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(Ingezonden mededeling)

Het bestuur van de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Ouderen te
Heerenveen roept kandidaten op voor de funktie van:

IIU;\.fANISTISCH RAADSMAN/VROUW
voor 12 uur pcr week

voor het ?..orgknooppunt "Coomhert-State"

Algemene informatie:
Het humanistische Zorgknooppunt "Coomhert-State" te Heerenveen probeert op innove-
rende wijlt': vorm aan de inhoud van LOrgvoor ouderen te geven, Handhaving van eigen
verantwoordelijkheid sUlat voorop. Uet knooppunt biedt aan 109 ouderen zorg terwijl er
een brede wijkfunktie aanwezig is. o.a. twee projecten dag\.crwrging. lJe belangrijkste
doelstelling van Coomhert.State is. ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen
en kwaliteitszorg te bieden in een zo breed mogelijke zin.

Werkzaamheden:
het zorgdragen voor een geïntegreerd aanbod van geestelijke verwrging aan de
bewoners;
het bijdragen aan een goed leefklimaat op basis vun humanistische uitgangspunten;
het adviseren van bestuur en management op stafniveau;
het desgewenst ondersteunen van medewerkenden bij zaken voorkomend uit het werk;
het leveren van bijdragen bij \.orming en scholing van medewerkenden.

Funktie-eisen:
een voltooide opleiding aan het Humanisti,ch Opleidingsinstituut of aan de
Universiteit voor Humanistiek;
een inhoudelijke benoeming door het Humanistisch Verbond;
affiniteit met de problematiek van het ouder worden;
beheersing van de friese taal is gewenst.

Arbeidsvoorwaardcn:
een diens verband met de stichting. voorlopig \"oor de periode van één jaar;
salariëring en rechtspositie volgens de richtlijnen van de CAO voor Bejaardenoorden
(schaal 12).

De aanstelling geschiedt in overleg met de coördinator geestelijke verzorging van de
IlSIIB, mevrouw P. Hohbelman, tel. 020-6448901.

lnfonnatie over de funktie is te verkrijgen bij de direkteur van Coomherl-Slate.
de heer A. Princen, teL 05130-23305.

Sollicitaties dienen binnen twee weken na het verschijnen van dit blad gericht te worden
aan het bestuur van het Zorgknooppunt"Coornhert-State", onder vermelding van vacatu-
re humanistisch ra:;ldsman. Vogelwijk 20, Postbus 137, 8440 AC Heerenveen.
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De opgeklopte boosheid van Hans Achterhuis

Brieven zi;n welkom.
Houdt u het wel kort. De
redactie behoudt zich
het recht voor om

brieven in te korten of
niet te plaatsen

Het nieuwe handboek
'Humanisme, theorie en
praktijk' geredigeerd door
C1iteur en Van Houten, heeft
mij al vcel uren geboeid
beziggehouden. In het
veelkleurige en 'open'
karakter ervan kan ik mij
goed vinden. Het werkt op
mij als een encyclopedie of
een uitgebreid. geïllustreerd
planten hoek: je wilt iets
bepaalds opweken, je vindt
het zonder al te vcel moeite
en een halve dag later merk je
Jat je heel ver afgedwaald
bent geraakt \"ia twintig
andere onderwerpen.
Een eerste lezing van
'Humanisme tussen Oost en
West' van F. Elders
(hoofdstuk 5) sprak mij nirT
direct zo aan. Het is een -
voor mij althans - 'moeilijk'
stuk, over een zeer complex
thema. De vernietigende
kritiek van H3ns Achterhuis
(liumanist, mei 1994, pag.
25) hedt me et:hter wakker
geschud, Hans heeft.
geërgerd rn met kromme
tenen - zijn leesplezier door
dit 'flodder-achtige
probeersel' laten vergallen.
Dat is niet niks voor een
filosoof, en het zal je maar
gezegd worden door een
collega!
Nieuwsgierig ben ik het essay
(dat is l'en 'korte
verhandeling', niet te
verwarren met een
"probeersel') aandachtiger
gaan herlezen. Naar mijn
oordeel is het één van de
100'er belangwekkende
bijdragen aan het h'lOdbuck.
Het ht'eft mijn hislOrisch
inzicht in het verS\:hijnsel
"humanisme' verrijkt. Het
wijzen op verbindingslijnen
van ons hedendaags
humanisme met
respectievelijk heidense
mysteries, hermetische
gnosis, christendom,
moderne en post-moderne
filosofie, de attendering op
de boeddhistische
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gedachtenwereld, en de
kritische opmerkingen over
het Van Praagse humanisme
hebben op mij een
verademende uitwerking. Dit
prikkelende artikel verdient
veel reacties en serieuze
kritiek uit te lokken. In irder
geval hoop ik daarop, want
er is mij nog veel onduidelijk
en ik \'oel op \'eel punten
grote weerstanden
opborrelen; maar ik vind me
tevcelleek om zelf
inhoudelijke discussies
hierover te willen aangaan,
Wel wil ik de 'recensie' van
Hans Achterhuis over dit
hoofdstuk karakteriseren als
losse flodder. Behalve de
signalering van twee
grammaticale uitglijdertjes en
van een grappig foutje in het
register, en een opmerking
over de hislOrische bakermat
van het humanistische ideaal
van morele autonomie, bevat
deze recensie niets dan
opgeklopte boosheid. Van
een hoogleraar Wijsbegeerte
verwacht ik iets anders.

JooP Baljen (Emmeloord)

Humanisme tussen
Oosten West
Hans Achterhuis is in zijn
re('rnsie van llumanisme.
Theorie en Praktijk'
(Humanist van april jJ,) zo
fel tekerr gegaan tegen mijn
bijdrage 'Humanisme russen
Oost en \'('est' dat het
nieuwsgierig maakt.
Achterhuis ergert zich aan
bepaalde zinnen en aan niet
vertaalde Engelse !.:itaten. DJ
Apocalyps zou niet corret:t
geciteerd worden. Hij vindt
zijn geliefde Thomas More
niet terug in mijn tekst,
terwill de index rweemaal
naar 'l\lore' - in mijn tekst
'more'/meer - verwijst.
Verbijsterd Haag ik me af, of
de filosoof van techniek en
onderbouw niet weet hoe

tegenwoordig boek registers
gemaakt worden, of niet wil
weten dat hrt woord 'essay'
de betekenis heeft van een
persoonlijk getint betoog. Ik
denk dat cr iets anders aan de
hand is.
Een recensent die
hoofdzakt"n verwaarloost en
kleine ergernissen breed
uitmeet, heeft een verborgen
agenda. Hij herkent de eigen
opvaningen onvoldoende in
mijn tekst. Waarom leest
iemand een tekst van 10,000
woorden met "gekromd ••
tenen'? Waarom informeert
Achterhuis de lezers niet dat
mijn tekst een vergelijkende
studie is van boeddhisme,
christendom en humanisme
vanuit een zestal vragen?
Waarom 7.egt hij niet dat
Elders het onmogelijke
probeert door drie complexe
le"ensbeschou wingen
onderling te "ergelijken, en
dit doet zonder aperte onzÎn
uit te kramen? ~fiss(hien
hebhen de "gekromde tenen"
van Achterhuis te maken met
mijn kritiek op Jaap van
Praag\ postulatcn, op
Foucault's Maoïsme en de
doodlopende stegen van het
postmodernisme. Bovendien
introduceer ik de term
"heidens humanisme' in twee
\'arianten: een filosofisch-
materialistische variant en
t"en filosofisch-spirituele
\'arÎant. Het woord "heidens'
valt slecht bij \'eel
humanisten, terwijl het voor
mij een po,irieve cunnotatie
heeft, Er wordt veel
overhoop gehaald in mijn
tekst, meer dan menig
humanist lief is, Het
humanisme ondergaat een
striptease, l.ees mijn tekst,
lees uw recensent, en oordeel
7el€.

(Gei'ntt"ressecrden in een
eerste kt"nnismaking met
boeddhisme, ~'hristl>nd()m en
humanisme, een programma
van zes maanden voor

eerstejaars doctoraal.
studenten aan de Universiteit
voor Hum.lOistiek te Utrecht,
kunnen hierover inlichtingen
inwinnen bij de Universiteit
voor Humanistiek, tel. 030-
390100).

Fons Elders (Amsterdam)

Christelijkhumanisme
Tot"n ik onlangs in Engeland
was, stonden de media daar
bol van het ontslag van de
Anglicaanse priester Anthony
Freeman. frecman werd
ontslagen omdat hij in zijn
boek 'God in us' (SC:\-I Press,
1993} ervoor uitkwam d,1!
hij niet in God geloofde en
voor een 'christelijk
humanisme' pleitte. Ik wist
nog een laatste exemplaar te
bema,htigell en was erg
geboeid door dit interessante
en actuele werk.
Interessant, omdat het niet
over christendom of
humanisme als zodanig gaat,
maar om de psychologische
brug cr tussenin. Actueel,
omdat "cel mensen die nog
op twee gedachten hinken
geinspireerd zullen raken
door hl't verhdderende
verhaal van freeman. Voor
z.over ik weet is het bock nog
niet in het J'.:ederlands
vertaald. Ilopelijk is er
spoedig een uitgn'er die het
hock ontdekt.

Henn)" de Hoon (Heerlt"lI)



Secularisatie in Nederland

Afscheid van geloof
vraagt om. nieuw perspectief
Nog maar de helft van de Nederlanders
geloof! in God. In de afgelopen 25 jaar is
het percenlage onkerkelijken meer dan
verduhbeld. Bijna driekwan van de Ne-
derlanders russen 17 en 30 jaar is huiten-
kerkelijk. Afscheid van de kerk betekent
in de praktijk ook afscheid van gods-
diensI.
Het Sociaal en Cultureel Planbureau
{SCP} presenteerde dil nlurjaar deze cun-
clusies in hef rapport 'Secularisatie in Ne-
derland, 1966 - 1991. De secularisatie,
hel proces waarbij kerk en geloof in de
samcnh:\'injo\ stcf:ds minder invloed heb-
ben, schrijdl verder voorl.
Deze ontwikkeling is van belang voor de
kerken, maar niel minder voor her Hu-
manistisch Verbond. Want ook de be-

door Paul Clitcur
(Algemeen voorzitter HV)

langstelling voor levensbeschouwing in
het algemeen lijkt af te nemen. De indruk
bestaat dat de Nederlander tegenwoordig
steeds meer grasduint in de supermarkt
van normen, waarden en idealen en kiest
naar het hem of haar uitkomt. Dat lijkt
heel aardig, maar kan op den duur ernsti-
ge gevolgen hebben voor een menswaar-
dige, demouatische samenleving. Voor
het Humani~tisch Verbond ligt de uitda-
ging in het \'erder uitwerken \'an een inte-
grale humanistische visie op mens en sa-
menleving. Deze intLï;rale visie zal een
nieuw perspectief moeten bieden op tal
van maatschappelijke terreinen.

Wat is cr in de plaats gekomen voor hel
levensbeschouwelijk kader dat de kerken
vroeger boden? Volgens Becker, een van
de aureurs het SCP-rapport, is dit nog
niet w duidelijk. Jongeren van 20 tot 26
jaar hebben een zekere belangstelling
voor New Age, boeddhisme en antropo-
sofie, maar dar is nog iers anders dan een
daadwerkelijke betrokkenheid. Het lijkt
erop dat mensen op dit moment houvast
vinden in elementen uit verschillende le-
vensbeschouwingen. Daar komt bij dat
een groot Jeel van Je nieuwe buitenker-
kelijken bumanisris<.:he idealen als zelf-
beschikking, verdraagzaamheid en gelijk-
waardigheid zo vanzelfsprekend vindt,
dat men ze niet als specifiek humanistisch
ervaart. ~
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Kinderen en ouders
leren al spelend omgaan
met elkaar en de wereld

Alles ademt een sfeer van spelen,
onderzoeken en ontdekken. Hierdoor
kunnen kinderen en ouders een zoektocht
houden naar hun eigen mogelijkheden.

Het Ervaringshuis in Apeldoorn is
enig in z'n soort in Nederland en
heeft in de 26 jaar dat het bestaa~

een geheel eigen manier van werken
ontwikkeld om kinderen met

psychosomatische en psycho-sociale
problemen weer op weg te helpen.
Vaak met verrassend goed resultaat

voor timide, aan moeders rok
hangende kinderen, voor

superdrukke, chaotische, niet in
toom te houden kinderen, voor

kinderen met leer- en
concentratieproblemen, voor

weigerachtige en agressieve kinderen
of voor geheel in zichzelf gekeerde
kinderen die een dik slot op hun
binnenwereld hebben gedaan.
De zes orthopedagogische
behandelaars die in het

Ervaringshuis werken, plakken deze
kinderen geen etiket op en

behandelen ze ook niet volgens de
standaardaanpak, maar proberen
recht te doen aan de unieke, eigen
zijnswijze van ieder kind. En van
iedere ouder, want als een kind
voor een behandeling naar het

Ervaringshuis komt, is het wel de
bedoeling dat één van de ouders
meekomt. De opvoedingsrelatie
staat centraal- en dus niet de

directe klacht van het kind of wat er
in diens ontwikkeling is misgegaan,

door Mirre Bots
foto's: Chris Pennarts

Robby Bensch, coördinalOr van ht:t Erva-
ringshuis en ééo van de drijvende krat"h-
ten achter de speciale manier van werken
eo denken: "\,\le proheren de kunsl te ver-
staan om steeds weer te kijken naar de
specifieke situatie van dat kind en die ou-
der, waarbij we ervan uitgaan dat ieder
mens uniek is, dus ook de opvoedingsre-
latie en het appèl dat men op elkaar doet.
Het is een voortdurend zoeken naar de
juiste benaderingswijze. waarbij inruïtie
een belangrijke rol speelt. We beperken
ons ook niet tOl één methode, maar laten
ons door \"erschillende theorieën over op-
meding en de ontwikkeling van het kind
en de mens inspireren."
Mirre BOlSnam een kijkje in de wereld
van het Ervaringshuis en van de hier ont-
wikkelde onconventionele en inspireren-
de kijk op kinderen, ouders en hun wor-
slcling met de wereld waarbij respect
steeds hel sleutelwoord is.

De kiem tot het ontstaan van her Erva-
ringshuis werd 26 jaar geleden gelegd
door dr. Gadiot, de toenmalige kinder-
arts van her Lukas ziekenhuis. Hij kreeg
op z'n spreekuur veel kinderen mer licha-
melijke klachten, waar medisch gezien
geen enkele oorzaak voor was re vinden.
Hij vroeg zich af wat er aan de hand kon
zijn. Om hier meer over te weten re ko<
men zot"ht hij samenwerking met de or-
thopedagoge Annie Kluitenberg. Rohby
Bertsch: ~Zij is een heel oorspronkeliik
en intuïtief persoon, die aanvankeliik
hoofd van een LOM-school was en zich
daarna in de pedagogie heeft gespeciali-
seerd. Thema's die in haar denken een be-
langrijke rol spelen, zijn empathie - hoe
en waar raakl de mens betrokken bij een
ander - en de individuele leerweg - ieder
mens heeft een cigen manier van leren en
als hulpverlener zul je daarop moeten in-
haken." Van daaruit kwam 7.iiop her idee

om kinderen en ouders een huis te bieden
waar ze al spelend leren omgaan met el-
kaar en met de wereld. Dat is het Erva.
ringshuis geworden. Een 'stoeiveld' , zoals
Annie Kluitenbcrg het noemde, waar zo-
wel kind als ouders zich kunnen oefenen
in het vinden van nieuw gedrag. Robby
Bertsch noemt de bchande1ing een trai-
ning in het omgaan met de wereld. Hier-
toe krijgen kinderen, variërend in de leef-
tijd van 0 t(J[ 16 jaar, een brt"ed scala aan
speelmogelijkheden aangeboden.

Het Ervaringshuis, een kubusachtig ge-
bouw dat met een smalle gang is verbon-
den met de rest van het Lukas Zieken-
huis, oogt als een waar \X'alhalla voor
kinderen. Een huiskamer met zandbak,
zwembad, kasteel en garage, een stoeika-
mer en verstoploren, een knutselkamer,
een praatkamer cn een tuin met een hos
eromheen waar zich een heksenhuisje,

een klimtoren, een speelhuis met lokel en
een voetbalveldie. Alles ademt een sfeer
van spelen, onderzocken en ontdekken.
Hierdoor kunnen kinderen een zoektochr
houden naar hun eigen mogelijkheden.
Van grole betekenis is daarhij vooral de
overgang tussen nabijheid en disrantie.
Robby Bertsch: "In iedere opvoedingsre-
larie is het voor het kind moeiliik om re
bepalcn wanneer te kie7.cnvoor nabijheid
en verbondenheid, en op welke momen.
ten voor afstand. Ook elke ouder wor-
slelt daarmcc, srelt zichzelf regelmatig de
vraag: waar moet ik betrokken zijn op
m'n kind cn waar moet ik weer de juiste
afstand nemen, zodat het de kans krijgr
om z'n eigen persoonlijkheid re ontwik-
kelen? Het is een voortdurend zoeken
hoc hier mee om te gaan. Dat is extra
moeilijk voor ouders die een kind hebben
met cen lichamelijke ziekte, psychosoma-
rische klachren of moeilijk gedrag (zoals
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In het Ervaringshuis wordt ook altijd naar
het aandeel van de ouders gekeken, zonder
dat hen de schuld wordt gegeven

Vaak wordt gezegd: 'laat het kind maar
huilen, dan houdt het vanzelf op.' Maar je
moet het kind juist nabijheid en
verbondenheid bieden.

In hd Ervarin~shUis wordT dJarom ook
altijd na,lr heT aandeel van de ouders ge-
keken, zonder dat hen l'chTer de schuld
wordT ~l1~even . .\laJr prohlemen die zich
voordoen hl'hhen nogal eens met de COI11-

hinatie ouder-kind te maken. Robby
Hertsch: ~Een voorbeeld is een moeder
die in kindertehuizen IS opgegroeid en
mentaal hl'el sTerk is geweesT om Teover-
leven, lllJar van lichlclf nooit IlCeit mo-
gen huilen of kwetsbaar I.ijn. Zij krijgt
een kind dat veel huilr. Elke keer als dat
kind huilt voelt l.e een w(wde vanuit luar
teilen opkomen, wam dat kind roept die
weggestopte laJg hij haar op_ ,.

Veel opvoedingsproblemen omstaan vol-
gens Robby Ikrtsch doord,lt de werke-
lijkheid van ouders en kinderen niet ml'T
elkaar O\"l.'reenstemmen. "Die kan totaal
ver~chillend zijn wnder dat ouder en
kind dat van elkaar wl'ten omdat ze el.
kaar ~een deelgenoot maken van hun be-
levingswereld. \Vij proheren samen met
kind en oudn de sleurel te Sl11l'den nm
toegang Tekrijgen, Dat doen we door het
cfl'ëren van een \'Cilige tussenwereld
waarin veel ruimTe wordt geboden om
lllet die eigen werkelijkhl'id naar huiten
Tekomen. Hierdoor kan l'r l'en wij-gevoel
Ol1t"taan, waardoor de weg teru!; ~egaal1
kan worden naar een gedeelde werkelijk-
heid, Want pas als je je individuele wer-
kelijkheid met een ander kunt delen, is er
sprake van een sociale werkelijkheid."
Die weg tl'rug van het individuele naar

het sociale moeT volgens Rohhy Benseh
de maatschappij als geheel uok maken.
~He! groTe probleem dat l.il.h tegenwoor-
dig zowel in gezinnen en scholen, maar
ook in bedrijven en organisaties ~.oor-
..loet, is dat ni~nl<lnd meer met elkaar in
Je pas loopt, Zoals hijvoorheeld ('('n ge-
zin dat samen l'en dagje uit wil. Ih,lr kan
iedereen zo verschillend owr dl'nkl'll dat
heT er niet eens meer van kumt. In plaats
van illdiviJu~n die allemaal zeggen "ik
wil het zelf hepalen' moet cr lang7.amer-
hand ook weer eell houding ontstaan v-all
'hoe kunnen we l1l't sall1~11 Iwpalen?',
Daarvoor is het wel nudig dat er rUlInte is
voor leders individuele werkelijkheid, daT
deze door de persoon naar huiten ge-

bracht wordt en door de ander gezien en
gehoord wordt. Pas dan valt er iet, te de-
len l'n kan cr nabijhl'id oms,clan."' D,I!
niet alken ouders en kinderen, maar ook
de lluatschappij als geheel worstelt met
het prohkem om memen weer in Jezelf-
de richting te krijgen l'n gcmotiwerd ,1,Hl

l'en gezamenlijk doel t~ laten werken
komt volgens Robby Bensch door de vcr-
reg'lande indi\-iclualiscring, "Ik westerse
mens i, de afgelopen del'l'nnia heel sterk
op zoek geg,l,lTl naar het individuele, het
'ik' van de mens. Alles stond in her kader
~.an het aistanJ nemen van de sociale
dwang en heT gericht I_ijn op de ander_
Dat geheurde zelfs tO( in onze meeST 111-

ri~lT1eft'bties tol" \1('1.' s(heidden V:ln onze
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partner en gaven Je opvoeding van onze
kinderen in professionele handen. Dat
was goed en nodig, het individu moesr
ook naar huitl.'n koml'n, want voorht't'n
lag dl.' nadruk wel erg srerk op sociall'
aanpassing en het gezag of gel-od van ho~
gt'rhanJ. ~laar inmiddels heeft het indi-
\'idu l'n het 'ik' van de mem volop Je
ruimte gekregen en moeren we naar mijn
overtuiging weer de weg terug zoeken
naar het so<::iale,de gedeelde ervaring met
Je ander .. \1:1ar hoe, dat weten we nog
niet. \X'e kunnen niet 7.omaar tenlgval1en
op de oude en geijkte vormen, dat zou
een tuugJraaiell \'an onze ontwikkeling
berekent'n. \'(1e moeten op zoek naar een
nieuwe verbintenis mer dl' ander." .\bar
omdat wc omldf jarenlang getraind heh-
ben in het afstand nelllen, is dat 7.oeken
voor ved mensen mot'ilijk en eng. Ook in
dl' relaties tussen kind t."nopvoeJer. "Zo
zien wc hier regelmarig dar het voor som-
mige ouders een t."norme opgave is om te"
gen hun eigen kind te zej!.gl'n 'ik houJ
V3n je'. Dat gevoel is er wd, maar ze heb-
ht."ngeen manier tor hun beschikking OITI

het naar buiten brengen. Pas door hen
wel ruimre re geven en geen genoegen te
nemt."n met oppervlakkige of vage ant-
woorden - want die dienen vaak als mas-
kerades - kan dat gevoel soms opeens
spulllaan na3r huiten komen.
Dat gebeurde onlangs nog russen n'n va-
der en een IS.jarige won dil' ik samen in
mijn spreekkamer had. Die relatie was
volledig versroord. Die jongen was drie
jaar eerder van huis weggelopen en bad
helemaal geen contact meer met z'n ou-
dt'rs gehad. Hij was erg gl'melig voor el-
ke vorm van dwang en machr, maar uitte
dat niet Jour z'n kwetshaarheid re laten
zien, maar juist door heel erg z'n kont
rgen de krib te gooien, Alles wat z'n va-
der nodig vond of wilde, weigerde hij
pertinent, terwijl hij diep in z'n hart mnd
dat z'n vader af en toe best wel gelilk
had. J\laat ook die \.ader was inmiddels
verhard in het patroon van eisen stellen
aan z'n zoon. Hij had een hoge muur op-
gebouwd naar z'n zoon en lier niets van
z'n gevoelens zil'n. Ik heb eersr een half
jaar lang gesprekken gl'voerd met die
zoon, waarin ik ht'm veel ruimte heb ge-
geven, zoddt hij ziçhzelf h1ng7.amerhand
kon laten zien. Ik nOt'm dat altijd het
Schl'ppen van t'en TUssenruimte, een SOOrt
lege ruimte wad rin niets horft, macH alles
kan. I'as wanneer al hl"r moeten erdf is
kan er een eehre OIlTmoeting plaatsvin-
den. Dat gebeurdt, (Jok tussen mij en die
longen, waardoor deze zelf het initiatief
ndm om een brief aan z'n ouders te
schrijn'n, Met het gevolg dat I.e hier ren-
,;lotte samen \'oor eell gesprek zaren. :-Ja-
dar die vader zich eerst erg op de vbkte
hield en 7.ci 'we moetl'n maar kijken war
er van komt', durfde hij na vl"cl doorvra-
gen van mijn kant dieper in zichzelf te
kijken en met z'n genegt'nheid voor z'n
zoon naar huiten re komen, En dat na een
jarenlange verwildering. Ik l'rvaar dar al-
tijd weer als een klein wonder." •

Wat wij willen laten ervaren is dat
tegenstellingen samen kunnen gaan, dat het
een het ander niet automatisch hoeft uit te
sluiten

Het orthoped'lgogisch Ervaringshuis is verbonden aan het Ziekenhuiscentrum Apeldoorn,
Alhert Schweizcrlaan ] 1 in Apeldoorn.
Informatie: tel. 055-4RR74'i.
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)m kwaad te zijn
op een zelfmoordenaar
Zelfmoord komt voor de omgeving nog al eens als een donderslag bij
heldere hemel. ook wanneer de daad is aangekondigd of wanneer
eerder pogingen zijn gedaan. Bij iedere dode hoort rouw, maar na
een zelfmoord is het verdriet extra moeilijk te verwerken. Er over
praten lukt vaak niet, want zelfmoord is een onderwerp dat de
meeste mensen liever uit de weg gaan.
In Maastricht kunnen nabestaanden van iemand die zelfmoord heeft
gepleegd, bij de RIAGG terecht. Bij lotgenoten kunnen ze hun
verhaal kwijt. En ze kunnen praten over de grote vraag naar het
waarom. Voor die vraag heeft de RIAGGMaaike van Praag
ingehuurd. Zij is humanistisch geestelijk raadsvrouwen praat met de
nabestaanden over de levensbeschouwelijke vragen rond de zin van
leven en zelfmoord.

Door Rian van Licroo
foto's Pctcr van der Meer

GC~leld ,'oor de ,.raag welk woord .\laai-
ke van Praag (45) hel liefst ~cbruikt -
zelfdoding of zelfmoord. kiest ze aan-
vankelijk ,'oor 'zelfdoding'. Toch ~c-
bruik! ze in het gesprek steeds het woord
zelfmoord omdal het beier past bij haar
uitgangspunt: 'Je komt maar één keer op
deze wereld en daar moet je wat van ma-
ken'. Zdfrnoord maakt een dcfinÎricf ein-
de aan alle mogelijkheden. Ook kiesi ze
de kant van de nabestaanden mei hun
woede owr icm,llld die hen zo in de steek
heefr gelaten en hen zoveel heeft aanllc-
daan. 'Zelfmoord' dus.

Voor een det"! verloopt het fOU\VProccs

na een zelfmoord hetzelfde als een ge-
WOOII slC~rfgeval. .\baikt" van Praag:
"Rouw is rouw, of je moeder overlijdt
van oudl."rdom of dat ze eruit stapt. De
nabl."staanden doorlopen meestal dezelf-
de fases: ongeloof, woede, verdriet, ver-
werking, ).1aar na suïcide hlijven mensen
vaak steken in dat proces. Omdar op zelf-
moord een taboe heerst, omdat de omge-
\'ing dl."naböta,mden in de steek laJt of
omdat de nabestaanden het zelf niet kun-
nen accepteren. Vaak is het verdriet 1.0

groO[ dat ze t'r niet o\'erheen komen."
Een zelfmoord wordt meestal omhuld
door stilte. "Als je iemand verliest door
een ongeluk, willen ml."men Jour nog wel
over praten. "1aar als je broer zich heeft
opgehangen in bet trapgat, dan durft bij-
na niemand cr naar te vragen. Er komt
nooit iemand op de koffie met de vraag
hoc hij erbij hing, Misschien je bcste

vril."ndin of \'riend, maar dan houdt het
op.
Sommige mensen hl."hhen er tien of vijf-
tien jaar niet over gepraat. Als één van de
ouders zelfmoord pleegt, moeten kinde-
ren vaak liegen oyt"r dt" doodsoorzaak.
Ze krijgen een soort zwijgplichr opge-
legd: 'Je mag nil."t zeggen dat pappa zich
heeft opgehangen', Of het is voor et"n
kind een geheim dat niemand wil vt"rtel-
len. Maar een kind voelt dan [(Kh wel dat
cr iets mis is, ook all.t'gt moedt'r d,H va.
der stierf aan een hartstilstand,"

In Je RIAGG-groep 'Kahesta"lllden van
suïcide' kunnen Je achterblijvers einde-
lijk hun verhaal kwijt. )'Iaaike van Praag:
"Ze mogen vertellen hoe het gegaan is.
\Vie met het bericht kwam. Hoe de poli-
tie hem lus,>need. Hoe hij erhij lag. Ze
kunnen allt."details eindelijk eens op tafel
leggen. Dat is voor dl."nahestaanden een
enorme verademing.

Maaike van Praag:
Nabestaanden voelen
zich vaak in de steek

gelaten en zijn
woedend op degene
die plotseling uit het

leven stapte

Het verdriet is vaak gigantisch. Die eerste
bijeenkomsten hoor ik al die verhalen
met alle~ erop en eraan, Hoor ik hoe de
omgeving en de hulpverlening ermee zijn
omgegaan. Het zijn vaak ten hemel
~chreiende verhalen," zegt ze mer af.
schuw in haar stem. :\1ell5en die om hulp
vragen, maar die niet krijgen. ~\'(Ie heb-
hen nu iemand in de groep die onlangs
zijn ZU~ heeft verloren en lang geleden
zijn moeder. Die is destijds niet opgt'van-
gen, niet door familie, niet door de kerk,
door niemand. Die is echt in de steek ge-
laren omdat zelfmoord zo schandelijk
was,

Het maakt voor de nabestaandrn vrel uit
of iemand die zelfmoord pleegt een he-
richt achterlaat. Vaak gebeurt dat nier.
~laaike van l'raag: "nrt is een faheltje
dat cr altijd ecn briefje zou zijn. Her \"Cr-
haast mij hol" weinig mensen iers achter-
laten, Als de nabestaanden geen enkel
aanknopingspunt hebhen, wordt de \'er-
werking extra moeilijk. Je kunt cr mis-
schien vrt'de mt'e hebben als iemand uit-
legt dat her leven niet meer aanvaardbaar
is. Eo als je de kans krijgt om afscheid te
nemen. "laar als je het niet zag aanko-
men ... Als iemand er plotseling niet meer
is, onaangekondigd. Je komt thuis en je
zus is dood, Dan blijf je maar denken:
'Waarom heeft ze het gedaan? Had ik het
kunnen voorkomen? \'('at heb ik foUTge-
daan?' Dat geldt helrmaal als her je kind
is dat zelfmoord pleegt. De ouders vragen
zich dan af war Lr wrkeerd hebhen ge-
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Achterblijvers worstelen met ingewikkelde
zingevingsvragen. 'Waarom pleegde hij of zij
zelfmoord? Wat was dan de zin van z'n
bestaan? Heeft het zin dat ik nog verder ga?

(.!Jan wen ze hun kind j!;roothrachten.
Daar komen ze nooit meer ovrrhren. Ze
leren alleen om te leven ml't dat litteken.'"

~Zelfmoord is '1!tijd el'n wrede daad. In
de groep kwam maar êên ~evJl van zelf-
moord te sprake door een overdosis aan
pilkn. ledert'en denkt dat \"('el mensen
het doen met pillen, maar vaak komt er
dan nog op tijd hulp en wordt de maag
k'eggl'pompt. De deelnemers hehhen ie-
mand vaak verloren door ophanging, gc-
woon met een rouw. Of door gif te slik-
ken - dan gaat iemand echt op een H(Se-
lijke m;lnier dood. Of le springen voor
een vrachtwagen of voor de trein. liet
zijn vaak afschuweliike yerhalen. ~

Haar sympathie ligt duidelijk bij de nabe-
staanden. "Zelfdoding is een zeer agres-
sieye daad. Als je van ccn flat springt of je
hangt jezelf op, dar is lÓ agressief. Voor
jelelf èn voor de omgl.'ving." Ze bl.'na-
drukt in de groep altijd wil' \'erantwoor-
Jelijk is voor de n'lfmoord. ~Het is de
keul.e van degene die t'ruit is gestapt. liet
is vreselijk dat iemand zo ongelukkig i,
d,1! hij er l'en ónd aan maakt. lrden:en
zegt: '\X\~ hadden hem moeten rl.'ddl'n:
.\taar IC moet je realiseren dat die per-
soon nier meer verder wilde leven. De
deelnemers ,1:"1ndl' groep hebhen allemaal
wel eens aan zelfmoord gedacht, maar
die dOl'lI het dus niet. Die ander heeft het
wèl gedaan.'"

"Vaak ervaren ml.'nSl'n het "!sof het Im
die andere persoon de dood heeft inge-
trokken. Dat hij niet anders meer kon
dan zelfmoord plegen, omdat hij het le-
ven zo ellendig vond . .\I,lar in plaats van
de dood te zoeken, kun je ook hulp zoe-
ken. Dele mensen kozeIl ervoor om eruit
re Slappen. Dat is hun ~'erantwoordelijk-
hl'id!"

Ze oorkent niet dat een mens het recht
heeft om uit hel leven tl' stappen. :\-Iaar
vindt ook dat nahestaanden het recht
hehhen om kwaad te zijn, over wat hen
wordt aangedaan. De woede op degene
die lelfrnoord heeft grpleegd, is vaak
moeilijk te acceptrren .. \tlar nabestaan-
den hoeven lich er niet hij Ill'et te leggen
dat de dode hen gt:en gelegl'nheid heeft
gelaten voor een weerwoord of om vra-
gen Ie stellen. Vaak hehlx'n ze nog een pit-
tige boodschap voor de Jode .. \Luike van
Praag: "Je kunt de ander laten wt'ten hoc
hij jou heeft achtergelaren, Of her nu èên,
vijf of vijftien jaar is gell'del1. Soms kan
dat in de groep. Dan Zl't ik el'II stoel in
het midden en leg: 'Daar zit je zoon,
vrouw, "roer of p,lnner. \X'at hl'" je nog
te zeggen?' Niet il'dereen kan 7.o'n eon-
frontarie aan. Sommige mensen willen
dat allel'n dOl'n in hun eigen hui, of in de
kamer van dl' overledene. Of ze schrijv'l'n
een hrief of cm gedicht. ~

"Toegeven Jat je hoos bent is heel moei-
lijk, m;lar ook heel bevrijdend. ~laar als
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ouder tegenover een overleden kind is
het hij na nier te dorn. Tegen een partner,
een hrol'r, lUS of v;ldl'r kun )C nog wel
zeggen: 'Je hl,ht me in dl' steek geLJten.'
.\har ouders hebhen vaak het gevoel dat
l-ij zdf hebben !!-efaald. AI<;ze dat willen,
kunnen ze de overledene ook Olll verge.
ving vragen. Omdat te alles hebbm gege-
ven wat 11' in zich h:"lJden, omdat er niet
mrêr was. ~
In lle groep kunnen de achter hl ijvers ,11s-
nog afscheid nemen van de dode wanneer
ze J,ur desrijds nirt lie gelegenheid toe
hadden. ~Vaak krijgen nabestaanden het
advies om niet naar het lichaam te kijken
omdat de o\'t'rkdene er zo akelig uitliet.
Veel mensen hebhen daar aehteraf spijt
van. Je kan lIlaar heter wèl ~aan kijken,
ook ill kun je enkel maar een hand zien.
Dan \wet je tenminste dat de persoon

ècht dood is. Anders hou je onhewust
wch hl't idel' dat hij zo de kamer kan bin-
nenlopen. In de groep \'ragen we soms
deelnemers zich voor re stellen d,1t Je
overledene daar dood ligr en Jat ze af-
scheid moeten nemen. Milar J;lt hlijn ren
surrogaar. "

Een lelfmoord kan heel lang doorvrl'ten
bij iellland. />,haike van Praag: ~In êên
,'an de groepen W,lS {'t'n vrouw die vijf-
tien jaar gclrden haar moeder \'erloor.
Daar had ze nooit over gepraat. -'har
dat Ol1\'l'rwl'rkle \"Crdriet blokkeerde de
rest van haar leven. Die vrouw was altijd
{'en bt'etje som her en kon mOl'ilijk con-
tacten leggen. Eigenlijk was ze zelf voor
een stukje dood. TOt'1lze erover brgon te
praten, ging ze ook weer levl'n. Die
vrouw is in n'n iaar tijd helemaal op~e-



bloeid. liet was echt een metamorfose.
Ze was 1.0 opgesloten in zichzelf, ze bleek
eigenlijk een heel levendig mem. Een
wonder;' legt Maaike van Praag met een
glimlach.

Veel deelnemers komen gesloten en vast-
gelopen bij de groep. Voor hcn is het le-
ven dikwijl, zwaar en somher, ~We doen
aan het hegin van een bijeenkomst altijd
een rondje 'goed nieuws'. Dat je huiten
een vogel hoorJe zingen, Jat je een hon-
bon hebt gegeten of hebt gelachen met
een vriendin. In het begin kan niemand
iets goeds in zijn leven bedenken. Ka een
jaar zijn de deelnemers vaak el'n andere
weg ingeslagen. Ze heg innen weer met
een relatie, le gaan weer de stad in. Heb-
ben voor het eerst in vijf jaar nieuwe kle-
ren gekocht. Gaan sporten en hebben
daar lol in. Ze lachen weer. ~
Zo'n grote omslJg in een jaar? '\Iaaike
van Praag: "Ja. maar dan lijn n' cr nog
niet, hoor. Zo'n dramatisch \"erlies gaat
nooit hell'maal over. In dat jaar hebben
ze uiting kunnt'n geven a;Ill een sruwmt'er
van emoties. Dan kunnen 7_eweer ver-
der. ~

De groep werkt toe naar een afronding in
de \'orm \'an een rirut'el. "In juni gaan we
met z'n allen een stuk wandl'len langs een
riviertje. Op de plek waar dat de Maas in
stroomt, is een strandje. Het water

stroomt daar hard. \Xle nemen wat hout
en kramen mee en maken een vuur bij het
snelstromende water. De deelnemers
kunnen daar iets verbrandC'll. Dat kan
iets zijn wat van de ovcrJedl'ne was, bij-
voorbeeld een boek of l'en shirt. Of iets
v;m de deelnemer: een brief, l'en gedicht
of een collage. De mensen die niet van
vuur houden. die hijvoorbedd iemand
hebben verloren door brand, die kunnen
het in het water gooien. De as strooien
we ook in het water, ~
Zo'n Iaats!e bijeenkomst is zwaar van
symholen. Maaike \';ln Praag: "Je geeft
iets rerug aan de aarde en het water,
Daarmee sluit je een periode af, zodar It'
makkelijker weer alleen verder kum. Het
is een bewu,t afscheid. In tegenstelling
tot de begrafenis of crematie, die vaak
langs de 1lll'lISeIlheen is gegaan. ~

~a het afscheidsritued loopt de groep
verder langs de rivil'r. De bijeenkomst
eindigt met een koffietafel. ~Dall is het
lachen en praten, net als bij een hegrafe-
nis. Rij lo'n koffiet.lfel ben je wt'er ver-
bonden met elkaar, Daarmee rond jr l'ell
pl'riode af. Niet dat het dan over is. Maar
het helpt om het le\'en wat draaglijker te
maken. "

RIAGG-medewerker Etienne Chane!
nam het initiatief voor de groep van na-
bestaanden. Hij 'deed' al een jongeren-
groep Preventie.sulcide en realiseerde
zich dat juist nabe,taanden van ,uicide
een risicogrol'P vorlllen. Chanet be,ene
dat in dele groep gepraat moest worden
over de zin van leven l'n dood.
'\Iaaike van Praag: "Dl' dood is per de-
finitie l'en Ievenshe,chollwelijk onder-
werp. Het feit dat iedefl'en doodgaat,
maakt dar je over het Ievcn nadenkt.
'Waarom besta ik? Is l"f na dit leven iets
anders? I leen miln leven ûn gehad?' Al-
lemaal \'fagen waar iedereen lllt"e wor-
stelt. Iedereen heeft daar z'n eigen ant-
woord op . .\-Iensen Jil' geen zin ervaren,
st:lppen soms uit het leven.~
De achterhlij\'ers worstelen lllet ingewik-
kelde 7-inge\.ingsvragt'n. '\Xlaarom pleeg-
de hij of lij 7_e1fmoord? Wat was dan de
7.in van 7'n bestaan? HecÎt het lin dat ik
nog verder ga? Kan ik niet beter ook
maar stoppen?'
De R[ACG 7-O..:htiemand die zich mer de-
ze levensheschouwelijke vragen kon be-
zighouden. '\-Iaaike van Praag: "Een pas-
tor is meteen zo katholiek. En de katho-
lieke kerk wijst zelfmoord af. ~
Dar een RIAGG iemand met een levens-
beschouwelijke inslag betrekt bij een
groep is heel bijlOnder .. \Iaaike van
Praag: "RIAGG's 7.ouden meer oog moe-
ten krijgen voor levensbeschouwelijke
zaken. Je hoeft niet elk probleem psycho-
therapeutisch !e benadl'ren. Soms moet je
hl.t jui,t vanuit de zingeving aanpakken.
Gericht op de ziel. Zeker als het om
rouwverwerking gaat. Natuurlijk kun.
Ilt.'n andere hulpverleners ook praten
over zingeving, En kwestil's als schuld en

vergeving komen in veel therapieën aan
Je orde . .\-laar ik denk dat geestelijke
raadslieden een specifieke invalshoek
hebben, "
Vroeger konden mensen bij hun pastor of
Jominee terecht met hun levensbeschou-
welijke vragen. Nu de samenleving zich
van de kerken afkeert, valt cr een gat.
~J)e pastoor verJ""'ijnt, maar er komt
niets anJers voor in dt" plaats. Volgens
mij is ieder mens bezig met 7_ingeving en
levensheschouwing, me! waarden en nor-
mt"n. Alleen kun je het niet meer in het
hokje \'an de kerk stoppen. Vroeger was
je gereformeerd, hervormd of katholiek.
Tegenwoordig le~en veel mensen: '[k
ben niks'. f>.1aarniemand is 'niks'. Ieder
mens heeft overtuigingen waarmee hij in
het leven staat, ieder mens hecÎt een idl'e
hoc her allemaal in elkaar zir . .\-1aar daar
praten we hdaas niet meer over."'

Hoeveel ze er in haar werk ook mee Ie
maken hecÎt, bij zelfmoord zal Maaike
van Praag óch nooit 7_omaar neerleggen.
"Als je het mij komt vragen. 7.alik zeggen
dat je het niet moet doen. Een depressie is
vaak op te lossen. maar je moet er hard
voor werken. Soms hebben mensen daar
geen lin in. Dat vind ik onacceptahel.
Dan zal ik miln invloed aanwenden om
iemand in therapie te krijgen. Als het dan
na een jaar nog niet verbeterd is. dan
moet het hlijkhaar zo wezen. Als iemand
cr weloverwogen uit>tapt, kan ik dat vol-
,trekt accepteren . .\Iaar nooit zomaM.
Het leven is je maar éénmaal gegeven.
Het komt nooit meer terug. Ik geloof niet
in rci'ncarnatie of een leven hierna, Ik
houd zelf zoveel van het le\'en en van
mensen dat ik niet makkelijk kan at:cep-
teren dat iemand er zomaar uitstapt.
Daarom doe ik ook dit werk. ~

Toch Lijn er wel situaties waarin hulp bij
zelfdoding verantwoord is, vindt Van
Praag. '"Ik hen vilór euthana,ie al, men-
sen dat willen die liektes hebben als
AIDS en kanker. Als je weet dar iemand
hoe dan ook doodgaat. ~ Hulp voor ie-
mand die niet lichamelijk ziek is, wijst ze
niet meteen af. '"Dar hangt volstrekt van
het gt'va! af. Soms ligt het duidelijk, bij-
voorbeeld bij de psychiater die vorig jaar
een vrouw hielp hii haar zelfmoord nadat
ze haar beide lonen had verloren. Hij
heeft dM weloverwogen gedaan. Dan zijn
medicijnen wel veel liefdevoller dan een
rouw of een vrachtauto." •
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Onkruid gooit al honder(
alle spiritueh
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'Onkruid', tweemaandelijks tijdschrift op het gebied van New Age,
bestaat honderd nummers. Met als ondertitel 'Goed voor aarde,
lichaam en geest' is in die 16jaar vrijwel alles aan de orde gesteld dat
te maken heeft met zingeving, met spiritualiteit. Honderd nummers

lang 'waarom'. en 'waarheen'.vragen met duizenden
verschillende
verwijzingen naar
mogelijke antwoorden.

Voor menig. toch
vooral rationeel
ingestelde. humanist
riekt dat al gauw naar de
zweverij en dweperij.

Voor Yoeke Nagel, zowel
medewerker van de
Humanist als van
Onkruid, biedt het

onbegrensde mogelijk.
heden om achter deuren

te kijken. Uitgangspunt
daarbij is wel steeds dat de
eigen verantwoordelijkheid

van de mens voor zichzelf
en de wereld wordt erkend.

door Yockc Nagel



ummers lang
euren open

Ik herinner me hoc mijn moeder me uit-
lCJoIdewal 'humanisme' is: "Zie je de deur
naar de gang? Die is dicht. Een gelovig
mens zalzcggcn: 'Daar staat iemand ach-
ter, want ik geloof dal dat lO is.' Een hu-
manist zal zeggen: 'Ik zie een deur. Ik
weet niet (Jf cr meer is. Als die deur open-
gaat, zal ik kijken wat er achter is.'''
Het kostte me jaren om erachter te ko-
men dat ik ook zelf deuren kan open ma-
ken, venstertjes kan hakken en door s1cu-
telgaten kan loeren om uit re zoeken wal
zich achter deuren afspeelt. En door al
die kiertjes. galen cn sleunn onrdekte ik
een boeiende wereld van onzichtbare cn
ons'crklaarbare fenomenen die 'er wa-
ren', of ik ze nou lag of niet.

"Niemand komt onder de 'waarom,
waarheen'. vragen uit, zegt ook P;;Iul
Breekveldt, redacteur-uitgevt"f V;;ln het
tijdschrift 'Onkruid'. ~Je kunt ze jaren-
lang wegdrukken, ma;;lr vroeg of laat
springt het ie toch naar de keel. Het is ei-
gen aan de mens om te zoeken naar zin,
naar reden. Dat heeft te maken met je
welzijn, je lekker voelen, je plaats \'inden.
Als je in een vreemd oord komt, wil je
weten waar je bent en waarom je er bent,
wat je cr het beste kunt doen. Doe je dat
niet, dan raak je in verwarring, voel je je
overgeleverd aan je omgeving, verlies je
je zelfvertrouwen, durf je geen verant-
woordelijkheid te nemen ~'oor je leven.
Het is dus zelfs schadelijk om je niet he-
zig te houden met de 'waarom' -vraag. ~

Paul Breekveldt weet waarover hij praat.
Als redacteur-uitgever van 'Onkruid' is
de zoektocht naar 'de zin', 'het waarom'
van het len'n zijn vak. Geen mogelijk
antwoord wordt bij voorbaat uitgeslo-
ten, achter elke deur kan iets staan wat
waardevol is, wat de mens iets verder kan
brengen bij het ervaren van 'zinmlheid'
of zclfs een 'daarom'.
"New Age," stelt hij voor alle duidelijk-
heid, "is een vreemde term die in Neder-
land wordt gehruikt om bet bele scala

aan te duiden lIan 'zweverig' tot en met
'alternatief." Dat het 'goed voor aarde,
lichaam en geest' is zoals de ondertitel
vall Onkruid verklaart, geeft aan dat er
wordt gestreefd n;;lar een verhinding tus-
sen het aardse en het spirituele. Maar
zweverij en dweperij past niet binnen dl'
pagina's van dit Ncw Age-blad bij uit.
stek.

Honderd nummers lang 'waarom'. en
'waarheen'-vragen, met duizenden ver-
schillende mogelijke verwijzingen naar
eventuele antwoorden, ,\let een kleine
variatie op de 'deurrn-verklaring' van het
humanisme: als je niet weet wat cr achter
een drur zit, moet je hem dan dicht laten,
",,"achten tot ie vanzelf open zwaait: Of
moet je om een hoekje loeren, met het ri-
sico dat je teleurgesteld moet constateren
dat er nib achter was, of dat je het niet
mooi vindt? De wetenschappelijk geo-
riënteerde mens zal misschien een wat af-
wachtende houding aannemrn, zo van:
'als er iemand door die deur naar hinnen
stapt, zien we wel verder'. Paul Breek-
veldt mert het beleid van de deurrn-
opengooicr. En de ramen mogen ook los,
als het aan hem ligt. In 'Onkruid' wordt
al honderd nummers lang vrijwel alles
aan de orde gesteld dat 'bij kan dragen
aan de ontwikkeling van de individu', zo-
lang het maar de verantwoordelijkheid
van dl." mens voor zichzelf en de wereld
erkrnt.
Paul Brerkvrldt: ~De verantwoordelijk-
heid voor het omgaan met kennis ligt in
deze tijd hii het individu. Niet in het ach-
terhoudrn van informatie of een verbod
om daarnaar te zoeken. Onkruid is een
blad voor zoekers, voor iedereen die be.
wust of onbewust het gevoel heeft dat er
eell reden is waarom we hestaan. De ant-
woorden op 'zijns-vragen' wordrIl niet
meer gewcht in de krrk. De aangeboden
antwoorden door overheid, godsdienst
en wetenschap bevredigen niet. \X'eten-
schap is het enigr waar veel mensen nog
in durven te geloven. Maar dat is ge-

stoeld op een heel materialistisch wereld-
beeld, waarin nauwelijks plaats is voor
de mrn5. De ordening vall de wetenschap
wordt gesteld tegenover de chaos \lan de
natuur, het leven. Maar orde scheppen is
op zich gl.'en zingeving."

Uit honderd nummers Onkruid blijkt dat
'zingrving' op heel veel manieren gezocht
kan worden. 'Zin' ervaren aan het leven
hoeft absoluut niet per definitie gekop-
peld te zijn aan het geloof in een god, of
het achterna rennen van een goeroe.
Zorg voor de natuur, respectvol benade-
ren van anderen, vertrouwen in jezelf,
aandacht voor jr activiteiten en verant-
woordelijkheid VOOT je eigen daden en le-
\'en - hrt zijn alle waarden die voor heel
veel mensen belangtijk ziin en toch op
heel verschillende hodems kunnen groei.
en. Ook, of misschien wel juist, op spiri.
turle bodem. De kern van het holistisch
denken is immers dat wij, mensen, een
onderdeel ziin van een prachtige eenheid
van Irven, levens en gebeurtrnissen in en
huiten de wereld die we kennen, zelfs in
en buiten de tijd die we kennen. We zijn
'tc gast' op deze aarde, die wc mogen ver-
zorgen, onze ifi\'loed erop uit mogrn oe.
fenen en ons ontwikkelen rll vormen zo-
dat we altijd verrijkt weer kunnen ver-
trekken uit dit aardse leven.
Geen onpretrige gedachte, die ruimte laat
voor alle denkbare variaties bij de invul-
ling ervan. Overigens, ook de on.denkha-
re variaties 1.ijn niet uit te sluiten: de men-
selijke geest hlijkt in staat om meer te er-
varen dan de ratio, Als we ons niet meer
fixeren op die ratio als filter voor wat we
wel en niet accepteren als 'waar', dan
opent zich de horiwn van hrt denken.
Voor velen blijkt dat ren opluchting te
zijn. Een ervaring lIan ruimte, mogelijk-
heden, vrijheid en zin.

Spiritualiteit kan een enorme hedreiging
zijn lIoor aardse, materiële zekerheden,
Hoe kun je verantwoording nemen voor
ie eigen leven, als je de ordening ervan
niet kenr~ Hoe kun je de juiste keuzes
maken als er achter elk keuzemoment een
diepere hedoeling zit: En als wij, mensen
op deze a;;lrde, inderdaad deel uitmaken
van een groter geheel, een systeem mis-
schien, is daar dan iemand of iers de Baas
over, ontneemt die me dan de uireindelij-
ke keuze.mogelijkheden, misschien: En
waarom zouden we al die extra vragen
proberen te heanhvuorden als het aardse,
het zichtbare, al zoveel prohlemen op-
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\X'at levert dat nou op, gaan geloven in al
die vage toeHanden. dat gezweef? Kenne-
lijk beel veel. Wam 'Onkruid' hl'cft nog
steeds cen groeiende verkoop. Veel zaken
dic in de begintijd van het blad nog bilar,
marginaal of amateuristisch waren. lijn
nu gemeengoed geworden, Bijvoorbedd
cursussen Avatar en visualiscren in het
Nederlandse top-management, De fl,lol'r-
man-therapie in hct ziekenfondspakket.
lIiologis,he Lmdbouwmethodcn als d('
oplussing nlOr het \'oedselprobleem, Vcr-
rijking van de medische mogelijkheden
doordat narcose-allergie kan wordcn op.
gevangen met a..:upunctuur. Yoga al, ont-

El'n heel eigen, nieuwe balans vinden
Hls,en 'gelo\"Cn', 'twijfelen' en 'zeker
weten'is een hele strijd. Trouwens uuk
om kaf van koren te scheiden. \'('ant hoc
weet je, als nieuwsgierige, kersverse snut-
felaar aan de spirituelc wereld, wat het
verscbil is tussen het advies om pies te
drinken en de raad om door middel van
Tantra-yoga een stukgelopen relatie ten.
mimte in de slaapkamer nieuw leven in te
blazen? Wie niet meer per definitie ge-
ruststell ••nd ia..:hl'rig is over onverwachte
inzichten, komt onwrmijdelijk eens op
het punt waarop de oude grenzen (het
lichtbare, meetbare, bekende) gemist
worden.
En kaf IS er genoeg in 'Onkruid.land',
Griezels, zwevers en goeml'S. Er ziln stro .
mingcll die vnlstrekt geen ruimte latt'n
vour twijfels, die alle vragen hebben be-
antwoord lof lieten beantwoorden door
een (irnte :\lcester di •• er meestal Zelf
niet meer is um te \'ertellen hoc die ant-
woorden moeten worden g<'Ïnterpre-
t<'erd). Zelf denken lijkt dan vobtrekt
overbodig en keuzes kun lf' gerust aan de
Grote Leider of De Theorie overlaten,

cia zal gaan zien als een ingrijpen van bo-
venaf. een bezoedeld volkskarma dat
door Kosmische Krachten geheel pLm-
matig wordt gezuiverd? Leidt het beoefe-
nen van yuga automatisch tot een huisin-
richting vol I~oeddha-beeldjes en wie-
rook? Hoc 'gevaarlijk' is al die ruimte in
het denken eigenlijk?
Op elke theorie kun je gruwelijke dingen
haseren. De bramlstapels van de cbriste-
nen, de Jihad van de Arabieren, de ter-
reur in de hezette gebieden van de joden.
n11aar een theorie is niet extra gevaarlijk
als ie niet wetemchappclijk te bewijzen
is. De atoombom is beel e.xa't, beel m:lte-
rieel," relariveerr [',lUl Breckveldt.

.J
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Paul Breekveldt: Spiritualiteit is de manier
waarop je naar dingen kijkt, de manier
waarop je leeft. Het is voor mij diepte zien
in gewone dingen.

lid IS bijna onvoorstelbaar dat iemand
niét wordt overdonderd door de kracbt
die alle menselijke vragen oproepen.
:\laar de kra..:ht van de twijfel over z.În en
r••den kan een enorme energiebron ziJn
die als heel bedreigend kan worden erva-
ren, Er moet nog een vorm aan gegeven
worden. Wurdt 't agressie? Creativiteit?
ranatisme? Paniek? Lidde? Uithundig
geluk?
Daarbij speelt vaak mee dat mensen '!"e-
luven' kennen als een dogmatis..:h gehcu-
ren, waarin altijd ecn ander {bijvoorbceld
een ouder, pastoor, g••neraal of schooljuf)
bepaalde hoc je moest geloven en waarin.
Het afschudden van lo'n vorml'nd har-
nas kost vaak jaren cn stapels energie,
Geen wonder dat dl' confrontatie met
weer een nieuw 'geloof', op wo ••de en
verzet stuit.
En waar ligt de grens? Als ik nu TOegeef
d'll een g••boorrehuroscoop me inzichten
kan geven over mezelf, zit ik dan niet vol-
gende weck bij de iatrosoof? En als ik
naar een homcopaat ga. betl'kent d'lt dan
dat ik upl'cns de gebeurtenissen in Rwan-

eJ<l>(1Jleur.testamentair
bespreken ze met u hOl' uw
laatste wil er uit mol'! komen
t(' zien. En uiteindelijk
dragen 1.(' ook zorg \'oor
punctuele uitv(ll'Ting.
Vraag eens om
informatie

tkt Steunfonds Humanisme heeft Ix,trouwbare,
l'rvaren mensen die u kunncn hdpen. Als uw

Bij een owrlijden moel er snel hel'! wel
gcregdd ••.•.orden. Dat gaat \"Celgemakkelijker als
u zelf al maatregelen hecft genomen, !l,.laarveel
mensen vinden het moeilijk of onaangenaam
om zulk{' maatrl',l;dl'n te treffen.

Nalaten is iets heel anders
dan nalatigheid.

Ingezonden mededeling

Veel mensen die van 'meters en wegers',
wetenschJ.ppelijk ingestelde mensen. 'in
zichlelf' langzaam plaats maakten voor
het gebil'd van de 'voelers en gel(wers',
ervaren dat proces als pijnlijk, als een
rouw-proces hij na, met alle verwerkillgs-
fasen die daarhij beschreven staan, De
ontkenning: 'Nee. cr is niets anders dan
wat je ziet, meet en weegt', de woede:
'Donder nou gauw op met je grielelige
zwen:rijen!', de wanhoop: ':\1aar dan
moet ik mijn hell' wl'rcldh ••eld herzien.
dan staat alles op z'n kop wat ik dacht,
wat ik geloofde" de acceptatie: 'Hee, in
een discussie met collega 's merkte ik plot-
seling dat ik tegenwoordig in re-incarna-
tie geloof!'

roept?
I'aul Brel'kveldt: "In een hl'paalde ont-
wikkelingsfase willen mensen perse niet
verdrr gaan dan dat wat ze zien, llt.
vraag is alln'n wat ~e ~ien. Kijk nou eens
oa,u dat stukje weghcrm daJ.r. Ik zie cr
blol'men, maar n'n man die hij de plant.
soenendienst werkt, ziet miss..:hien een
stukje maaigrond. Spiritualiteit is de ma~
nier waarop je naar dingen kijkt. de ma-
nier waarop je leeft. liet is niet iets raars
wat je hovenop de gl'wone wereld doet,
het lit er gewoon doorheen, als letmeel
in een aardappel. Als je het eruit gaat ha-
len. gaal heschouwen als een losstaand
fenomeen, dan wordt het iets kunstma-
tigs, Spiritualiteir is voor mij diepte lien
in gewone dingen,"

r------------------------------------------------------------,
Ja, ik wil mf't'r informatie over f't'n eXl'l'uteur-testamentair van htt Steunfonds Humanisme,
;-';aam: """"" """
Teldoon:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
In een envelop zonder postlegl'll,emkn naar:

, Steunfonds Ilumanisme, Ant••.•.oordnummer 2181, ]SOOAC UtrechtL _
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Het grote 'gevaar' van New Age zit 'm
toch vooral in het afgeven van de eigen
verantwoordelijkheid

'Onkruid' is een tweemaandelijks tijd-
schrift. De oplage is 35.unu exemplaren.
Los verkrijgbaar in de kiosk, prijs f 6,75.

uitkomst van wetl'llSchapPl'lijk ondl'r-
loek, het leger, de baas of een filosofische
stroming waartoe ml.n zichzelf rekent.
'[)é humanist. (die net zo min bestaat als
'dé ;\Iew Age-aanhanger'), zal zich, hup-
pelend JI, !{nodkapje op weg naar oma,
al plukkend l'l'n weg kunnen barwn door
het rijkhegroeide ~ew Age-velJ met vi-
sies, overtuigingen en werkwilzen - nu
nons hier een tijdjr stilstaand om een hij-
londrr gl'was te hl'wonderen, dan weer
daar een enkel hloempje uit een struik
knippend dat thui, in een speciaal daar-
Hlor neergelcttl' vaas wordt geschikt in
een fraai. zelf s'tll1engesteld hocket. De
wolf die bij die zoektocht voortdurend
op de loer ligt, is in elk bos terug te vin-
den: het is de dogmatiek, het afstaan v'an
de eigen wramwoordelijkheid. En mis-
schien ook wel de weigering te zien wat
voor wonderen er allemaal 0111ons hl'l'n
en in ons geheuren, alleen nuar omdat
wc wonderl'n niet kunnen nwten en we-

spannende activiteit voor mensen die
g!;'en hól lien in sporren. Homeopathie
als aanvulling op allopathische gellees-
wijz!;'r\. Overigens is ook de 0:ew Age~I;Jt.~
wq~ing /-e1fge-evolueerd. A,udser gewor-
den. Er worden onder anJere in Amerika
hezwerings-rituelen gehouden hij militai-
re oefenterrL'inen, Olll met hdtulp van
magie vernietigingswapens aan te pak-
ken. Er hestaan ontwikkelingshulp-pro-
jecten op hasis van dl' hiologis<:h dynarni-
sche landhouw. Spirituele blodrijfs-bege-
leidingshuro\ reorganiserL>n hele rndus-
tri('takken.

Op het p('rs()onlijke vlak werkt spirituali-
teit voor ieder I11l'nS vers<:hillend. Voor
Paul Brel'heldt leverde het ••de weten-
schap op dat ik hoor waar ik ben dat dat
goed is, dat 't /-innll is wat ik doe. Een
ander /-al misschien zeggen: 'Ach joh,
daar ben ik bq;onllen". maar ik moest cr
aanzienlijk oudn en spiritlleler vnor
worden •..
En voor .Onkruid'? P,lUl IIreekvddt:
"Het hereiken van nieuwe uitganppun-
ten. de geest er weer in, Wloer bl,toverd
lijn van de wereldo ;-';iet door terug te
gaan naar de middeleeuwl.n, maar do:
moderno: weten-;chap is wel wat eenzij-
dig, Je Verlichting heeft het accent ••••.at tt'
veel op het materiële gelegd. Als we daar
op l'en spiritul'll'rl' manier mee om kun-
nen gaan, dan win je daar mee. Niet als
economisch gl'win. zoals Wl' gewend zijn
'nut. uit tl' drukken . .\bar het geeft een
gevoel V,Hl lOOlllpl('ethe-id, niet meer ver-
wheurd zijn, niet ml'cr in l'en verknipt
wereldbeeld hOl'ven tI' levl'n waarin de
wetcmchap het hele leven hedt stukge-
sneden tot deelgebieden dil. geen v'erband
meer met elkaar of de mens lijkl'n tI' hl'h.
hen. liet wetl'nschappelijk denken, dJt

alle 'waarom.-vragen heeft vervangl'n
door 'hoe.-\"fagen.
De richting van de ontwikkeling bepalen
Wl' S,ll11l'1l.Kil'/-en wij, mensen, sallll'll.
Zo worden prohlemen aangcpakt. liet
hedenken van oplossingen is niet moei-
lijk, 't is de weg ernaar tol'. Een verse
krop sla dil' jl' in de winkel liet liggen,
ligt daH pas nadat cr al heel veel is ge.
beurd. Daar ga,1n ~'akmanschap, zwoe-
gen en wonderen aan vooraf.'.

Het zou wel eens kllnnen dat dl' huma-
nist, die natuurlijk nil't bestaJt. hij uit-
stek göchikt is om zich te vo:rdiepen in
holrstische thl.orieën. De humanistische
TrJditie laat immers niet n'l tI' wij/-l'n op
het hdang van het vormen VJn ('en eigen
visie, hl't voortdurend opnieuw wikkl'n
en wegen. kiezen en grenzen stdll'n .. \lls-
schicn 7.ijn daardoor ttll'JI'>en die uit die
traditie komen, minder snel gerwigJ om
zich, al lWe\.enJ en navelsrarend, te stor-
ten in het verlnkkc1ijke zwarte gat dl"r
Kosmischl' Krachten. Iflot grote .gevaar'
~',Ill ;"':ew Agl' /-it.m toch vooral in het af-
gen.n van de eigen verantwoorddijklwid.
Of dil. n-rantwoordclijkheid nu wordt
o\"Crgegel'l'n aan el'n goeml', de planeten
of de Voorzienigheid. Dat is Jllemaal net
zo verderfelijk als wanneer die verant-
woordelijkheid wordt afgegl'wn aJn de

gen. •

Goed gezelschap
Uiscus~iettlap over burgl'fSchap, icvembcschouwing

en criminaliteit

Deze di'icu,;siemap hevat 'dossier,. over onveiligheid en
agrl'ssk op straat, over veel voorkomen Je criminaliteit.

vJndalisme en fraude. Compleet met uitleg, Hagen ell han-
dige tips voor Jis<:ussie. Het is een uitgave van de Stuur-

groep Burgerschap, Ll'vensbl'schouwing l'n Criminaiitl'it.
waarin de volgende clubs SJlllenWl'rkrn: het Humanistisçh
Studiecentrum 0:cdcrbnd (HS:'-l). dl' Katholieke Raad voor
Kl'rk l'll SJmcnkving (KRKS) en het Multidisciplinair Cen-

trum voor Kerk en Samenleving (.\ICKS).

Oplossingen voor criminalitl'it, vJndalisme en fraude kun-
nen niet enkel van de rechll'r, dl' politie of dl' politicus ko-
men, het zijn ook gewone burgl'rs dil' de kWJliteit van de
saml'nleving hepall'n. Door mee Ie denken l'n te praten,

draagt u Jnicf bij aan de vorming van een puhlieke moraal.
Uiteindelijk gaat de discussie over 'burgerschap', de normen

en waarden die wc in de samenleving gerespecteerd willen
l.ien. Daar ligt de koppeling met godsdienst en levensbe-
schouwing.

De map is hestemd voor gebruik in plaatselijke afdelingen
van hl't Humanistisch Verhond en Humanitas, kerkelijke
gl'ml'enten en parochies. Er is ook een handleiding ~'oor
gespreksleiding verkrijgbaar en een 20 minuten durende
videohand, met aparte handleiding. Gespreksmap (code
:\IA051, f 7,50), Handleiding voor gesprl'ksleiding (code
.\IA052, f 2,50) en Videoband (.\lA053, f 11,-) kunt u
bl'stl'lIen door het juiste bedrag oV"erte schrijven op post-
rl'kening 513153 t.n. v. Dit.mterlcentrum (;KN te Leusden.
Eerder pnhliceerde de Stuurgroep een studiebundel: P.B.
Clitl'ur, P.A. van Gennip en 1.. Larendecker (red.), 'Bur-
gerschap, levrnshesl.houwing en criminaliteit. Humanisti-
sche, katholieke en protestantse visies op de kwaliteit van
de huidige samenleving', De Horstink, Amersfoort/1.euven
1991,ISBN'J052563677.
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Ton Lutz
leest op de radio

'Odysseia'
van Homerus voor

door Trudy Kunz
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De dwaasheid
van oorlog.

Het gaat allemaal
om dwaasheid.

Hij speelde in zijn ruim vijftigjarige to-
neelcarrière opvallend veel koningen .
gekke, wijze. jaloerse, wanhopige - en
maar één keer een psychiater. Toch is die
rol hem op het lijf geschrevrn. Een psy-
chiater van het vaderlijke soort, wiens
cliënten zich vanaf de eerste kennisma-
king op hun gemak \'oelen en hem onbe-
schroomd hun zieleroerselen openbaren,
aangemoedigd door zijn vertrouwenwek-
kende, rustige stem. Die gedachte o\'('r-
valt me als ik op een tropisch warme juli-
middag een gesprek heb meT de in smette-
loos zomertenue gestoken Ton Lutz (75),
één van de grootste theatermensen die
ons land op dit momem rijk is. Hij is be-
kend geworden als regisseur, acteur, do-
cent, directeur en artistiek leider van di.
wrse theaterj;roepen. Regisseerde met
name een aantal beroemde klassieke to-
neelstukken van onder meer Euripides,
Sophoclcs, Shakespeare, ~tolière, Tsje-
chov en Bredero. Hii woont in Amster-
dam, is j;etrouwd met de actrice Ann Ha-
sekamp en heeft uit een eerder huwelijk
drie dochters.
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Het bock van Homerus is bijna driedui.
zend jaar oud. Wat kan mensen in dit
soort klassieke verhalen nu nog aanspre.
ken?

Sinds 5 september leest
Ton lutz in eenentwintig uren
het beroemde boek 'Odysseia',
voor op de radio. Elkeweek een
uur. Hijverhaalt op meeslepende

toon van de spannende
avonturen van koning Odysseus,
die met zijn kameraden tien jaar
moest rondzwerven voordat hij,
terugkerend uit de Trojaanse
oorlog, zijn vrouw Penelope

weer in de armen kon sluiten.
Een boek voorlezen dat al bijna
3000 jaar oud is?Waarom? Ton
lutz: "Alles gebeurt nog steeds.
Troje, Serajevo, Rwanda. Het

gaat allemaal om de dwaasheid,
de dwaasheid van oorlog,

oorlog, oorlog."



Ingelonden mededeling

De ziel in grammen
Hoeveel weegt een ziel? Over welke afstand is telepatisch
contact nog mogelijk? Is het bestaan van chakra's te
meten? De wetenschap laat niet af om het mystieke, het
onzichtbare te onderzoeken. Mei verrassende resultaten.
Wanl sommige onverklaarbaarheden zijn wel degelijk
bewijsbaar in wetenschappelijke lermen. De ziel. bijvoor.
beeld. weegt 10 milligram,

'Wetenschap en New Age' is een uitgebreid artikel in
ONKRUID100.
Maar als u nou net zo goed geïnteresseerd bent in
fenomenen die nog niet helemaal nagewogen en
gemeten zijn, dan kunt u gerust ook ONKRUIDlezen hoor.
Want daarin komt zoveel boeiends aan de orde,
Spirituele stromingen. energievelden. gezond eten,
magische rituelen. milieu en alternatieve geneeswijzen.
Om maar es wat te noemen.
Elke twee maanden een nieuwe aflevering. Daar zijn
trouwens ook cijfers van: al 100 nummers lang bewezen
interessant.

BON om UIt Ie knippen en op te sluren olIe faxen naar: ÛtiKflj(),
West 32. 1633 Je AVlffihom. fax 02294 - 23,S, t~ 2800

Jawel, ikben welaanONKAlJlDgewaagd,

'J Ikneemeen halfjaarproefabonnementvoor f 15,-of 300 Bfr.
'J Doe mijmaarlekkermeteeneen Jaar.abonnementvoor f 35.50

of680 Bk Enikkrijgdan meteeneen fascinerendevier-kleuren.
astrologie-posterthuis,

N""m

Woonplaats
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En toch - als ik niet geloofde
dat het anders zou,moeten, en
misschien zelfs zou kunnen,
zou ik ook geen theater
maken. Ik wil erin geloven.

"Kbs~iek is niet dat wat voor hij is, Kbssick is wat over dl" tijd
hCl'lm:ikt, wat nog steeds actueel is, Ik hou m(' a!tiJu maar aan
uie herm,'mue uitspraak: 'wil."het verleden kent, kan dl' toekOimt
voor,pelkn'. Als je niks leert van je n'rleden, Wl."l."tjl."ook nil."1
hoe je met je heden moet omgaan, Dat hedt Dl' Genl'stet in een
Iwel klein gedichtje gr7egd: '/11 het t'erieden ligt het IJdenfln het
lilt u'dl kumell ~dr. Zo hrh ik twee jaar terug de 'Trojaan~e
Vrouwen' \'an Euripidl."sgnl."gissend, als eindexamenstuk \"Imr
de Toneelschool. Ik dacht: hOl' moet je die mensen nou ,1ankle-
den? Dat stuk gaat ovet moord, uoodslag, onrecht, stammrn-
oorlog, Llmilievetes en ga 7,0maar door. Toen uacht ik ineem:
Troje, in ue ul."rtil."ndl."eeuw voor Christm, dat i, het Saajevo van
nu. Ik trek die vrouwen gewoon een 7wart jurkje aan en ik doe
7('een zwarte hoofddoek om, en voor de re~;tspelen we het stuk
zoals het cr staat. Dat was een hele wonuerlijke gebt'urtenis. ~
Ilij citerrt: .. 'DlI/adS is de IllellS die stedell r,11111/l'f'rll'o{'st/ dit'
tt'mp£'ls lJr<l,Jklegt en de grm'ell t'all de doden sçhendt/ Hij zal
daarmee zijn eigcn Olldt>rgdng f,ewerkell.' Dat kunnen wc toch
vandaag ook 7.eggen? Die regels zijn in 415 mor Christus gr-
schreven! En in het stuk 'Electra', d,1t uit delrdfde tijd sumt,
sta,1! hilHlorheeld: 'Hectra, ('oor wie Keel/ pladts is ai/n de tafels
il/ h,wr dgen lJdders IJl/is'. Dat i, ook nog steed, a..:tueel. Ik weet
nog goed d,H ik in 1976, in Athene, een le7ing moest houden tij-
den, een internationaal theatl'reongres, en dat ik op die regrls in-
ging. Ik 7ei: 'Wie heeft cr vanuaag dl' dag nog el."nt.'igt.'nhuis?
\X/atis bijvoorheeld het eigen huis voor de rale~tijnen in Israd?
Of voor dl' Israëli's in Palestina? Wat wa, het eigen huis van we-
tl."llS\:h,tppersrn kunstenaars in de Sovjet Unie:' Toen stonden er
vijf mensen op t.'n vl."r1ietende 7,aal, onder aanvoering van een
man in een spijkerbroek, die van de geheime dienst hlrek te zijn.
Dat hedoel ik: als een klassieke tragedie anno 1976 - en nu eigl."n.
lijk nóg - zo'n hevige reactie oproept, d,m kun je to..:h niet ont-
kl."nnendat zo'n thrma van otlletijden i,? Het gaat allemaal om
de dwaashl."id,de dwaasheid \'an oorlog, oorlog, oorlog, Als we
denken aan dl' Hutu's en de Tutsi's, nu in Rwanda, en we uenken
eraan dat het kind van Andromache (één van ue vrouwen van
Troye in het gelijknamige ,tuk van Euripidcs, TK) mor de ogen
van de moeder van de transen van de ommuurde stad worut ge-
guuid um haM goed te laten 7ien dat de vijand kan doen wat hij
wil- dan denk ik: of ht.'tnu 100'l'eljaar voor Christus is, of het is
1994, het komt alll."maalop hetzelfde neer, En dan is w'n lfagr-
die, of zo'n l'POSals de 'Odysseia', natuurlijk et'n spiegel uie nog
stel'ds naar vandaag te richten i~, Als je het lllaar zien l."r1horen
wil. Ik Duitsers 7eggen: 'alles iS!schon ua gewesen' ('alles is al
el'ns geheurd'), Ik verander dat en leg: 'alles geschil'ht noch im-
mer', 'allö grheurt nog sleed".'"

Zijn fa,cinatie voor de klassiekl."Grieksl."Jragedie, maakt hem
e"trol gevoelig voor al wat m'lgis.:h l."nolldoorgronde1ijk is, 7,ij
het dat zijn intl'rpretaties ervan soms ,tan hl."tahsurde ljfen7en,
getuige dl' volgende anekdote, I.utl: ~Tot.'11ik twee jaar geleden
dl' 'Trojaanse Vrouwen' had geregisseerd, was ik op ecn l'ilandk
in (;riekenLmd. Op een avond zitten mijn Houwen ik in ecn res.
taurantje a:ln het sJrand. Het was een heetje winuerig wcer, koud
eigenliik \'oor die streek, en hup ~ineens gingen we allebei tege-
lijk el'n !wetje heen en weer, Tocn Sl:hoof de tafel - hup - ook l'en
bel,tjt' heen l."11wt.'l."r.Ik lei: 'dit is el'n faTamorgana'. ':'\'iks hoor,'
lei Alln 'dit is cen aardsçhok.' 's ;-';achts onweerde en regende
hl'!, en de volgenue uag lazl'n wc in de krant dat t'r indl."rdaadeen



Ik kan ontzettend gelukkig zijn om muziek.
Ik bedoel niet alleen klassieke muziek. Het
ruisen van de zee is ook muziek. Theater is
ook muziek. Taal is ook muziek.

aardbcving was geweest. Het episch cen-
trum was midden tussen het eilandje
waat wij 1,aten en Lemnos, En in de 'Tro-
jaanse Vrouwen' zegt Poseidon, de god
van de zee: 'Ik zal de Griekse waterelI op-
Zwepen tot gek-makcndc !JcTOeriIlK!Ik
zal dl' kl/stCIl van Evi<l,de klippcnkrans
vall Delos, Mykollos, Skiros ell Lem/IOS
ook met Griekse liikclI volstouwcn.' Die
god was blijkbaar leer ontstemd over bet
feit dat ik de Grieken in de Troj<l,mse
Vrouwen zich zo schandelijk had bten
gedragen. "
Hij kijkt peinzend in dc verte en is bloed-
serieus als bij zegt: "Tja, 'er zi/" meer
dingelI tIIssell hcmef CII a<lrde, Horatio,
zegt Hamiet. En dat is natuurlijk waar.~
Er valt een stilte, waarin zijn gedachren
hlijkhaar weer teru~aan n;]ar Troje, Se-
rajcvo, Rwanua, "Als je om je hl'en-
kijkt, ~ zegt hij, "heh je werkelijk weinig
reden om enthousiast te zijn over de
mensheid. Ah, je zier waartoe mensen in
sraat zijn en wat ze elkaar allemaal kun-
nen aandoen, al eeuwen en eeuwen lang
.,' En toch - als ik niet geloofde dat het
anders zou moeten, en misschien zelfs an-
ders zou kunncn, zou ik ook geen theater
maken, Dan zou ik ook geen verwijzing
geven naar vroeger om voor vandaag
misschien nog iets te kunnen betekenen,
Ik wil erin geloven. Omdar ik her hoop,
en omdat ik het zo graag wil."

Op mijn vraag wat het ouder worden
hem gebracht heeft, zegt hij: ""'lensen
zeggen vaak tegen me: jij hem niks veran-
derd. Dat komt, denk ik, omdat ik voor
een groot deel in verwondering leef, Ik
blijf me altijd een beetje verbazen over de
dingen. Het prettige van ouder worden
is, dat je steeds meer inzicht krijgt. Din-
gen worden in lekere zin ook simpeler.
Als je mij nu vraagt: wat is \'oor jou de
zin van het leven, dan zeg ik: 'ik denk dat
ik zin geef aan mijn leven door te leven
zoills ik leef. Ik sta heel gauw klaar voor
andere mensen. Als het gaat om jonge ac-
teurs of mensen die het moeiliik hebben
en die hehoefte hehhl'n om eens te pra-
ten, dan kunnen le komen. Altijd, Ik geef
uit de grahbelton van mijn ervaringen
weg wat ik denk dat zinnig is voor hun
leven.

.Maar het 'weten' in het gewone leven?
~Natllurliik, dat houdt me ook bezig,
maar het is minder moeilijk uan in het
werk. Ik hen vrii sociaal en sta voor een
heleboel dingen open. Ik lees regelmatig,
ik schrijf wdeem war. Ik wu willl"n dat
ik alle fundamentalisten op welk gehied
dan ook ertoe zou kunnen brengen om
hun eigen absolute geloof te relativeren,
AI was het maar voor 5%., dan zou er al
minder narigheid zijn in de wereld. Maar
ja, wie hen ik om daar iets aan te willen
doen ....•

Nog voordat we in zijn tuin gingen zit-
ten, kreeg ik spontaan een rondleiding
door zijn grachtenhuis. A;]n de muren

hanr;en tientallen schilderijen en tekenin-
gcn, waar.lChter vrijwelllmder uitzonde'
ring een verhaal schuilgaat. Stilstaand bij
een kleine potloodschets: "Kijk, dit is
mijn moeder, getekend door mijn brner
op een velletje boterhampapier. Dat deed
hij razenusnel, bijna achteloos. I\.tooi hè?
En ze is het precies." Bij het grote, som-
bere landschap ernaast: "Dat is ook van
mijn hroer. Hij had veel talent, maar op
zijn negentiende werd hij z.Îek en een jaar
later was hij dood, \X'aarom dat nou
moest gebeuren? Dat begrijp je niet. Ik
begrijp het nog steeds nier." Boven, op
zijn werkkamer, heeft hij met zichtbare
toewijding een soort familie-altaartje in-
gericht. Op een oud kastje staan de por-
tretten van zijn overleden ouders, broets
en zuster, met ern'JIJr een klein voorwerp
dat hen symboliseen; een stukje steen bij
het portret van zijn lUS, die beeldhouw-
ster was; een 'alziend oog' bij zijn brot'f
de kumtschilder, en hij zijn moeder een
zilveren vingerhoed en een 'boterham'
van plexiglas waarin hagelslagkorteIs
ziln verzonken ... Hij moet een man zijn
die de pijn van afscheid en \'erlies tot in
zijn dil'pste vClelS heeft ervan'n. En die
zijn han, in antwoord daarop, niet in be-
ton goot maar de pijn in passie vertaalde.
Passie voor de kunst, passie voor het le-
ven.
Het persoonlijk geluk in d;]t leven ("een

zeer goed huwelijk; het feit dat het mijn
kinderen goed gaat; uat ik werk heb dat
me eindeloos boeit ....• ) is één van ue din-
gen die hem bchoeden voor chronisch
pessimisme. ~lk kan ook ontzettend ge-
lukkig zijn orn muziek. Ik ben g.:k van
muziek en &1Il hedoel ik niet alleen klas-
sieke muziek. Het ruisen van de n'c is
ook muziek. Theater is ook muziek. Taal
is ook muzil'k:'

Houdt de dood IJ bezig?
"Ja, dat heeft het lJlerkwaardig genoeg
mijn hele leven gedaan. Mijn broer stierf
op zijn twintigste en uat heeft me flink
geschokt. Hij was twee jaar jonr;er dan ik
en wc waren echt vrienden van elkaar.
We gingen veel om met een organist-pia-
nist in Delft, een goeie vriend van ons
was componist en wc kenden een paar
schilders en een paar Jichters. Daar hiel-
den we kulturele avonden mee, Dan zat
mijn hroer te tekelll'n en liet ziin werk
zien. Ik droeg voor, Je dichters lazen hun
eigen werk en de pianist speelde.
De dood en de ;]ngst voor de dood, ja, die
ken ik heel goed. :"aruurlijk ook Joor de

oorlogsdagen, de meidagen. Ik ben opge-
pakt door de Duitsers, heb in ue gevange-
nis gezeten. De dag voor de hevrijding
zijn twee celgenoten van mij gefusilleerd.
Een paar maanden had ik met hen op de-
zelfde plek gezeten. Dat is verschrikke-
lijk. Dan denk je best mer de dood. Ik
hen in de jaren '47 en '48 heel vaak 's
nachts gillend wakker geworden, want
Jan werd ik gefusilleerd. Dat is gelukkig
niet lang een trauma geweest.

liet theater en de gedachten van de grote
tonee[.;chrijvers hebben mij mede gehol-
pen om langlamerhand met de dood te
leren omgaan. ~lolière stierf nagenoeg
op het toneel. Dat hoeft voor mij niet,
maar ik vind het wel prachtig. Diens Ie.
\'en en spelen gingen op een gegeven mo-
ment helemaal in elkaat over. Het stuk
heette 'De ingebeelde lÎeke'. En dat werd
werkelijkheid. Je vraagt je af hoe zoiets
kan gebeuren. Is dat toeval, of wat is het?
~1aar je maakt soms zulkc raauselachtige
dingen mee, Tijdens datzelfde congres in
(iriekenland waarover ik net vertelde,
gingen we met een groep menscn naar het
antieke theater van Delphi. Een Griekse
regisseur legde uit; 'kijk. dit is de piste,
waar gespeeld wordt; daar is de halfron-
de cirkel waar het publiek zit, en als je nu
hier gaat staan, links voorin die piste, en
je spreekt rechts naar die lUilen waar

uuifjes op zitten, dan hoor je zcvennl;lal
ue echo.' Dus wij allema,ll proberen. En
hl,t klopte. Iemand opperde dat we de
god Apollo muden aanroepen. Prompt
h;];llde een Griekse actrice in het gezel-
schap diep auem en g;]lmde: '0, Apollo'.
En daar kwam ue echo. Zevcnmaal
klonk het: '0, Apollo.' ~la;]r nu. Geloof
het maar, het is ccht geheurd. Het was
een stralende dag, zoals vandaag. Geen
wolkje aan de lucht. 1I.taar ineens begon
het te bliksemen en te uonderen, en hon-
derden duiven vlogen verschrikt op. En
ik riep keihard, van schrik, in het Engels:
'Jesus Christ! God exists!' ('God
bestHt!'). U kunt het bij mijn vrouw na-
vr;]gen, dan lal ze u hetzelfde verhaal
venellen ... "
:\Iaar ik geloof hem. Op lijn woord.

Ton Lutz [eest de 'Odysseia' voor van 5
tot en met 25 september op Radio 5
(NCRV) van 23.00 tot 24,00 uur, Ver-
taling Imme Dros, regie Ingrid van Fran-
kenhuyzen en Chriswph Martin, die cr
ook de muziek bij schreef). •
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door Simone Jacobus

Soms dreigde ze haar evenwicht te verliezen, was ze duizelig en
wankelde de vaste grond onder haar voeten. Het gebeurde wel eens
dat ze in haar auto naar huis reed en uren verdwaalde in de wijkwaar
ze al twintig jaar woont. En het overkwam haar steeds vaker op het
advocatenkantoor waar ze geruime tijd als juridisch secretaresse
werkte dat ze zomaar de namen van collega's vergat, telefoontjes

aannam en de vragen van de bellers niet kon onthouden. En toen ze
een jonge sollicitant op kantoor niet herkende terwijl hij haar

bloedeigen neefje was, raakte ze in paniek.
Het verhaal van een vrouw die Alzheimer-patiënt werd.

Een doolhof als
eindstation

DiJna Fril:! :\IcGowin, moeder van drie
l;rote kindt'ren in de Amerikaanse sud
Orlando (Florida), had alle reden om ten
prooi te valll.'n aan een radeloosheid over
haar gel.'stelijke gesteldheid. Ze begreep
niet hoe het kon dat ze zo verstrooid, zo
vergeeu<:hri!-\ was. Normaliter was ze een
kiene vrouw, hij de tijd, en ontwikkeld.
Ze had weliswaar enkele jaren eerder een
kleine anaek gehad mJar daarvan was lt'
volledig hersreld, zo hadden de arrsen
haar verzekt'rd. Had ze niet de org,misa-
tic van een heel Jdvucatenbureau op zieh
genomen? En was ze nog niet zo lan!-\ ge-
leden de gast\"TOUW voor de oudste ven-
noot van de firma geweest tijdens een di-
ner ter ere van dl' gouverneur?

"Ooit had ik een I.Q, van 137," schrijft
Diana Feil:! :\'IcGowin in haar autobio-
grafiKhe boek '\'{'onen in een Doolhof'
dat onlangs in het Nederlands werd ver-
taald. De verstrouidheid bleef aanhouden
evenals de momenten van onvermugen
om in hl,t dagelijkse leven te functione-
ren. Na verschillende medi,t:he onder-
Zoeken die voor een groOt deel werden
uitgevoerd door de vastberadenheid van
Diana om het mysterie van haar ongeluk
te ontrafelen, werd de 'waarschijnlijke'
dial;nOSe gesteld. Ze In'd aan de ziekte
van Alzheimer, wellicht in combinatie
met multi-infaret dementie. De wereld
van de ampl'r 53.jarige Amerikaanse
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slOrne in. Want wa, dementie niet een
ljekte nJOr oude men,en en bcvond ljj
ljch niet in de bloei van haar k'ven?
De diagnme was gebaseerd op de uitsla-
gen van medische onderlOek en hande-
lingen. Maar dementie is eigenlijk pas na
de dood met 100% zekerheid vast te
stellen. De medische wetenschap is nog
niet echt in staat om via testen tijdens het
leven van de patiënt de hevindingen te
ljen die men na de dood tijdens de autop-
sie wel kan opdoen. Irene Smoor, psyt.ho-
log!:"en srafmedewerkstcr van de Nedn-
landse Alzheimer Stichting, hevestigt: "Je
kunt Alzheimer niet via foto's of te>ten
,jen. Wel kan CL'n verschrompeling v'an
de hersenen het vermoeden ondersteu-
nen. :\1aar er l_ijn (lok 90-jarigen bij wie
de hersenen zijn verkleind en die toch
heel helder cn goed zijn, Het is vooral het
gedrag van de mensen waaruit je kunt
concluderen dat l.e dementer!:"n. \X'anneer
menSl'n niet meer kunnen rekenen, wan-
neer ze het ritme van dag CII nacht om-
draail'n, wannn'r ze de weg kwiltraken,
wanneer l.e familieleden niet meer her-
kennen. "

Dementie is een verzamelnaam voor ver-
schillende aandocningen van de hersenen
waardoor het geestelijke functioneren
sterk achteruit gaat. Ongeveer 65 % van
de gevallen van dementie wordt veroor-
zaakt door de ziekte van Alzheimer, ver-

noemd naar Alois Alzheimer. Deze Duit.
se neuroloog ontdekte begin deze eeuw
dat bij een hepaalde groep (m.ededen)
patiënten zich een eiwirneerslag op de
hersencellen had v.astgel.et waardoor de
hersenen waren verschrompeld en de her-
senfuncties waren aangetast. De oorzaak
voor het ontstaan van die eiwitneerslag is
onbekend.
Ongeveer 15 % van de gevallen van de-
mentie is roe te st:hrijven aan v'asculaire
dememie of molti-infaru dementie die
omstaat doordat de bloedvoorziening in
de hersenen bijvoorbeeld via bloedingen
v'ersword is geweest. In deze gevallen
slaat dl.' dementie plotseling roe. Dit in te-
genstelling tot de ziekte van AJzheimn,
\\'aarbij de verschijnselen
geleidelijk omstaan. Tenslotte is er een
kleine groep patiënten die door alcohol-
gebruik, problemen met de schildklier,
infectieziekten of overmatig medicijnge-
hruik met dementie-verschijnselen krijgt
te maken.
De meeste mensen die dementeren zijn 60
jaar of ouder, Zo hadden in 1990 in Ne-
derland 231.000 mensen van de ruim 2.S
miljoen tiO-plussers een vorm van demen.
tie. Hoe hoger de leeftijd, hoe tIle!:"rrisico
iemand loopt om de ziekte te krijgen. Te-
kenend is dat in 1990 ongcve!:"r 6 % van
de mensen tussen 60 en SU jaar aan de-
mentie leed terwijl 24 % van de lW-plus-
sers dementieverschijnselen kende.



Dementie is dus een ouderdomsziekte.
toch is cr een kleine groep mensen die net
wals Diana Friet McGowin op jongere
leeftijd dementieverschijnselen (presenie-
le dementie) vertoont. De arts ~1ichael
:\1ulbn schrijft in her nawoord van 'Wo-
nen in een doolhof' dat voor een deel
(w'n 50 %) de oorzaak voor de ziekte op
jongere leeftijd moet worden gewcht in
een genetisch defect. Erfelijkheid kan een
rol spelen.

Nadat Diana Friel McGowin de diagnose
te horen had gekregen ging z.e op zoek
naar de oorzaak van haar kwelling. Ze
herinnerde ûch haar moeder die enige ja-
ren daarvoor aan kanker was overleden.
Ze schrijft: "Na moeders dood had ik
door haar hele huis mysterieuze, geteken-
de plattegronden en met routeheschrij-
vingen volgekrabbelde briefjes gevonden.
Ze zatell in tassen, in laden, in haar hu-
reaus (-)".

In een doos met bezittingen van haar
moeder hoopt ze aanwijzingen te vinden.
"Terwijl ik ieder briefje en iedere kaart
probeerde te ontcijferen, begon ik me an-
dere zonderlinge gewoonten van mijn
moeder te herinneren. Ze wilde nooit met
de auto ergens heen als het buiten haar
eigen wijk was. Ze wilde nooit 's avonds
rijden. (-) Er ging even een rilling door
me heen toen ik herinnerde hoe ik op een
keer naar mijn Illoeder was gegaan om
haar iets te vertellen en ze me niet had
herkend. "
Diana wist nu waar haar ziekte waar-
schijnlijk vandaan kwam. ~la<H ze wilde
haar nieuwe situatie niet accepteren.
Angstvallig hield ze de werkelijkheid ver-
borgen voor haar echtgenoot, haar doch-
ter en twee zoons. Gevoelens van
sduamte, gene en ongdoof overspoelden
haar. Een bekend verschijnsel bij Alzhei-
mer-pariëmen in Cl'n I:>.::ginstadium. Uit-
eindelijk werd de situatie onhoudbaar en

biechrte ze hHr liekte op.
Aanvankelijk waren haar echtgenoot en
kinderen verbijsterd en reageerden wei-
lllg adequaat. Familieleden hebben
meestal moeite de metamorfose die de
zieke ondergaat te begrijpen en te aan-
vaarden. Zo was Diana's man woedend
[Oen hij merkte dat zijn vrouw geregeld
de was in de droger deed, en vervolgens
vergat de machine uit te doen. De machi-
ne stond dan de hele dag te draaien en
zorgde voor een a~rronomisch hoge elek.
triciteitsrekening. (Soms doen zich absur-
de situaties voor, Zo was er de vrouw die
aan het koken was en vergat waar ze mee
bezig was. Er ontstond brand, die werd
geblust door het water dat door het pla-
fond vanuit de badkamer naar beneden
sijpelde omdat de vrouw niet mel'r wist
dat ze het bad had laten vollopen).
Naarmate de tijd verstreek, leerde het ge-
zin :\IcGowin met de ziekte van dl' moe-
der omgaan. Diana ondervond ook veel
steun van oude schoolvrienden, met wie
ze contact zocht. :\let hen kon ze onbe-
vangrn jeugdherinneringen ophalen en
voelde ze zich op haar gemak. El'n ken-
merk van de zjekte is dat de jongste her-
inneringen en ervaringen het eerst wor-
den vergeten terwijl gebeurtenissen uit de
jeugd het langst beklijven.

'Wonen in een doolhof' is niet een hoek
dat uitblinkt in literaire schoonheid of in
logische opbouw. t let boek heeft echter
één grote verdienste: het geeft een duide-
lijk beeld van de toenemende ontredde-
ring van een Alzheimer.patiënt en van de
moeizame omgang tussen de patiënt en
de familie voor wie het zeer moeilijk is
om de aftakeling van hun dierbare mee te
maken. Het bock laat zien hoe pijnlijk
het voor Diana is dat ze zichzelf als capa-
bel mens verliest omdat le zich bewust is
van het aftakelingsproces. Maar ze vecht
er tegen en schrijft er openhartig over.
Dat is uitmnderlijk omdat een demente-
rende zich meestal nier bewust is van de
situatie waarin hij of zij zich bevindt.
Een Alz.heimer-patiënt taakt het zelfbe-
wustzijn vaak al vroeg kwijt. Diana niet.
Zij weet dat le binnenkort nJlledig af-
hankelijk van anderen zal zijn en bena-
drukt hoc belangrijk het nJOr een Alzhei-
mer-patiënt is om liefde en begrip van de
omgeving te ontvangen. Ondanks de re-
delijke optimistische toon waarop Diana
haar relaas beëindigt, lijkt het credo lIan
Nicolaas Beets, gehruikt door de Alzhei-
mer Stichting, haar op het lijf geschreven:
"Vaak nog lijdt de mens het meest, van
her lijden dat hij vreest." •

'Wonen in een doolhof', door Diana Frit:!
McGowin. Vertaling H. van Heel, uitge-
verij De Kern in Baarn. Prijs: f 25,-

Voor meer i'tfoM/latie over dementie
kunt u zich wendelI tot de Alzheimer
SticIJti'tg, Postbus 100, 3980 CC B/m-
nik. Tel:03405-96285.
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Twintig jaar geleden shockeerde hij binnen. en buitenland door
openlijk uit te komen voor het feit dat hij 'het deed'. Sindsdien heeft

hij zich onafgebroken ingespannen om euthanasie uit de
schemerzone van het heimelijk geklooi met overdoses pijnstillers te
halen. Tegenwoordig geldt Piet Admiraal als de grondlegger van een
in brede kring aanvaarde euthanasiepraktijk. Karin Junger ("Wat mij

verleidt, is zijn oprechte liefde voor de patiënten") maakte een
documentaire voor de Humanistische Omroepstichting (HOS)

die woensdag 14september zal worden uitgezonden
(Nederland I, aanvang 22.50 uur).

door Jansen Schöttelndreier

De strijd voor euthanasie
van Piet Admiraal

Bijna alle pijn
kun je stoppen.

Maar daarmee is he
Ze inrerviewen hl'm gTa,tg, ue vaderlijke
houq;unJii'r die als pionier van de Ne-
derlandse euthanasiepraktijk nooit oln
een kleurrijk antwoord verlegen zit. Toen
hij afgelopen juni met pensioen giul; vcr-
"hl'en l.ijn olijke hoofd met sikje en ope-
raticmutsje-in \"cle kr.llltCn.
Tor dan toe W,IS Je na,1J1l van Piet AJmi,
raaI (65) in her huitenland eigenlilk he-
kt'llUl'T ••tm in Xcut'rJanu. In tal1on° bn-
den hcdr hij in lczingl'll en forumdiscus-
sies lijn hoodschap uitgedragen, en op de
meeste televisiestations in de wereld is hij
wel te zien geweest. :\lcestal als enige
voorstander van euthanasie russen een
reeks tegenstanders (lil' hij geduldig van
rt'pliek dient. I lij vormt d.lllkhaar voer
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voor sensatiebeluste Amuikaanse repor-
ters die in Nedcrbnd - het land van abnr-
ru, en de walletjes - Sodom en Gomorra
denken te vindm in de trant \'an: 'In Hol-
land moeten hulpclo/,e oudjes voor hun
leven vrezen - Piet Admiraal wa,lft me!
zijn spuit in ziáenhuiz.en en bejaardente-
huizen rond om hen naar de andere we-
reld te helpen.'
fl.laar nog meer wordt Piet Admiraal
door art,en én patii.'llIen in binnen- en
!'>uitenland om raad gevra,lgd. Sinds bij
twintig jaar geledl'n als eerste zijn nek
uitstak in zijn strijd om euthanasie zicht-
baar, bespreekbaar en regel!'>aar te ma-
ken, vinden 7.ijn aanpak en inzichten on-
der alle generaties artsen navolging. Zo-

als een huisarts I.egt: "Admiraal heeft ons
bevrijd van het gemodder".

Toen hij in '92 werd geëerd met de Inter-
nadonal t-1umani,t Award - een onder-
scheiding die de voorgaande keren te
beurt viel aan Du!'>cek en Sa,harov - was
hij 7.elf misschien nog wel het meest ver-
baasd. 'Eig,cnlijk bcn ik maar een ordi-
naire gasbocr, met een leven dat van toe-
val aan elkaar hangt.'

Een ga,but'f, of met een mooier woord:
alll'sthesioloog. Het was niet bepaald het
beroep dat Pieter Vuijk Admiraal - broer
van de acteur JooP - in zijn boofd had
toen hij eind jaren "50 besloot dat hij



jden niet over
werk wilde gaan doen waarin contact
met mensen centraal srond. Zijn liedJe
voor tekenen had hij uit zijn hoofd gelet
wrgens gebrekkige perspecrÎn"cn, maar
zijn voornemen om huisarts te worden
strandde al even hard op de werkelijk-
heid - de markt bleek volledig verzadigd.
Toen hij terecht bleek te kunnen op een
anesthesisten-opleiding, waren de kaar-
ten grschud. Hij belandde in het btho-
lieke Sint Hippol~.tus Ziekenhuis in
Ddft, waar hij tot aan zijn pensioen ruim
dertig jaar later, zou blijvcn werkrIl.

Piet Admiraal: "Dat was niet bepaald
contaa met mensen. Jt. maakte t"l."ll hab-
hdtjt", gaf t'cn spuit en Je patiënt was on-

der zt."il.En dan was 't onJer topspanning
opletten wanneer de zuurstofcylinder
leegraakte - de techniek was toen nog
niet zo vergevorderd. ~
:\laar hd bloed kroop waar hn niet gaan
kun. Hij ging zich specialiseren in pijnhe-
strijding, t"en in Nederland nug onont-
gonnen gehied. "Daarmee kwamen de
patiënten met kanker op mijn pad, .\10r-
fine was in die tijd tahoe: bij het zien van
zo'n spuitje dacht men meteen dat je ie-
mand naar de andere wereld wilde hel-
pen. Ik ben dus eerst eens flinke doses
gaan toedienen om die pijn weg te ne-
men."
Pijnbestrijding alleen was {'chter ni<:"tg<:"-
noq~, mt'rhe hii. "Bijna alle pijn kun j<:"

stoppen . .\1a;u daarmee is h{,t Iijd<:"nni<:"t
over. Veel erger is hij een terminale pa-
tiënt de uitputting, het verli<:"svan mense-
lijke waardigheid, de zinloosh<:"id." Sa-
men met collega's, verpleegkundigen en
rwe<:"pastores zette Piet Admiraal in '70
e<:"nst<:"rvensbegeleidingsteam op, waar-
hinnen hij patiënten met veel persoonlij-
ke inzet 'supportte' op hun weg naar het
einde.
Her overgrote deel redde de ultieme over-
gang uireinddijk op eigen houtje, "Maar
er bleef elk jaar ongeveer 7 % over voor
wie het Jiiden niet vol te houden was.
Voor wie wij crht geen enkel middel m<:"<:"r
hadden om h<:"tdraaglijk (<:"mahn. En
die absoluut dood wildm. ,. I'i<:"tAJmi-
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Bijna alle pijn kun je stoppen. Maar daarmee
is het lijden niet over. Veel erger is bij een
terminale patiënt de uitputting, het verlies
van menselijke waardigheid, de zinloosheid.

raaI kon niet werkloos blij~'en tot.'zien.
God blet.'k hem behulpl.aam Tt.'ljjn ge-
wet.'st: de twee pastores in het Hippoly-
tusziekt.'nhuis meenden dat cen God van
Liefde geen sadist kon zijn. Zo werd, in
t.'en tijdperk waarin op actieVt.' levt.'r1s-
bei'indiging nog een absoluut tabot' lag
en arf';t.'n die ervoor uitkwamen dat ze dit
deden door hun collega's als misdadigers
werden veracht, dit katholieke ziekt.'n-
huis t.'ell van de eerste waar in alle open-
heid euthanasie plaatsvond.

Binnen het hectische euthanasiedebat dat
begin jaren '70 losbrandde, liet Piet Ad.
miraal in lezingen en debatten een uitge-
sprokl'n opvatting horen. "Het is et.'n on-
vervreemdbaar recht van een patiënt die
ondraaglijk liidt om ,jin arts om hulp te
vragen. En een arts moet altiid het rechr
hebbt.'n om ja óf nee te kunnen leggen."
Euthanasie lllag nooit 'zomaar' gt.'beu-
ren, vindt hij: het kan alleen het sluitstuk
zijn van een got.'de stervensbq;elciding.
En dan moet her gl'daan worden door
een arts, in overleg met een ziekenhuis-
team, volgens een zorgvuldig uitgedok-
terd protocol. "Je moet altijd op je hoede
blijven voor misbruik, gewenning en
grensvervagmg. "
Om een einde te maken aan het rampzali-
gt.' gemoddt.'r met morfine dar nog steeds
de praktijk was, publiceerde Admiraal in
'78 een artikel waarin hij recht voor zijn
raap beschreef welke middelen een gena-
dige dood teweeg hrachten. Het artikel
wekte grote ops<:hudding, vooral toen
het in 'SI door de Nederlandse Vert.'ni-
ging voor Vriiwillige Euthanasil' ondl'r
20.000 artsen en apothekers werd ver-
spreid. Naderhand moest het vanwege de
grote bclangstdling uit het buitenland in
het Engels worden vertaald.
Tot zijn opluchting kwam de politie ht.'lll
nier halen. Twee jaar later werd Admiraal
- die elke door hem gepleegde euthanasie
aangaf bij de officier van justitie - echter
wél voor de rechtbank gedaagd, nadat hij
t'en totaal verlamde MS-patiënte uit haar
lijden had geholpen. Uiteindelijk werd hij
ontslagen van rechtsvervolging. En hij
bleef doorgaan.

Nu, Twintig jaar later, is de merhodt.'-Ad.
mi raai in dt.' medische wereld gemeen.
goed geworden. Nog maar 4% van de
Nederlandse arrsen is verklaard tegen-
stander \.an euthanasie. Er is een eutha-
nasiewet, al wordt die door hem verfoeid
als 'een monstrum, Jat ons artsen in
strijd met de grondwet verplicht om ons-
zelf aan re geven als criminelen.' ('Paars
7al daar wcl wat aan gaan doen!') Andere
landen volgen met achterdocht en fasci.
natie de ontwikkelingen in Nl'derland,
waar blijkens een recente NIPO-enquête
driekwart van de hevolking vóór eutha-
IUSle IS.
Piet Admiraal zelf prijst vooral de rech-
terlijke macht en de artsenorganisaties
voor del.e verwof\'enhedl'n. Dt.' nieuwt.'
golf van eurhanasieprocessen dit.' de laat-
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ste tijd over ons land rolt, is volgens hem
hedoeld om jurisprudentie uit te lokken
over de 'mot.'iliikere gevallen'. "Uijvoor-
heeld zwaar gehandicapte habies, zulke
gevallen hebben wij jaren geleden ook al
gemeld, maar wij werden cr niet Hlor
vervolgd. Ze willen gewoon in de recht-
spraak vastleggen wat wel en niet kan."
Zelf heeft hii ook geen pasklare oplos,in-
gen als het gaat om comapatiënten, of de-
mente he(aarden met doodswcns .••••.laar
de discmsie moet gevoerd worden. Dat
de Hoge Raad sindskorr psychisch lijden
erkent als geldige reden voor euthanasie,
ziet Piet Admiraal alvast als een door-
braak: "Uiteindelijk is tueh alle lijden
psychiseh!"
Beh.llve 7ijn strijd voot de zachte dood, is
er nog iNS opmerkelijks aan Piet Admi-
raal: de manier waarop hij met zijn pa-
tiënten omgaat. Door de jaren heen heeft
hij vanuir ljjn hchoeftt.' aan contact mer
mensen een heel persoonlijke manier van
werken ontwikkeld. "Ik heb behoefte om
dichtbij te zijn. Ik oen toevallig l'ell arts
maar in de eerste plaats ben ik een mens.
En een ander mens is toevallig een pa.
tiënt. Daar ga ik vrit.'ndschappelijk mee
om. "

Het was die warme menselijkheid die do-
cumentairemaakster Karin Junger
'~Iixed Feelings' en 'Amadeu, Amadeu'-
over de streep trok toen de Humanisti-
sche Omroepstichting haar vroeg een
programma te maken over Piet Admi-
raal. Karin Junger: "Eerst had ik nogal
wat twijfels - wéêr iets over euthanasie?'
Tot ik met hem had gepraat. Toen dacht
ik: van deze man hou ik wel! Die lidde
voor zijn patiënteo ... dat is echt heel bii-
zonder. Ik had er 7.in in!"
Zo werden, met hulp van produkticleider
Carel Jansen, de laatste werkdagen van
Piet Admiraal vastgelegd in 'Afscheid van
een vriend'. 111deze dicht op de huid ge-
filmde, 'stille' documentaire bt.'n je erbij
terwiil Admiraal zijn buikje in zijn bretels
hiist, de klompen met zijn naam erop aan
doet en in het regt'nwoordige Reinit.'r de
Graaf Ziekenhuis aan de dag begint. Ge-
stuurd door de imen:om hobbelt hij heen
en weer tussen lö'en en dood, tussen een
keitersnede en 'totalloss' MS-patiëme
Truus. Hoofd tegen hoofd, een vaderlijk
hemo<.'digenJ woord als her mot."iJiikis.
Het is de werkelijkheid van alledag ach-
ter ,tl die ethische en juridisdw dis..:ussies.
Vooral Truus maakt hem zi..:htbaar: haar
geworstel met de yoghurt, met haar af-
hankelijkheid, haar humor, haar vertrou-
wen in de man die haar zal helpen al, het

echt niet meer gaat, maar die haar nu
,teeds - soms een heetie bevoogJt.'I1d - een
schop onder haar kont geeft omdat hii
niet graag een Hiendin verliest.
En dan komt tenslotte de kwestie die in
allt.' diswssies en puhlikaties onderhuids
is bliiven knagen: die van de 'zelfbes<:hik-
king' van patiënten. Wat bliift cr (l\'er van
dit emancipatorisch ideaal, waarop Ad-
miraal t.'n andere euthanasievoorstanders
zich vaak hebben beroepen, ten over-
staan van Je macht van de ans? Het ant.
woord in de dowmentaire is duideliik.
Alleen als Piet Admiraal heT wil, zal ,ie
patiënt euthanasie kriigen, Die beslissing
bliikt in de laatste instantie nÎet vatbaar
\'Oor regels en methodieken: hij zegt ja als
hij her zo voelt. Als hij mee-voelt dat hun
leven werkelijk mensonwaardig is gewor-
den. "Alleen artsen zoals ik die hier hun
hele le,,<.'nmee zijn omgegaan kunnen dit
beoordelen. "
Hoc dichtbij hij ook is, hij blijfr dl' arts en
almacht. MaM misschien is het wel goed
dat die almacht cr is. Het is een lachte al-
macht, een houva,[ aan het leven waar
Truus het al vijf jaar op volhoudt. En dat
zelfbeschikking het onderspit delft is uit-
eindelijk onvermijdelijk - ook zonder of-
ficier van justitie dreigend op dt.' achter-
grond. Want of nu de arts het heste kan
oorJelt.'n of de patinr, een mens moet een
ander gaan doden. "Ik moet er zelf ook
elke keer weer naar toe groeien", zegt
Admiraal. ~let als extra prikje de bood-
schap op her kaartje van Truu,: 'Nie-
mand wil ccht dood.'

Inmiddels i, Piet Admiraal aan iets an-
ders toe. Na dt'nig iaar te zijn geregeerd
door de intercom in de toenemende zie-
kenhuisbureaucratie, kijkt hij nu uit over
de Zwitserse hergen, waar het bliksemt
als wc telefoneren. Hij gaat knutselen,
zegt hij, en It.'zen over ziin hobby: stoom-
lncomotievl'n. Maar echt weg zal hii niet
zijn. Tot maart volgend jaar is zijn agen-
da alweer volgepland mer lezingen. •



Ikweet dat mensen het raar vinden
Documentaire o~'cr Arie
Bra\"cnoocr, ~chizofrccn.

Arie Bravcnbocr is dertig
jaar oud, leeft aJleen in een
kleine fiat, heeft twee katten,
waarvan hij de een aardiger
vindt dan de ander, heeft een
gezonde afkeer van wine jas-
sen, is verslaafd aan telecom-
municatie en ook behoorlijk
ijdel. En Arie is schizofreen.
Hoewel Arie je als voorbij-
ganger absoluut niet zou op-
vallen, is hij een 'openhartige
schizofreen', Maar zIJn
opcnhartighdd ~Ik ben nu
eenmaal wals ik ben t'n wil
graag laten zien dat ik goed
kan functioncren~ maakt
ûjn ziekte niet draaglijker.
Voor lOver hij zich kan her-

Jnucren was de laatste periode dat hij
vrolijk was, zijn kleurcrschooltijd.
In "Ik weet dat mensen het raar vinden'
wordt Aric in zijn dagelijks leven ge-
volgu, tijdens een formes,ie hij Erwin
0laf, in een gesprek met zijn psycholoog,
op straat, en thuis. Zonder schroom ver-

Afscheid van een vriend

Portrel vall I'iel Admiraal, anesthesio-
loog en pleithezorger \'an euthanasie

Woensdag 14 sl."ptemher, 22.50 - 23.40
uur, Nl."derJand 1

Na lijn medicijnenstudie speciaJisn'rue
Piel Aumiraallich in de anesthesiologie.
In ue praktijk van zijn werk ervoer hij het
korte contact dat hij mer patiënten hau,
na verJoop van tijd als te onhevredigenu.
Daarom ging hij lich specialiseren in ue
pijnbestrijding. Vanuit die discipline
kwam hij in aanraking met stervensbege-
leiding, wat leidde tot I.ijn eerste schre-
den op het gebied van euthanasie. Vol-
gens Admiraal kan euthanasie 'ecn waar-
dig sluitstuk van goede Stervensbegelei-
ding zijn.'

telt hij over de stemmen in zijn hoofd, de
lraame lllannen op zijn balkon en het
kinuerspeelhuis dat soms veranuert in
een islamitisch gehedshuis. En dat hij
soms eigenlijk liever dood zou zijn.

Woensdag 7 septl."mher, 22.50 - 23.20
uur, KederJand 1

Piet Admiraal nam dit jaar afscheid van
zijn Delftse ziekenhuis om met n"rvroegd
pensioen te gaan. In 'Afscheid van een
vril."nd' wordt Admiraal gevolgd tijdens
de Iaatstc dagen \'an zijn werkzaamhe-
den, lijn afscheid cn zijn laatste bezoeken
als arts aan patiënten en als vriend aan
oud.collega 's, onder wie de vroegere zie-
kenhuis-pastor, die een opmerkelijke rol
heeft gespeeld in het euthanasiebcleid
van het l.iekenhuis.
Een programma van Karin Junger.
Zie ook achtergrondverhaal op pagina's
28 I/m 30.

Verhalen van een rivier
Woensdag 28 september, 22.50 uur, Ne-
derLmd 1

Uit de koude mist doemen beelden op
van een traag stromende rivier; contou-
ren van de stad Dessau in het oosten van
DuitsLmd, de voormalige DDR. Die ri-
vier vormt een metafoor voor de onont-
koomhare loop van de geschiedenis
waarop mensen meedrijven.
De documentaire Verhalen van een rivier
gaat over een aamal inwoners van de
slad Dessau. Wat gebeurt er na de \\'ende
met hen? Hoe \'erwerken le hun eigen ge-
schiedenis? Hoe grijpen le nieuwe kan-
sen? Van dichtbij wordt voelbaar genlaakt
hot." de grote geschieuenis van het Duits-
land van de twinrigste eeuw ingrijpt in het
kleine leven van individuele memen.

RADIO
Onder de titel Na de be\'rijding presen-
teert hel Humanistisch Verbond de ko-
mende ma.lllden \"ier eenakiers over de
ontreddering, \'ertwijfeling en chaos in
het Rusland van na de bevrijding. Na hel
uiteenvallen van de SO\'jet-Unie \"erkeert
de wereld in verwarring. EerH was cr de
euforie, inmiddels groeit de de heimwee
naar de tijden vall weleer, toen de wereld
nog overzichtelijk was. Na de bevrijding
doeml het spook van de zinlooslJeid op.
omdat alle zekerheid. hoc beknellend of
onderdrukkend die ook was. is weggeval-
len. Nieuw houvasl wordt gezocht in
grimmig fanatisme.
De \"ier eenakters werden eerder dit jaar
door Toneelgroep Amsterdam als lunch-
pauze-produktie gespeeld. Voor de radio-
herwerking tekenden technicus Leo
Knikman en regi,seur Kees Vlaanderen.

In~elonden mededeling

Het moandblad voor men!ten die
geïnteres$E!erd ziin in reizen,

andere gewoonten en culturen. Iedere
maand 74 pagina's actualiteit en och.
tergronden over politiek, milieu en cul-
tuur met als speciale invalshoek ontwik-
kelingssamenwerking. Heldere reporta'
ges en analyses, spannende reisverha-
len en foto!teries van topfotografen. En
natuurlijk de culturele UIT-agenda.

Verlcrllgbaar
lil de wllllcel/6,75.

Of lIeem een
proefabonllement
van drie maanden
voor / 15,-.

Bel grafis de abonnementen/iin:
06-0224222

Iedere dag bereikbaar van
9.00 uur 10/20.30 uur
(ook in hel weekend]
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Van het hoofdbestuur

Beleidsplan gereed

Bezoek aan Hof van Dieren

In hl,:t \'Of1~C

nummer werd
hier een en ander
gemeld over ae-
ccnlvcr~chui\'in~,
produklcn, sa-

menwerking en \'crcnigings-
Slructllur. Hel hoofdhestuur
heeft nog steeds de o\'Crtui-
ging dat het Humanistiscll
Verhond hel nicl moel heb-
ben van procedures. regle-
mCnlcn en structuren, maar
paradoxaal genoeg was daar
de afgelopen drie maanden
toch vooral de nandacht op
geriehl. Ook wcl begrijpelijk
en Icn:cht, wanl tusS!:ll half
mei en half auguslUs heeft het
beleidsplan 19951')7 vorm
gckrq~cn. En dat helcidspl;m
is cr (meI hel oog op het ko-
mend congres) v{JUra! op ge-
tiehl duidelijkheid tc VCt-
schaffen voor wie, waarmee
en hoc het Humanistisch Ver-
hond vanaf 1')95 zal g,lan
fum;[ioncrcn.
In het pbn wordt eerst in lo:TO-
IC lijnen a;)ngegeven waar het
Vcrhond voor ~taat (de doel-
stellingen) en op welke wijze

Zondagochtend 18 septem-
ber opent de afdeling Arnhem
haar nieuwe seizoen in de
Dierense Toren. Tussell
1030 en 11.()0 uur staat de
koffie klaar en rond 11 uur
hegint een lezing met licht-
beelden over de Hof van Die-
ren. Van dit oude landgoed is
o.a. een fraaie ommuurde
lUin hewaard geblewn, die
wc na de lezing bezoekeu. De
rondleiding duurt ungeveer
een uur. Na afloop wordt een
eenvoudige lunch geft.'geld;
de kosteu worden hoofdelijk

Poëzie
De afdelingen Bu~sum en om-
streken en Laren/Blaricum
openen op zondag 25 septem-
her !Jet winterseizoen. Anna
1.aurs, docel1le Nederlands,
houdt een lezing over en met
poëzie. Plaats: aula van het
Goois Lyceum, ingang Vossi-
u~laan. Aanvang: 10.30 uur.
Kosten: f 6,- per penoou.
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het die doelen denkt te herei-
ken. In een tweede hoofd~tuk
wordt vanuit het Cencraal
Bureau zo concreet mogelijk
ingevuld voor wie men wat
wil gMn doen in de komende
jaren.
Het beleid~plan is inmiddels
n;);)r de afdelingen gestuurd
en i~ da;)rnaast voor leden op
aanHaag heschikbaar bij het
Centraal Bun;au {tel. 030-
318145, directiesecretariaat).
Op 15 september (in Zwolle)
en op 22 september (in
Utrecht) vinden bijeenkom-
sten plaah vuor individuele
ledell en afdelings\'ertegen-
woordigen om over de plan-
nen voor de komende jaren
van gedachten te wis~clen ter
voorhereiding op het congres
op 26 nuvember in Utrecht.
Nu !Jet heleid~plan cr ligt, z.al
de komende maanden de aan-
dacht worden gerichl op wel-
ke basisged;)chten (overtui-
ging} hel Humani~ti~l'h Ver-
bond 1Ïch moet profileren,
m-er welke zaken het HV uit-
~praken wil doen en tnt wie
het HV zich richl (een hrood-

omgeslagen. Aanmelden voor
zowel lunch al~ \'en'oer VlJór
16 ~eptemher hij Wiep de
Jong, tel. OS5-649378.
De Dierense Toren, Hoge-
Hraat 12, ligt op 5 minuten
loopafstand \'au het oude
busstation. Daar is ook par-
keergelegenheid. Van,lf het
busstation loopt u in dezelfde
richting en neemt de eersle
str;)at links. Routebc~chrij-
ving vanuit Arnhem: in Die-
ren direct rechlsaf slaan, het
oude busS(;)tion ligl aan uw
linkerhand.

nodige accentverschuiving!).
Het gaat hierhij om tamelijk
principiële zaken. mah de
opstelling ten opzichte van
religiositeit, eu om de se!cnie
van olldenverpen wa'1To~'er
!Jet Humanistisch Verbolll-J
(beter: de humanistische be-
weging) zich al dan niet laat
horen. Natuurlijk kan dat
niet onder het motto: 'zo\'eel
hoofden, zoveel zinnt:n. (ove-
rigens wel een trefzekere aau-
duiding voor discussies in hu-
manisti~cht: kring) maar is
een duidelijke - soms gekrui-
de _ stellingname een nood-
zaak lerwille van de zozeer
gewenste erkennillg en her-
kenning. De re,l(ties op dit:
stellingnames zullen dan van-
"Zelfuitwijzen of het doel ge-
troffen is. U hoort er in de
komende nummers van de
Humanist meer van.
,\h steeds omvangt het
hoofdbestuur graag uw reac-
ties via Posthus 114, 3500
AC Utrecht.

Namens het hoofdhe~tuur,
JooP Puls

Over
volkshuisvesting en
verdraagzaamheid
in Leiden
Op maandag 31 oktober om
20.00 uur zal een publieksbij-
eenkomst (toegang gratis)
houdt over het ook voor .ver-
lichte hUlllnnisteu. gevoelige
thema volkshuisvesting, mi-
gratie en verdraagl.a01m!Jeid.
Inleider is Hugo "riemus.
hoogleraar volkshuiwestin).;
aan de Technische Uni~'ersi-
teit Delft. Aan de orde komen
o.a. de wonin).;nuod onder la-
gere inkomensgroept:n. ruim-
telijke problemen (Groene
Har!), het beleid van het (vo-
rige) kabinet en de 'Neder-
I 'I n d -i s-vol' -argu men t cu.
Graag ah-ast noteren dus.
l'laats: henedenzaal Kun~t-
kring De Burc!Jt, BurgsteCj~,
Leiden (15 minuten lopen
van het station}.
Inlichfingen: 071-315747.

Cursus over
humanisme
in Utrecht
In het najaar organiseert de
afdeling Utrecht een cursus
over het humanisme ah le-
\'ensbeschouwelijke stro-
ming. De cursus wmdl gege-
ven door de heer Hooger-
vorst die over dit onderwerp
een bock heeft geschreven.
Om aan de cursus te kunnen
deelnemen is het noodzake-
lijk dat u dat bock leest. Het
is op de eerste cUrSusa\'ond
verkrijgbaar, en kost f 25,-.
De cursus vindt plaats in het
gebouw van het Humanis-
tisch Vt:rbond, Nieuwegracht
6901, up een drietal ••.-1insdag-
avonden: op 27 september, 4
en 11 oktober. Op de eerste
avond staM kennismaking en
een inleiding op het program-
ma. De tweede keer wordt
duurgepraal aan de hand van
vragen van deelnemers en de
derde keer is bedoeld voor
nahespreking en afronding.
Voor deelname aan de cursus
kunt u zich opgeven hij de be-
stuursleden Tilly Kauenl
(030-(,16722) t:n Klaas Smit
(030-614916}.

IngezondenMededelin~

Plek voor
rustzoekers
Landhuis I'oudos in Zuid-
west-Frankrijk is !"'CU Iol0ede
plek voor rustzuckers, voor
een ontsp;)Jlnen vakantie,
om rustig te schrijven of Slu-
deren. om te wandelen, of
om gedurende een bn).;ere
periode te \'crblijwn. S~l'npa-
thiek voor alh~engaanden.
Van 15 tOl 22 oktober is er
nog een wandelweek voor
vrouwen. Verder een ge-
zellige, een~'oudige kersl-
en oud/nieuw-viering in
december.
Verdere informatie:
Gerda Wieggers, 'l'oudos',
32550 AuterrÎve. Frankrijk.
tel. 00 33 626100'H
of in Nederland:
Els Cuppen,
tel. 080-22.,4.;.)
(na 19.30 uur).



(Inge/onden mededeling)

Humanistische cafe's met muziek in Gouda

Filosofielezingen in Leeuwarden

In hel komende seizoen is cr
weer iedere ccrslc maandag-
avond \'30 de maand Huma-
nistisch Café in het COC-
Trcfccnlrum, SpieringsIraai
113a in Gouda. U kUni cr tc-
recht vanaf 2030 uur. Het is
de hedoeling elkaar beier te
leren kerlllen, gezelligheid
staal dus voorop. Het nil:uw(
thema HJOr de komende ca-
fe's is 'Muziek', Coördinatie
van de cafc's ligt hij J\1arr)'
A1cnschaJrt, td. 01820-
23778.
.\handag 3 oktobcr is er voor
de pauze 1.ang cn muziek (allo
• sopraan- cn sopraninohlok-
fluit) doof kinderen van ba-
sisschool De Vlic~cr uil

Schoonhoven. Na de paulc
volksdamcn mei akoeslischc
begeleiding cn (wcc violen.
,\13aodag: 7 november \'crtclt
Cccs Ccclcn uil Waddinxveen
over de Duistc componist
(Withclm) Richard Wagner
en laaI muziek van hem ho-
ren.
Maandag 5 december (ja, up
sinlerklaasanmd!) \'()(Jr de
pauze muziek door een aantal
spelers van het (l'oormalig)
Schoonhovens hlokfluilkwar-
tet. Na de pauze demonstra.
tic van het maken en spelen
op hamhoefluilen door Harry
Krenz, lid \'an hel pijpersgil •
de.

Het WESTFRIESGASTHUISis een algemeen ziekenhuis dat
zich primair richt op de regio Westfriesland van de provincie
Noord-Holland. Het ziekenhuis beschikt over een
opnamecapaciteit van ruim 500 bedden en verwerkt jaar-
lijks circa 220.000poliklinische bezoeken. In de medische
staf zijn 21 specialismen vertegenwoordigd.

Binnen de afdeling Geestelijl<:everzorging ontstaat vanwege het
bereiken van de OBU-gerechtigde leeftijd van de huidige huma-
nistisch raadsvrouw een vacature voor een

humanistisch
[WMi pllll.$'41 geesteliJ'k~ !>.@m M m~di

•••• raadsvrouw /
•••• man voor24uurperweek

Het team van geestelijk verzorgers beStaat uit een r,l<:,pastor,
een predikant, een humanistisch raadsvrouwen een r,l<:.pasto-
raal werl<:er.Cezlen de samenstelling van het team gaat bij
gelijl<:egeschiKtheid de voorl<:eur uIt naar een vrouw,

Het thema van de serie filoso-
fielezingen in hel niellwe sei-
z.oen is 'Zoeken naar zin'.
Op 9 oktober: dr. R. Buiten-
weg over 'De mens als zinzoe-
ker'.
Op 13 non:mher: dr. P. eli-
teur over 'Hum.mislische zin.
geving'.
Op t 1 december: prof.dr, F.
Elders over 'Humanislische
zingeving gespiegeld aan
christendom en boeddhisme'.
Op 15 januari: meH.dr. K,
Vinlges o\'er 'Feminislische
filosofen o,'er hedend'lagse
zingeving'.
Op 12 februari: mevr.dr. D,

Bakker over 'Zingeving en
(humanistische) opvoeding'.
Op 12 maart: prof. A. van
Danlzig over 'Het ontdekken
van zin in de loop van het le-
ven; zin en ouder worden'.
PIaaIs is sIccds De Bres,
Schoo[slraat ~ in Leellwar-
den. Tijd: "an l.LHI lot
16.00 uur. Koslen: voor leden
\'an het HV f 35,-, \'oor niet-
leden f 50,-. U kunt zich op-
geven dour het juiste bedrag
on~r te maken op gIro
857558 t.n.v .. penningmees-
ter HV Leeuwarden' te Gie-
kerk, onder \'ermelding van
'Filosofie 111'.

Tot de taken behoren ondermeer:
• begeleiding van patiënten en hun familie, ongeacht hun

geloof enlof levensovertuiging
• beschiKbaar zijn voor ondersteunende begeleiding van

medewerKenden van het ziel<:enhuis
• leveren van bijdragen rond het denl<:enin medisch-ethisChe

vraagstul<:l<:en
• participatie In opleiding van leerling.verpleegl<:undlgen
• bereidheid deel te nemen aan de 24-uurs bereil<:baarhelds.

dienst.

Voor een goede invulling van deze functie denken wij aan
kandidaten die:
• een afgeronde opleiding aan de Universiteit voor Humanistiel<:

of het Humanistisch Opleidingsinstituut hebben
• een open Instelling hebben ten aanzien van andere levens-

beschouwingen
• bereid zijn tot nauwe collegiale samenwerl<:lng
• In staat zijn tot interdisciplinaire samenwerl<:lng,

Ontmoetings-weekend
homo's en lesbische vrouwen

Aangaande de aanstelling vindt afstemming plaats met het
Humanistisch VerbOnd.

Voor nadere Inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw
B. Voors (humanistisch raadsvrouw), de heer J. Fljen (Lk, pastor)
of ds L.E.van Loo (predikantl, telefoon (02290)572 57.

••••••••••••

De honorering Is volgens FWG-schaal65 (minimaal f 5,052,-
en maximaal f 7,633.- bruto per maand op full-tlme basis!.
De overige arbeidsvoorwaarden conform de CAO-Ziel<:enhuis-
wezen. De mogelijl<:held tot leinderopvang vla een gastouder-
bureau is aanwezig.

Uw schrlftelljlee sollicitatie leunt u richten aan het Westfries
Gasthuis, t.a.v. mevrouw J. Veldhuis-Kwaleleestijn, dienst
Personeel & Organisatie, Postbus 600,1620 AR Hoorn,
onder vermelding van vacaturenummer 94,039. Uw sollicitatie-
brIef dient vOOr 26 september 1994 binnen te zijn bij de dienst
Personeel & Organisatie,

WFG Wertfrl •• Ga"'ul.

Hel weekend heeh een open
sfeer en biedt veel mogelijk-
heden nm nieuwe cnnlaClen
te leggen. De deelnemers ver-
blijven in één- of tweeper-
soonskamers in hel conferen.
tiecentrum Kapellerput, dat
heel rustig gdt:gen is lemid-
den van de Brahanlse hossen.
De kosten ,'oor het weekend
zijn naar draagkracht, f 145,-
/£ 175,-1f 195,- per persoon.
Inbegrepen zijn: twee over-
nachlingen, alle maahijdcn,
koffie en thee in de pauzes en
alle programmako~len. Ifet
weekend eindigt op zondag 2
oktoher om 1;.]0 uur. Voor
inlichtingen en aanmcldin-
!olen:Driekanl, Diana Kers~e-
meeckers, tel. 04~O(,-1535.l,
tijdens kantooruren.

Van 30 septemht:'r tof 2 okto-
ber vindt in het cnnferentie-
centrum Kapdlcrput in Hee-
ze (bij Eindhoven) hel 29ste
ontmoelingsweekend voor
homosexuele mannen en les-
bische nou wen plaats. Hel
weàend wordl georgam.
seerd door de homo/lesbische
werkgroep in samenwerking
met het Humanisrisch Ver-
bond te Urrecht en DriekaOl,
instituut voor opleiding &
advies.
In hel weekend is plaats voor
ongeveer 90 deelnemers, die
mee kunnen doen aan ver-
schillende praal- en dOt:-
,,'orkshops, z,oals cOnlact ma-
ken, coming-out, massage,
yoga, zingen en leren van ei-
gen symbolen.

HmIA~IST srprembcr 1994 33



Rekenschap over consumptievraagstuk

Erasmusuni\'ersÎteil Rotterdam
Adrhldl1 ~'all der Staay verwrgt het docwra31 keuzevak Cultuurkritiek en cultuurpoli-
tiek. Ingredii'ntt."n van dl" ~eder1andse cultuurpolitiek. Informatie bij Je Facultl."it der
Historische en KunstwetenschapPl."n, 0 I 0-4082486/4082487.

Techni,che Univehileit Delft
I'alll C{iteur wr7.0rgt vl."l."rtil."ncolleges Praktische filosofie, in het bijzonuer in relatie tot
de humanistische levensbeschouwing. Aan de orde komen tal van actuele en praktische
filosofische prohlrmen. Informatie bij secretariaat St."C1ieFilosofir, 015-785 I 43 en prof.
Cliteur, 020-6755300.

Universiteit Utrecht
Noh Tie/mail vt."rzorgt ren seminar Inleiding in de socia,ll-wetemchappelijke aspecten
van de bumanistiek voor studenten die een eerste oriëntatie in de humanistiek zoekl.'n.
Begin 1995 geeft hij een seminar over de Europese aspecten van dt."humani,tiek voor
dOl:lOraalstuuenten die zich oriënteren op een beroepspraktijk in bumanistische werkge-
bieden hinnen Europ,l. Informatie bij prof. Tielman, 030-341700.

Landhouwuniversireit \Vageningen
\Vnuter Achterberg lwhandelt in het eerste trimester wijsgerigt." vragen over de verhou-
ding mens-natuur binnen het vak Inll.'iuing Katuur en Samenleving. In het tweeue tri-
mester geeft hij de cursus :-Jormatirvr mciale en politieke filosofie van het milieu. Verder
verwrgt hij het afstudeervak Humani,tische wijsbegrerte. Informatit' bij prof. Achter-
berg en de vakgroep Toegepaste Filosofie, 08370.84178.

maken op Jo1;if(l582293 ten name van
stichting Socrales te Urrecht onder ver-
mcldinJo1; van 'Rekensch.lp sepremht:r
1994'. Een iaarabonnement (vier num-
mers) kosl f 50,' en kan worden opge-
....raagd door te schrijven naar: Humanis-
tisch Verhond, Antwoordnummer 2181,
3500 VB Utrecht (poslZegc1 nier nodiJo1;).
Bellen kan ook: 030-31814.', Vraag een
proefnummer aan!

Uni\'eniteir van Amsterdam
GOlwt dell Hartogh geeft collegl."Sover mrdisch-ethische vragen binnen enkelr verplich-
tI"onJt."rde1en van de studie gèneeskunul.": het introuucticblok Gezonde en zieke mensen,
het blok Gezonuheidszorg en het blok Hulp t."nHulpverlenen. Daarnaast vermrgt hij in
het eerste trimester van het studiejaar het keulC\'ak Inleiding in de gezondheiusethiek.
Informatie bij prof. Oen H:mogh, OH-321273.

Universiteit Twente
jos de BeitS gl."rh JTI het derde trimester, als keuzevak binnen de Faculteit der Wijsbq;eer-
te en ~laatschappijwetenschappen, college owr Humanisme en de politiek \'an de voor-
uitgang. Gekeken wordt naar de boudhaarheid van het vooruitgangsgeloof, in het licht
van dl" heul'lluaagsr analytische politieke filosofie. Informatir bij prof. De Beus, 020-
5254292 of bij hrt seuetariaat van de faculteit, 053-893297.

Rekellscl"tp, humanistisch tijdschrift
voor wetenschap ell cultuur, wordt 4-
keer {Jer jaar gepubliceerd door de stich-
ting Socrates, eelf wetellschappelijke
werksticIJtillK va" het Hllmallistisch Ver-
bond.
In ieder Ihem:lnummer huigen humanis-
ti,ch georiënteerde welenschappers zich
o\'er actuele vraagslUkken op di\'erse Jo1;e-
bieden. U kunt het ,cplembernummer
van Rekenschap o\'er het comumptie.
\'raaJo1;slUkht:stellen door f 14,- o\'er Ie

Onderwijsprogramma's
Socrates

Rijksuniversiteit Limburg
Henk Vi$ser verzorgt binnen de Faculteit der Economische Wetrmchappen de reguliere
tweej:larliikse cursus :\Iensrn, machines, modellen: de gevolgen van de computerrevolu-
tie voor wetenschap en ,amenlcving. Binnen de Faculteit der Gezondbeidswetenschap-
pen bieut Hrnk Visser het keuzevak :\lcns en computers: ue gevolgen van de computer-
revolutie voor de grzondheidszorg aan. Informatie bij prof. Visser, 023-2766 I 3.

Sinds her ccr~[e rapport van de Club van
Ramt" (25 jaar geb.len gepubliceerd) is
de bevolking van de geïndustrialiseerde
landen er van op de hoogte dat het con-
sumptirnivcau in die landen leidt tor
enorme vervuiling cn een uitputting van
grondstoffen. T(H.:hheeft dele kennis nog
nauwelijks tot verandering van gedrag
geleid. Voor Je redactie ~'an Rekenschap
aanleiding zich af te vragen waarom dl'
hevolking in het Westen rcgrn beter wc-
ten in nog STeeds zoveel comumecrt.
Deze vraag wordt voorgelegd aan drie
humanistische wetenschappers die zich
hezig houden met vraagstukken op het
gebied van milieubehoud: Frans Jacobs,
Lucas Rcijnders en Hans Achterhuis. Uit
hUil discussie komt naar vocro dat het
vooral de politiek zal modrn zijn uil" in
ue torkomst maatregelen nl."l."mtop hrt
gd:>il."u van milirubehoud. Camp3gnl."S
die zich richtrn op een mrntaliteitweran-
dering werken volgrns hrll aUren maar
3verechts: mensen die spaarlampl."n ko-
pen gaan met het uitgespaarue gelu op
vliegvakamie naar Indonesië.
[n een ander artikt."! in dit nummer van
Rekenschap let André Hielkema ver-
schillendl." sociaal-wetenschappelijke ver-
klaringen op een rij. Speci3le aanuacht
daarbij is cr voor het 'humani~tische con-
sumptie-motief', consumptie in het kadrr
van 'hewuste zelfontplooiing'. In dit ani-
kei ook de constatering Jat de milieube-
wcging zich vooral richt op 'anuers con-
sumeren' en niet op 'consuminueren'.
In een hijdrage van ~1arlcen Janssen
Groesbeek wordt gesH~tu U3t doorsnee-
economen zich nauwelijks druk m3ken
m'er dt." consumptiemotieven. Consume.
ren is simpe1wrg t."l."1lgegevcn en is samt."n
met produktie ue hasis van onze maat-
Sl:happelijke organisa,it.". De laatste tijd
zijn rr rchter economen die een andrrr
meetmt."thode willen voor welvaart.
Aan de hand van ue Franse filosoof Ge-
orges Batailte laat Dés3nne van Bredero-
UI"in een ander artikel zÎt."nd3t wij in on-
ze op nuttigheid gerichte sanlCnlC\.ing
niet gemakkt'lijk praten over onzt' 'koop-
maar-raak'-memalitl."Ît. De spilzucht
wordt gecamoufleerd uoor te zeggen Jat
et."nprodukt gezond is, of dat je niet zon-
der kum. Volgens haar is het belangrijk
een einde te maken aan uelr hypocrisie.
Carla van Ha:llen staat in ul'ze Rekt."n-
schap uitmerig stil bij dl" humanistische
bijdragl."n aan het consumptievraagstuk.
In de eerste helft van de jaren '70 was het
eerste rapport van de Cluh van Rome
hinnen de humanistische hrwt'ging
hoogst actuet"!. Er werden goede voorne-
mens besprokl."n en standpunten de we-
reld in gestuurd. Daarna is het Hurnanis-
tisch Verbond onvoldoende actief ge-
weest in het stimuleren van brwustwor-
dingspn:K;es,en op het gebied van con-
sumpril." en milieu.
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Horizontaal:

Ollvoorstelhaar saai<." muzil.k, ook
om te spelen (8)

4 Ni<."tchristelijk, wd f.1tsoenlijk blad
(8)

7 P.ES..duh (11)
9 Onduistelilke kll'ur (5)
10 .\let drank en met m,it<."(6)
11 Aanmoedigende vogd of plant (3)
14 Ilindcr v,m spelende jongens (7)
15 Zo'n proj<."ctieplaatje gaf ook nil,t

alrijd d<."wa.1rheid weer (7)
IS Twe<."aan twee kan uiteindelijk <."<."11

verstandige coalitie lijn (11)
20 Vroeger groen, nu wit (5)
21 Goede raad is duur. dir vaak ook (7)
22 Inzl.'t is hegin. maar het teg.:ndeel

vaak ook (6)
23 K:\".\H (I I)
25 Wat hij niet kent eet hij niet (41
26 Ook een vooroorded (6)
27 Tegengestelde van vooroordeel (11)

Verticaal:

I Totaal rekeokundig<." opgave (3)
2 Vader gaat per trein met dit p'lpi<."r
over de grens (S)

J Coalitie-hoofddeksel? liP
5 Smoes van een piloot (9)
(, Die popgroep begint met .:.:n opera

van Bellini (7)
7 Hidd zijn hock verkeerd en lijn tong
niet in hedwang (9)

S Kleur door te wd drank? (11)
12 Gawnkioersop3meiil.(13)
13 Hierv,m kan men paars worden; zou

paars IJ er in laten staan? (3)
1fi Heeft Je glazenwasser, maar mag hij

in functie niet zijn (9)
17 Gestr<."<."(Heamfibie (8)
19 Ilceft men st.:rk.: l1<."n<."n\'oor nodig

(6)
23 Vroeg<."r dacht nwn dat-ic plat W;lS

(6)
24 Nog niet eerder bereikte prestatie (6)
25 De beste is de man zelf (4)
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U kunt deze drie speciale themanummers bestellen door f 12,50 over te maken op giro 58 van
de Humanistische Pers te Utrecht onder vermelding van 'aanbieding sept. 1994', Dit aanbod

geldt zolang de (beperkte) voorraad strekt. Wacht dus niet te lang met bestellen!

Of toch maar alle drie...

Bijhet horen van woorden als sterven en af1cheid
nemen, denkt u misscllien enkel aan verdriet,

angst en pijn. Toch is het themanummer Sterven
& De Dood al voor v~1 mensen een hart onder

de riem geweest. lets over de inhoud:
Humanistisch raadsman Frits de Hesse probeert
patiënten aan hun ûektebed te troosten. Vaak
lukt dat met een goed gesprek; soms dient een

kopje koffie letterlijk als bakje troost.
Uitvaartbegeleidster Cobie Kenninck vertelt

over een humanistische uitvaart: "Kijk naar de
overledene en vraag je af wat passend en mooi is

bij deze mens". Ook in dit nummer een leuk
sprookje (om voor te lezen!) van Koos Meinderts

en veel columns en cartoons.
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Het tweede themanummer gaat helemaal
over lust. Nog altijd het meest gevraagde

nummer. Geen wonder: lust is immers één van
de prettigste ervaringen die de mens kan
overkomen. Susie Orbach vertelt waarom
vrouwen vaak bang zijn voor hun lusten. En
denken mannen echt dat ze het na die eerste
keer allemaal al weten? Een bezoek aan een
Amsterdamse polikliniek laat zien dat lust
al snel in 'last' kan omslaan. Een kwestie

van wel of niet veiligvrijen.
Je lust en je leven: 70 pagina's over genot,
normen en waarden, taboe's en traditie.

Hoe kies je!
Wat kies je?

Valt er welwat
te kiezen?

'Keuzes in het leven', het derde themanummer
is, een goede aanleiding om eens uitgebreid te
filosoferen over gedurfde keuzes en te mijmeren
over gemiste kansen. In dit nummer worden
grenzen afgetast, vragen geopperd,
mogelijkheden overwogen en meningen
gevormd. Wanneer kies je voor een kind? Ziek
worden is geen kwestie van kiezen, dat
overllomt je. Hoe ga je daar mee om? Waarom
laat een vrek alle geneugten van het leven
(schijnbaar) aan zich voorbij gaan!
Wat mensen zijn en doen, wordt bepaald door
erfelijkheid, opvoeding en omstandigheden.
Maar ook door overtuiging, intuïtie, ambitie en
wilskracht. En door toeval, pech en het
(nood)lot. Hoeveel speelruimte daarbij is voor
vrije wil en eigen keus wordt in 'Keuzes'
verkend.
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