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houthoudend me papier, chloorvrij.
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De Centraal Geestelijk RJadsman geeft
leiding aan de dienst Humanistische
Gee,telijke VerlOrging bij de Inrichtin-
gen van Justitie. Deze dienst bestaat uit
35 raJdslieden (mlv) met een groei-
potentieeltot :!: 50. liet bureau in Zeist,
waaraan een ondersteunend medewerk-
,ter is verhonden, wordt op termijn
verp];latst naar Den Haag. Voor de
inhoudelijke aspecten van het werk is de
Centraal Geestelijk Raadsman verant-
woording verschuldigd aan het Hoofd-
hestuur van het Humanistisch Verbond in
Utrecht. Voor de formele. rechtspositi-
onele en organisatorische aspecten van
de functie valt hij onder het gezag van
het Ministerie van Ju,titie.

Taken
U houdt tOC7.ichtop en coördinecrt het
werk van de geestelijk raadslieden in
de inrichtingen.
U zorgt in samenspel met de directies
van de inrichtingen W;lJraan geestelijk
raadslieden verbonden zijn, voor een
juiste vervulling van vacatures en voor
goede voorwaarden voor een adequate
amhtsuitoefening ill de inrichting.
U draagt zorg voor de deskundigheids-
hevordcring van de raadslieden dour
hij- en nascholing.
U geeft leiding aan het bureau.

U voert overleg met de Directie 011
(Dienst Juslitiële Inrichtingen) en met
de directies van de inrichtingen,
evenals met de Hoofdaalmoezenier en
de lloofdpredikant.

Functie-eisen
Relevant academisch werk- en
denkniveau.
Managementkwaliteiten.
Nauwe verbondenheid met de
doelstellingen van hel Humanistisch
Verbond.
Kennis van hel werkveld en inzicht in
maatschappelijke ontwikkelingcn die
van invloed hierop zijn strekl {Ol
aanbeveling, evenals affiniteit met hct
geestelijk werk.

Salaris
f\1inimaal f 7.073,- en maximaal
f 9.543,- bruto per maand, R% vakantie-
toeslag.

Inlichtingen
Telefonische inlichtingen bij de heer
W. Ier Horst van Delden,
huidig Centraal Geestelijk Raadsman.
(el. 03404 - 52301, bij wie U ook een
profielschets en een taakomschrijving
aan kunt vragen.
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In itnummer

Goudvis Harrie Jekkers
Hij is van alles ccn beetje: muzikant, zanger en schrijver. Een troubadour die
langs zalen trekt met liedjes en conferences. Een cabaretier die vol zelfspot de
huichelarij en hypocrisie te lijf gaat. HarTie Jekkers (43) heeft cr allemaal groot
succes mee. Eerst als zanger in het 'Klein Orkest' (met hits als 'Over de muur'
en '0,0 Den Haag'), later als auteur van de bestseller 'Tcjo, de lotgevallen van
ccn geëmancipeerde man' (samen geschreven met Haags maatje Koos Mein.
dens). En nu al weer enkele jaren met eigen solo-programma's waarin hij vaak
terugblikt op zijn gelukkige jeugd en op volkse wijze uitzichtloze ellende redu-
ceert tot ccn oplosbaar probleem. Interview met HarTie
Jekkers. die al aardig doet waar hij van droomt.

Pagina's 10 tlm 17

Meerten ter Borg en de religiositeit
Voor de godsdienstsocioloog Meerten ter Borg is voetbal een vorm

van religie. En ook de verering van popster J\lichael Jackson noemt hij
een vorm van religiositeil. Want het is een naruurlijke behoene aan
uiteindelijke zekerheid. Meerlen ter Borg zal op het congres ,'an het
Humanislisch Verbond op 26 no\'embcr hierover cen lezing houden.
Reden ,'oor de Humanist om hem alvast aan de tand te voelen Ol"er

zijn omstreden visie.

Pagina's 6 tlm 9

Han Noordegraaf
koos ook voor zichzelf

Arie, de Ievensparlner van Han Noorde-
graaf, lijdl aan de ziekte van Ahheimer
en werd albankdijk van haar wrg. Het
bracht haar in tweestrijd, Ze wilde hem
,'erzorgen, maar ook een eigen leven
overeind houden, Het is haar gelukt om
een evenwicht te "inden, Een nieuwe a(-
1C\'eringuit de serie 'Ik en de Ander',

Pagina 18 tlm 20

En verder:
Brieven van lezers - pagina\ 4/5
Oproep lezers - p.lgina 23
Rtv-programma.s - pagina 27
HV-nicuws - pagina 28/29
Crypwgram - pagina 30

Eveline van Dijck en YOY
In het televisieprogramma YOY dal

wordt uitgezonden door het Humanis-
tisch Verbond, vertellen jongeren hun ei-
gen \'erhaal over ziekie, roem,lidde, ver-
slaving en veel nadere zaken die hen be-
zighoudell, Imerview met de \'TOUW ach-

ter dit succes\'olle programma.

Pagina's 24 tlm 26
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Brieven zijn welkom.
Houdt u het wel kort. De
redactie behoudt zich het
recht voor om brieven in
te korten of niet te

plaatsen

Graag gastcollege
\X'ic in het Tq.:;lstt."r van het
door mij in de Humanist be-
sproken handboek 'Huma-
nisme, theorie en praktijk'
u'rwijzingcn opwekt H.UT
prof. drs. E Elders, hOOKIc-
raar aan Je Universiteit voor
l-Ium'lIlistick, raakt snel geïr-
Titn'rd. Op p'lgin,\ 2S hij-
voorheeld hli)kt hij ondanks
de helofte van aanwelIgheid
niet tt" vinden. Elders hlijkt
voortdun'nu elders te zijn.
Dl'Zl', het lij toCgCgl'V'CIl,
fbuw!" woordspeling drukt
de l'sscmic uit \";m W;lt ik nin
alleen als lelers maar ook als
recensent van dit handboek
heh I'TVan'll. Naar aanleiding
van mijn kritische IwsprekillK
van het eSS,l)' van Elders hier-
in. VOCrUl."1lwij een hlllK Tele-
foongesprek. VOOT mijn ge-
voel was d,lt gesprek 7l'('T

pnsnonlijk en werden cr op
een orredll!' wijze t'en aamal
misverstantlen opgehelderd.
\'(-'ie ~chetst mijn verhazing
toell ik in he{ ~ept.nummer
van de Humanist r:en int.\e.
zonJen Snik van Je hoogle-
raar vontl, wa,trin mij een
aantal tola,llnieuwe verwij-
ten voor dt, voeten wordt ge-
worpen. Ik hcrreur her dar er
kenneliik een ~root \.ers.:hil
he~taar russen wat hij in het
openb,ur ovr:r mij en in een
persoonliik gesprt'k tegen mij
I.egt. Omdat ik mij als recen-
sent Joor de/,e Juhhele bena-
Jaing in miin intet.\ritcit voel
aant.\rtast en ik cr de voor.
keur aan geefr mij verder in
hl,t openhaJr rc verantwoor-
den, Joe ik hem het vol~enJe
vuurstel. In un~ telefoonge-
sprek venelde EIJers mij JJr
dt' sruJemen van de Uvll zijn
essay zecr hewonderJt'1I en
mijn hitil,k tota,tl nil,t kon-
Jen pla;H~t'Il. Graag wil ik in
een gast<.:ulkge de hanJ-
s<.:hot"nopnemen en mijn kri-
tiek toelichten \.ia een opl:n.
o<He Jis<.:u,sie. Ik wacht EI.
ders' uitnodiging af.

Hans Achlerhuis (Enschede)
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Spiritualiteit
In lil- Humani~t van
scptemher breken Yo('le
Î'\agcl en Paull~reekveldt een
lans voor Je -'piritu,lliteit"'
wals Jie in het tijJschrift
OnkruiJ n,ur voren komt in
allerlei 'Jiternatien"
gee,telijke stromingen. Ook
aan de moderne humanist
zou JJt wrruimende
irll.ichten moeten kunnen
gewn, en in het weken n,lar
zin en oorz.lJk van on,
bestaan "worJt ).:een
mogelijk amwoord hij
voorha,lt uitgesloten".
Als kritisch humanist heb ik
dJar JJ1sommige 0p/idnen
moeite mCl" en Jan bedoel ik
niet dl' genoemde hiolo).:i,chl'
landhouw, .\loerman-
therapie. acupUIKruur,
creativiteits\whoging vuor
malugrrs, en andere rede
zJken . .'vlaar al, er ~erept
wordt van ~,lllcrlei Jeuren en
WIlSterS- die gl.upend InOl.ten
wordl'n n,lar "een boeienJe
wereld van onzichth'He en
unl'erk la<lrbare frnon1l'nen ~.
Jan gaan cr hi)lllij el'rder
deuren di<.:htd,ln UPl'n, Waar
ik vooral hawaar tegen wil
Jn,lkt-n is Jar IIn'ekvcldt de
m;lterialistisl.he denkl'r
verwi;t Jat hi; bang is voor de
werelJ achter Je Jingen, dil'
hem in verwarring en
atnankelijkheiJ zouJen
hrengen. Ik Jenk dat eerder
het omgekeerde geldt: iuist Je

men,ell dir in goden. geöten
rn allerlei krachten geluven.
zijn grvangen, bqvoorbeeld
in hun .HI).:st\'oor Je dood,
rellzJJlIlheid, vreemde
inviorden, en e\"Cntuell'
"zinlo()';heiJ" (feitdijk een
7inlOZl' Haag!) van het
hestaJn.
(ingekort door red,lefie)

Dirk Prin, (Rhenen)

Onkruid-maffia
De reacties van de haen
KautJ en Visser op Je
"Onkruid.bt'sprrking" van
Yoeke Kagcl in Jl." Humanist
nr, 10 hehhen miin volle
instemming. Ik betreur hel
Jat deze "OnkruiJ-lllClffia"
nu ook al in het
Humanisrio;çh Vcrhond IS
doorgeJrongen, .\\en hoeft
alleen al de JJvenenries in
dit hbatlje te k'zen om tl' zien
uit welke hoek Je wind
waair. Ik nel."lll JlrhJns ,\Jn
dat hierin geen \"Crandering is
gekomen sind, ik voor het
la;Hst in mei 1992 hiavJn
kennis heh genomen. VerJer
kan ik u no~ mededelen Jar
ik als humanist mij niet hij
uir,tek ge,chikt voel om mij
te verJiept'11 in holi,ti~chl'
theorie(,ll. Aan de nonsens
van de heer Breekveldr heh ik
geen behoefte. Ik hoop dat Je
reJ,letie in het vervolg bij Je
selectie I'JI1 luar artikelen
kritischer te werk znl gaan,

G, Husnach (AmsIerdam)

Houen ZO
Conr'Kt met de ll'zers van
een tijJs<.:hrifr is belangrijk.
Ik hen 90 j,lar en vind d,lt Je
'1Iulllani,(" er anrJig op
vooruit is gegaan. heter en
meer COIlt,let met leden en
lezer,. Het hlaJ ,preekt ook
heter aan, is minJer elitnir.
Houen zo!

\\/.D. RIJZinga (Leeuwarden)

Hoop as
Ik schrok van de weinig
tolaanre rea..:ties van tWl'e
Ilumanist-iezers op hel
artikel over OnkruiJ.
[)eni~rerend en benauwenJ
door het sterke accent op
tation,lliteir. Rationaliteit,
dil' nl het ).:evoel in Je mt'ns
kan uitsch;lkclell en
vernietigen, om Je paniek en
angst te voorkomen die 7.011
Ol1tst,Ul1 als er iets nier
hegrt'pen kan worJen - zoals
de grillighrid van het leven,
Ab ik de stl'llillg tiie wordt
aangehaald ('I kt humanisme
vraagt om een rationele
JoorJenking, om
expliciterin).: van tic
Ieven,ovl'rtUlging') op me lil
laat werken, houJ ik ('en dor,
Jroog gevoel over, alles tot
op her hot JoorJacht,
uitgehold en wat er over
hlijft IS geen rUlItlte om Ie
mogen zijn in Jeze wereld.
maar eerder t'('n houp as,

S, Hrouwer (Groningr:n)

Blijmet New Age
Heel tocvallig ,tonJen er 111
de vorige Ilumanist twee
IIlgl'zonJen brieven ell l'en
artikel ("De natuur is nok los
van de mens wailrdevol" van
\Vourer Achterhcrg) Jit,
ugen<;ehiinliik niets met
elka<lf te maken hebbcn.
Illaar waarin ik to •.:h
\'l'rbinteni, zag,
Die ingelOnden hrin.l'll
l'oaJen weer terug op een
artikel in de Illlmanist
daanoor, wat O\'er de
heweging ~ew Age ging. In
tiil' brie\'l'11 wl.rJ J,larOVer
nogal 'mincKhtend' gl'Jaan.
Ik was juist Ot1t7.cttcnd blij
met dat artikel over ;'\!ew Age.
als tegenwicht voor alleen het
rationele. D,larin (en h(,t
zelfbewustzijn hv,)
onder,chl'idr dl' mens zich
van andere hima en het is
natuurlijk ook een hele grote
en mooie hal.hr. Dat is
ahsoluut waar, maar hl'f i,



ahsoluut nirt het enig
l.aligmakende en laten we ons
alsjehlieft bescheiden houden!
Wr S[;laninderdaad bovenaan
de evolutionaire ladder
waardoor we ons dat
superirure gedrag (bm'en alle
biota en ahiota en meer dan
dat!) lIlrnen te kunnen
aanmeten. Maar daardoor is
de wereld in w'n ontzettend
penihele torst:J.nd terecht
grkomen, en hangt het
voortbestaan van de (levende)
aarde aanren zijden draadje.
De mens kan ûch die plaats
niet permitterrn! liet
'ondrrligp;ende' van het
ecosysteem (ik noem het
TauCoc - toeval en
causaliteit), die ervoor
gezorgd heeft dat de dingen
zijn wals ze zijn, bevatten we
duidelijk echt helemaal niet.
Wel zijn wr inderdaad al
aardig 'vcr', maJr hij meting
verliest de mrns het toch (l,al
het ooit kunnen? wat is
inherenr?); we zullen ons
moetrn aanpassen, ook in ons
denken en ervaren dus! Ik
hoop dat het genoeg en snel
genOl'g lS.

Madclon Ier KuiJe
(AmsIerdam)

Gasunie
Met verhazing heb ik kennis
genomen van de zerr
uitgebreide hijdrage in de
l~umal1isr over het pompeuze
hoofdkantoor van de
Ga,unie in Groningen. Het
ontgaat mij ten enen male
wat deze 'moJerne toren van
Babd' te maken heeft met her
humanisti,chlO
gedachtengoed. Volgens de
archilectrn is het gehouw
met liefde nlOr Je mens
gehouwd. Dat zal wel 70 zijn.
Naar mijn bescheiden
mening toont een dngelijk

gebouw aan dat lopmanagers
op een gegeven moment
grvod voor memdiike maat
en betrekkelijkheid verliezen.
Een artikel in de Humanist
over de strijd van de
milieuhcweging tegen de
Gasunie c.q.l'\rdrrlandse
staat voor behoud van het
natuurgrbied in Lmgelo
(Drenthe} - waar de Gasunie
een opslagplaats voor gas
wil, bouwen - wu mij meer
,umpreken.

J. Vervaart (Veendam)

Onmenselijke
misbaksels
Het is met verbijstering,
maar ook met enigl' wrevel,
dat ik de uitgehreide
reportage heb gelezen over de
zogenaamde organische
architectuur van Ton Alberts
en :-.Ltx van Huut. Zelden
heb wvecl onzin en pseudo-
filosofie hijeen gelien. Voor
de daarin gedehitl'erde
opvattingen geldt hetl.e1fde
wat voor de Trrurigstrmmen-
de onmemelijke architectuur
van de de door deze

architrctrn gecreërrde
gebouwen geldt: chaotisch,
verward en van ern
afgrijseliike lelijkheid.
Torgegeven, de kritische
opmrrkingen over de
arrogante Karel Weeher
onderschrijf ik, maar dat is
nog geen argument ter
verdediging van de
misbaksels waaraan beide
genoemde architecten zich
schuldig hebben gemaakt en
waar onze kinderen nog vele
jaren mee opgescheept zitten.
\X'aarom wrl aandacht voor
deze onmenselijke en
deprimerende
architectonische misbaksels
en niet voor de onlangs
gehouden Cairo.confercntie
over het wereldbevolkings-
vraagstuk? War hleef ons
standpunt over het
abortusvraagstuk, waar was
onze medeverantwoordelijk-
heid voor de naderende
bevolkingscatastrofe die de
wereld bedreigt? IIrt IIV
zweeg, officieel aJrham. in
alle talen.
(Ingekort door redactie)

Ing. A.J. van der Kooy (Den
Haag)
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Meerten ter Borg:
Religiositeit is hét

mechanisme om van
onzekerheid af te komen
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Uit het leeglopen van de kerk volgt niet dat
meer mensen humanist zijn geworden.
Daar volgt alleen maar uit dat de religiositeit
verbrokkeld is geraakt.

Sommige mensen kunnen maar moeilijk accepteren dat religie iets is
wat anderen achter zich kunnen laten. Daarom 'ontmaskeren' ze het
religieuze karakter van allerlei hedendaagse verschijnselen. zo zou

voetbal bijvoorbeeld een vorm van religie zijn. 'Een dergelijke
rubberachtige omschrijving van het woord religie verliest elke

onderscheidende waarde', vindt Paul Cliteur, voorzitter van het
Humanistisch Verbond. In een toespraak bij de opening van het

academische jaar op de Universiteit voor Humanistiek, verweet hij
Meerten ter Borg zo'n 'rubberen' religiebegrip. Voelt de leidse

socioloog van godsdienst en levensbeschouwing zich aangesproken?
Niet echt. "Religiositeit komt voort uit een natuurlijke behoefte aan

uiteindelijke zekerheid. En die behoefte is van alle tijden."
Meerten ter Borg is door het HV uitgenodigd om een lezing over dit
onderwerp te houden op het congres van het Humanistisch Verbond

op 26 november in Utrecht.

door Marjan Slob

"De afgelopen twee eeuwen hebben men-
sen steeus meer invloed gekregen op hun
eigen leven. Vroeger kon je niet kiezen
welk bcrurp je ging ui[(Jefcnen. Als je va-
der t'en boerderij had, werd jij ook boer-
en je moest hem gehoorzamen totdat hij
dood ging. Nu kies je een berot'p dat bij
je past. Er is nóg iets veranderd: iemand
die de ploegbaas durfde te bekritiseren,
werd vroeger op straat gezet. Nu vliegt
de ploegbaas eruit, als de kritiek terecht
is tenminste. Allemaal hd gevolg van de
democratisering \'an onze maatschap.
pij."

"Die democratisering heeft ook ge\'olgen
voor de 7jngevingsprocessen. Vroeger na-
men mensen automatisch het geloof aan
dat de rest van de omgeving erop nahield.
Da,1r werd venier weinig over nagedacht.
.\kn volgde gewoon de dominee of de
pastoor en aan zijn gezag werd niet ge-
tornd. Die riante positie zijn de religieuze
leiders onder invloed van de democratise-
ring kwijtgeraakt. Menscn volgen niet
langer \'oetstoots een leider, of die nu we-
relus of kerkelijk is. De kerkelijke leiders
vinden die afbrokkeling van hun macht
een probleem - en noemen bet t'Cn 'crisis
in Je zingeving'."

"Mcnscn verkeren nu e",nmaal in funda-
mentele (Jt\l;ckerheid. 1toet ik echt uitleg-
gen wat ik daarmee bedoel? Nou goed:
wij mensen weten niet of dat wat wij vin-
den &n goed is ook echt goed is_Wij we-
ten niet of er nog iets is na de dood. Wij

zijn niet zeker van de juistheid van ons
handelcn. Het bestaan van die onzeker-
beid lijkt me niet te loochenen. Mensen
dragen die in zich. Onzekerheid doet
pijn, en we hebben het instinct om pijn te
ontlopen.
Rt:ligiositeit is bet meest gebruikelijke
mechanisme om van die on7_ekerheiu af
te komen. Door middel van religiositeit
kunnen we onzekerheid verdringen of
een betrkrnis geven aan onze eindigheid.
Die religiositeit kunnen we uitwerken tot
stelsels die we gewoonlijk 'religie' noc-
men. Hierin omwerpen we hemelen, hel-

len en stelsels van reïncarnatie. Allemaal
mensenwerk, en daarmee voor twijfel
vatbaar. Maar religie geen die ideeën een
extra gevoelslading. Ze krijgen door mid-
del van religiositeit een gcur van boven-
menselijkheid. ze worden onbetwijfel-
baar. Nee, dat is geen trU'. voor gelm-i-
gcn wórden zc dat echt. Zo werkt religio-
siteit.
Ja inderdaad. er 1.ijn mensen die cr zo op
het oog in slagen om wnder religie te le-
ven . .\-bar dat gaat niet vanzelf. Dat is
een hele prestatie." (Ironi"he lach). "Je
bcnt niet zomaar een humanist! Nee seri-
eus, sommige mcnsen slagen er miss,hien
in hun gemocdsrust te b",waren ten over-
staan van die fundamentele onzekerheid.
Die laten die fundamentele onzekerheid
H)Or wat zc is. :'vlaar verreweg Je meeste
mensen 7.oeken een strategie om met dit
probleem af te rekenen, zodat die onu-
kerheid hen geen pijn meer doct. Dat
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De manier waarop Michael Jackson
werd vereerd, dat was toch religieus?
Dat moeten we durven erkennen.

noem ik religiositeit, en dit SOOrt religio-
siteit overleeft de secularisatie. Religiosi-
teit moderniseert ~ewoon mee."

"Vol~ens mij oestaat er een positieve en
negatieve vorm van religiositeit. In gC\'al
van positieve reli~iositeit verheft de gelo-
vige iets boven een discussie - een Hei-
land, een oeschermer, wat dan ook. Kiet
alleen traditioneel christelijke begrippen
hoor, ook het geloof in economische
~roei zie ik als een symptoom van positie-
ve reli~iositeit. Wij in het westen geloven
dat groei goed is, dat economi<;ehe voor-
uit~ang ons uiteindelijk het paradijs op
aarde zalorengen. Het streven naar een
steeds heter produkt lijkt onLe milnier
om angsten te ha.weren.
Ik maak me grote Lorgen over die enorme
I:onsnmptiedwang. ~tailr negatieve reli-
giositeit is zo mogelijk nog gevaarlijker.
Het maakt dat de gelovige zondehokken
z.iet, d,tt hij iets of iemand sataniseen.
Voor hepaalde akelige groeperingen zijn
dat Turken of joden. ~1aar we moeten
ook onze eigen moffenhaat durven er-
kennen voor wat het is: negatieve rdigio-
siteit. En om een voorheeld van negatieve
religiositeit uit mijn eigen leven te geven:
kennissen van me raakten volkomen in
paniek toen er een groep z-igeuners in de
huurt van hun neue vil1atje wilde neer-
strijken. "

"\X'aarom ik bij dit soort processen nog
steeds wil spreken van religiositeit, en
niet van irrationaliteit of iets dergelijks~
Tja, wc kunnen erover twisten of ik mijn
woorden gelukkig kies. f\1aar ik kan vier
redenen voor mijn gebruik van het
woord 'religiositeit' aanvoeren. Aller-
eerst sluit mijn gebruik ervan aan hij het
dagelijks spraakgehruik. Ook daar wordt
voet hal rdigie genoemd. En pas hoorde
ik Reinhert de Leeuw zeggen: 'Als ik dit
muziekstuk dirigeer, onderga ik een reli-
gieuze ervaring.' Hij gebruikt dat woord
precies wals ik het hedoel.
"Een tweede reden is, dat wij bepaalde
processen in andere culturen wcl religieus
noemen. Waarom dan hier niet? De ma-
nier waarop Michacl Jackson een poosje
werd vereetd, dat was toch religieus? Dat
moeten we durven erkennen, vind ik. liet
heeft in mijn ogen iet~ hooghartiKs om je
eigen samenleving uit te roepen tot de
enige die het zonder religie kan stellen.
Ten derde spreek ik van religiositeit om-
dat ik het verband wil laten z.ien tussen
vroeger en nu. In UI' sociale weten~<,;hap-
pen heersi een overdreven neiginK om
breuken IC laten zien. Nu, er is inderdaad
veel veranderd. maar \'ecl is ook hetzelf-
de gehlevcn en we hehben te weinig aan-
dacht voor die conrinuiteit. Ik ben vooral
geïnteresseeru in de constanten van het
menselijk gedrag. De barbarij, het primi-
tivisme in onze maatschappij hij voor-
heeld. Het is mooi om dat te kunnen ver-
gelijken met gebeurtenissen in vorige fa-
sen van onze beschaving. Gewoon, om-
dat het voor een wetens~'happer altijd
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mooi is om één noemer te hehhen waar-
op verschillende tellers geplaatst kunnen
woruen. Religiositeit is wat mij hetreft
z.o'n noemer.
Tenslotte gebruik ik dat woord religiosi-
teit ook een heet je om te provoceren.
Mensen gaan altijd zo steigeren als ik hen
religieus noem, en dat \.ind ik we11euk."
(Lacht). "\Iaar het slaat wel em heet je
op mezelf terug. I {et verkoopt moeilijk."
"Sinus de Verlichting heweert men al dat
dc manier wa;uop mensen zin aan hun le-
'ien geven aan het verschuiven is. ,\lensen
zouden dat nict mcer op religieuze wijze
doen, Illaar op wetenschappelijke of hu-
mani ••tische wijze. Vooral humanisten

denken dat natuurlijk graag. Ik geloof
daar persoonlijk niet in, ik denk dat reli-
giositeit nog wel u~'gelijk hestaat. Zij is
alleen gedemocratiseerd, dat wil zeggen:
het religieuze estJhlishmel1t kan de religi-
euze prak lijk niet m~'er vormgeven. Het
gezag van de religieuze leiders is afge-
kalfd.
Religiositeit is daarmee ongrijpbaar ge-
worden voor de le'ien ••heschouwelijke
elite. Maar die elite bepaalt nog wel de
criteria voor religiositeit. Zij z.egt: '0 jee,
55% van de l"euerlallliers is geen lid
meer van een kerkKcnootschap, dus 55%
is niet langer religieus.' Zij gaat er dus
vanuit dat religiositeit sraat of \lalt lllel



het lidmaatschap van eell kerk. Volgens
mij heeft religiositeit weinig te maken
met naar de kerk gaan. Dat was vroeger
trouwens niet veel anders. De kerkgang is
altijd maar een klein onderderl grwrest
van dl' rrligio<;itrit van memen. Voor de
rest geloofde mrn in spoken rn ik wrrt
nirt wat voor flauwekul nog meer."

"liet opmerkelijke vind ik dat veel ho-
manisten dc~_clfde denkfout maken. Som-
migcn c!aim('n dat iedereen dir uit dl'
kerk wegloopt 'eigenlijk' humanist is.
Daaruit blijkt dat ze d('zelfde enge ddini-
tic van rrligir hameren als de ehrisrt'lijke
elite: religiositeit 70U hetzelfde zijn als
kerkelijkheid. :-Ju, uit het leeglopen van
de kerk volgt nier dat meer mensen hu-
manist z.ijn geworden. Daar volgt alleen
maar uit d,lt de religiositeit verbrokkeld
is geraakt.
Latcn we wel wezen: ook humanisten
vormen een levensbes~'houwelijkc elite.
Humanisten en christenen zijn verwik-
keld in ren discussie over standpunten

De meeste mensen
gaan liever poffertjes
eten dan over de zin
van het leven na
zitten denken.
Nietemin zijn de
meeste mensen okay.

HSN-Studiedag Secularisatie
Het Humanistische Studiecentrum Nederland (HSN) organiseert op donderdag
30 november een studiedag over Secularisatie en de betekenis van een publieke
religie.
Deze dag wordt georganiseerd naar aanleiding van een themanummer van het
tijdschrift Civis Mundi met dezelfde titel. In het nummer verschijnen bijdragen
van auteurs van verschillende huize, namelijk prof. dr R.A.P. Ticlman, prof. dr I..
Laeyendecker, dr A. Bodar, prof. dr S.W. Couwenberg, prof. dr G.G. de Kruijf en
prof. dr p.n. Cliteur. Zij allen zullen vanuit hun vrrschillendr lrvrnsbeschouwe-
lijke achtergronden en wetenschappclijke specialismen hun licht laten schijnen
over het thema.
Torlichting: Over publieke religie of publiekr normen en waarden is her laatstt'
woord nog niet gezegd. In de media is het een regelmatig terugkerend thema. We
zijn in ollze moderne westerse maatschappij op zoek naar een gemeenschappelij-
ke geestelijkr grondslag van een maatSl:happij die gekenmerkt wordt door een
vergaande individualisering en tegelijkertijd een veelheid van rcligies en levens-
overtuigingen. Eerder gehanteerde uitgangspunten blijken niet meer te voldoen,
maar hoe nu verder?

Het HSN ziet in het themanummer van Civis .\1ulldi een inspirerende aanzet van
een discussie over publieke normen en waarden. In hneverre kunnrn die (nog)
geïnspireerd worden door de min of meer gevestigde levensbeschouwingen? Of
hebben wr juist inspiratir uit heel andere hoek nodig? De auteurs in Civis .\lundi
zijn bereid gevonden de discussie ook 'livr' aan te gaan, met elkaar en mrt mr-
vrouw dr C. Molenberg, universitair docent Geschiedenis en Spiritualiteit van
het Christendom aan de Universitl."it voor Humanistiek en met drs A. Oostlan-
der, lid van het Europees Parlement vuor het CDA en voormalig dirt'Cteur van
het WetenSl:happclijk bureau van het CDA.
De studiedag wotdt gehouden in Rotterdam, in de middag, onder voorzitter-
schap van mevrouw drs M.H. den Ouden-Dekkers, voorzitter van dl."Emancipa-
tieraad. Informatie en aanmelding bij HSN, tel. 030-390189.

di,. stammen uit het begin \"an ht't demo.
cratiseringsproces. Zij formuleren onder-
ling, in strijd met elkaar, wat 'zin' is l'n
wisselen daarbij argumenten uit die ook
al rond 1800 vigeerden.
Deze twee levensbest:houweliike elites
voeren een discussie die helemaal niet
!l'eft onder de mensen die niet tot die eli-
tes behoren. Zo beschouwd zit humanis-
ten en priesters in heuelfde sl'huitje. Ach-
ter b('ide groepen lopen mensen niet ml'er
zo vanzelfsprekend aan. De diepe verha-
len van de lewnsbeschouwelijke virtuo-
zen, of dat nu ,hrislellcn of humallistl'n
lijn, houden de aandacht steeds minder
vast. Kee, ik weet niet of dat erg b. De
elite vindt dat erg.
De meeste mensen geven hun leven zin
door het te leven en niet door erop te re-
flecteren. De meeste mensen gaan liever
poffatjes eten dan owr de zin van het le-
ven na zitten denken. Zo is het todl?
Kiet!emin lijn de meeste mens,'n okay -
ze zijn menslievend, willen het goede. Ze
zijn humaan zonder daar verder over na
te denken.

-Ik 7-ie zeker nog een taak weggelegd
voor de levensbeschouwelijke elites.
'\X-'antook al zijn zij hun monopolie kwijt,
er zal altijd wel vraag blijven naar lcyens-

besl'houwelijke ideeën. Aan die vraag
kunnen dominl'es en humanistiSl:h raads-
lieden mooi voldoen. Maar er is meer. I~ii
dramatische veranderingen in hun leven -
bij geboorte, huwelijk en dood, nUM ook
bij ramp('ll - h~.bhen veel mensen el'n acu-
te behoefte aan zingeving. Dan snakken
le opeens naar reflectie, dan willen ze
weten waar ze het allemaal voor doen.
Een dominee of een humanistische raads-
vrouw kan op zo'n mOlllent hulp bieden.
Volgens mij moeten de levl'llsbeschollwe-
lijkc virtuozen dat ved meer institutiona-
liseren. Ze zouden een zingevingswinkrl
moeten beginnen! Ja, dat nll'l'n ik. D,ur
ligt een nieuwe markt, een nieuwe he-
hoef te.

~lcdereen Haagt zich wel eens af waar-
voor hij of zij nu eigenlijk leeft. Iedereen
heeft ook levensbeschouwelijke notie,
meegekregen. :\-Iaar die noties zijn mee,t.

al niet helder, de meeste mensen kunnen
er niet mre werken. Nu, dan roep je tnch
een dominee, cen humani,t, of een ande-
re levensbrschouwelijke virtuoos te hulp
die die levensbeschouwelijke intuïties
vrrder voor jr articuleert.
Ik raad humanisten aan om hun tijd niet
te verdoen met het ovrrwinnen van reli-
giositeit. Dat is wch onbegonnrn werk.
Ik hegrijp hen ook niet zo goed: waarom
willen 7.e die religieuze impulsen toch
ontkennen? Omdat rdigie ons in het vrr-
leden 10 op onze kop heeft geleten ? Ach
kom op, die tijd i, [Och allang voorbij." •
Boeken \'an '\1eerten B. Ter Borg: 'Een
uit~ewa'lierde eeuwigheid: het men,elijk
tekoT! in de moderne cultuur' (I'NI) en
'De dood ah het einde: een cu1tuursocio-
logisch essay' (199.1). Beide boeken zijn
uitgegeven door Ten Ha\'{" in Baarn.
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Ik hou van
de glazen van
het gedonder.
Van erop en
eronder .
Hij is van alles een beetje: muzikant,
zanger en schrijver. Een troubadour
die langs zalen trekt met liedjes en
conferences. Een cabaretier die vol
zelfspot de huichelarij en hypocrisie
te lijf gaat. Harrie Jekkers (43) heeft
er allemaal groot succes mee. Eerst
als zanger in het 'Klein Orkest' (met
hits als lOver de muur' en '0,0 Den

Haag'), later als auteur van de
bestseller 'Tejo, de lotgevallen van
een geëmancipeerde man' (samen

geschreven met Haags maatje Koos
Meinderts). En nu al weer enkele

jaren met eigen solo-programma's
waarin hij vaak terugblikt op zijn

gelukkige jeugd en op volkse wijze
uitzichtloze ellende reduceert tot

een oplosbaar probleem. Interview
met Harrie Jekkers, die al aardig

doet waar hij van droomt.

In zijn Utrechtse woning hccnt de typi-
sche, nonchalante gezelligheid van een al-
leenwonend manspersoon. Alles wat een
mens nodig heeft. staat of IÎgt of hangt cr.
Buiten, in dl:' opgebroken straat, drenzen
horen en machines, maar die slOorzen-
ders leggen het al gauw af tegen de pré-
sence van de gastheer. \X'e proberen het
geheim van zijn SUCçl:'Ste doorgronden en
hij zegt: ~Ik ben niet literair, en ik hen
geen echte muzikant. Ik kan wel aardig
gitaar spelen en een beetje zingen, maar
ik heh maar een beperkt bereik. Ik kan
geen noten lezen, ik ben niet klassiek ge-
schoold. Ik ben niet echt een schrijver en
ook niet echt een toneelspeler. Maar ik
heh van alles een beetje en dat leidt blijk-
baar tot een mengelmoes die bij veel
mensen aanslaat. ~ In onweerstaanbaar
~bags benadrukt hij dat hij zijn chro-
nisch uitverkochte voorstellingen zeker
niet tot 'kunst' zou willen verheffen.
"Het is hooguit amusement," zegt hij,
"ook voor mezelf. 'Leuk; denk ik als ik
naar mijn werk ga, 'twee uur lang men-
sen vermaken!' Een beetje een uitslover
ben ik wel. Als ik ga zwemmen, steek ik
eerst mijn teen in het water en dan glij ik
cr eens hl:'el voorzichtig in . .\har staat cr
een mooie meid te kijken, dan duik ik
van de hoge. Zo ben ik, daar moer ik Hij
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eerlijk over zijn. En die eigenschap moet
je wel hebben, wil je dit werk kunnen
doen. Ik heh het er wel eens met Youp
van 't Hek over gehad. Die zegt: 'wij zijn
uitslovers'. Dat moet je zijn. Anders lP ie
er niet voor stáán."

Ik ben ook wel eens jaloers op al die mensen
die wél samen gezapig op de bank kunnen
zitten en gelukkig zijn.

Wezitten aan zijn lange grenenhouten ta-
fd, zo'n tafd waaraan je eet, praat, werkt
en woont, en \'er1.eilenbinnen de kortste
keren in Den Haag, waar het allemaal be-
gon. Harrie: "Ik ben altijd heel dicht bij
mijn roots gebleven. Ik kom uit een ar-
beidersgezin, dat wil zeggen - mijn vader
is later opgeklommen tot winkelehef, bij
'De Gruyter'. Hij begon als magalijnbe-
diende, met vijf jaar lagere school. Kon
geen hrief schrijven. Mijn moeder wa,
iet, erudieter, die had de naaisçhool ge-
daan. Het was w'n gezin van 'de kinde-
ren moeten het beter krijgen dan wij'.
Het hoogste dat mijn ouders in hun
hoofd haddcn, was dat mijn broer en ik
gingen studcn~n. Zo'n rypi,ch arbeiders-
gezin dat alles bij elkaar legde om het ons
later goed te laten krijgen. En opgevoed
met 'je bèm iemand, je bent een Jekkers,
daar kun je trots op zijn: Je moest ook
vooral gewóón blijven, nooit vergeten
waar je vandaan kwam. Mijn vader was

een socialist, mijn moeder een beetje ka-
tholiek. Een hele lieve combinatie. Ik ben
met lOveellicfde, aandacht en belangstel-
ling opgevoed, dat ik daar een rotsvast
vertrouwen in me1.dfaan heb overgehou-
den. En dat is een groot geschenk, waar-
\"an ik de indruk heb dat je dat je leven
lang niet kunt terugbetalen."

Zo goed als zijn ouders het hebben ge-
daan, w slecht wu hij her zelf doen, als
vader. Daar is hij van ovenuigd. Teveel
gehecht aan zijn vrijheid, aan alles wat
hij leuk vindt en wat met kinderen niet of
nauwelijks meer gaat. Nee, kinderen - hij
moet cr, in ieder geval in deze fase van
zijn leven, nier aan denken. "Als je kinde-
ren hebr, moet je het heel goed doen, écht
heel goed doen. Eigenlijk moet je voor
die kinderen leven, bijna. Wat ik zo'n
beetje om me heen zie, is dat iedereen
moet werken, en de kinderen worden wel

zorgvuldig opgevoed, maar soms zÎe je
ook dat mensen voor een kind kiezen
vanwege 'de bijzonder fijne ervaring van
het hebben van een kind' (hij neuzelt een
denkbeeldig ouderpaar na) en vervolgens
wordt dat kind compleet we~emoffcld
in ,rê,hes en toestanden omdat iedereen
moet werken. Tja, denk ik dan, ik ben
benieuwd of dit straks wel zo leuk uit-
pakt ...

Hij raakt niet uitgepraat over zijn jeugd,
zijn nest, zijn ouders. Een toonheeld van
verdraagzaamheid waren 1.e,wat begin
jaren zestig iets heel bijmnders was. Har-
rie: "Al mijn vrienden hadden ruzie met
hun vader en moeder, lange haren contra
spruitjeslucht, maar ik nooit. Ik was een
enorme uitzondering .. "Iijn vrienden gin-
gen niet meer naar de kerk, 'ze déden
maar'. En dan kwamen ze bij ons thuis
pils drÎnken. Zaten we in de voorkamer

Harrie Jekkers: Werk is absoluut
niet nummer één in mijn leven.
Ik ruim ongelooflijk veel plaats
in voor vrije tijd.
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Het mooiste is altijd: doen waar je van
droomt. Dat proberen te bereiken, daar ben
ik het beste in.

allemaal te schreeuwen tegen de maat-
schappij, en mijn vader zat daar tussenin
lekker mee te kankeren. Ik kan echt
heimwee hebben naar mijn jeugd. 1tijn
vada en moeder zijn ook mijn hele leven
mijn vriendjes gebleven. Mijn vader is he-
laas overleden maar met mijn moeder
gaat het nog steeds door. Als ik een pro-
bleem heb of cr is iets mis, dan krijgt zij
alles te horen. Gaan we lekker zitten
drinken - 'Cola vieuxtje, moeder?' . en
ouwehoeren. Leuk!

Ik ben me er ook altijd van bewust ge-
weest dat ik een hijzondere vader en
moeder had. Mijn vader was een zeer
wijs man - wijs van het 'gewone' soort,
Zo heeft hij bijvoorbt-cld ooit tegen mij
gezegd: 'Harrie, je moet proberen te win-
nen, maar je moet ook len~n te verliezen,
en dat laatste is het moeilijkst. Als je \'er-
liest moet je dapper zijn, het opgeven en
iets anders gaan proberen.' Dat heeft die
man tegen mij gezegd - een man met vijf
jaar lagere schoo!. Hij had geleefd en hij
wist: dát is het. En dat vind ik mooi. De
waarheid is vaak simpeler dan je denkt.
Ik heb zelf heud gelezen, en Fromm, en
Kar! ~tarx; ik heb een jaar politicologie
gestudeerd en ik heb de geschiedenis van

de Westerse filosofie doorgesprokkdd,
maar op n'n gegeven moment dacht ik:
het komt in dit leven toch altijd weer neer
op waarheden die ze in de arbeidende
klasse allang weten."

Over de dood van lijn vader: "Hij was al
75 en je zag het aankomen. De laatste
acht jaar van zijn leven heeft hij twee
keer op de intensive care gelegen met een
longproblrem en ern hartprohleem. Zijn
dood was een behoorlijke klap, maar ik
ben er niet van onderuit gegaan. Iedereen
dacht dat dat zou gebeuren, omdat ik
w'n ongelooflijk gorie band met hem
had. Als er iets met zijn vader is, dachten
ze, nou jongen, dan gaat-ic eraan! ~Iaar
het viel mee. Ik snapte dar eerst helemaal
niet. Schrok cr eigenlijk een beetje van.
Maar ik heb ero\'er nagedacht en toen
begreep ik het. Het was zo - mijn vader is
15 jaar lang gepensioneerd geweest en in

die 15 jaar heb ik alles met hem doorge-
praat. Er is niets wat ik nog tegen hem
had willen zeggen wen hij dood was, En
die schuld, waarvan ik wdeens had ge-
dacht dat ik hem nooit zou kunnen te-
rugbetalen, had ik eigenlijk al bijna afge-
lost.
Want als mijn ouders iets vroegen, dan
deden wc dat, mijn broer en ik. Toen we
met z'n allen in Spanje zaten - ik nam ze
's wmers altijd mee naar Spanje, waar ik
een vaste stek heb - zei mijn vader ineens:
'Je moeder en ik vereenzamen in Den
Haag, want bijna iedereen is dood en jul-
lie wonen allemaal in Utrecht', We zaten
op het strand, ik zie het nog voor me, en
ik vroeg: 'Wat wil je dan?' Hij zegt: 'In
Utrecht wonen.' 'Dat is goed,' zeg ik,
'dan gaan we dat regelen,' En toen we
thuis kwamen, zijn we een huis voor hen
gaan zoeken bij mij in de buurt. Dat heb-
hen mijn broer en ik nog samen staan be-
hangen. En toen mijn vader dood was,
had ik eigenlijk alleen het gevoel: het is
één groot feest geweest. Het was jammer
dat dat feest nu afgelopen was, maar ik
had het alleen maar goed met hem gehad.
Ik had ook geen last van schuldgevoe-
lens, wat je bij anderen weleens ziet om-
dat ze ruzie met hun ouders hebben ge-
had en het nooit goed hebben uitgepraat.
We hebben ook het geluk gehad dat hij
zo oud is geworden. Nu heb ik hem mijn
roem nog kunnen laten zien, en mijn
broer z'n kinderen. Dus het was een heel
mooi, afgerond geheel. Vanuit mijn erva-
ring kan ik iedereen aanraden: als je va-
der en moeder ouder worden, ga dan
puin ruimen met ze. Want je kunt er de
klok op gelijk zetten dat je na hun dood
een schuldgevoel krijgt als die relmie niet
af was. Ik bleek volkomen voorbereid te
zijn op m'n vaders dood, omdat het áf
was, We hadden gewoon alles gezegd."

Verrassend genoeg is zijn werk, hoewel
belangrijk, abmluut niet nummer één in
het leven van Harrie Jekkers: "Ik vind de
liefde, in wat voor vorm dan ook, eigen-
lijk het belangrijkste. Op de tweede
plaats komt niks doen en pils drinken.
Gel.elligheid dus. En daarna komt werk.
Je móet werken, een mens kan niet leven
als een kat - in de zon liggen en zijn bak-
kie leegeten. Dat zou ik wel graag willen,
en daarom ruim ik in mijn leven ook on-
gelooflijk veel plaats in voor vrije tijd.
Maandenlang in Spanje zinen, dat vind
ik leuk, Het hoogste wat er is, is niks
doen. fvlaar dat kun je alleen als je wat
gedaan hebt. Je moet een hele berg lau-
weren bij elkaar werken zodat je kunt
rusten, niks doen en eens om je heen kij-
ken of er in de liefde nog iets te koop is." ••.
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Intensive Care

lJaar ligl ie dan.
Ze houden hem Jo:evan~en
met wijo;nappen en slangen
en blind kijkt hij mij aan,

Daar ligt ie dan:
(nfulen, medicijnen,
Zijn hamlag golft in lijnen
en ik hoor hier te SlaJn.

Vroeger toen ik klein was
kon hij de spoken m \wdriiven
Dan ging hij naast me zinen
en lei: ik z;ll ahijd bij je blijven.

En daar ligt ie dan.
Tussen al die andere zieken.
Voer voor de gr;lfieken.
En ik hoor hier te Slaan.

Vroe,.;er als ik oOIroostbaar was
zei hij: het leven dal is kif:len.
Je moet proherf:n om te winnen
maar ook leren IC s'erliezen.

En daar ligl ie dan.
Ze houden hem gevanjo;en
met zuignappen en slangen
en ik hoor hier te staan.

Hij heeft me eens verteld hoc
hij op zijn trouwd;lg moest heloven
om S'(lor de kinderen
naar de kerk te gaan.
Soms wou ik nu, gek, dal
hij echt Joleloofde.
.\iaar ja, dal heeft ie nooil ,.;edaan.

(CD De IIItln ill de wolken)

Ik kan echt heimwee hebben
maar m'n jeugd. M'n vader
en moeder zijn ook m'n hele
leven m'n vriendjes
gebleven.

Oferwdt?
lIartwroverende grijm, ~Ja, is dat zo
gà? Weet je war mij het a!lermooisre
lijkt: als je je hde leven lang verliefd
hlijft. Dat lijkt mij geweldig, maar ik heb
cr een beetje 1l10l'Îre mee om dat tL'blijven
op êên icmand, En als ik het gevoel krijg
dat ik bezig bcn water in de wijn re doen.
dan houdt het voor mij op, Dan maak ik
het uit. Of ik stop J1\cr her samenwonen.
;\,laar als er eens een keer iemand op-
daagt waarvan ik denk; hé, daar blijf ik
mijn hele leven verliefd op, dan zal ik er
waars<.:hijnlijk mijn hell' lcwn bij blijven,
.\-iaar dic heb ik nog niL't gevonden en ik
~_oekook niet zo hard. Ik ~.iewel."

Later in het gC'iprà koml hij uitvoerig op
dir rhema terug. Zonder enig voorbe-
houd geefr hij zich hloot. op zo'n manier
dat ik bijna raadgevende neigingen krijg,
.\har gelukkig worden die door zijn rela-
tiverende ondertoon in de kiem ge-
smoord. Zo kan hij breed grijnzend po-
neren: -Ik krijg er last van als het een
,leur wordt. En je wordt ~_o gesO<.:iali-
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seerd door vcrkering . .Ir moet naar jr
schoonfamilie, je moet op lullige ferstjes
komen, je moer aandaçht hebben voor
ecn andrr waeU je niet altijd zin in hebr.
En als je een kind krijgt, hen je cr he-
lem,îá! aan, Dan moer je lid worden van
"I HummcJtw', je moel meevaderen en
ke~m()l'der worden, en dat lijn allemaal
dingen waar ik nier vecJ rrek in heb, Ik
ben lies'er onl:Wbunden. Maar ik wil mijn
\"fijheid graag inle\"('rt'n als cr iets goeds
\"()or in de plaats komr. \'(lant dar moer ik
erbij le~l'n: ik ben ook weleens jaloers
op al die mensen die het wèl kunnen, die
wèl samen bezapig op de bank kunnen
ziucn en gelukkig Lijn. Een leven al, een
zaçhl golvende lijn, waarin alles deugt en
klopr en die op een gegevcn mument
wordt doorgeknipt door de dood. Dat
lijkt m"" wel war, maar ik hoor bij de af-
delinb pieken en dalen. Uiteindelijk kies
ik daM altijd voor." (Zijn liedje 'Orka-
nen' átCTend): Ik hou van Jt> glazen van
her gedonder, van erop en eronder, en
daar moet je je consL'quemies uit rrekken.
Dan hcn je SOI11, .llIeen. Dat is nict altijd

leuk, maar dat hoort bij me. Iets anders
kan ik niet, Ik denk weleens: misschien
draag ik her kind dat ik zelf was meer in
me mee dan anderen. ~

"Her mooiste is altijd: dOl'n waar je van
droomt. Dar proberen re hereiken, daar
ben ik het hesre in. Je merkt weleens ja~
loezie op diL' le\'cnshouding vau mij,
maar het kan mensen ook srimulcren, Er
zijn meisje, die op grond van 'De bood-
schappentas', een liedje van 'Het Klein
Orkest', bij hun vriend zijn weggegaan,
Omdat 7_elLiarduor ner dat duwtje in de
rug kregen dat le nodig haddcn,~

Hoe gatlt dat liedje dan?
Hij zingt zachtjes: ~/fO{' moet;:e dat /lOtl

zeggen, 'I is zo mot'ilijk IIjt Ic ieggf'lI,
mtldr het IlIkt niet /II1'{'r. Zf' is dolt gf'l'oel
kwijl, haar licllao1/11spn'ekl de W,lolr/Jt'id,
het flikt niet mecr. En dan schrijft /.O'n

meisje me; 'flestc Harrie, ik heh da: liedje
twinlig keer gedraaid, en war denk je? Ik
heh mijn koffers gepakr, en hij kan dood-
\'allcn, Bedankt!' Dar is een enorm eom.



Niet een opofferend leven of een dienstbaar
leven is een goed leven. Een dapper leven is
een goed leven.

pJimenr, kun je je dat voorstellen:
Of er komr een meisje naar me roe dar
7,eJ;t'ik word geslagen.' Dan heb ik een
advies, d3n zeg ik: 'ga dan bij hem weg.'
'Maar ik hou van hem,' is het d3n. 'Dan
ben je gek', zq; ik, 'liefde doet geen pijn.
Dat kán niet.'
.\Ia3r sommige mensen laten zich de
meest waanûnnige dingen aanleunen. Al-
lemaaluit angst voor de eenzaamheid. En
d3t intrigeert me ook, om dáár weer een
lied over te schrijven. \X'3arom laat ie-
mand zich slaan? Onbegrijpelijk, voor
mij. Eennouw heeft me eens geprobeerd
uit te leggen hoe het werkt. Bij de et.rste
keer ben je verbaasd en je gaat vragen
'waarom~' Dan g33t hij zeggen 'sorry,
moeilijke jeugd gehad, het ligt aan vroe-
ger.' En voor je het weet heb je weer een
hengst te pakken, en nog een, en dan sliit
dat cr een bet'rje in. Het wordt een ge-
woonte, die 7.0'n relatie langzaam maar
7.ekerrot een hel maakt. ;'vlaar uit angst
'lOOf de eenzaamheid is degene die gesla.
gen wordt niet in staat om op te stappen.
Ik snap her mechanisme wel, maar ik ben

ertegen. Over zulke extreme dingen heh
ik een keiharde moralistisl;he mening en
wil ik ook el;"nmoralistisch lied maken.
Maar dan moet het wel heel duidelijk lig-
gen

Hij staat op om de koudgeworden koffie
te verruilen voor een borrel. Praat imu,-
sen gewoon door. lkkers worden aan de
kant geschm"en, glaasjes gevuld, een
shagje gerold. ~I-1è,"zegt hij verlekkerd,
"ik kom op m'n praatstoel!M
De boodschap, zegt hij, is in al zijn tek-
sten toch een beerje waar Bob Oylan uit-
eindelijk ook op uit is gekomen: wees lief
voor mekaar en dapper voor jf'7elf;kom
voor jezelf op want niemand anders doet
het v'oor je. Harrie Jekkers: ~En als je

voor jezelf opkomt, word je een tevrede-
ner mens en daardoor kun je meer bete-
kenen voor anderen. Zoiets. Toch wu ik
niet in f'en notedop kunnen zeggen wat
mijn levensfilosofie is, Een dapper leven
is een goed leven - ja, dM eigenlijk. l':iet
een opofferend leven is een goed leven, of
een dienstbaar levcn is een goed leven,
maar een dapper leven, Iedereen weet
van zichzelf waM zijn eigen dapperheid
ligt. Je weet wanneer je ga<ltlopen sjoe-
melen mer jczelfen daardoor ook met de
mensen om ie heen. Go (or it. I'robeer te
winnen, maar leer ook te verliezen. Ga
tot waar ecn compromi~ mllet, maar be-
gin nier al met compromi,sen uit áng,r
voor de eenzaamheid. De gok wagcn en
dapper zijn, d3ar gaar het om.M
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Orkanen
Alles is genummerd en in kaart gebracht.
Nederland is opgedeeld, verhuurd, verkocht, verpacht.
Geregeld, betegeld, ingepolderd, afgeperkt. uitgedacht.

Naar elk dorp een weg, cen hord voor elk gevaar.
De wegenwacht VOOf pech en keurig naast elkaar
liggen wegen Hlor aUlo's, paden voor fietsers, het trottoir.

Een park voor de leeuwen, de herten in cen kamp.
De kruimels voor de spreeuwen en de muisjes aangestampt.
En de koc in de kinderboerderij in de stad zegt: boc.

Refrein
En ik houd ~.an Orkanen met mooie meisjesnamen.
Ik houd van brakende vulkanen die uit hun slaap zijn opgestaan.
Ik houd van Ie veel van hel goede. Van nog echter dan echt.
En ik houd van iedereen die nog meent wat hij zegt.

Voor elk pmhleem cen talkshow, een theater voor de lach.
Voor elke klacht wel een bureau met een slagzin en een vlag.
En vrouwen bellen vrouwen, bellen mannen, belten meiden,
bellen bakvissen, doei en dag.

Bejaarden bij bejaarden, voor elke handicap een groep.
Ontaarden bij ontaarden, allesbranders voor de troep.
De tuintjes aangeschoffeld en de gekken weggemoffeld in het bos.
Voor elke twijfel een geloof, voor elke angst een rherapie.
Alle pijn verdoofd en op verzoek euthanasie.
Als de dood voor het leven zijn we, laf, met een been in het graf.

Refrein
En ik houd van hoog van de toren.
Van het kaf en het koren.
Ik houd van trots in de branding.
Ik houd van de hak op de tak.
Ik houd van de glazen van het gedonder.
Van erop en eronder.
Ik houd van geld over de balk
en van geen stuiver op zak

En ik houd van Orkanen met mooie meisjesnamen,
Ik houd van brakende ~'ulkanell
die uit hun slaap zijn opgestaan.
Ik houd van re vecl van het goede.
Van nog echter dan echt.
En ik houd van iedereen die nog meent wat hij zegt.

(CD [Je mali in de IVo/ken)

Iedereen weet van
zichzelf waar zijn eigen
dapperheid ligt. Je
weet wanneer Je gaat
lopen sjoemelen met
jezelf en daardoor ook
met de mensen om je
heen.

Je klinkt als ee" rots in je eigen bran-
ding.
Verrast: ~T{Kh hen ik cr zelf nog ni{.t he-
lemaal achter wat mijn kern is, wie ik
echt hen en wat ik echt wil. Het i, ook
niet 7.07eer dat ik weet hoe het moet, al-
leen weet ik wel, om me heen kijkend,
dat een beetje lef een mens zoveel goed
doet. Proheer je dromen waar te ffi<lken _
uiteraard hinnen de heperkingen van wat
ethisch gesproken mag en kan. Dat lucht
zo op.

Klm jij leven zo"der een god?
~Ja .•\1akkelijk. Ik ga ervan uit dat h{.t Ie.
ven een totaal zinloze gebeur!l."nis is. En
dat is voor mij ahslouut niet ernstig. Sha.
kespcare zei: 'Lifc is hut a dream hetween
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fWO periods of slet"p'. Zo zie ik het ook.
Je komt van niks in een droom tert"chl, en
even later houdt die droom weer op. Wc
Kunnen er nooit achter komen waar het
voor dient. Ik ga niel zeggen dat God niet
bestaat, maar ik vod die drang ni(;t om
crin te gaan geloven. Dus bl:n ik tot de
conclusie gekomen dat het leven geen zin
heeft en dat je l:r zelf een zin aan moet ge~
ven. Dat probeer ik te doen op de manier
die ik doe en dat IS voor mij gel'n enkel
prohll:em. Dan leggen mensen weleens
tegen mI.":'ja, maar dl."nk je dan echt dat
er niks i~? Het kan toch niet allemaal zin-
loos zijn?' 'Is het ook niet,' zeg ik dan, 'de
zin zit hem crin dat je lééft. Daar kun je
van gt"nietl."n. Het leven is een soort ca-
dealltlt".'~

Waar Iwal jij je moraal ~!alllJaa"als je
het leven zi"loos vi"dt?
Zonder enige aarzeling: "Die haal ik uit
mijn half.katholieke jeugd. Eigenlijk is
mijn ethische premisse ~ - (lacht) 'ik begin
meteen moeilijke woorden te gehruiken'-
" 'wat II niet wilt dat u gt"schiedt, doe dat
ook een ander niet.' Dal is alles. En ieder-
een weet hoc dat zit . .\ioet ik lau eens een
klap geven! Zou jij dat leuk vinden. als jij
een klap krijgt? :Kee. En je moet iemand
ook niet in de steek laten, dat is pijnlijk,
dat moet je niet doen. AI, ik het zelf doe,
omdat het voor mijn gn-oel echt niet an-
ders kan, voel ik me daar schuldig {'n el.
lendig onder. Omdat ik weet hOl: het
voelt om in de steek gelaten te worden,
om liefdesverdriet te hebhen. Iedereen



En dan schrijft zo'n meisje me: 'Beste Harrie,
ik heb dat liedje 20 keer gedraaid en wat
denk je? Ik heb m'n koffers gepakt, en hij
kan doodvallen. Bedankt!'

weet waar de problemen zitten, want wc
zijn allemaal mens. En dáárom kan ik
verontwaardigd zijn, of zelfs morali,tisch
worden, als ik zie dat een ander wordt
geslagen, of onrecht aangedaan. liet ligt
heel duidelijk. Wie vindt het leuk om
honger te heboen, zoals in Afrika: Dat
wiJlen wij ook niet hehben, dus daar
moeten we wat aan doen. De asielzoekers
die hier komen? Groot gelijk, muden wij
ook doen. Zij hehhen niks en wij hehben
alles. Je hoeft je maar twee secondt."n in
die ander te verplaatsen en je weet aan
welke kant je moet staan. Daar ontleen
ik, als een mort pact, mijn levensvisie
aan. Daarom kan ik ook een benefiet-
voorstelling \'OOr iets spelen, of geld voor
iets gireren. of ergens op stemmen, of
ideeën hebben over l-!ewereld. Maar ver-
der kom ik niet - niet in die zin dat dat ge-
koppeld is aan een god die dat in mijn
hoofd geplant heeft. Het is gewoon een
vrij nnionele overweging die ik snap, en
op oasis daarvan handel ik. !vlaar niet
vanuit een socialistische overtuiging. of
vanuit een geloofsovertuiging. Gewoon
vanuit mezelf. Ik denk dat ik wat dat be.
treft vrij dicht bij het humanisme zit."

Op de valreep krijg ik nog een kleine toe-
gift, net als in bet theater. Hij lijkt mis-
schien zo energiek, en pmitief, en mis-
Sl;hien zelfs bruisend, maar natuurlijk
schijnt bij hem ook niet alrijd de wn. Dat

is althans wat hij me monter meedeelt.
Harrie: "Soms moet ik m'n eigen liedjes
draaien om mezelf weer op te krikken."

Walmeer voel je je zo?
"Als ik door mijn egocentrische instelling
en mijn tekort aan het vermogen water bij
de wijn te doen. andere memen kwets.
Daar kan ik \"Ccl verdriet over hebben.
Want eigenlijk reproduceer ik in mijn le-
ven niet waar ik l(l van hou in mijn eigen
vader en moeder. Zoals die elkaar met re-
spect en liefde behandeld hebben. Hun
voorbeeld wa,: je houdt van elkaar, en je
krijgt kinderen en alles is leuk. rvlaar zo is
mijn leven niet gelupen. Ik heb gewoun
geen lange adem al, het te dichthij komt
en het voelt weleens heel treurig dat je,
door te zijn wals je hent, iemand hevig
kunt tcleunteJlen en \'erdriet doen. Dat is
mijn tekort, en eerlijkheid helpt niet . .Je
kunt, als je ml'"t iemand begint, wel leggen
hoc je in elkaar steekt, maar die ander
denkt dan toch 'misschien wordt het wel

wat.' En dat denk ik zelf ook altijd weer. ~
Reil je 1touit b<llig voor de lIiteimlelijke
eenzaamheid?
"Nee. niet echr. Ik kan heel goed alleen
zijn. IloC\\'el • ik ben weleens zeer onder
dl' Illdruk geraakt van een interview met
Ko van Dijk up de radio, een ja at of
twaalf geleden. Dat die man helemaal al-
leen dood is gegaan, dat is toch wel iets ...
Hij had kinderen bij die en kinderen bij
die, en hij had daar schitterende wrhalen
over .• !"1aar die man was 7.0 eel11.aam uir-
eindelijk in zijn leven ...••

Wat denk je dan?
Triomfantelijk: "Dat ik tóch niet voor de
lekerheid kies. Dan slaat die eenzaam-
heid maar een keer keihard toe - dat moet
dan maar, daar heb ik dan lelf voor geko.
l.en." •

De Vara lendt '.Mer een ~oudvis naar zee'
uit op de televisie op zaterdag 21 januari
1995 om 20.15, Nederland 3.

Gratis dubbel-CD (gesigneerd)
voor 25 Humanist-lezers

Eind november verschijnt de nieuwe CO van Harrie
Jekkers, Deze dubbel.CO bevat teksten en liedjes van
zijn programma 'Met een goudvis aan zee', Harrie

Jekkers heeft 25 van deze dubbel-CD's speciaal voor
de Humanist gesigneerd en deze zijn gratis te

verkrijgen voor Humanist.lezers,
Wilt u kans maken op één van deze dubbel-CD's,

stuur dan een kaartje met uw naam en adres naar:
Redactie Humanist, Postbus 114,3500 AC

Utrecht onder vermelding van' Gratis CD Harrie
Jekkers', U kunt tot 9 december insturen,

(Medewerkers van het Humanistisch Verbond
zijn uitgesloten van deelname),

Stuur ons een kaartje!
HU\IA.'IlSTnovcmberI994 17



Voor zichzeilafvaar de ander,
waarvoor leert een mens?

Han Noordegraaf:
Ikvond dat ik me

moest wegcijferen.
Maar diep in m'n hart
wilde ik het anders.

Ze waren nog maar enkele jaren bij elkaar toen Han NoordegraaI
merkte dat haar man last kreeg van geheugenstoornissen. Ook zijn

gedrag veranderde. Eerst schonk ze er weinig aandacht aan, al
rinkelden er al en toe alarmbelletjes. Maar hij ging steeds verder

achteruit. Twee jaar geleden werd duidelijk dat hij aan de ziekte van
Alzheimer leed. Hijwerd hulpbehoevend en afhankelijk van haar

zorg. Het bracht haar in grote tweestrijd. Ze wilde hem verzorgen,
maar ook een eigen leven overeind houden. Uiteindelijk lukte het
haar om een evenwicht te vinden. "De ene dag kan ik in mijn eigen
tempo lopen. Daardoor vind ik het niet erg om me de volgende dag

aan te passen aan zijn tempo."
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I Jan :'\oordcgraaf (S7) b.'rde haar huidi-
ge man Aric (67) kennen toen lt~nug ge-
trouwd was lI1et lan. Aric was een hUls-

\Tiend, t11t't wie hl't echtpaar rcgcimJtig
optrok. In 1987 overleed Jan, na n'n bng
ziekhed. Een maand of Vil.'f later nam
ArÎc contact met ha:lf or. Han Noordc-
graaf: ~Ik was undertussen [('rug naaf
I)ilthuvcn verhuisd. lh,lr vodde ik mc
\"t"ilig. Ik had vccl verdriet over Jal1. Oecd
niet veel "Iakrs (,bn knus [huis blijven.
naar mooie muziek luisteren. Toen no-
digde Aric me uit voor een etentje. I lij

door Japke Schonewille

foto's: Peter van der Meer

vertelde me dar hij meer dan vriendschap
voor me voelde. Dio.e1fde avond werd hij
ziek cn moest bij me hlijven logeren. Ik
vond het heerlijk, had ieb om handen, ie-
mand om voor te lorgen. En cigenlijk is
bij nooit Ilwer weggt:gaan. ~

Ot: t:er,te jaren ,amen verlopen in t:en
rustige t:n ontspannen sfeer. i\ric gaat
overd'lg lIaM lijn werk, Han :-\oorde-
gra'lf i, veel th ui,. Lmg/aam krahhelt I.e
uit het Jal en pakt de draad van h'IM It:-
vcn op. (;aat et:n s~-hildt:rcorsll, doen,
[wemt een baan al, opra'imot:der en
loekt weer contact Illt:t haJr wit:nJinneu.
:\lct h,ur man ga,u het ondt:rtu,>cn min-
der goed. Hij is \"Cd moe, wordt vergeet-
achtig, krijgt probkmC'n met autorijden.
In 1':189 wordt hij ,lfgàeurJ voor zijn



werk. Han Noordegraaf: ~De huisarts
schoof het op stress, overspannenheid.
Van binnen wist ik dat hij echt iets man-
keerde, maar ik heb het heel lang niet
willen weten. }'1ijn zoon Roei zei tegen
me: 'Mam, je begint weer met een pa-
tiënt.' Dan dacbt ik, raar genoeg: bij mij
is.ie tenminste veilig. Terwijl ik helemaal
niet iemand ben die zich zo opoffert."
Ze gaan samen een paar dagen per weck
op een klein jongetje passen. Han Noor-
degraaf: "Intuïtief had ik het gt'vocl dat
kindrren gord voor hem zouden zijn. Dat
bleek te kloppen. Arie was dol op Pim en
Pim op hem. Ik denk dat Arie al veeleer-
der slecht geworden zou zijn, als we dat
niet hadden gedaan. n Toch gaat haar
man langzaam maar zeker achtt'ruit. Hij
vergeet steeds merr, verdwaalt, wordt gr-

vaarlijk met autorijden en krijgt ook ge-
dragsstoornissen. Hij reageert soms erg
agressief op situaties en beledigt mensen
die op bezoek komen. "Ik zat vaak met
kromme tenen als er visite kwam, want
Arie kon erg tekeer gaan. Bijvoorbedd
als mensen een andere auto durfden te
kopen dan een Citroen. Dat was rotzooi!
Ik ging excuses verzinnt'n als mensen ons
uitnodigden of langs wilden komen. Als
wc met z'n tweeën waren, kon ik het
goed houden. Dus ons sociale leven brok-
kelde af."

In november 1992 wordt haar mao on-
derzocht. De diagno.e luidt: dt' ziekte
van Alzheimer. Han :"oordegraaf: "De
assistent van de neuroloog vertelde dat
heel bot. Hij zei: 'U bent aan het de-men-

Het leven met een
Alzheimer-patiënt
als partner

tc-ren.' Arie vluchtte de spreekkamer uit.
Ik nmd hrm huilend op de gang. Het was
een enorme klap voor hem. Sindsdien is
hij hard achteruit gegaan. n
Ze wil er dan nog nirt echt aan, bedenkt
allerlei excuses ~.oorhet gedrag van haar
man. En probeert er het beste van te ma-
ken. Het loopt uit de hand als ze in de
daaropvolgende zomer met vakantie
gaan naar Egmond aan Zee. Haar man
raakt in p:miek van de vreelllde omge-
ving en gaat haar te lijf. Bij terugkomst in
Bilthoven schakelt ze de Riagg in. Ze
gaat in een gespreksgroep voor mensen
die eell partner mrt Alzheimer hl.bben.
Han Noordegraaf: "Ik besenr dat ik het
onder ogen mot'St zien. Die groep is voor
mij her begin geweest van het accepratie-
proces..,

Omdat h;lar man dagbehandeling wei-
gert en 7.ehem niet in cen verpleeghuis
wil laten opnemen, kOlIlt de verzorging
van Atie op haar schouders terecht. Een
eenzallle cn uitputtende klus. "'Ik was
ontzenend aan her knokkrn. Proherrde
helll dingen te latrn dom die hij eigenlijk
niet meer kon. En ledrrt' krer brokkelde
er natuurlijk iets af. Ook waren er steeds
paniektoestanden. Het liep niet lekker
tussen ons. Ik raaktr overgc'irriteerd. Hij
klampte 7.ichheel erg aan me vast. Wilde
niet dat ik hem alleen liet, terwijl ik daar
\.ecl behoefte aan had. Ik wilde lopen in
het bos. Op bezoek bij een vriendin. Als
ik wegging, liep hij achter Ille aan. Dan
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De dagen dat hij nu thuis is, ben ik me
niet meer aan het opofferen.
Er zijn kleine kostbare momenten
die heel veel voor mij betekenen.

•••. liep ik hard door cn deed alsof ik hem
niet zag. "har voelde m•• daar ook Hese-
lijk schuldig over. Ik was aan het vcchtl.'o
voor een stukje eigen levcn, maaT Twijfel-
de eTaan of dat we1lI1ochr.
Als ik cr nu op tl:fugkijk denk ik dat ik
het mijn plicht vond om hem te vcrWf-

gen, maar ik was cr tegelijkertijd vreselijk
kwaad over. Ik heb hem ook wel verwe-
ten dat ik cr ingelopen was, dat hij het
van tCllorcn heeft geweten. Zo boos was
ik. Ik vond dat ik me moest wegcijferen.
maar diep in mijn hart wilde ik het an-
ders. Alleen ik wist niet hoc."

Aan het eind van haar L1tijn gaal ze in de
lomer van 1994 met Aric naar De Zon-
nebloem in Eindhovl."I1, waar Alzheimer-
patiënten met hun partner op vakantie
kunnen. Han :\oordcgraaf: "De mensen
die daar werken, hebhl'n me echt op m'n
duvel I!,ege\'en. Ze namen de zorg voor
Arie van me over en ~tuurden mij wrg.
Die eer~te dal!, alleen was zo heerlijk. Ik
dacht: het leven is eigenlijk heM wel leuk.
En toen ik terugkwam, stond Arie te
zwaaien op het terras. Die had het naar
zijn zin grhad. Dat voelde als el."n grotr
opluchting. Toen kon ik ook weer lief
voor hem zijn.
Ze z.eiden: 'Je denkt zekrr dat je er erg
gord aan doet door je op tI."offeren, maat
daar help jr hem helemaal nier mee. Want
je neemt het hem ontzettend kwalijk. Ter.
wijl hij er niks aan kan doen en hij niet
begrijpt wat je hem kwalijk neemt. Je
moet aan jelelf gaan denken. Je moet zelf
vrrantwoordelijkheid nl."men voor wat je
dOl."ten het niet op hem afschuiven.' In dl'
vijf dagen dat ik daar was, hl."n ik goed
wakkrr geworden. Ik kon hem eindelijk
eeht zien als iemand die ziek was. En nil"t
als iemand die me dwar~ z.at of in de
steek lid.~

Terug in Uilthoven hakt Han Noorde-
graaf de knoop door en besluit dat haar
Jllan dril' dagen per weck naar de dagop-
vang gaat. Dez.e keer accepteert hij het
wel. "Die dagen ben ik helemaal lus van
Arie. Ik doe leuke dingen. Of soms voel
ik me een dag ellendig en maak me zor-
gen over alles wat me nol!, te waehten
staat. ,I\laar het zijn dagen voor mezelf.
De dagen d,1t hij thui~ i~, maak ik cr een
heet je een feest van. let~ lekkers bij de
koffie, een goede sfeer. Dan heb ik alle
geduld en kijk wat hij nog leuk vindt om
te doen. Het voelt nu in halans, de keuze
voor mez_elf en de keuze voor hem. Als ik
nu af en toe denk: pfff, wat loopt hij
Iangz.aam, dan weet ik dat ik morgen
weer in mijn eigen tempo kan lopl."n. liet
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een laadt me op voor het ander.
Ik heb het nodig om voor mezelf te kie-
zen. ,\-laar ik wil er ook voor Arie zijn.
Alleen maar voor mez.elf kiel.en en hem
laten barsten, voelt niet goed \'oor mij. Er
i~ wel een duidelijke grens. Ik zou het niet
meer pikken al~ hij weigerde naar de dag-
opvang te gaan. Ook al heeft hij het er
niet altijd naar zijn zin. Jammer dan. Aan
die dagen komt hij nil"Tmeer. Dat voelt
hed wiver.
Omdat ik z.c1fmeer in evenwicht bl."n, i~
Arie ook r\l~tiger geworden. In die tijd
daarvoor vodde hij zich erg onveilig. Hij
voelde mijn irritatie en als ik wegging
wa~ hij bang dat ik niet meer terug zou
komen. Ik kan nu op 7.aterdagochtend
rustig met een vriendin naar de hloemen-
markt en boodschappen doen, zonder
dat hij in paniek raakt. ~

"Ik wed niet hoe de toekomst eruit zal
z.ien en ik wil er niet op vooruitlopen. Er
i~ wel een innerlijke rust gekomen, mede
vanuit mijn geloofsovertuiging. Ik hoop
dat hij zo lang mogelijk thuis kan blijven,
waar hij zieh goed en veilig voelt. Waar ik
me waar~ehijnlijk ook veilig bij voel. Het
betekent hed veel voor me dat hij er nog
is. Zolang wc nog contad hehben, hij mij
hnkent en zijn hui~ herkent, wil ik hem
niet missen. En daarnû \X'ie weet.
Als je een slechte rdatie hebt gehad, is al
die zorg en aandacht missehien moeilij-
ker op te hrengen .. \-Iaar Arie is een fiine
man. \X,'ehebben goede jaren samen ge-
had. Waarom zou ik cr niet voor v'echten
om het leven 7.0 lang mogelijk leefbaar
voor bern te houden: Dat is hij waard.
De dagen dat hij nu thuis is, ben ik me
niet meer ,lan het opofferen. Vaak is er
een evenwieht, een go~.de sfeer, al slaapt
Arie veel. Dan ga ik zitten lezen of wat
rommelen, kasten opruimen. Het is nu
goed tussen ons. Er zijn kleine kosthare
momentl."n die heel veel voor mij beteke-
nen. BiinlOrheeld als hij in de super-
markt, die hij helemaal niet meer her-
kent, op mek gaat naar de blol."mcnafde-
ling en bij de bloemen hlijft staan die ik
altijd zo mooi vind. Of de gesprekken die
wc voeren als hij hddl."re momenten
heeft. Ik hou van hem. Andcr~ dan voor-
heen, wam hij is niet de lIIan van vroeger
en hij is ook geen kind. Het is een liefde
die ik niet herken." •

,'iet dank aan Irene Smoor van de Alz-
heimerstichting. Voor informatie en un-
der~teuninj.; i~ de Alzheiml."rtclcfoon dag
en nacht bereikbaar, teL 05129 - 1202.

Ingewnden mededeling

Plek voor rustzoekers
Landhuis Poudos nabij Auch in de
Gascogne (Zuid-West Frankrijk) is
een plek voor rustzoeker~. Zonder te
v'ed glans en glitter is er een fijne va-
kantie mogelijk rond KerSt en Oud
en Nieuw. Goede accommodatie, bi-
bliotheek, lekker e[en, excursiemo-
gelijkheden, wandelen, bezinning.
Daarnaast ook een aantrekkelijk
aanbod voor verblijf in de winter.
Bereikbaar per trein of vlieglUig. In-
lichtingen: Gerda \\'ieggers, 'Pou-
dos', 32550 Auterrive (Gers), Frank-
rijk. Tel. 00-3362610093 of in Ne-
derland: Els Cuppen, tel. 080-
225453 (na 19.30 uur).

Veel reacties op
Gasunie-uitnodiging
Veel lezers van de Humanist willen
graag een rondleiding in het nieuwe
gebouw van de Gasunie, ontworpen
door de architecten Alberts en Van
Huut. Meer dan 800 lezers reageer-
den tot u toe op de uitnodiging in de
vorige Humanist om een bezoek te
brengen aan het opmerkelijke ge-
bouw. De inzendtermijn voor het
sturen van een kaartje liep tot 5 no--
v'ember.ln de loop van november/-
december krijgen alle gelukkigen die
mee mogen, petsoonlijk bericht.

Het volgende nummer is
het dubbeldikke

kerstnummer met als
speciaal thema 'Altijd kind
van je ouders' dat half

december verschijnt. Kopij
voor dit nummer moet

uiterlijk 16november binnen
zijn bij de redactie. Voor de
foto-inzendingen van de
lezersoproep 'U en uw

ouders' geldt een deadline
van 21 november. Voor
advertenties gelden latere
deadlines (zie colofon).



Naar de schouwburg
voor 'Intolerance'
Veerlig lezers \'an de Humanist kunnen leRen reductie het muzick-
thcalcrprojeet INTOLERANCE hij wonen.
In dit project over on\'crclraagzaamhcid van kunSfCnaarSll.rocp TAL-
LER AMSTERDAM Slaan het recht van het individu om zich IC on-
derscheiden van de massa, communicatie en egoïsme centraal.
Op dinsdag 10 januari om 20.15 uur kunl u in de Stadsschouwburg
Amsterdam twee muzickthcaterprodukties, met het Noordhollands
Philharmonisch Orkest (o.l.v. Lucas Vis), bijwonen:
- Liraoy of OUT time \'an Ton de Leeuw
- Weissc Rosc van Udo Zimmcrmann (Nederlandse première)
Lirany of OUf (ime gaat over de scheiding tussen onze gcdachlcn cn
belckcnisvolle communicatie me! anderen.
Weisse Rose laat zien waartoe onverschilligheid kan leiden: radicale
intolerantie en de systematische vernietiKing \'an hen die anders zijn.

Het Humanistisch Verbond zendt in april een telc\'isiebewerking van
deze Iwee produkties uit.

\Vlir u meedingen naar één of twee eerste rangs~plaatsen voor sb;hls
f 20,- per kaartje (normale prijs f 30,-), stuur dan zo snel mog:elijk een
kaart met uw naam en adres naar de redactie van de Humanist, Post-
bus t 14,3500 AC Utrecht. Vermeld a.u.b. één of twee kaartjes IN.
TOLERANCE.
Uil alle inzendingen worden 40 kaartjes verloot. Tot 1 december
kunt ti inzenden. Als u vour een plaats in aanmerkinK komt, ont-
vanKt u 10 spoedig mogelijk na I december bericht over de manier
waarop u de kaartjes in uw bezit kunt krijgen.

E
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Verslavend lekker en nooit genoeg
Symposium OHr cunsumptiemulieven
georganiseerd door het Humanistisch
Verbond op zaterdag t 9 november te
Utrecht.

De tijd van moralisml. over ooverant-
woordelijk milieugedrag is voorbij, De
milieu klok staat al 20 jaar op vijf \'Oor
twaalf maar de wereld draait gewoan
door, '\I.i'e Iijkcn onbezwaard verder te
kunnen gaan met onze oneindige con-
sumptiejacht naar status, tijd\vinst, com-
fort en identiteit . .\Iaar vinden wc C'igen-
lijk wel wat wC'weken? BC'reiken wc ech-
te verbeteringen in de kwaliteit van ans
hestaan? Zijn cr misschien TOch echt
grenzen aan de groei? Enkele vragen die
aan de orde komcn op dit symposium dat
onder leiding staat van Legien Krom~
kamp, voormalig radio- en te!cvisiejour-
naliste en tegenwoordig hoofd van het
communiC:Hie ad\'ics hureau Panta Rei.
Henk Tideman, hoogleraar sociale we-
tenschappen aan de Universiteit Utn.çht.

spreekt over de nuodzaak van cultuur-
verandning en eonsumptil. als heling,
Charles Vlek, hoogleraar stK'iale psycho-
logie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
gaat in op de drijfveren van de postmo-
derne consument, Theo Beckcrs, hoogle-
raar Hijetijdswetenschappen aan de Ka-
tholieke Universiteit Brabant, wijst op
anze vreemdC' omgang met de ons be-
'ichikbare tijd, \'\/il Groenen. medewerker
van het Sociaal en Cultureel Planbureau
presenteert de resuluten van een ondet-
7.oek naar f,lcroren die hepalend zijn voor
het milieugedrag. "'Iaria Builenkamp,
medewerkster van de Vereniging milieu-
defensie, licht dC' strategie van de milieu-
bev.'cging toe. :-':ico Nelissen, hoogleraar
bestuurskunde aan de Katholieke Univer-
siteit ~ijmegen benadrukt hel belang van
(.en positieve hoodsch;!p in hel heleid ge-
richt op geclr;;Jgsvnandering. Lueas Rei-
jnders, hoogleraar milieukunde Universi-
teit lIan Amsterdam ver7,orgt de sIode-
zing over het dilemma tUS'ien vrijhC'id en

verantwoorde lij kheid.
Een çultureel intermezzo wordt verzorgd
door Kees Torn, winnaar van de pu-
blieksprijs en de juryprijs tijdt.ns het
Leids Caharl,tfestival 1994,

Het symposium vindt plaats in Ontmoe-
tingscentrum .In de Driehoek', \X'illems-
plantsaen Ic te Utrecht, S minuten van
het CC'ntraal Station, Het programma
duurt van 10.00 uur tot 17,15 uur. De
zaal is open vanaf 9.30 uur. De toegangs-
prijs 1'00r HV-Ieden is f SO,- en voor niet-
leden f 75,-, De lunch kast f 15,-. Aan-
melding door overmaking van het juiste
bedrag op gironummer 197930 ten name
van ho:t HV te Utrecht onder wrmelding
lIan 'Symposium HV 19/11lA'. Toegangs-
kaarten zullo:n worden toegewezen in
volgordC' van aanmelding . .\-Icer informa-
tie: Ilumanisti'ich Verbond, Gerben Pot-
man, Tclefoun: 030-318145, fax: 030-
367104.
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Grenzen overschredenSocrateslezing
Cornelis Verhoeven
Op din~dag 6 december lal in de Rode
Hoed in .-\mslcrdam de jaarlijkse Socra-
teslezing worden gehouden door Cornc-
lis Vcrhoeven, cmcrilus hoogleraar Klas-
sieke \\'ijsbcgeertt: cn winnaar ••..an de
P.e. Hooftprijs in 1979. De lC7.ing wordt
georganiseerd door de stichting Socrales.
De lezing zal van commCnlaar worden
voorzien door Govert den HarlOgh cn
Wim Vcrschuren. Na afloop van de lezing
word! hel hock 'Mensbeelden; Essays
over humanisme cn maatschappij' gcpn:-
senll;'l,:rd. Dele bundel bc\"at hoogtcpun-
Icn uit de Socraleslezingcn van de afgelo-
pen elf jaar. Met bijdragen \'30 Hans
Achterhuis, Trudy van Asperen, Rob
lïelman, Rosi Braidotti, I'aul ClitcuT cn
Cornclis Verhoeven.

Rcwrvcren voor deze a\"oo(1 kan uihlui-
tend door het overmaken van f 15,- (niel-
leden f 20,-) per toegang~kaart op giro
582293 ten name ,'an sliehling SOlTates
Ie Utrecht, onder ,'crmelding ,'an 'Lezing
Verhoeven' en van hel gewenste aanlal
kaarten. Het adres op de ovenehrij"ing
geldt als ,'eTlendadre~. T ol:gang\kaanen
worden eind november verslUurd. Gezicn
de Ie "erwachten belangstelling is tijdig
re~erveren gewenst. Nadere inlichtingen
zijn Ie ••..erkrijgen bij de Hichting Socrates,
tel. 0.30-318145 (Gert ••..an Dijk of Ariane
de Brauw}.

Op 10 december, de Internationale dag
van de Rechten van dl' Mens, besteden
vijf humanistische organisaties aandacht
aan het vluchtelingenHaagstuk. Grenlen
overschreden: dM betekent voor de een
het verlies V;Jn vrijheid, familie en vader-
land, voor de ander de komst van Heem.
delingen, die een beroep doen op gastvrij-
hód en voorzieningen. lIumanitas kiest
voor een prakti\che aanpak, met plaatse-
lijke vrijwilligersgrocpen mor de opvang
van vluchtelingen en asielzoekers. HI-
VOS, Ilum;JnisTisch Instituut voor Ont-
wikkelingssamenwerking, sleunt als me-
dcfinancieringsorgani"atie in dh'erse ont-
wikkelingslanden projecten om vluchte.
lingen in de regio perspectief te hieden.
Iloe staat het met de humanistische nor-
men en waarden in de hedendaagse dis-
cmsie over asielzoekers? Een goede vraag
voor het Humanislisch Verbond. I {et
Humanislisch Vredesberaad legt een ver-
band met bewapening en militair geweld.
liet Humanistisch Overleg i\lensenrech.
ten (HO.\I) wijst op de "ergeten groep
van vrouwen. Samen met kinderen VOf-

men le ruim 80 "I" van de vluchtelingen,
zonder dat er in het bijzonder rekening
meT ze wordt gehouden.
l\barten van Traa (voorzjtter 110.\1)
opent de dag. D:urna kunt u kielen uit
verschillende presentaTies van de huma-
nistische organisaties. Of het verhaal ho-
ren van een vrouw uit Somalië en een uit

[r;Jn gevlu~'hte humJnisr. En ~a even zit-
ten voor de televisieprogramma's van de
HOS, of lees de Humanist. De humanisti-
sche media besteden regelmatig aandacht
aan vluchtelingen en migranten. Seem 's
middags deel aan het debat met vrijwilli-
gers, vluchtelingen en bestuurders van
humanistische organisaties, onder leiding
van .\larga J\liltenhurg. Dagvoorzitter is
I{ob Tielman (voorzitter IHEU).
'Grenzen overschreden' is bedoeld voor
vrijwilligers, medewerkers, leden en be-
stuurders van humanistische or~anisa-
tics, alsmede voor vlu~'htdingen en verte.
genwoordigers van \.Juchtelingenorgani-
saties. Zaterdag 10 december, van JO.OO
tot 16.00 uur, 'In de Driehoek', Utrecht.
DednemerskosTf'n f 15,- ind.lunch. Op-
gave door overschrijving van dit bedrag
op postgiro 197930. t.n.v. Humanistisch
Verbond, onder vermelding van '10 dec.,
Vluchtelingendag' .

Middag rondom 'de Dood'
Op 27 nov'ember vindt in crematorium
Daelwijck te Utrecht een culturele mid-
dag plaah rond hel Ihema 'De dood in
kunst en wltuur', Tijd: D.30 .17.15
uur, de middag is vrij toegankelijk.
Adres: l'loridadrecf 7 in Utrecht, lel.
030-610244.

V,ijd" 30"p'"nb" ""d" Tweemaal Gouden Kalfvoor Humanistische Omroep
op het Kederlands filmfestival
de Gouden Kalf-prijzen uitge-
reikt. Abar liefst twee films die
geproduceerd zijn vuor de Hu-
maniHische Omroep Slichting
\'ielen in de prijzen. Het Gou-
den Kalf vnor de beste lange
documentaire ging naar 'Verha-
len van een rivier', gemaakt
door Petra Lataster-Czisch en
Peter Lataster en als heste kor-
te documentaire sleepte Johan
van der Keukens 'LucebeTl, lijd
en af"eheid' een Gouden Kalf in
de wacht.
Hulde aan de winnaars, op de
foto van links lIaar r{"chts:
j'eler Lataster, Frank ,'an
Reemst (producent 'Verhalen
van een rivier'), Petra Lataster-
Cl-isch, I'iet Brinkman (Huma-
nistische Omroep Stichting),
Johan ,'an der Keuken, Nosh
van der Lel)' (Van der Keukens
echtgenote en geluidsvrouw) en
rieter van Huy~tee (producenl
'Lucebert, tijd en afscheid').
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HOE WAS U ALS KIND VAN UW OUDERS?
EN HOE BENT U NU 'KIND' VAN UW OUDERS

Het komende nummer van de Humanist is weer het
laatste van het jaar en ook dit keer een speciaal
dubbeldik nummer over één thema, Vorig jaar

kregen wij heel veel inzendingen op onze oproep om
mee te denken en mee te doen met het speciale
thema 'Keuzes in het leven', En ook voor dit

themanummer is uw bijdrage van harte welkom.

Thema van het komende kerstnummer is:
'Altijd kind van je ouders'. Kern is dat iedereen

kind is van z'n ouders. En dat blijf je je hele leven
lang. ook als je allang volwassen en zelfstandig
bent. En zelfs als je ouders dood zijn. De band
met je ouders is in feite onverbrekelijk, Het is
een onuitputtelijke bron van vreugde, geluk,
geborgenheid, verbondenheid en inspiratie;
maar ook van verdriet, woede, spijt en pijn.

FOTO'S VAN TOEN EN NU
MET UW OUDERS
IN DE HUMANIST

Altijd ben ie en blijf je kind van je ou-
der(s). Ook u. Hoc was dat vroeger ,"'oor
u, IOcn u ntl~ klein was: En hoc is het nu,
nu u volwassen bent en misschien ldf
ook weer ouder hent van een kind? Zoek
ccn oude foto op waar u opstaat met uw
vader c%f moeder toen u nog kind was.
ên een foto waar ti volwassen bent en uw
oudcr(s} al op leeftijd. Schrijf hij deze
twee foto's enige kernachtige woorden
over uw relatie met uw ouders als bij-
schrift (maximaal 2., woorden!).

De redactie zal een selectie maken van al
de binnengekomen duo-foto's en deze
met het hijbehorend tekstje publiceren in
het kerstnummer.

De oude foto waar ti als kinu met uw (JU-

dcrls) op staat, is waarschijnlijk een kost~
b;l.H bClit voor u. Laat daarom l'en nieu-
we fOIOvan dele foto maken (kost nog
geen f 2,- bij de Hema) en stuur dele met
de recente foto naar de redactie. Mocht u
wel de originele foto opsturen, zet dan in
ieder geval uw naam cn adres achterop
en vermeldt Jat u Je foto retour wilt ont-
vangen. De redactie kan geen verant-
woordelijkheid dragen voor vermissing
of verlies van uw foto.

TOl uiterlijk 21 november kunt u uw
Iwee fOlo's plus tekslje inzenden naar:
redactie Humanist, Postbus 114, 3500
AC Utrecht.
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In het jongerenprogramma YOY is geen plaats voor deskundigen.
Jongeren vertellen hun eigen verhaal over ziekte, roem, liefde,
verslaving en vele andere onderwerpen die hen bezighouden.
"Het is fascinerend om te merken hoeveel jongeren zien en

doordenken, en hoe goed ze dat onder woorden kunnen brengen."
Interview met redactrice Eveline van Dijck van de Humanistische

Omroepstichting (HOS), die YOY met groot plezier en inzet alweer
voor het vijfde seizoen draait.

door Janscn Schöuclndrcier
foto's: Chris Pcnnarts

Twee zusjes zijn aan het kwartetten. Eén
ligt aan een beademingsapparaat.
Rosien brengt gekleurde ballonnen bij
het graf van haar broertje. ':\1aar eigen-
lijk is bij waar wij zijn.'
Een 20-jarige vertelt boe het is om als
belft van het rapduo 2 Unlimited wereld-
beroemd te zijn.
Drie beelden van bet jeugdprogramma
YOY. De YOY-camera volgde jongeren
die werden geconfronteerd met 7:iekteen
dood, die au pair zijn gegaan, gob'er-
slaafd of dakloos werden of gewoon zijn
verhuisd. Ze worden gefilmd in hun ka-
mertjes, op de plekken waar zich hun le-
ven afspeelt. Hulpverleners noch ouders
komen er aan te pas: ze vertellen hun ei-
gen verhaal, af en toe aangevuld door
klasgenoten of vrienden.
Programmamaker Eveline van Dijck, die
YOY vanaf het begin heeft geprodu-
ceerd, is nog steeds geboeid door het re-
sultaat: ~Jongeren richten zich vaak heel
erg naar groepsnormen, maar als je 7:e
persoonlijk benadert, wezenlijke interes-
s(' voor z(' toom, dan is h('t fascinerend
om te zien hoe open z(' zich kunnen op-
stellen. Dan blijkt dat ze zoveel dingen
doordenken. zo veel zien en dat zo ont-
lettend goed onder woorden kunnen
brengen. Dar vind ik één van de mooisre
dingen. Ik leer er nog steeds le1f van. ~

In zekere zin is YOY uit VPRO's Achter-
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werk komen rollen. Eveline van Dijck
ontmoette in 1989 ~elleke van der Drift,
'bet brein' achter de VPRO-kinderbrie-
venrubriek op de achterkam van de
VPRO-gids. Eveline van Dijck: "Zelf
speelde ik toen al met de gedachte aan
een jeugdprogramma. ~elleke kreeg voor
Achterwerk elke week dikke pakken
brieven van kinderen die wilden vertdlen
wat zij hadden meegemaakt: veel meer
dan ze in die rubriek kwijt kon. Onder
die kinderen bleek er een grote behoefte
re zijn om rustig te kunnen praten over
wat hun bezig hield."
Binnen de media was daar weinig ruimte
voor. Eveline van Diick: "Het liikr wel
alsof er ruim'iChoots aandacht aan jonge-
ren wordt besteed. fv1aarJat ze ook kun-
nen uitpraten zonder in de rede te wor-
den gevallen is niet zo vanlclfsprekend
als je misschien denkt. De mee~te jonge-
renprogramma's zijn leuk, snel en kort-
jongeren worden vaak afgeschilderd als-
of ze altijd bezig zijn met disco en plezier-
tjes. Wij hebben roen besloten een pro-
gramma te maken waarin het om de jon-
geren en hun beleving draait: Zo stante
bij de HOS, de documentair opgezetre
reeks YOY.

De eer~te YOY-afle~'ering werd meteen
een klassieker: onderwerp was aan het
met taboe~ omklede onderwerp populari-
reit en buiten~luiring op school. In 'Pis-
paal, Grote Bek, Buiren~entje' vertelt
Ingrid hoe 7:('door de pesterijen van baar
klasgenoren bijna een eind aan haar leven
maakte. Daartussendoor doet de grote

bink in de klas ûjn verhaal; hij laat open-
lijk zien dat hij achter zijn zorgvuldig op-
gebouwde image net zo kwetsbaar is als
Ingrid. De uitzcnding wordt op veel scho-
len inmiddels gebruikt als onderwijsma-
teriaa!'
Ook de aflevering over de Marokkaanse
Nora, die baar draai niet kan \'inden rus-
sen F('s en Veghel, bleek ,-"Cntreffer. Deze
uitzending - YOY is in de loop van de tijd
steeds meer aandacht aan andere culru.
ren gaan besteden - werd bekroond met
de ADO-mediaprijs van het Anti-Discri-
minatie Overleg.
Niet alleen jongeren herkennen ûch trou-
wen~ in de door YOY aangeroerde the-
ma's. Na de uitzending over het verlies
van een broertje of zusje, krt"eg de HOS
een flink aantal telefoontjes en brieven
van ouders. Eveline van Dijck: "Sommi-
gen hadden een kind verloren, anderen
waren vroeger lelf een broertje of zusje
kwijtgeraakt. Zij hadden daar thuis nooir
over kunnen praren, omdat ze altijd d('
flinksre moestt"n zijn. Ze wilden alsnog
hun verhaal kwijt. ~

Dat het programma zoveel mensen raakt.
heeft waarschijnlijk niet alleen te maken
met de persoonlijke benadering. YOY -
de naam is een creatieve verbastering van
'choice' - heeft nog echt een becrje een
'boodschap'. Eveline van Dijck; ~YOY
laat zien hoe jongeren keuzes maken, hun
kansen pakken. Iloe ze nier willoos bij de
pakken gaan neerzitten als hen iets over-
komt maar er hun eigen draai aan geven.
YOY gaat in tegen de slachtoffer- en 7:elf-



Eveline
van
Dijek:

YOY
laat

•zien
hoe

jongeren keuzes maken
en hun kansen pakken
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Eveline van Dijek:
Ik wil de eigenheid van jongeren
laten zien, al die individuutjes

medelijdencultuur: door onder ogen re
zien wat er in je leven gebeurt, kun je 't
heft weer in eigen handen nemen."

Eveline van Diick en de freelancers die
her programma inmiddels onder haar
toezicht m,lken (Nelleke van der Drift is
verhuisd naar de 'Schreeuw van de
Leeuw'} laten zich bij hun keul_es leiden
door huo gevoel. In Eveline van Dijcks
wootden: "een combinatie van ervaring,
intuitie en geluk". "Je kunt wel beden.
ken: laat ik eem een afle\"ering maken
over dát onderwerp, en dan de archieven
induiken en je een jaar lang suf lezen,
maar dat wil nog niet 7.eggen dat je ook
de juiste mensen ontmoet. Als je het dan
per sc blijft willen, wordt het geforceerd.
\'{lij proberen het om te draaien. \'(Ic laten
ons leiden door wat we tegenkomen: je
ontmoet iemand waar je door wordt ge-
raakt, gegrepen, en daar ga je op af. Acht
van de tien YOYs wordt gemaakt op ba-
sis van dir soort ontmoetingen."
Zo komr het dat het momenteel zo veel
hesproken thema incest bij YOY nog niet
aan bod is geweest maar wel de weinig
hekende ziekte spierdystrofie. Eveline
van Dijck kwam op een AIDS-confrren-
tie - die ze bezocht voor aflevering over
meisjrs en AIDS - J\tJrie-José tegen, de
jongsre buJdy van Amsterdam, die aan
de7.r ongeneeslijke spierliekte bleek te lij-
Jen. Ze werd getroffen door hoc ,\larie-
josé zich richtte op het leven in plaats
van op haar eigen fysieke ondrrgang.
Ev'c1ine van Diick: "Zij had zo'n sterke
persoonlijkheid, zo'n power, dat ik
dacht: ik wil háát verhaal laten zien." Dit
leidde tor de YOY-aflevering 'Spier-
kracht'(l(Iordt op 22 Ilo~'ember herhaald,
red.), die opnieuw veellosmaaktr, gemi-
ge de vele brieven die .\Iarie.josé ont.
vmg.

Als programmamaker r;l;\kte Evcline van
Dijck ook persoonlijk hetrokken bij de
jongeren die werden gefilmd. "Dat is één
van de meest fascinerende maar ook
moeilijkste dingen van dit vak. je hem
lange tijd intensief met iemand bezig, je
loopt mee in lijn of haar leven. Die per-
soon opent zich heel erg voor je, en dll.ar-
na hou je 'm nog; lang op je netvlies, ook
na het monteren. Nu is afgelopen londag
Ruben overleden, een hemofiliepatiënt
die besmer was geraakt met HIV. Het is
inmiddels drie jaar gc1eden dat ik over
bern Cl'n YOY-aflevering heb gemaakt,
maar het doet me toch ontzettend veel. je
laat zo iemJ.nJ niet zo maar los."

Al noemt EV'c1inevan Dijà ze zelf vaak
'mensen', kinderen hebben altijd haar
speciale belangstelling gehad. Na haar
studie pedagogie ("Als je iets wilde \"t'f-

anderen in de wereld, bCl~on je immers
d;!ár") werkte le een tiid lang bij een
schooladviesdienst, waar ze zich helig
hield met kinderen met leermoeilijkhe-
den. Tegelijk schreef ze als frec1ance-OIl-
derwiisjournalist in I"RC-Handclsblad.
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Daardoor belandde ze uiteindelijk in de
tv-werc1d, en nu kan ze volgrnd jaar haar
tieniarig jubileum als HOS-medewerk-
ster tegemoet zien.
In de humanisris<:he bedding voelt l,e zich
uitstekend rhuis, maar le heeft ook oog
voor de verdiensten van het door andere
omroepen geproduceerde 'publit'ks\.rr-
maak. "Ik zal daar nooit op afgeven of
met dédain op neerkijken. Die amuse-
mentsprogramma'> rn quizzen zijn niet
mijn persoonlijke keus, maar le hebben
een ontspannende functie. En wat betreft
de jeugd, die Veronica.sfeer van 'je bent
jong en je wilt wat' vervult een fanrasir
van jongeren, een behoefte aan avontuur.
D,n is nuttig en belangrijk. Alleen is hn
niet de realiteit. jongeren, ook de grote
binken, hebben Toch vaak een negatief
lelfbeeld. En dat wordt gevoed door re-
clame en <:ommercie, die ze het gevoel ge-
ven dat ze rekort schieten ten opzichte
van het ideaalbeeld. Ik wil juist die eigen-
heid laten zien, al die individu ut jes.'

:;\Iu YOY na de eerste on7ekere jaren een
stevige plek heeft veroverd, heeft Eveline
van Dijck weer tijd voor andere produk-
ties. "YOY is een beetje mijn kind, maar
verder doe ik eigenlijk alles wat je maar
kunt bedenken: van Zin & Onzin vao de

:;\lew Age en milieuprogramma's tot eu-
thanasie." Tegenwoordig worden haar
werktijden echrer gereguleerd door de
driejarige Dook, zoon v'an haar en Netty
van Hoorn. "Dat het allemaal lukt, is
óók aan Netty's begrip te danken. Ze is
zelf filmmaker en weet wat het is om te
werkeo onder druk van aanstormende
deadlines en uitlopende montages."

YOY lijkt cr niet onder te hiden. Inmid-
dels zijn de teksten van de mooiste uit-
zendingen vastgelegd in twre boekjes. En
dit najaar gaat de nieuwe ,erie van start,
onder andere over een Iranees meisje dat
in Nederland onderdak vond, de invloed
van de zelfmoord v'an popster Kurt Co"
bain, jongemprostitutie, ;eugdige horror-
film-makers en jongeren in voormalig
Joegoslavië.
In de toekomst wil Evelinc van Dijck de
YOY-horiwn nog verder uitbreiden. Hel
liefsr zou le coprouukties met buiten-
landse zenders gaan makrn. ~Maar dat
komr nog niet 1.0 hard van de grond. In
het buitenland worden nauwelijks spe-
ciale programma's voor deze leeftijds-
groep gemaakt. Als je bij ons nog jongere
bent, heet je daar al jong-volwassen, en
moet je het doen met luchtige documen-
taires en natuurfilms.' •



IHEU groeit wereldwijd

RADIO
De radioprogramma's van
het Humanistisch Verbond
worden uitgezonden op Ra-
dio 5, iedere maandagmid-
dag van 13.10 tot 15.00 uur.
Ook in november kunt II op
die uren luisteren naaf ach.
tereenvolgens De Documen-
taire (13.10 uur), het live-in-
tcrviewprogramma Boven
het Dal (14.00 uur) en het li.
teraire programma De Vcr-
beelding (14.30 uur). Radio
5 vindt u op de middengolf,
frequentie lOOf! .\-lhz, en op
iedere kabel.

TELEVISIE
Vanaf 1 november staat de Ielevisie wat
het Humanistisch Verbond betreft geheel
en al in het teken van een nieuwe serie af.
leveringen ~'an YOY, dat al weer zijn vijf-
de succesvolle seÎzoen in gaat. Alle
YOY's • ook de eerder uitgezonden - zijn
op video
verkrijgbaar; een ovcnicht kunt u aan-
vragen hij de Humanistische Omroep
Slichtin~ (Postbus 13.'i, 1200 AC Hilver-
sum). Rond de lelevisie-uitzendinJolen zijn
ook twee boekjes verschenen, met daarin
de bewerkte teksten van een aanlal uit-
zendingen, verlo;ezeld van verwijzingen
naar nuttige adressen. Ook de boekjes
zijn bij de HOS IC beslellen.
De nieuwe reeks wekelijkse uitl_endingen
is belo;onnen op dinsdag 1 november.

Dr. Terror
Dinsdag 8 nOl'ember
18.55 uur, Nederland I

Mike (IS) en Dirk (21) kennen elkaar
niet, maar hehben veel gemeen; 1.e zijn
dol op horrorfilms en besteden cr zo'n
beetje al hun tijd en geld aan. :\Iike wil
special.effensmaker worden, maar om-
dat d;larn)(Jr geen opleiding bestaat in
Nederland, maakt hij nu all.rlf zijn twee-
de speelfilm - horror natuurlijk - om het
vak in de praktijk te leren.

KurtCobain
DinsdaJol 15 november
18.55, Nederland 1

C:emrale vraag van deze YOY is hoc jon-
grren omgaan met de l_clfmoord van een
idool. Kurt Cohain was 1.anger van de
non-conformistische, ralend populaire
pop~roep Nirvana. Hij pleegde dil jaar
1.e1fmoord, na het sreeds moeilijker te
hehben gekregen met de druk dil' aan zijn
status van popidool kwam re hangen.

YOY laat een paar die-hard fans aan het
woord over hun idool en de betekenis
van zijn daad.

Spierkracht
Dinsdag 22 november
1855 uur, Nederland 1

Marie-Josê (20) is geboren in Het Dorp,
waar haar moeder werkte en haar vader
als spierdystrofie-pariènt woonde. Tot
haar negende woonde ze temidden van
gehandicapten. Ze volgde een opleiding
aan de sociale academie en doet nu vrij-
willigerswerk als buddy van aids-patiën-
ten. Ze heeft l.elf ook spierdystrofie. 'Ik
geloof weleens dat ik door deze ziekte
juisr de kans heb gekregen de dingen an-
ders te zien. Ik ervaar het ook niet als
l.iek zijn. Het is iets dat in mijn leven is,
en wat bij me past. Het loopt met mI'
mre, het geeft me een richting.'
I-laar ziekte interl'sseert haar minder dan
haar levrn. Ze is ûch ervan bewust, maar
ze weigert ernaar te leven. TIet gaat er
niet om hoevéél ruimte je hebt om te le-
ven, maar hóé je binnen de jou gegeven
ruimte leefr.'

Eén keer per jaar vergadert het hele be.
stuur van de IHEU (International Huma-
ni,t and Ethical Union) om de ontwikke-
lingen van het vorige jaar en de plannen
voor het komrnde jaar te bespreken. Dir
keer gebeurde dat in het Canadese
Toronw. Ruim dertig mensen, afkomstig
uit \.ier werelddelen, namen er aan deel.
Paul Kurz kondigde T.ijnaftreden aan als
co.voorzitter van de IHEU. Hij wees op
de stormachtige ontwikkeling die de
n IEU heeft doorgemaakt: in de afgelo-
pen 1.even jaar een verdubbeling van het
aantallid-urganisaties. Hij lanceerde een
hrainstormsessie over de vraag hoe de in-
ternationale beweging nog verder kan
worden uitgebreid. Een idee dat goed
viel, was dat de IH EU samenwerkings-
verbanden gaat stimuleren tussen huma-
nistische organisaties in het westen en in
ontwikkelingslandrn. In 1995 7.31 de
IHEU met uitvoerige informatir en richt-
lijnen voor lUlke 'parmerships' komen.
Zes organisaties werden als lid van de
IHEU aanvaard, onder andere uit
Noord-Ierland, Zaïre en Polen. Dl' groot-
ste nieuwe organisatie is de 'Dravidean
Assoóation' uit India, met 500.000 le-
den. De IHEU telt nu 97 lid-org,lllisaties
uit 35 landen.

Er werden plannen aanvaard voor een
ontwikkelingprogramma, waarvoor
HIVOS een jaarlijkse bijdrage van
f 100.000,- lal verlenen. Behalve groepen
en projeCten in ontwikkelingslanden zul-

Zien met je vingers
Dinsdag 29 november
18.55 uur, Nederland I

Charlorte is blind gehoren, $oekdew en
Ineke werden op latere leeftijd blind. In
woord en daad latrn de drie zien hoc net
even anders het dagelijks leven van een
blinde in elkaar 5teekt: de kleine extra
handicaps, de grote ongemakken, de in.
tensere geluidsbcleving en de vervagende
bl'elden - omdat de herinnering aan een
object niet ververst wordt met nieuwe
beelden.

Klaart je en Ernst, geboren in
Beiroet
Dinsdag 6 december
18.55 uur, Nederland 1

DinsdaJol 13, 20 en 27 decemher \'ol~en
nolo;afleveringen over respectievelijk gok-
verslaving, de stadswacht t'n jongens-
prostitutie; daarover meer in het volgen-
de nummer.

len er regionale netwerken mee worden
ondersteund. Regionale netwerken moe-
ten humanisten bijstaan in landen waar
nog helemaal geen organisatie bestaat.
Zo zal bijvoorbeeld vanuit Mexico een
Latijns.Amerikaans netwrrk gaan opere-
ren, dat een Spaanstalig humanistisch
tijdschrifr uitgeeft. De IIIEU ondersteunt
ook de Averroes Conferentie, die in de-
cember in Cairo wordt gehouden, als een
eerste stap in de richting van een huma-
nistisch netwerk in de Arahische en Mos-
limwercld.

Onder de resoluties die in Totonto wer-
den aanvaard, waren twee sreunbetuigin-
gen voor humanisten die in hun land ver-
oordeeld dreigden te worden om wat T.e
denken en doen. Taslima Nasreen in Ban-
gladesh, die vanwege haar kritiek op de
achterstelling van vrouwen in de islamiti-
sche wetgeving met arrestatie en de dood
werd hedreigd (zij is inmiddels uitgewe-
ken naar Zweden - red.). En Henry Mor-
gentaler, een overlevende van Auschwitz,
die in Canada voorvechter werd van le-
galisering van ahortus en er vier keer ge-
vangen werd gezet omdat hij abortuskli-
nirken had opgericht. Een paar dagen
nlOr de IBEU in Toronto vergaderde,
sloot de regering van de Canadese pro-
vincie Ncw Brunswick een nieuwe kli-
niek van hem. Beiden herinneren ons er
aan dat er over de hrle wereld nog heel
wat strijd door humanisten geleverd
moet worden.

HUMA~ISTnovember 1994 27



Van het hoofdbestuur

Tussen plan en werkelijkheid
Tussen plan en werkelijkheid, d,ur bevindt zich hd
Humanistisch Verbond in de periode tussen hd
schrijven van dit stukje en het congres op 26 no-
vember. Een heet je duidelijker: her beleidsplan ligt
er cn een aantal aanvullende congresstukken is in-
middels rondgezonden. :-\3 her congres k:m met Je

realisatie worden begonnen, zodra her helcidsplan is Janvaard.
Zoals gepland zijn ('T twee infn{marin'c bijeenkomsten geweest
(in Zwolle en in Utrecht). Daar heeft het hoofdbestuur met indi-
viduele leden en afdelingsbestuurders een kritische, maar con-
structieve discussie gevoerd over vele aspeetrTl van het helrids-
plan en Jaar,tall vt:rwamr onderwerpen. \X'ij hebben d,urdoor -
en dat was ook de bedoeling - een beeld gekregen welke zaken
uit het beleidsplan ten tijdt. van die bijeenkomsten nog onvol-
doende duidelijk waren. Ook hleek welke voorstellen op dat mo-
ment (althans voor de in beide gevallen circa 40 aanwezigen) nog
onvoldoende overtuigend lekrn te zijn. liet werd in vcr'ichillrndc
toonaarden verwoord dat afde1ingshe'ituurders zich zorgen ma-
ken over de positie vJ.n de (hun) afdelingen in de voorgestcklc
verenigingssrructuur en sommigen (Jok over hun eigen individu-
ele positie daarhij. \X'ii vinden het daarom nuttig en nodig om
nog eens in kort hestek, vooral ook voor hen die de bijeenkom-
sten niet konden bijwonen, te omschrijwn waarom het gailt.

Sinds zijn ontstaan heeft het Humanistisch Verbond een 'lantal
duidelijk te markeren perioden gekend. De karakteristieken
daarvan werden bepaald door maatschappelijke opvattingen en
ontwikkelingen in wisselwerking met de samenstelling, ideeën en
werkwijzen van de elkaar opvolgende hoofdbesturen. Het nu
sinds het congres van novemher 1993 functionerende hoofdht.-
stuur heeft als motto voor zijn bdcid: Groei door positieve dui-
delijkhrid.
Duidelijkheid in identiteit en imago ('Daar staan wc H10r in het
HV' en 'Kijk, daarin herken je duidelijk het HV') moet in enkelr
jaren leiden tot een aanzienlijke groei van het aantal betalende
sympathisanten. Dus: meer leden, donateurs, abonnees, meewer-
kende vrijwilligers en andere supporters, Daardoor (eindelijk) in
aantallen een meer reële afspiegeling van dat deel vJ.n de hevol-

king dat voor zijn denken en beleven 'luid en duiddijk' aanslui-
ting wil vinden bij het humanisme, zoals zij verwachten dat het
uitgedragen wordt door het Ilum'lllistisch Vrrbond. En deze uit-
komst dan "Is resultaat van actieprogramma's, die door variëteit
en kwaliteit verschillende groepen van 'supporters' aanspreken
en hen de gelegenheid bieden 'cr iets van mee te nemen in denken
en doen'. Of wellicht u'li actief tr worden bij hrt ,'erwezenlijkrn
van de doelstellingen van het verhond.

In die opzet is het actief functioneren van de afdelingen (of com-
hinaties daarvan) een volstrekt onmisbaar te \'ervulll'[J Hmr-
waarde. Het hetekent voor de afdrlingsbesturen: l'oncentratit' op
aansprekende Jniviteiten, waardoor steeds meer geïnteresseer-
den aangetrokken worden. I kt betekent een {nog} nauwere af-
stemming tussen afdelingen en bureau om met nieuwe program-
ma's en aanpak de groei door duidelijkheid te verwezenlijken
hinnen de door het congres (en straks algemene ledenvergade-
ring) goedgekeurde kaders. De financiële middelen voor de afde-
lingen om goed onderhouwde plannen te kunnen financieren
zullen ter besl'hikking komen op grond \'an de door de afdelin-
gen opgestelde, met hen besproken en eventueel aangepaste
jaarhegrotingen, In de loop van 19'J5 zal over gedetailleerde
voorstt'lIell dienaangaande met dl" afdelingen overleg worden ge-
voerd.
Binnen het hureau wordt, op hasis van het heleidsplan, ook ove-
rigeIlS reeds nu illtemief gewerkt aan meer gedetailleerde jaar-
plannen teneinde de groei door duidelijkheid tot werkc1ijkht'id te
maken.

Wanneer wij op 26 november a,s, met elkaar aanvaarden, en ons
ook J,1,Hna voortdurende hewust blijven, dat hel werk van de J.f-
ddingen en dat vall het centraal bureau en ook de afstemming
lIlet andere humanistische organisaties hetzelfde (gemeensl'hap-
pelijk) doel dient, dan kunnen wij volgend jaar omstreeks deze
tijd al ren heel eind \"t'rder zijn in de heoogde richting.

:-.Jamens het hoofdhestuur,
JooP Puls

Vluchten voor de dood of leren sterven?

HV-Congres op
26 november'
Op zaterdag 26 nov'ember wordt het 32-ste congres van
het Humanistisch Verbond gehouden in de Jaarheurs in
Utrecht, De congresdag bestaat uit een ochtcndgedeclte
met alle huishoudelijke zaken (jaarvf,:Tslagen, heleidsno-
ta's, begrotingen, congresvoorstellen) en een middagge-
deelte. Thema van deze middag is 'Humanisme en reli-
gie'. Meerten ter Borg lal een voordracht houden over dit
thema, Co-referent is Henk Vos. Er is een forum dat op
beide sprekers zal reageren en na de paUle is cr gelegen-
heid voor discussie. Als afsluiting is cr een receptie met
muziek.
Als u niet als afgevaardigde aanwezig bent. hent als be-
langstellende welkom. U dient zich dan wel aan te mel-
den bij het directiesecretariaat. tel.: 030-318145,
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!laul van Tongeren, verhon-
den aan de facultcit \\'ijshe-
geerte van de Katholicke Uni-
versiteit Nijmegen, houdt op
donderdag 24 novemher in
de Kennemer Prins, Kenne-
merstraatweg 16 te Alkmaar
een inleiding O\'er het thema
'Vluchten \'oor de dood of le-
teil sterven? Aamang: 20.00
uur,
Toelichting: Om le\'en dUUr!
gemiddeld veel langer d,lIl dat
van vroegere generaties Ttlen-
~en. W'elenschappers I.oeken
nog steeds naar mogelijkhe-
den lilt levenwerlenging. Het
nut van dat onderzoek lijkt
\'anzelfsprekend. Het \'erbn-
geil om te lev'en, Lmger te le-
ven, voort Ie leven, lijkt im-
mers een v;lnzdfsprekende
ondergrond \'an alle andere
verlangens, De dood is de na-

tuurlijke vijand van het leven.
Een natuurlijk moment van
sterven lijkt niet te hestaan.
Deze v'anzelfsprekendheid
wordt echter aangetasi ;lIs we
Hagen waarom we eigenlijk
willen leven en verder Icv'en,
dat wil I,eggen als wc de
\'raag naar de zin van het le-
\'en stellen; en leker als we
zien dat een lange traditie van
filosofie en godsdienst de l.in
van hel inen in verband heeft
gebracht met de erkenning
van sterfelijkheid. Wc moelen
01\S afvragen of om suev'en
naar levensverlenging geen
vlucht is ,"oor de dood.



In "','rl ,-n\'dnp loml,'r postlegelll'nlkrl naar:
Steunfonds HUrlMnisl1l<',AntwourdllullUll'-'r 2181. 3500 \/B Utr•..chtL _

STEUNFONDS
HUMANISME
_T11I111M:1lmOO
lHlflU 111.11 1111
I" I ClI I1 11.'1.111<7

(l
GIRO i16S

Boekje over
lezingen Autonomie

bestaan. Verder 1jjn persoon-
lijke \"fagen van belang voor
de verdere invulling van het
prop;ramma. Na opgave volgt
een \"fijblij,'ende kennisma-
kingsbijeenkomst waarna
men beslist wel of niet door
te gaan. Kosten: voor HV-
leden f 40,=; niet-leden beta-
len f 60,=. De F;roep wordt
begeleid door l\.1arjon Raget-
lie. humanistisch raads-
vrouw/seksuologe. Voor op-
gave en/of informatie: lel.
035-8566-41 (na 20.00 uur).

De werkgroep Filosofie v'an
de afdeling I.eeuwarden heef!
een hoekje met samen,'anin-
gen ,'an zes lezingen over
'Autonomie' uitF;egeven. Het
hoekje is te bestellen door f
12,50 over te maken op giro
857558 ten name van pen-
ningmeester HV Leeuwarden
te Giekerk, onder ,'crmelding
van 'Filosofie-cyclus 11'.

Er is wel degelijk leven
na de dood.

iktllumani~tisçh V",rhond
strijdt voor ''en humane,
tokrante samenleving.
Vraag geru~t meer informatie.
\kt d,-,lHl,lefStaamle hon is dat

I----_.
Als •..en lenn ophoudt, ,l;aallkt l.evt'n door,
AIwat u tij,lens uw lc\"('n d,- m,~ite van h'"
oll•.krstl.'ullen waard vond, mo"t h'" zon<.kr uw
<teun doen. t\•.,,'111d"<lWlllmJatrcgdcn.
\taak ,',-,nte~tall1elll.

Ah humani<llle u iets waard i<gewet-st, d,'nk
dan •..•..n~ na OHr et'n legaat aan hl.'! Sll'unfond<
Ilumanhmt'. Dat is opg•.'richt door het
HUll1arlistis,,:hVerhond.

Ingelanden mededeling

als bron van Ie,'enslusl. In 8
avondbijeenkomsten komen
o.a. a,lTl de orde: de invloed
van onze opvoedinF; en sncia-
lis:lIie als vrouw op onze sek-
sualitcÎtsbe1cving; de invloed
van hel Chri~lendom op het
denken ovcr seksualiteit; be-
staat cr zoiets als een huma-
nistische visie op seksuali-
teit?; welke factoren hebben
de vrouwelijke lustbeleving
doen ontwaken?; verschillen
lUssen mannelijke en vrouwe-
lijke seksualiteit; seksualiteit
111 re!atie lOt de zin van het

deren onder leidinll van Mies
Louman.
De daF; kost maximaal f 25,-
per persoon, Voor kinderop-
vang wordt gezorgd. De
Vrouwendag wordt georgani.
seerd door Vonrhereidin~s-
IIroep Landelijke Vrouwen-
dag van het Humanistisch
Verbond.
!'\oteer 11 m,tart in Utrecbt
alvast in uw agenda, want wc
verwachten een grote op-
komst! In een ,'olgend num.
mer van de Humanist meer
informatie.

:\aam:
Ad,,'s:
Postcode en wO'lI1pia,lts:
Tl'kfoon:

Iwel gemakkelijk.r------------------------------------------------------------,Ja, ik wilo nlt'Cr informatie n\'er legal,,-r,-naan hl.'! Sl<'urifoll<hHumanisme.
o mrtr informatie oV{'rhel Humdnisti~ch V•..rhund,

In Hilversum start bij vol-
doende belangstelling in ja.
nuari een ,'rouwcnpra,ugroep
rond de thema's: vrouw zijn,
levensbeschouwing en seksu-
aliteit. Deze groep is hedoeld
voor vrouwen die affiniteit
v'oelen nlet het onderwerp en
bereid zijn hun persoonlijke
opvaltingen en gev'odens te
delen met andere groepsle-
den. Het is de bedoeling
vrijuit te (leren) spreken o\'er
seksualiteit en meer zicht te
krijgen op eigen wensen en
mogelijkheden en seksualiteit

Vrouwenpraatgroep in Hilversum

Ulrccbt en duurt van 1(130
tot 16.30 uur. In de ochtend
zal Ullajansz, doceme aan de
Universiteit nwr Humanis-
tiek. een lC1.ing houden over
Ilumanisme en Feminisme.
Mo~elijk komt ook i\ürjet
Gunning, die in het hoek
'HumaniSllle. TheorÎe en
Praktijk' over De Vrouw als
De AnJer ~ehrt.:ef. In de mid-
dag discussiëren we in thema-
groepjes over verschillende
aspecten van 'vrouwelijk hu-
manisme' en lOt slot zingen
we gezamenlijk \'fouwenlie-

Landelijke Vrouwendag 'Humanisme is vrouwelijk'

Vechtmaatschappij
inWinterswijk
Op woensdap; 30 no\'Cmber
wordt in 'I)e Herkhof', \\'a-
liënse\traat .H in Winters-
wijk een avond F;ehouden
over 'de v'cchtmaatschappij',
over de strijd om het werken-
de bestaan. Vorig jaar novem-
ber organiseerde het lamielij-
ke flV een conf •..rentie over
dit onderwerp. Aanvang:
20 uur.

Op zalerd'lg t 1 maan wordt
VOOT de t5c achtereenvolgen-
de keer de landelijke Vrou-
wendag gehouden. dit keef
onder het thema "Humanisme
is vrouwelijk', Toelichting:
het Humanistisch Verbond is
nog steeds een mannenhoI-
werk, ondanks dat meer dan
50% van de leden \TOUWen

zijn en ondanks ons aClieve
lidmaatschap! Ook is het
vrouwelijke in hel hUTIl,lnis-
me in Nederland nauwelijks
tc herkennen. Reden om ter
~c1cgcnhcid van di, juhileum
ons speciaal Ie richten op hel
vrouwelijke a3n humanisme.
De titel \'3n de dag luidt daar-
om uitdagend: 'Humanisme
is vrouwelijk',
De dJg \'inJt plaats in

Activiteiten in
Nijmegen
Maandelijkse zondagmiddag~
biiccnkomsten worden ge-
houden in De Schakel, Archi-
medesstraat 9. Op 13 nm'elll-
ber houdt Frank de Mink een
inleiding m'er morele dilem-
ma's en gren1en daarbij.
Op 11 den'mber vertellen
drie humanistische raadslie-
den over hun en'annF;en lil
respectievelijk een verzor-
F;inF;shuis. een ziekenhuis en
een TBR-kliniek.Aanvang
zondaF;middagbijccn kom-
sten: 14.00 uur. ;\leer infor-
matie is te vcrkrijgen via tel.
080-441091 of 08S94-
21004.
In het voorjaar 1995 wordt in
samenwerking met de Volks-
univ'ersiteit NijmeF;en een
cursus 'Humanisme' georF;a-
niseerd. Data: 31 januari, 14
en 28 februari, 21 maart.
Meer informatie: tel. OHO-
230958 of 605207.
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HorizonlaaI: Vertica:ll:
2 Door [us'icnkomsr \"<1n u worden ho:t aardige familickJen. (12) 1 Dit moJd verschaft TV. (9)
S [n dit deel van het s<:hip neemt men het niet 1.0 n,lUW. (4) 2 Een andere Locsk. (6l
9 Zij voldoen Je ,I'lllschaf \-an eelJ kurenzeef, maar \'l'rJl'[ gCl'O 3 Ronde uitnodi~ing. (3)

enkele ln'craTKier. (1 i) 4 llard werkende wiskundestudenten. (J 2)
11 Bedrieglijk licht. (Sj 5 Zingt men niet alleen. (4)
IJ Hier l.il en loopt Loc,jc in. (7) Ó Bij den~ rrans<Ktic heeft CT een wrJrict. (4)
16 Tc pa.ud (Jf in het w,Her meT ecn hal. (4) 7 Niet hehoorlijk. (9)
IS Het leger o('cmt het voertuig mt't zit'h. (5) 10 Gevoelig verlies VJn een (wetje hloed. (10)
19 Rivier met gaatjes? (3) 12 Hiervan ziet men slechts het topic. (h)
20 Dat is flink van n'n Griek. (8) IJ Nader ondermck wees uit dat het wit was. (5
22 .\taakt moeder steeds klaar. (7) 14 Klein woord met verstr<'kkelHil' gevolgeI!. (2)
26 Siet-geestelijken toonden gelijkenis. (5) IS Ziet men ~()rnssamen met beren op de weg. (5)
27 Houd op met die stok. (5) 17 Golfstaat je. (7)
IS I'ootlt' haden doet men toch niet in die deftige kledij. (6) 21 Spreckt nogal vanzelf. (4)
29 Broodjc met een wit pumjc. (4) 23 De n'rste de he,te artiest i, een hloem. (5)
.10 Dc pocdel ondn dl' sproein. (4) 24 Rdigieuze herkauwer. (4)
.11 Vastgenageld, zonder gdd en niet ;':l'ker, is l':oeJerticrenheid. (4~ 25 Kraan in een café. (3)
32 Ongerust in een fauteuil. (4) 31 Jap,Hl' ~rel dat În Engeland gaal. (2)

Oplossing cr)'ptogram oktohernummer: E " I<
V '" A C 11 T ,\1 E E 5 T E I<

R 0 E 11 11 U :-:
S E C II L A I< S A T E S T A L E N

V K Y Z f 0 R G
0 K E " K " A T G L A A
L E E K G E L 0 0 1 S A f V A L
G E L 0 V G E V 0 L T
E Y E " A L A T G
L A K E 1 L T
1 L 1\ L f y

" 11 D 0 R P E L 1 N G
(; E V E N E E

S T R E E K K E T T E R S
V E " E 0 5 R
R K L N E G E N l' R 0 E 1

T '" Y F E L A A I< E A L
D " T E L A N IJ L

F R E " E T 1 E K V E
N i\' i\' I< 0 E l' S T E .\1
K G Y J
E E
I<
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(logelOnden mededeling)

Justitie
Aan de inrichtingen l'an
J list iIie zij/I. aj1w nkl'1 ijk

I'(lll de groot/I' 1If111 de

IJt'lf('ffende illrîclllillg.
Juli- dallwel ,mrt-time

gf'f'stdijk l'erzorgt'r.l
lIerbolIden. Voor de

11lIII1anistisch geestelijk
raadslieden onaer IU'II, is dl.'

Centraal Geestelijk
HaadsnUlII /Jij de

inrichtingen !!(/II Justitie
be/ast me/ de /IIl'fl'ing 1'11

selectie. Hij draagt hen, lIa

eell inllOlIdelijke

~

bel10emillg

~ door1Jer

, 1l1mallistisc1l

Ver1Jmul, poor

(l bij !Jet Ministerie

l'(1fl J l/Sli tie.
. Humanistisch

Verbond _

Humanistisch Geestelijk
Raadsman/ -vrouw
Penitentiaire Inrichtingen 'Almelo' 2<1uur per weck

Penitentiaire InrichtingelI 'Zwolle' In uur pcr weck

Taken u voert individuele en groepsgesprekken met gedetineerden; neemt deel aan

overlegvormen binnen de inrichting en aan eXlern overleg mei humanislische collega's:

adviseerl de directie mei betrekking lol het beleid in de inricht;ng.

Functie.eÎsen Academisch werk. en denknIveau. afgeronde opleiding aan hel

Humanistisch Opleidings InSliluut of de Unlvers;teil voor Humanistiek; bekendheid met hel

werk en/of relevante werkervaring; nunllnumleeftijfd 30 jaar.

Salaris Een salariëring volgens het loopbaanplan geestelijk verzorgers bIj het ministene

van Justilie; 8% vakantIetoeslag, Standplaats Almelo en Zwolle,

Voorkeursgroepen JustItie draagl bij aan het vergroten van de werkgelegenheid

voor vrouwen, gehandIcapten en leden van etnische mioderheden, Daarom worden zij

uitdrukkelijk UItgenodigd te sollicitcrCll Bijzonderheden Een medische keuring

en een antecedentenonderzoek maken deel uit van de selectieprocedure.

Inlich tingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer

W, ter Horst van Delden, Centraal Geestelijk Raadsman. Ie bereiken onder telefoonnummer

(03404) 52301. Sollici ta tÎewi jze Schriftelijke solliCItaties, binnen 14 dagen. onder

vermeldlllg van vacaturenummer 11130 3362, richten aan: Centraal Geestelijk Raad3man bij de

In"chtingen van Justitie, laan van Voilenhove 2941. 3706 AK leist.

Justitie: het juiste gewicht in de schaal

Word lid van het Humanistisch Verbond!

M/V.

M/V'

- --Aanmeldingsbon

Gratis medelid

Adres

Postcode

Plaats-------------------
Telefoon

Geboortedatum

• Omcirkelen wat van toepassing is

Voor betalingontvangt u eenacceptgiro,
Stuurdezebon (of een kopie)in een envelop(postzegelhoeft
niet, magwel) naar:
Humanistisch Verbond,
Antwoordnummer 2181, 3500 VB Utrecht 11/94

Naam

Naam

Geboortedatum medelid

-----~
o Ik word lid van het Humanistisch Verbond

Contributie per jaar: f _
Ik betaal per jaar I per halfjaar I per kwartaal*

De minimumcontributie bedraagt /75,- per jaar. Een hogere bijdrage is
welkom. Voor leden met een inkomen lager dan /18,000,- per Jaar is
de minimumcontributie }45,-, Jongeren tal 27 jaar betalen sle<hts
135,- per jaar,
Elk lid ontvangt negen keer per jaar de Humanist. Als lid krijgt u ook
korting op de toegangsprijs van bijeenkomsten en symposia. Per lid kan
een persoon op hetzelfde adres kiezen voor een gratis lidmaatschap,
Een medelid ontvangt geen extra HumanÎ5t,

Kies voor inspiratie en word lid van

het Humanistisch Verbond.

U ontvangt dan ook het maandblad

de HumanÎst.

Het Humanistisch Verbond gaat uit

van humanistische normen en

waarden.

Het onderzoekt wat bijdraagt aan de

kwaliteit van het leven. En brengt dit

in activiteiten, publikaties en

standpunten naar buiten.

Een belangrijke inspiratiebron in een

wereld die uw keuzes dagelijks op de

proef stelt.

Zeker. u leeft zelfbewust. Maar toch ...

Er komt tegenwoordig zo veel op je af

aan informatie, aan standpunten die

je worden gevraagd, aan keuzes die je

moet maken. Kom daar maar eens uit!

Kies voor iKspirMie!



U kunt deze drie speciale themanummers bestellen door /12,SO over te maken op giro S8 van de
Humanistisch Verbond te Utrecht onder vermelding van 'aanbieding nov. 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 a1~sterven en afscheid
nemen, denkt u misschien enkel aan verdriet,

angst en pijn. Toch is het themanummer Sterven
& Oe Dood al voor veel mensen een hart onder

de riem gewee~t.lets over de inhoud:
Humanistis<h raadsman Frits de Hesse probeert
patiënten aan hun ziekte bed te troosten. Vaak
lukt dat met een goed gesprek; soms dient een

kopje koffie letterlijk als bakje troost.
Uitvaartbegeleidster Cobie Kenninck vertelt

over een humani~tische uitvaart: "Kijk naar de
overledene en vraag je afwat 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.

"'IN~~U
DlC.tWtll
~IUl.ll

Het tweede themanummer gaat helemaal
over lust. Nog altijd het meest gevraagde

nummer. Geen wonder: lu~t is immers één van
de prettigste ervaringen die de mens kan
overlcomen. Suste 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.

H~ kiesje?
Wat kies je!

Valt er wel wat
te kielen!

'Keuzes in het IHen', het derde themanummer
is, een goede aanleiding ~m een~ uitgebreid te
filo50feren 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
overlcomt je. Hoe ga je daar mee om? Waarom
laat een vrek alle geneugten van het leven
(schijnbaar) aan lich voorbij gaan!
Wat men~en zijn en doen, wordt bepaald door
erfelijkheid, opvoeding en omstandigheden.
Maar ook door overtuiging, intuïtie, ambitie en
wil~kracht. En door toeval, pech en het
(nood)lot. Hoeveel speelruimte daarbij is voor
vrije wil en eigen keus wordt in 'Keuzes'
verllend.
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