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Impasse
door Willem-Jan van GrondeIIe

Komt hel nog goed nlet hel milieu?
Een onvermijdelijke \'faag "oor wie het nieuws een
bedje volgt. Dat het goed mis is met hel milieu en
Je n,nuur is inmiddels algemeen hekend.
J\laar wat doen wc eTaan? W'c proberen ons een
heet je milieuvriendelijker tI.' gedragen. Ook tic
overheid roept ons daartoe np. Zure regen, het is
imml:fS om aller schuld? Dus scheiden wc ons
ah'al, brclllo;cn wc lege hatterijen naaf de
baucriicnbak, glas lIaaf de glasbak cn oude
kranten naar de kleUlcnchoo1. Wc carpoolen en
stappen <lf en tol.' op de fiets. En als het mee lit
gehruiken wc verf op waterbasis en zelten wc de
thermostaat een graadje lager.
Helpt dat? Ja, nalUuriijk. Is dat wldocndc? KeI.'.
natuurlijk nici. Want tia, wc blijven natuurlijk wel
autorijden. we ver~t(Jken nog steeds te\"eel energie
cn die vliegvakantie naar Spanje willen we niet
missen. En \"aak hehhen we al~ con~ument ook
lIlaar verdraaid weinig keus om milieuvriendelijk te
leven zonder grote, voor \'Cel mensen te grote,
offers.
Iharnaasl verstaat de overheid ha,lr taak nit:t.
;\;atuurlijk, ze organiseert gescheiden inzameling,
financiert het openhaar vervoer (maar nier te\'Cd)
en stimuleert energiezuinige lampen. Ma,lr als het
erop aan komt. kiest deze rel'\ering \"oor de
uitbreiding van Sdliphol, \'oor de groei van
I{otterdam door de aanleg \"an een Betuwelijn,
voor de hogesnelheidslijn door het Groene Harl en
voor gasboringen in de Waddelnee. Hoezo
milieuHienddijk gedrag? En die burger maar zijn
of haar afval gescheiden inzamelen. IntU';sen groeil
de ecologische ramp.

Zo komen wc cr dus niet. Er is een veel
fundamenteler aanpak van hel milieuprobleem

nOl-lig.Milieuproblemen ontstaan door
afwenteling. Afv.-"enteling van de nadelige effecten
op anderen, op de natuur en op \'olgende
genèraries. ZoLtng de maatschappij 1.0 in elkaar zit
dal mensen, hedrijven en overheden de voordelen
vall een beslissing kunnen genieten en Je nadelen
ongestrah kunnen afv.-'entelen, zal het
milieuvijandig gedrag dooq;aan. l\1ilieu moet een
economische waarde kr-ijgt:n. Dan zal er hij allerlei
heslissingen ineens wèl rekening mee worden
gehouden. Daarom moeten negatie\'C (milieu-
)effeeten worden doorherekend in de prijs van
goederen en diensten. Enngie, grondstoffen l"n
\"eH'Oer worden dan duurder. De ophrengst van de
(regulerende) heffinl'\en kan wnrden teruggq;even
aan de hurgers via \'erlaging van de belasting op
arbeid. Dat is ook nog goed voor de
werkgelegenheid.

Verder moet de overheid een milieuvriendelijk en
vernieuwend in\"esteringsbeleid voeren. Dus alleen
nog maar investeren in milieuHiendclijke
a1ternarie\"en om zodoende het milieuHienddijk
gedrag mogelijk te maken ell te belonen. Concreet:
duurzaam houwen, biologische landbouw,
energiebesparillg, fiels\'oorzieningen en veel beter
flexibeler openbaar \"ervoer, en Illeer natuur. En
niet doorgaan met nog meer wegen, ~tartballen ell
havenbekkens. Inve~terell in gespecialiseerde
Îndu~triële activiteiten met hoge loq~C\'oe!tde
waarde in plaats \'an in Nederland Di~lTjhuticland.
Alleen op deze 1lIanier kunnen wc uit de milieu-
impasse komen. Dat \'Taa~t onl ingrijpende
politieke keuzen, waarbij lTaditioneei denken ell
korte-leTlnijllbclan~en worden losgelatell. De
komende kabinetsformatie is hèt moment om die
keuzen te maken.

\'i/illem-jiJII11<l1lGrondelle is werkZ,1<I1nbi; de Stichting ,•..•'atullr ell Milieu te Utrecht.
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Wie isverantwoordelijk
voor het milieubeleid?
De vorige Nederlandw regering viel over
een onderwerp dat voort kwam uit het
eerste nationale milicuhdcidsplan. Tul
nu tol." is dir ('en unieke gebeurtenis: !la-

gens anders is OOiT een regering gevallen
over wiets belangrijks als maatregelen
die een gezond milieu moeten bevorde-
ren!
De regt."ring Lubbers-Kok heeft als reactie
daarop het milieu-heleid tot pijler van het
regeringsbeleid bevorderd. De andere pij-
lers zijn crhtcr nog minstens even sterk
en dat is tc merken. Zodra de milieupoot
eell beetje groeit vindt men dat het rcgc-
ringsW:bouw gaat wiebelen. Dan moeten
öf Je andere poten óiJk groeien of de mi-
Iicupool wordt gesnoeid (Schiphol, Betu-
welijn).
Daarom is de erkenning, dat het milieu-
bekid één van de pij Ins van het rege-
ring~heleid moet ziin, niet voldoendt". In
feite \'ormt de natuur Je ondergrond
waarop het hele leven (ook dat van de
mens) berust, en daarmee staat het rege-
ringsgehouw met al ziin pijlers op de na-

door Jacob van Noordwijk

Oud-hoogleraar farmacologie
en secretaris van het

Humanistisch Studiecentrum
Nederland.

tuur. P,IS als dat erkend wordt kan men
dl' divt"rst" m'Nheidstaken in de juistt"
proportie~ zien.
Voor een goed milieuheleid i~ het echter
niet voldol'nde, dat de regering dit inliet;
toetssteen voor ht't bell'id van de regering
is de vraag, of er voor de beoogde maat-
regelen een voldoende nuat"chappeliik
draagvlak is, Nu heeft (Je regering wel
middelen om het nU<ltsch,lppelijk draag-
vlak voor een goed miliell-hell'id te ver-
breden, maar die middelt'n l.iin heperkt
en velt'n ("[van vert"isen een duur appa-
raat om de naleving te controleren. Een
middel waarvoor dit laat"te mindn geldt,
maar dat veel bngnmcr werkt, i" voor-
lichting en educatie,

Het heeft heel lang geduurd voordat
men~en in staat waren zichzelf tt' ZIt'1Ials
één van de vele soortl'n levende wt'zens
op aardt', en het idee los te laten, da[ de
ll1t"n~de ht"kroning van 'de Schepping' is
(of een andere romanti~che formulering),
Oaardoor heeft het ook lang geduurd
voordat men inzag, dat beschcrming van
de milit'uom~tandigheden waarondt'r de
mens kon omstaan, noodzakelijk is vuor
het voortbestaan van de mens. Bii die mi.
lieuoillstandigheden hoort een even.
wicht~toestand tussen heel veel soorten
leven, vt'rspreid over de hele aarde; voor
dt' welsoortigheid van dat lt'vcl1 gebrui-
ken wt" v,lak het woord biodiversiteit.
H,mdhaven van de biodiversiteit is g('t"n
luxe, laat staan een hobby \'an biologen,
Deze verandering van ill7Îcht in de facto-
rcn, waarvan het voortbest,lan van lcvcn
op aarde atllangt, l.al doorgaans moeilijk
Lijn voor mt"l1st"n die hun handelingen
[Oc[scn aan t"en eeuwenoudt' [t'kst

Lces vcrdcr pag, 13
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door Simone Jacobus
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mos Oz kroop i

Hijwordt wel het geweten van Israël genoemd en was één van de
grondleggers van de Vrede Nu-beweging. Hij gelooft niet dat er
goede en slechte mensen zijn, wel dat mensen slechte of goede
keuzes maken. En dat ze daar altijd verantwoordelijk voor zijn.
"Want mensen kennen het verschil tussen goed en kwaad," zegt
Amos Oz, de bekendste en meest vertaalde schrijver in Israël.

Simone Jacobus sprak met hem over de invloed van het woord, de
kracht van het humanisme en het vermogen om je

in iemand in te leven.



huid van de Palestijnen
en leerde hun wanhoop,
woede en dromen
begrijpen

Woorden hebben meer kracht dan geweld.
Laat ons niet vergeten dat het woorden zijn
die mensen aan het denken zetten!

Ooit schreef Amos OL J,u het ISTaëlisch-
Arahi"cht.> confkt hem doet denken aan
<.oen ware tragedie. Een treurspel. geha-
secrd op {'en botsing tussen twee machts-
aanspraken. De tragl.'dic kan op de Sha-
kcspcaraanse of up dl' Tjcchovi:13nse wij-
ze ten einde komen. Bij Shakespt'Jre ster-
ven de helden ril boo,doeners, bij Tjc-
ehov is er - ondanks de desillusies, de hit-
terheid {'ll de vergissingen - nog hoop en
In'en. Amos Oz nu: "Ik hrIJ altijd ge-
hoopt op de Tjcchoviaansc oplossing van
dit conflin. ;\u het \'rcdcspf()ct~s op gang
komt, i, die kans groot."

Je zou Amos Ol kunnen trperen als het
gcwt'ten V;In Israël. Hij wa, één van de
grond!.:gg"'fs van Sj"lom Achsjav {Vrede
Nu), een heweging die in 1978 werd op-
gericht en die altijd bereid is geweest om
met de Pale5tijnse Bevrijdillg50rgallisatie
\'an Jasser Arafat tot een vergelijk te ko-
men. Amos Oz bevindt zich in de voor-
hoede van de Israëlische intellectuelen,
En in het Westen vinden zijn gedurfde
stellingen over Israd en duidelijke menin-
gen over bet :\tiJden-Oostenconflicr al-
tijd ef."OI:wwillig oor,

Ilij is ernstig. een tikje te serieus, recht
door z~' en nooit te bnot'rd om dt' poli-
tieke gevestigde orde \"an bt't bnd W<lar
hij 55 jaar geleden werd genoren, een
spit'gel voor te houden, Hij schreef vijf-
til'n boeken - fictie en non-fictie - die iu
" meer tak,u lijn vertaald dan hij ooit zal
kUllTtt'n lezen. In ziln werkkamer, in het
soutt'rrain van t'en hungalow in het
wOl'stijnstadjt, Arad, zijn zeven boekt'n-
planh'n ingeruimd voor zijn boeken en

Je vertalingen, I lij doceert l'Cn paar uur
Hebreeuwse literatuur per wcek aan de
Bl"U Goerion Universitt'it in Bn'rsjl'va
(een grote stad in de :Negevwoestijn)
maar brengt z'n dagen HlOrnamclijk
,chrijvenJ door.
Zijn werk is doorspekt van typische Is-
raëlische thema 's: de oorlogen, dl' joodse
gcsdliedenis, de s!Tijd tussen seculieren
en de orthodoxie, t'n d!."eonflinen tussen
Je Scfardiem, joden van Oril'lHaalse af-
komst l'n de Asjkt'naziem, Je joden van
Europese afkomst waartoe Amos Oz be-
hoort, ,\Iaar hij schrijft in z'n hoeken ook
over universele kWöties als de interactie
tussen mensen, familieverhoudingen, het
functioneren van net individu ell de ver-
Heemding in de samenleving.

Hij beschouwt de kibboets als "de minst
slechte samenlevingsvorm". Hoewel hii
opgroeide in Jeruzalem woonde hij als
volwass!."ne jar!."nlang in kibhol,ts Hulda.
Hij werd gedwongen naaf dl;' gl'7.onde
lucht "an de :'\'ege"woestijn te verbui7.en
omdat één "an zijn drie kinderen asrma
heeft. De kihnoets diende herhaaldelijk
als dl'cor van zijn verhalen, Amos Oz:
"Ik zeg niet dat de kibboets de ideale sa-
menleving is maar het is bl,ter dan het on-
persoonlijk!." le"t'1l van de ~tad. In de kin-
hoers 7.orgen menSl'n voor elkaar. Het

gaat vaak om een keuze tuS~!."Ilv!."rschil-
lendt' tiIltl'n grijs. En als ik moet kiezen
lUssen de kleinburgerlijkheid, de jaloezie,
het gekibbel in de kibboets en het geweld,
de vervreemding en de ol1\'er~chi"tgheid
van de ~tad, kies ik voor de kibboct5. De
kihboet~ nl'staat omd'll de inwoners heb-
ben besloten om alles re delen, om 5amen
de verantwoordelijkheid te llemetl.~

Hij heeft een onnedwingbare drang om
men~en aan te spreken op hun eigen vcr-
amwoordelijkheid. Wam dt' mens moet
zkh volgens hem altijd vcramwoorden
voor zijn handel en wandel. Amos Oz:
"Ik gdoof nin dat !."r zoiets is als een
slecht of een goed mens. ,\lensen maken
wel slechte (Jf goede keu7.es maken en

daar moet men de gevolgcn van dragen.
Ik geloof echt dat mensen weten wat
goed en kwaad is. Ze kennen het verschil,
ook al prt'lenderen ~ommigen van niet.
Toen Ronaid Reagan tijdens een bezoek
,1an de begraafplaats in het Duirse Bit-
burg \'erklaarde dat hij wist dat er SS'er5
begraven lagen maar dat hij als christen
hen niets verwect omdat het jonge men-
sen waren gewee5t, refereerde hij aan het
christelijke begrip 'vergeef hen, want ze
weten niet wat ze doen'. Daar geloof ik
ni!."ts van, ze wisten best wat 7.1' deden.

HlJ.\IA~ISTmaan 1994 9



In de joodse traditie moet je je buurman net
zo liefhebben als jezelf. Ik denk dat dat een
onmogelijke opgave is. Je kunt niet iedereen
liefhebben. Maar je kunt wel beschaafd zijn.

To~n bijna \,ijftig jaar gelrdell in Vilnius
SS-~rs vo~tballkn m~t h~t hoofd van een
zesjarige joodse jongen, wisten ze ook
precies wat ze d~den. liet is waar dat die
SS-ers jong waren, al"httien of negentien
jaar, maar ze wisten precies waar ze mee
nezig waren. Als iemand je vertelt dat je
hen d,1! nil,t mag aanrekenen, moet je
hem neg~r~n, al is 11l'tmijn 'fellow lsraeli'
Jelus Christlls.~

Wederom nuanceert Amos Oz met ver-
schillende timen grijs. "Natuurlijk ma-
ken mensen fouten en n~rgissingen. Iht
is niet erg. Bovt'ndien kunnen dl' intenties
van mensen gOl'd 7.ijn maar verkeerd
"vurden opgevat. En sommige mensen
lijn krankzinnig. Die vormen sowieso
e~n uitzondering, I h:n kun jr niet op hun
dauen <lanspreken, .\-laar in een normale
situatie waarin de een de and~r pijn doet,
is degene die pijn veroorzaakt verant-
woordelijk. Ik heh vele theorieën gc!l'zen
die de daden VJn de nazi',s proneerdell te
rechtvaardigen. De naû's zouden een-
voudige mensen 7.ijn geweest, gehersen-
spoeld, ~en produkt van de samenle\'ing,
Ihar geloof ik allemaal niets van. Want
de samenleving, dat zijn wil. ~
liet zijn de m~IlS~n die het gezkht van Je
s'tlllenieving hepal~n. Amo'i Ol.: '"Ja, elkl"
sam~Illeving. Een marxistische, een fun-
damentalistische en een liberale saml"nic-
ving, het is stn'ds het ultieme produkt
van wat tl1~ns~n doen, van de <lcties van
het volk, Niet de nazi-samenleving zeUl.'
de Duirsers aan tul het kwaad maar het
waren de Duirsers zelf die de nazi-samen-
I~villg hebhen gecreëerd. Kiet alle Duit.

sers ov~rigens. Hij sommigen ging het niet
opzettelijk, of ze wilden het niet op die
manier, Toch bleven de mensen zelf ver-
antwoordelijk voor hun 'iamenlcving en
niet ander'iOm. H~t dot>! nw denken aan
Jat mopje over de professor in de 'iocio-
logie die werd opgesloten in de hadka-
mer. Er werd l'cn smid hijgeroepen die
twee UIlT nodig hall om de professor uit
ue b,ldkamer te b~vrijden. Toen hem na-
u~rhand door de p~rs werd ge"Taagd
wiens schuld het WJ.'i dat hij werd opgc-
slotl'n, antwoordde de professor: 'De
maatschappij'. :\Ltar ik vind dat je de
maatschappij of de geschiedenis ni~t de
schuld kunt gev~n, ~

Om lijn politieke en maatsch,tppelijke
ideeën uit te dr'tgen griipt Amos Ol. naar
het woord. De tJal als middel om mensen
tot hezinning en tot n\lancering~n te
hrengen. De taal als enige uitv.--ijkmoge-
lijkheiJ. "Ik kan m~nsen toesprrken in d~
hoop dal/r luisteren, in d~ huop dal ik 7.e
\'an nlijn st'llldpunren overtuig. Als 7.e
luisteren lal d~ samenleving veranderen.
[k ben I.elf gc~n 'lctievoerder, geen we-
reldverhetcr;nr. Ik hen n'n schrijver, ~en
spreker. De taal is all~s wat ik heh. Woor-

u~n heb hen invlo~d, geen onheperkte in.
vloed maM ze hehben lll~er kracht dan
geweld. In de strijd tussen het wapen en
het woord vierde her wapen altiid de ecr-
ste overwinning Illaar op de lange duur
overwon hrt woord. La,1t ons niet verge-
ten dat het woorden 7.ijn die mcnsen aan
het denken I.ctten!~

Als kind raakl~ Amos Oz raakte al in de
ban van taal. i\;adat hij op vijfjJ.rige led-
tijd zic'h het J.lfJ.bet eigen h,IJ gemaakt,
krahbelde hij verhaaltjes en gedichtje,.
"Ook toen al probeerdc ik ill de huid van
een ander t~ kruipen, me/elf afvr'Igenu
wat ik in ziln positie zou doen. :\Iijn in-
spiratie i'i de voorHelling van een ander.
Ook als niemand mijn boeken zou lezen,
zou ik toch schrijn'n, Het is mijn manier
om me in andl're mensen ill te l~vell. Ik
bcn nieuwsgi~rig naar rnensen.~
Het bracht hem tot de denkbeelden van
Sjalom Acnsiav. De schrijver kroop in de
huid van dl" Palestijnen en leenie zo hun
wanhoop, woede en drortl~n begrijpen.
Hij begr~ep dl' lloochaJ.k vJ.n l'en Pales-
tijn'l; staat. Amos Ol: " Ik vroq; mii af
hoe ik me zou voeleJl als ik PJ.lestijn was.
HUl" mijn po'iitie jegcns Israd wu 7.ijn. Ik
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We moeten vrede sluiten met de Arabische
buren. Niet omdat zij aardig zijn maar
omdat ze onze vijanden zijn.

denk dat ik cr tot op een lekere hoogte in
slaagde te begrijpen hoc een Palc<;tijn
m'er Israël denkt. Overigens beteken[ dat
niet dat ik de conclusies en de acties van
de Palestijnen jegcns Israël accepteerde of
dat ik hun terroristische acties goedkeur-
de."
Dit vermogen tot inleven in de and({c
mens heeft raakpunten met het humanis-
mc. Amos Oz; "Humanisme betekent
voor mij dat de ander bijna net zo be-
langrijk is als jijzelf. Humanisme is het
besef dat een ander mens nooit zomaar
een object, een obstakel of een schaduw
van iets is. Zelfs als de ander de vijand is
of een misdadiger. Hij is net zoals jij7.elf
altijd een subject. Maar ik ben wel een re-
alist. Je kunt van niemand verwachten
dat hij een ander net zo belangrijk vindt
als hij zichzelf vindt."
Niet een opvatting die je tegenkomt in de
joodse traditie. Amos Oz: "In de joodse
traditie moet je je buurman net 'lO lief-
hebben als jezelf. Ik denk dat dat een on-
mogelijke opgave is. Je kunt niet iedereen
liefhebben. Maar je kunt wel beschaafd
zijn. Je kunt een universele houding heb-
ben met als kern het vermogen je in ie-
mand in te leven. Je moet proberen je in
iemand anders te verplaatsen."
Het lijkt een utopische manier van den-
ken. Amos Oz knikt. "Het is inderdaad
niet gemakkelijk. Zeker niet wanneer je
boos bent, of gefrustreerd of egoistisch.
:\1aar dan moet je een beroep doen op je
humanistische bronnen. Zie de ander als
een mens. Probeer zijn gevoelens, zijn be-
hoeften te begrijpen. In het ge/.in, in de
omgeving waarin je leeft, in internationa-
le betrekkingen. Het werkt niet altijd
maar het helpt vaak wel."

De Palestijnse leiders en opiniemakcrs
verwijt hij dat hun gedrag, hun uitspra-
ken en hun keuzes te vaak getuigen van
onwil om zich de positie van Israël in te
denken. Amos Oz: "De Palestijnen heb-
ben het Midden-Oostencon(Jict te lang
bekeken in radicale termen. Ze dachten
heel zwart.wit. Ze hehben er een huge
prijs voor moeten betalen. Hun hele Tra-
gedie had vuorkomen kunnen worden als
ze m,l;H voldoende inlevingsvermogen
hadden gehad. Ze waren koppig en zwol-
gen in zelfrechtvaardiging. ~
De Palestijnen hadden Israd eerder moe-
ten erkennen en moeten instemmrn met
onderhandelingen, Amos Oz fel: "Ver-
geet niet dat wat de Palestijnen nu eisen,
slechts een kleine portie is van war lij 45
jaar geleden hadden kunnen krijgen als er
toen vrede was gesloten. Dat was vijf
oorlogen geleden. Dat was 151.000 Ara-
hische en Israëlische doden geleden. En
waarom? Omdat 7.e Israël totaal afwe-
zen. Israël was 7.0 slecht dat het geen
recht had om te bestaan. Natuurlijk kun
je met meIlSen die zo'n houding hebben
geen compromissen sluiten."

Zijn visie up het :\1idden-Oostenconlfict
wordt mede hepaald door het idee dM dl"

mens, en dus ook een \'olk, recht heeft up
7.elfbeschikking. Amos eh: "Als ik dat
niet zou geloven, dan kan ik heter emi-
greren naar een andere planeet." j"Iaar
dl' vrijheid van een mens is voor hem wel
een relatief begrip. "Ik geloof in vrijhl'id
maar ik vind heel belangrijk dat de mens
zichzelf kent en 7ijn eigen beperkingen
toegeeft. Als ik kampioen zwaargewicht
boksen wil wordl'n, dan kan alle vrijheid
van de wereld me dat niet geven. Ik ben
nu te oud en heh waarschijnlijk nooit de
fysieke capaciteiten gehad die daarvoor
nodig 7.ijn. Het7.elfde geldt als ik een
vrouw 7.0U willen worden. De weten-
schap is ',','elverge\'orderd maar dan nog
zou die ingreep kunstmatig zijn. Dat
soort dingl'n liggen niet binnen mijn mo-
gelijkheden en dus muet ik die uok niet

eisen, ook al heh ik alle vrijheid van de
wereld.
Ik verzet me tegen de kimierlijkc opvat-
ting van vrijheid dat de mens kan doen en
laten wat hij wil. Wanneer ik elke avond
keihard discomu7.iek wil spelen umdat ik
mijn vrijheid opeis terwijl ik mijn buren
stoor dan vat ik he[ begrip \'rijheid te
simpel op,"
En hoc staat hij tegenover de begrippen
gelijkheid en broederschap? Amos
Oz;"Gelijkheid staat niet voor de ge-
dachte dat als ik elke dag vijfhonderd

Humanisme
betekent voor mij
dat de ander bijna
net zo belangrijk
is als jijzelf.

snoepjes nodig heb mijn buurman dan
ook vijfhonderd snoepjes per dag nodig
heeft. Het Wil een karikatuur zijn van heti
begrip gelijkheid omdat je dan veronder-I
stelt d,lt ir buurman precies hetzelfde is,
als jij. Neen, gdijkheid betekent dat je
het recht hebt om anders te zijn. :\lensen
zijn niet gelijk maar hebhen zeker dezelf-
de waarde."
En het begrip hroederschap doet hem
fronsen. Hij aarzelt en zegt dan: "Ik denk
niet dat broederschap in het menselijk ras!
mogelijk is. Je kunt niet iedereen als je.
broedl'r behandelen. Ik vind het voldoen-
de als mensen elkaar beschaafd behande-
len. Ik zou liever het hegrip hroedl'rschap
terugbrengen tot zorgzaamheid."
Wees beschaafd, wees zorgzaam en pro-
beer je in iemand anders te verplaatsen.!

Het zijn waarden die hij hehalve de Israe-
[j's en Palestijnen ook IsraëIs huurlanden
voorhoudt. Maar de meeste Arabische'
landen kennen geen democratie, de tiran-
nie domineert. Amos Oz; "Ik houd niet
van hun politieke systeem, van hun rege-
ringen. Ik hoop dat het zal veranderen
maar dat is niet aan ons. We moeten vre-
de sluitrn met de Arabische huren. Niet
omdat zij aardig zijn maar omdat ze onze
vijanden zijn. Vrede hoeft geen huwe.
lijksreis te hetekenen. Vrede betekrll[ dat
het bloedvergieten zal eindigen. Onze sa-
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Zorg
Zorg
een r'

Wie voor wie zorgt is volgens
haar vooral een politiek

vraagstuk, Want degenen die in
samenleving de macht hebben,
bepalen welke problemen onze
zorg krijgen en hoe. Het echte
verlenen van zorg is voor de
onmachtigen: voor onder

andere vrouwen, migranten en
laag.opgeleiden.

De Amerikaanse Joan Tronto is
gespecialiseerd in 'zorg'. Haar
visie is dat het in zorg draait om
relaties. Mensen zijn veel meer
met elkaar verweven dan ze

willen erkennen en de
samenleving zou er anders

uitzien als we daar naar zouden
leven.

Joan Tronto was in Nederland
op uitnodiging van o.a. de
Stichting Socrates om een
lezing te houden op de

conferentie 'keuzen in de
zorg'. Marjab Slob sprak

met haar.



)Igens oan Tronto:
)or andere mensen kan

• ••ce ervaring zIJn
De westerse ans heeft 'glamour'. Onze
wltuur m'lakr hem tot de hcro'ls<.:hc held
van het ziekenhuis, die in lijn wachtka-
mer met ecn mengding van medeleven en
distantie smeekbeden van patiënrcn aan-
hoort. 'Dokter, red me!' is hinnen dit
stanJaard-M:cnario Je tekst van de zieke,
waarop de dokter antwoordt: 'Ik zal alles
docn wat in mijn WTtl10gcn ligt.' Ik arts
kriigt daarmee veel van on/.e eeuwenuu-
de idealen OVCT Je rationele heheersing
vall het leven op l.ijn schoudt>TS te dragen.
Fen dergelijk scenario zint Joan Tronto
niet. prufcs>Ot Tronto, een kleine vrouw
met twinkelende ogen, werkt bij hd cen-
trum HOl!wcmtudics \'3n het HUElIcr

College in Ncw York ell was onlangs te
gast op Cl'n congres van de Stichting
Soaatcs over kruzen in de gezundheid,-
zoq;. ]\;iet dat het nit"t wHr is dat artsen
veel kunnen. Tronto geeft grif toe dat ie-
dereen in n'kere zin lijn leven aan zo'n
heroïsche dokter te d'lIlken heeft. ,\laar
als je een ethisch verhaal over de gezond-
heidworg venelt vanuit het standpunt
van de dokter, \'erdwijnen andere versies
van een ethiek van de zorg uit het zicht.
Tronto: "\'(Ie dreigen te vergeten dat er
ook nog een patiënt i,. Een patiënt die re-
agl.-'Crt op een hl'handeling, en die daar
wat hij \'oelt. AI, we ons te veel vereen-
zelvigen met de dokter, wordt de patiënt
een object - om niet te zeggen een pro-
dukr. "
Tronto lacht: "Je ziet zelfs dat patiënten
vanuit het perspe..:tid van l'cn arts naar
z.ichzclf gaan kijken. Zo van: 'Dokter, ik
bch mijn heen gehroken. Repareer het
alstuhlieft, dan kan ik \'erder.' Alsof ons
lichaam te vergelijken is met n'n kapotte
auto! Daarachter schuilt in mijn ogen een
totaal verkeerd beeld van wat mensen
zjjn, en uiteindelijk van het type zorg
waarmee we onszelf en unze omgevlllg
moeten omringen

'Zorg' is een centraal woord voor Tron-
({J. Na jMen praktijkonderzoek hl'cft ze
l'en analyse gemaakt van de aard van
'zorg' of 'zorgzaamheid' (een stroeve
vertaling van het veel rijkere Engelse

woord 'care'). Als we 'zorg' op haar ma-
nier zouden begrijpen, zo vermoedt ze,
dan IOU de maatschappij cr heel anders
uitzien. \X'e zuuden oog krijgen \'oor ht,t
maatsl"happdijk helang van onderge-
waardeerde \-erzorgers. \'\'1' zouden in-
zien dat wc beter voor ons milieu moetl'n
zorgelI. Uireindelijk zouden wc ook OIIS-

;;d(in een ander licht ga,ln bezien: name-
lijk als mensen die noodzakelijkerwijs,
omdàt wij mensen z,ijn, allerlei vormen
van zor~relaties met elkaar aangaan. Er
zou werkelijk een erhiek van de zorg om-
sta.ln.
Kalm, terwijl ze h,HIT woorden onder-
streept met preciC7_e gebaren, zq:t Tron-
to: "Voor mij is de vraag: 'wie zorgt cr
voor wie', een immens politiek vraag-
stuk. nat is het binnen l'en gezin, maar
ook in een land en op mondiaal niveau.
Politiek wordt wel eens voorgesteld als
een toneel. :-Ju, dan is voor mij de crucia-
le vraag: 'w,ur is de schijny,'erper op ge-
richt'. De schijnwerper ,taar nu nogal
eenzijdig op de heldhafrige dokrer. Als we
hem op meer 'nederige' zorgrelaries zou-
den richten, krijgen wc een totaal ander
beeld. "

Tronto onderscheidt in haar werk vier fa-
sen van mrgzaamheid, die in de praktijk
niet los van elkaar kunnen be,raan. De
eerste fase is de erkenning van een pro-
bleem dM olwe zorg hehocfr. Pas al, wc
begrijpen dat AIDS-patiënten soms aan
hun bed gekluisterd zijn, weten wc dar !.ij
problemen I,ullen Ill'bben met bood-
schappen doen. Dell' fase gaat gepaard
met een morele kll'dlitt'i/: oplettendheid.
Ik tweede, dnaropvolgenJe fase om-
schrijft Tronto als het daadwerkelijk op
ons nemen \'an zorg. De persoon die
heeft begrepen dat AIDS-pariënten zorg
hehoeven, ,unvaarJt vervolgens \-erant-
woorde1ijkheid vour de situatie en bI"
paalt hoe cr her beste gehandeld kan
worden. Deze persuon stort misschien
geld op een gironummer, of richt een or-
ganisMie voor buJdy's op. De morele
kwaliteit die hiermee samengaat: verant-
woordelijkhl'id aanvaarden.

Fase één en twee van Tronto's I,orgmodel
worden gewoonlijk uitgevoerd door de
m'Khtigen in onze samenleving. Zij hepa-
len welke prohlemen onze zorg behoe-
ven, en hoc de geconstateerde nuden
kunnen worden verliehr. De daaropvul-
gende, heel W<lt minder glorieuze fasen
hlijven over voor de zwakkeren - vrou-
wen, migranten, laag-opgeleiden, kinde-
ren en zieken.
Dar geldt speciaal voor de derde fase, her
daadwerkelijk verlenen van zorg. Dir ver-
eist fysieke <lrbeid, en komt vrijwel altijd
neer op contact met degl'ne die zorg be-
hoeft. I\bar essentieel is deze fase wel.
Een girootje is tenslotte niet genoeg om
de nood te verlidltell. Deze fase staat vol-
gens Tronto gelijk met de morele kwali-
teit 'competentie'. Pas het op competente
wijz.e verlichten van hestaande zorgen,
bewijst voor haar dat we ons werkelijk
iets hebben 'iailgetrokken van een zorg-
vra,lp;.
De vierde faw i, zo mogelijk nog verras-
sender. \'\'ant ook het ollWallRell van z.org
ziet Tronw als een noodzakelijk onder-
deel in Je analyse van zorg. Als we niet
letten op de manier waarop on/.e zorg
uitpakt, verlie/.en we volgens Tronto het
I_icht op prangende prakti)kproblemen.
Zo kan het nmr de wijkverpleegster een
stuk efficiënter zijn om een zieke hejaar-
de snel even eren te gen'u, terwijl de be-
jaarde het belangrijk vindt om zèlf voor
haar eten te I.orgen, ook al duurt dat wat
langer. De beslissing wiens belang hier
het Iwaarste m'K.t wl'gen, kan alleen in
redelijkheid worden bepa,Jld als de vierde
morele kwaliteit wordt aange,proken: re-
;lKerell op gebeurtenissen (en mensen) om
je hel'n.
Als het ClanTronto ligt, worden deze ver-
schillende aspenen van zorg gelijker m'er
verschillende groepen verdeeld. De
machtige helcidmakers zuuden meer van
het d'lgelijbe, praktisdie zorgwerk op
zich moeten nl'men. Her is misschien nier
70 moeilijk om ht,t eens re zijn met Tron-
m's oordeel. '\laar hoc die maatschappe-
lijke orde kan worden veranderd, is heel
wat moeilijker voor te stellen. \ViIlen 'de
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machtig;en' wel anders over lOrg; denken?
Daar hehhen ze [(Kh niet> bij te winnen~
TrOIlW schudt haar hoofd: "Ik denk dat
ze wcl degelijk wat hehhen te winnen, Ot'
geprivilegeerden - en bedenk: dat zijn Ul'-
g;enen met l'en sl:hoonmaakster en een
kinderoppas, dus menSl'n die hun zorg
afdragen op anderen - missen behoorlijk
wat van het leven! Naar mijn ervaring
zijn het vaak angstige mensen. afgesne-
den van een bep'lald soort ervaringen.
waar ze vervolgens op een denigrerenor
manier on'r gaan spreken, Uiteindelijk
zijn ze niet 7.0 menselijk,"

Maar zd( zien deze mense1/ dat 1(',,1,lr-
sc1J1illlijk lIit'! als eel' probleem.
~Inderdaad. zolang degenen die hun lOrg
afkopen - ja. Jfkopen - wlang dil' memen
vanuit hun eigen positie naar vt'fzorgen
hlijven kijken, zullcn 7e inderdaad niet
vinden dat zc veel missen. :-"-Iaarverzor-
gen is eetl COllen'te praktijk, dat is her
mooie, Zodra jc het Joet. merk je hoe
waardevol het is. Neem de nieuwe man-
nen die voor het eerst voor hun kinderen
zorgen. Zij merken hoc ze voortdurend
n'n oogje in hel zeil moeten houden, hoc
ze steeds kleine beslissingen mneten ne-

men. steeds morten inschatten wat de si-
matie is. Zo'n Hun kan namurlijk nog
steeds denken: 'Ik ben blij dat ik dit nier
elke dag hoef te doen'. :\la,lr hij lal beter
kunnen w;larderl'n W;lt zorgen voor kin-
deren [wtekl'nL Als hij enigs7.in, reflectief
i, ingesteld, zal hij begrijpen dM zorgen
een rijke ervaring kan zipl. ~

Toch zal hiil'o(Jrheeld de !'aat U'I/SSrtl
lIooit de Zilll'l.ll1 mii" lel 'eli 1I'(Jrdell.
~Nee, dat snap ik! :\bar de afwas is nier
het eerste waar ik ,Jan Jenk als ik het
over 7.org heh. Als ik die geprivikgeerde
perSOl1l'n 7.0rg voor hun omgeving lOU
willen bijbrengen, zou ik beginrll'i1 met
hl'n verantwoordelijk te maken voor an-
dere mensen, niet voor Je vaar. \'(,'ant pas
in Je zorg voor andere mensen worden
de morde kwaliteiten aandacht l'n re-
spons a,mgesproken, Dan P,IS ollfsUat er
een compleet lx'cld van zorg."

Gewaagd naar het helang V,1I1 die \'icrde,
're;lgerenuc' fase voor ons begrip \',1Il

zorgz,l;lmheid antwoordt TrolHo: ~O.
die is eruóa,ll! Deze iast' maakt hl'l pro-
ces pas rond, ~tet de erkenning van dl'ze
fase sta ik overigens lil een tr;lditil': alle

feministen die heblwl1 nagedacht over
zorg. hehhen erop gewelen dat het in
zorg draait om relarics. Dus als je de res-
pons negeert, Jan la,u je iets heel helang-
rijks weg, Dan gl'draag je je alsof je als
ver7.orger een produkt aflevert, in plaats
van een relatie aangaar. Het grappige is
dat dl'ze vierde bse in 7ekere zin een te-
rugkeer van de eerste fase inhoudt, Je
moet allereerst aandachtig zijn, omdat je
,Inders niet snapt dat iets of iemand je
zorg hehoeft, Maar je moet ook wiJlt'n
knel! op de reactie van dat w;larvoor je
zorgt, Uiteindelijk telt wch het effeCt."

~:\lijn model is gevoed door één V,1I1de
belangrijkste uitgangspunten van de fe-
ministisdll' merhode: als je hegim te den-
ken, moet je wl'tell vanuit welke positie ie
dat doeL \'('anr alles gebeurt in een con-
teX[, en als je het probkt'JT1 dat ie haig-
houdt nil'r in een context plaatst, dan zal
je begrip ervan noodzakelijk oppervlak-
kig blijven. \'\'1' Joen nu te \'aak alsof een
morele beslissing in el'n vacuüm wordt
genomen. In 7.ekere zin streven we lbar
zelfs n,wr: we proberen bij het maken
van onze beslissing af te zien van alkrlei
'wl'vallige. omstandigheden. W'e denken

Joan Tronto:
We zien onszelf
graag als
autonome
eenlingen, maar
in feite houden
we een oogje op
onze buren en op
onze ouders.
Mensen zijn met
elkaar verweven.
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delt uns oordeel dan minder wordt ver-
troebeld door allerlei emotionele rotlOoi,
.\Iaar naar mijn mening wordt ons oor-
deel hierdoor uiTeindelijk juist I'er-
I'urmd ...
~Voor mij gaat ethil'k vooral owr de ma-
nier waarop mellS~1l heT heste tot een
oordeel kunn~n komen, en niet ZOleer
over h~t opstellen van morele principes.
Principes l.ijn het probleem nieT! II~r gaJt
erom hoe mensen die mor~1e principes in
het d.lgdijks leven Janwenden, Daar
\vordt het pas moeilijk. Iloe Jbstracter
wc OUte principes maken T.o.v. van het
dagelijkse leven, hoc slechter we in staat
zijn dil' principes toe te passen, Daar bl'll
ik van on'rtuigd."

Uw //lore/e kwaliteit 'oplet/cndheid' !'er-
eist een soort illtelligentie, umdat je per-
balldell moet kUl/fini tien.
~I'recie,."

Ik !Je/Jhet idet' dal we /liet Kewel/d ::.i;1I
0111 een zekere male I'atl illtelli~ell!ie Ie
l'ertJllderslellell bij een moreel goed pcr-
soon,
"0 nee?"

(Adverlenlie)

WERELDWINKELS

25 JAAR
In 1969 opende de eerste Wereldwinkel.

Nu verkopen meer dan
350 Wereldwinkels eerlijk verhandelde
produkten rechtstreeks geïmporteerd

uit ontwikkelingslanden.
De koffie- en cacao boeren,
handwevers en zilversmeden
ontvangen een goede prijs,

Dat stelt hen in staat
een zelfstandig bestaan op te bouwen.

EERLIJKE HANDEL

Voor adressen van de Wereldwinkels kunt u contact opnemen
met de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels,

Catharijnesingel 82, 3S 11 GP Utrecht, tel. 030-316312

Nee toch? WIeklIlIllen miS tociJ eell hcd
::.orgza.zmpasooll II()orstellell, die niet
slim is?Zu lt'urdel1!'eel tra,fitimll'/e moe-
ders 1!{Jurgt'sll'ld- als lief, maar eClwul/-
diK,.
";\bar dat is precies wat ik ter discussie
wil stellen! Die ,impcic moeder is ge.:n
onintelligent persoon! Het vereist be-
hoorlijk wat intelligentie om een goede
moetier te zijn, Zeker als je meerdere kin-
deren hl'bt, moet je ,te('"cl, afwegingen
maken, 'Geef ik dit kind wel genoeg aan-
dacht in vergelijking met mijn ilndere
kind, hue ga ik om met het nuchtS'ier-
schillllssen mijn negenjarige en mijn les-
jarige I.uun, hoc antwoord ik op de waag
V,1T1 mijn kk,uter op eell manier die voor
haar hout snijdr, hoe beantwoord ik die
vraag Jls ze een tiener is.' Verzorgers van
kinderen moeten die prohlemen dagelijks
te lijf g,I,1I1.En ja, ik denk daT het een mo.
rele kwaliteit is om dJJr intelligent mee
um te springen." (lacht) "Er is veel meer
illlelligentie in de maatschappij dan we
gt.woonlijk ZJen,""

Af,lllr Sl)lllllliKC!'erballden zijl/ bdlOorliik
Ilbstr;lft! Je moet (wer een IJredeblik be-
schikken O//l dc //lJcIJtsre/Jtics tussen dt'
fas/(' Cl/ de Derde Vf/ereldte zien, 1'1/dt'
mal/ier waaml} die betrekking heb/'ell op
!UII/II pasuulllifke lellen. Je hmt 1'1'11erg

aardige, liefhebhende perSOON;;:jil/, ZOII-
der fe daar 0/1/11'bekommeren.
Tronto i, even ,til en zegTdJn: "Wc leven
in een mJahchappij di.: \'eel meer is ge-
vormd door l.orgre1aries dan we wilkn
erkmnen, W('"lien onszelf graag als auto-
nome eenlingen. maar in feÎte houden wc
een oogje op om.e huren en op onZt' ou-
ders, en zorgen we dat on, afval niemand
tot last i,. Dat cloen we vanwege het
soort van wel.en, dat we zijn. \'\'e zijn met
elkaar verweven. Als we in een maat-
schappij zouden 1e\'en waarin we nl('"er
eerbied zouden hebben voor wlke rela-
ties, als wc de verbanden die we in uns
dagelijks leven ,tecds opnieuw aangaan
serieuzer zouden nemen, dan louden we
ook in politiek opzicht veel beter in staat
zijn dit soort globale verbanden te ûen.
\'\'1' zouden getraind raken in die manier
van denken. liet zien van verbanden lUU

Jan ~ell suort gewoonte worden,"
"Her zou werkelijk een heel anJer beeld
opleveren van een mensenleven. VJII wat
het is um goed tt. le\'en. fdeaU)' that's
w!Jat f !JoI}esiJolild ho1ppcn." •

Bock: Joan Tronto, Morallfolil/darics. a
pulitkal argument {or all cflJie of care.
Ruutlcdge: Ncw York, 1994,
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Democratie
krijg je niet voor niets
Vuor ~ederland is 1994 een \'crkic7,ings-
jaar hij uitstek. I)e hu~cn g,lall lot
driemaal toc na,lT de stemhus om Vl,Ttc-
gcnw(lnrdi~crs tc kiC7.cn V'OOT gcmccntc-
t"ad, Tweede K,lmcr en Europees I'arle-
ment. En niets w'ord! lUleef als een uiting
van democratie gezien als vrije verkiezin-
gen. Hel Humanisrisch Instituut voor
Ontwikkelingssamenwerking (HIVOS)
grijpt dit vcrkicûngsjaar d.lIl ook aan om
;l;\lld.lChllc vragen voor lil.' democratie in
on!wikkclingslandcn, want da.1r lijn al
jaren "de democratiseringsprucessen ;1;111

de gang, zij het d.u dele niet ahijd onder
hel formde westerse demucraricconccpl
\'allen. Om aan Je democratisering in
o.a. Azië. Latijns-Amerika en Afrika
meer hckcnclhcid te geven voert HIVOS
in de ma<lnd llIa<lrt de eampa~ne 'Demo-
er<ltie \Vereldwijd'.

II[V05 is een olllwikkdingsorganisatie
die sr<lar voor armoedebestriidinl; en de-
Jllocr<ltisering. Da<lrtoe gedt zij iinancië-
le steull aan de motoren achter de demo-
l.Tatisning, zoals 10kall.' vak- en boen'J1-
bondl'J1, onderloeksinstellingen, kramen,
menseJlfl'chr- en milieuorganisaties en
'lctiegroepen die een hijdrage leveren a<ln
de opbouw van de samenleving. \X'ant
voor I~IVOS is lkmocratie meer dan \Ti je
verkiaingen, de aanwezigheid van el'n
meerp<utijenstc1sd of dfrctieve comrole
van de regering. Dl'mocrarie heen ook al-
les te maken met de strm:tuur van S!:lat
en maatschappij. Als l'en demonatische
structuur onthreekt dan hl'dt dl' demo-
cratie geen kans, hoeveel goeds er ook
'van bovenaf' wordt ingestopt. De echte
demol.Tarisering vindt voll;enS IllV05
va'lk 'van onderaf' plaats door belangen-
organisaties die de opbouw van zo'n
strUCTUur proheren te bewl'rkstelligen.
Belangenorganisaties die beSU;\Tl lilt
mensen die naar de margr van de samell-
1C\'ing z.ijn I;edrongen, zoals vrouwen, et-
nische minderheden en kleine bOl"ren.
Deze organisatil's wordl'n niet altijd rnct
opcn armen onl\',lIlgl"n, Zij moeten er-
voor vechten om gehoord te worden. Dl.'
n<larn van dit gevccht is: democratisering,
Omdat hct HIVOS al ruim 25 jaar dit
soort niet-regeringsgebonden bcLlIll;en-
organisaties in hun gevechr onderstl'unr,
wil zij in de m:lJnd mJan juist voor het
brcdl' scJla van hun activiteiten aandacht
vragen. Ook hoopt zij daarmee haar ei-
gcn bclcid mecr in dl.' schijnwerpers te
z_etten en zo lwt dunateursbesund te ver-
grOll"n, want in deze meer z.akelijk inge-
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stelde rijd ontkomt niemand eraan om
meer a,lIl fondsen werving te doeIJ.
HlV05 doet dat in iedrr grval op een ori-
ginele manil'r. Zu ga,\[ de a'llldJcht niet
alleen uit naar dl'llioaariseringsproces-
scn in de ontwikkelingslanden, maar hij-
voorbedd nok naar het democratisch ge-
halrl' V'1I1onze verkiezingen hier. Ze,> in-
ternationale waarnemers, uit onder meer
Zuid-Afrika, El Salvador en India, mlJen
de gemcl.nrcraadsverkiezingen op 2
mJan kritisch \.olll:en. Hi{'rtol' bezoeken
ze stemhnreaus in Groningen, Assen,
Utrecht en Ih'n Bosch en praten ze met
lokale politici, wijkorganisaties, hewo-
ners uit 'goede en slechte' wilken en asiel-
zoekers, Dit urn de r\ederL1Ildse kiezer
een spiegel voor te houden. \'\-'ant wij :-":e-

Gesprek over democratie
tussen Glastra van Loon en
Deetman
Op zaterdag 12 maart zal Jan Glastra van
Loon, oud-voorzitter van het Hurnanis-
tiwh Vl'rbond in gesprek gJan met Wim
Deetlllan, \uurz.iner \'.111{Ic Tweede Ka-
ml'r O\'l'r dl' problemen van de democra,
tic. Aanleiding voor dit debat in De Balil'
in Amsterdam is bet n'rschijnen van 'De
ruimte waarin wij lnen' - eell sociale, po-
litieke maar vooral een culturele analyse
\.an lil.' puhlieke ruimre. Dl"Ze bruchure
van Jan (;lastra van Loon is n"rschelll'n
bij het wetenschappelilk bureau van D66,
Het I;l'sprek !;x'gint om 14.00 uur. De kos-
ten voor het bijwonen van het gesprek en
dl' brochure bedragen f JO,-, .\leer infor-
matie en reserveren: tel. OiO-J62! S15.

Jerlanders z.ijn cr altijd als de kippen hij
wanneer het elders in de wereld om een
gehrek aan democratie gaat, maar hoc is
het eigenlijk met onze eigen drmocratie
gestrld? KJn dele, ook in de ogen van
huirl"nlanders, altijd wel om_e goedkeu-
ring wegdragen i'
De democratie wordt van allerlei kanten
helicht, o.a. door middel van een confe-
rentie (2] mn.), een ondnhoudend dehat
in Par'ldim (25 mrt.) en een anderhalf
uur durCI1l1 televisieprogramma (30
mrt,) . .\har uok worden er vier jongeren
(lP pad gestuurd n,l<lr El Salvador en Gu-
atemJla, om o.a. door gl'sprekken IIlet
journalisren, hoeren en politici te .\Chter-
hakon hoc het begrip democratie in deze
landen inhoud krijgt.
Het is juist deze wederzijdse uirwisseling
van opvaningen en praktijk {iie stimule-
rend kan werken om actief na tc denkrn
over war democratisering en democrarie
allemaal kunnen inhouden. En dar kan
soms verrasscnde uitkomsten opkoveren.
Zo merkt .\Iarsemela :\Lmaka, toneel-
schrijver en regisseur uit Zuid-Afrika en
~~n \.an dl" gasten in de HIV05.camp'lg-
ne, hij\"Clorberid op. ~Een cchtl' dialoog
tussen l"oord en Zuid betekent ook dat
Afrikanen hun kunst moeten kunnen ex-
porteren n,lar het l"oorden. \X'<larom zou
een Afrikaan geL"n expositie kunnen or-
g'llliseren? Andersom mag van Gogh ook
wekens lIaar Zuid-Afrika. bijvoorheeld
naar 50weto, komen. Leen ons vier Van
Goghs en 5uwl"to is niet langer eell zwar-
te stad.- M.B. •

IIjaMaso nieuwe rector
.Universiteit voor
Humanistiek
Per I februari is prof. dr Ilja .\h~o rl'Ctor
van de Universitl'it voor Humani~tiek.
Hij is de opvolger van Douwc van !lou-
ten, die sinds 1989 de functie van bouw-
decaan/rcctor vervulde. llja .\1aso is sind,
september 1989 als hoogleraar aan de
universiteit verbonden als hoogleraar
met de leeropdracht Wetellsdl/.l(!s(iloso-
(ie, metIJO.io/OIl,ie ('/1 (mderzocksit'{'r.





Zending~drang is hem nit,t vreemd. Even-
min het hooghouden van dl' christelijke
mor,lal. '\-Liar de essentie van zijn poli.
tiek is. zo vertelt Eko Brinkman. fractie-
voorlitrer van het CDA in de Tweede Ka-
ml'r en als lijsta:lJ1voerJer de opvolger
van premit'r Luhher~, dat "je niet alleen
hiddend je le\,\'n kunt doorkomen, WJch-
tend op het hiernamaals. Je moet ook iets
doen om dl' ,amenleving fatsoenlijk te
makl'n. De chri,tcndl'mocraat wil andc-
ren graag overtuigen. Niet van Lijn eIgen
gelijk of van hrt gelijk \'an lijn ideologie
m,ur wel V<I1lde noodt.lak om samen de
handen uit de mouwen te steken. liet
CDA sta,Jt voor het wij-gevoel. ~

liet wih:;e\oel van Flco I~rinkman is een
terugkerend .I,peet in de uirLHingcll v<ln
de politicus. Wat is het wij-gevoel? Hrink-
man; ~I kr CDA is een volksbt'weging.
\'{te willt'lI voor alle groepen in de San1l'll-
leving iets betekenen omdat de samenle-
ving uit verschillende mensen beSTaJ!.
;\lensen afkom,tig uit verschillende eul-
turen met verschillende bdangen. liet
CDA is ecn club die ervan houdt om stt'-
vig te discussiëren .. \har op et'n gegewn
moment lijn wij hereid de hestuurlijke
verantwoordelijkheid op ons te nemen en
mensen op hun eigen veramwoordelijk-
heid aan te spreken. \Xlij inH'steren in het
verantwoonklijkheidsge\'oel van dl'
mensen ..•

Een middenpartij dus met een christelijk
timje. Wanneer de fractieleider de chris-
ten-dell1ocrJtit, als politieke stroming wil
typeren, legt hij: "Gerechtigheid. verant-
woorddijkheid. solidariteit. rentmeester-
so..:hap.Het lijn noties die terug te voen'I\
zijn op bijbelsl' bronnen. Tegelijkertijd
proberen we dIe begrippen te nJllCTetise-
ren. liet hegrip {:erechtigheid is meer dan
er alleen voor lor{:en dat er fatsoenlijke
rCl.:htspron'dures lijn en dat er recht
wordt gedaan. H,;t ga,u ook om mcnso..:n
die in nood zilten en die ret-ht heb hen op
een uitkering. oi een hej,larde die recht

delll(lcratisl:hc traditie heeft meer de nci-
ging om een vcrplichre herverdeling in te
stellen. WJ.ubij de OH'rheid die henwde-
Iing een handie helpt. Wij doen voortdu-
rend een moreel appèl op de individuele
burger om lelf iets te doen."

Nt'en, het CDA heeft weinig voeling met
het liberalisme. ~We zijn een partij die
eo..:nbalans proheert te vinden tussen ver-
",hillende invalshol.ken, verSl:hillende
helangen. NJar ome mening heeft het li-
herali,me te wt'inig oog voor het feir dat
de overheid hier en daar moet ingrijpen.
dJt de overheid bepJalde kerntakl'n
heeft. De overheid moet bilvoorbeeld vei-
ligheitl garando..:rell. Een typische staats.
taak. Ik lOU dat niet graag aan de burgers
owrlaten. \',/ij accepteren overigens het
m'erheidsgez.lg maar het is niet zo dat je
er als burger m('\' bent door enkel een af.
wachtende houding aan te nemen. Ik
mensen mogell hun tijd niet alleen inzet-
ten vour hun eigen hesognes. ~
Brinkman hl'eh niet de pretentie dat ~.ijn
politieke beleid letterlijk terug te voeren
is op de bijbel. "\Ve zijn geen getuigenis-
partij. De bijhel is geen kookboek wJarin
il' een recept kunt vinden. Ot' bijbel is een
hoek d,u inspireert. dat leert welke goe-
de intt,nties je moet hehhen, waarbij k
fouten mag maken en w<larhij je ook tut
gewijzigdc Îmichtrn mag komen. In oOle
opvattingen zijn er geen tijdloze begin,e-
1l.'11die je uit de hiihel hJJIt. Er wordt ons
de opdr,\(;ht gegeven om de waardo..:n ook
in de jaren '90 praktisch vorm en inhoud
te geven. We hebben geen fundamentalis-
tische ideeën waardoor we leggen dar
normen die gisterl.'n golden ook morgen
gelden. ~

Een veranderlijke moraal? Eico Brink-
man knorrig, "Het is niet d,lr we er een
gelegenheidsmoraal op nahouden. Op
ab,fr,KI niwau blijwn deLelfde waarden
gl'lden: Je moer goed doen, je mOt't voor
anderen zorgen. je moer mensen die lil
andere dden \'an (le wereld slechter af

Meer dan andere partijen doet het CDA
een beroep op de mensen zelf om
verantwoordelijkheid te nemen. Om geld,
tijd en energie aan anderen te besteden die
minder goed af zijn.

door Simone Jacobus
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heeft op o..:enplaats ilJ het hejaarden.
oord. ~
De door I~rinkman geopperde begrippen
lijken \"l'rdacht veel op ,odaal dellloo..:rati-
,o..:heheginselcn. Er i, echter een onder-
schl.'id, lIwent de fractieleider. ~\Ve doen
meer een berOl'p op de mell<;en zelf om
wramwoordelijkheid te nemen. In de
praktijk befekt,1lt dat ze geld, tijd en ener-
gie moeten besteden aan anderen, ande-
ten die minder goed af zijn. Ik ,ociaal-

zijn onJerJ,lk bil'den. Waar het mij om-
gaat is welke keu~_e ie maakf in de prak-
tijk van alle dag. Ik denk ook d,u je alle
versl:hillende ideologiecn - de liherale.
christen democratisl:he en sociaal Jem(l-
cratische ideologie - t(Kh vooral up hun
praktische betekenis O1oet toetsl'n. IIl't
ga.u er niet alleen om dat iedereen zijn ei-
!,en heilige bronnen en documenten
Loekt. Hef gaat om welk helcid je voert.
hol' je visie op bepaalde kwesties is. ~



Wij van het CDA vinden dat
het zelfbeschikkingsrecht
over eigen lijf en leden

•mensen niet past
Het heilige bot"k kOl.~tcrt elk mens
cn h(,cfr oog voor elk onderwerp.
Mik bijbel kiest voor arm en rijk.
voor economie cn ecologie, voor
neemdelingen en voor autochtonen.
Dat is wel gemakkelijk go.C!~d 111J.<lr

het lwtckl'llt in de praktijk dat je voor
keuzes kOlllt te staan. \'\o'ie krijgt ('en
woning terwijl er SChaJfSte op de wo-
ningmarkt is? Wie geef je het laamt' hon-
derd miljoen terwijl een hl'pcrktc hoc-
\'cclhcid geld is? We willen t'en ,>,honer
milieu maar wc willen ook Je e(oilumic
verbeteren omdat dl' arnwil VUilNe-
derland het meestl.' last hebbell van
de werkloosheid. liet is dus eell
kwestie van l'cn balans zoch-o.
I kt Iiheralisme l'n dl' soóaal-Jl'-
mocratie kennen een bl'paalde
eenzijdigheid omdat 'le iets te
nadrukkelijk voor de beLIll~en
van een gro\:p opkomen. Wij
proberen compromissen te slui-
ten. Ja, hel wij-~evoel. ~

lid dement van broederschap
lOU volgcm Eko Brinkman in de po-
litiek mOl'ten overh~'ersen. "Natuur-
lijk, vrijhl'id moet cr l.iin en gelijkr kan-
sen ûjn bdan~rijk. \'\-'aar het vooral om-
{':aat is dat k dkaar een handje helpt.
.luist in l'en samenleving die com~
plex, grellz\'loos en waarde\"Tij is
moet je 1I1l'nsell een steuntje in de
rug g•..v•..n. liet is voor een indivi-
du •..en kleine 1lI0\'it~' om in deze
maatschappij onder te gaan. ;\l~
je g~'/eg~'nd b~'nt met een grote
mate van intelligentie of met
ved geld. kun ie toch aan een-
I.aamheid ten onder gaan lon-
der dat iemand iNS docr, ,\Iaar
je kunt ook als dakloze ten onder
gaan. Als je naar deze twee uiter~ten
kijkt. is de uitkomst dat IC iets voor Ie
1\;\as[e moet hetekenen."'
Ilij beaamt dat de kloof tussen de politie-
ke stromingen kleiner is gl'wnrden. ~[k
vind dM eerlijk gC/egd niet w'n ~Iecht
verschijnsel. In het midden van her poli-
tieke spectrum is het drukk('r geworden.
I kt polariserende van vroeger is it'ts

wc~~'i.;bd. Alles is veranderd. Er is OIlZ(,-
kerheid, (lIlveiliJ.,\heid. anJ.,\st. Vaste we-

reldlwelden zijn we~evallen, cr lijkt
geen vijand meer te zijn in het
Oosten en wc z!ln afhankelijker
van andere werelddelen . .\lenSI"n
voelen dat, D,lt hetekent dat de
parrijen in ;\!('(krlan~i gedwon-
gen zijn om alles te bespreken.
Je kum niet zonder meer ze~-
gen 'ik ~ta aan ~k linker Llnt
of ik su aan de rechter
kant'. J•..wordt ~edwungen
om ,llkril'i afweglllgen te
maken ell dan sçhuif je
vanzelf meer naar het mid-

dl'n ..•
Hl.t morele gelijk

van de jaren ze-
ventig IS een
anachronisme.

Tl'genwoordig sraar de discussie over de
haalbaarheid van ideeën en voorsrellt'n
centraal. Eko Brinkman: "l.aaht zei ü;n
van mijn fraetir~enoten 'welvaart erf je
niet, die moet je \"erdient'n'.
Ik denk dat we ollitengt'woon trots kun-
nen zijn op het mooie systeem van sociale
voorzienin~en dat de vorige generaties
ons hebben a,mgt'rt'ikt. ~Ll;\r om die wel-
vaart op de langere rermijn rl' handhaven
zijn we nu hereid cen aantal van onze ge-
dragingen uit hd verlNll'n ter discussie re
stellen. Dar is al hed w;tl. Iemand die aan
zijn eigen ideologil' en beginselen hlijft
vasthouden hl'cft met zoiers moeite. [k
ht'n er wel gelukkig mee dat de politiek
iers mindt'r punti~ j.; geworden, ~

In l.ijn grote werkkamer op het llaagse
I\innrnhof vertelt Eko Brinkman (45) d;H
hij van huis Uil he~'ft geleerd dat de mens
vt'rdraap:a;un moet zijn. Opgegroeid in
een burgernwesrersgl'zin in het dorpje
Giess~'nJ.ll1l in de Albbs'il'Twaard werd
hcm respe<.:t voor ;lndercn hijgehracht,
"Ik ben opgevoed in een milieu w,ur rlke
str;l<1t Lijn eigen kerk had .. \lijn ouders
hehlwn ons altijd goegd dat je niet mag
prelt'nderl'l1 gelijk te hehben waardoor je
nit'ts met anderen te maken zou hebben.
Je mot't in dl' huid van de ;mdl'r kruipen.
~iet all •..•."n omdat je verdraagzaam lI10et
Ijjn m,t;H ook omdat je moet samcnwrr-
ken. Je hebl dc opdra<.:ht met c1bar in ge-
sprek tt' zijn om - l'n dat is een ~root
woord - de waarheid te vinden, .Ic heht dl'
opdr;u:ht re zoekcn naar wat ons bindt.
Je mot't anderen dc ruimte gunnen, je
moer lIaar ,1ndercn willen luisteren. Ik gr.
loof nier in her nut van ruzie."
De politià krCl'g hij met de paplepel in-
gl'goten, met ,lIs gl'volg dat hij politicolo-
gie aan de Vrije Universiteit van Amster-
lbm studeerde en zi<.:hin 1973 hij (toen
nog) de ARI', het politieke nest van zijn
vadn, Hnsloot, Hij maakre een hliksem-
carrière. TOl'n hiJ amper dertig i;ur wa~,
werd hij diredeur.generaal op het .\Iini~-
tl'rie \"111 Binnenlandse Zaken. Vier jaar
later Jiendl' hij als minister van WVC EI-
co Urinklllan: "Iedereen necmt I.ijn eigt'n
görhiedenis mee, Ik ook. '\laar het is
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Het CDA is geen getuigenis-partij.
En de bijbel is geen kookboek waarin je
een recept kunt vinden.

niet w d,lt ik rlkr dJ~ over Je bijbel buig
l'n me aivr.lag wat kert bijhelhooid~tuk
A en wat ll'ert hijbelhoofdstuk H over het
volgende praktische problel'lll. Wat hij
ons thuis geheurt - te~enwoorJi!, nwt
mijn vrouwen kinderen - is dar we vanuit
een ehrisn'lijkc traditie voortdurend in
gesprek ziln over maatschappelijke
vraagstukken, :\ie! elke dag hoor. Neem
van mij ,un dJt er in Huize Brinkman
ook !,estreefd wordt naar lolletjes."
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Enige drang tot adie lOU de CDA-fradir-
leider kunnen worden wegedieht. "Ik
vind niet dar je jr opvattingen over de
maatSl:happij alleen vanuit een leUllstuel
hij de open ha.H\l onder ren gla~ wijn
moet \lit~preken. Je moet met jr hrnen in
de modder ~taan. Je moet ervoor vechten.
En mijn intrrpret;nie van de bijbel is dat
Je voortdurend jezelf ondervraagt wat j\'
met iets of iemand wilt rn dort. Een soort
heilige opdracht. Er i~ ook rrn ekment
van tTOost en hescherming. Ja, dat is abs-
tr<lC!, (;od is voor vekn een weinig con-
crret iers. Voor mij is GoJ iet~ of iemand
tot wie je op een gegeven moment je we-
vlucht kunt zoeken, bij wir jr troost
vindt. "
I kt is eveneem van hugerhand hep<lald
dat de mens gcen zrlfheschikkingsrccht
h\,ett. Volgens Eico Brinkman is de mens
eigenlijk te nirtig om ecn heslissing als
l'Ulhanasie te nemen. "'Vij vinden d<lt het
zeltllesehikkingHecht uver rigen lijf en Ie-
drn mensen niet past. Je hrbt het leven
grkregcn om er na<lr de om,tandighedl'n
het heste van te m<lken, Dat wil niet ll'g-
gen d,n men,en een verlengstuk zijn van
een mal.hine en dat je tot elkr prijs hrt!e-
ven met techniek, pilll'n ell poeirr, moet
\"l."r1rngen maar we geloven niet in een
soort hedonisme. Niet alleen het mooie
en het nuttige telL Jr mag mensen niet al-
In'n op het praktische nut heoordclen. ~
Een nogal paternalistische opvatting. Wil
Brinkman het volk daadwrrkdijk mor
'verkeerde' il17ichten Iwhol'Jen: Brink-
man, ge'irritcerd: "h'n mens hecft er
recht op d.lr ,lIlderen hem of haar bij-
sraan, Als iemand in de put zit en zelf-
t1100rdlwigingell hn'ft, moet jr pmhrren
die persoon op bet juiste pad te krijgen.
Als men,en tegen het einde van hun leven
komen, i, het in z.ekere zin wel gemakke-
lijk om te zeggen 'ncem een pilletje dan
word je lijden hek ort'. "
En toch, het blijft ,unmatigend-alsoi dl.'
men, olllllundig is. "Ik z,11niet ontkrn-
nen dat er lllel\';en zijn Jie stevig in hun
schoenen staan en die de moed en de in-
tellectuele cap<lciteit hebben om een dl'r-
gclijke hesli"ing goed af te ",,'egen. Maar
veel JIIrnsen kunnen dat niet en zijn aall-
gl'wl'Zl'n up dl."hulp van andrren. lIoven-
dien plaats jl' jezelf buiten de samrnle-
ving, Je zegr 'ik hen hil'r wcl een tijdjr op
aarde, ik doe nutrig\' en a'lrdige dingrn
ma.lr ik ,rap eruit als her mij niet bevalt'.
Ik probeer me wcl te verplaat,en in de ge-
,lichten van een ander maar ik vraag me
af of jr wd mag zeggen 'de wereld muet
helllLlM zondrr mij doen'. \'I;'ant wie he-
paalt of een leven nog nut hrrfr? Het gaat
lIIij om de ondl'rliggende grdachtengang,
Ik nwrn werkelijk dar erll samenleving

hoort te bestaan uit jOllgr en oude men~
sen, uit mooie en lelijke men,rll, uit men-
sen die nut hehhen en mensen dil' ogen-
~chijnlijk l.ijn afgeschreven,"

Dat de meerderheid van de i\'ederlanclse
bevolking niet geporteerd is van dergelii-
ke helrrende, ehristclijke opvaltingen -
getuige de voortslepende politieke discus.
sies over ellthana,ir - i'i voor hem weinig
relevant. Elco Brinkman; "I let CDA pre-
tendeert niet dat er een algemeen geloof
is. Er zijn tal \'an interpretaties van die.
zdfde bijbel. Daarnaast ziln er ook niet-
christelijke rrligie, rn ideologieën. ieder-
een zoekt in zekerr zin ren houvast, (lok
als een gelooi op de menselijke mogelijk-
heden is f!;erieht, Ik wil er gel'll woord.
spellrtje van maken maar her is mij iets te
simpd samengrvat dat hrt christen dc-
mocratische tracuar alle men,cn ver-
plicht om ~èn Wl'g te volgcn."
Op de vraag of de nlelJS in begillsrl gord
of slecht is, antwoordt Brinkman aan-
vankelijk neutraal: "Ik denk dat Je mees-
re mensen probrren er het beste van te
maken." Uirl."indelijk mlgt een hiihl'lse
uitleg. "Dl' mens is van namre tot het
kwaad geneigd. fo..tijnwaarnrming i, dat
mensrn zich realiseren dat ze iouren ma-
krn. Sommigr me",en maken bewust
foutl'n llIaar toch denk ik dat mensen al-
tijd op zork zijn naar het heste. Iloewei.
liet hesrr i, een zeer rclJtiei begrip. Het
is onvolmaakr en onvolkomen. ~
km het geluk van de men, kan de politi.
eu, slechts gederltelijk bijdragen. "Je
kunt bepaaldr condities crráen waar-
door mensen grilJkki~er ziin. Op het mo-
ment dar wij zouJen zeggen - uat dl .••.'n
we niet hoor - bejaarucnoorden ,ehaHcn
we af rn mensen dil' nier aan een ver-
pleeghui, roe zijn moeten zichzelf redden,
dan dragen we hij aan hrt ongeluk van dl'
bejaarden. Als ik hl't omdraai en stI.'l dat
we de mensen zekerheJl'n bil'den naar.
mate hun om,tandighedell brhoeitiger
worden, dan dragen we hij aan het geluk
van deze he\"olkingsgroep. D<lt is niet al-
lel'n hrt vrrtoningsrecht van I';rinkman,
WiJlrgells oi Bolkestein maar heeit te ma-
ken met de taak van d\' politiek. Ik heh
niet de pretentie dat Brinkman t\ederlan.
dcrs even gelukkig maakt."

De invloed "an de politieu> op dl' ,amen-
leving normt Eko Brinkman gninf!;. "De
wrreld verandert rlke dag. AI, ie een
strekproef 7.0U doen onder :"ederlandl'rs
om vijf voor acht's oehtends eTlhun ant-
woorden vergelijkt mer wat er om ,tcht
uur op het journaal word! gemeld, dan
denk ik dat negenennegentig van ue hon-
dl'rd menselI andere dingen zq;gen dan



Mijn interpretatie van de bijbel is dat je
voortdurend jezelf ondervraagt wat je met
iets of iemand wilt en doet. Een soort
heilige opdracht.

het nieuws meldt. Misschien een merk.
waanlig voorbeeld maar ik denk dat
mensen voortdurend op zoek zijn naar Je
antwoorden van vandaag. In het zieken-
huis is de patiënt er vandaag anders aan
toe Jan morgen. Er zijn honderdduizend
voorbeelden om aan te geven dat de we-
reld niet alleen veranderbaar is maar ook
verandert. De politiek kan dit proces een
beetje STUrendoor te luisteren naar wat
mensen willen. Maar de samenleving is
niet maakbaar. Je kunt nier zeggen 'wij,
vanuit de politiek, trekken een plan voor
de wereld en de mensen moeten zich daar
naar voegen'.• \tijn opvatting over poli-
tiek bedrijven is dat het van onderop
moet komen, vanuit de basis. Wat ik al
eerder zei. Wij bij het CDA zijn veram-
woordelijke mensen die samen met ande-
ren op pad zijn."
In hoeverre legt Eko Brinkman daadwer-
kelijk zijn oor te luisteren bij de basis?
Voorbeelden te over van politieke stand-
punten die de zwakkeren in de samenle-
ving treffen. Zo pleitte hij voor het af-
schaffen van het minimumloon waar.
door werkgevers werknemers voor een
hongerloontje in dienst kunnen nemen.
Brinkman: "Je moet je bij zo'n kwestie
afvragen wie er nadeel en wie er voordeel
van heeft. De werkelijkheid is dat een
groot aantal jonge mensen niet aan de
slag komt. Zij komen wel aan de slag te-
gen een lager arbeidsloon waardoor zij
op de arbeidsmarkt terecht komen. Dan

kunt 11 zeggen 'je kiest voor de werkgever
en niet voor de werknemer', Neen, mijn
stelling is dat je voor de werkloze kiest
die werknemer wordt. Bovendien help je
de werkge\'er en de samenleving."
Tegen elke prijs?
"In Nederland praten wc niet over een
salaris van een gulden per uur. We praren
over de marges rond het minimumloon.
Het alternatief is dat de duizenden werk.
lozen een permanente uitkering zullen
hebhen en dat 7,ein sociaal opzicht sreeds
meer aan de kant komen te staan. De
mensen die werk hebben die redden zich
wel. De discussie is hoe krijgen we de
mensen die niet werken aan het werk.
Het is a-sociaal om mensen. werklozen
en andere hulpbehoevenden. aan hun lot
over te laten. Het is een moeilijke kwesrie
maar als je als christen-demoaaat dit
soort discussiesmijdt, ben je gemakzuch-
tig. Ik durf die discussie aan. Ik ~'erberg
me niet achter loze beloften."

Is het niet frusterend om de boodschap-
per van her slechte nieuws te zijn? Elco

Brinkman: "De taak van de politiek is
om onderwerpen ter discussie te stellen
en niet om om de hete brei heen te lopen.
Als je dat doet, zorg je voor frustratie.
Want je wekt dan de indruk dat cr niets
aan de hand is terwijl je later door de om-
standigheden wordt gedwongen om
maatregelen te nemen. Als iemand de po-
litiek in gaat om alleen mooi weer te spe-
len, is hij slecht gemotiveerd. Natuurlijk
vind ik het vervelend. Ik ga ook liever
naar de Amsterdamse Staatsliedenhuun
met de stelling dat morgen alle huizen
worden opgeknapt en dat er voor ieder-
een werk is. Dat zou ik het liefste doen.
De bittere werkelijkheid is dat je slechts
mondjesmaat de situatie kan verbeteren
en dat je keuzes moet maken." •
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Bolkestein over
homo's en
islamieten
In h<..>rint~rvit."w met dt"
heer BoJkestein in d••.•
Humanist van
novemhcr "93, komt
van Je liherale
voorm,lll C'cnheeld
naar voren waarin veel
humanisten zich zullen
hcrkl'nllcn; vrijheid nJl

meningsuiting, scheiding van
kerk ril sr;l3t, non.
Jiscrimin:ltie. ;ll1cs
gdunJectd op ratÎonalistllc.
humanisme en christendom.
Ook het
,clfhc<;<:hikkingsrccht noemt
hij in het interview alsn1l'd ••..
~cen zekere sensitiviteit
jCgl'IlS anderen", hetgeen
Simonc Jacobus een
opmerkelijke uitspraJk
noemt tegen de ;Khtergrond
van i)olkcsteins upstelling
mer heTrekking [()( het
prohleem van J.sidzockcrs.
Er is meer. ~lslJmitischc
sçhooJmeisjes mogen ('en
hoofJdoek dragen hoewel
dil' hoofJdoek natuurlijk
voor heel wat meer st,Ut d'\l1
alleen het bedekken van het
haar"', ~egt de liberaal in de
VolbkrrlT\t v,m 12 wptember
'91. Ik denk dan aan die
kinderen van buitl'nlandse
gelukzoekers, Hoc muetcn
die zich voelen in een land
ml't een politiek leider die
zÎ<:hzulke uitspraken
verourluoft? Bolkestein mijdt
de besnijdl'nis vall meisjes
aan en ~il,t daarbij over het
hoofd dat Islamitischc landen
door regelgeving dit
\"erschijnsel trachten in te
dammen. Zijn hetoog is
onevenwidltig Jls hij voorhij
ga;u aan bijvoorbeeld de
inn~st en kindl'rmishandeling
die in onze christelijk-
humanistis<:h\' <:ultuur nog
nauwelijks bespreekhaar is.
Paviljoens vol verminkt\,
slachtoffers tellen onze
psycbiatrische ziekenhuizen,
Ik verwacht van een liberaal
politicus dJt hij vI.a,uden van
humanistische tolerantie
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\wdedigt, maar hij pakt de
zwakste groep via de mnlia.
Laten wij humanistcn pleiten
voor intensiever overleg
tussen Ilt'dt'rland'ie en
nll'delandse vrouwen over
hun positie.
Het gevaarlijke van h\,t
hetoog van Bolkestein zijn dt'
ontwapenl'nde humanistisch-
lil.••..rale uitspraken waarmec
hij intokranlil' voedt. Zo
zegt hij dat vet'!
homnsexuc!l'n dil' hij keilt
huitengewoon aardig zijn
voor jonge mensen. En dan
komt hij met het stereotype:
~Aardige, w;ume men,en die
juht heel geschikt l.ijn om
kinderen ks te geven", Zou
hij e<:ht niet weren dat
homosexuelen ook barkl'eper
kunnen zijn, of ,o!dJat, of
managn? En dJt hij in de
ogen V;1Il\'ele ~anderen" een
cultuut \'all ~tropda,sen en
jonl'ensseminarie,
vrnel'emvoorJigt?

jJn Hil;lrius (Castricum)

Goede keuze
.\-\ct veel genoegen heh ik uw
winternumml'r O\'l'r keuze,
gelezen. Vooral het artikel:
'\'i7erk: valt er wat te ba,en?'
l'n de bijdra!;e van S,111dra
,"an Kampen ('De volgende
stap') waren mij uit hl'{ hart
!;egrepen. Zelf heb ik l'nkek
jaren beleden hl,t besluit
!;l'nOmen mijn baan op te
zebben, en ik heb daar geen
seconde spijt van gehad.
Integendeel, hct WilSeen
kelue die ik achteraf graal;
wd eerder had gema,lkl,
Inmiddds weet ik dat het
\'Cd "l'zonder voor me is om
als fredan<:er werk te Zoeken

waar mijn han naar uit kan
gJan en waarin mIJn
kwaliteiten tot hun recht
komen, dan genoegen te
nemen met een werksituatie
die alleen maar vervdinb en
frustratie opleven.

Simone van d(n Berg
(Unecht)

Bestrijden
en samenwerken
De brief van IJ. de jong
ondl'r de kop 'Cliteur,
Rushdie en de P'IU,',
afgedrukt in het
fehTLlarinummer van dl'
Ilumani,t, geeft aanleiding
tot een reactie, De Jong geeft
enig <:omment:lJr op de rede
die ik heb gehouden op het
batHe congres van het HV,
DaJrbij baseert De jong zich
op het vcr,lag van hel
nmgres, Ik lOU willen
b\'plciren dat De jong de n'de
z,elf nog eens UPW;1Jgt hij het
HV om te bezien of ook dan
zijn bezwaren overeind
hlijven. De rede wordt
overigens ook in het
m;l<lftnummer van
Rekenschap gepubliceerd.
Voorlopig wil ik er toch nog
dit op zeggen,
Ik heb leker nil.t bedoeld mij
~allC{'n maar" strijdvaardig
Jf te letten legen ayawlhth 's
die SJlman Ru,hdie ter dood
\'eroordelen, god,dien,tig
fUlllbmenralisme in Amerika
ell de paus. Hoewel ik dele
zakt'n beslriidenswaardig
at.hl (hi\'r ligt wdlil'ht een
punt van wrschil ml't De
jong) gaat het hierbij om
enkele voorheelden dil' met
andere zouden kunnen

Brieven zijn welkom.
Houdt u het wel kort, De
redactie behoudt zich
het recht voor om

brieven in te korten ol
niet te plaatsen

worden aangevuld. Tot n'n
aanvulling zou ook kunnen
behoren het door De jong
genoemde extreem
nationalisme en racisme.
Zoals uit de redl'
nadTLlkkelijk blijkr (en
wellicht niet uit het verslag)
ben ik mij ook heel goed
bewust \"'1Ilde mogeliikheid
tot samen\Vl'rking met
andere ,tromingt'I1 tegen
ami -h 1Im'l nistische
tendenzen. I Iien.oor \'erwijs
ik gr,l;lg na,lt het project over
'Burgl'r~\.hap,
k\"ensbes<:hollwing en
criminaliteit', l'en
samenwerkingswrband ,'an
het Ilumanisti"h
StuJil'centrum,I)t'
Kathulit'ke RJad voor Kerk
en Samenleving ('n het
l\-Iulridisciplinait Centrum
voor Kerk en Samenleving
("gl. gelijknamige hoek
onder redactie VJn
ondertekende, P.A. van
Gennip elJ 1. Laeyenul'ckerl,
Samenwerking is echtl'r iets
Jndas dan De jong
\"oorstdt. De suggestie VJn
Dl' jong Olll aan "positieve
otJtwikkdingen binnen de
R.K, hork in :\"ederLllld,
zoal~ re<:entl'
bi"ch ops!X'noemingen "
,tandachr in dl' Humanist te
bt>steden, \'Jlt huiten mijn
<:ompl'temie, m,lar ik wil De
jong wel tegempràen
wanlll'l'r hij s.:hrijfr dat mijn
pleidooi voor vnstnking \"all
de hezinningsfUJK'tie niels
ander, is dat wat ue P'iUS in
Vl'ritati, Spendor beweert.

I'aul Cliteur (Amsteruam)
(1',111/Clitc//r is a/gemeell
I'uor:itlcr 1'<111 het
HIIIII,mistisciJ \'crlmlld)



Nieuw hoofdbestuur aangetreden

Interviews met o.a.
Nelleke Nicolai, René Diekstra en Jaap van Ginneken

Keuzenummer nog te bestellen

Op het congres van het Hu-
manistisch Verbond op 20
novemher in Utrcchl werd
een geheel nÎeuw hoofdbe-
stuur gekol.cn. Met z'n IC-
venen zullen zij hel Huma-
nistisch Verbond verder

moelen sturen in de nieuwe koers die de
vereniging is ingeslagen. Laten wc even
voorstellen.
Op de achteTsIc rij links PauJ Cldeur. Hij
is de nieuwe alll;cmccn \"oorziucr van hel
Humanistisch Verbond. Hij is universi.
tair hoofddocent Encyclopedie van de
rechtswetenschappen aan de Rijksuniver-
siteit Leiden. Daarnaast is hij al jaren ac-
tief in de humanistische beweging. Naast
hem JooP ['uts, de nieuwe secretaris van
her bCSlUUf. Hij is regisleraccounlanl met
specialisatie in het organisatorisch cn be-
drijfseconomisch veld. Op de foto rechts
naast hem Aad van Oosten. Hij heeft so-
ciale psychologie gestudeerd en was tot
voor kort directeur van Humanitas.
Naast hcm staat F.duard Polak, die mar.
keting- en later directiefuncties bekleedde
bij enige grote bedrijven. Jarenlang was
hij bestuurslid van de HSHB, de huma-
nistische Stichting Huisvesting Bejaarden
en de Vereniging Nederlandse Bejaarden-

Wie krijgt de Mr.A.E.Ribbius
Peletierfonds-prijs 19941
Mevrouw ,vlr.A.E. Ribbius Peletier
(1891-1989) heeft haar leven lan~
geijverd voor de emancipatie van de
vrouw. Zij liet een deel van haar
vermogen na aan het Humanistisch
Opleid ingsinstituutlUn iversiteit wlOr
Humanistiek. Hiermee is een fonds
gesticht dat om de twee jaar een prijs van
f 5000,- uitreikt aan de vrouw of man
die, handelend vanuit humanistische
beginselen, een bijzondere hijdrage beeft
geleverd aan de emanópatie van de
vrouw.
Tevens zal het fonds een bijwndere
(wissellleerstocl vestigen aan de
Universiteit voor Humanistiek. Thema
voor deze leerstoel is 'reminisme,
humanisme en emancipatievraag-
stukken '. De leerstoel zal voor bet eerst
worden bezet in het cursusjaar 1994.
1995. De eerstvolgende uitreiking van de
prijs vindt plaats op 4 november.
Gemotiveerde opdrachten kunnen tot en
met 31 mei worden gestuurd naar:
Stichting :\lr.A.E.Ribhius I'eletierfonds,
pla Universiteit voor Humanistiek,
Posthus 797, 3500 AT Utrecht. U kunt
ook een informaticfolder aanvragen: op
dinsdag tlm vrijdag via tel.or. 030-
390169.

oorden. Links voor op de foto Roy
Geurs. Hij heeft geneeskunde en politico-
logielbeswurskunde gestudeerd, en
werkt als beleidsmedewerker verslavings-
zaken bij de GGD in Ronerdam. tot voor
kort was hij \'Oorzitter van de Jonge Hu-
manisten. Naast hem Ida TImenes, socio-

Veel mensen bestellen een extra exem-
plaar van het speciale winternummer van
de Humanist over Keuzes in het leven.
Bijvoorbeeld omdat ze een exemplaar
aan een goede vriend, vriendin, familie-
lid, huur of kennis willen geven. Extra
exemplaren bestellen van dit nummer is
nog mogelijk zolang de voorraad strekt.
Hoe u bestelt: Maak per exemplaar
f S,45 (dat is inclusief pnrti) over np girn
58 van de Humanistische Pers te Utrecht
onder vermelding van 'Extra exemplaar

loge en werkzaam bij het Project Ma-
nagement Buro van de gemeente Amster-
dam. Rechts van haar Liesbetb Mulder.
Zij is afgestudeerd aan het conservalOri.
urn en is muziekpedagoge piano. In het
HV was zii o.a. bestuurslid van de HV-af-
deling Leiden.

Winter-Humanist'. En als u meerderc
exemplaren wilt, gireer dan evenzovele
malen f 8,45 en venneldt hoevecl extra
exemplaren u wenst. Wilt u meer dan 10
exemplaren, dan kunt u ecn fik~e knrtinp;
krijgen. Neem dan contact op met ons
(tel. O]O-.~ISI45). U kunt het winter-
numnler ook bij de receptie \'an het cen-
traal bureau van het Humanistisch Ver-
hond verkrijgen voor f 5,95 (Nieuwe-
gracht 69a in Utrecht)
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School voor kunstzinnige
therapie en psychosynthese

Dri(~j.arig(~uplt'illing
gedurende negen
w~ekdIHlt'n IIt~rjan.'

1'1.O-onJerhandebar Aboe Aba de h-
raëlische ondertekenaar Savir - de bekro-
ning I'an driekwart ja'IT gd1eim onder-
h'lIIdelen op diverse locaties in Noorwe"
gen.
Hl.t braëlisclll' onderhande1ingsteam he-
stond bij hl't bl'gin van dele onderhande-
lingen s1cchts uit ene Yair HirSl,;hfl'ld, do-
cem .\lidden Oosten-Studies aan de Uni-
\'Crsiteit van 1 bib, en Ron 1'1Indik, voor-
malige student van Hirschfcld en diens
'secolllbnt". Deze alll'rn'rstl' olHmoctin-
gl'n waren in feite hun privé-initiatief.
Dc pas wist niet gocd war zij aan moe,t
met deze ohSCllre freeli.lllCe fsraeli peace-
niks (The 1':ew Yorkcrl, ook wel ,ucidt'lI-
tailollrists jn histnry rn /Jack dl<llllld-di.
plomarl'n genoemd.
Hir-n:hfeld wordt wel getypeerd al, cen
'Professor Zonneblol'lll', maar dat hij al.
lerminst een toevallige pa,S,lIlt is in Jc
Pale,tijlb-Israë1ische geschiedenis, blijkt
uit het teit dat de I'LO expliciet aangaf
meI hèm te willen praten. En achter,1f he-
schouwd heeft Ilirschfl"lds iIl7.et meer op-
geln'erd dan het vliegtuig vol Israëlische
diplomaten d,H wekl."lijks richting \Vas-
hington doog voor dl."officiële \'Tedcsbl'-
sprekingen,
In belangrijkl' punten in het akkoord is
lijn h,lnJ te herkennen en veel van wat cr

De vrede van Hirschfeld
]>or(ret van lic braëlische Jiplonulal
Yair Hirschfdd,
Afgelopen ,eptember schudden de hraë-
lische premil,r Ibhin en PLO-leider Ara-
fat elkaiH de h:!nd in \'('Jshingwn; een
histori~ch moment d,n een onomkeerba-
re ver,mderinl; in het .\-lidden-Oosten le-

IwegbradH. De
ontmoeting op het
gras van het \'('itte
Huis zou echter
nOOIt hehben
pb.nsgeh'h.1 'lIs
enkek weh'n eer-
<la - vroeg in dl'
odnend \',111 20
augustLl' in het
~oor,e I"l}rstl.lijke
gastemerblijf 111
0,10 in aill. stilte
niel l'en akkoord
\\las getekend lUS-

sen Israël en de
PLO. D,ur en
[oen omllt."lsde de

TELEVISIE

\Vocnsdag 9 maar(
Nederland t
12.38 -23.18 uur

Adverlentle

'V". I AU;jW /loo(leioren;;traat 12
~_. 7201 Dil Zutphen

Tel. (OSï!)()) IYB<J()/20,JlI

Maandag 2S maart

Getuigenis
Herinneringen van Dmirri
Sjostakovitsj. Deze door de
componisT ,Wil zijn vriend
Volkoll gcJictenJe memoires
zijn t'en verbitterde afreke-
ning met het stalinisme, de
censuur en de repressie. Om
7.ijn 'decadente' mU7iek beeit
Sjostakovitsj nog,]l ('('11> over-
houp gelegen JIId het regime.
In 1949 werd hij ucsoncl,mh
hekroond met de Stalin Prijs.

J. van Oudshoorn

Maandag 21 maart

RADIO

Een programma oveT Je
meeSl zwartgallige en een van de meest
indrukwrkkcnde ameUfS uit Je Neder-
landse literatuurgeschiedenis. pseudo.
niem V;lll de I hugse J.mhrenaar j.K. fe)'l-
brief, die leef Je van 1876 tot 1951.

,\1aandag 7 maart

Ideeën van Multatuli
Zaterdag:; ma;1Tt houdT Jan (;lasrra van
Loon de ja,\r1ijkst' Multaruli-Ia-ing. In
die lezing gt'efr de dOOf het .\tultatuli-ge-
l100T>chap uit!{l:'nodigdl:' sprl:'ker lijn visie
op de s..:hrijver van "tax Havelaar, ;-.Jaar
aanleiding \'an de lezing praat l10nb
Verdurmen I'andaag met de voorzitter
van het genootsehap, J.J. Oversteq;('"n,
Centra:!l staan Multaruli's Id('"eën.
S'lmenstelling en pr('"sentatie; Ilonka Ver-
durmen.

HU,\IA;.JIST maan 1994 2.(,



is bereikt, is ht,t n:sultaat van Ilirschfclds
jarenlange persoonlijke contKten met
PLO-leiders. Het feit dat Ilirschfeld nau-
welijks bekend was hij het grote publiek-
uuk nit.'t in Israël - maakte het mogelijk
dat hij en I'undik w'n twintig keer onup-
gemerkt naar Oslo konden vliegen voor
brainstorm-sessies met Ahoe Alaa t.'t1zijn
tt.'am die uiteindelijk leidden tot het ak-
koord.
Hirschfelds grote kracht ligt in ziln
scherpzinnigheid, zijn spontane ongt.'-
kunsteldheid en zijn gevoel voor humor.
'Ik doe chaotisch' zegt hij verontschuldi-
gend, 'maar ik denk systematisch'. Ron
Pundik roemt voural Hirschfelds 'grote
en creatieve denkvermogen'.
Een progr,lmma v'an Evelinc van Dijck en
Dorothte Forma,

Vanaf woensdag 30 maarl is YOY weer
terug, meI ze~ bijzondere aflev'eringen. In
19lB maakte Joml Tholens l,es program-
ma's over kinderen van ongeveer dertien
jaar uit 'modale' ge7Înnen in verschil1ell-
de Europese landen: Zweden, Grieken-
land, Hungarije, Oost-Duitsland, Spanje
en Engeland,
Tholens hield sindsdien CllIltaCI met alle
zes en langzaam onlstond het idee le tien
jaar laler weer Ie filmen, Zo onstonden
zes nieuwe progr:lmIlHl's, over wal er V:ln
hun drOlllen en v'erwachlingen werkelijk-
heid is geworden.

Advertentie

Internationale
School voor
Wijsbegeerte

EMMANUEL LEVINAS

Cu=; op
23/24 april - 28/29 mei - 18/19 juni

Docent: Dr, Jan Keij

Een kennismaking meI hel werk van een
der meest inspirerende filosofen van
deze tijd, Naasl een heldere uitleg aan
de hand van de boeken van de docent
en lezing van primaire teksten van Levi-
nas, zullen de onderwerpen groepsge-
wijs worden uitgewerkt en besproken.

Deelnamekosfen voor drie weekenden:
Cursus: /350,-- (inclusie/materiaal)
Pension; / 348,"" (af{ in)

Het gedetailleerde programma wordt op
verzoek toegezonden: tel. 033 - 650700

Woemdag.10 maarl
18.58.19.26 uur

YOY. Europa
De wereld van Charlotte
In 1';IS] was Charlottc twaalf jaar. Ze
wllondt., Ilwt haar broer, halfwster en
moeder in een voorstadje van Stockholm,
I Llar ouder, waren gescheiden, haar
moeder woonde sanwn met Peter. Char-
lom~ was op school een goede leerling, ~e
was dol op telen en dacht eTOver schrijf-
ster te worden.

De Griekse Taki~

\Voensdag 30 maarl
n.OR - H.JR uur

Democratie unplugged
Programma naar aanleiding van de cam-
p,lgne Democratie Wereldwijd, die het Hu-
manistisdl Instituut voor Ontwikkelings-
samenwerking (111VOS)dit jaar voert.
1994 is het Jaar wa,uin de .i\ederlandse
demo<:r,uie weer "hitrert, hier verkiezin-
gen voor t.lt."gemeenter,l;Id, Tweede Ka-
mer en Europees P,lrlement, Ouk ciders,
met name in ontwikkelingslanden in 'hel
lUiden' is - sinds de val van Je Berlijnse
muur in 19S9 - een golf van democrarise-
rings initiatieven w'larneemba<tr. In hoe-
verre zien de~e nieuwe dClJlocratiei'n er
anders uit dan voorheen en sbap de in-
troductie van het westerse democratie-
concept? Dat zijl1lle centrale vragen in de
IIIVOS-campagne.
[n het televisieprogramma staan drie re-
portages cemraal, gemaakt in respectie-
velijk Zuid-Afrika (Sowew), India (Cal-
cutta) en EI Salvador.
.\Iarjoleine Boollstra filmde in Zuid-Afri-
ka de toneelschrijver .\tatscmela .\lana-
ka, die in Sowew lllensen leert hoc re
,temmen,
.\.larijke Jongbloed portretteerde in Cal-
cutta Vin,l .\Lllumb,u, Indiase deskundi-
gl' op het gehied V,1I1vrouwenrechten.
Ilcddy l-Ionigm'\l1l1 ma,lkre in EI Salva-

De Zweeche Charlotle

Woensdag 6 april
18.58 - 19.26 uur

YOY. Europa
De wereld van Takis
Tien jaar geleden was de Griekse Takis
veertien. Hij lat op het gymnasium en
wilde legerarts worden, of sportleraar,
dal wist hij nog niet precies. Zijn vader
was taXIChauffeur en had daarnaa,t t'en
kleine sinaa~appelhoomgaard. Takis
hielp lijn vader in de hoomgaard en was
gek op autorijden. Af en toe mocht hij
van zijn vader een ritje maken met de
taxi. de pla;uselijke politie kneep dan
een oogje toe.

dor een verslag van de acties v'an boeren
regen groorgrunJhezirters, onder leiding
v'al1 Ricardo ~avarro, directeur van de
milieu-organis;ltie Ccsta.
Rond de~e llrit, filmreportages l.ien we in
democratie unplugged hoc het .\1anaka,
.\.la7.llmbar en ~avarro in Nederland vcr-
gaM. Ze z.ijn hier op uitnodiging van 1-11-
VOS als internationaal waarnemer bij de
gemeellteraadS\'erkie~.ingen; voor ttn
keer de omgekeerde werelJ.
lot slot is in Democratie Wereldwijd ter
ollllijsting veel mUliek te zien en te horen
en verkondigt een aantal prominente en
minder prominente ~ederlanJers een
statement ten aatll,ien van 'Democrarie
Wereldwijd'

j.B.Broekszprijzen voor
programma's van de HOS
De jaJ.rlijkse J.ltBroekszprijs. bedoeld
voor produklies die bijdragen aan de hu-
manisering van de samenleving. is zowel
voor radio als Ielevisie loegekend aan de
Ilumanisti~che Omroepsrichting. De ra-
dioprijs werd toegekend s'oor hel radio-
drama De Ramp s'an Rudic van Meurs en
Kees Vlaanderen. De Iclevisieprijs werd
s'erlecnd aan de docunlClllaire Een stem
tegen geweld, een portrel v'an Max s'all
der SloeI, slrijdluslig diplom;lat v'oor de
mensenrechten.
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Respect voor doodswens
leidt tot morele dilemma's
Het taboe op hulp bij zelfdoding
moet worden doorbroken, daar
waren alle deelnemers aan de
forumdiscussie van 17februari
het over eens. De Alkmaarse
afdeling van het Humanistisch
Verbond had de avond belegd

naar aanleiding van een
veelbesproken plan dat mensen

met een doodswens van
adequate hulp zou moeten

voorzien.

GcdachtcncxpcrÎmcntcn z.ijll wonderlijke
verschijnselen. Ze tijn bedoeld om nJaf
aanleiding van een COIlCn'l'( voorbeeld na
IC denken over een ingewikkelde Ha,1g.
Dat kan een vruchtbare tcchnil:'k lijn,
lluar sums sprl.'ckt her voorbeeld Ltl tOl
de verbeelding dM de kernvraag achtn
een vulkaan van emoties verdwijnt.
Dal ondervonden Alknuarsl:' hunlJ.nisrcn
wen ze hi]na ('('n jaar gdeden hl."t idee
nIJl 'Hord de Einder' lanen'rden. In zo'n
hotel zouden mensen hun Joodsverlan-
gen in Cl'n liefdcriike en hegripvolle om-
geving kunnen verwcz('nlijkcn. Zclfdu-
Jers zulkn een minder wrede, eenzame
dood hoeven tc stcrvcn als 7e van de no-
digo: begeleiding WOrdl'll \'oorzicn, zo
luidde de redenering. En voor dl" omge"
ving wordt het leed van een I-(ewi[de uoou
Vl"fzadll ,ltS er voldoende ;13nu;H;ht co
nazorg is.
De gedachte van her 'zelfmooruhotd'
sloeg aJ.n. De Alkmaarw ,Jfue1ing van het
HumJ.nisrisch Verhonu weru o\"er-
stroomu met reauies, onuer lIwer \",111
mensen uil" alvast een kamer in het imagi-
naire hotel wiluen reserveren. De beuen-
kns van uir ged:lChtenexperiment moo:s-
ten keer op k{'er uitleggen dat hotel 'De
Einuer' nil.'l bestaM en, gezien de huidige
wetgeving, voorlopig ook nier dl he-
staan. Door alle commotit" veruwenen
achterliggenue vragen echtt"r uit het
zicht; Is hulp hij zelfdoding wenselijk? En
z.o ja, hoe mo{'t uil" hulp cr Jan uit zien~
Dt."rge1ijke Hagen stonuen centraal op de
forumdisulssit." van 17 febrU,Hi in Alk-
mJ.ar. Forumvoorziner was Jan Hilarius,

door Tanny Dobbelaar
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uitva,mbt"g,deider hij het Humanistische
Verbond en t."en van de initiatiefnemers
van 'Hord dl' Einder'.
Als discussiestuk \"oor dt" ;wonu diende
de nor,l 'Begeleiding van mensen met een
doodswens', die de Alkmaarse afdeling
onlangs hedt uitgehradlt, Daarin staan
onder t1ll'er criteria l'n 'zorgvuldigheids-
eisen' voor een dergelijke begeleiding. Zo
zou de hulpHager vrijwillig en welover-
wogen moeten \'erzoeken om hulp bij
zijn zdfdoding. Bovendil'll moet de hulp'
vrager blijk ge\.en ,";lIl 'een duurzaam
verlangen na,lr de dood' en 'eell lijden
dat ona,lIH'aardbaar en uitzichtloos is',
De nota geeft voorts een onbevangen he-
,chrilving \.,111de \'Crs<.:hillende fasen in
de begeleiding van iemand die vastbeslo-
ten i, een einde aan zijn leven te maken.
Daarin st,l<l! het respeer voor de hulpvra-
ger en lijn doodswens voorop. Dl' bege-
leider van dl' hulpvrager helpt mee met
nadenken over de nadt."rende dood, het
,1heheid nemen \'Cm familie en vrienden
en het \"{)()rbereiden van de eigen uit-
vaan. Ook de keuze voor een I-dfdo-
dinl'.smiddcl kan on,kordeel lijn van het
begeleidingsproces, vooropgesteld dat de
hulpvrager bij zijn dnod,wens hlijft.
I kt eerder gelan<.:eerde idee van een zelf.
dodingshotel heeft in dl' nota plaJ.tsge-
nMakt voor andere voorstdIen. Zo is er
sprake \'an een ';lmbulant nehverk' van
hulp\,t."r1ent"rs voor mensen met een
doodswens t"n een z,dfhulpgroep, Ook
wordt l'en {.entraal {.oördinatiepunt voor-
ge~reld wJ.ar hulpvr<lg{'rs en hulpverle-
ners tere<.:ht kunnen vour informatie en
,ldvies, Fen van de uitgangspuJHt."1l luidt
nu dat 'voorkomen moet worden dar cr
een l-od'lllige <':OIKemratie van ellende
omstaat dat hulpvragers er beroerd van
worden,'

I'vchologe T.:\-1. Cornelisse-Claassen. één
V;lIl de forumleden en verbond{'n aan de
Nedt"rbndse Vereniging voor Vrijwillige
Euth<ln'lsie. toonde sympathie voor po-
gingen om hulp hij zdfdoding van tahoes
te ontdoen: 'I kt g,Jat nu eens nier om het
al dan niet strafbaar ,jin van medici. Het
Alkmaars\: initiatief vra,lgt juist wat ter-
rirorium van d{' medici terug. vóór de
mt."nsen di\: van hun l-c1tl)('schikkings-
recht gehruik willen maken,' Tu<.:hplaats-
te Corndisse ral van kanltl:keningt."n bij
dl" nota. Zo miste ze voorstellen om aan
tt" sluitt."ll bij hestaande netwerken waarin
wordt gl:poogd mensen met een doods-
wens te hdp{'n of onl psy<.:hiatri,{-he in-

stellinl'.en en Riaggs bij de discussie te he-
trekken, liet idee van zelfhulpgroepen
trok ze in twijfel. Ter illUstratie gaf ze het
voorbet"ld van de vrouw uie sUl<.:iue
pleegde ell een briefje achterliet voor een
mede-Jid van de groep, Daarop Hond; 'Ik
was bang dat jij eerder zou gaan dan ik:
COfllelisse: 'Bovendien mueten we uitkij-
ken met her scheppen van te hogt" vt."r-
wachtingen. Dt" mogelijkheden voor het
geven van hulp bij zelfdoding zjjn zeer
heperkt: die is nog steeds strafhaar:
Ilulpverieners mogen zi<.:hniet schamper
afwenden van mensen die dood willen.
vindt Cornelisse, Maar Z{' waars{'huwde:
'Sdll'er niet alle hulpvragers over één
kam. Dat wt."pt weerstJ.ndt."n op, Je moet
onuers<.:heid nukelJ tus~ell de doodswens
van een zestienjarig meisje met licfdewer-
drit"t en een <.:hronisch zieke patiënt, ook
al is dat onderscheid miss<.:hien niet prin-
cipil'el.'
Forullllid H, Drion, die hek end werd met
zijn pleiduoi voor 'De pil voor ouderen',
liet eenzelfde geluid horen. 'Er is een
groOT ver'i<.:hil tussen oude en niet-oude
mensen. Ik pleit voor het recht op een
zdfgewild t."inde van oude mens<.:ndie het
niet Illet."ralleen kunnen rooien en hun li-
chamclijk{' of g('e,tclijkc aftakeling niet
langer mee willen maken, Ons moet een
te lang leven böpaard kunnen blilVl"n:
Drion benadrukte h{,t recht op I-elfhe-
schikking, maar noemde het onwenselijk
als iedereen vanaf achttien jaar klakke-
lous de beschikking over zclfdodingsmid-
delen wu krijgen. 'Ah; je jong hent, kun
je niet overzien hoe je leven lÎ<.:h verder
zal ontwikkelen. De meesten ondt"r ons
hl'hhen tijdens een depressie well'em ge-
dadJt; 'Zal ik cr een eind aan maken?'
Daarbij droom Il" mi,,><:hien over hoc ie
d,lt lOU willen doen. Stel je nu voor dat
die middelen je ter beschikking staan.
Dan is hl,t met je dromen snel afgelopen.'
Drion \'Crwees naar her grote aantal mis-
lukte zelfdoding,pogingen lIan longe
mensen. 'Dat is ,.aak een ambivalente ge-
schiedl'nis. Er zit een kreet in onl gehoord
te willt:n worden. Merkwaardigerwijs
I-ijn {'r onder oudt"ren weinig mislukte
pogingen, Dar is niet omdat ouderen
h,11ldiger zijn dan jongeren, ma,H omdat
l,e heter weten dat zt."nil.t met"r willen le-
ven

Al eerder had (omelisse gewezen op de
~-raag wa,lrom iemand hulp zoekt. 'W'e1k
appi-l ligt cr in de Haag \wborgen? Je
moet als hulpverlener de aurhenticiteÎt



van de doodswens kunnen onderkennen.'
Dar prohlet"m Wt"fJ ook aan~eroerd door
Roy Gl'urs die op persoonlijke titel 7_ijn
visie op het ondcrwl'rp gaf. 'lier verlan-
gen naar Je Jood i, met"sral een verlan-
gen n;ur een ander 1C\.en', stelde Geurs.
Op grond da.HVan zou men lecr terug-
houdend moelen zijn hij het geven van
hulp ,Ian 'redelijk ge7.onde' mensen die
(lood willen, zonder d'H daar een herken-
bare, onomkeerbaar ernstige ziekte een
rol in speelt. De erkenning van het rechl
op zeltlleschikkin~ kan immers omslaan
in onverschilligheid, waarin de w;lJrJe
van iemands leven wordt ontkend. Geurs
voorstel om de diSt:ussie af te bakenen tOl
'redelijk gezonde' ml:nsen die niet direct
medelijden opwekken, stuitte (lP kritiek.
Is 'redelijk gezond' niet synoniem meI le-
venslustig? Tm et"n uitwerking van deze
en andere Hagen kwam het in de discus-
sie echter niet.
Jan llilarius stelde vast dat hulp soms
ook kan Iriden wr prevenlil', 'Je kum
mensen die heel lusteloos zijn en het le-
ven niet meer zien 7jtten, vragen om
plannen n~ maken, \'i7e!ke datum ,lel je
vast? Hoc wil je het g'lan doen? Daar
knappen mensen vaak van op.'

[n Nederland maken gemiddeld vijftit"n-
hunderd mensen per jaar een einde aan
hun leven, Uil de statistieken blijkt, dat
het merendt"d van de ,uicides rot stand
komt door ophan~in~, verdrinking, me-
dicijnen of een sprong voor de trein. War
een zelfdoding voor familie en vrienden
beràent, vertelde J. Boot op afgemeten
maar doorleefde wijze . .\1ewouw Boot is
l'erbonden aan Ypsilon, een l'ereni~ing
\"Oor familieleden van chronisch psycho-
rische en >ehiwfrene mensen, Ook zij
sprak op persoonlijke ritel. :-.Jade zdfdo-
ding van haar zoon is ze gespreksgroepen
gaan organiseren voor lotgenoten die
hun verdriet vaak in alle eenzaamht"id
moeten verwerken,
Boot roerde de morele dikmm;1's ,lall die
hulp hij 7_elfdoding omgeven, 'De wan-
hoop van hen die niet meer l'erder willen
leven, rn van hun familieleden dir \'('r-
~eds om hulp vragen, is onuitsprekelijk
groot', ,tddt, ze vast. ,\laar cr is ook
sprake van 'morele ambivalentie' hij het
geven van hulp. 'Achteraf zul je nooit we-
Ien of iemand toch nier door had kunnen
t.-nwillen leven', Desondanks verkiJ..lfdt"
mt"HOUWBoot zich een voorstandrr van
een insre1Jin~ voor begeleiding bij zelfdo-
ding 'Het is beter nier uilsluitend aange-
we7_ente 7.ijnop de huidige hulpverlening
die, met goede bedoelingen, de doods-
wens blijft bestrijden door middel van
isoleren of medicijnen, 'hulp' dil" op zich-
7_elfondraa~lijk is', zo concludeerde ze.

De gevallen die huisarIs J. de I~r\lijne uir
zijn dertigjarige praktiik ,cherstl.', scherp-
rt" de dilemma's aan. Een zeventigjarige
vrouw die in het verpleeghuis verbleef
vanwege t"en kwaadaardige ziekte en he-

wust wriJ.n~de n,l;l[ het einde van haar
leven, had hij na drie maanden hegelei-
din~ de mogelijkhcid gegeven in intieme
kring re overlijden. Daarmee had hij nid
anders gelundeld dan zijn vadt"T en
groorv;lder, heiden ook huisarts, zouden
hebben gedaan, meende De I~ruijne. Ver-
'ichil is hooguit dat artsen sinds twre jaar
de mogeli)kht'id hebben 'onnaruurlijke
dood' .lls doodsoor7,aak in re vullen, Die
term ht.tekent dat handelingen van de
arts op zorgvuldigheid worden getoetst
door de officier van Justirie,
De Bruijne vertelde dat hij met de dood
van da.e vrouw vrede had gehad, Veel
moeilijker was de h"geleiding geweest
van een jonge man, vader van drie kin de-
rl'n en zwaar manisch-depre"ief, die hem
jaren geleden ook om zelfdodingsmidde-
len had verzocht, Daarop consulteerde de
Bruijne een commissit" van bijsrand en de
psyehiarer van de hulpvra~er, Na een
maandenlange begeleiding h,ld hij de
man middelen gegeven om zijn lC\'en te
kunnen heendigen. 'Daar heb ik weken
over wakker ~elegen', hekende De Ikuii-
ne, waarmee hij het accent legde op Je
nvaarte van dl" \'crantwoordeliikheid die
op een hulpverlener kan drukken.
Uit de overHllle zaal, die schrifrelijke vra-
gen kon indienen die na de pauze werden
behandeld, bleek &lt velen informatie
wilden over middelen om zelfdoding te
bewerkstelligen, /l,1eteen VJgt"verwijzing
naar 'literatuur' was de zaal niet tevre-
den, wat Îorum\'oorzitter Jan Hilarius
hrachr op de voordelen van de plastic
zak. Hij vertddt" dat deze methode bij ve-
len afschuw opwekt, maar dar vond hij
unterecht. 'Als je dood wil, dan is er toch
een aanleiding lOe? Dan moet ie er toch
iets van willen merken? Je kunt niet altijd
Je arts heiJ.sr('n al, je ook zelf iets kunt
doen.' Op die laatste opmerkin~ reageer-
de Cornelisse met de raad TOch maar
el'T~tmet een huisarts te praten als cr \'an
Cl'n doods wens sprake is. 'Je kunt nooir
weten hoc de huisarts reageert. Soms
Haan hulpverleners meer open voor Ha,
~en dan je je vooraf kunt bedenken:

De forumavond in Alkmaar illustreerde
dar morel", luridische, institutionele en
emotionele wagen rondom hulp bij zelf-
dodin~ zeer met elkaar zijn verbonden.
Het raboe op dir onderwerp moet wor-
den doorbroken, d'lar wart"ll alle forum-
leden het over eem, Voor een heldere
analyse van bet vraagstuk zullen echter
nog vele discussies mOl'ten volgen, al
hebben de Alkmaarse intiatiefnemers in-
middels laten weten af te ûen van lang-
durige dedname aan het 'di~cussie-ór-
cuit'. Hun 'zorgdrift' is daarvoor te
groot, zo schrijven H' in de nota: 'De ini-
tiatiefnemers achten her ethisch onge-
wen~t om discussiestukken re blijven pro-
duceren en mensen met l'en doodswens
en hun omgeving in de kou te laten
staan.' •

Ingelonden mededeling

VOOR ASSEPOESTERS
DIE NIET MEER IN DE
AOW EN ANDERE
SPROOKJES GELOVEN

Gelooft u nog in de AOW? Haalt u
d, veertig dienstjaren die recht
geven op oen redelijk pensioen?
Wilt u grotendeels afhankelijk zijn
van een uitgeklede pensioenvoor-
ziening van de Staat?

Vrouwen die financieel vrij en
onafhankelijk willen blijven, leggen
nu wat opzij voor later, Er zijn vele
manieren. Wat is de beste?

Belastingvrij sparen?

Belastingbesparing door
door lijfrente-aftrek?

Ingaan op zo.'n mooie
advertentie die ,, procent
rendement of andere gouden
bergen belooft?

Wie een onafhankelijk advies wil
hebben of vragen heeft over
pensioenaanvulling, sparen voor
d, VUT ,n d, waarde von hot
spaargeld in d, toekomst, k,n
vrijblijvend terecht bij het Advies
Centrum voor Pensioenen,
--------- ----------- -------------_ ..._ ...........
BON voor vrijblijvende

informatie.
JA, misschien wil ik w,1 zo'n
vrijblijvend en onafhankelijk
advies. Maar stuurt u mij eerst
wat informatie.

Naam: m/v
Straat:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Geboortedatum:

Stuur deze bon in oen envelop
zonder postzegel naar:
Advies Centrum voor Pensioenen
Antwoordnummer 3250
3000 WB ROTTERDAM.
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Gewestelijk weekend in Egmond

Een toespraak houden
bij een uitvaart

Jan Glastra van Loon in Amsterdam

Weer regionale bijeenkomsten
hoofdbestu ur/afde-lingsbesturen

Onvermijdelijke verliezen in Arnhem

Er IS dringend
bchodte arm vrij-
wil1i~crs die een
toespraak vanuit
humanistisch
perspectief \,,'iIlen
houlicn bij niel-

kerkelijke uitvaarten. Vooral
de werkgroepen in Gelder-
land, Zeeland cn Limburg
kampen met een tekort, maar
ook ciders l.ijn nieuwe mede-
werkers welkom. Het werk

Het gcwcsi Noord-Holland
organiseer! op 23 en 24 april
hel gcwcslclijk weekend in
Jeugdherberg Kiein Rinne-
gom in E~mond Binnen (He-
ren weg 18). In een combina-
tie van ver~chil1ende werk-
\'ormen gaan de aanwC7-igen
aan de slag met het thema ~o-
lidariteit en individualiteit. In
het prn~ramma is ~e1egen-
heid \onr onderlin~ contact
en onder andere wandelin-
gen. Bij voldoende aanmel-
ding wordt rekening l,:ehou-
den mei deelname \'an kinde-

Ook (Iit jaar wnrden weer re-
~iOllale onlnlOetingshijeen-
kOlllslen gehnuden lussen hel
hnofdbestuur en het bestuur-
lijk kader van de vereniging.
Op deze hiieenkonl\ten kan
in een rusti~e en informele
sfeer met elkaar besproken
worden over het huidi~e en
lOekumstige beleid \"tin het
HV, en alles wal daarmee ~a-
menhanjll. Speciale aan-
dachtspunten zijn het HV-be-
leid '9.,-'97 (vooruitblik naar
de Ie ontwikkelen J-jarige be-
leidsnola voor het conjlres)
en de Vereniginjlsdemocratie
(Slructuur \.ereniging, alge-
lllene Icden\'ergadering. posi-
tie Verhonduaad, etc.).
Data en plaanen:
Op donderdag 10 lllaart 111
het Humanistisch Cel'llrum,
\V.A. Scho1tenslraat 2. Gro-
ningen, op donderdag 17
maarl: Hotel Haarhuis, Sta-

vraagt imet en geeft Hlldoc-
ning. Belangstellenden krij-
gen een korte opleiding van
twee weekeinden cn lopen
enige tijd staj.\c. De ccnlvol-
gende cursus l.al worden ge-
geven op de volgende data: 8,
9, 10 en 22, 23, Hapril.
Voor de regionale informatie-
adressen kunl u bellen naar
ht:! Humanistisch Verbood,
tel.nr. OJO-.HH145.

ren. Aankomst: zaterdag IlIS-

~en 13.30 co 14.00 uur. Kos-
ten: f 40,= per persoon hij
hetaling per giro vóór 1 april.
Giro 721060 van hel HV, ge-
west Noord-Holland te Pur-
merend. f 45,= per perso(m
bij betaling hij aankomst
(\'oor kinderen tfm 16 jaar
wordt een vrijwillige hijdrage
gevraagd). Opgave (schrifte-
lijk) en infnrmatie bij Ton
Oortman Gerlings, l'alTijzen-
hof 96, 1742 BJ Schagen. tel.
02240-17692 (thuis) of
02247-4131 (werk).

tionsplein 2, Arnhem
donderdaj; 22 m,lart in het
Centraal Bureau HV. Nieu-
wq~racht 69A, Utrecht, en op
woensdag 30 maan in Zalen-
cenlTum Engels (naast CS),
ROflerdam.
Alle bijeenkomslen beginnen
om 19.30 uur.
In verband met de beschikba-
re ruimte is uw leldoni~che
aanmeldinjl (tot uiterlijk drie
dagen \'oor elke bijeenknmst)
bij de receptioniste van het
Centraall\ureau HV noodza-
kelijk (Iel. 030-31814.'),

Op zaterdag 5 maart nm
1$.30 uur zal Jan GlaSfra
van Loon, oud-,.oorziuer
van het Humanistisch Ver-
bond, een lezing hnuden

Opvoeden tot vrede
in Groningen
Dick de Vries houdt op U
maart om 10.30 uur in het
Humanistisch Centrum Ic
Groningen een lezing nver
op,'oeden tot ,'rede ,.anuit
een humanistische visie. De
uitgangspunten van de huma-
ni~tische nrganisaties, aange-
sloten hij de inlernalionale
Humanistis(he en Elhische
Unie (IH EU) zijn voor hel
op,.oeden tol vrede goed
bruikbaar.
Dick de Vries bepleit dat we
onze aandacht mOeien richten
op bruikbare geweldloze me-
Ihoden om (onflicten in de
hand te houden. Om dat te
bereiken zullen wc nnSlelf en
elkaar moeten oln"ocden. Die
npvneding moet gebaseerd
l.ijn op persoonlijke veranl-
woordelijkheid, solidariteil,
begrip voor het anders zijn en
geweldloze weerbaarheid.
Dick Je Vries is sinds 1950
actief lid van het lIunIanis-
lisch Verbnnd. Hij is psycho-
loog en gepensioneerd dire(-
leur \'an een onderwijsbege-
leidingsdiensl. Hij werkle mee
aan twee boeken over opvoe-
din!!: tot vrede, die zijn uitge-
j;e\'en donr het Humanistisch
Verbond. ,\teer informatie
kun I u krijgen bij Jan S(huite-
maker, te1.nr. 050-121730.

Op dinsdag 29 ma,ln wordt
in Arnhem een bijeenkomst
georjlaniseerd over het nnder-
werp 'Onvermijdelijke verlie-
zen die horen bij bet leven'.
De mem \.erliest niet alleen
door venrek of de dood,
maar al v,maf het begin ,.an
ons leven moeten we dingen
Inslaten: de veiligheid van
nnze kinderjaren, onze jeugd.
nnze toekomstverwachtin-
gen, onl.e gezondbeid, os
werk, relaties, enl .. Geduren-
de nns leven moelen we af-

voor het Muhatuli-Genool-
schap in hel ViclOria-hotel,
Damrak 1-6 te Amsterdam.

Afdeling Zuid
Limburg
heeft weer bestuur
Sinds enige tijd functioneert
in de afdeling Zuid I.imburg
weer een bestuur; de afdeling
telt momenteel 139 leden,
waarvan 1.even mensen een
bestuur vormen. Donr gebrek
aan menskracht hebben de
activiteiten een tijd lang grn-
tendeels slil ~e1e)o:en.Hel be-
sluur 1.al voorlopig np be-
scheiden schaal aan het werk
jlaan. Speerpunten zijn: hef in
standhouden en onder~teu-
nen van de werkgroepen vnnr
HVO, HUn en Humanisti-
sche Geestelijke Verzorging;
meer bekendheid geven aan
de humanistisl'he le\.enmver-
tuiginjl cn HV in de regin, nn-
dermeer door publikaties in
regionale media, goed infor-
matiemateriaal en een een.
traal Ielefoonnummer voor
informatie; samenwerking
met de afdeling "'lidden!
Noord-I.imburg en contact
met nieuwe, \'erhuisde en na-
tuurlijk 'bestaande' leden van
het HV. Alle leden zijn van
harte welkom bij de hes[Uur~-
vergaderinjlen. \Vie meer in-
formatie mer de afdeling wil
kan zich wenden tot Ph. Du-
ker, Staakijzerstraat 19,6129
JC Urmond, lel. 046-.H370ó.

stand nemen van mensen en
dingen, en moeten we de be-
perkinjlen ,'an onze mngelijk-
heden onder ogen durven
zien. Het is belangrijk om in-
zicht te krijgen in de manier
waarop wc hiermee omgaan.
Is verlies verbonden mei groei
en dus nnodzakelijk?
Allemaal vraw.'ll die 1.ullen
wnrden besproken en uitge-
diept dor drie deskundigen
op hel gebicd van verlies. Na
de inleidingen is er gelegen-
heid tot het stellen \'al1 'Ta-
~en, waarna er in kleine groe-
pen ,.erder kan worden ge-
praat en eigen ervaringen aan
bod kunnen komen.
Pbats van deze avond hel
cultureel centrum 'De Coe-
hoorn', CnehoornStraal 17 in
Arnhem. Aam'ang: 20.00
uur. Vnor meer informatie:
tel.nr.ORS.649.17R
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Het citaat van Jan Glastra ~'an Loon luidt:
WETEN DAT JE NIET \VEET IS BELA!'.'GRIJKER
DAN ALLES \':/AT JE WEL WEET.

Oplos~ing van het crypWgralll in het februarinulllmer
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Verticaal
1 Ondeugend en niet hang (11)
2 Gaat driftig verder dan 11 verticaal

(]1 )
3 Hij bewaart mensen (6)
4 Leuk hoor, maar l11n'r ook niet (4)
5 Vul hier ll/elf in (3)
7 Sfeer kort na het middaguur (151
8 Spook van I\ritse kinderen (U)

11 Dat schip ligt nirt stil (9)
15 lkvrijd \'an klercl1 (7)
18 Flink van postuur, dapper en onzelf-

zuchtig
22 Brh(JOrt tot de fauna van hel bos (4)
23 \X'rdstrijJ met kippen (3)
24 Grote mOl1drn in een symfonie-or-

kcst(6)
28 Daarin staat eell priestl'r in de kroeg

(4)
29 Zit in het werk \'an I'lato (4)
30 Onvolkomen h3ndschuen (4)
32 Ondersteboven uok in Gelderland (3)

liorizontaal
J .'Ja Je Joop valt cr heel wat te I

(4)
6 Ontrqjc!Je rivier (13)
';J Klein van stuk heginnen er

sch,lken (4)
10 Wclheelergzout(12)
12 Opnieuw wissekallig (4)
1.3 Onderhevig aan de doem der

dering (4)
14 Toveren mislukt hij het begin al
16 Ouk em poosje pijnlijk! (8l
17 Schrijft men dingen in die g

moeten worden (6)
19 Doe dil in uw ruin. maar dl'nk 0

rug (4)
20 l{aJ~t u Iangl.;um' is hier hl,t P3fOOI

(10)
21 U moet, zo te horen (6)
22 Een schip hierop is een haken in zee

(6)
25 Onzin schreeuwen op de markt (6)
16 Die )(Jrlgen is een 10[ in de loterij (3)
17 Koning (S)
30 Is flauw indien niet voor moedig (3)
31 Niet kwaad. wel leuk (10)
33 Doe hier ma3r een geJil'ht (3)
34 Akelig-grappig (11}
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ALSTUBLIEFT: 17 KLINKENDE
STELLINGNAMES VAN DE ASN

J

De ASN.

Spaarbank voor Nederland, neemt al meer dan

denig jaar op klinkende wijze stelling tegen

sociaal en maatschappelijk onrecht. Dat blijkt

onder meer uit haar principiële bclcggingsbelcid.

Zo gaat uw spaargeld bijvoorlx'cld wel naar

sociale woningbouw, ouderenzorg en ondcf\\'ijs.

~1aar absoluut niet naar landen waar de mensen-

rechten \vordcn geschonden, naar de wapen-

industrie of naar bedrijven die het milieu als

nanlllrlijkc stortplaats gebruiken. En dat resulrc('rt

1: Over de muur. 2: Welterusten, mijnheer de president.

3: De \'Iuchtclin~. 4: ,'vtcncns. 5: Alles kan ccn mem

gelukkig maken. 6: Frckic. 7: Madammen met ccn

b(Jntia~. 8: Dame uit Suriname. 9: De hampolka.

10: De zee. 11: Terug naM de kust. 12: Het dnrp.

13: Malle Habbe. 14: Ik Joe wat ik Jo.:. IS: Ali ou\\'.:

Turk. 16: B.:n ik te min. 17: Buikpijn.

voor u ook nog in een uiterst concurrerende

rente. Rente zonder bijsmaak.

Klinkt dit u als muziek in de oren. stuur dan de

bijgaande bon op \'oor meer informatie. Als u

vóór I mei t 994 een spaar- of beleggings-

rekening opent bij de AS:"! (met een eerste inleg

van tenminste f 100,-), dan ontvangt u gratis de

unieke ASN-CD. De enige CD zonder bijsmaak.

Vol :"Jederlandstalige liedjes met een maatschap-

pijkritische boodschap. Van onder andere Klein

Orkest, Bots. Harrie Jekkers, Liesbeth List en

Boudewijn de Groot. Zo wordt stelling nemen

wel heel erg aantrekkelijk.

Ç)/l ALGEM';,~o~:"~~~~~~~z~~2~;i~~~ERLAND0-0tü Tdefoon: 070 - 35 69 342 '&ö
~~----------------------------------------------------------------------------------------------
CD-BON voor nadere informatie Naam .,vv

I'ostcodclplaats _

Adres _Graag ontvang ik geheel Hijblijvend meer inforrnati.: O\-er
sparen en beleggen bij Je AS:\'.
Al, ik v,''''r I mt"i 1';1';14et"nspaar- of helcggingsrckening "pt"n
(met een inleg van tenmins!e f 100,-), dan ontvang ik gratis Stuur Jete bnn ingevuld in een t"nvdop zonJer postleg.:l naar:
AS:\'s unieke CD. Z())'I,'DER B1JS.\IAA". l\SN, Antwoordnummer 1188, 1501 \X'fiDen ~1.1;lg. ~, .~---------------------------------------------------------------------------------------------~~
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