI. Denkt Jl weleens
aan hel einde?
Fel: "Nee, nooit. Laatst ontmoette ik
iemand die me vroeg: 'is bet leven een
beetje aardig voor je geweest?' Ik zei:
'gewl2ést?Wat krijgen we nou?' Ik heh
helemaal niet het idee dat mijn leven zo
goed als achter de rug is. Ik heb vanaf
mijn vierde een redelijk doodsverlan-
gen gehad, de dood is altijd bij me ge-
weest, dus ik heb niet het idee dat hij
nu dichterbij is dan toen ik vijf of zes
was. Ik zie ook steeds beter dat het vol-
wassen zijn geen vast punt is. Zo hen ik
me cr steeds meer van bewust dat ik
een verknalde kindertijd heb gehad, en
ik weet nu pas dar ik dat erg mag vin-
den. Daar groei je naartoe. Misschien
is dat óók een vorm van harmonie: dat
je iets vervelends hebt meegemaakr en
dat je nu eindelijk jezelf mag weSfaan
dat vervelend te vinden. Daarom heh
ik ook helemaal niet het idee dat ik aan
het eind van mijn leven ben. Ik kom
voortdurend tot nieuwe inzichten, ik
word nog steeds groter en sterker. Ik
denk dat heel veel vrees voor het ouder
worden is gekoppeld aan een vrees

HU"AMI.T 14 OXTO.r:1I I •••

Ik heb helemaal
niet het idee dat
ik aan het eind

van mijn leven [Jen,
Ik kom voortdurend
tot nieuwe inzichten,
word nog steeds
groter en sterke,".

voor het sterven, en die heb ik niet.
Heel veel \"an mijn opstellen, als meis-
je, en bijna al mijn boeken eindigen
met een min of meer zelfgekozen dood
of een begrafenis. Ik schrijf daar nooit
naartoe, het overkomt de mensen die
ik in mijn boeken heb verzonnen hele-
maal vanzelf. Eigenlijk hen ik in mijn
fictie ook veel autohiografischer dan in
mijn autobiografie. Ik kan niet zeggen
dat ik hd leven haat - ik ben zeer zin-
nelijk, dus dan heb je altijd wel wat te
genieten. Daarom kan ik me óók voor-
stellen dat ik op m'n sterfbed nog ge-
niet van het schone laken dat ik krijg,
van het ijs dat ze op m'n lippen leggen,
van de zon die opgaat, en dat ik daar-
om misschien zal zeggen: 'laat me nog
maar even'. Je kunt nooit van tevoren
zeggen hoe het zal zijn. Ik weet alleen:
zoals ik nu tegen de dood aankijk, er-
vaar ik het als iets dat zó bij het leven
hoort, dat zó normaal en natuurlijk is
... Ontluistering, dat is iets anders. Dat
boezemt me wèl angst en afkeer in. Als
je lichaam je op een smerige manier in
de steek laat. Dat lijkt me veel erger
dan doodgaan."

Voorgoed afscheid
Afscheid nemen is een ander thema dat
in haar werk opvallend vaak terug-
komt. Mischa de Vreede: "Dat heeft te
maken met die paar keer in mijn leven
dat ik 'voor even' van iemand afscheid
nam, terwijl het achteraf voorgoed
bleek te 1.ijn.liet ge\'olg is dat ik nu ra-
tioneel altijd denk: het is maar voor
even, maar mijn hart zegt: het kan voor
heel lang zijn - of voorgoed. Zo hehan-
del ik ook ieder afscheid. Toen ik deze
zomer naar Indonesië ging, liet ik niet
alleen een schoon bureau achter, ik heb
ook tegen mijn dierbaren alle dingen
gezegd die ik nog wilde zeggen. Omdat
mijn reis zou kunnen uitlopen in de
dood. Als je elkaar na vier weken dan
tOl;hweer ziet, ben ik tot tranen toe ge-
roerd. De hereniging na het afscheid -
er is bijna nicg mooiers. Ik kan ook
nooit met dmge ogen kijken naar een
programma als 'All rou need is love'.
Prachtig, die mensen die elkaar bloots-

vneTS,op koude winterwegen tej;';Cmoct
hollen, helemaal overgekomen uit
Nieuw-Zeeland, nog net voor de Kerst,
met het intussen geboren kind op de
arm ....••

Tekort schieten
Het woord 'liefde' is gevallen. Daarna
blijft het enige tijd stil. Roeren in de
drabbige toebroek, nog een zandkoek-
je uit de trommel. Dan 1.egtze: "Hou-
den-van moet voor mij onvoorwaarde-
lijk zijn. Alomvattend. Onaardige trek-
jes moeten erbij kunnen, zelfs liegen
moet erbij kunnen. Het is ook: je in-
houden als de ander iets niet wil vertel-
len. Dat moet je elkaar gunnen. Niet
alles willen en hoeven weten. Op 1.O'n
manier houd ik ook van de muziek en
\'an de natuur. Ik hod niet van iedere
vogel de naam te kennen, en van iedere
bloem de bloeiwijze. Ik kan van mu-
ziek houden 1.onder dat ik de compo-
nist en de symfonie op nummer weet."
Klinkt dat niet wat theoretisch? opper
ik. De praktijk is toch, zeker waar het
de partnerlicfde betreft, voor weinigen
1.0ideaal als 1.ijnu schetst. "In vriend-
schappen," geeft zij toe, "waarin ero-
tiek vrijwel geen rol speelt, is de niet-
vragende liefde heel goed te realiseren.
Maar in relaties ... nee, het schiet toch
vaak tekort." Bij haar gedroomde lief-
de stelt zij zich het volgende tafereel
voor: "ik zit in mijn kamer, en hij in de
1.ijne, en 's avonds loop ik door een
lange gang naar die kamer van hem.
Daar zit hij in een kring van licht, en
op dat moment stellen we vast of we de
nacht met elkaar doorbrengen of niet."

Mischa de Vreede:
er is bijna niets mooi-
ers dan de hereniging

na het afscheid

Maar ook is cr een ander hl.:eldwaarin
haar ideaal 1.Îch vaak vertaalt: "twee
oude mensen - je ziet ze op straat wel-
eens lopen - die in lichaamstaal hele-
maal op elkaar afgestemd zijn; die naar
elkaar over gebogen lopen en compleet
met elkaar zijn vergroeid." Jazeker, na-
tuurlijk is zij daarop weleens jaloers.
Hoewel zij ook 'genoeg stellen' kent
die zeggen: 'vier minuten per dag met
elkaar praten? Dat halen wij niet eens.
Twee minuten aan het ontbijt, hoog-
stens. En als bet langer is, is het in de
auto, op vakantie. Maar op de terug-
weg ook al niet meer'. "Dus ik weet het
niet," concludeert zij, berustend.



Je moet op je tachtigste nog iemand kunnen
tegenkomen van wie je denkt: wat ik nog te geven
heb, kan heel goed aan deze persoon. Why Ilot?

Hoe zit ddt met uf
Droog: "Ik vind het heel erg prettig om
aangeraakt te worden, en ik word naar
mijn zin iets te wrinil; aanl;eraakt."

/s het voor 11 alles of Iliets?
."tet lil.:hte verontwaardiging: "Nee, 0

nl'e. Ik ben verschrikkelijk flexibel. Ik
wu me ook aanpassen als ik het met
nOl; minder moest doen. Aanpassen is
toch ook iets dat met levenskunst te
maken heeft. Nee, het is niet mijn eer-
ste keus om alleen te wonen. liet kan
war mij netreft ook leder moment ver-
anderen. Dat moet kunnen, vind ik: je
moet op je tal.:htigste nog iemand kun-
nen tegenkomen van wie ie denkt: wat
ik nog te geven heh, kan heel goed aan
deze persoon. W/hy 1/ot?" Toch moet
men niet denken dat zij et."lllaam is. "Ik
zit hier wel altijd in mijn centje, maar
ik weet niet of dat eenzaam is. Het is

iets wat ml' fasóneert, en waar ik (Jok
heel \'aak over I;esl'hreven heh. 'OI17.e
eeuwige honger' gaat erover. Ik heb
daarin wel een facet van mijzelf uitver-
groot, at is het alleen-zijn niet iets Jat
mij angst inhoezemt. De eerste zin van
mijn eerste roman. gesl.:hreven toen ik
drie., vierentwintig was, luidt: 'Ik hen
nooit zo volkomen als wanneer ik al-
leen ben'. Als ik dat nu weer lees, denk
ik: zie je wel? Toen wist ik h<.:tal! Ik ge-
loof dat je eenz.am<.:r bent in een grote
groep dan hier, als ik alleen hen. Grotr
mrnsrnmenigten, dat horzemt me

angst in. Kleine mensenmenigten ook.
Dan moet je converseren, en dat kan ik
absoluut niet. Ik zou niet weten waar-
(J\'rr ik moest heginnen .••

•

Mischa de Yreede: 'Tijdgeest', vcr.
schijnt in november bij Uitgeverij At-
las.

•

-
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Migranteu hebben alldere normen en waarden

Psychiatrie r
begint

culturele
valkuilen

te onderkennen
DOOR KARIN ANEMA

HUMANIST 16

Psychiatrie wordt - net als geneeskunde.
door de meeste hulpverleners nog steeds uni.
verseel toepasbaar verklaard. Geschikt dus
voor ieder mens, ongeacht culturele achter.
grond. Maar psychische klachten zijn vaak
juist geworteld in de cuhurele achtergrond
van de persoon. Westerse psychiaters die

vanuit hun eigen normen en waarden denken,
zullen dan ook makkelijk verkeerde conelu.
sies trekken bij hun migranten-patiënten.

Gelukkig beseffen steeds meer hulpverleners
binnen de psychiatrische wereld dat zij reke-
ning moeten houden met normen en waarden

uit andere culturen.

De Riagg\ en psychiatrische zieken-
huizen in met name de grote steden Ta-
ken streds drukker bezet met migran-
ten-patiënten. Verv'"onderiijk is dat
niet. ~Iigratie op zich is een ingrijpen-
de gebeurtenis. Daar komen nog vele
problemen bij: werkloosheid, sociaal
isolement, juridische verblijfsonzeker-
heid. slechre behuizing, intolerantie,
discriminatie en racisme. Ook is de
weg terug vaak afgesneden.

Erwin van Meekeren, psychiater in het
psychiatrisch ziekenhuis Endegeest,
heeft veel migranten-patiënten. Patiën-
ten die niet makkelijk in de gt'ijkte
hokjes zijn te passen. Volgens hem
komt het veel te vaak voor dat hij mi-
granten de diagnose 'schizofrenie'
wordt gesteld wanneer iemand lijdt
aan symptomen ab het horen van
stemmen, of in de wat is. "Je legt dan
een westers rastet met westerse criteria
O\"er heel verschillende culturen. Dan
loop ie het risico dat je alleen maar
vindt wat je loekt."



Annec!Jien
Limburg:

Bij een allochtone
vrouw die niet

meer de straat op
durft, dellk ie
misschien eerst
aan een straat-
fobie. Maar als je
dan de b,'iefjes
leest die ze door
de briel'enbus
krijgt, is die

vrouw niet ziek
maar de buurt,

Culturele valkuilen
Wie met migranten werkt kan in talrij-
ke culturele valkuilen trappen. Zoals
het horen van stemmen. In de Neder-
landse cultuur past dat bij een bepaald
ziektebeeld. Maar in een andere cul-
tuur kan dat best 'normaal' zijn, bij-
voorbeeld bij rouw. Of neem het bele-
ten zijn door geesten. 'Ik word achter-
volgd door bakru's,' vertelt een pa-
tiënt. "Dan moet je hedenken," zegt
Erwin van ;\1eekeren, of dit een pa-
ranoi'd idee is. Een hallucinatie mis-
schien? Maar het kan ook een cultureel
~'erschijnselzijn - en in dat geval is de
patiënt helemaal niet psychotisch,
maar voelt zich bijvoorbeeld schuldij;
omdat hij zijn rituelen niet heeft ge-
daan. Dan is een patiënt, achtervolgd
door geesten, waarschijnlijk beter te
helpen door een traditionele genezer."

Je kunt woorden, begrippen en stan-
daard-vragenlijsten uit de westerse cul.
tuur niet zomaar gebruiken bij mensen
die uit heel andere culturen komen met

andere normen en waarden, legt ook
Frank Kortmann, hooglrraar psychia-
tril" in het Radboudziekenhuis in Kij-
mrgrn. "In een cultuur waar de strijd
om te ovt;"rlevenheel elementair is, is de
vraag 'heb ie plezier in je werk, in je
dagelijkst;"leven' niet passend. De kans
is groot dat de vraag niet begrepen
wordt. Terwijl het in de Nederlandse
cultuur nwt al haar voorzieningen een
heel normale vraag is. Of neem de
vraag 'Heb je voldoende vertrouwen in
andere mensen?' Wie in l"ederland
geen mens vertrouwt en &-.aropenlijk
voor uitkomt, zou wel eens paranoïde
gedachtrn kunnen hebben. },1aar voor
wie uit l'en andere cultuur komt waar
voortdurend etnische conflicten spelen,
kan het woord vertrouwen een heel an-
dere klank hebben."
En wat moet een migram met een stan-
daardvraag als: heeft u last van depres-
sies? In een aantal Afrikaanse culturen
bestaan geen woorden voor begrippen
als 'depressie'. Zo wordt ervaring spra'
keloos en taal zinloos.

Aandacht vasthouden
Het is een verrijking om ;)ls hulpverle-
ner met de patiënt in zijn eigen taal te
kunnen praten, is de overtuiging van
Amaf}'llis Sprock, soci;)al.psychia-
trisch verpleegkundige bij de Riagg
Zuid-Oost in Amsterdam. Zij is n;) de
Bijlmerramp in 1992 specia;)1aange-
trokken om in het Papiamentu en
Spaans patiënten te kunnen helpen.
~Veclmigranten verspreken zich in het
:-.Jederlands. Eerst was de vader de
dood, de volgende keer is de vader le-
vend, de daarop volgende keer is de
'hij' een 'zij'. Dan zegt men dat die mi-
grant zwak begaafd is, of dat lijn den-
ken verward is en dat kan dan op een
psychiatrisch ziektebeeld wijzen. :\taar
dat hoeft niet l() te zijn. In het Papia-
mentu bestaat alleen het onzijdige. En
het vervoegt op een heel andere manier
werkwoorden. Als ik in het Papiamen-
tu met zo'n patiënt praat, blijkt hij per-
fect te kunnen denken."
Zij wiist er op dat mensen uit veel an-
dere culturen met hun handen redene-
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Amaryllis Sprock: Veel Antilliaallse migranten
lIerspreken zich iu het Nederlands.

Dan zegt men dat ze zwak begaafd ziill.
Maar als ik in het l'apiamelltu met hen praat,

bliiken ze perfect te kroEnen denken.

ren, met hun li.:haam, Een motoriek
die men in de westerse .:ultuur sncl ver-
keerd imerpret('{'rt, Zo duwt men in
\'ed anderl;' .:ulturl;'n de vingers tegen
elkaars horst en s.:houdas - niet uit
agressiviteit, maar om de aanda.:ht
vast te houden, En recht in de o~en van
de J.nder kijken geldt in het westen als
een heleefdheid, terwijl het voor ie-
mand uit een andere cultuur juist onbe-
leefd kan zijn. Of een vrouw die in ge-
zelschap van mannen Hl.'ijgt als haar
iets wordt gevraagd, geldt in de ene
<:ultuur als beleefd, en in et'n andt'rt'
.:ultuur als 'ongeïnteresseerd:

Heel beeldend
Een ander groot verschil is ook dat mi-
granten veellichamclijke kladuell heb-
ben waarover ze herl heeldend spre-
ken. De één vodr tikken onder zijn
huid. Bij weer een ander kraakt zijn
schedel, of krioelen cr wormen in zijn
hoofd, of zit 'een Marokkaanse tong
anders dan een Nederlandse rong.'
Driekwart van de wereld

drukt verdriet of ongenoegen
uit in lichamelijke klachtt'n en zal eer-
der zeggen 'Ik heh pijn in mijn knieën'
dan 'Ik zir in een crisis omdat ik niet de
voorgeschreven paiode van rituelen na
de dood van mijn vadt'r kon doorma-
ken.' Slechts een kwart van de wereld-

hevolking - het westen - drukt verdriet
in emotionele termen uit, zoals 'Ik voel
me depressief.'

Annechien Limburg, psychiater bij
Ria~-Srad Utrt'cht, heeft al 13 iaar mi-
~ranten uit vek culturen onder haar
patiënten. "Vroeger had ik de neiging
0111 bij somJtische klachten voorJI over
de oorl.,l;lk te praten en vroe~ ik de pa-
tiënt of hij last van stress had. Nu zeg
ik: ICbent zo ziek, dat zal wel heel wat
verandering hij jullie teweeg hrengen.
En dan krijg ik antwoorden als: Ja,
sinds die tiid komt mijn zoon weer op
tijd thuis. Of: sinds dit' rijd letten de
kinderen de tv minder hard aan. Of:
omdat ik zick hen, kan ik niet (ge-
dwongen) trouwen. Het ziek-zijn geeft
rust, rcÎnheid en regelmaat. Het is een
soort mechanisme om te overleven.
liet zick-zijn heeft zo et'n functie - en

dat is nog niet w ~t'k. Vdt'n ht'hhen al-
leen hun lichaam om ollvrede mee uit
te drukken. Soms kun JC dat als hulp-
verlener maar bL'ter fiatteren met medi-
cijnen - als bewijs van zick-zijn • want
cr zijn wel goede doelen met' gediend."

Hoeft hier niet
De mate waarin migranten somatische
klachren hebhen, lijkt af te hangen van
de veiligheid van de siruarie. Dat is als
een vertrouwt'nsbarometer, zegt Anne-
chien Limhurg en vertelt het verhJal
van een ~Iarokkaanst' \'rouwcngroep
die hij Riagg-Stad Utrecht wekelijks
over problemen als opvoeding, rouw-
verwerking t'n heimwee praar. "Het
RiJgg is 'van dokters' en heeft daar.
door meer status dan een buurthuis,
bovendit'n is cr niet te veel kans op
roddels. Onder die Riagg-vlJ.g voelt
men zich veilig. Op t'en gegeven mo-

eell
Sl/rÎllaamse
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mem kwamt'n er twee nieuwe vrouwen
in de groep, er ~.olgde een kennisma-
kingsrondje. 'Zo'n pijn overal: zei de
één. 'Hier. En daar. Zo moe. Ik kan
niet meer lopt'n.' Totdat een oudere
vrouw ineens riep: 'Stop, stup, dat
hot'it hier niet - je kan hier vrijuit over
de zorgen van je hart vertellen.'"

Frank Kortmann: "Ik bdwijfel of de
enorme kloof tussen normen en waar-
den uit de westerse cultuur en die van
andere culturen altijd overbrughaar is.
Toch zi,n migranten hier goed te be-
handelen. Voorwaarde is dat men zich
realiseert Jat mensen andere normen
en waarden kunnen hebhen die net 7.0
geldig zijn en dat le daarvoor respect
tonen. Dat ze hun eigen normen en
waarden kunnen rebtiveren. Denken
wals zij, dat lukt niel en hoeft ook
niet. Ik ben hoopvol gestemd. Straks,
hij de derde generafie van migranten
krijg je cultuurvermenging en d'lll
wordt die kloof kleiner. BO\"t.'nJien zie
je dat steeds meer mensen beseffen dat
we niet langer onze ogen kunnen slui-
ten voor mensen uit andere culturen."
De kbchten moeten dus onder een cul-
turele loep worden gelegd. Daarhij is
niets w belangrijk als het verhaal van
een familielid of een landgenoot. Past
het gedrag van de patiënt in die cnl-

Erwin van Meekeren:
Het horen van stemmen
past in de Nederlandse
cultuur bij een bepaald
ziektebeeld, terwijl het
i'l een andere cultuur
normaal kan zijn

tuur? Past het gedrag bij deze persoon?
Had hij ook niet een broer die in op-
dracht van z.o'n stem in een put is ge-
sprongen? Gouden vragen, die ant-
woord moeten geven of het gedrag cul-
turt'eI gemeengoed is of misschien op
een psychose duidt.

Keuzevrijheid houden
Erwin van :'vleekeren pleit er voor dat
iedere patiënt lijn eigen keulevrijheid
moet houden. 'Zo had .'een Marok-
kaanse schizofrene jongen eiaculatie-
problemen door de bijwerking van me-
dicijnen. Ik vertel hem dan de plussen
en de minnen van minder medicijnge-
bruik, maar gref hem verder de vrij-
heid om te kielen wat hij helangrijk
vindt: lijn vrouw lwanl;er maken - wat
in zijn cultuur heel belangrijk is - of ri-

sico's lopen wat betreft de heh;lIldding
\.an zijn ziekte."
Hovenal moet een hulpwrlener er voor
zorgen een goed vcrtrouwens-t"ontact
met een allochtone patiënt te krijgen.
Annechien Limburl;: "Huisartsen ei,en
duurgaans te veel van zichzelf: ûj wil-
len de patiënt klachtenvrij maken en
verwaarlozen daardoor het suciale ver-
keer. Maar juist voor migranten is dat
contact bdangrijker dan voor autoeh"
tone Nederlanders. \X/ant een migrant
heeft maar weinig vertrouwen,relaties.
Lukt het om contact te maken, dan is
dat een heel goede voedingsbodem
voor het eigen prohleem-oplossend
vermugen van de patiënt. AI krijg ik de
mensen niet klachtenvrij. Maar ik
troost me met de woorden van prof.
Bastiaall'i, die ooit m'er oorlogsslacht-
offers zei: 'Probeer de mensen niet van
hun klachten af te helpen, ze hebben er
ook recht op. À1aar ga cr naast staan.
help le te leren leven met hun verle-
den.'

Een migrant die op een psychiatriscllt'
afdeling wordt opgenomen, komt nu
nog terecht in een totaal westerse, wit-
te t"ultuur - op de allochtone schoon-
maker misschien na. Erwin van .\11'1'-
keren: "liet alledaagse verhlijf op een
afdeling is voor een mil;rant het groot-
ste probleem. Yaak kan hij moeilijk
praten met lotgenoten. Dat beangstigt.
Angst. die elke patiënt heeft, wordt
grmer en groter. Eigenlijk lOU van alles
- eten, bewekregeling en zo - aange-
past moeten worden. Als it'mand de
imam en niet de dominee wil, dan kost
dat moeite. \Y/e doen ons best, maar
toch: ook een tolk komt maar voor een
uurtje. Dat alles leidt tot fundamentele
eenlaamheiJ: wij noemen het wd de
tweede migratie-shock. ~

Toenemende discriminatie
Annechien Limburg vreest dat met de
toenemende discriminatie in Neder-
land steeds meer mensen met psycbi-
sche problemen en depressies de gees-
teliike gezundheidswrg binnenkomen.
Problemen, die een overduidelijke link
hrbhen met de maatschappelijke
IIIJchtwerhoudingen. Juist de Rijgg's
horen ved van wat er in de samcnle-
ving speelt. De Riagg's als spiegel van
de problcmcn die de multiculturele ,a-
menIeving oproept. Annechien Lim-
hurg: "gij een allochtone vrouw die
niet meer de straat op durft, denk je
mi'iSchien eerst aJn een straatfobie.
I\-IJar Jls je vervolgens de briefjes leest
die le door de brievenbus krijgt, dan is
die vrouw niet lick, maar de buurt!
Wat wu ik dan nog aan die vrouw
moeten behandelen. Of neem de men-
sen die overdag last heb hen van dist"ri-

minatie op straat, op hun werk. Over-
dag denken ze dan in 'stop-zinnetjes'
als 'ik hlijf gewoon aardig.' Maar 's
nachts gaan ze in hun nachtmerries op
de vuist. Sommigen denken dan dat er
een.geest is die hen beïnvloedt en gaan
voor veel geld in het land van herkomst
op zoek naar genezing. Het prohleem
wordt dan cultureel ingevuld, terwijl
de link met dist"riminatie zo duidelijk
IS •••

Veel verbeterd
De rnorme groei van patiënten uit vele
culturen heeft inmiddels wel invloed
gehad op RiJM', en psychiatrist"he zie-
krnhuilen. Al zal het nog wel even Ju-
ren voordat het tot een personeebbe-
stand komt dat ook I;ezien de etnische
herkomst is ingespeeld op een multi-
cultureel patiëntenbestand.
Toch is cr in de omgang met de patiënt
- met name bij de Riagg's - al veel ver-
beterd. De eerste begroeting, de inrich-
ting ~.an de ruimte, de folders, zijn af-
gestemd op migranten.
Bovendien hebhen veel hulpverleners
op een andere, t"reatievere manier lerrn
werken. Soms simpelwrg door prakti-
sche dingen te regelen, zoals voor de
nabestaanden I;ebeurde na de ramp
met het SL\-l-,'liegtuig in Suriname
(1989) door 'ziektt'vcrklaringrn' te
verstrekken. ~Mensen kwamen over
uir Nederland om te rouwen voor de
slachroffers," vertelt Erwin van :'vke-
keren die toen in Suriname werkte.
"Yaak hadden le daarvoor slechts en-
kele dal;en Hii gekregen, alleen maar
voor de begrafenis. We hebben toen
brieven geschreven dat het absoluut
noodz.akelijk was dat die mensen lan-
ger konden blijven. Strikt genomen
waren z.ijnirt ziek, maar onderschat de
enorme crisis niet waarin zij terecht
zouden komen als zij niet de voorge-
schreven periode van vasten en rituelen
louden doormaken." Resultaat: ruim
een jaar na de ramp bleek niemand
meer vanwege de ramp onder behande-
ling te zijn.

Hele familie
Ook passeen bij de behandeling van
allot"htone patiënten vaak de hele fami-
lie Je revue. \'\'ant een migrant is deel
van een 'wij-t"ultuur.' Wordt in de wes-
terse cultuur een patiënt gestimuleerd
lelf beslissingen te nemen, in veel ande-
re culturen worden beslissingen in de
familie of gemet'tlschap genomen. An-
nechien Limburg: "Zo leerde ik van
een .'vlarokkaanse psychiater om altijd
aan de familie. en niet aan de patiënt-
te vragen om even met de patiënt alleen
te mogen praten. En dat je in de
spreekkamer nooit met één individu al-
leen te maken hebt, maar dat door de
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Frank Kortma1l11.' In een ct/ltt/ur waar
de strijd om te overleven heel elementair IS,

is de vraag 'heb je plezier in je
dagelijkse levelI?' niet passend

mond van het individu een heel bmi-
liesysteem mee spreekt. ~
Bij Ria~ Zuid-Oost in Amsrerdam is
men zowr dar het met een inloop-
spreekuur in de wijk zelf gaat begin-
nen. Zondrr afspTJak, zonder intake-
gesprek, kan men rechtstreeks met zijn
klacht bij de psychiater terecht. Dat
~'erlaagt enorm de drempel. Amaryllis
Sprock: "Veel migranten hebhen geen
problet'm om een nummertjr tr trek-
ken en lang te wachten. ~daar ze heb-
brn wel een probleem met al die fast'n
waar men normaal bij een Ria~ door~
heen moet voordat de behandeling be-
gint.
Voor migranten - uit alle <.:ulturen~ is
erll instelling als dl." Riagg zoiets
\'reemds. Zij willen een naam hebben.
Geen Riagg. Ze zeggen dan ook wel:
'Ik heb een afspraak met mevrouw
Ria.' Want aUren een persoon kan hel-
pen bij hun prohlemen.~

Relativeren
I leeft hrt werk met migranten de hulp-
\'l'r1eners zelf nog iets opgelewrd?
Amaryllis Sprock: "Ik woon al 30 jaar
in Nederland en hen zelf verneder-
landst. Maar door de contacten met
migranten komt mijn eigen culturele
a<.:htrrgrond weer bewust naar bovrn.

Omdaf ik veel herken, en niet zo gauw
van andere gewoonten s<.:hrik,zit ik
snel ml't hen op de7,elfdegolflengte."
Erwin van \Ieekeren: "Ik ben geintri-
geerd door andere culturen. Eigenlijk
heb ik zelf ecn pcrsoonlijkheidsvcran-
dering ondergaan. In mijn fantasie zou
ik het liefst t:en wereldburger zijn .
.\laar ik ben gt:woon een jongen uit
Den Ilaag. Al heh ik wel mijn blik ver-
wijd en heb ik mijn eigt:n normen en
waardl'n gere1J.tiveerd.~
"Hamit, jamil'I.HJ," spelt psychiater
Annechien Limburg de letters van haar
postcode. "Ik heb een geHleligheid
olltwikkdd voor wat lÎ<.:hin culturen
kan voordoen. Dat heeft ertoe geleid
dat ik mijn eigen bestaan relativeer.
Dat ik niet zo gauw oordeel." Opval-
lend vindt zij het probleem-oplossend
vermogen van migranten. Zij vertelt
hoc 7.eop huisbezoek ging bij een de-
pressieve vrouw. hoc ze eenmaal bin-

nen druk ging rommelen in haar ras
om haar lijstje te 1.(H:kt'nmet gespreks-
onderwerpen. "Totdat mijn dii'nte
haar hand op mijn knie legde en zei:
Kom, wat doe ie druk. ga toch zitten,
laat je papieren, drink mijn thee, geniet
nn ons samen/jjn.' Ik voelde me in-
ecns een digitale westerse karikatuur.
\'('at een vermogen om te genieten van
het hier en nu. Dat, terwijl wij altijd
met 'straks' hezig zijn.~
Ook Frank Kortmann is de llt'uekke-
lijkheid van eigen normen en waarden
gaan I.ien. ~Ik heb meer ruimte voor
patii'nten - en nog niet eens per sc voor
paüt'nten uit andere culturen. Ik maJk
dat onderscheid niet meer zo. Ook on-
der auto<.:htone Nederlanders bestaan
gigantische <.:ultuurverschillen. Daar
kan ik die relativering ook goed ge-
bruikcn.~

•
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feest
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Een oproep tot saamhorigheid
DOOR JAK OLASTRA YAK LOON

Wij mensen zijn vet"! kwaadaardiger
voor elkaar dan alle andrre levende
wezens dat zijn voor hun soortgenoten.
Toch zijn wij - nct zomin als alle ande-
re levende wezens - van nature tor iets
kwaads of tot iets goeds geneigd. De
natuur kent dat onderscheid niet. Ome
kwaadaardigheden en gocrlaardighl"
den zijn integendeel door on7.C mense-
lijke cultuur in het leven geroepen. Wii
zijn de makers ervan. Er is niets en nie-
mand in de wereld die daarvoor ver-
antwoordelijk is dan wijzelf.
Als ik ht"t heb over 'wij' dan moeren
daaronder alle mensen worden ver-
staan die op de een of andere manier
met elkaar samenleven. Niet een grorp
waartoe wij onszelf rekenen, maar be-
p'lalde aoden:n niet. Geen 'wij' regen-
o~'er 'zij' dus. Ook dat soort afbake-
ningen en onderscheidingen \'an nwn.
sen ten opzichte van elkaar zijn cul-
tuurproducten. En meer dan wat uok
zijn zij de kirm van OOlr kwaadaardig-
heden tegen elkaar. Zij zijn dat boven-
dien méér, naarmate zij méér worden
gezien en voorgesteld als uitvlorisels
van natuurlijkt;' vrrschillen.

Waarin mens en dier verschillen
Dieren maken van hun soorry;enmen
gern vijanden. Het enige dat in de verre
op die van menselijke hebbelijkheid
lijkt is, dat zij voor zichzelf eell terri-
toir, ren riy;ro lref- en jachtgehied af-
bakenen, waar hun sourrgenou."n uit
moeten blijven. Voor het ovrrigr zijn
alleen sommige andere soorren hun -
wat wij noemen. 'natuurlijke vijan.
drn'. Zoals zij dat ook zelf zijn voor
wrrr andrre soorrrn.
Wij mensen doen heel andere dingen.
Sommige diersoorten rot"ien wij uit,
andere domesticeren wij - als vee of als
huisdieren. Maar bovendien verklaren
wij andere mensen als ons dat zo uit-
komt voor onmensen, een ons vijandi-
ge, et;'n gevaarlilke, t;'rn minderwaardi.
ge soort levendt;' wt;'zens. Als wij dat
ernmaal hebhrn gedaan, hebhen wij
omzelf een excuus gegeven om die an-
deren te behandelen zoals ons dat van
pas komt. Zelfs pogingen tot hun uit-
roeiing vallen daar dan niet buiten.

Koekjes van eigen deeg
Ziedaar wat, behalve muzirk rn ma-
thematiek, behalve kathedralen en
ruimtevaarren naar andere hemellicha-

mrn, naast Bach en Bl'ethoven, Rem-
brandt en Vermeer - om alleen hen te
noemen - derl uitmaakt van onze men-
selijke coltuur. Wat daarin z.dfs een be-
langrijke dynamische rol spt;'e1t. Vijan-
digheid en kwaadaardigheid onder
mensen, het lijn koekjes van ons eigen
deeg. Zij staan op één lijn, niet met na-
tuurrampen - al lijn hun gevolgen ver-
gelijkbaar - maar met muziek en wis-
kunde, kathedralen en ruimrerakt;'uen,
Ibch en Remhrandt. Zij verschillen
van die andere producten van onze cul- '"
tuur o.a. door hun gevolgen, maar veel :
meer nog door het hoge tempo waarin ~,
zij zich voortplanten. De konijnen zijn
daarbij vergeleken niets.

Bestrijding van kwalen Q

Wij mensen hebben, in hd bijzonder in Q

onze wesrerse cultuur, veel energie ge-
stoken in het verbeteren van onzr le-
vensomstandighedrn, niet in de Iaarste
plaats door her beSTrijden van allerlei
ziektes en kwalen waarvan de oorzaak
gezocht werd in de natuur. Oille
grootste kwaal waarvan de oorzaak
niet in de natuur maar in de cultuur,
niet buiten maar in ons moet worden
gezucht, hrbhen wij vrrgrleken daar-
mee ernsrig verwaarloosd. Daarvoor
lijn verschillende oorzaken aan te wij-
len.
In dr rerste plaars latt;'n wij onze aan-
dacht telkens vangen door gevaren -
economische gevaren. politieke en fy-
sieke bedreigingen - die nu Cl'ns deze
dan weer die andere mensen voor ons
vormen. Her valt niet re ontkennen,
dat dat aandacht vergt. :'daar het valt
evenmin te ontkennen, dat wanneer al
onze aandacht hierdoor wordt gevan-
gen, wij alleen maar hezig zijn met
symptoombestrijding. En dan ,nog wel
met een symptoombestrijding die de
oorzaak van dl' kwaal vrrergert. Een
andere manirr waarop wij ons van de
cultuurlijke oorzaak van de grootste en
gruwelijkste van al onze kwalen heb-
hen laten afleiden hestaat hierin, dat
wij haar tot een onafwendbare, tot de
menselijke natuur behorende of tot een
door de mens begane erfwnde herleid-
bare kwaal hebben verklaard. Er zou
dan àf niets Of alleen door inkeer en
schuldbrsef iets aan te doen zijn.

Ruimte voor Verlichting
De Verlichting heeft ons \'eel goeds ge-

Jan Glastra van Loon (oud-voorzitter
flan het Humanistisch Verbond) sprak
deze tekst uit op 1.'1'1/ manifestatie i1/

de Kloosterkerk op 5 mei.

bracht wals de mensenrechten en de
rechtsstaat. Zij is eehtrr, in haar opti-
misri,che inscharring van de mens als
een van nature rationeel wezen, op
sommige punten te vcr doorgeschoten.
Op die punten moet Iwt project van Jr
Verlichting worden bijgesteld en her-
zjen. Ten aanzien van de grootste en
gruwelijkste kwaal in her menselijk sa-
menleven ligt er nog een belangrijke
verlichtingstaak vóór ons. Niet één die
wij door de oprichring van één of meer
wetenschappelijke instituten (al kun-
nen ûj een nuttige rol spelen) binnen
één of twee generaties tot een goed rin-
de kunnen brengen. Evenmin één dir
wij (hoe onmisbaar zij ook zijn) kun-
nen overlaten aan internationale orga-
nisaties. Het is een taak waarvoor ook
en zelfs vooral individuele mensen
zich, als schakrIs in een zwaan-kleef-
aan proces, moeten inzetten, omdat al-
leen zo de cultuur die mensen verdeelt
in verschillende soorten - en zelfs in
mensen en onmensen - in haar wortd
kan worden hrstreden. Dir is. vanuit
hoeveel verschillende hoeken en groe-
pen zij ook mort worden ondrrnomen,
ren gemeenschappelijke taak. Een taak
van medemensen die met elkaar om-
gaan als medeburgers. •
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donderdag
19o1rtober
21.40 uur

Nederland

Aflevering 2
S).h'ia is ontda:lJI JIJ. l'en
nacht van rmie met haar
echtgenoot Pt'le. \X'annccr
Pete het huis \"t'rlaat om
naar zijn werk te gaan, wor-
den Francis' bangste ver-
mocdens omtrent degene
met wie de prachtige Sylvia
samenwoont, waarheid.
:-.;'atuurli,k vertrouwt hij dit
toc aan :\1ick, inmiddels zijn
boezemvriend. En dat had ie
heter niet kunnen doen; de
gevolgen zijn rampzalig.
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donderdag
12 oktober
21.10 uur.
Nederland

Aflevering 1
Het is stil en s;lai op de
hurell"n van het ~liniSlerie
van Oorlog, waar ,\lick, de
dagen afsrrepcnd, regelma-
tig wegdroomt. Op die
momenten lorgt de muziek
voor een heerlijke vlucht in
dagdromerij, waarin Mick
en passant even de haas is
over lIJn superieuren.
Er komt Jevt"n in de brou-
werij wanneer Francis let-
tt'rlijk binnenvalt. Hij is
./I.licks opvolger en hoewel
ze hdt"m'lal nil"ts met
elkaar gemeen lijken te
hebben, worden de twee
spoedig vrienden. Ze Ollt-
Jàkt"n hun gedeelde haat
tegen de korporaal en hun
gemeo.:nschappdijke drang
naar vrijheid.

Vanaf donderdag
12 oktober
Zes donderdagen.
21.35 uur
Nederland

Als in zijn beste wcrk - The
Singing Detective en
Pennies from Ileaven -
roepl Potter dt" typische
sfeer van de jaren vijftig op
van Groot-Brittannië dat
anno I 956 aan de voor-
avond staat van grote
sociale t'n politieke veran-
deringen: de Suez Crisis.
Maar dat vormt slechts de
achtergrond voor een
romantische, komische
lovc-story barSlensvol pop-
muziek, rond vier jongeren
en hun lives, hopes and
dreams.

• TELEVISIE

Lipstick On YOUT

eollaT
V:lnaf donderdag 12 okto-
ber prrsenrccrr het
Humanistisch Verbond een
reprise van Dl'lmis (lorrcTs
onvolprezen televisieserie
Lipstick on Your Colbr.
Vorigt" 7.omer was er lof
allerwt"ge \'flOr ht"t uitzen-
den van Lipstick. Het pa,te
in de eigenzinnigheid van
et"n kleine lClH..Igt'machtigde
zo'n serie pontificaal in dl"
lOmer uit te 7.t"n,it"n.Klaagt
i,'dereen immers niet altijd
dat er 's lOlllt"rS alleen
m;lJr herhalingt"n worden
uitgt"zonden ... ? To.::h werd
er ook die lOmer geklaagd,
en wel door de liefhebbers
die, vanwegt' vakantie en
ander mooi weer, gl"en van
de, of niet alle lCS aflevt".
ringen hadden kunnen zien.
'Wie zendt zoiets moois
nou midden in de lomer
uit?' De onlangs toegt"we-
zen zendtijduitbreiding
biedt een mooic gelcgen-
[wid om 'Lipstick on rour
Coltar' et'n reprise te gun-
nen, in de herfst en op
prime time.

Het radioverbaal
Het culturele programma
in de vooravond

3x per maand
17.45-18.00 uur

21.02-22.00 uur

Kwartier humanisme
Programma over de huma-
nistis..:he beweging

13.08-14.00 uur

In de schemer

De verbeelding

Boven het dal
(Livc )imcrvirwprogramma
met gasTen die in hun leven
nog plaats hebben voor
idealen

14.02-15.00 uur

vonol 21.45 uur

tol 21.45 uur

Hel vOOrdeel van de
twijfel
Etn rot nadenken stcmmcn~
de dOCUlIll."ll[<]irr

Maandag op Radio 5

• RADIO

RTV
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.donderdag
26 oktober
21.40 uur
Nederland

Allevering 3
Nu de Suez Crisis ermtiger
wordt, voorziet ~lick dat
het wel eens lang kon gaan
duren voordat hij uit dienst
mag. Tegeml\'er zijn droeve-
nis staat Francis' blijdschap:
hij is verliefd op Sylvia!
Sylvia op haar heurt wordt
steeds vaker lastig gevallen
door de met een van vet
glÎmmend gelaat getooide
organist van de bioscoop
waar zij werkt - ze geeft
hem te verstaan ooit slechts
op zijn avances in te zijn
gegaan omdat ze toen wat
krap bij kas zat, verder
walgt ze van hem.

• donderdag
2 november,
21.40 uur

Nederland 1

Aflevering 4
"'licks gedachten betn:ffen
nu alleen nog maar Lisa,
het prachtige nichtje van
zijn Amerikaanse superieur;
hij Legt zijn dream girl vaar-
wel. En Francis heeft het
ook niet meer: Sylvia heeft
hem uitgenodigd naar de
wndagse matineuze dansles
te komen, Daar lopen de
z.aken echter niet helemaal
op rolletjes wanneer Sylvia
haar entree maakt. Haar
verschijning leidt zelfs tot
een knokpartil.

• donderdag
9 november
21.40 uur
Nederland 1

Aflevering 5
liet gaat niet goed tussen
Francis en Sylvia. Hij kan
zijn ware gevoelens niet
uiten, zij denkt dat hij haar
niet echt mag. En als ze 's
avonds thuis komt, staat

ook nog eens de dronken
organist voor de deur.
Wanneer Jan ook Sylvia's
man de straat in komt, is
een grootS ongeluk onver-
mijdelijk.
Mick mag uit met Lisa,
maar ook dat g:lat weer
niet hdemaal wals het
hoort. Het toneelstuk kan
hem maar niet bekoren,
nog minder zint het hem
dat Lisa zijn vraag iets te
gaan drinken nauwelijks
hoort, zo onder de indruk
is ze van het spel.

• donderdag
16 november
21.40 uur

Nederland 1

Aflevering 6
In de slotaflevering lijken
zij die voor elkaar gescha-
pen zijn, elkaar eindelijk te
\'inden.
Oom en tante verzoeken
Francis dringend het huis te
verlaten na wat er vorige
nacht gebeurd is. francis
kondigt evenwel aan met
Syl\'ia te gaan trouwen: dat
gebiedt zijn eer!
Op de begrafenis van
Sylvia's echtgenoot treffen
Francis en Lisa elkaar. Ze
blijken een gedeelde passie
te hebben: Tsjcehovs 'De
Meeuw'! Bijna tegelijkertijd
blijken Sylvia en ~lick ook
een passie te delen: 'A
whole lotta lovin' van Gene
Vincent. Dreams come
truc, eind goed al goed.

Het Humanistisch Verbond
herhaalt in oktober alle zes
afleveringen van Dennis
Potters 'I.ipstick on your
collar',

Vier donderdagen
Vanaf 19 oktober
22,40 uur

N ••derland 1

Kiezen vanuit inspi-
ratie
1995 en 1996 staan in het
teken van het vijftigjarig
jubileum van her
Humanistisch Verbond. In
die vijftig jaar is cr binnen
het geestelijk werk van het
HV veel veranderd, maar
wat gebleven is, is dat men-
sen geholpen worden zelf
tot een keuze te komen op
belangrijke momenten in
het leven. In vier program-
ma's belicht de HOS het
werk van de raadslieden en
geestelijk verzorgers.

Het eerste programma richt
zijn vizier op het gevange-
niswezen. Misschien hiedt
'de humanist' een ideale
mogelijkheid om een extra
telefoontje naar huis te ple-
gen, of een goede manier
om even onderuitgezakt een
klein beetje de sfeer van de
gevangenis te ontvluchten.
Door de contacten wordt
de raadslieden tegelijkertijd
echter de mogelijkheid
geboden om aan de mensen
die voor een aamal maan-
den of laren vastzitten
wezenlijke vragen te stellen.

Het tweede programma
gaat over de krijgsmacht.
De veranderende visie op
het leger heeft ook de bete-
kenis en het belang van de
geestelijke raadslieden in de
kazernes veranderd. Waren
tot voor kort ven'e1ing en
diensrv..'eigeren de hoofd-
punten waarmee raadslie-
den werden geconfronteerd,
nu het werk \'erlegd is naar

vredl'Staken, zijn ook de
problemen verlegd. 'Hoe
blijf ik overeind in de ver-
loedering van een oorlog.'
Twee raadslieden staan
centraal. Een bevindt zich
russen jonge mariniers in
een trainingskamp op
Texel, die zich voorberei-
den op uitzending naar een
oorlogsgebied. De tweede is
net terug uit Bosnië en ver-
werkt met de mensen in het
bataljon de daar opgedane
ervaringen.

Het derde programma
informeert o\'er het
Humanistisch
Vormingsonderwijs (HVO).
Twee mensen die deze
\'orm van onderwijs verzor-
gen, worden gevolgd. Eén
in Sneek, op l'en basis-
school, één in Maassluis,
op n'n middelbare school.
Pas enkele jaren is er de
mogelijkheid om in het
voortgezet onderwijs lessen
HVO te volgen; de 110g
jonge ervaringen zijn echter
\'oornamelijk positief; niet
alles is tenslotte te leren.

Het vierde programma
behandelt het werk van
raadslieden binnen het
wetl'll>chappelijk onder-
wijs. De prestatie beurzen,
de race om die goeie baan
na het behalen van een
diploma, bang zijn eruit te
vallen, geen perspectief
hebbel1; de studentenwereld
is er tegenwoordig veeleer
een van stress dan van ple-
zier. "'fe volgen el'n raads-
vrouw tijdens haar contac-
ten met studenten.
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H.J. Pos:

24

Waaruit putten memen levenskracht? Een blik op de sterrenhemel
of een mooi landschap, de verwondering over een vlinder? Uit theo.
rieën, bcschoU\vingcn of plotselinge inzichten? Is hel door beleving
van kunst of door het overleven van beklemmende ervaringen? De
filosoof Peter Dcrkx is niet de eerste, ook niet onder humanisten,
die erop wijst dat ook het Incn van andere mensen inspiratie kan
bieden. Aan het eind van zijn bock 'H.J.Pos. 1898.1955: Objecdcf
en partijdig' noemt hij het vooc humanisten kenmerkend 'dat ze van
mening zijn dat mensen de kracht om als mens te leven vooral ont-
lenen aan de omgang met andere mensen die zich op voorbeeldige
wijze staande hielden in het leven en op zijn minst in die zin iets

moois tot stand brachten'. Hendrik Pos was 7.0 iemand.

DOOR CAspeR VOGEL
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Hooggeleerd maar
met opgestroopte
mouwen
Vanaf de dertiger jaren had de taalkun-
dige en filosoof Hendrik Pos grote in-
vloed op het intellectuele klimaat in
Nederland. Ook in het Humanistisch
Verbond gaven tot voor enkele genera-
ties terug vooraanstaande bestuurders
als Van Praag, Banger, Spigt en Brandt
Corstius geregeld hoog op oveT de in-
vloed van Pos op hun eigen denkbeel-
den.
Peter Derkx weet dat uit de eerste
hand, want hij loopt al een tijdje mee
in die kringen. Vanaf 1977 doceert hij
wijsbegeerte en humanistiek aan ht."t
HOI (Humanistisch Opleiding, Insti-
tuut) en laTer de Universiteit voor Hu-
manistiek, waaraan hij ook op dit
proefschrift vorig jaar promoveerde.
Daarnaast is hij in humanistische orga-
nisaties actief geweest.

Taalfilosoof
Deze 'biografie van een filosoof en hu-
manist' is een even lijvig als gedegen,
goed gedocumenteerd en veelzijdig
bock geworden over een inderdaad in-
spirerend man. Wel moet er onmiddel-
lijk bij gezegd worden dat dat laaNe
vooral geldt voor de lezrr die minstens
evenveel belangstelling hl."eft voor ana-
lyse en uitwerking van Pos' filosofis(,;he
beschouwingen als voor het rijke le-
vensverhaal van drze maatschappelijk
geëngageerde wetenschapper.
Het boek is in drie delen opgezet. Her
eerste is puur biografiSl:h, het tweede
schetst in hoofdlijnen de ontwikkeling
van Pos' denkheelden en het derdc he-
handelt de humanistische dimensie in
zijn leven en werk. In een slotbeschou-
wing wordt de samenhang in het den-
hn van Pos beschreven en zijn positie
als humanist getypeerd.

Afkomstig uit een traditioneel gods-
dienstig milieu studeerde Pos aan de
gereformeerde Vrije Uni~'ersitcit, waar

hij op twee proefschriften cum laude
promoveerde, één in de taalweten-
schap en één in de filosofie. In 1924
werd hij, 25 jaar oud, aan diezelfde
universiteit benormd als hoogleraar
taalfilosofie. :\lrtren al in zijn inaugu-
rele rede demonstreerde Pos de onaf-
hankelijke, kritische houding die zijn
hele leven lOU kenmerken. Zijn univer.
siteit noemde hij bij die gelegenheid
niet 'vrij' zoals de oprichters dat be-
doelden, namelijk van staat en kerk,
maar 'waarlijk vrij', namelijk een die
'voor het scheppende in den arheid des
geestes plaats laat'. Hoewel zijn eigen-
zinnigheid hem al snel in hoogoplopen-
de conflicten bracht (en hem wwel de
kerk als het gereformeerde geloof de-
den verlaten) bracht hij het in 1931
toch nog tot rector-magnificus, alvo-
rens hij een jaar later o\'erstapte naar
de Gemeentelijke Universiteit van Am-
sterdam, nu als hoogleraar wijshegeer-
te. Het zou een geestelijke verruiming
hetekenen die zijn pendant vond in een
maatschappelijke en politieke opstel-
ling van steeds duidelijker linkse signa-
tuur.

Koude Oorlog
De keule van I'os voor het socialisme
was gefundeerd in de 'humanistische'
'\1arx, die voor Pos niet alleen in zijn
vroege wl."rken te vinden was. Oit ver-
klaart ook zijn sympathie voor het
communisme, die overigens niet tot
een partijlidmaatschap wu leiden,
maar hem er wel toe hracht herhaalde-
lijk in de bres te springen voor commu-
nisten. Dat gebeurde ook toen de Kou-
de Oorlog in volle hevigheid was losge-
barsten (en dit in her Humanistisch
Vcrhond tot een hevige richtingenstrijd
leidde (de kwestie Brecht van den Mui-
zenberg, wicns lidmaatschap van het
hoofdbestuur na de opstand in Tsje-
cho-Slowakije in 1948 onverenigbaar

werd gea.:hr met het CPN-lidmaat-
schap).
Pos was - dat mag men van een ex-ge-
reformcerde nog wel zeggen. een bege-
nadigd docent; erudiet en welsprekend
en genoot ook over de grenzen grote
erkenning. Hij beperkte zich echter
niet alleen tot academische kring en
droeg veelvuldig bij aan popularisering
van de filosofie (later van het humanis-
me). Zijn vele lezingen, deelname aan
debatten, congressen en kaderwcekein-
den en zijn inleidingen in bocken en en-
cyclopedieën hebben voor een breder

Pos in 1944: 'De waar-
heid van een levensvisie

is hetzelfde als het
leven in die waarheid'

publiek grote vormende waarde gehad.
~laar welke hoge vlucht zijn denken
ook nam of hoe diepgravend zijn in-
zichten ook waren, nooit stonden ze
los van de maatschappelijke werkelijk-
heid. Pos' politieke bewustzijn ontwik-
kelde zich hij het opkomende nationa-
lisme en fascisme van de dertiger jaren
al snel tot daadwerkelijk engagement.
In 1936 werd hij voorzitter van het
door Du Perron, Tl."r Braak en Romein
opgetichte Comité van Waakzaam-
heid, dat waarschuwde tegen fascisti-
sche tendensen, 'manifestaties van een
tot dusverre in Europa niet gekende
geest'. Zo'n tweehonderd intellectu-
elen wilden het Nederlandse volk wak.
ker schudden. Aanvankelijk richtte het
comitê zich vooral tegen de NSB. AI
snel ook tegen aantasting van demo-
cratische rechten door de rechts-con-
fessionele regering-Colijn, zoals het
verhieden van vergaderingen, tentoon-
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stellingen en raclio-uiuenclingen (o.m.
van Je vrijJenkersverelliging De Dage~
raad) en het beleid jegens ioodse du<:h-
telingen uit Duitsland,
'De waarheiJ van een levensvisie is het-
z.elfde als het levt"n in die waarheid',
wu hii in 1944 s<:hrijven, "en wat zich-
zelf alleen bewijst door de kra<:ht, de
trouwen de consequentie van zijn op-
treJen, dat is van buiten af onweerleg-
baar: het ma,tkt z.ich waar,~ Pos had
toen ondermeer een jaar in het concen-
tratiekamp Bu<:henwald gezeten en
vervolgens tot september '43 als gijze-
laM in St, :\1ichielsgestd.

Standvastig
Na de oorlog was Pos in de werdd van
filosofie, levembeschouwing en poli-
tiek niet meer weg te denken, Zijn
standvastigheid bra<:ht hem op tal \.an
belangrijke knooppunten, Hij werkte
mee aan de zuivering en het herstd \.an
de redactie van het Algemeen Neder-
lands Tijdschrift voor Wijsbegeerte en

H.]. POS: Humanisten
hebben vooral de <grote
strijd' te voeren tegen
egoïsme, nationalisme,
oorlog en kapitalisme

Zwart1Jcllldcn
marcheren door de
stralen in 1')33,

Na de oorlog was Pos
niet meer weg te denken
il1 de wereld t'an filoso-
fie, levensbeschouwing

en politiek

Psy<:hologic en van de Amsterdamse
Gemn'nte Uni\.ersiteit, waar hii nadien
(lok vele bestuurliikc taken vervulde,
Pos was nauw betrokken bij dc oprich-
ting van de Centrale InterLt<:ulteit,
waarmee het filosofieonderwiis in Am-
stcrdam aanz.ienlijk verbreed werd. Hij
spedde Cl'J1hoofdrol tiidens congre,-
sen, Studium Gl'nerales en internatio-
nale conferemies, waarvan z.iin voor-
z.inerschJ.p van het Tiende Internatio-
nale Congrt"s voor W'ijsbegeerte (Am-
stl'rdam, 194X) een hoogtepunt in zijn
carrière was. Buiten de vakhladen pu-

bliu'erde hij in DI' Groene Amsterdam-
mer en hl'r door hem opgerichte poli-
tiek-culturele maandbbd De Nieuwe
Stem, Zijn maatsehappdijke stelling-
name kwam o,m, fOt uiting in ziin veel-
ziidigt" imet voor de vredesbeweging in
Nederland t"n in het hoofhestuurslid-
maatschap van het Humanistisch Ver-
bond (1946-50),

'Voor Pos is het humanisme altijd rui-
mer geweest dan het agnostischl' en
athelstische humanisme', schriift
Dcrkx. 'Volgens hem is het samen met
alle mensen ,trl'ven naar het ware, het
goede en her sçhone voor humanisten
helJ.ngrijker dan de manier waarop de
absolute waarde \'an dat strt"ven tot
uitdrukking komt; polyrhci"stisçh, the-
istisch, arthcistisch of panthci"stis<:h.
Humanisten hebben niet in de eerste
plaats dl' 'kleine strijd' voor gelijkhe-
rechtiging van de nict-christdijke hu-
manist te voeren, maar de 'grote strijd';
l'en striid voor de ontplooiingsmol'(dii-
heden van alle mensen en tegen egois-
me, nationalisme, oorlog en kapitalis-
me, kwalen die de mensheid verdelen.'
Dt"rkx acht de bl'tekenis van Pos groter
geworden sinds de emancipatie van de
buitenkerkelijke, agnostis<:he en athe.
'istisdlC Nt'derlallders in heginsel en in
hoofdzaak als voltooid kan worden he-
schouwd, Sind, 1965 IlCdt het georga-
niscerde humanisme volgens hem nau-
welijks een toekomst als het 7-Îch niet
inzet voor de genoemde 'grote striid',
De visie van Pos doortrekkend, bete-
kent d,lt volgens Derkx dat humanis-
ten zi<:hmot'ten inzt"tten tegen de oor-
logsvoering, tegen de wapenexporr,
voor een rechtvaardigt'r verdding van
rijkdom, koopkraçht, voedsel, bl,taal~
de arbeid, ge70ndheid, onderwiis, enz,
overal ter wereld, Ook noemt hij de be-
langrijke problemen betreffende het
natuurlijke milieu VJ.1lde mens en de
wrderfelilke werking van gedachten
ovcr n;Hionale, ernis<:he en culturele
'zui\'erheid'. Daarhij kan de Iwreidheid
tot mondiale solidaritcit niet losgl'zien
worden van dl' bereidheid om direçt in
eigen omgeving zaken aan te pJ.kken
als de onrednvaardige rolverdeling
russen mannen en vrOUWl'n,

Grote betekenis
Het is opmt"rkelijk &1t een man die
zichzelf nooit humanist noemde zo'n
grote betekenis voor her NederlJ.ndse
na-oorlogse humanisme heeft gehad
als Derkx aantoont; zowel in de analy-
se van ziin Jenken, als de schets van
zijn inzoetvoor de humanistis<:he bewe-
ging als hestuurder, redenaar en schrij-
ver. Bijz.onder interessant is Je sçhat
aan gege\.ens die Derkx daarbij voor
deze studie opgespoord hceft rond het
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de voorgeschiedenis en het ontstaan
van het Humanistisch Verbond en zijn
roerige eerste jaren"

Pt'ter Derkx heeft geen 'psychologi-
sche' biografie kunnen en willen schrij-
ven, \"ermeldt hij in zijn verantwoor-
ding. Dat is begrijpelijk, maar wel jam-
mer, want de laatste jaren van 1'0';
worden getekend door een dramati-
sche terugval in zijn persoonlijk leven.
Pos wu, juist in verband met zijn eigen
denkbeelden, als mens beter gekend en
misschien begrepen kunnen worden,
als er mcer inzicht mogdijk was in de
achtergronden van zijn ziektes, uit-
mondend in een totale persoonlijke cri.
sis en blijvende verl.wakking, die eigen-
lijk voortduurde tot zijn dood in 1955.
f\len kan nu slechts vermoeden welke
invloed bijvoorbeeld de oorlog en zijn
moeizame buwelijk hebben gehad, of
zijn grote reserve om zich persoonlijk
door anderen te laten kennen. Hij was
inspirerend, maar ook afstandelijk;
kon enrhousiasmeren maar bleef als
mens gesloten.

Synthese van ideei!n
Pos' positie als filo,c)(Jf is nogal inge-
wikkeld te schetsen en bovendien door
de jaren ht"cn veranderd. Hij heeft
nooit één school volledig omarmd of
verworpen; zijn denkheelden waren al-
tijd een symhe,e \"an ideeën uit ver.
schillende richringen. Hij bracht ze sa-
men in zijn opvattingen op de belang-
rijkste drie gehieden waar hij lich op
heeft bewogen: taalfilosofie (de rebtie
tussen taal en denken), wetenschaps-
filosofie (bezinning op doel en metho-
den van de wetenschap) en de metafy-
sica (kennis van het bovennatuurlijke,
hij Pos vooral het begrip \"an hogere
menselijkheid).

Een vakinhouddijke recensie kan deze
bespreking niet zijn, hoogstens een
nogal selecti\:"H'samenvatting en wat
indrukken van iemand die - evenals
Derkx in het voetspoor van Pos -
meent dat van het humanisme in ~e-
derJand heel wat meer betekenis en in-
spirati\:"zou kunnen uitgaan als er ac-
tin'er \:"nvooral herkenbaarder inge-
,p\:"eldwerd op de voor mensen toch
vrij fundamentele behoette aan plaats-
bepaling van de gevoelsmatige aspec-
ten van het levensbesef in de verhou-
ding [Ot de meer rationeIc. Anders ge-
zegd: wat hebben mijn opvattingen en
daden over allerlei van p\:"rsoonlijke\:"n
maatschappelijke kwe,tie, te maken
met mijn gevoel voor de natuur, voor
'het got'de, het schone en het ware' en
met het \vcmderbaarlijke geheim van
h\:"tleven zelf.
Pos formuleerde op die vragen ant-

\\'oorden, vanl.elfsprekend tegen de
achtergrond van zijn tijd, maar ook
\"andaag nog hebben ze betekenis. Ze
zijn van belang in \:"enradicaal veran-
derde samenleving, waarin de winst
van het v\:"elvnrmige individualisme
nog volstrekt onvoldo\:"ude regenwicht
vindt in beleving van samenhang tus-
sen mensen onderling en tussen mens
en natuur in de ruimste zin. Daarvoor
biedt alleen het lidmaatschap van
Greenpeace onvoldoende soelaas.

Spiritualiteit
In zijn slorb\:"schouwing pleit Derkx
voor 'humanistische spiritualiteit', die
hij van dien aard acht, dat men zich
'gc'inspireerd voelt door verwantschap
met bepaalde andere mensen, zonder
dat men daarin opgesloten en inge-
perkt hoeft te voden'. Derkx heeft nog
wel iets duidelijk t\:"maken met wat hij
zelf precies v\:"rStaatonder humanisti-
sche spiritualiteit, aannemend dat hij
cr meer mee h\:"doeltdan de vonk die
kan overspringen van inspirerende
memen op anderen.
Van belang daarbij zou misschien kun-
nen zijn de wijze waarop I'os de mda-
fysica weer terug wilde brengen in het
,entrum van de filosofische discu,si\:"
om ook te komen tot nieuwe, hoopge-
vende metafysica's. Daarbij ging het
Pos niet om het verW\:"fvenvan kennis
van een hogere werkelijkheid, maar
om het bep:d\:"nvan een houding ten
opzichre van dc werkelijkheid, door
die te hegrijpen als totaal van alle ver-
sl.:hijnselen (inclusief de mem) en als
eenheid. wat volgens hem sle,hts kan
vanuit één alomomvauend beginsel.
Een adequare formulering van het 'we-
zen', de 'grond', het 'beginsel' \.an de
werkeliikhl:"id is daarbij alleen in verre
b\:"nadering\:"nsymbolisch te geven.

Ook in een humanisrische levensbe-
schouwing zag Pos aanleiding en ruim-
te voor een verhouding tot 'het absolu-
te', uiteraard in duidelijk ondersl.:heid
van traditionele godsvoorstellingen"
Een persoonlijke God kon Po, niet
aanvaarden" D\:"rkx: 'Hij acht dit be-
paalde god,b\:"eld een onwaardige ver-
menselijking van het hoogste, maar een
godsbegrip als symbool voor het abso-
lute acht hij rationeel onvermijdelijk.'

MOlldiale solidariteit
kall Iliet los wordell
geziell vall bereidheid.. .
om til eIgeN omgevtllg
za keil aall te pakken

Pos vond daarbij ook aanknopings-
punten hij de mystieke tradities rond
grore godsdiensten (een perspectief dar
na zijn dood Pos' leerling Frits Staal
verder onderzocht, maar waarvoor in
humanistische kring weinig belangstel.
ling hleek).
I'os, in 1955, het jaar van zijn dood:
'De mystiek, die de éénwording der ziel
met God leert, is door de dualistische
islam en het katholicisme steeds afge-
wezen (... ) Ik meen (...) dat d\:"mystiek
de hoogste en absolute \"orm der religie
is: ze heeft nJ. op het dualisme dit voor,
dat ze ook het intellect bevredigt en bo-
vendien van de voorgestelde en buiten
ons blijvende God de beperking op.
heft, door Hem met her eigen zijn iden-
tiek en aldus volledig concreet te doen
worden. Dit wordt overigens niet be-
werkt door het intelleçt alleen, maar
door de totale mens. Kriterium voor •••

Pos (middcn)
als gilze/aar in
St. IItichic/s-
geste/,1942"
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•. God-zijn is: volstrekte nnafhankelijk-
heid, in niemands mJcht zijn, onge-
deeld zijn, d.w.z. Hij van hegeerte,
IIrees en hoop. Wanneer een mens dit
hedt berrikt, kan de wereld hem niets
meer duen en 'God' evenmin: hij is 7.elf
God geworden.' Stilstaan b

DOOR WELMOED YAN DER GOOT

'Dan verklaar ik u hierbij tot man en vrouw,'
U kent ongetwijfeld deze formulering waarmee
een huwelijk voor de wet begint, Voor gelovige

mensen volgt dan nog het hele ritueel van
de kerkelijke inzegening, en anders kan gelijk
worden begonnen met het aansnijden van de

taart. Voor veel mensen is dat te kaal, te koud en
nok te traditioneel. Zij willen iets speciaals.

Een humanistisch relatievierder kan hierbij helpen.

Zulke geluiden kom je lIanuit humJnis-
tische kringen al lang niet meer tegen.
Vden lUllen daarover niet rouwig zijn.
,\1Jar het illustreert ook lIeelbeteke-
nend een radkale verandering in kli-
mJat en cultuur van het georganiseerde
humanisme. Nd wzeer Jls Derkx bij
de bespreking liJn Pos' ideeen over hu-
manisme en opvoeding zijdelings sig-
naleert hoe er al eens op werd gewezrn
dat in het humanistische denken over
opvoedingsdoelen in de periode 1945.
1980 her accent is verschoven van vol-
ledige harmonische omwikkeling naar
zelfstandige keu7.ellorming.
Natuurlijk, allereerst aand<ICht voor de
'grote snijd', maar ook refb:tie op zul-
ke ideële veranderingen binnen de hu.
manistische beweging lijkt mij nogal
\'an helang, zolang die heweging vitaal
wil blijven en vooral als die \'oor het
sterk toegenomen ongodsdienstige dt"el
van onze samenleving t.O.V. vall reac-
tionaire tendensen als het weer op-
bloeiende fundamemalistische chris-
tendom een Jansprekrnde, alternatieve
levenshouding wil verwoorden en de-
monstreren. Anders dan in de tijd van
Pos zou het tegenwuordig geestver-
wanten en wellichr zelfs bondgenuten
kunnen vinden in de hedendaagse
theologie waarvoor niet alleen de tra.
ditioncle, maar ook de moderne ker-
ken te benauwd zijn geworden.

Biugrafieën lIan voorheeldige humanis-
ten zijn cven onmishaar Hlor een bloei-
ende humanistisch traditie als boeken
mer theoretisch doordachre grondsla-
gen. Àtet deze stelling sluit Derkx zijn
studie over Pos af, één bladzijde nadat
hij illustreert waarom bijvoorheeld
Van Praags hekende 'Grondslagen lIan
humanisme' niet het soort boek is dat
duidcliik maakt wat een humJnisrisçhe
levensovertuiging in iemands leven kan
betekenen. WcI, die biografie ligt er. Ik
zou zeggen: nu een meer actuele studie
naar humanistische spiritualireit en die
mag hest tbeoretisch duordacht zIJn.
Gra,lg zelfs. •
H.J.Pos, 1898-1955: Objeelief en par-
tijdi~. Biografie van een filosoof en hu-
manisl, door Peter Derkx. 559 blz, Uit-
geverij Verloren, Hilversum, f 95,-,
ISUN 90-6550-393-5. Tevens versche-
nen als proefschrift Universireil voor
HumaniSliek, Utrecht, 1994.

Het uitt"rlijk verwon rond het huwelijk
als De Dag VJn Je Leven I~ sinds enke-
le jaren wen in alle hevigheid losgebar-
sten. Een bruiloftsfeest hoort weer tra-
ditioneel alles cr op en er aan te heb~
ben. Toch zijn cr in deze tijd van ont-
kerkelijking en individualisering ook
mensen die bij zichzelf te rade gaan.
Zoals mijn mali en ik. Wii wilden ons
niet laten leiden door de commercie of
'hoe her eigmlijk huort'. Dat doen wij
in ht"t gewone leven ook niet, en dus
helt"maal niet op onze trouwdag. \Vij
maken bewuste keuzes en passen onze
levensstijl daar bij aan. Wc prohert"n
zelf vorm en inhoud re geven aan ons
le\'en, vanuit een humanisriscbe hou~
ding. Dar wil zt"ggt"n: re~pect voor el-
kaar, verantwoordelijk zijn \'oor de ge-
\.olgen van de keuzes die je maakt en
een gelijkwaardige positie ten opzichte
van elkaar.

Spedale locatie
Op onze trouwdag - een speciale dag,
niet de dag van ons leven - wilden wc
aan de buitenwereld laren zien dar wc
een paar zijn dat bij elkaar hoort. En

daar hoort voor ons gelloel een bij óns
passende manier vaIl vieren bij. Als
speciale locatie kozeIl we het museum-
stoumgemaal omdat wc grote belang-
stelling hebben voor stoomtreinen en
voor musea, en omdat het een knusse
sfeer uitstraalt. Op die speciale dag
kwam behalve de ambtenaar van de
burgerlijke stand ook de humanistische
relatievierder aan het woord. Voor ons
was dat Ililda Schipper-BapTist.

Geen lege gebruiken

De essentie van een humanistische rela-
tie- of huwc1ijksviering is dat mensen
zelf vorm en inhoud gevt."naan die dag.
Er is geen sprake van lege gebruiken, je
geeft als individu en als srel uitdruk.
king aan wat wezenlijk voor je is. Voor
onze viering hadden we alleen de naas-
te familie en goede vrienden uitgeno'
digd. Ik droeg het gedicht 'Dialoog'
voor, dat veel zegt oller de manier van
omgaan tussen Robert en mij. liet was
het eerste gedicht dat ik aan Rohert
stuurde. Onze trouwdag was voor mij
hét moment om bet voor te dragen aan
de mensen die dichr hij ons staan.
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Humanistische relatievierillg

~enbelangrijk moment

De plechtige viering werd afgesloten
toen een goede bekende van ons, die
als vrijwilliger bij het stoomgemaal
werkt, even een praatje hield over J•..
stoommachine die prer;ies dit jaar hon-
derd jaat besraar. Vervolgens Hoes hij
ons de hendel van de stoommachine
net zo lang ovrr te halen, totdat de
stoommachine begon te draaien. Een
heel eigen symbolisr;h begin van een
pas gesloten huwelijk!

In dr twt'e lange voorgesprekken mt't
de humanistische rclatievierder hebben
we uitgebreid gepraat over waar wij als
individu en als stel staan in hrt leven,
en wat wit beLlllgrijke normen t'n
waarden vinden. Wat is wezenlijk voor
je relatie en wat is wezenlijk voor je-
zelP En hoe ,'ul je je trouwdag in en
waarom? De rol van de humanistischt'
begeleidl'r is om het paar te laten na-
denken en een passende vorm te laten
kiel_en voor de huwelijksviering. Ieder
stel geeft zo z'n eigen invulling aan die
dag. Het gaat dan niet om de hoogte
van de bruidstaart of de lengte van de
sleep, maar om wat voor betekenis of

gevoel je toekent aan wat je wil en
doet. Voor het ene paar zijn dat de zelf-
gemaakte sieraden of de zelfgeformu-
leerde belofte rond ,,"en liedtekst, ter-
wijl een ander paar aan elke aanwezige
Haagt om een bloem mt'e te nemen
waarrnee uiteindelijk een heel speciaal
bruid'ihoeket wordt samengesteld.

Uitwegen ;coeken
\'\-'aarom doet een humanistisch relatie-
vierder dit werk? Voor Hilda Schipper-
Baptist speelt vooral de behoefte mee
om m;lrkering te geven aan b•••paalde
momenten. Ze vindt het een goede
zaak als mensen uitwegen vinden voor
all •••r1ei emoties die 1.e hebben - niet al-
leen bij et'n re1atieviering, maar (Jok hij
de geboorte van een kind of de dood
van een familielid. Verder noemt le een
scheiding (Jok zo'n helangrijk, emotio-
ned moment waar je met wederzijdse
\'rienden t'n kennissen bij STil kunt
staan.

De hUlllanistischr relatie- of huwelijks-
viering is een nieuwe dienstverlening
\'an het Humanistisch Verbond. Voor

leden ~'an het HV zijn de kosten f 250-,
niet-ledrn betalen f 295,-. Behalve een
heTerostel kan ook een homostel voor
zo'n viering kiezen. In de eerste helft
van dit jaar maakten 17 paren gebruik

De viering vall de rela-
tie kali op eIgen wIJze
wordelI ingevuld

van een humanistische relatieviering.
In het noorden van heT land biedt he-
hake Hilda Schipper-Baptist ook
eoert Reinking z'n dienSTen als huma-
nistische relaTievierder of -begeleider
aan. Daarnaast zijn ze heiden vnlge-
vestigde raadslieden.

•
Meer informalie over hum,mislische
rclatieviering kunl u krijgen bij Dick
M •••tselaar, tel 030-(2)392 t 29,
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DOOR JllPK£ SCHON£WILL£

Als militair kan
ik op mijn beurt
vi uchtel ingen
helpen
Op twaalfjarige leeftijd omvluchUe Linh Vo Trong zijn
geboorteland Vietnam. Vijftien jaar later maakt hij deel uit
van de 'United Nations Protection Force' in Bosnië en pro-
beert als blauwhelm mensen te helpen; Voor hem hebben die
twee dingen veel met elkaar te maken. Hij wil iets voor
anderen betekenen omdat hij zich maar al te goed herinnert
hoe het is om vluchteling en hulpbehoevend te zijn. Maar
kun je als blauwhelm echt iets betekenen voor de bevolking?
En wat doe je als het gevaarlijk wordt: je eigen hachje red-
den of je taak blijven uitvoeren?
Vierde aflevering in de serie 'Voor zichzelf of voor de ander,
waarvoor leeft de mens?'

Zuid-Vietnam. De oorlog is voorbij,
maar de wisseling van regime heeft
grote gevolgen voor het gezin Vo
Trong. Van bevoorrechte naar achter-
gestelde positie. Linh: "We hadden een
welgestelde,westerse leefstijlen opeens
was dat voorbij. We moesten ons huis
verlaten. Dat vond ik het ergste. De
plek waar je bent opgegroeid en aan
gehecht bent, achterlaten. Mijn vader
had besloren niet te vluchten. Hij be-
landde eerst in Je gevangenis en werd
later overgeplaatst naar een strafkamp
in het noorden."

Boot v Iueh te Ij ng
Aan het leven in Vietnam na 1975
heeft Linh geen goede herinneringen.
Zijn moeder heeft moeite om de rouw-
tjes aan elkaar te knopen, zijn vader is
ver weg. Als twaalfjarig jochie wordt
hij opgeroepen voor militaire dienst.
Linh vertelt: "Kinderen van anti-com-
munisten werden eerder voor het Viet-
namese leger opgeroepen dan kinderen
van loyale partijleden. "'tijn moeder
wilde me voor mijn veiligheid het land

Linh Vo Trong is een oorlogskind. Als
hij op 19maart 1968 wordt geboren in
het kapitalistische Zuid-Vietnam, is
dat land al jaren in een felle suijd ge-
wikkeld met het communistische
Noord-Vietnam. Linh's vader is be-
roepsmilitair bij de Zuid vietnamese
luchtmacht en vecht aan de zijde van
de Amerikanen tegen de Vietcong en
de Noordvietnamese troepen.
Het gezin Vo Trang woont op een
Amerikaanse basis in Can Tho, aan de
rivier de Mekong. De jonge Linh groeit
op met arrilleriegevechten, bombarde-
menten en o\'ernachtingen in een bun-
ker. Een gespannen en angstige situatie
voor een kind. Toch heeft hij ook ge-
lukkige herinneringen aan die tijd. "EI.
ke zondag vloog mijn vader in een
privévliegtuigjemet mijn moeder, mijn
broertje en mij naar Saigon. Daar
brachten wc een bezoek aan mijn oma,
de moeder van mijn moeder. Prachtig,
vond ik dat. En verder bleef ik natuur-
lijk kind en speelde met andere kinde-
ren, al was het oorlog."
In 1975 valt Saigon, de hoofdHad van

Voor zichzelf of
voor de allder,
waarvoor leeft

de mens?

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.

Waarvoor leeft ccn
mens? Om zichzelf te
realiseren, om al z'n
verlangens en behoef-
ten te bevredigen en
alle talenten voor

zichzelf uit tc buiten?
Of leeft een mens
vooral voor ccn

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

nodig heeft, voor de
wereld die beter

moet? Misschien wis-
selt het antwoord op
deze vragen 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 cen
betere wereld, de

ander zegt tahé tegen
iedereen en zeilt de
wereld over. Iemand
is pleegouder van ecn
hele schare kinderen;
een ander die zich

vroeger onderscheidde
als strijdlustig links,

is vooral rijk en
behoudend geworden.
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uit hebben. Op een nacht moest ik me
aankleden, m'n moeder drukte me wat
geld in mijn hand, ik werd langs de
douane gesmokkeld en toen zat ik met
tSO andere mensen op ecn vissersboot
van vier bij twaalf meter. Eigenlijk be-
sefte ik niet wat er geheurde. Ik dacht
dat ik naar mijn oma ging, maar die
boot ging nergens naar toe. Er was niet
eens ecn kompas. De bedoeling was
dat we op volle zee door een schip op-
gepikt zouden worden. We waren
vluchtelingen. "
Linh heeft geluk. Al na vIer dagen
wordt de boot opgemerkt door een Ne-
derlands schip, die de opvarenden aan
hoord neemt. Na ecn verblijf van dric
maanden in een vluchtelingenkamp in
Singapore. mag hij kiezen naar welk
land hij wil: Amerika of Nederland.
Gevoelsmatig besluit hij voor Neder-
land te kiezen, hoewel hij niet eens
weet waar het land ligt. "Ik voelde
dankbaarheid voor de mensen die me
hadden gered. Ze waren heel vriende-
lijk.ln die tijd waren vluchtelingen nog
welkom."

In Nederland woont hij eerst in ecn op.
vangcentrum in Bussum. Na een paar
jaar verhuist hij naar Zwolle, waar hij
een flat drelr mrt vier andere Vietna-
mese jongens. Hij voelt zich thuis in
Nederland, grnirt van de vrijheid en
waardeert de vrienddijkheid. Linh: "Ik
wil nergens anders meer wonen. Als ik
terugkom van vakantie. kus ik altijd de
grond als ik weer op :-':ederlandse bo-
drm ben."

Mensen helpen
Op zijn 25-ste is hij klaar met zijn Me-
ao-opleiding en wordt opgeroepcn
voor militaire dienst. Linh: "Ik was
niet van plan om het leger in tI.'gaan.
,\.hat toen kreeg ik die oproep en ik
7.agop tv een reclame voor de Lucht-
mobiele Brigade. Dat sprak me aan.
Omdat dat troepen zijn die snel ingezet
kunnen worden in conflictsituaties en
voor humanitaire taken. Ik wilde uirge-
7.ondcnworden naar ramp- of oorlogs-
gebieden. Ik zag het als een manier om
iets in de7.e wereld te betekenen. Het
leek me een mooie ommekerr. In plaats

van geholpen te worden, andere men-
sen helpen die \'luchteling lijn."
In januari 1995 wordt hij met zijn bri-
gade voor het eerst uitgezonden. Kaar
Bosnië, onder taakstelling van de Ver-
enigde Naties. Daar maakt hij in juli de
val van de Moslim-enclave Srebrenica
mee. een en'aring waar hij met ge-
mengde gevoelens op terugkijkt. Het
ideaal van mrnsen helpen blijkt in de
praktijk niet zo eenvoudig te realise-
ren. Linh: "Onder de naam 'UN Pro-
tection Force' zaten we daar, maar her
is moeilijk om die naam waar te maken
als je weinig middelen tot je beschik-
king hebt. We waren bijvoorbeeld veel
te licht bewapend om echt iers uit te
kunnen richten tegen de strijdende par-
tijen. Eigenlijk ben je een SOOrtschiet-
schijf." Toch vindt hij niet dat de aan-
wezigheid van 'Dutchbat' zinloos is ge-
weesT. Ze hebhen konvooien van de
UNHCR begeleid, met voedsel en ge-
neesmiddelen voor de hurgerbevol-
king. En hij is ervan overtuigd dat de
overname door de Serviërs veel ge-
welddadiger geweest wu zijn, als zijn
brigade cr niet bij was geweest. En de
moslimmannen dan, die werden afge-
scheiden en geëxecureerd~ Bijna on-
merkbaar haalt Linh zijn schouders op.
~We voelden ons vooral machteloos.
De moslimstrijders trokken zich terug
en gaven Srebrenica in feite op. De VN
deed ook niks en dan moeten wij met
driehonderd man wel wat doen: Heel
wat jongens hebhen gehuild van mach-
teloosheid. Ik ook. Ik \'ind dat we ge-
daan hebben wat we konden. ,\.tet de
kapitein en nog een stel maten zijn wc
bij de evacuatie als laatsten vertrokken
uit Srebrenica naar Potokari. We had-
den in een tank kunnen kruipen, maar
dat hebben we niet gedaan. Wc zijn lo-
pend gegaan, met de burgerbevolking
mee. Om hen nog een beetje een gevoel
van bescherming te geven."

Eind juli is Linh terug in Nederland.
Zijn vriendin Judith is zeer opgelucht,
zij heeft de nodige ongeruste uren ach-
ter de rug. Toch is ze trots op hem om-
dat hij met zijn werk iet, voor anderen
wil betekenen.
In de toekomst wil Linh zich weer laten
uit7,enden. ~Het is mijn leven en mijn
werk. waarmee ik iets goeds wil docn.
Ik hoop natuurlijk altijd gewnd terug
te komen. '\'iaar dat weet je nooit ze-
ker. Raviv van Rensen zat ook in mijn
compagnie en die is door een handgra-
naat om her leven gekomen. Die risi-
co's horen cr helaas bij. '\'Iaar niemand
heeft me gedwongen om me aan te
melden voor dit soort werk. Ik heh cr
zelf voor gekolen. ~

•(.\let dank aan \'\'im Heij en J-1etebriiJ
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Jonge Humanisten over:
Altijd kind van je ouders
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Het alleengaanden-weekelld
wordt gehouden in her con-
fercntieoord Drakenhurgh
in Baarn en duurt van zater-
dag 10.00 uur tor zondag
17.00 uur.
Kosten: f 200,= per per-
soon.
Opgave bij Agnes de la Rie,
Laan van de .\tarel621,
7823 US Emmen, tel.
05910-22648.

1700689 van de Jonge Ilu-
manisten te Utrecht onder
vermelding van 'Ilajaars-
weekend JH '95'. Aanmel-
den \'Om 25 oktoher bij
Yvonne Kolen, 030-
392125. Voor informatie
hel Chris: te1.035-H2516
of Hdma: tel. 0.\8-155404.

Op 25 en 16 novemher
wordr in Baarn het sympo-
sium 'ne kracht van de t'en-
zaamheid, het leven een
kunstwerk?' georgani~eerd
\'oor alleengaande humanis.
ten.
Inleiders zijn H.L.:'.!. Coe-
ne, hoogleraar aan de Uni-
versiteit voor Humanistiek
te Utre<.:hen ),-lax van
Rooy, architectuur.critkus .
Op zondag treden dl' HJOr-
Jrachtskunstenares, schriif-
,ter en zangeres 1.i"Clore
C;errir,en en harpiste Erika
\"(Iaardenburg op. Er is op
dit weekend ook gelegen-
heid om elkaar te ontmoe-
ten. Op zaterd'lgavond kan
er worden gedansr op mu-
l.iek uit de jaren zestig.

Het leven
een kunst-
werk?

liet programma biedt mo-
gelijkheden om ervaringen
en gevoelens met anderen te
delen en om actief met het
thema a.ln de siag te gaan.
De kosten J;ijn 60,- per per-
<;uon voor leden en f 75,-
voor niet-leden, on~r re ma-
ken op girorekening

Namen~ het hoofdhestuur
JooP Puls (algemeen secre-
taris}

In de komende maanden
lUllen wij overigens ruim
gdegenheid hebhen met d-
kaar van gedadltrn te wis-
selen over de toekomst van
de humanistische hewegmg,
want daan'oor is het och-
tmddeel van de Algemene
I.eden Vergadering op 25
novcmber in het bijzonder
bedoeld. In de door de re-
spe<.:tiew afdelingen in de
komende maanden te beleg-
gen lokale ledenvergaderin-
gen 7,al reeds moeten hlijken
hoe groot de betrokkenheid
\';111 de leden en andere sym-
pathi~antl"n hij de toe-
komstplannen is en. wel-
licht ook - wat gedaan moer
worden om de betrokken-
hrid te \'ergroten. Bij dit al-
Il."sis het samen werken aan
de versterking van de huma-
nistische ll'vcnsheschou-
wing de drijvende kracht.

teiten binnen onze organisa-
ties kan wordl"n verbeterd
en verduiddijkt.
4. Ten~lolte wordt onder-
zocht hoc de effectiviteit en
kwaliteit van de ruime reeks
van periodieken binnen Je
humanistische heweging
k:lII worden versterkt.

De relatie die je hebt mN je
ouders en hoc Ie zdf regen
opvoeding aankijkt. Dal is
dit jaar het thema van het
n;ljaarsweekend van de Jon-
ge Humanisten dat van 27
tot 29 oktober l.al worden
gehouden in de hoswn van
het Drentst' I.inde.

behoud van de ruime denk-
nuances en soms principiële
verschillen in opvatting on-
der humanisten toch meer
eenstl."mmigheid zal klinken,
Opzet en funnionl"ren van
zo'n kenniscentrum wordt
voorhereid in samenwer-
king met I-iumanitas, De
Vrije Ged;tchte, her Huma-
nistisch Verhond en het Hu-
manisrisch Studie<:enrrum
:\"ederland.
2. Het hundelen van de bu-
reau-,Krivireiten van Huma-
nitas en Humanistisch Ver-
bond. Een 0pl_et waartoe al
eerder werd besloten, maar
die tor een In'cnStlOOlhaak
i, geworden door de recenre
drastische wrmindering \'an
de overhcids,uhsidie voor
onzc organisaties. In eer,te
aanleg wordt ollder7.0ek ge-
da'lIl (en daarbij werkt een
exrern advi,eur mee) waar
samenvoeging \'an hureau-
activiteiten wel, en waar de.
ze niet zinvol wordt geacht.
3 .. \tet betrekking tot de
ma;mchappelijke a<.:tivitei-
ten ondl"r de I::emccns<.:hap-
pdijke noemer 'dienstvcrle-
ning rondom overlijden'
(waaronder terminale thuis-
zorg, uitvaartbegc1eiding en
rouwvl"rwerking) wordt on-
derzocht hoc de samenhang
van de op het eersre gezi<:ht
nu wat \'ersplinterde aetivi-

(:-.Jogmrer) samenwerking
zien wij als een voorwaarde
en als een uitl.'ts[ effectief
hulpmiddel om de hu manis-
ri,ehc levensheschouwing
doelgericht en Jocltreffl'nd
HJOruÎr tc brengen. Saml'l1-
werking van humanjHis~'he
organisaties. maar ook met
maatschappelijke instituties
van andere sipl<ltuur. Dit
laatste vooral WannCl."f het
gaat om zaken die het wel-
zijn van dl' mens als gehed
raken.
Samenwerking lIan huma-
nistische organisaties krijgT
geleidelijk meer gestal!r.
\'\'ij denken nu vooral aan
de in begin september door
Humanitas en IlumanÎs-
ti,eh Verbond gezamenlijk
in een oplage vall 200.000
exemplaren uitgehrachte ju-
bileumkrant '.'10 jaar actief
humanisme; kiezen vanuit
inspiratie'. liet blad geeft
een hdder bn'ld \',ln vele
onderwerpen waanm'e de
humanistische beweging ac-
tief is en hoe de vele vrijwil-
ligers t'n professionals in de
respectieve humanistische
instellingen hun taak ver-
vuilen. Inzicht hoc die hu-
manistische hewq!;ing in
grote lijn in elkaar zit wordt
verschaft door een overzicht
van namen, adressen en
doelstellingen van de orga-
nisaties hinnen de humanis-
tische hewq::ing.
De nauwe samenwerking
tussen Humanitas en Hu-
manistisch Verbond zal \'er-
der gestalte krijgen door een
viertal projecten, die kort-
geleden van start zijn ge-
gaan, Het gaat om:
1. Hl."t realiseren van éèn
kennis/studiecentrum waar
zorg wordt gedragen voor
inhoud en vorm van belÎn-
ningsactivireiten en van ac-
tiviteiten gericht op maat-
schappelijke bci'nvloeding.
De hedoeling is dat onder

Vooruit door samenwerking
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Kom naar Utrecht
en beslis mee!
Het hoofdbestuur nodigt le-
den van het Humanistisch
Verbond uit voor de alge-
mene ledenvergadering, die
op zaterdag 25 november
wordt gehouden in de con-
greszaallrene, hal 8. van de
Jaarbeurs in Utrecht. De
dag bestaat uit twee delen,
die u beide, maar ook af.
1.Onderlijk kunt bijwonen. 's
Morgens is het eigenlijke
vergadergedeclte. 's :\Iid-
dags staat een maatschappe-
lijk onderwerp ter discussie.

's Ckhtends, van 10.00 tot
12.30 uur. worden de jaar.
verslagen en beleidsplannen
van het Humanistisch Ver-
bond en l.ijn werkstichtin.
gen besproken. samen met
het financiële verslag over
1994 en de begroting over
1996. Verder staan op de
agenda: de 'financiering van
plaatselijke afdelingen van
het Verbond'. de invulling
van vacatures binnen het
hoofdbestuur en eventueel
nog andere voorstellen. die
l.ijn binnengekomt.>n.
's Middags, van 14.00 tot
16.30 uur. kum u zkh met
een aamal deskundigen. af"
komstig uit de werens<:hap,
het bedrijfsleven en de poli-
tiek, verdiepen in bet thema
'Arbeid en l.ingeving in
2010'. Dr I'aul de Bt'Cr van
het Sociaal en Cultureel
Planbureau verzorgt de in-
leiding.

De procedure
• Het hoofdhestuur heeft in
septemher. op landelijke
bijeenkomsten in Zwolle en
Utrecht, ziln plannen voor-
gelegd aan plaatselijke afde-
lingsbestuurders en overige
belangstellenden.

• Groepen van minimaal 15
leden ewof afdelingen kun-
nen vourstellen indienen en
amenderen.
• Dien voorstellen liefst
vóór 6 okwher in, want dan
kunnen ze nog. voorzien
van een prc:ldvies van het
hoofdhestuur, worden op.
genomen in de ALV-map.
Do.e map, waarin ook de
begroting 1996 is opgello-
men. wordt uiterlijk 25 ok-
tober verzonden a:ln de le-
den die zich hebben aan~c-
meld.
• Amendementen kunnen
tot uiterlijk llnovemher
worden ingediend. Ze wor-
den ongeveer een week voor
de ALVaan de deelnemers
toegezonden. nlorzien van
ern preadvies van hCT
hoofdbestuur.
• Alleen leden hebben stem-
rechr op de Al.V. Elk aan-
wezig lid kan hij machtiging
stemmen voor één ander,
niet aanwezig lid. Een ,tan-
daardformulier is hiuvoor
n'rkrijgbaar bij het directie-
secretariaat van het Huma-
nistis<:h Verbond, tel. 030.
2392100.

Geef u liefst voor 25 ok-
tober op voor deelname!
Stuur de bon die in het
septembernummer van
de Humanist stond afge-
drukt naar het Humanis-
tisch Verbond, t,a.v, di-
reetiesecrelariaat, Anl-
woordnummer 2181,
3500 VB Utrecht.

Cursus humanisme
Cunus door J. HoogervOrSt
Op drie dinsdagavonden
(14.21 en 28 november zal
.Jaap lloogervorst een inlei-
ding op het humanisme ge-
\.en in het centrum van het
Humanistisch Verhond in
Amsterdam. Speerstraat 9.
Kosten: f 40.- inclusief stu-
diemateriaal. dat op de eer-
ste avond wordt uirgereikt.
Aanvang van de t:ursus is
steeds 20.00 uur. Informatie
en opgave bij het t:entrum
tussen 10.00-12.00 uur, tel.
010-6ï63712 of bij H_ van
Bakel, tel. 020.690!l7H5.

Afwijkend gedrag
De afdeling Amsterdam
houdt op woensdagavonden
een drietal lezingen met als
thema 'Afwijkend gedrag,
goed en kwaad JO een
(post}moderne samenle.
ving'. Plaats: centrum Hu-
manistisch Verbond in Am-
sterdam. Speersrraat 9, aan-
\-ang 20.00 uur.
Op 11 oktoher: 11. Kunne'
man over 'Idealismc cn indi-
vidualisme';
Op 8 november: L. Laeyen-
dl'l.ker over 'Is levenshe-
scllUuwing van bcbng';
Op 13 december: P. Cliteur
over de vraag 'Is dl' dood.
straf de remedie tcgen crimi-
nalitt.'ie'.

Waar ligt de grens?
Zondag 22 oktoher houdt
F. de Mink een lezing over
de Haag hoe mensen de
grens bij ethische dilemma's
hepalen. Waarvan hangt af
of ze zullen zeggen: tot zo-
ver. ik doe niet meer mee?
Plaats: de Regenboog, Burg.
van de \X'eyersrraat 26 tc
Bunnik. A:lnv:lng: 15.00
\lUr. Toegan~sprijs voor le-
den f 2,50 en nlOr niet.le-
den f 5,-.

Kan het HV inspireren?
Zonda~ 10 december zal B.
van Remmerden een lezing

houden over de vraag of het
Humanistisch Verbond hem
nog kan inspireren.
Ben van Remmerden is sinds
1984 werkzaam als huma.
nistiscb raadsman mede na-
mens het Humanistisch Ver-
bond. Sinds 198ï is hij lid .
In zijn inleiding probeert hij
zijn weerbarstige relatie met
datzelfde Itumanistio;ch
Vt.>rbond aan te geven .
Plaats: Rf."creatiezaal van
Park Boswijk. Boswijklaan
te Doorn. Aanvang: 15.00
uur. Toegangsprijs voor le-
den f 2.50 en voor niet-le-
den f 5.-.

Het voordeel van de
twijfeJ
Op vier donderdagavonden
in oktober en november or-
ganiseert de afdeling Mid-
den Holland een serie lezin-
gen over hoc het is om als
humanist te leven v:lnuit
'het voordeel van de twijfel'.
Plaats: gebouw Concordia.
Kerkplein ï te Woerden.
Aanvang: 20.00 uur .
Op 12 oktober: J. Hooger-
vont owr 'Humanisme. wat
i, dat ook al wet'r?'.
Op 19 oktoher: J. de I.eede
over 'Religieus humanisme,
kan dat ook?'.
Op 9 november: A. van
Oosten O\'er 'Is er vraag
naar humaniistische organi-
saties in de maatschappij:'.
Op 23 novemher: 1'. Clitcur
over 'Humanisme en geeste-
lijke verzorging'.
De toegang is gratis; tegen
een bl'schciden hedrag is een
informatiepakket hesçhik-
baar. Voor meer informatie:
tel. 03481-1753 (Bert van
der Zouw).

Bewust leven
De afdeling Ddft orgaOl-
seert Jit najaar enkele lezin-
gen onder de titel 'lkwusr
leven. mij een ccologische
zorg'.
Op 6 no\'emher: 'Het l'e-
derlandse milieuhelcid; ver-
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leden, heden, en toekomst'
door milieu-adviseur U. van
Rijn, hoofd van het Bureau
Mi Iicu -effect r a ppo rta ge
(MER-Bureau TNO). Hij
zal duidelijk maken Jat het
milicubedrrf zo oud is als de
mens,
Op 11 deccmbt."r: '.\1ilieu-
vriendelijker leven hij eigen
haard' door R. van Ecden,
redacteur van de Vrekken-
krant. Gelukkig beginnen
steeds meer mensen zich af
te vragen of bevrediging en
gduk nog wel hereikt kun-
nen worden door steeds
maar meer te kopen en tC

consumeren. Consuminde-
ren is een veel aangenamer
levensstijl, die veel be~'H'di-
ging kan opleveren, (Jok in
de Kerstmaand.
Toegang tot de lezing is gra-
ti,. Tijd: 20.00 uur. Plaats:
DSHB-huis, Vorrinkplein
99, Delft (Hoek Westland.
seweg en Papsouwselaan).
Vervoer: tramlijn 1 of hus-
sen 60 en 62, halte Krakeel-
polderweg. I leeft u ver-
voersproblemen of wilt u
meer informatie: F. van Pelt,
tel. 015-2566245.

Dat maak ik zelf wel uit
Onuer ue titel 'Dat maak ik
zelf wel uit' houdt R. Bui-
ten weg, docent rechtsfiloso-
fie aan de Universiteit voor
Humanistiek, een inleiding
over de autonomie van de
pariënr op donderdag 26
oktoher om 20.00 uur in
'De Poclewei', M~r. de Vet-
straat 2, Breda. Meer infor-
matie: tel. 076-211966 (R.
Kortland).

De menselijke maat
Inleiding door D. van Hou-
ten, hoogleraar sociaal be-
leid, planning en organisatie
aan de Universiteit \'oor Hu-
manistÎek, met discussie op
dinsdag 17 oktoher om
19.30 uur in het Theaterho-
tcl in Almelo. Meer infor-
matie: [el. 0546-824294 (B.
Doluersum).

Heeft het leven wel
zi n 7

Onder de titel 'H('eft het le-
ven \loor humanisten wel
zin~' houdt C. Reinking, hu-
manistisch geestelijk raads-
man op maandag 16 okto-
ber om 19.30 uur een inlei-
ding in de Stadsherberg,
Oude Molenstraat in Assen.
Meer informatie: tel. 0592-
371904 JA. Frederiks}.

De mens achter het
produkt
Inleiding door A. Smit over
produkten uit Tanzania op
dinsdag 17 oktoher om
19.30 uur in verzorgings-
huis 'de Schans', La.an van
het Kwekehos 118, Emmen.
Meer informatie: 0591-
613711 (E. Zwierstra) .

Duurzame ontwikke-
I ing

Op zondag 22 oktoher zal
er een lezÎng met discussie
worden gehouden over het
onderwerp 'Duurzame Ont.
wikkeling vereist eigen-
domsrecht milieu gehruiks-
ruimtc' Inleider is H. Ver-
hruggen. (In samenwerking
met het NIVON.) Plaats:
:-':ivon centrum Sebastiaan-
plein 6 Apeldoorn. Tijd
14.00 uur. Meer informatie
1'. Dorreman, tel. 055-
366H70H.

Dieuwertje Bakker
over opvoeding
Kloosterlezing 'Humanisme
en levensheschouwelijke op-
voeding' op donderdag 2
november. Inleider D. Bak-
ker, universitair hoofddo-
cent agogis~'he wetenschap-
pen aan de Universiteit voor
Ilumanistiek. Plaats: Athe-
naeum lIIustre, Grote Poot
te Devcntcr. Tijd: 19.45
uur. Meer informatie: .\1.
.\Ieeuwse, tel. 0570-
631553.

Alternatief genezen
Forumbijet"nkomsr 'Altcr-
natief Genezen' op zondag

22 oktoher. Inleiders/forum:
H. Thiemsen, docent Hoge-
school voor natuurgenees-
wijzen in Arnhem; H. Vugt,
antroposofisch arts te Arn-
hem; H. Schorfhaar, inte-
grale praktiik voor natuur-
geneeswijzc te Dinxpt'r1o; R.
van Sijl, humanistisch gees-
telijk werker. Plaats: 'Het
Centrum', Kalksteeg 16 te
Arnhem. Tijd: 17.00 uur.
.'vleer informatie: W. de
Jong, tcl. 085-64')378 .

Goed en Kwaad
Lezing 'Goed en kwaad' op
zondag R oktorn:r met als in-
leider J. Keii.
Plaats: 'De Schakel', Archi-
med('sstraat 9 te Nijmegen.
Tijd: 14.00 uur . .\1cer infor.
matie: tel. 024-6421004.

Religieus humanisme
Op zondag 12 november zal
in Nijmegen een lezing over
rcligeus humanisme worden
gehouden met als inleider A.
:-.Jieuwland, universitair do-
cent aan de Universiteit
voor Humanistiek. Plaats:
De xhakel, Archimedes-
straat 9 Niimegen. Tijd:
14.00 uur. .\teer informatie:
G. Cayman, 08894-21004.

Alternatieve genees-
wijzen
Lezing cn discussie 'Erken-
ning alternatievc geneeswij-
zen' op donderdag 12 oto-
ber. Inleiders: A. Bol (VKM
geneesmiddelen), H. De
Vries (Vereniging tegen
kwakzalverij). Plaats IAC,
Lawickse Allee te Wagcnin-
gen. Tijd 20.00 uur.

Patiënt zijn
Op zondag 8 oktober word
een lezing gehouden over
het onderwerp 'communica-
tie in de gezondheidszorg'.
Inleider is A.J.1I.1. van der
Gt"est, hoogleraar commu-
nicatiewetenschappen aan
Je Rijskuniversiteit Gronin-
gen. Plaats: Humanistisch
Cenrrum, \l;'.A Scholten-

straat 2 te Groningell. Tijd:
10.30 uur. Mcer informatie:
tel. 050-I2H750.

Drugsbeleid
Op zondag 12 novcmber
wordt ecn lezing gehouden
over hct drugsbeleid' met als
inleider .\1. Stollega, direc-
teur CAD Assen. Plaats:
Humanistisch Centrum,
W.A. Scholtenstraat 2, Gro-
ningen. Tijd: 10.30 uur.
.'vleer informatie tel. 050.
128750 .

Stichting Pandora
Donderdag 19 oktober en
donuerdag 23 november is
cr een avond met informatie
en discussie o\'er de Stich-
ting Pandora in het centrum
De Garve, Burgemeester
Lt'enstraat, Lochem. Tijd:
19.30 uur. .\leer informatie:
C. van de Weide, tel. 0573-
256129.

Verslik u niet
Op dinsdag 31 oktoher zal
in \X'interswijk Je manifes .
tatie 'Verslik U niet' worden
gehouden over verantwoord
medicijngebruik. Met een
inleiding van mevrouw Van
de Kwaak. Plaats: Verzor-
gingscentrum 'de Berkhof',
Waliënsestraat 33 te Win-
terswijk. Tijd: 20.00 uur;
;.,-Ieer informatie: J. de
Fauw, tel. 0543-514988.

Door de eeuwen heen
Op donderdag 30 novemher
wordt een lezing gehouden
over 'Godsdiensten en It"-
\'ensheschouwingen door de
eeuwen heen' met als inlei-
der de heer Hoekstra. au-
teur van het boek 'De ver-
scheidenheid van de \'er-
schillende godsdiensten en
leve n s h esc hou w i nge n' .
Plaats: verzorgingscentrum
'de Berkhof', Walicnsestraat
33, Winterswijk. Tijd:
20.00 uur. Meer informatie:
J. de Fauw. tel. 0543-
514988.
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Maak kennis met
het Humanistisch Verbond

Vrijheid, fl',hll'aanllgheid en rl."spt'~'tvoor llH:llSdi]ke w;l;lrdighcid. Het Huma-
ni,!is..:h Verbond draagt deze waarden uit door zÎ,h sterk te m,lh"tl vuor het recht
op ~_clfbcschikking, voor gelijke bdl'llluding, voor mt'[\';t'nreChtl'll.Door het he-

I'Orul'[I.'n van ma.ltschapp •.•li)ke div.:ussic, over meJis~'ht' ethiek, de du<.:htclingcn-
problematiek t."11 ht,! consUmf'ficHaagsruk. "laar ook door bii\'oorh~'c1d in z.ie-

kenhuizen (IJ gcvangclli,sen geestelijke H'fwrging te bieden.
Pasklare anrwoorden hedt lwt Ilumanistisch Verbond niet, wel non inspiren~ndt'

visie en kritischt. H,lgl'n.
Hicrn,l<l" drie mogelijkheden om kennis IC

maken met hel Humanistisch Verbond.

1 •.• 80 •• EI: OP DE HUMANIST

W;lT leest lLiIJ de Humanist, het n1;ulldblad v-an het Humanistisch Vt"rhond? Elk
nummer hesteeJt <IanJaçht aan n1.1,Jtsl"h,lppdijke en ethische ,onderwerpen, Boeien.
de nwns('n wrtdlen o\'er hun normen, drijfv!.'rell t'n de keuzcs die zij makel!. Behal\'('
intef\'iews treft u in dc Ilullunist lutuurlijk ook artikelen, boekbesprekinf;en, prik-

kelende meningt'n ('n ClftmJns aan. 1'\ieuwsgierig geworden?
l'rohe('r de Humanist eens een jaar, dat koS[ u skçhts f 42,50. Vul de kaart in en

quur 'm op. Vandaag nog!

.'kt ingang V,Hl 1995 kunt u donatellf worden van het Hum;l11isti.,.:h
V('rhond.lharnwe maakt u het voorthestaan van ,Ktivit('it('n en .Ic 0p,_et vall

nieuwe projecten mogelijk. Uw financiële hijdrage is van groot helang nu de over-
heid elk jaar minder subsidi(' versrrekt en ander!.' inkomsten niet meer grot'iell.

Als donateur 01ltV,lngt u tenminste twee keef per ja;\[ infofmatie over onle a..-rivi-
tçiten en projt'cten, waMbij ~~11keef ('en T1l1l11nWrvan dt" 1111lJ1ani,t, U hent ,11do-
natcur v,m het Ilurnanistisdl Vl'fhond voor f .15,- per jaM. Natuurlijk is cen ho-

gere hijdragt> welkorn! Als u ecrst meer iniormati(' wilt, kan dat ook, Vul de
kaart in t'n stuur'm op~ Alv,lst h;lrtdijk JanK voor uw steun!

li.,.:1 I M'••• _••• :•.•• ,._•.• I,.

\'(laarom lid worden van hl'{ Ilumanistisçh Verhond?
Als lid ,teunt u ht,t Hum,mistisçh Verhond.

U ma"kt daarme<' activireiten en projeçten mogelijk di{'"gl'richt lijn op een mens-
waardige samenicving, Ook ontvangt u automati,ch het maanJblaJ Humanist,
l'en bdangrijke bron van inspiratie in een wereld die uw K('lIlt'S d,lgdijks op dt,
prod stelt. U kunt gratis ,kdnellwll aan themahijeenkomsten in uw regio en u

krijgt korting op landdijke symposia. Het Humani<;ti,ch Ver hond hedt meer dan
hO aidelingt'll in hd land. Als u wilt, ontvangt u informatie

over plaabdijke ,Ktiviteiten, curSll,sçn en klingen.
Ik minimutlJ-\:ontrihutie hcdraagt f ï5.- per ja,H. Een hogere hijdrage is natuur-

lijk welkom! Voor kden filet een inkomcn bger dan f IS.OOO,-
bruto per jaar is de minimum-contributie f 45,-. Jongeren tot 27 j,lar

hl'"talcn slechtsf .15,- pa jaar, Per lid kan ~én ~)Çrsoon op hl'"tlclfde adres kiezen
WHlr t'en gr,llis mcdclidmaatschap. Fen 111l'delidontvangt geen extr;! HUI1l,lnist.
Als ti t'erst met'r iniormatil'" wilt, kan dat ook. Stuur de ingc\'uldt' kaart a,lll ons

op. \X'ij hopt'lJ u als lid tc 1l1Og{'"nbegr(Kten,

In het
volgende
nummer
o.a.:

Ecologische hoeren
Lange tijd dachten
boeren dat ze het
goed deden. Hoe
meer bestrijdings.
middelen en kunst.
mest hoc beter. Tot
dat sommigen zich
er van bewust wcr-
den dat het anders
moesl.

Gepest op school
Er wordt heel wat
gepest, gesard,
gejend en getreiterd
op scholen. Eén op
de vijf leerlingen in
het basisonderwijs
zegt cr regelmatig
last van te hebben.
Alleen door het
zwijgen erover te
doorbreken, kun je
cr wat aan doen.
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Ten behoeve van de Humanistische Stichting tot Huisvesting en Verzorgingvan Bejaarden 'Thurlede' te Schiedam, aanges/aten bij de
Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden, zoeken wij kondidoten voor de nieuwe (unctie von

HUMANISTISCH
RAADSVROUW/MAN voor 8 uur per week.

Het gerenoveerde woon- en zorgcentrum Thurlede, een verzorgingshuis met ruim 100 bewoners, is een dynamische
gedecentraliseerde organisatie met enthousiaste en mondige medewerkers.
Centraal staat de autonomie van de bewoner en de ontwikkeling van een kwalitatief zorgcontinuum. Continue wordt cr
aandacht besteed :tan dl:!scholing van de medewerkers.

Van de aan te stellen raadsvrouw/man worden de volgende werkzaamheden verwacht:
het zorgdragen voor een geintegreerd aanbod van geestelijke verzorging ten behoeve van de bewoners
het bieden van scholing en ondersteunende aktiviteiten ten behoeve van medewerkenden

. het signaleren en adviseren op stafniveau van MT en directie
, het opbouwen van deze voor de organisatie nieuwe functie

Gevraagd wordt:
een afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidings Instituut of de Universiteit voor Humanistiek
inhoudelijke benoembaarheid door het Humanistisch Verbond
affiniteit met de problematiek van het ouder worden
een extraverte opstelling

Geboden wordt:
een aanstelling voor een jaar, zo mogelijk met ingang van 1/1/96
een rechtspositie volgens de CAO-Beiaardentehuizen
salariering in schaal 12 van die CAO

De aanstelling geschiedt in overleg met het hoofd van dienst humanistische geestelijke yerzorging: Mw. P.l. Hobbelman,
teL 020-4086666. Informatie is tevens te verkrijgen bij Dhr. E. Vcrbeek, direkteur van Thurlede, tel. 010-4093200.

Sollicitaties dienen gericht te worden aan de directie nn Thurlede en uiterlijk 1 november 1995 gezonden te worden aan de
HSHB t.:t.y. Mw. P.l. Hobbelman, Postbus 90118,1016 BC Amsterd:tm, onder vermelding van 'vacature GV Thurlede'.

Onatllankclijk tijdschrift
over keerpunten
in mens en cultuur

Jubileum:
30 jaar Bre,,!

Sumll/er JU l'enchijlll i/1 okloba, 11/1.'/(I.a:

A \'alon, legendarisch eiland

Schilderes Diana Vandenberg, haar nieuwste proj'X:1AlJrdemol'dcrs

Therapeute HeUy Tonkes: '~lagie begint wa.lr psychotherapie nphoudl'

Is er toekomst \'Oor tijdmachines?

Touch for Ilealth

Simon \ïnkenoog.'i \iL\te rubrieken!

Uitmaal extra dik: I52 Pd~,rijk ~cjllustrccrd lwecmaam.klijks lijdschnft.
verkrijgbaar bij boekhandel en kio'ik

Los,c nrs: f U,95/ Bfrs 279. Ja~abonncrnt:nten: f 72.."0 / Bfr, [450

Bel 023-245336 en vraag naar de mogelijkheden!

VHor abonnementen of gratis brochure BEL :'lOl]: 020. 62.t3442 of n211 • 627MSlO

- ó- Serv-JC
0"'" C$>..s-

~
-0 Voor informatie over adverteren in deze uitgave kunt u kontakt
g opnemen met All-Round Media Services.

~ ?,"V- AII-Rollnd Media Services,
Postbus 1524, 2003 BN Hailrlem, Tel.: 023-245336, Fax: 023-248043.

Piepklein lil/I/Ir slIl'er/iy"amiscll,
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