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man over de film Merry Christmas, mr. Lawrence 

n verder o.a.: een jolig jongerenweekend, 
kunst is kippevel, afscheid van 
Edith Nagel en het NV-gebeuren 
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Op 29 juni werd met een bescheiden ce-
remonie de ondernemingsraad van het 
Humanistisch Verbond geïnstalleerd. 
HV-direkteur Henny Baas benadrukte in 
zijn speech het grote belang wat hij 
hecht aan het feit dat er nu een officiële 
door het HV-personeel gekozen raad is. 
Hij noemde de oprichting van de On-
dernemingsraad een stap op weg naar 
een volwassen bedrijfsvoering. Tot nu 
toe bestond er slechts een personeels-
kommissie in het Verbond. 
De ondernemingsraad kan gelijk aan 
de slag in een Humanistisch Verbond 
waar de penibele financiële positie 
dwingt tot forse bezuinigingen, moge-
lijk zelfs ontslagen. OR-voorzitter Ron 
Huijbregts hoopt op een goed en 
vruchtbaar overleg met de direktie en 
bestuur van het HV. De volgende perso-
neelsleden van het Verbond zijn in de 
Ondernemingsraad gekozen: Ron Huij-
bregts, Margreet de Leeuw, Dini Boes, 
Janny Vermeer en Jan de Boer. 

Oud Zeer" 
Humanitas kreeg talloze brieven van 
ouderen binnen na publikatie van het 
manifest „Vriezen ze dood dan vriezen 
ze dood", een fel protest tegen de in het 
regeerakkoord aangekondigde bezui-
nigingen op zorgvoorzieningen voor 
oude mensen. 
Uit de lawine van brieven kon het 
Zwartboek „Oud Zeer" worden samen-
gesteld, mede onder verantwoordelijk-
heid van de Algemene Nederlandse 
Bond voor Ouderen. 
Het was niet mogelijk om alle reakties 
op te nemen en slechts enkele brieven 
werden volledig afgedrukt. De namen 
en 	adressen van de brief schrij- 
vers(sters) zijn weggelaten. Ouderen 
lopen niet graag te koop met hun ellen-
de... 
Uit de brieven blijkt dat de bezuinigin-
gen vooral „oud zeer" oprakelen. En . . . 
nieuw: velen blijken nu dubbel gebrek-
kig te zijn: ziek én arm. 

Volgende maand weer: 
Humanisme wat is dat eigenlijk? 

Bart de Ligt 
Het anarcho-socialistisch tijdschrift 
„de As" heeft haar april/juninummer 
bijna geheel gewijd aan Bart de Ligt die 
dit jaar een eeuw geleden werd gebo-
ren. Het blad begint met een biografi-
sche schets, waarna de aktualiteit van 
Bart de Ligt voor de vredesbeweging en 
vredeswetenschap wordt belicht. Ver-
volgens schrijft Anton Constandse over 
Bart de Ligt als kultuurfilosoof en Ru-
dolf de Jong over antimilitarisme en 
geweldloosheid bij Bart de Ligt. Wim 
Robben trekt een vergelijking tussen 
Bart de Ligt en Gandhi. Ook is in het 
nummer een artikel uit 1933 opgenomen 
waarin Bart de Ligt schrijft over maat-
schappelijke demokratie. 
Het nummer van „De As" is te bestellen 
door f 6,95 over te maken op giro 
4460315 van De AS, Den Haag. 

VIER VROUWEN 
OVER 

SEXUELE SLAVERNIJ 

„Sommige huwelijken komen neer op 
monogane prostitutie." „Prostitutie is 
ook werk, het is geen immoreel werk" en 
„Mensenrechten moeten ook voor 
vrouwen gelden, dat mag niet op kultu-
rele gronden worden verhuld." Dit zijn 
enige van de uitspraken die worden ge-
daan in het boekje Vier vrouwen over 
sexuele slavernij. Het is een brochure 
die is samengesteld op basis van de 
tekst van het tv-programma „De ma-
donna en de hoer." Deze film is geba-
seerd op interviews met vier Ameri-
kaanse vrouwen die op verschillende 
manier te maken hebben met sexuele 
slavernij en/of prostitutie. 
Achtereenvolgens komen een schrijf-
ster, een sociologe, een feministe en 
een politieke hoer aan het woord. Het 
boekje (16 pag.) is uitgegeven door de 
publiciteitsdienst van het HV en is de 
laatste aanwinst in de inmiddels wel 
bekende lichtblauwe serie van HV-
publikaties. 
Het boekje kost f 2,50. U kunt het be-
stellen door f 4,10 (dat is inklusief porti) 
over te maken op giro 58 van de Huma-
nistische Pers, Utrecht onder vermel-
ding van „VIER VROUWEN". De oplage 
is beperkt, dus haast u. (HvH) 
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Van iedere Nederlander bevindt zich in het bevolkingsregister van zijn of haar gemeente een 
persoonskaart. Dus ook van u. Op deze kaart staan allerhande gegevens over uw persoon 
vermeld. Zoals uw (nogal eens voormalige) levensovertuiging. Het is deze vermelding waarte 
gen het Humanistisch Verbond zich om principiële redenen al jaren verzet. Maar pogingen om 
dit gegeven geheel van de persoonskaart af te halen stuiten immer op felle weerstand van met  
name de kerken. 
Sinds begin dit jaar is er via het Besluit Bevolkingsboekhouding (artikel 28, lid 2 ad 6) toch een 
verandering ingevoerd. Zo is het nu een stuk eenvoudiger geworden om de aantekening onder 
het kopje kerkgenootschap te laten doorschrappen. Ook is het nu mogelijk geworden om onder  
die rubriek „Humanistisch Verbond" te laten vermelden. Een derde mogelijkheid is om een 
geheel nieuwe persoonskaart te laten aanleggen waarbij dan de ruimte onder kerkgenoot-
schap geheel blanco wordt gelaten. Het is deze laatste mogelijkheid die het Humanistisch 
Verbond de leden aanraadt. Eric de Kluis ging op onderzoek uit. 

„Kunt u zich legitimeren?" Ik toon mijn 
rijbewijs. „Goed, dan zal ik uw per-
soonskaart er even bij pakken", zegt de 
lokettiste van de afdeling bevolkings-
boekhouding. Voor de zekerheid infor-
meert ze nog even bij haar kollega. Die 
bevestigt dat ik mijn persoonskaart 
mag bekijken. Ik krijg het ding echter 
niet in handen. De lokettiste houdt het 
formulier met beide handen vast terwijl 
ik mijn geregistreerde levenswandel 
bestudeer. Mijn voorgaande adressen, 
mijn paspoortnummer, mijn geboorte-
jaar en dat van mijn ouders, alles staat 
netjes in vakjes vastgelegd. In het zesde 
vak onder het kopje „kerkgenootschap" 
staat „GerefK", Gereformeerde Kerk. 

Ik zeg de lokettiste dat ik het laatste 
gegeven van mijn persoonskaart afwil. 
„Goed, dan schrap ik het", zegt ze. 
Maar schrappen betekent dat het toch 
nog leesbaar blijft. Daarom vraag ik 
haar om een nieuwe persoonskaart te 
maken. 
De lokettiste vertelt me dat dat niet mo-
gelijk is. Op mijn verzoek komt een kol-
lega opdraven. Deze vertelt me dat het 
weliswaar mogelijk is de persoonskaart  

te laten vervangen, maar dat een der-
gelijke stap zeer vele en lange procedu-
res met zich meebrengt. Hij adviseert 
me de vermelding „GerefK" maar ge-
woon te laten schrappen. Ik houd echter 
voet bij stuk: ik wil een nieuwe kaart, en 
beroep me op de in januari in werking 
getreden grondwetswijziging. Volgens 
deze wijziging kan een ingezetene van 
een gemeenten van de afdeling bevol-
kingsboekhouding eisen dat zijn of haar 
persoonskaart wordt vervangen. 

Fouije bi i1 wetgeving' 
Even later zit ik in het kantoor van de 
chef. Hij vraagt me waarom ik per se 
een nieuwe kaart wil laten opstellen. 
Mijn korte antwoord „Om persoonlijke 
redenen" blijkt hij voldoende te vinden. 
Ook hij doet nog een poging het ge-
wraakte gegeven gewoon te laten 
schrappen. Immers, „verouderde of ge-
schrapte gegeven komen toch niet bui-
ten de muren van het bureau bevol-
kingsboekhouding". Maar ik ben niet 
van mijn besluit af te brengen. Daarop 
vertelt de chef me dat ik een schriftelijk 
verzoek moet indienen. Dat verzoek zal  

hij dan persoonlijk naar de Rijksin-
spektie in Den Haag sturen. Als deze 
haar goedkeuring heeft gegeven, (dat 
gebeurt overigens altijd) kan de per-
soonskaart worden vernieuwd. Deze 
procedure neemt twee tot drie weken in 
beslag. Op mijn vraag waarom dit door 
de Rijksinspektie moet worden goedge-
keurd, antwoord de chef dat dat een 
wetstechnische fout is geweest. Bij het 
opstellen van de nieuwe regelingen 
omtrent de persoonskaart heeft men de 
gemeenten het recht toegekend gege-
vens 

 
te schrappen. Maar men is verge-

ten de gemeenten de bevoegdheid te 
geven desgevraagd nieuwe persoons-
kaarten op te stellen zonder vooraf 
goedkeuring te vragen van de overheid.  
Waarschijnlijk omdat men verwachtte 
dat daar maar zelden om zou worden 
verzocht. 

Gratis ledenadministraUe voor 
de keiten 
Wat is precies een persoonskaart? Van 
iedere Nederlander bevindt zich een 
persoonskaart in het bevolkingsregis-
ter 

 
in elk gemeentehuis. Op deze kaart 
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Kerken gebruiken bevolkingsboekhouding als ledenadministratie 
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HERVORMDE GEMEENTE 

Markt 38, 6811 C-1 Arnhem 
	

motto: EEN CENT PER UUR 

tel.: 42 09 67 ('s morgens
) 	

mei 1983. 

Geacht gemeentelid, 

Weet u, dat u ook bil de hervormde kerk behoort? 

Eén van de drie 
Of u bent lid door geboorte 

Of u bent lid door uw openbare geloofsbelijdenis Of u bent lid door uw doop 

Maar bij ons staat itiók genoteerd, dat u de laatste tijd Met lof nog nooit) mee hielp, 
Dat staat bij ons genoteerd 

0 betaalde niet mee aan de kosten van de kerk waarvan u lid bent, Of door geboorte, 
de hervormde kerk in stand te houden 
Met andere woorden: u betaalde niet 

Of door uw doop Of door uw openbare belijdenis 
Alleen al door u lidmaatschap kost u de kerk geld 

De kerk waarvan u lid bent vraagt tenminste 

vijf en zeventig gulden 
per jaar, 

dat is 
zes vijf en twintig 

per maand, dat is 
één vijf en veertig 

per week, 
een en twintig cent 

En 
u-betaalt niet eens voor uzelf 

per dag. 
Dat is minder dan één cent per uur. 

Uw kerk heeft recht op die ene cent ! 

Omdat u lid bent 

Giro 84 25 00 

laat 't ons 

de kerk  

NB Als 't u geen cent kan schelen en dus voor u 

	
geen cent waard is, 

dan even weten. Dan kbst u ons ook geen cent meer. College van kerkvoogden 
hervormde gemeente Arnhem 

staan tal van gegevens vermeld, pas-
poortnummer en kerkelijke gezindte. De 
kaart is dynamisch, dat wil zeggen als 
iemand verhuist naar een andere ge-
meente, verhuist de kaart ook naar het 
bevolkingsregister van de betreffende 
gemeente. 
De op de kaart vermelde gegevens zijn 
in principe geheim. Alleen de betrok-
kene op de kaart mag deze inzien. Voor 
kerken wordt echter op dit punt een uit-
zondering gemaakt. De gemeenten zijn 
verplicht hen te allen tijde inlichtingen 
te verstrekken, zolang deze betrekking 
hebben op de godsdienst. De praktijk is 
dat de Burgerlijke Stand de namen van 
mensen op wiens kaart een godsdienst 
vermeld staat, automatisch aan de ker-
ken doorgeeft. Dit betekent feitelijk dat 
de gemeente de ledenadministratie 
voor de kerken bijhoudt. Toen de mi-
nister van Binnenlandse Zaken Van 
Thijn 1982 overwoog om de vermelding 
van de godsdienst op de persoons-
kaarten te laten vervallen, stuitte hij 
dan ook op grote weerstand van de ker-
ken. De kerken zorgden ervoor (via hun 
politieke machtsfaktor het CDA), dat 
het voornemen van Van Thijn al snel 
onder tafel werd geschoven. Het ver-
dwijnen van de vermelding van de 
godsdienst zou voor de kerken een mil-
joenenstrop betekenen. Immers zij zou-
den dan hun ledenadministratie geheel 
op eigen informatie moeten baseren en 
uit eigen zak moeten betalen. 

Als u er niet van op de hoogte bent dat u 
nog bij gemeente of kerk staat geno-
teerd - zoals in dit geval hervormd -
kunt u op een kwade dag zó'n soort be-
delbrief in de bus krijgen. Alhoewel, 
deze pakt wel erg grof uit! Met dank voor 
de lezer die zo attent was ons dit toe te 
sturen. 

Blanco mogelijk 
Het Humanistisch Verbond strijdt al ja-
ren tegen de vermelding van de gods-
dienst op de persoonskaart. „Het heb-
ben van een bepaalde levensovertui-
ging is een privézaak en behoort niet te 
worden geregistreerd", is het standpunt 
van het HV. Vóór de invoering van de 
grondwetswijziging  was het niet moge-
lijk onder het kopje kerkgenootschap 
Humanistisch Verbond in te vullen. On-
danks het feit dat we in Nederland 
scheiding van kerk en staat kennen, 
kon men slechts een door de staat er-
kend genootschap invullen. Het enige 
alternatief was om geen op te geven. De 
wijziging van de grondwet geeft nu ook 
de mogelijkheid Humanistisch Verbond 
in te laten vullen of vakje nummer zes 
van de persoonskaart blanco te laten. 
Nieuw is ook dat men van de gemeente 
kan eisen dat er een nieuwe persoons-
kaart wordt opgesteld. Voorheen was 
het alleen mogelijk de vermelding van 
het kerkgenootschap te laten doorstre-
pen. Dat gebeurde, zoals gezegd, op 
zo'n manier dat de vermelding leesbaar 
bleef. 

Vertekend beeld door 
persoonskaart 
Ondanks het feit dat voor de persoons-
boekhouding de humanistische levens-
overtuiging nu gelijk is geschakeld met 
de christelijke levensovertuiging, is de 
situatie nog verre van ideaal. Zo is het 
nog steeds niet mogelijk je als humanist 
- met weglating van de toevoeging 
„Verbond" - te laten registreren, terwijl 
een aanzienlijk deel van de Nederland-
se bevolking nou eenmaal wel huma-
nistisch „denkt", maar geen lid is van 
het HV. Ook is het niet mogelijk je als 

christelijk" te laten registreren zonder 
daar een kerkelijk genootschap bij te 
vermelden. 
Een belangrijker knelpunt is dat de per-
soonsregistratie een vertekend maat-
schappelijk beeld gaf en blijft geven. 

Het was niet de eerste keer dat er stem-
men opgingen om de vermelding van de 
godsdienst op de kaart achterwege te 
laten. Met name enkele jaren geleden, 
in verband met de zogenaamde „niet-
jood verklaringen". Bedrijven die werk-
nemers met Arabische landen stuur-
den, eisten van hen een uittreksel uit 
het geboorteregister. Zij moesten zo aan 
hun arabische opdrachtgevers tonen 
dat ze geen (ongewenste) Joodse werk-
nemers stuurden. 
Maar ook toen trokken de kerkelijke ge-
nootschappen aan het langste eind: de 
levensovertuiging bleef op de per-
soonskaart staan. 
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WAAROM NIET MEER MEETELLEN 

Het Humanistisch Verbond adviseert om gebruik te maken van het recht om een 
nieuwe persoonskaart aan te laten leggen. Hierop moet het vak voor de kerkelijke 
gezindte geheel leeg blijven op grond van principiële bezwaren tegen vermelding. 
Het Humanistisch Verbond is van mening dat de overheid dit gegeven niet moet 
registreren. Hiervoor zijn vier redenen. 
1. het zijn privacy-gevoelige gegevens (vervolging Joden in '40-'45 en niet-joods-
verklaringen anno 1983). 
2. Op basis van deze persoonskaartgegevens worden niet-christenen gediskrimi-
neerd omdat op grond hiervan subsidies worden verstrekt. Het blijkt dat de feitelij-
ke buitenkerkelijkheid tweemaal zo hoog is als wordt geteld op grond van de 
persoonskaartgegevens. Het verdelen van subsidies kan tegenwoordig prima ge-
schieden op grond van gegevens die worden verkregen uit steekproefonderzoek. 
3. Het is principieel in strijd met het zelfbeschikkingsrecht dat de overheid pasge-
borenen als katholiek, protestant, etc. bestempeld. 
4. De overheid verzorgt in feite de ledenadministratie van de kerken. Dit is in strijd 
met de scheiding van kerk en staat. 

Vooral de Hervormde Kerk kent veel zo-
genaamde „geboorte" of „papieren"-
leden. Dit zijn mensen die bij hun ge-
boorte als hervormd in de persoonsre-
gisters terecht zijn gekomen omdat dit 
ook bij hun ouders vermeld stond. Vaak 
weet men zelf niet eens dat men als her-
vormd geregistreerd staat. 
Bij het Humanistisch Verbond ligt dit 
geheel anders. Als humanistische ou-
ders hun kind laten registreren wordt er 
meestal geen ingevuld. Wil men off i-
cieel meetellen als humanist, dan moet 
men zich door middel van lidmaatschap 
laten registreren bij het Humanistisch 
Verbond. Daardoor kent het HV geen 
papieren leden zoals de kerken. Het zal 
duidelijk zijn dat het laten vervallen 
van de vermelding van de godsdienst 
op de persoonskaart voor de kerken een 
fors ledenverlies zou betekenen en een 
realistischer beeld zou geven van de 
verhoudingen. 

Waarom is die persoonskaart 
nou zo belangrijk? 
U zult zich misschien afvragen of al dit 
gedoe met wel of niet vermelden op per-
soonskaarten nou geen muggezifterig 
gemiezemuis is, geen onzinnig kerkje-
pesten? 
Dat is allerminst het geval. Punt is na-
melijk dat op grond van de godsdiensti-
ge vermelding op de persoonskaart vele 
sociale en kulturele voorzieningen wor-
den verdeeld in onze zo verzuilde maat-
schappij. 
Als er bijvoorbeeld in een wijk of in een 
gemeente een nieuwe school is ge-
pland, wordt er bij de bevolkingsboek-
houding nagegaan hoeveel van de daar 
wonende mensen christelijk (protes-
tants, katholiek) staan geregistreerd. 
Op grond daarvan krijgt men een 
christelijke of openbare school. Is het 
dan vreemd dat tweederde van alle 
scholen (althans in naam) konf essio-
nele scholen zijn terwijl uit recente on-
derzoeken blijkt dat nog niet de helft 
van de Nederlanders zich met een be-
paalde kerk nog verbonden voelt. 
Overigens zou die hele indeling van wel 
of niet konfessioneel op de helling 
moeten. Volgens een onderzoek van het 
Sociaal Kultureel Plan Bureau blijkt dat 
de vraag naar onderwijs heel anders 
ligt. Ouders maken voor hun kinderen 
niet in de eerste plaats een schoolkeuze 
op grond van levensovertuiging. Veel 
belangrijker voor hen is de af stand tot 
de school en of de school een goede 
naam heeft (pedagogisch klimaat, ex-
tra voorzieningen). 
Dit voorbeeld in het onderwijs gaat ook 
op voor andere sociaal-kulturele akti-
viteiten waar de overheid subsidies 
voor toekent op grond van het op de 
persoonskaart vermelde gegeven van 
kerkgenootschap. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat sommige instellin-
gen onevenredig veel subsidie krijgen 
en dat niet-godsdienstige en humanis-
tische instellingen er nog vaak bekaaid 
afkomen. 

Genoteerd bij de kerk 
De procedure om de vermelding van het 
kerkgenootschap op uw kaart te laten 
vervallen is nu betrekkelijk eenvoudig 

geworden. Helaas betekent het nog niet 
dat uw kerkelijke af komst nu nergens 
meer staat vermeld. Want u staat vaak 
nog genoteerd in de administratie van 
de kerk. Om u daaruit te laten schrap-
pen moet u meestal de moeite nemen 
om een briefje te schrijven naar het be-
treffende kerkgenootschap. Vooral de 
katholieke kerk wil dan wel eens moei-
lijk doen. De doop is een sacrement, een 
verbintenis met God en die kun je vol-
gens de leer niet eenzijdig opzeggen. 

De nieuwe regeling die vanaf januari 
van kracht is. houdt een erkenning en 
een verbetering van de positie in van 
het Humanistisch Verbond. Toch blijft 
het HV zich ervoor inzetten om de ver-
melding van de godsdienst helemaal 
uit het gemeenteregister te laten ver-
dwijnen. Want zowel op praktische als 
op levensbeschouwelijke gronden hoort 
dit gegeven niet op de persoonskaart 
thuis. 

Eric de Kluis 

AMEN 	NOG 
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DE MENSELIJKE GEESTKA 
DIE NIET DOOR OORLOG KAN WORDEN GEBROKEI 
Het is nu al zeker dat de zomer van 1983 veel mensen zal 
heugen als een tropische zomer. Dit geldt in ieder geval voor 
onze boekrecensent Theodor Holman die nergens een koel 
plekje kon vinden om een boek te lezen. 
Daarom zocht hij de verkoeling op van een bioskoop met air-
conditioning. Hij liet zich een film draaien die speelt in de 
zinderende tropen en gaat over de verhitte gemoederen in een 
gevangenkamp van de Japanners op Java. In deze film „Merry 
Christmas, mr. Lawrence" botsen de Japanse en de westerse 
kultuur met elkaar. De Japanse regisseur Oshima heeft ge-
probeerd deze vaak levensgrote verschillen in mentaliteit, in 
normen en waarden te verhelderen. Hij legt bloot wat gevan-
genen en bewakers bezielt. Tijdens de iets minder klamme 
nachtelijke uurtjes schreef Theodor Holman onderstaande re-
censie waarna hij zich spoorslags voegde bij de rest van 
thuisblijvend Nederland, verkoeling zoekend aan zee. 

die opat; hoe ze zelf efén stal en hoe ze 
na vijf jaar mijn vader weer terugzag. 
Mooie, spannende en ontroerende ver- 
halen. 
Later vertelde ze over de vernederin- 
gen. Daar droomde ik al minder prettig 
van. 
Het is nog niet eens zo heel lang gele-
den, dat ik m'n moeder vroeg hoe ze toch 
aan die strepen op d'r benen kwam. 
„Toen hebben de Jappen me toch ge-
schopt," antwoordde ze op een toon van: 
dat weet je toch. 
Ik schrok. 

Door alle verhalen die je over de kamp-
tijd hoorde, loopt één rode draad: hoe 
hebben mensen dit elkaar kunnen aan-
doen? Hoe komt het dat de één het pret-
tig vindt om de ander tot de dood te 
vernederen? Om fysiek pijn te doen? 
Iets daarvan, op een heel ander terrein 
en op een totaal ander nivo, heb ik wèl 
begrepen. Dat was toen ik voor het eerst 
op school les gaf. Ik had geen orde. De 
leerlingen haatten mij en ik hen. Er was 
één leerling aan wie ik wel bijzonder de 
pest had omdat hij mij tot huilens toe 
kon treiteren. Ik weet nog dat ik een keer 
droomde dat ik die leerling ongelooflijk 
schopte en sloeg en dat ik dat heerlijk 
vond. 
Maar in werkelijkheid schopte en sloeg 
ik „helaas" niet. Waarom niet? Ik ge-
loof dat dat te maken heeft met bescha-
ving en fatsoen; met een levensbe-
schouwing waarin geen plaats is voor 
fysiek geweld, waarin haat rationeel 
wordt gekanaliseerd. 
Toch schijnt het zo te zijn dat de verhou-
ding tussen gevangene en bewaker, zo-
als die vaak in een oorlog voorkomt, de 
nuances van een levensbeschouwing 
domweg vervaagt. 

Toen ik las dat de Japanse regisseur 
Nagisha Oshima een film had gemaakt 
die zich afspeelde in een Japans krijgs-
gevangenkamp en waarvan het thema 
was „de botsing van twee kulturen". 
raakte ik zeer nieuwsgierig. 
Hoe mijn omgeving dacht over die bot-
sing, was mij duidelijk. „Eerst is east 
and west is west and never the twain 
shall meet". Het Japanse volk is mili-
tant, dus sadistisch en hun denkwijze, 
gevormd door hun polytheïstische le-
vensbeschouwing, is dermate hiërar-
chisch gestruktureerd dat de mens, en 
vooral de westerse mens, maar een 
nietig wezen is dat gerust als een hin-
derlijke vlieg doodgeslagen mag wor-
den. 
Is dit beeld juist? Niet helemaal, want 
het generaliseert. Maar de afwijkingen 
die zo'n stereotiep kunnen relativeren 
kwam je zelden tegen. „Typisch Ja-
pans," hoorde ik m'n moeder zeggen als 
ze weer eens Japanse arbeiders op tele-
visie massaal zag buigen voor de di- 

Mijn ouders hebben in Japanse krijgs-
gevangenschap gezeten. 
Spreken ze daar wel eens over? 
Ja, heel veel eigenlijk. 
Ik herinner mij dat mijn moeder mij 
vroeger voor het slapen gaan al „ver-
haaltjes" vertelde over dingen die zij-
zelf in het kamp had meegemaakt. Hoe 
ze m'n zuster voor de Jap verborgen 
hield; hoe ze muizen en slakken ving en 
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rekteur van hun fabriek. Zo had zij in het 
kamp moeten buigen voor de Japanse 
keizer. 

Precaire positie • 
Hoe denken de Japanners zelf over de 
rol die ze in de oorlog speelden? 
De film Merry Christmas, mister Law-
rence vertelt daar iets van Het verhaal 
speelt zich af in een kamp in 1942 als 
voormalig Nederlands Indië (in dit ge-
val Java) door de Japanners is bezet. 
Aan het hoofd van dat kamp staat ka-
pitein Yonoi Onder hem staat sergeant 
Hara. Kapitein Yonoi is een godsdien-
stige intellektueel; hij tracht te leven als 
een samurai. Hara is de gewone sol-
daat; volstrekt rechtlijnig denkend, 
boers. 
Bij de gevangenen spelen ook twee fi-
guren een belangrijke rol. Mr. Lawren-
ce, schitterend gespeeld door Tom 
Conti, is een Britse diplomaat. Even-
eens een intellektueel en door zijn be-
heersing van de Japanse taal is hij een 
vertrouweling van Yonoi en Hara. Zijn 
positie is uiterst precair: beide partijen 
wantrouwen hem, maar hebben hem 
ook nodig. 
Het eigenlijke verhaal begint als Paul 
Celliers (gespeeld door David Bowie) 
het kamp wordt binnengebracht. Kapi-
tein Yonoi heeft hem bewust het kamp 
binnengehaald. Niet alleen voelt hij 
zich aangetrokken door de schoonheid 
van Celliers, het is ook diens „state of 
mind". Ofschoon Celliers handelt van-
uit een volstrekt andere achtergrond 
dan Yonoi hebben ze beiden iets on-
aantastbaars. Regisseur Oshima heeft 
welbewust naar zo'n karakter gezocht. 
Over de keuze van Bowie als Celliers 
zegt hij in een interview: „He has an 
inner spirit that is indestructable" en 
direkt daarna: „That is what Merry 
Christmas is about, the inner human 
spirit that war cannot touch." 

Moreel gelijk 
Gek eigenlijk dat op dit moment die 
„inner human spirit that war cannot 
touch" een onderwerp is dat overal op-
duikt. In Nederland verscheen bijvoor-
beeld het boek Memoires van Ivo Pan-
nekoek dat hetzelfde thema heeft (zie 

ook „Humanist" van mei). Het verschil 
is echter dat Pannekoek een mentaliteit 
weergeeft om te overleven in een kamp. 
Hij verneukt als het ware het bureau-
kratische denken van de Duitsers. Cel-
liers doet dat in Merry Christmas ook, 
alleen niet met de opzet om aldus het 
kamp te overleven. Veeleer tracht hij 
door zijn persoonlijkheid een moreel 
gelijk te krijgen. Celliers heeft, zijns 
ondanks, iets heroïsch - in tegenstel-
ling tot Pannekoek. 
Celliers sterft dan ook. 

In de film wordt gaandeweg duidelijk 
dat regisseur Oshima het verschil in 
mentaliteit tussen het westerse denken 
en het Japanse denken tracht te verhel-
deren. Misschien heeft hij daarom ook 
in de keuze van zijn rollen gezocht naar 
identieke personen. Kapitein Yonoi 
wordt bijvoorbeeld gespeeld door Riui-
chi Sakamoto, een zeer populaire Ja-
panse popster. (Sakamoto komponeer-
de overigens ook de schitterende mu-
ziek voor deze film.) Zijn tegenspeler is 
Bowie - een bekend westers musikus. 
Sergeant Hara wordt gespeeld door 
Beat Takeshi - in Japan een bekende 
televisiepersoonlijkheid, terwijl zijn te-
genspeler, Tom Conti, onder meer be-
kend is van de televisie serie „The 
Clittering Prizes." 

Probeert Oshima begrip te kweken voor 
de Japanse mentaliteit? Nee, integen- 
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De nationale waarden bleken 
waardeloos. Jonoi is geen Samurai, 
maar mens 

► deel. Hij probeert alleen de motieven 
van het handelen bloot te leggen - zo-
wel van de gevangenen als van de Ja-
panners. 
De film begint met het afranselen, door 
de Japanners, van een Japanse soldaat. 
Deze heeft een gevangene gedwongen 
tot geslachtsgemeenschap. Niet dat 
dwingen wordt die soldaat kwalijk ge-
nomen, maar het feit dat de soldaat 
homofiele neigingen heeft. 
Hij heeft zichzelf daarmee vernederd en 
zijn kollega's dwingen hem dan ook tot 
harakiri. Wanneer de soldaat ook daar 
te laf voor blijkt, veroordelen ze hem tot 
de dood - al zullen ze tegenover de bui-
tenwereld doen voorkomen dat het een 
ongeluk was. Kapitein Yonoi sanktio-
neert dit gedrag van zijn manschappen, 
want hij begrijpt het. Gezichtsverlies is 
immers het ergste wat je kan overko-
men. Het is zelfs menselijk van hem dat 
hij de betrapte soldaat nóg een kans 
geeft om harakiri te plegen. Aan mister 
Lawrence, die vloeiend Japans spreekt 
en derhalve overal bij betrokken is, 
wordt dit uitgelegd. 
Omdat hij de Japanners wel begrijpt, 
maar hun gedrag absoluut niet kan ak-
septeren wordt hij zowel door de Japan-
ners als door de gevangenen gewan-
trouwd. De Japanners vragen zich af 
waarom hij hen niet aksepteert; de ge-
vangenen verwonderen zich over zijn 
begrip. Als hem op een gegeven 
ogenblik dan ook een oordeel wordt ge- 

vraagd, antwoordt hij: „De waarheid is, 
dat niemand gelijk heeft." 

Bovenmenselijke goden 
Als Paul Celliers het kamp wordt bin-
nengebracht - totaal verzwakt door de 
onmenselijke Japanse behandeling -
vindt er een korte, maar veelzeggende 
dialoog plaats tussen Yonoi en Lawren-
ce. Yonoi vraagt of alle Engelsen flik-
kers zijn. Lawrence ontkent dat. Dan 
zegt Yonoi: „Jullie zijn bang voor homo-
filie. Wij niet. Een samurai is niet bang 
voor homofilie." Met andere woorden: 
zijn innerlijke geestkracht is zo groot 
dat hij homofiele gevoelens kan weer-
staan. Op dat moment weet de kijker al 
dat Yonoi zich enorm tot Celliers aan-
getrokken voelt. 
Yonoi - en in mindere mate zijn ser-
geant Hara - voelt zich boven het men-
selijke staan en wil dienovereenkom-
stig op gelijke voet met zijn goden ko-
men. Lawrence zegt op een moment: 
„Ze proberen bovenmenselijke goden 
te worden, ze leven in het verleden." Die 
uitspraak van Lawrence kan gezien 
worden als Oshima's verklaring van het 
Japanse handelen. Het westerse den-
ken met zijn verklaringen vanuit de 
psychologie geeft Oshima vorm door 
een flash-back van Celliers. 
Zelf vind ik dit het zwakste deel van de 
film. Celliers blijkt tegenover zijn li-
chamelijk gehandikapte broertje een  

groot schuldgevoel te hebben - ziedaar 
de reden dat hij zich nogal afzet tegen 
alles wat hem een schuldgevoel zou 
kunnen bezorgen. 

Ontluisterende kus 
Celliers heeft heel goed door dat Yonoi 
hem heeft uitverkoren. Yonoi probeert 
hem te weerstaan, maar heeft het daar 
moeilijk mee. Uiteraard moet dit tot een 
dramatische konfrontatie leiden. Die 
konfrontatie vindt plaats op het moment 
dat Yonoi het hele kamp, zieken inbe-
grepen, laat opdraven ten einde een 
Britse officier tot een uitspraak te dwin-
gen. De officier weigert dit en zal ter 
plekke worden onthoofd. 
Op dat moment rukt Celliers zich los 
van de menigte, stapt op Yonoi af en 
kust hem. 
Een prachtig moment. Yonoi vernederd. 
De kus, symbool toch van genegenheid, 
wordt een handeling van het volstrekte 
tegendeel. Yonoi wordt erdoor ontluis-
terd; Celliers redt daarmee het leven 
van de officier, maar zelf zal hij het met 
de dood moeten bekopen. Het superio-
riteitsbesef van Yonoi is geknakt - hij 
was afhankelijk van Celliers; de tradi-
tionele waarden bleken waardeloos. 
Yonoi is geen samuria, maar mens. 

Vrijspraak op Kerstavond 
De titel Merry Christmas, mister Law-
rence slaat op het volgende. Hara, de 
nu eens sadistische dan weer vriende-
lijke sergeant, begrijpt niets van de Eu-
ropeanen. Hij praat daarover met Law-
rence. Hara vindt de Europeanen laf; ze 
vrezen de dood en doordat ze zich laten 
opsluiten en martelen hebben ze ook 
geen eergevoel. Op een gegeven mo-
ment wordt Lawrence gevangen geno-
men en waarschijnlijk zal hij ter dood 
worden gebracht. Op kerstavond is Ha-
ra dronken en laat hij Lawrence zomaar 
vrij. 
Na de oorlog is Hara gevangen geno-
men. Hij vraagt of Lawrence hem komt 
bezoeken. Lawrence doet dat. Het blijkt 
dat ze elkaar goed begrijpen. De vol-
gende dag zal Hara ter dood gebracht 
worden. Lawrence kan niets meer voor 
hem doen. 
Ze halen beiden nog wat herinneringen 
op. Er was één moment dat ze elkaar 
begrepen, dat was toen Hara, dronken, 
Lawrence vrijsprak op kerstavond. Law-
rence verlaat Hara's cel. Hara 
schreeuwt nog één keer: „Mister Law-
rence!" Verschrikt kijkt Lawrence om, 
waarna Hara lachend en aandoenlijk 
zegt: „Merry Christmas, mister Law-
rence." 
Lawrence is de synthese van oost en 
west. 
Hij is dan ook de enige die de oorlog 
overleeft. 

Het zal u duidelijk zijn dat ik dit een 
prachtige film vond. Nadat ik de film 
had gezien, ging ik naar mijn ouders om 
ze ervan te overtuigen dat ze ook moes-
ten gaan kijken. 
„Je begrijpt de Jappen nu zeker beter," 
zei mijn vader bitter. 
Knikken had verraad betekend. 

Theodor Holman 
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arom zou ik pijn lijden. Ik 
wens geen minuut pijn te lijden' 

Op heel jeugdige leeftijd vond Jo Roman 
begrafenissen al oneindig veel boeien-
der dan huwelijksinzegeningen. Rond 
haar veertigste plande ze haar eigen 
dood en begrafenis voor 1992, het jaar 
waarin ze vijfenzeventig zou worden. 
Maar toen bleek dat ze borstkanker had, 
besloot ze haar leven op kortere termijn 
af te sluiten en zo slikte ze in juni 1979 
een groot aantal slaappillen en stierf 
rustig in haar flat in New York. 

Roman heeft zich door haar visie op le-
ven en dood een zeer omstreden plaats 
verworven onder de voorstanders van 
euthanasie. Zij was voorstander van de 
zogenaamde rationale suicide die niet 
voortkomt uit wanhoop, extreem 
geestelijk of lichamelijk lijden, maar 
wordt gepleegd op grond van een in alle 
rust en met grote zorgvuldigheid geno-
men beslissing. Roman vergelijkt deze 
beslissing met andere, zoals al dan niet 
trouwen, kinderen krijgen of een karriè-
re plannen. Bij rationale suicide dient 
men zijn plannen grondig te bespreken 
met familieleden en goede vrienden 
wier leven er door wordt beïnvloed. Ro-
man voerde niet alleen gesprekken, zij 
liet ze bovendien opnemen op videota-
pe en daarnaast maakte ze een kunst-
werk dat ze een „life-sculpture" noem-
de (een soort doodskist vol memorabi-
lia), schreef een af scheidsbrief aan 60 
vrienden, een „In Memoriam" voor de 
New York Times, en ten slotte een boek, 
met de titel Exit House. 

Exit House bevat het verhaal van Ro-
man's leven, haar ideeën over euthana-
sie en tot in de finesses uitgewerkte 
plannen voor een instituut waar men in 
rust en vrede tot zelfdoding kan over-
gaan. Ze gaat er vanuit dat een mens 
het recht heeft zelf te beslissen wanneer 
hij wil sterven, en keert zich tegen de 
zinloze levens die noodgedwongen 
worden voortgezet in verpleeghuizen en 
de wreedheid van een ongewenst 
voortbestaan op de afdeling intensive-
care. Om dit alles te voorkomen moet 
elk mens zijn eigen „exit datum" vast 
stellen. Dat is bepaald niet eenvoudig 
en daarom is het van belang om tijdig 
een groep van gelijkgestemden te vor-
men die elkaars recht op suicide erken-
nen, elkaar steunen en opvangen en 
weten te voorkomen dat een geplande 
suicide door interventie van buiten-
staanders wordt verhinderd. 
In het door Roman beschreven Exit Hou-
se wordt degene die de dood zoekt bij-
gestaan door speciaal opgeleide artsen 
en andere hulpverleners. Er wordt zorg 
gedragen voor nagelaten bezit en on-
derzoek gedaan naar alle facetten van 
euthanasie. De lichamen van degenen 
die hier hun exit maken worden gecre-
meerd en op de door hun as vruchtbaar 
gemaakt aarde zijn prachtige tuinen 

aangelegd waarin het publiek mag 
wandelen. 
Roman noemt haar gedetailleerde be-
schrijving van het instituut Exit House 
een fantasie. Helaas is deze minder 
boeiend dan al bekende fantasiën over 
dit onderwerp, zoals van Anthony Trol-
lope, The Fixed Period (1982), en van 
Robert Stevenson het verhaal The Sui-
cide Club in New Arabian Nights (ook 
uit 1882). 
De vele uren videotape van de door het 
echtpaar Roman met intimi gevoerde 
suicide-konversaties zijn tot een uur 
samengevat in een film die in vele de-
len van de Verenigde Staten op de tv 
werd vertoond. De reakties varieerden 
van enthousiasme tot woede en afkeer. 
Een veel gehoorde kritiek was dat men 
Roman's optreden als exhibitionisch 
beleefde, een reaktie die voor de hand 
ligt in een kultuur waarin de dood ge-
heel is teruggedrongen naar de privé-
sfeer. 

Bovendien verklaarde Roman's arts na 
haar dood dat haar fysieke toestand 
niet kritiek was en dat er geen direkte 
dreiging van aftakeling en ontluiste-
ring bestond. Het bleek dat weinig tv-
kijkers konden aksepteren dat iemand 
die er nog goed en zeer vitaal uit ziet uit 
het leven stapt. 
Romans's ideeën zijn gericht op het 
voorkomen van pijn en lijden. Ze stelt in 
haar boek zelfs heel nadrukkelijk: 
„Waarom zou ik pijn lijden? Ik wens 
geen enkele dag, zelfs geen minuut pijn 
te lijden." Dat is uiteraard weinig rea-
listisch omdat pijn een wezenlijk on-
derdeel van het leven is en hier blijkt 
ook duidelijk Roman's ambivalentie ten 
aanzien van de medische stand. Terwijl 
ze strijdt voor het recht van de mens om 
autonoom over zijn leven én dood te be-
schikken, maakt ze zich door het vol-
strekt afwijzen van pijn geheel afhan-
kelijk van de medische technologie. En 
terwijl ze pleit voor zelfhelpgroepen, 
kleine clubjes van gelijkgestemden die 
elkaar steunen en schragen bij de plan-
ning en uitvoering van suicide (dit idee 
is ontleend aan Doris Portwood, de au-
teur van Commonsense Suicide), bena-
drukt ze tevens dat ze professionele 
medische hulp in de stervensfase nood-
zakelijk acht. 

In haar pleidooi voor euthanasie als es-
sentieel onderdeel van „lif e-planning" 
gaat Roman zeer ver. In „Exit House" 
zoals hij zich dat voorstelt is iedereen 
welkom, ook kinderen en adolescenten 
hoewel zij voor deze kategorieën wel 
een bedenktijd voorstelt. Ook is zij er 
voorstander van om een perfecte suici-
de-pil op de markt te brengen die in de 
apotheek zonder recept en met duidelij-
ke gebruikssaanwijzing verkrijgbaar 
zou moeten zijn. Weinigen zullen haar 

hierin kunnen volgen en de officiële 
Right-to-Die organisaties hebben zich 
dan ook van haar denkbeelden gedis-
tancieerd. 

Het feit dat een oud en/of lichamelijk 
minder kaperbel mens een zinvol be-
staan kan leiden komt in dit boek niet 
ter sprake. Roman stelt dat sterven een 
rijpingsproces is en de periode van 
voorbereiding en op een tijd van opti-
maal leven kan zijn. Maar toch blijft de 
dood voor haar een zeer wrede vijand 
die zij bestrijdt met pillen die „gentle 
sleep" verschaffen. Deze uitdrukking 
komt nogal vaak voor, evenals „sweet 
sorrow". Roman's stijl doet dan ook 
nauwelijks onder voor die van Henk van 
der Meyden. Ze roept beelden op van 
een onwerkelijke wereld waarin de 
grimmigheid van ziekte en lijden ge-
heel is uitgebannen. 
Exit House is geen goed boek en de 
ideeën van Jo Roman zijn voor een deel 
zeer aanvechtbaar. Haar verdienste is 
echter geweest dat ze een groot aantal 
mensen heeft geprovoceerd en een wijd 
publiek heeft gekonfronteerd met eu-
thanasie, in het Amerika van Reagan 
bepaald geen populair onderwerp. Ze 
heeft de aandacht getrokken van bla-
den als Newsweek en Time Magazine 
maar ook van specialisten die zich naar 
aanleiding van de „Roman case" op-
nieuw over de ethische, medische en 
juridische aspekten van rationele sui-
cide hebben gebogen. Heel in het al-
gemeen zijn hun twijfels en bezwaren 
samen te vatten in een uitspraak die 
Edward Shills (socioloog) deed op een 
15 jaar geleden gehouden symposium: 
„The argument against authorising 
euthanasia seems to rest less in the ac-
tion itself and more in our distrust of the 
wisdom and generosity of men." 

Eva E. Abrahams 

Kongres 
euthanasie 
Op 21 oktober houdt de Nederlandse 
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie 
haar 2de lustrumkongres in Jaarbeurs-
kongrescentrum te Utrecht. 
Sprekers zijn: dr. Admiraal (anesthe-
sioloog), dr. Hilhorst (socioloog), prof. 
dr. Kuitert (ethikus) en mr. E. P. R. Suto-
rius (advokaat). Ook zal er een gedra-
matiseerde dokumentaire worden ge-
toond door Henk van Ulsen. 
Toegangsprijs voor kongres (inkl. 
lunch) is f 45,00 voor niet-leden. Kaar-
ten te bestellen na 1 sept. bij: Bureau 
NVvVE, postbus 5331, 1007 AH Amster-
dam, tel: 020 - 793561. 
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Woensdrecht 
De Tweede Kamer had nog geen halve 
middag nodig om de regeringsmede- 
deling over het aanwijzen van Woens- 
drecht als toekomstige kruisraketten-
basis, voor kennisgeving aan te nemen. 
De minister noemde deze beslissing 
een „technische". Thans kunnen op 
papier verdere voorbereidingen worden 
getroffen. Politieke beslissingen zullen 
later worden genomen: na oktober ver-
schijnt een sinds jaar en dag aange-
kondigde defensienota en echt span-
nend wordt het als in de loop van het 
volgend jaar beslist moet worden over 
het al dan niet aanbesteden van de 
bouw van de raketbasis. 
Het is duidelijk dat deze regering de 
strategie van haar voorgangers voort-
zet: beslissingen mondjesmaat nemen 
en over lange termijnen uitsmeren. Een 
duidelijk inzicht in wat er eigenlijk ge-
beurt, wordt hierdoor steeds meer ver-
doezeld. Hoeveel kosten deze papieren 
voorbereidingen? Moeten deze kosten, 
die betaald worden door de Verenigde 
Staten en de NAVO, straks worden te-
rugbetaald als besloten wordt geen 
kruisraketten in Woensdrecht te plaat-
sen? Welke konsekwenties worden in 
de defensienota verbonden aan niet-
plaatsing: meer geld voor konventio-
nele bewapening? 
Het is natuurlijk lariekoek dit soort re-
geringsbeslissingen „technisch" te 
noemen: zij hebben immers altijd poli-
tieke gevolgen. Het zal voor politici te 
zijner tijd dan bijzonder moeilijk worden 
om onder de beslissing de kruisraketten 
te plaatsen uit te komen. En dat onaf-
hankelijk van de vraag wat het resul-
taat zal zijn van de Geneefse onderhan-
delingen, waar overigens geen zinnig 
mens meer in gelooft. De wijze waarop 
deze en de voorgaande regering te werk 
gaan, moge politiek uiterst bekwaam 
zijn, moreel gezien zit er een bijzonder 
vies luchtje aan: het riekt naar chanta-
ge. 
Vredesbewegingen kunnen overigens 
uit de door de regering gevolgde wijze 
van werken nog een andere konse-
kwentie trekken. Tot nu toe was alle 
aandacht gericht op het niet-plaatsen 
van een nieuwe generatie kernraketten. 
Dit zou dan een eerste stap op weg naar 
het ombuigen van de kernwapenspiraal 
kunnen zijn. Nog altijd blijft het mas-
saal demonstreren op 29 oktober aan-
staande hiervoor - aan de vooravond 
van het verschijnen van een defensie-
nota - een zinnige zaak die niet misluk-
ken mag. Toch zullen zeker de vredes-
bewegingen op godsdienstige en le-
vensbeschouwelijke grondslag zich af 
dienen te vragen of door deze versnip-
pering en verdoezeling van beslissin-
gen het publiek wel blijvend in de ban-
van-de-bom gehouden zal kunnen wor-
den. Wellicht kunnen daarom meer 
fundamentele vraagstukken over (kern) 
bewapening, vrede en veiligheid meer 
en vooral voor een groter publiek op 
aansprekelijke wijze centraal worden 
gesteld, opdat de aanhang, die het 
kernwapenpacif isme zeker heeft ver-
worven, niet teloor zal gaan. (MV) 

Alkohol 
Wat knap dat Jelly van Tilburg (Huma-
nist nr. 5) een oordeel over een groepe-
ring, organisatie kan vellen na het le-
zen van één artikel in een weekblad. Ik 
vind het jammer, dat ze niet even de 
moeite heeft genomen om iets meer 
over de A.A. te weten te komen. Laat ik 
nu altijd gedacht hebben dat humanis-
ten en vrijdenkers, in tegenstelling tot 
gelovigen, nooit iets zonder meer gelo-
ven. Deze mensen gaan toch niet af op 
wat iemand in één artikel wenst te 
schrijven. „De therapie" bestaat niet 
binnen de A.A. En de „12 stappen" zijn 
niet gebaseerd op het geloof in god, 
maar wel op de onmacht van alkoho-
listen om met alkohol om te kunnen 
gaan. 
Beste Jelly, in Groningen is een werk-
groep van de A.A. Als je iets meer wilt 
weten over het werkelijke werken van 
deze gemeenschap, ga eens vragen. En 
ga alsjeblieft niet af op één artikeltje in 
een weekblad. Want, geloof me, alko-
holisme is een heel wat groter probleem 
dan veel mensen denken. Dat weet ik 
uit ervaring. 
Dat is dan ook de reden, dat ik alleen 
onderteken met mijn voornaam. (Een 
A.A. gebruik) 

Hilda 

Een nadere precisering 
Terecht vraagt J. Scheltens in HUMA-
NIST van juni om een nadere precise-
ring van wat hij mijn „nogal krasse uit-
spraken" noemt. Want als ik bij hem 

Niet zelden wordt de vraag gesteld of 
maatschappelijk werk ook echt helpt. 
Met deze en andere vragen heeft het 
maatschappelijk werk de laatste jaren, 
onder invloed van een hausse van al 
dan niet gefundeerde kritiek, het maar 
moeilijk. De kritici beweren nogal eens 
dat professionele werkers eerder 
problemen veroorzaken dan oplossen. 
Welzijnswerkers voelen zich hierdoor 
vaak in het defensief gedwongen en 
beantwoorden deze kritiek maar al te 
vaak met vaktaal uit beleidsnota's of 
verdedigen zij zich met voor de leek 
moeilijk te begrijpen methodische uit-
gangspunten. Zelden komen bij die te-
genkritiek duidelijk verhalen uit de 
praktijk die het nut van welzijnswerk 
aantonen. 
Maatschappelijk werker Jaap Buitink 
geeft in zijn boekje „Helpt 't ook?" ech-
ter wél inzicht in een aantal praktijksi-
tuaties die kenmerkend genoemd kun-
nen worden voor het algemeen maat-
schappelijk werk. Buitink maakt duide- 

lees wat hij uit mijn artikelen haalt, dan 
heb ik me kennelijk volslagen onbegrij-
pelijk uitgedrukt. 
Daarom deze samenvatting. Het lijkt 
mij onjuist voor ons Verbond om het 
atheïsme als een grondslag van het 
moderne humanisme te beschouwen. In 
het algemeen om deze redenen. In de 
eerste plaats is het een veel te negatief 
uitgangspunt. Daarnaast is het mijns 
inziens teveel een overblijfsel uit de vo-
rige eeuw toen het ontstond in de strijd 
tegen de overheersende macht van de 
kerken, een strijd die we meestal met 
antiklerikalisme aanduiden. Verder 
vind ik het zoeken naar bewijzen dat 
god niet bestaat even nutteloos als een 
bewijsvoering opbouwen dat er wel een 
god is. 
Een grondvesten van het moderne hu-
manisme op historische gronden door 
ons Verbond acht ik ook ten onrechte. 
Ook daarvoor zie ik verschillende rede-
nen. Allereerst is de geschiedeniswe-
tenschap bij de bestudering van de tijd 
van Renaissance en Humanisme sinds 
de negentiende eeuw veel verder ge-
komen en lopen we met het Verbond het 
gevaar dat we ons belachelijk maken 
omdat we het moderne humanisme op 
verouderde zienswijzen baseren. Daar-
naast is de veronderstelde inhoud van 
Renaissance en Humanisme te lang ba-
sis geweest voor de opvoeding van de 
jeugd uit de betere standen om een ba-
sis te zijn van een levensbeschouwing 
die aan brede lagen in de samenleving 
een geestelijk houvast wil geven. 
Wat betreft één ding heeft de heer 
Scheltens mij wel begrepen. Een waar-
heid over de zin van het bestaan en wat 
daar allemaal mee samenhangt, be-
staat volgens mij niet. Die zullen we 
dan ook niet vinden. Ik geloof daarom 
ook niet in een geopenbaarde waar-
heid. Wel denk ik dat humanisten in 
mensen geloven. 

Johan S. Wijne (Utrecht) 

lijk dat het niet alléén gaat om louter 
inzicht geven in praktijksituaties en 
problemen van degenen die gebruik 
maken van deze werksoort. 
Gemakkelijk toegankelijke vergelijking 
met methodische principes en een 
schets van de historische ontwikkelin-
gen geven ook minder ingewijde lezers 
een kijkje in de keuken van het alle-
daags maatschappelijk werk. 
Buitinks ontmoetingen met hulpvragers 
en zijn werkwijze staan daarbij cen-
traal. Door de opzet en het taalgebruik 
is het boekje vooral bedoeld voor men-
sen die nog niet zoveel van het alge-
meen maatschappelijk werk afweten: 
bestuurders, vrijwilligers, gemeente-
raadsleden, potentiële kliënten van het 
AMW, studenten en beginnende be-
roepsbeoefenaren. 
Helpt 't ook. Te bestellen door overma-
king van f 13,50 op giro 5361668 t.n.v. 
Stichting Welzijnspublikaties, Utrecht, 
onder vermelding van bestelnr. SWP-2. 
Ook verkrijgbaar bij de boekhandel. 

En helpt 't ook? 

10 Humanist augustus 1983 



nfr 

teer e 

een 	 dei verg een aangensirne verrassing te 
ool' Albert Nieuv,dand. Voor

rx °heier de Ligei 	halte tu 

ommiM 	.'41bert Nieuwland te berde bracht zelfs ul" 
gegrepen. e yrOte belangstelling voor dit onderwerp - 
Nieuwland ontving meer dan dertig (vaak uitvoerige) reakti-'2,,, 
aanleiding om in dit nummer nog eens uitvoerig op de bijna2dOëi 
ervaringen terug te komen. 
Albert Nieuwland probeert in dit artikel een antwoord te geven op 
enkele vragen die hem en vele anderen uitermate bezighouden. Ten 
eerste of de bijna-doodservaring ook onder humanisten voorkomt en 
zo ja, in welke mate en vorm. Ook gaat hij in op de vraag hoe mensen - , - 
deze ervaringen ',plaatsen-  met name hoe humanisten deze met hun 
humanisme rijmen, en wat er verder vanuit humanistische gezichts-
hoek over het verschijnsel valt te zeggen. Tenslotte beziet hij wat een 
en ander betekent voor de mensen rondom het bijna-doodsgebeuren 
en voor de geestelijke verzorging. 

- k  
°.4 	''t•kk 

 .
1- 

‘.‘ 	\k kI,... . •\'''\k 
	.1,..., '''f'•'‘ 

,,k 

	

. • 00 	
'i 

.,r•kt\\4Sk14' 

- \X e' ...,\ 
Ok -Inrk‘• • 1, •'• .. 1 

\ . 
- \ 4  .k.0.•1,....*.-4  "&‘..••' 

'' \ •• kk. 	\k. ' 

\.k Atk ., j' 
s'.4 ..4t"` 	\\10ky, k 

	

*k 	 > it
.

4 	
A, 

k 
k 	kkvki.,,\,11- *".'A' 4\ 	4\•\ 

ps4..

4

,\\

tk:1.::

\

\:

\

.

\

\
.
x
...,,,.. 

 

\4,,• 	,tk• 

k'Vk: -‘4'.- 	• \ \Ok:-., 
,:kk

:\m.
r' 

: 4,-\ k  
,‘''' 	.x- 

\k 	-": 	', 	 k 

	

\l'\ \,. 	 tk 	 ...\ 	 k,  
'' 	\ 

*:kj 

	

k 	 .4..
,..\ ", 	4. \ • 

.0  ,.. 	, 	\, 

	

k 	 "k, 
D.k-;: 	'"k  

Humanist augustus 1983 11 

kk• 

-\\ 



De bijna-doodservaring heeft een 
helende funktie. Mensen zijn minder 
bang voor de dood en kunnen 
daardoor voller in het leven staan 
en ervan genieten 
In het aprilnummer van de „Huma-
nist" beschreef ik aan de hand van 
het boekje van Raymond A. Moody: 
„Leven na dit leven" (uitg. Streng-
holt) de héél bijzondere ervaringen, 
die mensen kunnen hebben, als ze 
op het randje van de dood balance-
ren. Dit kan het geval zijn op het 
sterfbed, bij een ongeluk of tijdens 
een toestand van schijndood, wan-
neer hartslag en ademhaling opge-
houden zijn, maar de mensen na 
enige tijd toch weer tot leven ko-
men. Deze zogenaamde bijna-
doodservaringen kunnen allerlei 
elementen bevatten, zoals een ge-
voel van rust en vrede, lichaams-
uittreding, het gevoel door een 
donkere tunnel of dal getrokken te 
worden, 	geluidswaarnemingen, 
het „levenspanorama", woordloze 
kontakten met overleden naasten 
en met andere „wezens" van licht 
en tenslotte het moment van de 
grote beslissing: doorgaan naar het 
verrukkelijke licht 6f terugkeer naar 
het gewone leven. 

Deze elementen komen bij de bijna-
doodservaringen in verschillende 
kombinaties voor. De psycholoog 
Kenneth Ring („Life at Death! uitg. 
Coward, McCann en Geoghegan, 
New York 1980) spreekt liever van 
één bijnadoodservaring die op-
pervlakkiger of dieper beleefd kan 
worden. Hij onderscheidt vijf diep-
telagen. De oppervlakkigste is die 
van het gevoel van rust en vrede 
(deze kwam voor bij 60% van de door 
hem geïnterviewden), vervolgens 
de ervaring van lichaamsuittreding 
(37%), het intreden in de duisternis 
(23%), het zien van het licht (16%) en 
het binnentreden van het licht 
(10%). Het heel bijzondere van de 
bijna-doodservaring is niet zozeer 
de aard van de ervaring. Immers, 
dromen en hallucinaties kunnen 
veel bizarrer zijn. Nee, het bijzonde-
re van de bijna-doodservaring is 
dat ook psychisch stabiele mensen 
na afloop er heilig van overtuigd 
zijn dat ze de bovengenoemde ver-
schijnselen ook echt hebben mee-
gemaakt. Dit is iets dat bij dromen 
e.d. veel minder het geval is. In het 
artikel vroeg ik mij af, hoe we de 
bijna-doodservaringen dan vooral 
natuurlijk de „echtheid" ervan 
kunnen verklaren en de inhoud  

moeten duiden. Moeten we alles 
letterlijk nemen en geloven in een 
leven na de dood, of moeten we de 
ervaring afdoen als een van de vele 
verdedigingsmechanismen van de 
mens, in dit geval om de bedrei-
gende situatie van de dood maar 
niet onder ogen te hoeven zien? Ik 
eindigde met de veronderstelling, 
dat een tussenverklaring mogelijk 
moet zijn. Deze had ik echter nog 
niet helder voor ogen. 

Veel reakties, meeste positief 
Het artikel leverde in de „Huma-
nist" van april nogal wat reakties 
van lezers op. Dat is ook niet zo ver-
wonderlijk met zo'n - zeker in hu-
manistische kring - beladen on-
derwerp. Het aantal kritische brie-
ven was wonderbaarlijkerwijs ui-
termate gering. Soms waren ze niet 
eens kritisch voor wat betreft de bij-
na-doodservaring zelf. Zo schreef 
iemand: „Waar ik mij kan over op-
winden is: dat de bron nooit ver-
meld wordt. Onze Theosofische ver-
eniging bemoeit zich al jaren met 
dit onderwerp en heeft baanbre-
kend werk verricht. Dat er handige 
journalisten en gelegenheidsschrij-
vers zijn is bekend. Helaas vermel-
den zij nooit de bron en pochen dat 
zij zelf de zaak hebben aange-
kaart". Ik ben inderdaad een gele-
genheidsschrijver, maar heb (dacht 
ik) de bronnen braaf vermeld. Het is 
waar dat de theosofie zich, evenals 
enkele andere richtingen als spiri-
tisme en anthroposof ie, reeds lang 
met dit soort onderwerpen bezig-
houdt. Het verschil is alleen dat 
Moody, Ring, Sabom en nog enkele 
anderen dit op een zo wetenschap-
pelijk mogelijke wijze doen: toets-
baar en met zo min mogelijk voor-
onderstellingen. Daarom baseer ik 
me bij voorkeur op deze schrijvers. 
Er waren nóg enkele kritische brie-
ven, van andere aard, waarover 
verderop in dit artikel meer. De 
meeste waren echter positief en 
zeer konstruktief.  . Ik ben dan ook 
door de reakties, door de gesprek-
ken die ik met enkele briefschrij-
vers had, door nieuwe boeken èn 
door het voortdurende puzzelen, 
een stapje verder gekomen. In dit 
artikel breng ik daarvan verslag 
uit. 

Enkele gave verslagen 

De vraag of bijna-doodservaringen ook 
onder humanisten voorkomen, kan op 
grond van de reakties die lezers van de 
Humanist gaven zonder meer met ja 
beantwoord worden, Enkele mensen 
stuurden mij heel gave verslagen van 
ervaringen, waaruit ik nog uitgebreid 
zal citeren. De vraag of deze ervaringen 
bij humanisten vaker of juist minder 
vaak voorkomen dan bij godsdienstige 
mensen, kan ik niet beantwoorden, 
want dan had ik steekproeven moeten 
nemen. Kenneth Ring vond echter géén 
verschil en volgens hem komt bij gods-
dienstige mensen de bijna-doodserva-
ring dus niet vaker voor dan bij niet 
godsdienstige mensen. De vorm van de 
ervaring is ook precies dezelfde. Alleen 
zullen godsdienstig opgevoede mensen 
de ervaring makkelijker kunnen ver-
woorden en daardoor „plaatsen", om-
dat ze kunnen beschikken over begrip-
pen als „engelen", „hemel" en god. Bij 
mensen zonder godsdienstige achter-
grond ligt dat allemaal wat moeilijker, 
zoals we verderop in dit artikel zullen 
zien. Maar nu eerst enkele ervaringen 
die lezers van de „Humanist" mij toe-
zonden. 

Bijna-doodservaring van lezers 
Iemand schrijft dat ze tijdens een ope-
ratie een korte hartstilstand had en het 
volgende beleefde: 
„Tijdens de bewuste ervaring bevond ik 
mij in een hele lichte ruimte, waar niets 
groeide. Het was er hoog, lang en vrij 
smal. Aan het einde zag ik een regen-
boog en daarachter stonden een aantal 
mensen, waaronder enige bekenden. 
Juist op het moment waarop ik onder de 
boog door zou lopen, keek ik achterom. 
Toen zag ik dat mijn jongste zoon met 
uitgestrekte armen op mij toe kwam lo-
pen. Ik draaide mij om en liep terug." 
Typisch voor deze ervaring is, dat er een 
levend iemand in optreedt en invloed 
uitoefent op de beslissing om terug te 
keren tot het leven. Meestal gebeurt dit 
via overledenen. 

door Albert Nieuwland 
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„Er is meer onder de zon dan wij met 
onze zintuigen kunnen vaststellen" 

Iemand tekende voor mij op: „Tijdens 
een nieronderzoek werd ik op een tafel 
met brede riemen over mijn buik vast 
gebonden. Daarna een injektie in mijn 
arm. Twee verpleegsters stonden met 
hun rug naar mij toe op een paar meter 
afstand. lk kreeg het tamelijk benauwd, 
maar dat moet zeker zo, dacht ik. De 
benauwdheid werd steeds erger en toen 
ik wilde roepen, kon ik geen geluid uit-
brengen. De zusters hadden denk ik 
toch wat gemerkt en kwamen snel op 
mij af roepend: o mevrouw, wat is er? En 
ze begonnen de riemen los te maken. Ik 
voelde me zweven en dacht: dag jon-
gens, ik ga naar je vader (die was pas 
overleden). Waf er toen gebeurde, ik 
kwam in veel ruimte en licht, zo heerlijk 
en rustig. Ik weet niet hoe lang het ge-
duurd heeft. lk hoorde een stem, die zei: 
ze komt weer terug, vlug, zuurstof! Het 
was de internist. Hij trok mijn ooglid op 
en zei: ze heeft een shock. Maar toen ik 
dacht dat ik doodging was er totaal 
geen angst en teken ik voor zo'n dood-
gaan." 

Wat kom je doen? 
Nog een derde bijna-doodservaring van 
een lezer „Mijn lichamelijke konditie 
was in een zeer slechte staat. Ik woog 
nog maar 40 kg en ben 1.69 m. lang. ( . .) 
Op een middag wilde ik even gaan lig-
gen omdat ik doodmoe was, zowel li-
chamelijk als geestelijk. Binnen een 
hele korte tijd zonk ik weg. Ik zag mijn 
eigen lichaam liggen en zweefde er een 
eind boven. De ervaring van het uit je 
lichaam zijn was heel prettig omdat je 
alle banden met moeilijkheden en 
problemen kwijt was. Achteraf weet ik 
dat ik me er helemaal aan over gaf om-
dat ik het als prettig ervaarde. Opeens 
werd ik weggetrokken naar boven (of 
hoe je dat kunt noemen) en ging een 
grote sluis door met het gevoel alsof ik 
in een draaiende kolk terecht kwam. 
Aan het eind van die sluis werd het heel 
licht. Ik vergelijk het nog steeds met de 
regenboog, wat betreft de kleuren. Na 
de sluis had ik het gevoel dat ik omringd 
was door wezens die mij aanraakten en 
zeiden: kom maar, hier is het prettig. 
Die aanrakingen, zoals ik het maar zal 
noemen, waren net elektrische schokjes 
die heel prettig op me over kwamen. Net  
zo iets als iemand je hier over je haar 
zou strijken, waarvan je weet dat het 
eerlijk gemeend is. Ik ging verder en 
werd begeleid door een aantal wezens, 
opeens stond mijn oma voor me, ze was 
helemaal wit en haar gezicht wat totaal 
niet veranderd, ze kwam op me af en 
was heel kwaad en zei: „Wat kom je hier 
doen, weet je niet dat je hier nog niet 
hoort, het is je tijd nog niet. Je moet 
terug, je moet nog voor je dochter zor-
gen, die heeft jou nog nodig". Ik kreeg 
een grote schok en verkeerde in grote 
tweestrijd, ik wilde daar best blijven. 
Het gevoel van alle aardse problemen 
verlost te zijn en omringd te zijn met 
prettige gevoelens wilde ik eigenlijk 
niet kwijt. Mijn oma sprak me nog een 
keer toe en nog steeds heel kwaad. Ik 
kwam met een schok terug, wat ik als 
heel naar ervaarde om ineens weer te-
rug te zijn in je lichaam, net alsof je een 
jurk aantrok die niet goed paste". 

Hoe plaatsen enkele humanisten 
de bijna-doodservaring? 
Ik zal bij de beantwoording van deze 
vraag een vijftal reakties betrekken. 
Allereerst de kritische brieven. Er was 
iemand die schreef een hartstilstand te 
hebben gehad, bewusteloos te zijn ge-
raakt, maar in die tijd „absoluut niets" 
meegemaakt te hebben. Hij erkent wel 
het bestaan van de bijna-doodserva-
ring en beschrijft iemand te hebben ge-
zien, die bij een boottocht overboord 
sloeg. Deze persoon vertelde hem later: 
„Als je een eind aan je leven wilt ma-
ken, moet je dat doen door verdrinking, 
want dan wordt het zo mooi om je heen". 
Hij konkludeert echter: „Ik denk dat er 
na de dood niets is. In mijn geval was er 
niets door ontbreken van zuurstof in de 
hersenen. In het andere geval gaven de  

hersenen fantasiebeelden door te wei-
nig zuurstof." 
Iemand anders schreef een mislukte 
oogoperatie te hebben ondergaan, 
waarna ze nu alleen nog maar licht ziet. 
Ze noemt dat zinsbegoocheling en ver-
volgt: „Zo zal het ook gaan bij het ster-
ven. Gelovige mensen denken dan, dat 
ze in de hemel kijken. Het duurt enige 
tijd en dan volgt de duisternis van het 
niet zien. Zo is dunkt me de waarneming 
van geluid (klokgebeier) gehoorbe-
drog." 
Vóór ik met andere brieven verder ga, 
wil ik eerst enige misverstanden uit de 
weg ruimen. Het kan heel goed zijn dat 
iemand, die bijna dood is geweest, de 
bijna-doodservaring niet heeft gehad. 
Deze ervaring komt slechts in 40% van 
de gevallen van bijna-dood voor. (Ik 
geloof dat het Moody was, die ergens 
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Zijn bijna-doodservaringen onzin, 
onbelangrijk, eng of gevaarekV, 
schrijft dat er een patiënt verontrust 
naar hem toekwam met de vraag: dok-
ter, ik ben bijna dood geweest, maar ik 
heb de bijna-doodservaring niet gehad. 
Is er iets mis met me? . .) Als men dus 
geen bijna-doodservaring heeft gehad, 
kan men niet konkluderen dat er na de 
dood „niets" meer is. Men kan dit gelo-
ven, maar niet meer dan dat. 
Een ander misverstand is de opvatting 
dat mensen met een bijna-doodserva-
ring hetzelfde licht zouden zien als 
mensen met een beschadigd oog. Bij de 
laatsten is het licht diffuus en zou de 
duisternis erna komen. Bij de eersten 
komt deze vóór het licht, is dit veel hel-
derder en toont vaak objekten, mensen 
en „wezens". 

„Er is meer onder de zon" 
Ik ontving ook van drie humanisten een 
reaktie waarin zij de bijna-doodserva-
ring proberen te plaatsen. Zo schrijft 
iemand dat zij na de ervaring in de boe-
ken is gedoken: „Van 't één komt 't an-
der, en na jaren grasduinen in deze 
materie staat 't voor mij vast dat er meer 
onder de zon is dan wij met onze stoffe-
lijke zintuigen kunnen vaststellen. We 
zien wel, doodgaan lijkt mij een enorm 
avontuur!". 

Een humanistisch geestelijk raads-
vrouw schrijft, dat ze de bijna-doodser-
varing zelf niet heeft gehad en er altijd 
erg nuchter tegenover stond. Ze erkent 
nu echter na al haar ziekenhuiservarin-
gen tot andere gedachten te moeten 
komen: „Dan de vraag hoe deze erva-
ringen te plaatsen? Een verruiming van 
de werkelijkheid? Een dimensie, die wij 
als mens blijkbaar ook kunnen ervaren? 
Dus tot het kader van de menselijke mo-
gelijkheden behoort? Wat doen we als 
mens met deze mogelijkheid? Beïn-
vloedt het je levensvisie? Ik merk, dat 
het mijn levensvisie wel beïnvloedt, ook 
al heeft het tegelijkertijd heel veel 
twijfels opgeroepen, mijn terugkerende 
gevoel van: is dit wishful thinking. (is de 
wens de vader der gedachte, A.N.)? Ik 
krijg langzamerhand het gevoel dat al-
les niet alleen maar „toevallig" is, 
maar dat het leven gezien kan worden 
als een bepaalde taak, die je hebt te 
vervullen; de groei tot een volledig 
mens. En dat iedere gebeurtenis in dit 
leven een stukje van het doel, de taak is. 
Iets waarvan we ons bewust moeten 
worden, moeten doorgronden om tot 
een zinvolle samenhang te komen". 

„Niet genoeg aan één leven" 
De laatste briefschrijfster die ik wil cite-
ren, gaat in haar opvattingen nog ver-
der: „Nu, jaren later, terwijl ik me meer 
ben gaan verdiepen in het leven na de 
dood en vele mensen aan het sterfbed 
heb kunnen begeleiden, weet ik bijna 
zeker dat er iets is na het leven. Ik heb 
verschillende keren bij stervende men-
sen ervaren dat ze me dingen vertelden 
die zij zagen, die ik ook gezien had op 

mijn onbekende reis. Helemaal zeker 
kan een mens nooit zijn wat er na het 
leven zou kunnen bestaan, omdat ie-
dereen altijd graag tastbare bewijzen 
wil zien en dan pas kan geloven dat er 
meer is. Ik geloof alleen, dat het voor 
een hoop mensen eenvoudiger is te 
sterven met de wetenschap, dat het le-
ven niet helemaal ophoudt, maar dat er 
een nieuwe taak te wachten staat. Ikzelf 
heb een stuk doodsangst overwonnen 
ook door met stervende mensen om te 
mogen gaan, maar het feit blijft, dat ik 
met handen en voeten nog aan het 
aardse leven gébonden blijf en als mijn 
tijd er is, zal ik, denk ik, er net zo moei-
lijk afstand van kunnen nemen als een 
hoop andere mensen, terwijl het me af 
en toe met blijdschap kan vullen met de 
wetenschap dat ik mijn oma en anderen 
misschien weer tegenkom. Ikzelf kan 
niet geloven, dat het geboren worden 
alleen bestaat uit een leven, waar je 
zoveel mogelijk iets van moet maken, 
want daar heb je aan één leven niet 
genoeg aan. Misschien is dit alleen een 
soort bescherming van mezelf omdat ik 
dan hoop dat ik nog een keer de kans 
*krijg om de gemaakte fouten en opge-
dane ervaringen in dit leven later nog 
eens te kunnen gebruiken, waardoor ik 
mij geestelijk steeds beter zal kunnen 
ontwikkelen". 

Wanneer we deze reakties overzien, 
kunnen we er een aantal kernmerken 
uithalen. De mensen die de bijna- 
doodservaring niet hebben gehad, ont-
kennen dat ermee iets van waarheid 
overgedragen wordt (de eerste twee) of 
blijven twijfelen (de vierde briefschrijf-
ster) Degenen die de ervaring wel heb-
ben gehad, zijn ervan overtuigd ge-
raakt, dat er „meer onder de zon is". 
Een tweede verschil ligt er tussen de 
eerste twee reakties, die de ervaring als 
het ware „wegverklaren" en de laatste 
drie van mensen die ervaring als een 
zéér bijzondere menselijke mogelijk-
heid zien en die zich dan ook uitgebreid 
met de materie zijn gaan bezighouden. 
Uit de reakties (van de kleine dertig 
door mij ontvangen) zijn uiteraard geen 
konklusies te trekken. Wel klopt het bo-
venstaande met een van de konklusies 
van Ring, namelijk dat de bijna-doods-
ervaring vrijwel altijd een fundamen-
tele wijziging van iemands houding ten 
opzichte van de dood en daardoor c)451c 
van het leven betekent. Ik zal daar later 
nog op terugkomen. 

Humanistische visies op de 
bi naodoodservaring 
Op grond van het bovenstaande zal 
duidelijk zijn dat er altijd meerdere vi-
sies mogelijk op de bijna-doodserva-
ring zijn. Er zijn wel twee algemene 
voorwaarden te geven waaraan Vol-
daan moet zijn, willen visies humanis-
tisch genoemd kunnen worden. Dat is 
openheid waarmee men deze ervarin-
gen tegemoet treedt. De tweede voor-
waarde is dat men de inhoud van de 

ervaring symbolisch opvat. 
Allereerst de voorwaarde van open-
heid. Men zal moeten erkennen, op 
grond van de gegevens als intensieve, 
belangrijke ervaringen, die typisch 
menselijk zijn en tot het leven behoren. 
Niet ontkend kan worden dat humanis-
ten de bijna-doodsproblematiek bang 
hebben genegeerd of zich ervoor afslo-
ten. Iemand schreef me: „Uw opstel 
( . . .) is mij uit het hart gegrepen. Een 
paar jaar geleden zou dit onderwerp 
nog door de censuur zijn tegengehou-
den, gelukgewenst!" Dit is overdreven 
gesteld, maar er zit wat waars in. 
Er zijn drie redenen te bedenken waar-
om zich met deze problematiek niet be-
zig te houden. De eerste is dat men het 
allemaal maar eng en gevaarlijk vindt. 
Iemand schrijft: „Mijn moeder schrok 
erg en zei: kind toch, hier moet je mee 
ophouden, want je bent uitgetreden. 
Weet je wel hoe gevaarlijk dat is, als je 
zulke dingen doet zonder dat je weet 
waar je je mee bezighoudt." 
De tweede reden is dat men het maar 
onzin vindt of niet voor redelijk denken 
vatbaar. De uitspraak van de filosoof 
Wittgenstein wordt dan vaak aange-
haald: „Waarom men niet spreken kan, 
daarover moet men zwijgen." Het derde 
argument is, dat men het onbelangrijk 
vindt: „er zijn nog zóveel dringender 
dingen in het leven te doen, dat ik me 
ook nog niet eens met de bijna-doods-
problematiek kan bezighouden!" 

Geen geldige argumenten 
Voor alle achterliggende motieven valt 
respekt op te brengen. Alleen: ze leve-
ren geen geldige argumenten op om 
zich niet met de bijna-doodsproblema-
tiek bezig te houden. Integendeel! Voor 
de buitenwacht zijn bijna-doodserva-
ringen inderdaad meestal vreemd en 
niet plaatsbaar. Voor de mensen, die ze 
hebben gehad, vaak ook (alleen vrijwel 
nooit eng of akelig, zie het werk van 
Ring). Het is dan ook niet verwonderlijk,
dat deze mensen zich vervolgens op de 
studie ervan stortten. 
Het motief dat het allemaal maar „on-
zin" is is juist een reden te meer voor het 
redelijk denken om dat dan maar eens 
aan te tonen. Dat men dat niet doet, 
omdat het redelijk denken geen vat zou 
hebben-op deze materie, is geen goed 
argument. „Rede" en „orde" hebben 
dezelfde stam. Het is heel redelijk om in 
een ingewikkelde materie als deze wat 
ordening aan te brengen, ook al kan 
men niet alles verklaren. Het citaat van 
Wittgenstein, die behalve logicus ook 
mysticus was, sluit hier juist wonderwel 
bij aan. Hij zegt, dat met de taal niet 
alles te zeggen valt. Dat betekent niet, 
dat men de taal in zo'n geval dan maar 
niet gebruiken moet. Wittgenstein had 
ook de taal nodig om dat te zeggen. Taal 
en denken zijn ten enenmale onvol-
maakte middelen om de volle werke-
lijkheid te beschrijven en te verklaren. 
Door ze tot het uiterste te gebruiken 
kunnen we pas precies beseffen, wat 
dit betekent. 

Het argument, dat er belangrijker din-
gen in het leven zijn dan het zich bezig-
houden met de bijna-doodsproblema-
tiek, is niet sterk. Leven en dood hangen 
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nauw samen, zijn elkaars komplement. 
De dood kan iedere levende ieder mo-
ment overrompelen. Voorbereiding op 
dat moment kan het leven ten goede 
komen. De bijna-doodservaring is een 
levenservaring, het zich dit bewust ma-
ken verhoogt de kwaliteit van het leven. 
Ze nodigt uit om de alledaagse begrip-
pen dood en leven te herzien. Omdat die 
bijna-doodservaring tamelijk frequent 
voorkomt (iedereen die erover praat met 
mensen, zal dat beamen), is het niet 
meer dan een sociale daad zich van dit 
fenomeen op de hoogte te stellen en er 
zich open voor op te stellen. Ik kom in 
het laatste deel van dit artikel hierop 
terug. 

Symindsch opvatten 
Tot zoverre wat betreft de eerste voor-
waarde om van humanistische visies te 
kunnen spreken die van de openheid 
voor het bijna-doodsfenomeen. De 
tweede voorwaarde is dat men de in-
houd van de ervaring symbolisch opvat. 
Als men deze letterlijk zou nemen, zou 
ze een eigen leven gaan leiden, terwijl 
het toch als iedere ervaring in zekere zin 
gaat om een „schepping" van de mens. 
Met deze voorwaarde wordt het bestaan 
van een „hogere" of laten we maar lie-
ver zeggen „andere" werkelijkheid 
geenzins ontkend. Als het per definitie 
„andere" kunnen we er echter niets 
over zeggen. In deze zin kunnen we in-
derdaad ook over het „niets" spreken, 
maar dan wel in een andere betekenis 
dan de meneer deed, die in zijn bijna-
dood-zijn niets ervaarde. Over het „an-
dere" kunnen we niets zeggen, omdat 
we aan onze tijd-ruimtelijke dimensies 
gebonden zijn. 

Wat we wèl kunnen, is de bijna-doods-
ervaring te beschouwen als een voorbe-
reiding op de overschrijding van de 
grenzen van het aardse. Ik wil hier kort 
de ideeën uiteenzetten van Liliane 
Frey-Rohn, een psychologe uit de 
school van Jung, niet omdat zij „de" 
humanistische visie zou verwoorden, 
maar omdat zij een uitstekende en al-
gemeen toegankelijke bijdrage leverde 
aan de bundel van Jaff é, Frey en von 
Franz: Aan de rand van de dood (uitg. 
Lemniscaat). Andere humanistische 
opvattingen zijn te vinden in het even-
eens uitstekende, maar moeilijke boek 
van Davis Grabijn en Fons Foudraine: 
Transpersoonlijke psychologie (uitg. de 
Toorts, voor een prik te koop bij de 
boekhandels van De Slegte). 

Helende funktie 
Frey is het opgevallen, dat de grote 
aandacht tegenwoordig voor de bijna-
doodsproblematiek samenvalt met de 
alomtegenwoordige dreiging van 
atoomoorlog, kernwapens, enz. Ze legt 
een verband: blijkbaar is er bij mensen 
op sociaal-kultureel vlak een instantie 
die iets met die dreiging „aan wil" en 
deze niet à la het verdedigingsmecha-
nisme probeert te verstoppen. Zo is het 
ook in het individuele geval. In krisis-
situaties als de toestand van bijna- en 
schijndood, wanneer er bewustzijns-
verlies plaatsvindt, treedt er een split-
sing op van de persoon. Het ene deel 

blijft bij het lichaam, het andere (het 
„subtiele ik") zweeft door het duister 
naar een toestand van tijd- en gewicht-
loosheid en licht. Alle in de bijna-
doodservaring voorkomende en al uit-
voerig beschreven beelden verwijzen 
naar symbolen van vereniging (duis-
ternis-licht, lichaam-geest, aards-bo-
venaards, enz.), oerbeelden (archety-
pen) van de mens. 
Frey schrijft: „Zoals wij weten uit het 
psychotherapeutische werken met 
normale mensen, betekent de door-
braak van archetypische symbolen in 
droom of fantasie de mogelijkheid van 
terugkoppeling van de dromer met de 
oorspronkelijke kennisschat in zijn in-
nerlijk en daarmee ook de verandering 
van zijn instelling." M.a.w. de bijna-
doodservaring heeft door de ontmoe-
ting met wat ervaren wordt als het „an-
dere" door de voorbereidende werking 
een helende funktie. Mensen zijn min-
der bang voor de dood en kunnen daar-
door voller in het leven staan en ervan 
genieten, juist doordat ze het „maar" 
als een tijdelijke taak zien. 

Bijna-doodservaring en 
geestelijke verzorging 

De bijna-doodservaring kin dus heil-
zaam werken, alleen schort het begrip 
ervoor nogal eens bij de buitenwacht. 
Enkele citaten uit de reakties, die ik 
kreeg: „Ik heb er wel eens een enkele 
keer over gepraat, maar dan is de reak-
tie zo negatief en zelf had ik er ook nooit 
eerder over gehoord of gelezen, dat ik 
erover zweeg. Totdat de „Humanist" 
van april kwam en voordat ik verder 
had gelezen, wist ik: hier moet ik op 
reageren, het heeft mij nooit losgelaten. 
Nadat ik deze dagen het artikel nog 
eens en nog eens gelezen heb - ik ben 
maar een eenvoudige oude vrouw, pik 
ik er nog wat uit." 
Iemand anders: „Ik ben een hele week 
van streek geweest en durfde het tegen 
niemand te vertellen" en verder: „Ik 
dank je nog voor het artikel in de „Hu-
manist" omdat ik weet dat er weer een 
drempel overschreden wordt voor een 
hoop mensen." 
Een geestelijk raadsvrouw schrijft dat 
een patiënt met een bijna-doodserva-
ring ook bij haar op een muur van on-
wetendheid stootte. „Hij zei me dat 
niemand er iets van begreep en vroeg of 
ik lektuur voor hem had. Ik heb hem iets 
meegegeven van Kbler-Ross. Twee 
maanden terug lees ik het boek van 
Raymond Moody en als bij ingeving had 
ik het gevoel, dat ik hem dit boek moest 
laten lezen. De ingeving was terecht. De 
volgende dag kwam hij me uitnodigen 
om erover te praten. Zijn ervaringen zijn 
de donkere tunnel, het heldere licht dat 
niet verblindt, daar heeft hij een woor-
deloos gesprek gehad met een vrouw. 
Wat besproken is, weet hij niet meer, 
wel de ervaring, dat gedachten van de 
een op de ander overgaan zonder woor-
den. Zijn overweldigende gevoel, dat 
alle mensen één zijn, dat je iedereen 
liefhebt. De desillusie kwam bij het 
weer thuiskomen en verder moeten in 
een wereld waar niemand je begrijpt, 
iedere poging in de richting om iets te 
vertellen afgekapt wordt, dat het gevoel 

van iedereen te houden niet in dank 
aanvaard wordt door je medemensen." 
De raadsvrouw vraagt zich af: „Moet op 
het Humanistisch Opleidings Instituut 
hier ook geen aandacht aan besteed 
worden? Dit n.a.v. de opmerking van 
mijn patiënt: „Zelfs jij begreep er toen 
niets van!" Iemand met een voor zijn 
gevoel wezenlijke ervaring laat je in de 
kou staan." 

Begrip en sfeer belangrijk 
Het zal zo langzamerhand wel ieder 
duidelijk geworden zijn, dat begrip het 
minste is, dat de omgeving en zeker de 
raadsvrouw of -man moet proberen op 
te brengen. Er moet veel doorgepraat 
worden. 
Een bijna-doodservaring is te vergelij-
ken met een „trip", waarbij het ook be-
langrijk is een gids te hebben - in dit 
geval bij het terugkeren - die de route 
kent. Verder is aandacht voor de sfeer 
van de ruimte belangrijk, zeker bij 
zwaar zieken en stervenden. Er treedt 
bij hen een sterk geestelijk verinnerlij-
kingsproces op, dat ondersteund kan 
worden door te zorgen voor een goede 
lichtval, gedempte kleuren, bloemen, 
kunst. De bekende ziekenhuissfeer is 
hiervoor minder geschikt. In plaats van 
therapie gaat het hier om geestelijke 
verzorging, de zorg voor de „excarna-
tie", het afscheid nemen van wat we 
maar de ziel kunnen noemen, van het 
lichaam. Eigenlijk kunnen we hiervoor 
het ouderwetse woord zielzorg nog best 
gebruiken ... 

Nawoord 
Ik wil al degenen die reageerden op 
mijn artikel heel hartelijk bedanken. 
Zonder hun getuigenissen had ik dit ar-
tikel in het aprilnummer van de „Hu-
manist" nooit kunnen schrijven. 
Verder nog twee mededelingen: 
• Elisabeth Klibler-Ross houdt regel-
matig ook in ons land trainingen in 
stervensbegeleiding, waarbij de 
problematiek van dit artikel altijd le-
vend ter tafel komt. Inlichtingen en op-
gave: Friends of Shanti Nilaya Holland, 
de Houtmanstraat 24, 6826 PJ Arnhem, 
tel. 085-612714 (na 18.00 uur). 
• In Amerika is er een vereniging die 
zich bezighoudt met het wetenschap-
pelijk onderzoek van de bijna-doodser-
varing. De vaak genoemde Kenneth 
Ring is er vice-voorzitter van. Inlichtin-
gen: Mr. John Audette. Association for 
The Scientific Study of Near-Death Phe-
nomena, P.O. Box 2309, East Peoria, Il-
linois 61611, U.S.A. 

Albert Nieuwland 
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Studentenraadsvrouw Edith Nagel zwaait na tien jas 

Laat ze maar merken dat je 
niet zo zeker bent van jezelf 

„Het scheppen van voorwaarden, het uit de weg helpen ruimen van barrières, ik denk dat dat 
mijn belangrijkste taak is." Dit zei Edith Nagel drie jaar geleden in een interview in de 
„Humanist" (nr. 19/1979). Die taak draagt Edith nu over, na tien jaar intensief in touw te zijn 
geweest als humanistisch studentenraadsvrouw aan de Landbouwhogeschool in Wagenin-
gen. Lydia Wubbenhorst sprak voor het Wagenings Hogeschoolblad met Edith Nagel over 
haar ervaringen. 

We zitten in Edith's kleurrijke tuin in 
Oosterbeek met koffie en door haar zelf 
gebakken boterkoek. Joods recept nog 
van haar moeder, van vóórdat ze werd 
weggevoerd in '44. Bijna veertig jaar 
geleden. Toch trekt haar mond nog al-
tijd een beetje als ze er over vertelt. 
Edith is nu zelf moeder van twee zeer 
zelfstandige dochters. Toen de oudste 
twaalf werd, raakte Edith in paniek. Het 
was de leeftijd, waarop ze haar eigen 
moeder kwijtraakte en ze wist niet meer 
hoe het verder moest. Ze had geen voor-
beeld waaraan ze zich kon vasthouden. 

„Door de ogen van de studenten, die ik 
tijdens mijn raadsvrouwschap heb 
ontmoet, ben ik andere ouders gaan 
zien, dus ook mezelf. Want, mens, wat 
was ik bang om mijn kinderen los te 
laten. De studenten, die kwamen om 
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door mij geadviseerd te worden, hiel-
pen mij bij de aanpak van de opvoeding 
van mijn eigen dochters. Ik leerde hoe 
belangrijk het is je kinderen de ruimte 
te geven. Je niet opstellen als degene 
die wel even zal vertellen hoe het alle-
maal moet, die het zo goed weet. Laat ze 
maar merken dat je niet zo zeker bent 
van jezelf. Ik heb heel veel aan die tien 
jaar gehad." 
Ze is klein, donker; mooie, levendige 
ogen. Inmiddels een beetje grijs gewor-
den. 

Waarom geef je het op? Te weinig be-
langstelling of teveel konkurrentie van 
de drie andere pastores? 
Ze lacht luidkeels. „Niks hoor. Ik heb 
trouwens al voor een opvolgster ge-
zorgd. Want het werk moet doorgaan. 
Ten eerste: ik vond dat ik hier niet tot  

mijn honderdste mee moest doorgaan. 
Ten tweede: ik ga iets anders doen. Ik 
heb een vierjarige opleiding voor Ge-
stalt-therapie gedaan. Mooi woord, hè? 

Heeft dus met de (roemruchte) Freud te 
maken? 
„Nee, je zou kunnen zeggen: juist ánti-
Freud. Is gebaseerd op het werken met 
wat „zichtbaar en hoorbaar" is van de 
mens. Niet in iemands verleden gaan 
zitten peuteren tot aan de tijd waarin hij 
nog een embryo was. Hem zien zoals ie 
nu is. Noem het maar psychotherapie. 
In Nijmegen kwam een plaats vrij op de 
twee-jarige vervolgopleiding, daarom 
ga ik zo onverwachts weg. Die opleiding 
wordt nota bene gegeven aan een Ka-
tholiek instituut. Daar merk je echter 
niets van, men is er zeer humanistisch 
van instelling." 



In het begin verduveld eenzaam 

De eerste vijf jaar liep haar „pastores-
baantje" parallel met het raadsvrouw-
schap in een bejaardenhuis in Velp, 
maar dat werd haar te zwaar. 

Liep het aan de landbouwhogeschool al 
gauw? Tenslotte ben je er de eerste hu-
manist in deze funktie? 
„Nee", zegt Edith en kijkt in de verte 
„het was eerst verduveld eenzaam. 
Later, vooral de laatste vier vijf jaar is 
daar verandering in gekomen. Gemid-
deld heeft het werk me twintig uur per 
week gekost, de voorbereiding van 
weekends, praatgroepen en admini-
stratie inbegrepen. Er zitten natuurlijk 
pieken in dit werk. 

Had je op de Landbouwhogeschool je 
eigen kamer? 
„Ik deelde de kamer met „de boys." Ze 
lacht vermaakt, omdat ik haar kennelijk 
nogal stom aankijk. „Zo noem ik ze al-
tijd, de drie andere pastores: Evert-Jan 
de Jongh, -1 iet van Middelaar en Johan-
nes Diepersloot." Als er ooit een scheef 
beeld in mij was over theologen, dan 
hebben zij dat met hun drieën wel gron-
dig veranderd." 

Men moest waarschijnlijk nog erg wen-
nen aan het idee van humanistisch 
raadsvrouw? Dominees en pastoors zijn 
„begrippen". Er is misschien n7:1 pas een 
„generatie" humanisten? 
„Dat klopt wel, denk ik", antwo&d 
Edith, „er is inderdaad nu wel een ge-
neratie humanisten die het „met de 
moedermelk hebben meegekregen". 
Daar ben ik echter niet zo enthousiast 
over. Wat mij betreft worden ze, nou ja, 
gereformeerd bijvoorbeeld. Maar dan is 
het tenminste hun eigen keus." 

Vooral relatieproblèmen 
De meeste problemen, die de studenten 
hebben, zijn relatieproblemen. „Van: 
„ik zie mijn studie niet meer zitten", tot: 
„ik zie mijn leven niet meer zitten." Met 
de meer gericht problemen gaan ze 
naar de decanen (studieproblemen), 
maar die sturen ze ook niet weg als de 
oorzaak in het persoonlijk vlak blijkt te 
liggen. dat is zo bijzonder aan deze 
groep mensen van Welzijn, dat ze de 
menselijkheid en niet het beroepsmati-
ge voorop stellen. Dat waardeer ik heel 
erg. En soms komt een student(e) van 
decanen of pastores naar mij toe; soms 
werkt dat ook andersom. We vangen dat 
met elkaar op." 
De relatieproblemen waar men mee zit, 
zijn meestal te herleiden tot autoriteits-
problemen en hebben een reikwijdte 
van ouderlijk huis via partners en 
vrienden tot docenten/practicumlei-
ders. De laatsten spelen een grote rol in 
het onafhankelijkheidsproces dat de 
jonge mens doormaakt. „Ontsnapt" 
aan de autoriteit van de ouders, vinden 
zij zich weer „gevangen" in de autoriteit 
van docent en practicumleider. 
„En wat óók voorkomt", zegt Edith en 
lijkt moeite te hebben met haar woord- 
keus, „ja dat is, wat ik noem, een on- 
verwerkt rouwprobleem. Daar stuit je 
dan plotseling op. Het blijkt dat derge- 
lijke dingen zelden in de groep worden 
uitgesproken in die tien weken-durende  

praatgroepen en de weekenden. Als er 
een aktuele aanleiding toe is, als een 
jong iemand uit hun omgeving bijvoor-
beeld heeft verkozen niet meer te willen 
verder leven, dan wordt er wel eens over 
gesproken. Maar meestal vinden ze het 
griezelig en moet ik zo'n heel rouwpro-
ces met iemand dóórworstelen. 

Zelf voelen 
Ze zit even heel stil, is zichtbaar ont-
roerd, en zegt dan: „Ik heb toch steeds 
meer en meer het gevoel, dat alles wat 
ze komen aandragen, bekend is voor 
mij. Misschien mijn leeftijd? Ik weet het 
niet. Ik weet alleen, dat ik het niet heb 
van horen zeggen of van lezen, maar 
van zelf voelen. Soms zijn de dingen nét 
iets anders, maar toch - en dan denk ik: 
heb ik dan alleen maar ellendige erva-
ringen in mijn leven gehad, héb ik alles 
al beleefd? De Amerikaanse humanis-
tische psycholoog Rogers schrijft in één 
van zijn boeken: „Het meest persoonlij-
ke is het meest algemene." Dat is be-
slist waar. Als je er over nadenkt, helpt 
het je te zien dat jouw problemen ook bij 
de meeste anderen leven. Ik heb Rogers 
tijdens een workshop meegemaakt, een 
geweldig mens. Als ik zijn boeken lees, 
hóór ik het hem zeggen." 

Haar houding ten opzichte van de stu-
denten is in die tien jaar heel erg veran-
derd. „Ik ben gewoon door hun uiterlijk 
heen gaan zien", zegt ze. „Vroeger had 
ik nog wel eens willen zeggen: kun je 
niet eens naar de kapper gaan, of: trek 
eens een schoon T-shirtje aan, nou ja -
ik ben alergisch voor luchtjes, dus dat 
laatste zou ik af en toe nóg wel eens 
willen zeggen. Maar - het door hun 
ogen kijken naar de ouders heeft ge-
maakt dat ik van mezelf afstand heb 
kunnen nemen. Niet de sturende per-
soon willen zijn, niet ze zó willen beïn-
vloeden dat ze geen kant meer op kun-
nen. Ze aksepteren als gelijkwaardige 
gesprekspartner is daarbij voorwaarde 
voor kontakt." - 

Wat wordt er op de weekenden gedaan? 
„Er wordt aan zelfinzicht gewerkt, aan 
de hand van dingen, die dáár, of in de 
omgang met de anderen, gebeuren. 

Dus niet echt ervaringen van het verle-
den erbij betrekken. Dat proces van 
zelfinzicht wordt natuurlijk versneld op 
zo'n weekend doordat je intensiever en 
langduriger met elkaar bent. Een soort 
„ontwikkelingshulp" zou je het kunnen 
noemen. Ontdekken dat je buiten je in-
tellectuele gaven ook nog andere as-
pekten in je menszijn hebt. Een onder-
ontwikkeld gevoelsleven bijvoorbeeld. 
En juist omdat ik er tussen zit als „ge-
woon" mens is de drempel bij mij mis-
schien iets minder hoog dan bij profes-
sionals. Over „die drempels" kan ik 
verder geen zinnig woord zeggen." 

Hoe merk je of je raadgevingen „aan 
slaan" tijdens een gesprek? 
„Als de uitdrukking van hun ogen ver-
andert", antwoordt ze prompt „als ze in 
„mineur" binnenkomen er een beetje 
opgewekter weggaan. Ze komen me ook 
wel eens vertellen dat het ze goed gaat. 
Soms bellen ouders me wel op met het 
verzoek zoon of dochter te gaan opzoe-
ken. Heb ik één keer gedaan. Helemaal 
fout! Lieten ze me goed merken en te-
recht. Je hebt het recht niet. Het vliegt 
me naar de keel als ik dit zeg want er zit 
zoveel achter. Ze had met één van haar 
kollega's een serie gesprekken over 
zelfdoding georganiseerd. „Het zat er 
vol met jonge mensen, voor het meren-
deel tenminste. Zo'n negentig procent. 
We hebben de film gedraaid „Met de 
moed der wanhoop". Moesten na afloop 
in praatgroepjes stoom afblazen, je kon 
de mensen niet zo naar huis laten gaan. 
Professor Diekstra uit Leiden hield een 
indrukwekkend verhaal waarin hij zei 
hoe algemeen menselijk het gevoel is er 
niet meer te willen zijn. Hoe belangrijk 
het is, dat die dingen tenminste be-
spreekbaar zijn geworden." 

Haar opvolgster, Thea de Jong heeft een 
jaar stage bij haar gelopen. Ze is er van 
overtuigd, dat wat ze heeft opgebouwd, 
in goede handen achterlaat. 
„De spreekuren zal Thea zelf moeten 
opbouwen." Maar Edith kan het nog niet 
helemáál loslaten. De ontmoetings-
groep blijft ze voorlopig nog zelf bege-
leiden. 

Lydia Wubbenhorst 

In verband met het a.s. vertrek van de huidige medewerkster zoekt de International 
Humanist and Ethical Union (IHEU) in Utrecht of omgeving per 1-10-1983 een 

MEDEWERKER (M/V) VOOR 20 UUR PER WEEK 

met de volgende taken: 
- vervanging van de leiding van het bureau 
- sekretariaatswerkzaamheden 
- bijhouden van de ledenadministratie 
- reorganisatorische hulpverlening aan de redaktie van het tijdschrift 

Van de kandidaten wordt verwacht: 
- het vermogen om zelfstandig te werken 
- een aktieve beheersing van de Engelse taal en een passieve beheersing van de 

andere moderne talen 
- typevaardigheid 
- bij voorkeur enige adminstratieve en financiële ervaring 
- zich verwant voelen met het humanisme 

De aanstelling geschiedt overeenkomstig de bij het Humanistisch Verbond geldende 
primaire en sekundaire arbeidsvoorwaarden. Salaris, afhankelijk van leeftijd, erva-
ring en opleiding tussen .7' 1200,- en f 1600,- bruto per maand (20 uur per week). 

Sollicitaties te richten binnen 14 dagen aan: 
International Humanist and Ethical Union, Oudkerkhof 11, 3512 GH Utrecht. 
Telefonische informaties: 030 - 312155 
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Bij het M.C.L. ontstaan per 1 september 1983 twee 
vakatures voor de funktie van 

geestelijk verzorger mlv 
vak.nr. T 13020 

Funktie-informatie 
In het nog jonge M.C.L. voltrekt zich een organi-
satie-ontwikkelingsproces. Ook de geestelijk ver-
zorgers zijn daarbij betrokken voor wat betreft een 
nadere bezinning op plaats en funktioneren van de 
geestelijke verzorging in het geheel. 
Het betreft hier een vakature voor een protestants 
geestelijk verzorger met een volle weektaak en een 
vakature voor 12-15 uur per week voor een niet-
kerkel ijk/godsdienstig geestelijk verzorger. 
De funktie omvat de geestelijke begeleiding van 
patiënten en het leiden van godsdienstige- of 
bezinningsbijeenkomsten. 

Funktie-eisen 
- opleiding in overeenstemming met de aard van 

de funktie (universitair of gelijkwaardig niveau); 
- erkende vorming tot geestelijk verzorger of be-

reidheid tot het deelnemen aan een dergelijke 
training; 

- ervaring als geestelijk verzorger in de gezondheids-
zorg strekt tot aanbeveling; 

- oecumenische instelling. 

Salaris 
Salariëring geschiedt volgens de richtlijnen van de 
Nationale Ziekenhuisraad. 

Rechtspositie 
Aanstelling vindt plaats op basis van de rechts-
positieregeling van de gemeente Leeuwarden. Voor 
het M.C.L. is een eigen CAO opgesteld die in de 
loop van 1983 van toepassing zal worden. De 
arbeidsvoorwaarden van de CAO-M.C.L. zijn verge-
lijkbaar met die van de gemeente Leeuwarden. 

Inlichtingen 
Nadere inlichtingen over deze funktie worden ver-
strekt door de heer A.J.H. Hermans, direkteur 
M.C.L., tel. 058 - 131311 en de geestelijk verzor-
gers, dr. S. Krikke (lokatie Zuid) tel. 058 - 131311 
en drs. G. Smithuis (lokatie Noord) tel. 058 • 
442444. 

Sollicitaties 
Sollicitaties met vermelding van het vakature-
nummer linsboven op brief en envelop dienen uiter-
lijk binnen 14 dagen na het verschijnen van deze 
advertentie in het bezit te zijn van de Dienst Perso-
neel en Organisatie van lokatie Zuid, Postbus 750 
8901 BN Leeuwarden. 
Tevens dient u in uw brief te vermelden voor 
welke vakature u in aanmerking wenst te komen. 

Telefoonshow voor ouderen 

mALOI=1 

Radio-tv serie 
over water 
Water. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Wij 
draaien onze kraan open en het stroomt. 
Tegelijkertijd realiseren wij ons te wei-
nig hoe water wordt misbruikt en wat de 
gevolgen kunnen zijn voor ons en ons 
milieu. In een zesdelige radio- en tele-
visieserie besteedt de RVU-educatieve 
omroep aandacht aan het belang van 
water voor mens en milieu. 
In de eerste twee afleveringen zien wij 
wat het belang van schoon water is en 
hoe het gebruikt wordt. 
In aflevering 3 t/m 5 wordt het oog ge-
richt op water als middel om van ver-
vuiling af te komen. 
In de vijfde aflevering gaat het over de 
Waddenzee. Ruim 10% van ons rivier-
water - met afval - komt uiteindelijk in 
deze kustzee terecht. De gevolgen zijn 
zichtbaar, het biologisch evenwicht 
wordt verstoord. Het punt nadert dat de 
zee geen bodemloze put meer is die al 
ons afval kan afbreken. Daarvoor heb-
ben wij teveel milieuvreemde stoffen 
ingevoerd. Is dit „point of no return" al 
bereikt? Deskundigen menen van niet. 
Niet als we tijdig stappen ondernemen. 
Welk beleid ontwikkeld zou moeten 
worden op nationaal en internationaal 
niveau, en welke gevolgen dat zou heb-
ben, zien wij in de laatste aflevering. 
„Water", een zesdelige televisieserie 
op de zaterdagmiddag, 15,30-16.00 uur, 
Nederland 1, van 20 augustus tot en met 
24 september. Ook op de radio; elke 
vrijdagavond, 22.10-22.30 uur, Hilver-
sum 2, van 26 augustus tot en met 30 
september. 

HV OP RADIO & TV 

radio 
HET VOORDEEL VAN DE TWIJFEL 
dinsdag, 18.30-19.00 uur, Hilver-
sum 2 
woensdag, 18.30-19.00 uur, Hilver-
sum 2 

televisie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.10-20.15 uur. 

Er is een nieuwe generatie ouderen in 
wording van mensen die mee hebben 
helpen bouwen aan onze welvaarts-
staat en die het uiterst onrechtvaardig 
vinden dat er nu ze oud zijn aan hun 
inkomenspositie wordt geknabbeld. 
Ouderen die zich niet meer voetstoots in 
tehuizen laten stoppen, die het niet 
meer nemen dat er beslissingen over 
hun positie en hun leven worden geno-
men zonder dat zij daar zelf bij betrok-
ken worden. 
Er komen ook steeds meer geluiden van 
ouderen, die het belachelijk vinden dat 
ze na hun pensionering uitgerangeerd 
zouden zijn en niets meer aan de maat-
schappij zouden hebben bij te dragen. 
Zo wil een aantal oudere vakmensen 
hun kennis en ervaring ten dienste 
stellen van jongeren die net in dat vak 
beginnen. En er komen ook steeds meer 
zogenaamde klussenkollektieven ván 
en vóór ouderen. Een soort ouderen-
zelfhulp dus. 
Die zelfhulp komt ook naar voren bin-
nen ouderen-opleidingen aan sociale 
akademies. In Den Haag loopt al een 
dergelijk projekt, in Utrecht en Amster-
dam wordt aan het openstellen van 
akademies voor ouderen gewerkt. Men-
sen boven de vijftig kunnen zo een ge-
degen opleiding in het maatschappelijk 
en kultureel werk krijgen, gericht op de 
omstandigheden en behoeften van ou-
deren zelf. 

In een serie televisieprogramma's met 
de naam „De Telefoonshow" geeft de 
RVU-edukatieve omroep ouderen de 
gelegenheid met elkaar te discussiëren 
over hun veranderende positie. 
Onderwerpen van de uitzendingen van 
„De Telefoonshow" vanaf augustus 
zijn: bejaardentehuizen (2/8), anders 
wonen (9/8), ouderen organiseren zich 
(16/8), alleenstaande ouderen (23/8), 
relaties op latere leef tijd (30/8), ouderen 
en reizen (6/9), inkomenspositie van ou-
deren (13/9), inkomenspositie van oude-
ren (20/9). 
„De Telefoonshow" elke dinsdagmid-
dag van 15.30 tot 16.00 uur, Nederland I. 
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De weg van de meeste weerstand 
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In amper zes uur tijd maakten enkele bulldozers, gesteund door een impo-
sante macht van de Mobiele Eenheid een eind aan ruim twaalf jaar strijd 
om enkele kilometers autosnelweg door het bos Amelisweerd bij Utrecht. 
Op die 24ste september 1982 werden een 600-tal eeuwenoude bomen ge-
veld, en weer was overbevolkt Nederland een stukje groen armer. Maar 
nog treuriger is dat door deze gewelddadige beëindiging van een langdu-
rige strijd tussen aktievoerders en bestuurders bij velen het rechtsgevoel, 
het vertrouwen in de mogelijkheden van inspraak is geschokt. Is dat die 
weg, dooi velen nog steeds als volstrekt overbodig geacht, waard? 

De samenstellers van het onlangs ver-
schenen foto-leesboek „De weg van de 
meeste weerstand" menen van niet. Eén 
van hun konklusies is dat na al die jaren 
van praten, procedures en pareren van 
elkaars akties, iedereen verliezer is. 
Het boek geeft een uitvoerige rekon-
struktie van een stukje eigentijdse ge-
schiedenis over aktievoeren waarbij het 
moderne toverwoord inspraak centraal 
staat. Bij het lezen van het boek dwalen 
de gedachten van de lezer soms dan ook 
willekeurig af naar de lege zaaltjes van 
De Brauw's Holle Maatschappelijke 
Diskussie en naar de eerste voorberei-
dingen voor plaatsing van kruisraket-
ten in Woensdrecht. 

Taktiek van de voldongen feiten 
Met grote vastberadenheid probeerde 
de aktiegroep „Vrienden van Amelis-
weerd" twaalf jaar lang aan te tonen dat 
die Rijksweg 27 helemaal niet nodig is. 
Overtuigen deden ze echter allerminst. 
Het machtige Rijkswaterstaat, hun ei-
genlijke tegenstander, bleef hovaardig 
doof voor hun argumenten. Tezamen 
met het vaak draaikonterige gedrag 
van slecht geïnformeerde politici zorg-
de deze houding ervoor dat het aktie-
voeren in die twaalf jaar veranderde 
van konstruktief meedenken via juridi-
sche strijd met alle inspraakmiddelen 
naar lijfelijk, gewelddadig verzet. De 
aktievoerders verloren aan het eind een 
groot deel van het vertrouwen dat hun 
doel langs demokratische weg te berei-
ken zou zijn. 
De landelijk breed gesteunde aktie-
groep hanteerde tot die zwarte dag voor 

milieuvriendelijk Nederland desal-
niettemin voornamelijk het wapen van 
de inspraak. Maar de laatste jaren wer-
den daarnaast ook hardere middelen 
als bezettingen, versperringen en ste-
nen gooien niet geschuwd. Allemaal 
tevergeefs, ze konden niet op tegen de 
massale inzet van de Mobiele Eenheid, 
net zo min als ze opgewassen waren 
tegen het machtige Rijkswaterstaat. 
Deze volgde de beproefde taktiek van 
de voldongen feiten. Herhaaldelijk 
wordt daarbij vooruitgelopen op beslis-
singen door veel geld te investeren in 
voorbereidingen. Door vervolgens de 
politici te konfronteren met deze vol-
dongen feiten van wat het allemaal al 
niet heeft gekost, worden de zakelijke 
argumenten verdrongen door het af-
schrikwekkende vooruitzicht van kapi-
taalvernietiging. Deze taktiek, riekend 
naar chantage, deed in het geval Ame-
lisweerd menig politicus als een blad 
aan een boom van mening veranderen. 
Ook op andere punten toont het boek 
„De weg van de meeste weerstand" aan 
dat beslissingen werden beheerst door 
slimmigheden, 	onzorgvuldigheden, 
toevalligheden en ongerijmdheden. 
Uiteindelijk raakte de overheid geheel 
verstrikt in haar eigen web van juridi-
sche regels en overtrad de door haarzelf 
zo gekoesterde rechtsorde. Zo werd het 
mogelijk de bomen neer te leggen door-
dat de burgemeester van Utrecht de 
gemeenteraad buitenspel zette en een 
soort noodtoestand forceerde. Op dat-
zelfde moment diende er echter nog een 
kort geding om het kappen te voorko-
men. 

Uitputtend gebruik van inspraak 
Op die bewuste dag in september 1982 
ontlaadde de jarenlange inspraak-
frustaties zich in een veldslag temidden 
van de ten dode opgeschreven bomen 
van Amelisweerd en later in de straten 
van Utrecht. Maar het ging daarbij al 
lang niet meer enkel om die „rij strui-
ken". Amelisweerd was het symbool 
geworden van de Nederlandse milieu-
beweging. Immers, geen enkele milieu-
aktiegroep maakte zo uitputtend ge-
bruik van wetten en regels die in Ne-
derland ter beschikking staan om in-
spraak af te dwingen. Het boek maakt 
duidelijk dat het uiteindelijk allemaal 
maar weinig mocht baten. De ambtelij-
ke taktiek van de voldongen feiten 
bleek toch sterker. 
Overigens zijn de zo aktieve Vrienden 
van Amelisweerd ook niet bepaald vrij 
te pleiten van de zich steeds verder es-
kalerende strijd. Zij vertoonden die 
laatste jaren duidelijk sporen van door 
de wol geverfde aktievoerders, neigend 
naar fanatisme en dogmatisme. Beide 
partijen verschansten zich op hei laatst 
muurvast in de loopgraven van hun ei-
genste gloeiende gelijk en waren nog 
slechts tot re-aktie in staat. Praten kon 
toen niet meer, men probeerde elkaar 
enkel nog te bereiken met wapenstok en 
stenen. 
Het boek over de jarenlange perikelen 
rondom een pluk bos en een strook as-
falt geeft een boeiend stuk eigentijdse 
geschiedenis en er valt een hoop uit te 
leren voor zowel bestuurders als aktie-
voerders. Een diepgaande analyse van 
al het geharrewar moet u echter niet 
verwachten. Het boek is geschreven 
met een omfloerste ondertoon van ver-
ontwaardiging over de houding van de 
ambtenaren en de politici. Wel zet het 
de boeiende feiten op een rijtje, door-
spekt met vele anekdotes en pittoreske 
foto's. 	 Hes van Huizen 

De weg van de meeste weerstand, door 
Cees Grimbergen, Dick van der Peij1 en 
Rob Huijbregts. Uitgave Ordeman, 
Rotterdam. Prijs f 17,50. 
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KLETSEN 
SWINGEN E N 
GEK DOEN 
Ook het tiende jongerenweekend 
was weer een groot sukses 
Misschien is het u wel eens opgevallen: soms wordt een groot gedeelte van 
de rubriek Het HV-gebeuren in dit blad ingenomen door aankondigingen 
van allerhande weekendgebeurtenissen. Zo waren er reeds Herfstweek-
ends, Paasweekends, Pinksterkampen, Homoweekends, Vrouwenweek-
ends, Jeugdkampen en er zou zelfs een Kongreskamp worden gehouden. 
Een nieuw gebeuren in het Humanistisch Verbond: de weekends vliegen 
de pan uit. Absolute kampioen in het organiseren van zulke weekends zijn 
de jongeren in het Verbond. In het voorjaar hielden tachtig humanistisch 
gezinden tot 35 jaar het tiende jongerenweekend, dit keer in Helvoirt 
(Noord-Brabant). Nieuwsgierig geworden begaf Bert Boelaars - mede-or-
ganisator van het allereerste jongerenweekend - zich voor de „Humanist" 
naar het Brabantse om eens een kijkje te nemen. 

De meeste weekendgangers hebben het 
vormingscentrum „De Guldenberg" 
snel kunnen vinden en in afwachting 
van wat komen gaat drinkt men koffie in 
de foyer. Er wordt druk gepraat, gegroet 
en gelachen: men kent elkaar van vori-
ge weekends. Anderen zitten er wat stil 
en onwennig bij, zij zijn voor het eerst en 
moeten nog kontakten maken. Daarom . 
wordt begonnen met een rollenspel. Ie-
dereen heeft bij aankomst een kleurige 
button met naam erop gekregen. Naar 
kleur wordt men in groepjes van twaalf 
ingedeeld. Er is een uiterst gekompli- 
ceerde spelsituatie bedacht. Er zijn 
twee landen, één rijk en één arm; het 
eerste heet Wellekkerland, het tweede 
Verrekkenland. Elk land kent twee 
groepen: in Wellekkerland zijn ze ver-
deeld in werkgévers en werknémers, in 
Verrekkenland in kapitaalbezitters en 
arme boeren. De onderdrukten willen 
hun situatie verbeteren en er moet over 
en weer zwaar onderhandeld worden. 
Het kost de meesten moeite om zich se-
rieus in de hen toegewezen rollen te 
verdiepen. Maar ja, in het echt komen 
deze mensen natuurlijk gewoon uit 
Amersfoort, Zwolle, Groningen, Dop-
persen, Borne, Emmen, Deventer, 
Utrecht, Amsterdam,  Eindhoven en 
Hardenberg. 
Om met elkaar kennis te maken blijkt 
het spel echter heel geschikt. Tussen de 
bedrijven door wordt heel wat persoon-
lijke informatie uitgewisseld. Eén van 
de deelnemers geeft zelfs al prijs dat hij 
zich al op het afscheid verheugt. Er 
schijnt dan veel gezoend te worden . 
Het spel wordt tegen heug en meug af-
gemaakt en daarna fel bekritiseerd. Je 
wordt opgescheept met stereotype rol-
patronen die ver van je afstaan, zo 
wordt onder andere opgemerkt. Eén 

meisje heeft kans gezien de pannelap 
waarmee ze bezig was, af te haken. 
In de foyer komen de groepen weer bij 
elkaar en onder het genot van muziek 
en drank wordt de kennismaking in 
groter verband voortgezet. 

Informatie aangevraagd 
„Ik ben eigenlijk nog katholiek", ver-
klaart een jonge Limburger als ik hem 
vraag hoe hij op dit weekend is terecht- 
gekomen. Naar aanleiding van de tv-
uitzendingen van het Verbond heeft hij 
informatie aangevraagd. Daaruit 
konkludeert hij dat het humanisme uit 
het christendom is voortgekomen. De 
bijbel is een boeiend boek, komt op voor 
de onderdrukten en de kerk . . . nou ja, er 
zijn ook góede dingen. „Zoals?", vraag 
ik met belangstelling. „Nou, bijvoor-
beeld, ik zit in een zangkoor." 
Een jongen uit 't Gooi is lid van de „Kri-
tische Humanisten" en hij vermoedt na 
het weekend teleurgesteld naar huis te 
zullen gaan. „Hier is de instelling toch 
erg op de eigen persoon gericht. Het 
positieve van zo'n weekend is wel dat je 
jongeren ontmoet; bij ons is de afdeling 
zo vergrijsd." 
Een meisje van 34 (tot 35 jaar tel je mee 
als jongere) is bezig de gereformeerde 
kerk te verlaten. Ze komt uit een gere-
formeerd nest op de Veluwe, maar heeft 
nooit de gelofte afgelegd. „Ik voelde 
dat er iets niet klopte." Ze bleef wel naar 
de kerk gaan, uit belangstelling. Sinds 
kort doet ze mee in een gespreksgroep 
van het HV ter plaatse en dat bevalt 
haar beter. Na afloop van het weekend 
blijkt dat ook deze aktiviteit haar goed 
is bevallen; ze gaat nu ook regelmatig 
het maandelijkse HV-jongerenkafé in 
Utrecht bezoeken. 

Die leeftijden, dat is een verhaal apart 
bij de jongerengroep. Het valt op dat de 
„echte" jongeren, van pakweg benéden 
25 jaar nauwelijks zijn vertegenwoor-
digd. Ik schat de gemiddelde leeftijd op 
28 jaar. 

Intekenen op thema 
Zaterdagochtend half negen: ontbijt. 
Tot mijn verrassing is bijna iedereen 
present. Bij mij aan taf el wordt zelfs al 
heftig gedebatteerd. Voordat de ge-
spreksgroepen van start gaan, wordt 
eerst gekeken naar het toneelstuk „De 
klucht van Pierlala", uitgevoerd door 
het gezelschap Proloog. Alle ellende 
van de wereld passeert in noodtempo 
de revu, historisch en sociaal verant-
woord. En, goddank, met de nodige 
humor. Het spel kan de meesten wel 
boeien en na de lange zit wordt driftig 
op de aangeboden gespreksthema's in-
getekend. Het thema „arbeid" trekt de 
meeste belangstelling, gevolgd door 
„de dood" en „toekomstverwachtin-
gen". Ook de thema's over relaties en 
man/vrouw-rolpatronen zijn goed voor 
ieder een groep. Voor „militarisme", 
„diskriminatie van minderheden" en 
„macht, geweld, onderdrukking" is de 
belangstelling minimaal, er komen 
geen groepen van. 

In één van de groepen over „arbeid" 
wordt de vraag behandeld hoeveel geld 
je nodig hebt om minimaal te kunnen 
leven. Het is een uiterst gevarieerd ge-
zelschap dat deze kwestie ter hand 
neemt: een studente, enkele mensen 
zonder werk, maar ook: een timmerman 
en een meisje dat lesgeeft in „aerobic 
dancing". De woonlasten worden van 
de vraagstelling uitgezonderd en dan 
komen de genoemde bedragen uit op 
500 tot 1200 gulden per persoon per 
maand. Een sober en tevreden ogende 
jongeman uit Twente is van mening dat 
werkloos zijn geen ramp is, als je maar 
net genoeg geld kan krijgen om van 
rond te komen. Hij keert zich tegen de 
tendens van het zielig doen. Zelf is hij al 
lange tijd zonder werk en echt erg vindt 
hij alleen de overbodige sollicitatie-
plicht. Een kollega-werkloze jongen 
gaat met hem in de klinch: „Ta, maar 
het is toch triest? Natuurlijk kun je ook 
gelukkig zijn als je werkloos bent. Maar 
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op de langere termijn is het toch pretti-
ger als je maatschappelijk gewaar-
deerd wordt en meer inkomen hebt." 
De Twentse jongen: „Ik wil alleen maar 
zeggen dat je je minder machteloos 
voelt door je geen probleemgevoel te 
laten aanpraten." 

De groep over „man/vrouw-rolpatro-
nen" heeft de typische eigenschappen 
van de beide sexen op een rij gezet en 
van plus- en min-tekens voorzien. De 
vrouw blijkt als beste uit de bus te ko-
men. Iemand merkt op dat dit logisch is, 
want „er zitten ook meer mánnen in de 
gevangenis". Positief aan vrouwen 
wordt genoemd dat ze lief zijn, verzor-
gend, gevoelsmatig, huishoudelijk en 
groepsgericht. Negatief: ze offeren zich 
gauw op, zijn a-technisch en kletsen te-
veel. Negatief aan mannen wordt ge-
vonden dat ze agressief zijn en vaak op 
de versiertoer. Positief: ze zijn tech-
nisch, verstandelijk en kunnen leiding 
geven. Natuurlijk beseft ieder dat hier 
karikaturen zijn gegeven, maar er 
schuilt toch veel waarheid in. 
„Bij mannen onder elkaar komen emo-
ties nauwelijks aan bod" merkt een wis-
kundestudent op. „Daar schamen ze 
zich voor. Bij vrouwen speelt dat niet, 
die zijn spontaner en ze hoeven minder 
de schijn op te houden." Een jongen van 
een administratiekantoor: „Dat heb ik 
gemerkt in mijn kontakten met vrou-
wen. Ik ben erop gaan letten en ik durf 
nu ook onder mannen mijn gevoelens 
meer aan bod te laten komen. Mijn oude 
rol van man trekt me niet meer." 
Hebben mannen en vrouwen elkaar no-
dig? Ja, voor de voortplanting, luidt het 
antwoord. En verder . . .? Het gesprek 
spitst zich toe op de nadruk die het zelf-
standig kunnen zijn heeft gekregen. 
Iemand klaagt: „De persoonlijke om-
gang is minder geworden, niemand 
heeft de ander nog echt nodig. Het 
wordt al bijna schande gevonden om 
een ander nodig te hebben. Wat doen 
we nou nog voor elkaar?" 
Iedereen zou die persoonlijke omgang 
graag weer beter zien. Als het even later 
over het nafluiten van meisjes gaat, 
heeft de wiskundestudent ook een 
klácht: „Natuurlijk is het fout als man-
nen een vrouw alleen als seksobjekt 
zien. Maar soms vraag ik me wel af hoe 
ik een meisje nog kan laten merken dat 

ik haar leuk vind om te zien." 

Het hoogtepunt van zo'n weekend is al-
tijd de zaterdagavond. Iedere groep 
moet een kouplet maken op het Rolling 
Stones-lied „As tears go by". Het refrein 
is door de leiding al bedacht en voor de 
katholiek aanleiding om de zaal onder 
protest te verlaten. Later verklaart hij 
mij dat dat refrein onverdraagzaam-
heid uitstraalt naar gelovigen. Dit was 
de tekst: 
„Geen god, geen bijbel, geen gebod, 
Dat is ons trieste levenslot. 
De mens kent geen houvast, 
Is zelf de baas. 
Ontzettend jammer, maar helaas." 
Overigens was dit refrein voor een van 
de diskussiegroepen ook aanleiding 
voor een tégen-refrein: 

Geen god, geen bijbel of gebod, 
Dat is ons blije levenslot. 
De mens is zijn houvast, 
is zelf de baas. 
Dus geen gezemel, geen gedaas." 

Ontmoeting staat centraal 
's Avonds worden drie aanwezigen ge-
huldigd omdat zij op alle tien HV-jonge-
renweekends braaf intekenden. Het zijn 
Hans Hartjes, Gert Sluijters en Jac van 
de Oort. Alle drie inmiddels de 30 ge-
passeerd, maar blijkens hun speeches 
nog immer dolenthousiast over deze 
bijeenkomsten. Zij krijgen een fraai 
souvenir uitgereikt in de vorm van een 
zilveren H1T-symbool. Daarna begint 
het gezellig samenzijn dat tot diep in de 
nacht wordt voortgezet, onder begelei-
ding van luide muziek en veel, heel veel 
drank. 

Gelukkig is de volgende dag, zondag, 
het ontbijt pas om 11 uur gepland zodat 
ieder nog redelijk kwiek aan tafel ver-
schijnt. De middag biedt gelegenheid 
tot sport en spel; de zon maakt het mo-
gelijk buiten te vertoeven. Op het terras 
va'a'r het vormingscentrum wissel ik met 
de gedekoreerde oudgedienden herin-
neringen uit aan het eerste HV-jonge-
renweekend. Is er veel veranderd? Ze 
vinden van niet. Misschien dit: de eer-
ste weekends waren sterk gericht op 
thema's die tot aktie of konklusies leid-
den. Soms werden er petities naar het 

hoofdbestuur gezonden over ontwape-
ning, kernenergie of de scheiding van 
kerk en staat. De sfeer is nu vrijblijven-
der en de persoonlijke ontmoeting staat 
centraal. Men wil gewoon gezellig bij 
elkaar zijn, of zoals het in het informa-
tieboekje luchtig staat omschreven: 
„Kletsen, swingen, gek doen, kreatief 
zijn, wandelen of gewoon lekker niets 
doen zijn kreten die bij dit weekend 
passen." 

Het was het tiende jongerenweekend en 
er zullen er ongetwijfeld nog vele vol-
gen. De belangstelling blijkt telkens 
groot te zijn en zeker de helft van de 
deelnemers tekent weer in. Toch vraag 
ik mij af hoelang de verschuiving in 
leeftijd zal doorgaan. Ouderen van 30 
tot 35 jaar zien kennelijk veel in deze 
weekends, maar door de leeftijdsgrens 
van 35 jaar worden de twintigers blijk-
baar afgeschrikt. In de landelijke jon-
gerengroep, is al eens een splitsing 
overwogen, maar tot nu toe niet doorge-
voerd. Misschien moet dat er toch maar 
eens van komen, en moeten de derti-
gers hun eigen weekends gaan organi-
seren. En wie weet, straks beginnen de 
veertigers ook. Belangstelling genoeg 
immers. 	 Bert Boelaars 
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Margreet de Leeuw 

Subsidie voor HY- 
vrouwenemancipatie 
Een heuglijk bericht: staatssekretaris 
Kappeyne van de Coppello heeft het 
HV-projektgroep vrouwenemancipatie 
een subsidie toegekend. Voor een pe-
riode van drie jaar geeft de overheid 
een subsidie voor in totaal 40 formatie-
uren per week, plus de bijbehorende 
zogenaamde apparaatskosten. 
Een felicitatie waard voor emancipa-
tiewerker Margreet de Leeuw! 

Trefpunt kwaad 
Het Algemeen Humanistisch Trefpunt 
(AHT), opgericht door enige verontruste 
HV-leden die uit het Verbond stapten 
toen het Humanistisch Vredesberaad 
deelnam aan de vredesdemonstratie in 
1981, heeft via een open brief aan het HV 
laten weten verbolgen te zijn. Reden 
hiervoor is het kongresbesluit om het 
Humanistisch Vredesberaad de status 
van stichting te geven met een jaarlijk-
se subsidie van 25 duizend gulden. 
Voorafgaande aan het kongres vond 
langdurig overleg plaats tussen het HV-
hoofdbestuur en enige Trefpunters. 
Hierbij werd overeenstemming bereikt 
onder welke voorwaarden de afge-
scheiden verontrusten weer terug zou-
den keren naar het HV. De belangrijkste 
kwestie die hierbij speelde was de 
eventuele subsidiëring van het Vredes-
beraad. Het Trefpunt stelde in het 
overleg dat bij subsidiëring van het 
Vredesberaad het HV een terugkeer van 
de Trefpunt-begunstigers wel kon ver-
geten. Zoals bekend gruwt het Trefpunt 
van wat zij noemt „bemoeizucht met de 
direkte politiek". Het HV-kongres in mei 
dacht daar duidelijk anders over en had 
er zelfs een verhoging van het tekort 
voor over om het Vredesberaad finan-
ciële armslag te geven. Door dit kon-
gresbesluit „heeft het HV ( . . .) geen 
einde gemaakt aan de scheuring in de 
humanistische beweging" meldt AHT-
sekretaris Zoutendijk-Meijs in de open 
brief. Of de begunstigers van het Tref-
punt het met deze stellingname eens 
zijn, zal blijken in september als zij zich 
formeel hierover zullen uitspreken. 

Vlak voor de zomervakantie heeft het 
hoofdbestuur een aantal belangrijke 
besprekingen op regeringsnivo ge-
voerd. Op 30 juni vond in de Trèveszaal 
de eerste ontmoeting plaats tussen de 
regering en de belangrijkste geestelijke 
stromingen in ons land: christenen, jo-
den, humanisten, islamieten en hin-
does. De regering voelt op dit moment 
weinig voor de voorgestelde Raad voor 
de Levensbeschouwing omdat men het 
aantal adviesraden aan het terugdrin-
gen is, maar er is wel afgesproken dat 
er regelmatig overleg zal zijn. Dat zal 
vooral gaan over de verhouding tussen 
levensovertuiging en overheid, en het 
wegwerken van bepaalde achterstel-
lingen van sommige geestelijke stro-
mingen (zoals de onze). 
Op 4 juli vond overleg plaats met mi-
nister Brinkman over de door ons aan-
gevraagde verdubbeling van HV-zend-
tijd en de door ons ingediende subsi-
dieverzoeken voor identiteitsgebonden 
jongerenwerk en sociaal-kulturele akti-
viteiten. 
Op 5 juli werd het HV gehoord door de 
Interdepartementale 	Kommissie 
Geestelijke Verzorging in Overheidsin-
stellingen, die de regering moet advise-
ren over de voorgenomen bezuinigin-
gen. Het hoofdbestuur dringt aan op 
herziening van de subsidieverdeel-
sleutel waarbij het zelf beschikkings- 

Najaarsweekend 
seksuele relaties 
Leeftijd en leefstijl, rolgedrag en sek-
suele relaties, mannelijkheid en vrou-
welijkheid, waarden en normen, 
geestelijke weerbaarheid, nonverbale 
kommunikatie, relaties en vrijheden in 
het hetero-/homo-huwelijk, humanisme 
en spel - zie hier het gevarieerde skala 
aan onderwerpen dat aan bod komt op 
het zevende weekend van de homo-
werkgroep van het Humanistisch Ver-
bond. 
Het weekend vindt plaats van 23 tot 25 
september in vormingscentrum De Ka-
pellerput te Heeze (Noord Brabant). Er is 
plaats voor tachtig mensen: homo's, 
maar ook anderen, en ongeacht leeftijd 
of sekse. Wel wordt uitgegaan van een 
humanistische instelling, want van-
daaruit wordt er in groepen over de ver-
schillende onderwerpen van gedachten 
gewisseld. 
De prijs voor het weekend is afhankelijk 
van het inkomen: f 120,- voor mensen 
met een hoog inkomen, f 105,- voor 
mensen met een minimuminkomen of 
hoger, f 90,- voor mensen met een uit-
kering. Deze bedragen zijn inklusief 
maaltijden, koffie/thee en beddegoed. 
Voor nadere informatie kan men schrij-
ven naar de HV-homogroep, Postbus 
114, 3500 AC Utrecht. 

HET HV-GEBEUREN 
Hoofdbestuur praat met regering 
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recht van mensen centraal moet staan 
en niet het ledental (gebaseerd op de 
persoonskaarten) zoals de grote kerken 
willen. 
Op 8 juli werd overlegd met minister 
Deetman over de dreigende korting met 
een kwart op de subsidies voor huma-
nistische vormingsonderwijs (waarte-
gen beroep is aangetekend bij de Raad 
van State), over de inpassing van de 
humanistische opleidingen in de lan-
delijke taakverdeling, en over de hu-
manistische visie op onderwijspluri-
formiteit. De minister stelde zich kon-
struktief op tegenover onze verlangens. 
Tenslotte heeft het hoofdbestuur in haar 
julivergadering een nieuw redaktie-
statuut vastgesteld voor de „Huma-
nist"; zich gesChaard achter de verkla-
ring van de vakbeweging en de kerken 
over de zorgelijke ontwikkelingen rond 
de verzorgingsstaat, en af spraken ge-
maakt voor de herziening van het Hu-
manistisch Perspectief. In september 
komt een herziene visie beschikbaar 
die als diskussiestuk aan alle belang-
stellenden ter beschikking zal worden 
gesteld. Iedereen (ook de gemeen-
schappen) wordt verzocht op dit konsept 
vóór 1 mei 1984 schriftelijk te reageren. 
Het hoofdbestuur zal per vergadering 
ook een onderdeel bespreken. Daarna 
zal een herziene versie worden gemaakt 
op grond van de binnengekomen kom-
mentaren. Najaar 1984 zal die opnieuw 
aan de vereniging worden voorgelegd, 
waarna de eindversie aan het kongres 
van 1985 kan worden aangeboden. Het 
hoofdbestuur hoopt op een levendige 
diskussie (ook in onze media) waardoor 
het inhoudelijke gezicht van het huma-
nisme in Nederland beter herkend zal 
worden (blijkens het laatste nummer 
van Rekenschap kent de meerderheid 
van de Nederlanders de inhoud van on-
ze levensbeschouwing niet!) 

Rob Tielman 

Kommissie 
vrijwilligers in HV 
Het kongres in mei heeft het hoofdbe-
stuur opgedragen een kommissie in te 
stellen die de positie van vrijwilligers in 
het verbond moet onderzoeken. Ook 
moet de kommissie tot voorstellen ko-
men omtrent de regelingen om een en 
ander voor de toekomst te regelen. Deze 
voorstellen zullen ter goedkeuring wor-
den voorgelegd aan het kongres in 1985. 
Het hoofdbestuur wil graag dat ook en-
kele mensen uit de gemeenschappen 
aan het beraad van deze kommissie 
deelnemen. Geïnteresseerden die erva-
ring hebben met vrijwilligers in het ge-
meenschapswerk van het Verbond kun-
nen kontakt hiervoor opnemen met het 
hoofd verenigingszaken Jan de Leede, 
tel. 030-318145. 



Vaftfilpf_902 IL igidew ©  Vredeskonferenffie in Zutphen 
„Onderhandelingen om tot over-
eenstemming te komen over een 
ontwapeningsplan vinden steeds 
voortgang, maar vooruitgang wordt 
niet geboekt." Deze konstatering is 
niet van vandaag of gisteren, maar 
ze is te vinden in een Verklaring 
over de Wereldpolitiek, die aan de 
orde was op het derde kongres van 
de Internationale Humanistische 
en Ethische Unie (IHEU) te Oslo in 
1962. Reeds op het tweede kongres 
van de Unie in 1957 was dit onder-
werp aan de orde geweest en in ze-
kere zin kan gezegd worden dat de 
door de Unie deze maand belegde 
Internationale Vredeskonferentie te 
Zutphen een voortzetting is van 
humanistische bezinning over 
vraagstukken van oorlog, vrede en 
veiligheid. 

Hiermee houdt een vergelijking tussen 
deze en voorgaande bijeenkomsten wel 
op. Thans is geen sprake van een kon-
gres met afgevaardigden en besluit-
vorming, maar van een konferentie met 
geïnteresseerde deelnemers. Er ligt 
dan ook geen goed te keuren verklaring 
ter tafel, maar wel zullen de deelnemers 
een aangepast en vertaald exemplaar 
van de Kernwapenverklaring van het 
Nederlandse Humanistisch Verbond 
ontvangen. 
Dat het belang van deze internationale 
ontmoeting in Nederland wordt inge-
zien, blijkt wel uit het feit dat na een 
simpele oproep de NV-gemeenschap-
pen op korte termijn ruim tienduizend 
gulden bijeen brachten. Zonder deze 
giften zou het doorgaan van de konf e-
rentie bijzonder twijfelachtig zijn ge-
weest. 

Enkele prominente sprekers 
Het wordt geen grootse, demonstratieve 
bijeenkomst dus waar de gehele we-
reldpolitiek noch het bewapenings-
vraagstuk in hun volle omvang aan de 
orde worden gesteld. Eerder is er sprake 
van een studiekonferentie met enkele 
selekte inleiders, onder wie echter wel 
enkele zeer prominente. De organisato-
ren hebben er naar gestreefd enerzijds 
een beperkte problematiek ter diskus-
sie te stellen en anderzijds het huma-
nistische karakter duidelijk tot zijn 
recht te laten komen. Er zijn twee the-
ma's, die elk worden ingeleid met een 
humanistische fundering. 
Bij het eerste thema - Humanisme en 
(kern)bewapening - is deze taak weg-
gelegd voor de polemoloog H. van den 
Enden van de Rijksuniversiteit te Gent, 
die zal spreken over „Humanistische 
antwoorden op (kern)bewapenings-
problematieken". De tweede spreker bij 
dit thema is de Nederlander J. Niezing, 
direkteur van het Polemologisch Insti-
tuut van de Vrije Universiteit te Brussel. 
De titel van zijn inleiding luidt: maat- 

schappelijke gevolgen van bewape-
ning, vooral vanuit het oogpunt van 
mensenrechten en demokratie. De heer 
Niezing was eens voorzitter van een 
door het Ministerie van Onderwijs en 
Wetenschappen ingestelde begelei-
dingsgroep voor onderzoek voor ge-
weldloze konfliktoplossing. Van de tien 
aanbevolen onderzoeken besloot de re-
gering er slechts twee te laten verrich-
ten. 
De laatste spreker over het thema Hu-
manisme en (kern)bewapening is de 
Zweed Frank Barnaby, die „verdedi-
ging zonder kernwapens" onder de loep 
zal nemen. Hij verwierf vooral bekend-
heid als direkteur van het Stockholm 
International Peace Research Institute 
(SIPRI). In zijn in vertaling verschenen 
boekje „Vredesverwachtingen" (Meu-
lenhoff Informatief BV, 1980) ziet hij als 
speciale rol van de kerken (en naar ik 
aanneem ook voor humanistische or-
ganisaties, MWV) het richten van de 
aandacht op de immorele verspilling 
van menselijke hulpbronnen voor mi-
litaire aktiviteiten en op de relatie die 
bestaat tussen ontwapening en verbe-
tering van de situatie in de Derde We-
reld. 

Vredesopvoeding tweede thema 
Een fundering van „Vredesopvoeding 
in humanistisch perspektief" - het 
tweede thema van de konferentie - zal 
worden gegeven door Joachim Kahl uit 
Marburg in West-Duitsland. Op het in 
1982 gehouden IHEU-kongres in Han-
nover vertelde hij enthousiaste verha-
len over zijn betrokkenheid bij in 
Duitsland gehouden vredesdemon-
straties. 
Verder staan op de sprekerslijst de 
Brusselse polemoloog G. Geeraerts met 
het onderwerp „Sociale verdediging en 
geweldloze weerbaarheid" en W. van 
der Schaaf van de Nederlandse Alge-
mene Bond van Onderwijzend Perso-
neel, de ABOP. Zijn veelomvattende 
onderwerp luidt: Rol en taak van de 
vakbeweging in het algemeen en van 
de vakorganisaties van leerkrachten in 
het bijzonder inzake vredesvraagstuk- 

ken en de rol van leerkrachten in het 
ontwikkelen en geven van vredeson-
derwijs. 
Voor deze konferentie geldt hetzelfde 
als in de 1962-IHEU-verklaring reeds 
werd opgemerkt. Het is niet de taak van 
de IHEU te trachten gedetailleerde op-
lossingen te formuleren voor de grote 
internationale problemen waarvoor de 
mensheid in dit tijdvak wordt gesteld. 
Indien deze konferentie er toe bijdraagt 
meer inzicht te krijgen in en internatio-
nale overeenstemming weet te bereiken 
over wat de relatie tussen humanisme 
en (kern)bewapening is, dan is dat al 
heel wat. Kunnen bovendien nog kon-
sekwenties getrokken worden voor het 
praktisch handelen op het terrein van 
aktievoeren, sociale verdediging, ge-
weldloze weerbaarheid, vredesopvoe-
ding en -onderwijs, dan zullen de deel-
nemers vol goede moed huiswaarts 
kunnen keren met de gedachte dat we 
als humanisten maar weinig kunnen 
doen, maar dat hetgeen gedaan kan 
worden intensief dient te gebeuren en 
niet nagelaten mag worden. 

M. W. Verduijn 

Lustrumweek HOI 
Van 11 tot en met 14 oktober viert het 
Humanistisch Opleidings Instituut 
(HOI) zijn 20-jarig bestaan met een lus-
trumweek dat als thema zal hebben 
Waarden en begeleiding. 
Dinsdag 11 oktober zal minister Deet-
man de lustrumweek openen. 
De daaropvolgende dagen zijn de vol-
gende sprekers uitgenodigd: Dr. J. 
Bernheim (over „De onderzoekingen 
naar de kwaliteit van het leven bij kan-
kerpatiënten"), mw. E. Hoogeveen (over 
„Waarden in de praktijk van de geeste-
lijke begeleiding"), Prof. Dr. J. Kruithof 
(over „De waarde van de sociale ar-
beid") en Prof. Dr. R. C. Kwant (over „De 
relatie onderwijs en levensbeschou-
wing"). Voor verdere informatie kan 
men vanaf 23 augustus het HOI bellen: 
030 - 312674. 
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Wat valt* év: fitá. - te zien aan een aange,sproelde 
veilingkiát? 	• -  - 

:-Vèel of niets. Het ligt er maar aan hoe je-kijkt. 
Hoe ik oorkijk :-: voor mij blijft het een veilingkist. 
Dat ontken-1k ook niet. Maar voor mij is het meer. 
Een schilderij. 
Een "áchilderij? Deze kist een schilderij? 
Eeg schilderij 	Een plastiek. Kunst. Een stuk-
.strand, wat schelpen, een leeg colablikje, ingelijst 
door vier opstaande randen bijeengehouden dó-or 
roestige spijkers. Mooi.  ->- 
Westlandsclie groente- en fruitveiling 1979. 
De titel. 
Er zit geen bodem in. 
Gelukkig maar, anders stonden we naar een 
veilingkist te kijken. 
Maar dat doen we toch ook? 
Jij wel. Ik niet. Kijken ... Dat is de kunst. 
Maar wie is dan de kunstenaar? 
De kijker. Ik. 
Ik kijk, toch ook? 
Maar jij ziet niets. 
Beauty is in the eye of the beholder. 
Zo kun je alles wel kunst noemen. Dé vorm van de 
vloedlijn, de duinen, maar ook die papierbak daar, 
of de vlag boven de patatkraam in de verte. 
Waarom niet? Als jij wordt ontroerd bij het zien van 
een patatkraam ... Ik heb trouwens wel trek in een 
patatje. Zullen we doorlopen? 
Goh ... wat, een schitterend gezicht zeg, die patat- 
kraam! 
Een bar, een flipperkast, honderden blikjes cola, 
omlijst door vier opstaande wanden. Eeii schilderij. 
Mooi. Vandaag is alles kunst! 
De wereld ... één groot openluchtmuseum! 
Je schertst. Kunst is kippevel. 
Kippevel is zo voorbij. Echte kunst heeft voor mij 
eeuwigheidswaarde, iets wat door de eeuwen heen 

Tekst: Koos Meinderts en Harry Jekkers. Foto: Jan Lankveld. 
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door miljoenen mensen mooi wordt gevonden, zoals 
de Nachtwacht van Rembrandt bijvoorbeeld. 
Als Rembrandt nu geleefd had, dan was hij een 
verdienstelijk fotograaf geweest. 
Wat bedoelt U daarmee te zeggen? 
Rembrandt doet mij niets. Picasso daarentegen wel. 
Picasso wordt trouwens door miljoenen mensen 
mooi gevonden, en hij staat al in de encyclopedie. 
Ach ... Soms sporen mijn opvattingen met de we-
reldopinie en soms sta ik helemaal alleen in mijn 
mening, zoals net bij die veilingkist. 
U wilt krampachtig op eenzame hoogte staan. Hoe 
ontoegankelijker iets is, hoe mooier U het gaat 
vinden. 
Niet per definitie. 
Maar ik weet zeker dat U neerkijkt op het schilderij 
van de zigeunerin met de ontblote boezem, dat 
toevallig wel in duizenden huiskamers hangt. 
Daarover zijn we gauw uitgepraat. Dat is kitsch. 
Maar wat is het verschil dan? 
Kunst ontroert. Kitsch bevestigt, speelt in op de weke 
onderbuik van goedkope sentimenten. 
Dus U maakt uit wat goedkope en echte sentimenten 
zijn? 
Natuurlijk ... Ik kan niet anders. 
U bent elitair. 
Noem het zoals je wilt. Ik laat mijn gevoel voor kunst 
door niets of niemand voorschrijven, en zeker niet 
door een groep. 
Laten we wat steviger doorlopen, ik begin ook trek te 
krijgen in patat. 
Het wordt fris. 
Inderdaad ... U heeft trouwens kippevel zie ik. 
Wordt u soms toch ontroerd bij het zien van een 
patatkraam? 
Jij maakt een ernstige denkfout. Kippevel is geen 
kunst ... Kunst is kippevel. 
Laten we naar binnen gaan, ik betaal. 
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