


Frits de Hesse werkt als
humanistisch geestelijk
raadsman vaak op het
snijvlak van leven en dood.
Hij helpt mensen greep te
krijgen op hun verdriet.
Soms is een bakkie troost
inschenken het enige wat hij
kan doen.

f~
~. )

Vroeger was de dood
vertrouwd en alom
aanwezig. Nu is de dood
verschoven naar de rand van
het maatschappelijk leven.
Cultuursocioloog Peter
Hofstede inventariseert het
doodstaboe in onze
samenleving en maakt heel
wat los.

6 Het taboe van de angst voor de dood

24 Cremeren ofbegraven? U kunt kiezen
Nabestaande is iedereen op .,. .
z'n tijd. Je wordt dan
geconfronteerd met
uitvaartondernemers en dan
is vaak de vraag of de
overledene begra,,'cn of
gecremeerd moet worden.
Die keus is nog niet zo
makkelijk. In de praktijk
kiezen de meeste mensen in ieder geval voor het 'geen- gezeur-pakket',
Hans Wynants overziet de mogelijkheden.

32 Dood in de muziek is teken van leven
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Nooit hoorde Casper Vogel
het Requiem van Mozart
indrukwekkender
uitgevoerd dan in z'n
onvoltooide staat. Het hield
op waar Mozarr de geest gaf.
De stilte erna was
om:ergetelijk hevig geladen
met emoties. Dood in de
muziek, van Strauss' Vier
Letzie Lieder' tOl Mahlers
'T orenfeier'.

'Wat we moeten doen', zei de
man, 'is een grote glazen
kooi bouwen rond het bed
van iemand die bijnadood
gaaL In de kooi maken we
een deur die we op het
moment dat de Dood zijn
prooi komt halen, met een
klap dichtsmijten. ' Een
sprookje van Koos
Meinderts.

--

42 En ze leefden nog lang
en stierven gelukkig
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Dood overkomt mensen en
dan zien ze P;l: llOC
oO\'crstandir .'let was dat ze
zich cr nict cerderÎn hebben
verdiept. RouwlhcrapcutJos
de Kcijsce over het
oll"crwerktc verlies, hoe
moeilijk goed rouwen is en ~ ~
de vaak 3\wechts ~'crkcnde r ~ ,A..-:::,
hulp van de o01gev01g. rr~ ~---....~_~

:----.:::.- ~ -T ~-'

Een humanist zal alle troost
..,._. uit het leven moeten halen.

En hopelijk zullen ook de
herinneringen aan de dode
het verdriet wrlichten, zegt

humanistisch
uitvaartbegeleidster Cobie
Kenninck. Ook benadrukt
zij nog eens hoe belangrijk
echt afscheid nemen is.

46 De buddie: niet meer vechten tegen het
doodvonnis maar proberen te ve chten

Waarom wordt iemand
buddic, het 'maatje' van een
AIDS-patiënt? Harry
Rademaker isdoor zijn
buddieschap vreselijk gaan
nadenken over hoe hij zou
willen sterven en hoe zijn
b,egrafenis er uit zou moeten
ZIen.

. Rouwen doet iedereen op z'n eigen manier
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Dit is het speciale \\'Întcrnummcr
van de Humanis[, Dubbeldik
voor (wee maanden. De redactie
wemt de lezers vcd leesplezier
met dit nummer. De volgende
Humanist verschijnt in de eerste
\veek van februari.
De redactie wenst alle lelers hed
prcnÎgc feestdagen en alvast een
voorspoedig 1992.

Hes van Hlli7-l;~n,

Ingchorg van Tccsdinp;

liet Landelijk Ilum<lniqisch Ccn-
HUIll op hel Oudkc:rkhof in

UITl"cht :1.:11V;\Il;lf Hijdagmidda~
20 december zijn gesloten tot 2
i~II111;lfj 1992..

Voor een dag van morgen

Wanneer ik morgen doodga,
vertel dan aan de bomen
hoeveel ik vall je hield.
Vertel het aan de wind,
die in de bomen klimt
of uit de takken valt,
hoeveel ik van je hield.
Vertel het aan een kind,
dat jong genoeg is om het te begrijpen.
Vertel het aan een dier,
misschien allel'l1 door het aan te kijken.
Vertel het aan de huizen van steen,
vertel het aan de stad,
hoc lief ik je had.

~har zeg het aan geen mens.
Ze zouden je niet geloven.
Ze zouden niet willen geloven dat
alleen maar een man alleen maar een vrou\,>"
dat een mens een mens zo liefhad
als ik jou

Hans Andreus

Uil de hu ndd 'Vularnelde Gedichten'.
Uitgeverij Bert Bakker. Amsterdam
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Vroeger was de dood vertrouwd en alom aanwezig. Maar het einde van het leven werd hardnekkig ontkend en
verdrongen door een collectief geloof in een hiernamaals. Het religieus ritueel bood daarbij een vast scenario om de

doodsangst te bezweren.
Indeze tijd is het geloof in een hiernamaals steeds meer geweken. Endaarmee verschoof de dood naar de rand van

het maatschappelijk leven. Het einde werd niet meer bezworen, maar ook niet aanvaard en verwerkt. De angst voor
de dood werd een taboe.

Cultuursocioloog Peter Hofstede schetst in dit artikel hoe op tal van plaatsen in de maatschappij het doodstaboe
hardnekkig stand weet te houden. Enzolang het sterven wordt beschouwd als tegenpool van 'gezondheid', zal het

doodstaboe elke morgen weer gezond opstaan.



et taboe van de angst
oor de dood

In het ia,lr 1970 mocht ik als filmmaker
met een documentair vijfluik voor Je
IKON-teil."vi,ic een aanval doen op het
dood,taboe. In die dagen was dat puur
pionicTswt."rk. Alles lat potdicht. Op Je
Borneolaan in Hilversum kwamt'o stapels
brieven in de trant \";10: "Hebben onze
kerken niets posiricyt'rs te bieden over 't

onderwerp 'cledood'? [n Gods naam zwijg
Jan liever."
Mijn l.'rgstc schanddaad was, zo bleek uit
reacties van gelovIgen, dat ik geco duide-
lijk ondcN:hcid had gemaakt "tllSSt.'O hen
die in Jezus ontslapen en hen die zonder
her geloof in Christus verloren g;l;lO". In
de film onthulde ren breekbare weduw-
naar dat hij amper kon wachten op het
wcer7.iclllllct zijn geliefde vrouw. De bra-
ve man kret:g ook nog een veeg uit de pan,
omdat hij geen blijk had gegn"cn van ver-
langen naar "de Enige Troost in leven en
sterven. Hoc arm!" I)
Sind~ 1970 voltrok zich een omwenteling
in de Nederlandse samenleving op ht"t gt"-
bied van rclatievormiog en seksualiteit.
Het leven bestaJt uit geboorte, dood en
seks, maJr de meeste van deze is de seks.
Zoals de pSY':hiater Van Damzig in een
van die IKON-programmJ'S zei: de dood
zal nooit de aandacht krijgen die de seks
ten deel valt. De kvensfuncties zullt"11her
Jltijd winnen. Dat neemt niet weg dal
0pt"nlijker pmten over doodgaJIl mis-
schien iets kan wegnemen van dt" V(f-

schrikking, die het einde voor de met"sten
heeft. Het kan zijn nut hebben gevoelens
over de dood zonder remmingen te uiten.
Blijkbaar is de tijd aangebroken om de
hele!selt"n daan"oor (hct laatsle taboe)
weg te nt"mt"n, meende Van Dantzig. Toch
heb ik twintig jaM later niet het idet", dal
dit pnJCt"s voltooid is,

De hele eeuw door zijn wc doodgegooid
met lijken. In miljoenvoud. Het was niet in
strijd met de hoog ontwikkelde Europese
bcschaving dar in de Eerste Wereldoorlog
de bloem der na tics z.ich bij honderddui-
Lt"nden als kallonncn- en mitlJiIleurvoer
lid afslachten. Achteraf beschouwd ecn
schm;hter begin. Op de telcvisie hoef je
gcen documentaire over het onderwerp
meer IC maken, want kabd en salelliet
leveren dag en nacht het massJle stt"rven
Ih'e of in elk geval ht"t"Ivan dc naald up je
huisJltJar af.

Hoe 7it het dan met dat taboe: Onze straf
gekaderde bestaanszingeving, de moreIc
en suclJle orde van God, Konlllgm en Va-
derland is toch grotelijks verdwenen, Weg
is de sacr,lil- hiërarchie waarin kerk en
Staal met hUil institutit's en dil'naren et"11
hUKt're ordt" vertegenwoordigen dan al de-
genl'n die op ,mdere manier dl' kost Vl'r-
dienden. Dl' sociale orde \.an de markteco-
nomie steunt niet langer op dl' ",is van
lotterdooJ \.olgehouden loyaliteit aan een
boven uns gepLtatst gezag, maar op Jl' wet
van vraag en aanhod.

Hoc rccem is het dooJstaboc? AI in pre-
historische tijJen moeten mt'nsdijke wt'-
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Het einde word niet langer bezworen, maar
evenmin aanvaard en verwerkt. De angst voor
de dood is een taboe geworden.

Z~tls;lan wet"rsziid~n \'Jn d~ Grol~ Scheilh-
li]n kll'H1sch<lli~e en oVl'rzichll'lilke nel-
wnkj~s hebben gevormd. Gestorven
vooroudcrs oefendl'n voor kortere of lan-
g~re tijd nog Illdoed uit op 1ll'1kn'n V<ln
hUil n,lgeslJchl, P,IS ,lJn h~t ~ind van lk
middekeuwen beslooI eenop m,Khtsusur-
p,llil' gericht verbond van h'rk en vorst
voorgoed af Ic rl'kl'ncn mct dit m,lgische
volksgdoof. Vooroudl'rn'r~ring l'lI de in-
tieml' r~Lni~ lllt."l m'erlcdt'l1l'n mOl'sten
wijkt'n voor ~el1ovt"rkoepelend~ abstrac-
tie: het geloof in ecn ",l'euwig kvcn", 2}
Het l'l'lIwige leven was n'n gl'ni'l!e uitvin-
ding van de 1l1,lchthebhers, w,1I11lle mens
kon zich daarbij in anlhropologischl' 7in
niets voorsldl~n, Dt's tI' wi)Jcr kun de
christelilke mythl' haar vkllgeb uitshlan,
Voor 70ver de gl'lo\'Îgt'n niet uitkwan1l'1I
op l't'n n1l'taphrsisehe tweesprong, V,lll
stoffdijke resten di~ cl,1IlJe wormen IOC-
vld~n en et."nziel dil' t~Tlh~md Hwr, moch-
ten zij ~r t~n minste or vertrouwen dal "dc
dood uit~inJdijk \'erzwolg~n ZOliworden
in dl' ovuwinning van I'~n n'rnieuwde
s(hepringswndJ, w<l,\fin Chri,tus l1l't
konings(hap aan de V<ldl'r kon ov~r-
.Iragen. ' I}
Ook w<1tdit ;J<lngaat, blijft niet ,II1CSgdilk
hel was. Et."nrt."(~nk verh'lIldeling van CIl
voor g~reforl11eNde rr~dikanlen .,ol'er de
a,uJ van lroost en het gevaar van got."dko-
pe troost" komllOt dl'slol>om: "God m;lg
dan et"n lidhehbende God zijn, m,l.jr in
Zijn handl'kn is Hij meermakn een ver-
borgen God, Troost k,l1lzijn: ik weet het
ook niet!'" 4)

Ik alwetende inslitmil's van than~ zijn de
bureaucratieën \'an de vcrzorgings~taat l'n
dl' !IV Nedaland. COlllmerciële en adnli-
mstr,nie\'e <.:ritt'ria, I'ooralmet bt,trekking
tol de inkomensverdeling, hl'palen het na-
tiOlule geestesleven. Lo)'alitt"it is <lllang
tTIl holle fr,he geworden. Een <.:ollenid
bt.'grip ,Il~ "on~ v.lderland" i~ imlllers t;j-

nende; h~t vorml zt."kergeen id~ologis<.:he
hron me~r van zmgeving aan 1cVl'n of
d00l1. lIon'ndi~ll: tegen rampspoed,
ziekte en ouderdom ISieJereen verzekerd.
Door de teloorgang van het respen voor
lTII ~an;lle hiá<lrt-hie, tl'nslone, ver-
s(hoof dl' dood n<lar dl' rand van hel maat.
s<.:happdijk levt."l1.
,\kt de snelll' gflll'i \'all het aalllal (rem;l-
tics en hel \'Crlil's \'<ln rdigieuzl' rituell'n
ven'iel ook het vaste scenario om de
d()ods;1l1g~tte hez-weren, Mede door t'cht-
s<.:heidlllgt'n daleuJ kindertal staal Je ge-
lIIiddl'lde ;":t'd~rhlllder ,traks tTUlclmer
legl'nol'er her I];lJLTend Cilllk dan tOl'n
naaSle familie ~n hurell, dominee of pas-
toor nog l'cn s<.:hum \'<ln blijmo~dige Z~.
kerheid rond het ~t~rfbl'd optrokken, H<:t
emde wordt l1I~t langer bezworen, ma,lr
l'n'l1Illin ;l<lll\'aard en verwerkt, D~ angst
I'tlllr lk dood is e<.:ntab,,"' geworden,

Tahoes, zo I\etl.n wij sinJs de jaren z.e,lig,
z.ijn er Olll te doorbrekell. \\'~g m~t het
'lr,~Il,I,ll I'an tru(S di~ sln.hls dl' I!la(hls.
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verhulling dit'nl'n. Hl'! begrip taboe, wgt
d~ t.ivilis,uies(l(ioloog Kapll'~'Il, i, h~hall'~
een 1I11l1deitcr oriënt,nie ook l'en sLlgwa-
pen in ,o~-iall' ~triid, "HCI typen'lh.!e V;lIl
hel bcgrip "t,lblJ~" il1l1it verb,llld i~dat l1l't
IIlderd,l<lJ ()r \"Illzeli>prekende 1'l'f1l1ijdin-
g~1l wi)sl, l!laJr J,u den' uitspr<l"k over-
wegend op ;111dere Illl'n,t'n bl,trekklllg
hedt. ",Zij" zijn hl,t die t,lhot"s hl'Zinen, en
"wij" I-ijn h~t die dit doorzien, I)
On,krtll,~en is Ill"t aan de kaak stdkn ,"11
w mogdijk omduddijk Ill<lhn I'an ta-
boes l'én van de fal'orittc hlllpmidddl'l1

geworden 111de stTlld om imclll'(wt,k en
lllorel.: sUl't'rioritt'it, dil' in de geïlldil'idu;l-
lisn'nk s,lmenl~villg dl' klasscnstrijd hl'l'lt
v~rvan~en. Ik '1I1g,1voor de dood is \"(lOr
vden al geen !;lhoe meer, meent dl' socio-
loog \X/outers dil' onder ,lIlderelll"l'n studit'
wijdde a,lIl l1l't f~nOn1l'l'n ,Il'ward~ss, ;\kt
l'tll afwl'n'nd~ houding Il'gellO\Tr d~ Jood
val jl' legl'nwoordig ll'liJk door d~ n1;\IIJ.
"In de kr,l(hITl1t'ling~n tll"en Illenwu",
,chrilil \\'OlHcrs, "lijkt stl'ed, stl'rh"r te
gcld~n J,u een bn'tll' persoonlijkheid z.i(h
ni~t zovn'l ,1Iwt."ertlw,tJ,U en dus dat 111l'n



Jonge mensen constateren dat AIDS zeer
concreet dodelijke slachtoffers in hun directe
omgeving maakt. Het tast hun gevoel van
onvergankelijkheid aan.

hl't 7ich ~IlT,h I1lIlHkr kan veroorloH'n op
dit 'zel!bedrog' te word,'n 'betrapt'. (.,,)
Na,utlute het Slh,:ees ~'an Jer~ehjh' ode-
ningell in ondl'r1il1ge kr,lChtr11l.tingen he-
bngrijker is geworden, is dl' druk op zich-
I.<'lfen e1Lur tol 1ll'1hoger 0rnll'rl'n van
Jit soort w;ughalzertJ toq.;l'nonwn en op
JCle wijze heeft ook d,' dood ncb, ,11,l'en
sport en een kunst, ,'en pb,lts 1'l'r~~'Orl'ell
iJl het lel'l'n ~'an \'elen. ~ ~)

Overwinninj.; van het dlHldstabol' ,1b n'n
Illel-fpiekc vorm ~'an armpje, Jrukh'll in
het café. H"tlijkll'cn doeltrdfcnde lIlallll"f
om in j.;('7c1,rhap dl' mindn gl'i.;mall<:i-
pn'rdl' nll'demens ;Ian de paal te llaj.;den,
Hela,h, ,'r is \winig acbterdocbt voor no-
dig om in te Zien dat olldn ,'en dergelilke
l1lm.lieuze uitin~ V,Hl stonheid l'en ker,-
n'rs tJhm: sl.hui Ij.;aat. Met bet symbolisch
doodsb,lll van dl' ,Illder wor,lt iml1lers
stilzwijgend de l'igl'lI onsl,'rfdijkheid he-
\'l"stigd.
Ego- l'n l'lr1oce1ltri,l1le, r;lcisI11e, sexisl1le,
nationalisme en godsdienstig groepsbna-
tisme Icgitill1l'ren, aan de lopende hand,
moord en ,lood,lag tegl'l1o~','r dl' Ol/t-
gml/rl, terwijl hl't eij.;l'n l1l'trteLursch,lp
ccuwigl',bnkba'lrheid namens de illgmllp

belooft. A;ln het eilld ~'an de hloedigste
el'u ••••' uit ha,lr g('schil'd,'nis lijkt dl' lIlellS-
heid wat dit betn,ft helllelshn't,J Ilil't wel
\'erder ,!.IIJ aan ht,t hl'j.;in, Alk civilisa-
lietheoril"iin, vooruilgangseuforil'iin en
nucleaire oll1wap"'ningsafsprakl'lI tl'n
spilt.
Het ligt voor de hand lbt lIl' door \'('OUlers
gesignaleerde br,IVOllre I1Il'erhij el'n jOlige-
re le\'l"mifase pasl dan hij de oude d,tg.
Toch illustreren zijn hevindingl"!l een be-
langwekkende olltwikkeling, n'lIlll'lijk d,lt
dl' nabijheid van de dood eerder in dl' Il'-
vensloop voelbaar wordt. I),n spr;lk in
vredestijd el1 hil afwezigheid van tcrn'ur,
hongermooJ, l'pidemil"i.'11 of n,ltullrram-
p,'n tot voor kort lIiet zo vanzelf.

De verandering heeft na;\r alle wa,lrschijn-
lilkheid te mahn ml't dl' ziektl' Aids ,'n de
aantasling van het j.;eHll"1van onvl'tganke-
lijk held, d;ll in onze cultuur de eerste Ic-
veIlshelft eigen is. Jongl' menSl"!1l'IllIs!ate-
rl'n dat Aids, anders dan dl" atoomoorlog
die nicl kwam, zen concrel'\ dodclijkl'
slachtoffers ill hun din'ctl' olllj.;l'\'ing
maakt. Ilindoor dringt hel Imdie miJn,
erdS ti/Ji plOlsl'ling schl'rp in hun hewust-
ziJn door. Sinds de loopgr,l\'en in de Eerste
\'o;'ercldoorlog en de HolocclUst 111 dl'
TWl"ede, is massaal stl'tven V,IIImellsenlll
de volheid va'l het leven voor dl' we,teuro-

pea,Hl niet w'n nabij<' realitl"it geweöl.
lil rouwadvertemies hl'elt Aids dl' tuon
gael l'Oor l'en informele camaraderie
('Bed,lnkt Kees, hel was fJntastisch!'} die
de laatste tijd in hredere kring school lijkt
tl" m,lken. De fJmiliep,lj.;ina's van met na-

me Lmdelijke dagbbdell nl'lllell steeds
l11eerhel k;lrakrcr '1,111\';\n l~engnll'll'npro-
gr,lllllll;t op de radio of ~';tn l'l'n tv-kwis.
w;t;ltbij de \',uk sierhts met dl' HHlrna,Hn
genol"!\llk overkdelle nog eells jO\'i;l'11op
dl' schouder wordt geslagen ('.\Ioniek, IC
was l'ell kanjer').
Terwijl hier 'pr:lke is van een verbale in-
form,lli,erlllg, maakt dl' publiekelijk er-
h'nd,' Floodz,uk tOl _veilig \-rijen- de SCI-
Illenleving juist formek'r lIIl.t lx-trekking
tot 'lll'iaal gl'dr,lg in hl'l algellleen, Tl'n
,lanz'el1 van ollderwerpen als seksuele mti-
lllllLuie, (passid) roken, gebruik van
drugs l'rl alcohol, ~'et eten, gehrek a,1I1 li-
cha,unsbeweging ell I<ls/Imt 1101ft',lSt mi-
Iieuvef\'uiling op elke gewcnstt' schaal,
daalt Ill't tolerantieni\Cau in dl' media en
de SOci,lk con\'ersatie. Op de ;lchtl'rgrond
menl'n SOllllllij.;en l'en smpect politiek mo-
tid te ontw,Hen: hl,houdt, Illet h(,t stijgen
van de kosten Jer goondheids7.org, een
NederLlIlder die tlskant ledt welevenved
rechr op Il11'Ji,che hulp ,lis dl' bndgenoot
wiens ol1lg,mg lJlet het lewrl llIel'r op die
~',Hlde egeltjes lijkt?

Ondn hl'! voorwl'ndsl'l van tlUudz<lkdijkl'
kostl'nbl'hel"tsing koket1cl'rt de overheid
III<':!em pre\'l'n1id gezondheidsbelcid, dat
ri,bnt kven'gedrag en uiteindl'lijk elke
liekte criminalist'erl. Door bet lIlJividu

van jongsaf te progral1lmeren in ~een
chronologIsch ge~tuurd en hureaucratisch
gl'n'gulcl'rd 11'H'nsloonmoli<-l" '), hcvor-
dat zij - mell m;lg \'l"rollderstellel1 onge-
wild - het netjes lil de pas lopen. Ikpa,llde
politici l-ouden cr nochtans brood in kun-
nen zien, wlke Ilivellcringsprocessell te
Ilwnipukren l'n wel volgens het <1lollde
zuil,'nprirKipe: van de wieg lot her gr,lf.
K;\Ilsloos? Eerlijk ge7egd 7ie ik de contou-
ren nog niet opdoemell V,lIlde pmtmoder-
ne kosmopoliet, die n,Ja~t zijn of haar da-
gelijkse dosis cocalne in l'en platina doosje
de gifpil op zak hceft voor het gn-'11 ..Ijl.
Lk lramnll'lanlvrel-el1de burger 7,,11zil.h,
zolang dl' r1l;\rkll"conolllie en de h(,ddvor-
lIIing in re<.:LlTneen rv.series hl,t llloJellll
grote trekken ondl'rsteunell, aan de pro-
gr'll1lmerrng van hCIgl'rlJ,llld CClllforlllerell,
Iharme!.: blilit .I,' Nl'derlandl'r ook in dl'
toekomst rondhangen in dl' periferie \'an
het tr,lJitionde, rnol"izarnl" sterfkllllla,l1.

Nog ,lltijd antwoonlt, zo wees onlangs n'n
landdijkc l'nqurte uit, tussen de 70 ,'n XO
procent \',lll J" i'\eJertlllders van 18 j,l;lr
en oudl'r bevestigend op de na,lg ~Ge-
looft u in (l'en) God ol hogl'rl' l1\acht?~.
Vraaj.;r Illen d,m l1<')(\rII,I,H de inhoud \',111
die be\'esriglllg, dan komelI - lla,H hij
soortgehjk onder7.O<'k eerder bleek - de
lIleesten niet ITrder d.ln: .,Het LIn toch
ml't dit Il"Hl! nid hdl'lll,l,11 afgdopl'n '1111"
of "kmand IIlOl'l toch ,11dil' stertl'n, de
zon, de ma,Hl, lk a<Hdl', dl' lIIe1\';, I\l't pim-
pdllleesje gl'm,l,lkl hebl'l'I1", Blilkens d,'-
7,elfde opiniq'"'ilinj.; hilj.;t in ,k c,l1e~orie
(-;5 en oudn - in antwoord op dl' vr,Jag:
,,\X'dk r,lppnrrcijfcr j.;l'l'ft u ,lan uw Il'-
ven?" - hijna l\\'l'ederdl' ~',111z.ichzdf ,'l'n
rilier vall n's tot aeln en ,'('n kw,Ht z.dis
een Ilegen of tien.
(;een wondl'r d,H hij een dl'rgeliJke <"(llk,c-
til've le\'fl'd,'nhl'ld over het hest,l,m - zijn
wil in dit bndjl' nil'! allen elkalHkrs"PP'ls-
sl'nde klasgt'notl"!l? - de uit\'aartolllkrne-
mns (l.Jgclijb IIll't kist l"!l ,11 tl'gl'n het
d""dst;Jhol' "photsen, Alle va,lk sta,H dl'
familie dan IIWI een mond vol t,mden hij
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dl: H,l,I~. uf ..ll' oH'rk..ltlw hl'~r.1\l'1l ol
~1'nl'l1ll'trd wilde wonkn. Hl'l tahol: i~
hou'ndil'n ~l'rll1~ltHlld op rbelt~l'n \\'el;\r
je lan~z.lIIKThal!d 7011t110~l'n\"l:rWad1\l'n
&\1 men het LJng~ I'roll.~~i(lIll'11'\\'l'~ Vl'r-
wijdnd Iud, IOWI'IIIl dl' lid.l'll-l'n Iwj:1.lr.
lknhuin'l! ,11\ in dl: indl\'ldUl'k Il1l'dl'lhl'
I'T,lklijk,

De collectieve strijd in de oorlog herhaalt zich
op individueel niveau, wanneer het recht op een
zelfgekozen levenseinde aan de orde komt

Zo \llIill'n \11)oll\'l'rmijJdijk or hd poli.
til:kl' I'mhkl'll1 van dl' l'urhelI1Cl\\('. Hel
CDA rl:~n'fl in l'\'l'<.krl,llld ;11IlWl'r dan
le\T11ti~ l:l;\r l'll <1,11bl'tl'h,nt: gl'l'n ~1.1••.
no\t voor hel! dil' \'filwil1i~ hun levl'll well-
Wl! tl' hl'i.'1I1di~I'II,Ik h,lrtl:krl'l'r \',1!1dl'
I.l'id~l' l'lniritu~-h'H'glcr,l<lr l)ri'ln 111
:--:RC-H,l11dehbLld van 1';loktobl'r (..il.lijn
Idl';1;\1I' lbr ollde mensen dil' op lilhn'li
lijn ,1.I11gnH~n'n.n,ur n'n ,lrtS kUIll1<.'n10-

pen om dl' middekn tl' H'rkrilt:l'l1 W,l,lf'
Illl'l' lil op lwi 11l01l1l'ntd.1I hUil d,lt ,df
;lallgl'Wl'I,l'll vourkomt. n'n l'ind ,un hun
Il'lTll klllll1<.'11m,lkel! 0l' l'l'll m<lllin dil'
voor zidlldt el! HlIlr hun omgeving ,lem-
\',l,udha,H 1'.") '!l'rtt weg in dl' wOl'srijll
dl'f e<lIlfts~i('lIdl' <lIlh,lrmh,lrtigheid.
Houdt dl' rl'd1hgell'l'rdl' I"II('!hij \tuk, ltm
1.;11hij ziehll'lf ,11••l'en ,Ihnrleuf l'en brl'i-

luald dnor het h,Ht motten \rekl'll of IU,lr
Aml'rik,un •• hl'\bl'lkrrl' •.xpt l'I'IJ pl,l\tic
z,lk (lVl:r 11l'1hoofd IIHll'tl'll trl:kken, IU
l'l'r\\ l'l:n flacon ••L1.1Pl'ilkn hl'l1l'H'm l'l:l1
h,Jln' fl•..••l\o,Jb tt" hl'bhl'l1 gl'll'dl~J.
Ikhahl' adhl' ••id)l'lUigingl:ll. "ll1tving Dri-
011ook hO/l' rl',\(til'\ dil' Ie kl'll1wn ~a\'l'n,
lbt hij zijn a~oó,lk Jl'lIklwddl'll in Iwt
\'l'rvolg hl,tl'r l'Oor nch kan hO\1.kn, h'n

VOLGEJ\S .DE mOniTOR mOET
u nu HARTSTI KKE. .DOO.oz.~n

o
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vrouwdijke jurist ~la;1t ht'm in een IHief
a,Jn de krant om dt, ort'n: hil ~schebt niet
allcl.'l1t't'n uiterst somber bt'e1d va11'eenla-
me' oudert'n, Illaar ook een uitt'rst somber
ot't'ld van orlle m'lJtschJppil en sc1n1l'nle-
vinl:(. Delt' brief vormt wel dt. ultiemt'
lTlanifcstJlit' \';Jn ('cn doodstJl:>oc, omd:H
de schrijf~lt'r kJllS ziet hel waarom van dt'
discussie - hel gt'gt'ven dat de door hJar
terloops nog VJn ~aanletlt'n tot een slr.lf-
oa,lr fcit ~ betichle professor een kt'er moet
stervcn, ma,H hoc J.m? - çonsequelll hui-
ten beschouwing tt' IJtt'tl. (Bij mijzelf roept
Je verontwaardigde won van dit soort re-
,Kties bovendien reminisct'nrit's op ,1;1ndie
(KO~-progr.lmm'l\ van tWCl' dt'cetmia
gekdt't1: \',ltI ht'tlelfde laken t'en nun-
lc1pak.)
Deulfdt' Huib Drion heeft In het slllJl'n-

'niet atlatende stimulans \'oor zIJn omge-
vlllg. had hij 7:ich v.'illens en wett'ns voor-
gt'nomen ouk de laatstr vijJnd dt, lod ailt'
,teken.
Er spcelde nog een ander e1rmem ml"e
WJar sll'l'hts een handvol ingrwijden van
af wist. In dl" sfl"er \'an "con11l\'l"ntie~ dil.'
de illegaliteit kcnmerkte h;ld hij mcr ren
benit'nde tlledicu, de afspraak gt'maakt
elkaar onder alle omst.lI1digheden. op le-
ven cn dood. te zullen bijstaan. Niet zodra
wa, de prognost' "terminale longkanker"
bij hem gemeld (hij was toen 57), of hij
nll'ldde zich bij het ziekenhUis WJaraan de
ander inmiddels als specialist \'erbonden
was .. ~ktl stelde hem ecn kamer trr be-
schikking van waaruit hij gedurende een
drietal dagen zijn l,aken afdeed. Aan hl,t
eind d,larvJn ontving hil in de al'(>rJdllTetl

"Gewndheid" St,lilt boven,l;\n. Gr-
wndheid of W,It \'oor dit veelbegeerde
goed d00T!pat i, tot koopwa'lr gl'wordcn.
:\Iisschien ook wel tOl ecn nc!oning voor
conforttllstisch gedrag in ren bral'{' 111'1('

wurld? Andl'rs gezegd: I'oor cornmetcii.;I •••
loyaliteit? [k l'.\plositf groeiendl' kLlIldl-
zie van plastischt: chirurgen nil't ,llle ••.n in
Amerika maar ook in Nederbnd. verraadt
met W,1I voor iIlusirs mensen in de jaren
negentig gr;l.lg !c\'t'l1. In G. J. Dröge's
met:stl'r1ijke staalqrs V.lIlgefilmde portret-
kunst, de "s(Kiety" -tl'levisit'rl'poft'lges ge-
titdd G/mml/lrLmd, is in bijna iedere scênt'
de vluchtigheid van het ml'l1selijk bl',taall
op l'en pijnlijke manier \'oclb;lar. maar tl"-
gdi)kertijd als ondl'fwerp volstrckt uit den
boze,
~u Je ••\"fijt> markteconomie" Jlol11 ter

Zolang ons sterven
als tegenpool van
'gezondheid' wordt
beschouwd, staat
het doods taboe
c1kemorgen
gezond weer op.

telwcrlt'l tijdens de Duitse nezrtling ml'l
grote pcrsoonlirke moed op dc nres gr.
s!;lJn voor vrilheid en menselijke waardig-
heid. Nu dl"andere oel'er In zicht komt. zet
hij zich opnil'uw in VOOfde n'rdediging
\'an hem dierbare wa,uJen in het grensge-
bicd russen le\'en cn dood, Ditmaal trgen-
over de t'igen wetlige overhcid. dit' zich het
rt'cht aanmatigt voor ieder \'an haar "Otl-
derdanen" ongevraagd de eindbeslissing
tt' nemen.
Het Jlternaticf is Jat je het w\-er niet b.H
komen. Dar vergr evenwel cen andele dis-
positie, Ik kende iemand die drie pakjes
sigaretten prf dJg rnoktt" maat dir alle
vermaningen gelaten o\'cr zich heen lirt
gaan ondet hrt motto: ~Het kan mc nirt
verdommen. Ik ROOK!" Ook deze Nr-
der!:lndl'r, leeftijdgenoot \'an Drion, had
.1ctief drrlg<,nomen aan hl"t \'Crl,ct tegen de
Duirscrs. Hij doorstond in Je jaren 1940-
'.H een reeks VJn gevaarl'olle ,leties waar-
onder enkelI.' spl"ctaculaire onrsn.lppin-
gen, Nadien. in de geordl'l1Je burgermaat-
schappij, bleef hij altoos op wek naar risi-
co en gevaar. Sociaal prominent en <,rn

Houwen kinderen. Nadat hrt bezoek
kloksbg elf uur afscheid had genomen.
kwam de arts binnen. De patii.'nt stierf
kon n3 middernacht.

In t'en oorlog staar hl"! burgerlijke doods-
tJboeopdl" helling. Zou het tol"vallijn dat
dal' onderling compll"lTIemairl" euthana-
sie-casussen JI1••.bel verwijlen nJar verlet-
servaringen tijdens de Tweede \X'ereldoor-
log? Beide voorbeelden bl"!rrfft'n mensen
die al.tief waren in de ondergrondse bcwl"-
ging en die uit diepe o\"l'rtuiging geieerJ
haddt'n. tegenover een onderdrukkend re-
gime het recht in eigen h,11ld tc nemen. De
collectieve ,trlld \',ln toen. l'en snijd I'oor
I'rijheid. ht:rhaalt zich op indiviJuel'l 111-
I'eall, wanneer eindelilK het recht op l'en
1l'lfgekOll'lI levenseinde a,ln de orde komt.
Nil,t iNiefeen beschikt dan nog o\'er een
"buddv" v;\I1weleer, ocrcid l'l1 in staal tot
finale hulp, 7-(J.llsin casus nL 1 het gevJl
wa,.
Een les uil de oorlog? "Vrijheid~ scoort
legenwoordig hedroe\'end laag op de Ne-
derlandse w;l;lrdenschaal.

wereld lijkt te triomferen, past hil'r tor slot
een profetisch cit.lat Jfkomstig \'an de so-
cioloog Jean Zirgler: "Door de Jood re
wrzwijgen, vernietigt hct kapitalistische
systeem de Illens in zijn dil"pste wezen." K)
ZoLlllg ons stervcn ,lis de tegenpool \'3n
..gewndhcid ~ wordt beschouwd, staat het
doodst.lboc elkl' morgen grzond wrer op.

•
11 lIol,I~J~. I'. Ior "n:.' .I,,'"'' dF()"/1Ici.!, .10""''''0'

l,,,re OHc .I,' dooJ. B,,,,,,, 197a.
11 IJ,'nl, ..De un"i"d",): ".In de doJelllke J""J, ,"'''

•."Imur",,,,iol,,):i,,,n< 'wk~n,,",):" i" H, '-.l" J<
Br~,lk{"'.l.I. Ik /)()(ld /0"-"1<"'/<>'K"rr,'rJ,,,,, 1'17'1.

31 TdJ •.••B. SI,'Tl'<" .. , \t'",,,,,m~ 0"•.•"crkhikn~jJ
cn on_r~,fdilkn,'iJ in l'ij""l, Ii,nl. Kal11p"" IWd_

4) ~,ilm". S_("~dk<>"f> I"'ml,'''. Ka",l"''' 1'1'11.
$) ;':"pl,'Y". r..LI/J"", "'.Idu ril """"A i" ,\'c,I<'rl,,,,d,

Am,,«J.,m I'IMII.
6) """Llre,.. C. '01' \<>c" •.n J,,,,J, R<l:"lcrinl: LU'

"""h, ,." e"'<>Ii",t>'inell •.•.•.""';,,Jc'. Am,r,'"f,,,,,.
-,,,ó%gi,d, nid,d",/i.lcl: 11>.nr,.1. 1%"',

7\ Ba,,._J. 'H<l '"l:"nr •.,'" .I•.klok'. AH'lrl: IM.nr.l.
19'11.

~) ZI<I:I,o, j,I.,', "I1',ml, "11,1 "'"r/. ,'SS." ,I,. ",(",1,,1'''',
r",i,I'Ii.\,

Or.Peter Hofstede is
culwursocioloog en publicist
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(Inçelonden mede\1eling)

Kennis is vrijheid
'Gids voor de uitvaart'. Meer dan
100pagina's informatie die de weg
wijst naar een persoonlijke, eigen
vorm vande uitvaart. Alles over
mogelijkheden, voorschriften en kos-
ten. Objectief. helder geschreven,
stijlvol geïllustreerd. 'De Gids voor
de uitvaart': een nieuwe, niet-commer.
ciële uitgave van uitvaartverzekeraar
AVVL.Een boek dat rollen doorbreekt en
grenzen verlegt. Want kennis .•• is vrijheid.

Maak f 27,- over op postbank 5 35 71
van AVVL,Diemen; vermeld op uw betaling
'Gids 2'. U ontvangt de 'Gids voor de
uitvaart' (gebonden, harde kaft) per omgaande.



~,
~, 0~
>~
<

1,
;~,
l,
~,
i,
,

i
;

~,

TE LAAT

Als ik doodga
hoop ik dat je erbij bent
dat ik je aankijk
dat je mij aankijkt
en dat ik je hand nog voelen kan.

Dan zal ik rustig doodgaan
dan hoeft niemand verdrietig te zijn
dan ben ik gelukkig.

R"'IlKO Campn[

Niet sterven na je dood

Al sillds j,IrCl/ heb ik t'en dOllarcodicil.
Zoa!s zo Faak /,,/(/ dt' aallsch,l(daaw'lII
11iet 10/11er Ie /IIdk t'll meillo/iele IIl1)lier'ell,
jJIIII/lt'r gt'llOeg, ma,1r /liet eell boek. ()p de
lociJal wo/ltmllkdijkeieefli;d 1',111 Iwadf
ja,1r Ids ik lIamelijk op ü,mrm/t>nl'illl miln
toel/l/l,llige liefde de geschriftelll'illi Edgar
Allü/l I'o/'. En sindsdiCl/ heb ik
II.:1Clilmerries.,I/(,minder dali hcl
vndu'i/m'lI Fall ,Ic lh'fde d,1II,/all de
illhoud 1'<1/1die boeken te wiJkn ûjll.
Eélll}{'ffhl,Jl Sldar mij lIog h,ldrsc1Jerp,
hiJila fe/terlijk. voor de [{t'est. Het
hulldelde {WeTcell g/'lIootSch'IP 1'<111
mellSI'/1die Ih/1/g"'arelI omh'/'end
/,egral'ell te wordt'lI. Om hUil üll}.;slle
iJe;;:W('rell,huddell ze bij hUlIlCI'en
gru(lombelllarclI bOI/Welllllet ingellit'u;;:e
electrolliscbe systemell die de /log lel't'lIdt'
'dode' ill st<latsleldcn om 11,11/bil/Ilelluil
ht'l grafwcer te ope/lell. [lIl1atllt/rli,k glllX
d,I'lrbi/l'all allt's mis, W,lt gruweli,ke
p<lssûges ol'er pmliek I'1llallgzüme
I't'rstik k illKolllel'erde.
Nouw,ls ik l'ooTdiell ullliet erg gelukkiX
geweesl ill dfges/otell ruimlell, m<l,lrdal
werd er n,lleûl1g Uilll dil OI'erigells
prilchtiK geschrel'CI/ wak,e lIiet wel beter
up. Onnodig dlts Ol/I de illIKstell tt'
Ilt'schrijut'1I die mij ol't'rl'idell <lIsik ill

latae "m'/1 ill de poli/iecellell tt,ft'cht
kWum Wd," mijll uet,e/JercidlJeid mi;
l'cl'h'lddig br,Ic/Jt. 1-:/1ook nll/oop ik mt't
grote liefdt' uijfliell tTilpPen ill pl,w/s l'illI te
ll'ûclitell op de lilt. Je bliJft er geWild bij,
1I1</,lrt't'lIhet'fje lIIuf is het lI<1tltllrli,kwel.
D<ltdOllorcodicil kUII//IIdus uls Kemepell.
W'alll het is "'dt mot'ili,k 0111 op /(' std<lllllit
de .lood ,lis Je IJilrtof IOl/xen door t't'1I
,/!Ida il/ ge!JTllik zijII. Ee1lhele opluchting.

Zoals de /IIeestt' mel/sel/ bell ik lIiet "dllX
I'oor de dood om Wilt er d,WTlI..Jel'elulfet'l
/I'eI is, milar 011/ wat er lIiet lIIar zal ::.i;lI.
l.el't'lI bifl'uoriJeeid. Daür /,<lIIXik /mg'll
Jül/ ell ht,t is I'oor mij dali ook
ullt'onrstel/Milr om te deI/keil ol'er mi'l/
t'i!{el/ dood. Een tOtdIt' dfwezight'id I'u/l
m/rulf, IJall ik die dellkl OI'ermiJl' dode
ul(. Dm is tueh 1'1'11rare f/lllstrtlaie.
Hij Milr"m Berk las ik ooit het l'er!Jail! 1'Ul1
,'ellllr(//IW dil' bua'/lop ('t'l/ wolk //Iel

g<'lrtJtxel/ kw r t'igt'l/ heg r,Ift'l/ is beziet t'll

Ik moet zeggeIl, dat Ii/k/lllt' lI'elWdt.
A/ldas heh,e er zo u'rillig iI<lI/,I'inti ik.
Aliss<"hit'lIschriJf ik dü,lrom ook wel zo
I'eel. Omlellmillsle lIog it'ls tt'Tllg te
k /1/111<'11 Zt'KXell<lIslIIel/sel/ 11<1l/Ii;lI
1}/'rdll'ijllt'1Ialleril'i Xed,,,1J/es,
herinllerillgt'll ell//lellingen 01'('Tme
1Jebhell. EII;;:o st<lat1'('/1hee/lel'en tuch
"iXt'lIlijk ill lJt'l k,lder II,m d<lt 1'111':!II{'/
.'!t'r/'ell 11,1je dood.

lngchorg \'an Tel"sding
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(InQezonden mededelingl

Zand erover?

De Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige
Euthanasie (NVvVE) heeft een verklaring
opgesteld waarin heellOrgvuldig i\'
geformuleerd dat de hetrokkelle aan een
zachle, snelle dtJod de \.oorkeur geeft hoven
een zwaarlijdend voortleven, Deze
euthanasieverklarinl-l i~verkrijgbaar bij de
\"Crenigin~, Daan'oor moet u dan trouwens
wel eerst lid worden voor minimaal f 20,"
per iaar, De \.erklaring kost f 12,50.
Het adres van de NVvVEis: Poslbus53.l1,
1007 AH in AmSlerd,llll. Telefoonnummer:
020-6793561.

Euthanasieverklaring

Als u denkt dat dit speciale winternumml'r
\'an de Humanist ook heel imere\'\',mt i\
\'oor ecn bmilielid, s-riend{inl, buur of
kennis
kunt u hem of haar dit nummer laten
toesturen . .\1.l;lk f 4,50 o\'er op giro 58
van de HumanÎ\tische Pers te Utrecht en
\'Crmdd heel duidelijk naam en volledig
adre~ \an degene aan wie u een exemplaar
wilt toesturen. \Vij zorgen cr dan \'oor dat
diegene dit nummerm'er Het Sterven &
De Dood onl\.angt meI een kaartje erbij
dal dit n,lmem u i~verstuurd,
U kUn! natuurlijk lelf ook een extra
nummer bestellen of een meet\oud
daar\'an - zo tUIg de voorraad strekt.
1\1aak dan e\'enwvecl keer f 4,50 m'er al~
u aantal exemplouell will hebben. (Dm
hiivoorheeld voor drie exemplaren: 3 x f
4,50 = f n,,'iOgireren), \\'cl~raag
duidelijk vermelden exemplaren van dil
speciale winternummer be~h:ld, 'Vij
lenden u de nummers zo snel mogelijk
toe. In (Ie maanden deeemher 199 I en
januari t 992 is dit nummer trouwen\, ook
in de hockh'lOdelte koop.

U kunt dit speciale
winternummer nog bestellen
of laten toezenden

Het Landelijk Sleunpuntl{(luwhe~deiding
in Utrecht gceft ecn 'Gid~ n,\ ecn overlijden'
lIit, Het i~ecn prakti\che handlciding bij alle
zakelijke be~li~sin~en die I-Ienomcn moeten
worden en hij het verwerking \'an de
emoties na het owrlijdcn van een dierbare.
Met \'Cd adressen en aanbcvolen literatuur.

Tcl.nr. van de LSR: mO-.lH868.

Nabestaanden vertellen hoe ze het afscheid van de overledene
naar eigen inzicht en met creativitejt organiseerden,

Beschouwende hoofdstukken over hoe we met verdriet omgaan,
hoe we tegen de dood aankijken en de begrafenisindustrie,

Met handleiding voor het regelen van een begrafenis.
3e herziene druk. 184 p,

f 29,50
Marjan Sax, Knaar Visser en Marjo Boer

lkheh
nog .lO"'Cc\

te Joen

---
~

~
overlijcien

In 'Ik heb no~ l-Oveel IC doen' be~chrijft
Frederik l'annell1ier het lieklt:proee\ \.an
lijn plecglOon Bori~. 0Pl'n 17deblijkt
Bori~ bOlbnkcr tc hebhcn, Op z'n ISde
sterft hij a,m dC1Cziektc. Le/cnd in hct bock
wordt duidelijk dat lllWel voor Bori~ al~ lijn
mocder en zijn pleeg\.ader de tII~senlil-ll-lende
tijd cen groeiproces i\'. Fen tijd wa,lrin ze hel
allc drie z,waar krijgcn te \'oordun:n. Maar
ook inncrlijker veel rijker worden.
Uitl-le\'crij De T oort~ in Haarlem, Prijs f 35 ,-

,,..,',.o"

Ik /Ilo,'1 upel'lIs aall mij" moeder dl'Jlh'JI,

1/I/'III.lIlI1'allll dl' tijd d,,1 Z,' ill ha
"";,l<Irdl'lIte/mis woO/uit'. Af iin moe.!/'(
11IId1'1'11 OIlgeh'",le optimistisch,' 1'11
heldere kiik Of} I)('t 11'1"'/1.Ze zag !J,'llel'l'll
in (dS"S. Zo '!<Idi(' ,'('/I (,ISI' ~'dil opgroeielI,
studa"'lI, gezill, IIl</Ilrook vall olld ziil/.
Ze 1'(lIId dat rlke (.IS'"zo Z'/I dhlr/lll'S Ihld.
Ook toen z,' krom lt',IS 1',111 de rl'umatit'k
ellllloeit •.•kn,,'g IIIet h('1 vi"d,'n van dl.'
woordelI waarnw.' ze iets wild •.•z"ggell,
~'t'rzekl'rde ze mi, d"t ook die !Jeriode l'd"

!JlI,Ulel't'Jll'eri boál'nds /',li/. Ook ill deze
LI,ltste folse ~'''II1Jol"rIt'll('11 WdS u' 1'1'1/
t<'~'rt'dt'lIl11eIlS.IJ"t ht'cft illdruk op lIle
gelllol"kt.
Ik bekijk dt' Z,lkm, uk/'( w,lt dit
o",lal1'l'rp I}t'treft, grll,l).:(JP de lIlolIlierdit'
",ijn moeder 1I,IIIX,I(.Op dit mOI/U'lIt
b"'l'illd ik lIIe ill 1''''11 (.ISI'W,l<Irillik (/robet'r
mijn 1t>I'•.•n zo goed "Is ik k,m, af te rolldclI.

Jan G1a~tra van Loon

(ker de dood del/k ik t'ig('//lijk h.d wál1ig
/w. Ik t'i"d!Jet lIiet zinvul 011/ me d,MT mee
/wzig ti' hOIlJt'n. A 1/1'1'11 ill /)i;zolltiac
situaties. /J<11zi/11situaties wJ<lrl,ij ie er
x/'u'vvn {'l'el/lliet ulI/lil'en kI/lil ('1I;r
i;'('lIl'olldigll'cg wordt gt'ColI/rollteerd mf'f
It' ster(eli,kIJcid.
.Iare" geledell heb ik cells (Til

iJnsI'I1I'liesoll !sukil1g 1J,1I1 ell I,lh" is er et'1I

ket'T ("t'1tkWi.l<uli.l.lrdig gt'Zwel i"mi'lI lif(
gevul/dl'lI. G,'llIkkig is dat <1111'/11.1<11wet'r
goed Kt'kum/'II, 1I/,1<ITik kal/lilt' mi,,,
ged,lc1Jtf'1Igedllrt'lIde die periodclIlI(lg
1I't'!heri/tlIt'Tell. Natl/uril!k Sf/Jrik ie. Hel
In'/'lIIde is echter d,11ik ook zuid, 'Md
1'<111;er {'alt eeI/IJstl',m mijn scho/ltiers. Je
mó.'l Jlif!ts mrt'T. \'ed 1',111wat zo
iJe/,lJIgri,k lak. is o(Ji'l!n Sl'<111gl'l'lI
/lekken;s. ZO'I/ situatie brt'lIgt op d<11
//Iom,'m ,'eli gro/(' I'eree,,~'o/ldigillg 1l,1IIi"
il' /t'!,,'''. j\!ll"r <lisje weer beta wordt, pik
il' dl.' 'oude' dM"d I',m;ul( wea op.

(ker de IIlmlia U'llamp ik zal stal'ell, kllll
ik 1111'ook IIl1l1weli,ks iets ~'o(Jrslt'lIell. Eli

,lis i" 1111' l'rol,lgl1J(}('ik me ~'()orbaád op
,h'dood, I/eli ik ~',/II 1Il/'IIi!tg d,1t /<' je /)ia
lIiet of! k Jinll'oorl,,'rád"II. J k 'Jeh
tnmt('('IIS u,eteell elltfJlIlI,lsil't'erkl"rillg
).:etekelld. Ik hoe( /liet Z(J Ilodig
kUl/stm,1! iX ill "'veil xeho/fd1'lt te wordt'lI.
Afs het ddll uiteind/'hik toch zo lier kotlll
en ik 1I0g de kans heh om 11'kiaell lIlssen
1'1'11aellt,lIie of 1'1'11beg",(ellis, d,tII lI'i! ik
d,lt I( ',I! het ml'nllllifi"IIl.'riendcfiik is ..

Leven in fasen

JIIII GIJstr,1 (',lil Loun is l'()orzittcr 1',111IJI't
HV
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Bewoners van achterstandswijken steeds eerder dood
~knscn in 'KhrLTst;mdswijkl:n in de ~rotc
steden gaan ~lt'cJ, \'roq;LTdood. (lil hlijkt
uit cpidl'rniologlsch onderzoek van Je
GGD in Rotterdam. Dl'ze cadere sterfte
st,Ut in nHltr,1SI 111('(de ,tlgemene tl'UJL"lh

J;lt mCIl<;L'n jui~t ouder worden. Hl'( is Cl'!l
symplOorn Jat niet :Ilken individu •..n in Je
ll1arge \-<lnJe san1l'nlc\'illg tl'TCc!llkolllCn,
m,lar ook çOlllpklt' buurten.
Deze w'lar~chuwing til'1 Je JiTt~dcur van
Je Rotterdamse GGD, prof. E. RoscJm
Abhing onlangs horen. Hij vcrWl'l'S J,l:U-
hii ook n,lJr AmslCrd,llT1<; onder/oeI.:
waiHuit Is gl..hk'kl"ll .lal Je ingrijpende
sraJwt'rmcllwing dl' afgclop..-n lien ICl.IT,k
grote gClondhrid,H'r,chilicll tIlSWIl buur-
ten niet hcdt vt'rklclIlJ.
ROSC,ll11Ahhing ,"crwees naar dl: uitlatin-
gen ~'an Je Z\\ecd~e hOllg1er,1.IrTIll'rhorn,
die onl'lOgs lel .1,]1de :-.1t'derland,e aanr.lk
V,IOwerkloosheid aloe leidt lbl de wak-
lozcn in ,led('IiJke getto\ \"erp.lupcr('n,
.,Ofsl'1lOon dil beeld nogJl krJS is, gegcven
de huidige Nederlandse H'rhoudingen.
,igllaln~rt hij lLtarlllee lOch een bedcnkelij-
kc trend."
Zo '1lIso/emenl k,lIl worden \"('rsl('rkt door
pLlIlncn loals in ROllcrd.Hll 0111aan Je
\Llas ccn wijk 1Jl'(T tl' 7('lIen \"oor grote,
durc kantorC-IJ l"tl Jure WOl1l11gel1... Het
p,ychologi,ch dfn'l van d •.•sl-hiuerend •.•

torem ,Ian de 1\1;1.ISop de men,l"n in de
nlCI weIvJrClJd(. huurten: ('en geHJei van
groeiende ai,tand, mag nid ondcrsch,lt
worden. \X'nklozell, al dan niet uit min-
dl'fhl'id,gnll'ren, (bejaarde) nll'Il';C1l met
l'('n minimUIll-lllkolllen 7\llkn veel moeite
hehbl'll al di •.•nicuwe praal in schril con-
trast met hunl'igl'n om,landighelkn te he-
gTlIPcn,
ROS<':;llllvree,t Itll Ill't scieclicprocc" .1.\1
volgens hem de beiangrijk'le oorzJ.lk IS
voor h(,t ont,taJII van IllJrginale groepen,
sln.d, \'('rder 1.11ga,m. "Ik oudl. ,t'llld,-
vl'fschillen hcbbcll afgcd;l;]Il. Idl'eërl OH'r
IWI nU! V;lIl mensen krijgl'lJ nu de over-
h,md, De s:lIIll'nkving i, driftig aan het
sdl'l:tnen. Dit leidt niet 7O/l'('r lot llieuwe
klasscn, al, wd tOl lIihloting van een
grol'P mindn bruikha.lT ge,Khte men,etl.
Voor de toekom,l moel men een verdere
I'erschnring van Je llla.l!sdlappell)ke se.
ledie \'Tezen. BeJrllfskn'n en overhl'ld
liJn gehiologeerJ door dO('lm,iligheldshe-
vordermg. Verzekcraars lulkn in tOl'lJe-
mende mat(' hun ri,ico'<; I'rohnen te oep,l-
Ien. :-,Jinlwe diagnostische 111ogdijkh('lkn.
zu,lls op hel g('bil'd van lil>gl'm'tica kun-
111"11de vC"Thoudingen wrdn aanschnpc-n.
Ol' \'Oortg.lande sdedie zet de solidariteit
ol1d('r druk. l)'larhit Ol1tsl,l,1l niet l'en
nieuwe SOCi,ll•.•piramide met .'Cle Llgen,

rna,H ccr,ler C('n opdeling met t'neTlJIJs
een grole groep oVl'rwegend werkenJe
mcnsen meI hun partncr, en killdcren, en
anderzijd, een klemn(' groep. genurgllla.
Irseenle memel] zonder werk, ml.t 1'('11mi-
11II1lUlll-inkoltK'n, dikwijl, behorend tot
clilturelt' minderhedl'n, ,om, aan de Jrugs
wr,laafJ en de gnJt'p gl'Ï-;oicerd gcr,ukrc
hela'lrdl'n. Ecn Vl'rmilllkring \"'lll de mar-
ginalr,atie is londcr extra Impanningcn
zekl'r niet te \'crw;ldllen." aldu, ROSC\l~

Abhing. ;...-::::".-/;

HUMA~ISTJec. '91!jan. 'Yl 17



Hm.1ANIST dec. '911jan. '92 18



HUMANIST dec. '9tfjan. '92 19



Sterven is leven met de gedachte dat het
binnenkort voorbij is. Dat is het besef dat je
alles voor het laatst doet.

Soms zeg je heel weinig of niets, omdat het niet
het moment is om woorden te gebruiken. Het
enige wat je dan kunt doen is een kopje koffie
geven, een bakkie troost!

De pijlen mct '~ecstdijke verwr~ers' bren-
gen me naar de tweede verdieping van het
moderne strt'ebiekenhuis Hct Twente-
borg in Almelo. Op de afdeling gecstelijke
verzorging werkt hits de Hessc, bumanis'
tiscb raadsman, smds 19!14 samen met ka.
Iholicke l'n protestamse geestelijken. Zij
ht'bben hel zickenhlm onderling verdeeld.
Il'lil'r heeft t't'n of lllt'crdere eigen afdelin-
gen, waar hij v"cramwoordelijk is voor dc
geestelijke vcrzorging van pati~ntt'n, Frits
de Hesse heef! dc intemive care en de long-
afdeling onder zijn hoede. De titl.ls van de
boeken op z.ijn kamer gevt'n al een indica-
tie waar hij mee heZig IS. 'r..1edisch ethische
kwesties, De zin van het Zlt'k zijn, Op weg
naM hcrstel, Begeleiden van stcrven.'
Naast zijn wnk in het z.lCkenhuis vervult
hij ook de functie van geestelijk verzorger
in een verzorgingstehUIs.

Klm je ddnXf'l'f"IIWdt het verschil is tussen
je werk ill het ziekenhuis en het t'erzor-
gingsteJmis?

'In het verzorgingstehuis zitten oudl'rcn
mt'r een gt'middelde lcdtijd van SS j,l;lr,
En mensen zijn daar ook langere tijd, Hier
in ht't ziekt'nhuis Itd je, naast lwk oude
lllt'nst'n, ook hele jonge mensen aan. En er
wordt naJr gestrt'efd om de opnameduur
zo kort mogelijk te houden. Dat maakt
\"IlOrde praktijk van het werk veel uit. De
problenutit'k die je in het verzorgingste-
huis tegenkomt is een andert' dan in het
llekt'nhuis. Dat merk )t' het duidelijkst bij
sIerven. In ht't verlorgingshuis is de dood
ht'el rt'gelmatig aanwt'zig.

Oudere mt'nsen zijn vaak bezig met ;lf-
scht'iJ nelllen v'an dingen, van de seizoe-
nen, van hun kleinkinderen, Ze groeien
Lingzaam lIaar de dood toe, Zeker als ou-
dert'n minder mobiel worden, sleduer ho-
rCll, slechter zicn, minder makkelijk hun
sociale contacten kunnen onderhouden,
wordt hun wereld kleiner, is als het ware
aan het uitdoven. En hl't sterven kan daar-
in hl'el goed zijn.'

Mddr is het zo dat ollde mensen nwkkelij-
h'r dood gaan?

'Va,lk wd, maar niet altijd. Kilk, oude
menst'n z.ijn geen <;{lort. Ht't zijn ook indi-
viduen. Maar Je maakt in ht't verzorgings-
huis vakt'r met' dat ie denkt: fijn, dal
lt'mand is doodgt'gJan. En dat iedereen in
de omgt'l'ing vall zo iemand, dl' kinderen,
klcinkimlc-ren en dl' vefl_orgers, ook zo rt'-
ageert. D,H men i~'mand gunt dar de doud
gt'komen is, want leven kan heel zwaar
zijn voor mensen in een verz.orgingshuis.
[ht wil ovt'rigens nict zt'~t'n dat de dood
altild welkom is. Ik kende een HOUW, ~Iie
,lltijd voor her potje thuis gt'Zorgd had
naast ha,u t'lgen eJrrièrt'. Dal was niel dt'
eerstt' de besIe. Die vrouw kreeg t't'n be-
wertt' en kon opeens bijna niets lllet'r. Ze
vocht met dit';l thankelijkhciJ, m,l;lr voor-
dat ze was uitgestreden, ging ze dood en
dM \'ond ik vrt'sclijk jammer:
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[n in het ~iekenhllis?

'D;ll is een hele ,mdere silllatie, Ik \\wk op
de intl'n~ive CUl" die bol St,l;][ van de (ech-
niá en erop is gl'richt om il'llland te be-
houden, voor de dood weg te slepen. De
p,Hii.;nt is vaak in ':ol11aof wordt kunstmk
tig in sla,IP gehoudl'n. Die is lKh dus \'aTl
wellllg bewust, ma;lr de familie d,urcnte-
gt'll t'n'Jart l'cn rJmp. Dat is een wcreld
van \.t'Ts.:hil, vergeleken met het verzor-
gin~stehul';. [k wt'rk ook op de longafdc-
Iing t'n d,u IS wéér :mders. Da,lr heb je
t'igenlijk Iwt'e S(lortcn pati~ll!ell, dt, cara-
pati~nten dic ;lb het ware Cl'Tlknipkaart
bl'bben, Di~' kOnll'n hil'r regelmatig terug
om bij te komen, een bl'l'tje lucht tt' hap.
pen, Va,lk stràt zich dat Uil O\'N vele
jan:n en zie jCU.lt iemamizich me11l,lal aan
11l'tvoorbereidl,tl is op hl'l einde. De aan.
vallen van ben,lUwdheid zijn soms zo hd.

tig;, dM lt'm;llld hij opname vl'TlUcht: ik
wil niet lllet'r. En dl' andere p,lliënten op
lle lon~afdding zijn katlkerp,lliënten.
Kanker komt \'Jak uit de lucht vallen en
die patii.'llIell worden dus plotsl'ling mt't
eigen eindi~heid gcconfront("erd,.

Komt !Jetwel eells VOfJrddt gelrwige men-
sen juu "iet willeJl als geestelijk
rdddsman?

'\X'e laten lllcnsen altijd de keuze, Als ze
een voorkeur voor een andere geestelijke
I'efzorger hebbcn, kUllllt'n ze dat ,lange-
l'en, maar dal gt'bt'lIrt hed weinig, Ik le-
I'CIlsbeschouwdiJkt' a.:htergrond blijkt
nil:t zo'n rol te srden. Kilk, de p,lIi~nt ligt
op zijn rug n:ur hl'! rIafond IC kijken l'l1
gaar n;llknken. Jt' bt'v-indr je tussen hoop
en vrees. En cr k~lll1l"n allemaal mell'l'n
aan je bed t'n die vr'lgl'n je hct hemd van Je
lijf; welke' bloedgroep heb je en ben je lid
van een kruis\'er\'niging. Dan komr cr zo-
maar lt'uund binnen met een karrt'tje en
die gaal bl<ll'd prikkt'n. Als cr dan iemand
aan je bed komt ziul'n, die niets wil behan-
delen, maar alleen maar wil luisteren, dan
maakt het de mel'ste p,nii.'nten nil,ts uit of
het een RK p,lstor is, l'('n dominee of een
humanist. lhn ga.1[ het om dil' mcns die
luistert die Jt' helpt door H,lgen te stdlt'n:

Er wordt vdak ge;;;egdddt gelovige men-
St'" makkelijker met dt' dood bmnen om-
K"dll, ol/u/at ;;;ijeen God hebbt'lI, een
/1ienwmddls. Is ddt {Juk jOl/U'e""!riltg?

'Nee, 0.11 is een dooddoeucr. Het is vcel
l'erder zo d,H mensen srCfWn zoals I.e ge-
Il'dd bebhen. Als menst'n kr.llllpachtig lc-
l'en, sIccds weer op safe spelen - en da;u
wordt het geloof soms ook voor gebruikt-
dan is sterven moeilijker. ALs IChet leven
kallzil'n ,lis een avontuur, ;lcceplet'rl dat ie
nil:t Wl'el wat cr straks gehcurt en besdt
dM de l'\'uwighcid nu be~int, dat alles wat
jl' nu doet niet mecr te ver.lllderen is, dan
ontwikkel je een levenshouding; die l1l"ter
tuerust om de (lood in IC leven op te ne-
llll'n. Sterven is leven mt't de vt'rwa..:hting
dat hl't bin11enkort voorbil IS. D,1t is het
bcsef dat jc alles voor hl,t laatst doet. D,lt
je nu voor de Llatsle keer dit selloeu met'-

m;l,lkt, Dal dit de laatstt' kerl'n zijn lbt je
de mensen van wie je houdt, ziet, srrl'ekt,
aaIH,lakt, Dat je werk afgt'lopl'n is . .\let
andcrl' woorden, dat alles dM van wa'lrde
is de rCI'ue paSSl'ert en d,lt je wt'cr op-
nieuw, g\'dwongl'n door he! sterven, moet
bekijken, Waardoor ie opnieuw gaat we-
ken wat nou l'igenliik van belang is. Lht is
een Icvellsd.l,ld, Daar ligt in miJIl wl'rk ook
de nadruk op, Sterven is il'ls W;Hlevtnden
doen. '

Begeleid je (lIJk familieleden?

'Ja, en u.1t is met gelu,lkkelijk, Bij de fami-
lie begint het rouwproces vaak als de pa-
tii'm overleden is, Die processen lopen niet
synchroon. De srervendl' is vaak al bezig
om ,lfscheid tc nemen en zijn eigen levens-
eindt' tt' aanva,lrdt'n, terwijl de familiele-
den cr nog nil" aan willen. Ik zal je et'n
voorbet'ld geven. Een rijllje geleden werd
me gn'raagd of ik bij een parii.'nt wilde
komen die zo zil'k was d,lt hil binnen af-
zienhare tijd duoll ZOl! gaan, Hij was heel
Listig voor dl' vt'frlegin~ en die kon met
ziJn mOl'ilijke gedrag nil,t uil de voell'n. Ik
ben n,lar die m,lll toe gegaan tildens hct
baoekuur, toen zijn vrouw cr was, Ik lwb
kennis gt'maakt cn verteld waarom ik
kwam. Toen kTl'eg ik het hek vcrhaal. Ze
waren ontzettend boos Ol'l'r ,Illes wat cr



fout en ontereehl wa, geheurd. Ze hadden
kritiek op artsen en verpleegkundigen, En
op een gl'ge\"en mOlm'nt lel de Illan; als ik
een n1l"~had, zou ik u een eindl' aan m;)-
kl'n, Da! beeld \'an dat mes paste helem;ul
nit'l bij die man. Dat Vlei me op. Ik heb dat
gesprek toen afgnloten en voorgesleId 0111
meI hen beiden Jpart nog een keer te pra-
ten. Toen ik met de man alleen was, kwam
ik terllgop dalllles en vroeg: hl'cfl tbt me,
iets met booshL'id Ie maken? Bent u boos
omdat cr een einde aan IIW le\.en komt,
tcm'ijlll er zelf de hand niet in hebt~ Ja, zei
hij, 111 dIe richting mOt't u hel zoeken. Ik
heb toen met hem gesprokcn m.er zijn ein-
dc en in honene hij dal kon Jccepteren.
Hij bleek Je L1'1(stl"tijd zijn crnde fe kun-
nen ;\;\nVaarJell, maar zijn vrouw was nog
S(L'L"thhom over alles wat er wa~ gt'beurd.
Du,>hJd zij lllet hem een mOr( deal geslo-
ten 0111samen ooos te Liln tegt'n de re,>1van
de wcreld, Tot'n spuk ik IlIt't zijn vrouw
en die lei: ik probnT 1l,lJst mijn lllan te
staall en ik b'H hl"m nit"t alleen, Ik \H'CS

keer ging ik tijdens ht.t hezoekuur bij hem
bngs en de gain,>lt'den zaten om ht'm
heen. Zi]/Jgt'n toen d;l1 ik et'n aparte posi-
tie rnnam voor hem en dan i~ hel mot'ilijk
om ret:ht tt' doen ,un iniereen.'

Zij" familie/edt'" di/lil/iet j<l/oeys, omd<.lt
jij juist int/e /a<.ltstcfase l',m ('eli lel'el/ et'lI
beter crmtact IIlt't iemam{ "t'ut, da" :;ij
"{'IJIJe"?

'J.l, dat gt'beurt, Illaar meestal lukt het IJle
om Jelt in goede banen te leiden, tiet komt
ook voor dat de familie me vraagt orn dl'
uitvaart te doen, t'l'n hele eer vind ik dat.
:--:<1tuurll]kOH'rleg ik dJn 111t.tde Llmilil"
mer w Jt ik fP wggen tijdens de toespraak.

Ik v>"Ilniet alken mijn ei~en wrhaal vertel-
len. Ik lq;er tk nadruk op dal ik maar kOr!
OJlHad heb gehad en dat dl' familie
iemand veel langer hedt gekend. [k moet
er nit"t a1l,'en st;l,m, 111;\;\r\'oor,ll ook na-
mt"lh dl' familit'.'

een Illtensin' Gue. ZL' weten niet w,1t ze
mOt't("1\dtlt'll als n: bij het bt'd \1;1;111.Vaak
IShun gelil"fde 111coma of wordt kun~t1l1a-
tig in ,>Lup gehnudell. Ze voelcn lich on-
machtig l"1IstJan er 1lll'1lege handt'lI, geim.
pont'erd door d,' Illat:hinerie die cr rond.
om hun geliddt' ~t;)at" Ze kijken vaker
na;lr de ,>bngen en dt' buizen dan naar het
hooid, het gcb,1t. Een tijdje geleden zag ik
ecn Illan '>laan bil zijn \'[ouw. Zijn HOUW
h;ld een kind gebaard ell wa, daarna in
comJ gL'raakt. Hij stond dJar met Ct.n war-
me 1'1\ aan te 7wett'n, I'olkomen ontrt'd-
derd. Ik lei; mJn, je staat vreselijk te zwe-
ten, !Wt'f Ie JJS maM. DM was de t'er\1e
stJp, DaamJ heh ik benoemd wat hij voel-
de: je wilt W;lt tegell ha;u lt'gf;en, maJ.r je
weel niet wat en je hem bJ.ng tl:u le je nit,t
hoort. Ja, lei hij, dt' verpleegkundigen lt'l-
den dat ik tegen haM lJloet praten, lIlaJ.r
wat moet ik in hemelsuaalll zeggen? Nou,
/-ei ik, v'ertel haar ho,' het meI h"t kind
gaat. Toen heb ik het gordijn dicht geJ:1an
cn heeft hij tegell 7,ljn HOUW gesproken.

Lijden is zinloos.
Lijden kan wel
positief uitpakken,
maar het is iets
wat in principe
moet worden
vermeden.

hJ;U erop dat hij ergens anJers allt'ell rnL'e
w;1\ Jein met zijn hoo,>hL'id, Dat hÎl alleell
stond IIlct lijn gt'lbdllen over .lt. dood.
Dat was de slemel voor het slot. i);J;Ull;l
\\,;Hen die twee meI dka;lr a,m ,k praat
over W,1then bezig hield en nIet nwer ~a-
men hoos op anden"ll, Zo Lil' Je dJt i.lmi-
Iielcden een ;mder pro,-e~ doorrnJkl"n dan
tic slervende en het is moeilijk om bL"ide
processen tegelilk te hegelt-idell en bij el-
kaar te brengen.
Soms krijg ik et'n contJct met een sterven.
de, dat intiemer is dan tuss,'n de ~t,'r\"t'mlc
en de familie. Eelllijdit' geledL'u ontmoette
ik l'en man hit'r in het nekenllllis, dit, voor
ZiPl gL'ZlIlgeslotenl'll dominJI1( \\';lS, maar
tegenowr mij W;lShij opengq;J;lll. Op t"t'n

U'tlt is !'(Jor jou de kem I'"'' je werk? Is d"t
troost get'e,,?

"Ik ~u I"ij;ludil; te~ell{)\Tr het woord
troo~t. Troost is in de e("rste plaats ,"en
onduideliJk woord, het is tt. ruinl. AI,
Illens,"n een ramp ol't'fkomt, hebb,'n ze
een n'rnauwd bl'wlIstzijn en 7.lwken letter-
lilk stl'un, hou\Jst. Dcn LlIl jt' nog ~een
troost uoelnen. On'r troo\( k;lII je p;lS
spreken al, de ontlt'tling voorhij is, Op de
imensl\.e Glre bijvoorbeeld V,1llg ik fami-
lieleden letterli]k op. De voll;emle 't;lP is
inform,llie gen:n, uitkggen. Oa;lrna Haag
ik luar w;1t z,' denkt"n, hopen en Vn'Zt11.
Vaak loop ik met hen mee naar het b,"d,
want mensen t'rVMen l"L'nhogt, drempel hij

N,I een tijdjt, kwam hij achter het gordijn
v'llldJ.an llIet tranen in zijn ogen en ben ik
met hem meegdupen en heb ik koffie voor
1ll'1ll ingeschonkt'n. Soms zeg je ook ht'd
weinig of niets, omdat hClniet het moment
is Olll woordcn te gehruiken. lcnlJnd 7.it
d;lII nog lO \.01 en is bezig om alle~ op t't'n
rijtj," te krilgen. Het enige wat ie dan bn
dot'n is een kopje koffie ge\"Cll, l'en bakkie
troost! Er wordt \.ersl.hrikkelijk veel kof-
fie gedronken in de gezondheidszorg.
Het tweede bClw;l;\f d;1t ik tegen ht"t
woord troo,>t heb, is d;lt ik het zo'n christe-
lijk woord vind. We leven in n'n christelij-
ke cultuur en daar heb ik als humanist
voortdurend mee te n1;)ke1l. Voor een aan-
tal christenen zit er troost in de gedachtc
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Als een vrouw een dood kind baart en een ander
wil haar troosten met de opmerking dat ze nog
jong is en wel weer een ander kind kan krijgen,
is dat haast een belediging.

d,lt lijden gocd i~, nit,t voor niets. D,il (;od
het zo be~<:Ilikt hcelt. Ik vmd hel eng ;lls ik
mensen in 'lanbidding lil' kijkcn naar n'n
kruis wa.u Chri\tll~ ,1an hanKt. na,lr lo'n
lijdende lllen~, Ik vind d,u cngin dl' lin \'all
gril'zclig, ma:'lr ook in dl' 1111 van wrcngd,
Als hUlll,lllist mt"rn ik J.lt die (hri~tclll'11
over dt' bedoeling nn Christus zijn Iwen
geschOlen. \X'am tLH lijden is t."rwel in de
wereld, maar Jeu kan)\' niet goedpr.uen,
Ook niel vanuit n"n gdoof, Ik hcb le\ gl'gt>.
\Crl aan wrpll'egkutldigl'n en stdde heil
altijd de \'ra,lg: wat I~ de "in van hel
lijden?'

Wüt is eie :i" VII" I,et lijeien VO/KellS jou?

'Lijden IS zinloos, Lijdl'[J kan wl'lpmilid
uitpakken, Illaar het i~ ict\ w;H in prinl'ipt"
l1loct wordl"tl vcrnwdell. Als je een ,llldn
ziet lijden, mOl'! jl' dil'gene helpen. Het
gaat nom hl'l lijdcn te \'t'rmilldl'T\'t1. En
niet Icggt"n JJllijJl'll goed IScn dal k da;u
~ll'ln van wordl. Dat is va,d, dc troo~1 dil'
worJt gegcvcn.lJal vind ik inhumaan. Lij-

troostb.I,lr is, D,u zou k moetl'tl ,Kceptl"-
fen, Troost l'l'st.l.lt ,1l1I"Cnma.u als dcgenl'
dic lild! hrt als tromt erv,urt, Ik m,lg blij
lijn als ik Imjn wnk 10 gocJ dol', d.lt een
,1I1dl'r door het et"n of ,mdn wal ik JOl' ol
leg. Hoost vindl. Ik kan mc hijvoorhceld
('Cll m,lll Iwrinnnl'n, dil' opgt'nOmen wnJ
in hcl H'Tlorgingshui~, Een hl'le kvendigl'
m,m, dil' loorldurl'nd gl'itlljl's m'lakll" en
alldl"rl' lwwutwrs (lP dl' hak 11.1111,Hij Iud
vrocgn \'l'd gdl'Hlgrafend, nog IIp Jc 0\1-
derwctse nunil'T lllet gLlspLllcn cn toen
krceg hiJ Llllkn cn IOU dood g,l<1n.cn dat
WiSt hll ooL In hct hcgln was hij nug hl'eI
levenJig, Iluar bt\'T \Ind hij ••til Ier el1 sril.
In" Toen hcbhcn we gcsproken o\'Cr Jood.

met d~' l<ic,llen Jie R'm,md hedl, mei dl'
wrw.Khtingl"n, de OI1Uilg('Sprtlkcll hllOp,
\'cd I1ll'ml'n H'rlltipl'n in dal vcrdril'l, hl'!
i~voor hun idl'l' alksolllvatlt."nd. lij kun-
m'n t."fnil'! 111lTrobje.:tief tegelu,1ll klJkell
('Tl du~ ook geen kcu/es lllakl'n, Ik hen
geen troosler V;1llberoep, Ik help ml'nS(,l1
grcer te krijgcn op hun verdricl. \Val cr
piln Joet, W.lt cr lekltr~ldknd is. wdk
\'ertrouwen cr is gl'schonl!l-tl:

'J,l, cr wa~ op dc 10I1g'lfdding eeu 111,111uit
l'l'n p1a;Hs hit."[ in Jc huurt, l'cn Olt,,!l-rl'
man, Hij wa~ niet gctrouwd ("n stond up

Ik ben geen
trooster van

beroep. Ik help
mensen greep te
krijgen op hun
verdriet. Wat er
pijn doet, wat er
teleurstellend is,
welk vertrouwen
er is geschonden.

dcn kan 10 Ju,:p lijn d;H tllCn,l'l1 er stuk
aan gaan, 1);]11kan ie <lllel'n m,lar Ila,lSt
iell1,IIlJ g,I,1ll zitten l'l1]e monJ houden, En
ill iedcr gc,'al niet Je 'lIlda dl' hoods.:h'l[1
gl'\'l'n lLl! d,lt lijdcn a,lI1\,l;Hd Il1lWt
worJen,
Tromt'" \;1.Ik ook 10 dOl'nerig, tem,ll1d
h('eit I'lnlril'l. dus mOl't ik lI1illl ,Hlll om
lellland hecn sban, .\la,lr SOIl1Sk,1Il ic lTti
lik krijKcn als jc d,lt JOl'l. D,It1l'm;lIld '-cgt:
d.1\ wil ik nil't,l.l;n me 10<:11,Als el'n wouw
cen Jood kind h.I.H( I'n l'l'IJ ,lnder wil h,IM
troosteTl met dl' opmerking d,1I zc nog jong
is en wd IH"l"rlTll ;lllJer kind k,ln krijgl'n,
is d,lt h,l;I,llTJl hdedig1l1g. Dil' ,llhkr wil
troo-rl'll. voelt zich vI'rplidll 0111troost ll'
bil',kn, l\'rwijl Il' op d'lt 111'1l1ll'nr011-
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g'lan, Hl"! W.1Shcri,l cn Wl' keken n,lar
huitcn el1 1.,1gCI1de wn onderg,lan, \'('l'
'pr,lkcn Ol'l,r stefn'tl in 1\'Tlllen ,',111fOlo,
grafie. d.1t er 10 weinig lidlt W,I', dat dl'
gl'\'ol'lige pLI,J{11Il'tSIlll','r kOIl ontv,lTl/-:l'll
cn d,lt er gn'IJ hcdd 111eerop kW,l111,Hij
hlcl'k d,ur troOS! in 11'\indl'll, \'orldc zich
H"rdri<"lig. l11,ur mocht 1',Hl zichll'lf nu
doodg;l,ln, Troost I' p,ls troost als hl'l als
/0<1,1111.1'wordl ,"rI',UI'n, JI' gceft lllen'en
gl'l"l1troost. lij lock,'n troosl:

,\1,1<11"..lIs je IIlt'IIS"" Ket'" truost g••••ft. w,lf
dm' ie d,m?

'Hl'1 \'l'n1ri<"t \\;ll rt'nund hcdt, Iwl'tt tl'
nl<\ken l11l'tbltthl'l] ,on .kuken van vrocgl'r,

het punl na,lr huis Ie g;lan OIn tI' ~Iel\'cn,
Hij was hel'! stil. Dl' vCTplcging ll1aaktl'mt"
op hl'm ,Htl'nll'n ik heb die 1ll,1llopgczo.:ht
en 1l1l'Zeif hl.k('nd gl'm,ukt 'lis gn"II'lilk
\'l'rzor!,er, humalli'lisch raadsm,l[1, Dil'
lIIall was heel gdol'ig, AI pr<1lt."ndlJI'cr het
gelooi. O\"Cf hol'\"Cel hl't I"our hcm b\'le-
h'ndc en in hoen'rrc hij cr steun a,ln hrdl,
\'Crtl'ldl' hij mij 1"t."1lsterke jeugJherinnr-
rmg" Als kinJ h;1(1hij lastb<lar bcleefd J,1t
hij opgenomen wcrJ in Jc gl'n;uk van
GoJ. J uis! nu hij It."gcnlij11cig<'ll ICH'IN:in-
dl" aankcek, was hij d.1I gCI"Ol'1,'an UitH'f-
koren tc li]11 helcmaal kwijt l'n daar wa,
hij vt."r~chrikkclijk vt."rJTlC(ig o\'Cr, Hij
hkel.: dus geen vcrdrict te hl'hhl'1I omd.u
hij dood glllg, m,l,lf (Jlll,lat hij zijn (;od



kwilt was.
ECIl anJ •.•r voor!'l<:dJ, MJnncn VJn in Je
veertig, Jil' kostwinner zijn, voden Zil"h
verJntwoorJeli)k voor hun Houwen kin-
Jerl'n. Vaak hlijken zij het niet zo l'r~ te
vinJt'n Jat lt. Jood gJ,In. mJar d,lt ze
Houwen kinderen achterlaten en .k ver-
antwoorJdiJkheid voor hl'n llil'l lHet'r
kunnen waarm,lken. Dàar zijn ze ver-
drietig over l:n nil'l ov •.•r het feit dat ze
sterven moeten,'

Eigenlijk werk je up IJl'! sIIijvlak 1',lII/el'ell
el' duud.lloe (IQ(Jrkom je d"t je l'fflJrldll-
"mimet Uil tenll;II""/ Xel'ot'! roml/oopt?

'In de eerste pLuIs word ik nier geconfwn-
t~nl mrt mijn t'Îgen eindigheid. Dat is
tlKh een ander verh,IJI. Ik hl.h wd eens in
een lTaining meegemaakt dat je IC elgl'll
uitvaart moest opschrijvt'11. Dan word je
er pas met j•.•neus ingewreven.
Het ligl \'{'rschillend. D•.•ene silll,uie grijpr
me heel erg aan en legen de andere situatie
kijk ik wat ob)ectirver '\<In, met een pro-
fessionele houding. Af t'n toe ra;lkt het me
('Iwrm en !leem ik ervaringen mee n,l.Ir
huis. O,lJrom heh ik nl('zdf aangt'kenl om
op \"Ti)dagrniddJg niet nog gesprekken te
voerell, die m(' zo kunnen hd,lsten d.lt ik
t'r het hde weekend slapdoos van hlijf.
Want dar is wel geheurd.
Als ik vijf echte gesprekken ht'b op een
dagdeel, Jan zitten mijn oren en mijn hJrt
vol. Dan kan ik nog wd wat papil'rwt'rk
doen of vergaJt'ringen kiJell. maar niet
meer met pJliënten sprl'ken. ,\tl ••.•stal ga ik
na •.•en gesprek eerst '];lar mijn kJl1ler en
schrijf ik c\'en op waf cr is geheurd.
Weet je wat ik vroegcr {leed? Fietsen. Rij-
Jen, rijden, rijdt'n. En op t'l'n gegt'vcn mo.
rlll.'nt dacht ik; hits, waar Iwn je in he-
melsn;\<I1IIlIIee hezig? Dit is Ilt'lellla;11 vt"T-
keerd. Wam als ie op zo'n fiets zit, hl'h je
als het ware oogkleppen op. "-kt dt' hl ik
op oneindig vooruit. Tellen hoewel kilo-
meters ie fietst, hoc h;ud je gaal. Dl' wereld
schiel JJll je voorhij en in je werk geheurt
Jat ook al. HelemJ,ll foU!. Ik zou t'igt'nlijk
,1,111Je wJt •.•rkanr moeten ga'H1 zinen,
dacht ik, staren na,u een dobher. En dat
doe ik nu lo'n twee ia,u. Het ga,J1 me niet
om de vis, maar om het vissen. Als ik thuis
kom, na,lgr mijn \'TOUWaltijd: en, Iwh je
nog wat gev,lIlgt'n? Ihn antwoord ik: Iwe,
ik hl'h niks gev'lIlgt'n, nU,lr ik heh ht'erl'ik
gevist!' •

Het helpt altijd maar even
Op alks in het tevel! kun IC"ti <'t'n .lntwoor,1 vcrl.lllllt'n. op H'T<lrrel
n'lUw('lijk". ,\j'n hoekenk'l~t kf<l'lkt (Illdcr hO'Ign~ i,~ht ".lIl dl' pllglng<'n <'In hel
he'.I,UII V,ln et'n !egilirn,ltil' tt' "OOTzlt'rlW'IJrt!o"r o,)k het venlriet Il()g \\' .\t
lijkt. m,lar wat m,)et JeeTllWl',lis iem'lJld nUlT dil' b,)("kelll.::l~t zil dil"w'rdrit'l
ht'éft; 1."11niet l,o'n hee!lt". Je l.cl koffie. ,k ~rut1lPt"Ttw'H.Je lIJdt l'en bn'l)e lilt'!
dl' ander mee, ,bt wil Zt'g,~en; Il' \1,,11jl' nmr hl't' iij <'[;l,ln 1')(' Z,)Uzillll'l1 ol'
hetlO'lfde ogt'nblik 'l:hlll1Ie l.I.\{wnT ~an )l';l f. Hl'm l\ helol'erkomen . .1il hoopt
dar h"t jou be\Il.l;lrd hliJft, IJ,lt i\ dl' ,1f\l'111<1.Ong"H"t'r dit' 1',111lTn ufel.
Owr I'lTdrin v,11tewnvct'llt'zq*ell ,11,"va het lt'\"('n, ,lilt" dll'. beh,II\'(' al, It'
het ht'bt. 0.111 houd kie Illond Wl'1.D,lt deed hij ook. "OmJ.lIle lelfel'll kt'er
af,dlt'id moet nemen word je <.Lur hlijkh:1.lr al V,l't t'('tl bet'lJl' .UIl gnH'nd; ht"t
hestaan I~l!lefsandersdan ,lf,,(hl'ld Ilemen," lt'i Ik.lli) knikte.I):!1 IOUhe~I,
., \X'cntlen .un JO'cigt'l] ,1î\l"llt'id, Il)li)kt h"t Il(lg W,lt. J\ laar of hel wal is?" Hij
zei niets ... .It' word! gehorl'n rIln ,1•..zekerht'id d,llll' ,l,ln dil' gcl'()orre zulf
,tl'nt'rl. Zou It' ,LHbq;rill't'tl. d,Hl wa, t'r ook geen \'t'rJrier.Je t>egrijp! dus nit.t
waan'n't'r je eigenlijk \'l'rdrit,t hl'bt." Hil ZWt'eg. Hij h.1J lenund l'erion'l]
w,ureun hij buitenspOrig gehedn '\,lS. HIj" ,I>net Ilt"zigel.'n bet,tk dl' ,IIH.lerIC
won1t-n tOl.'ndil' :lnJn stierf. HIJ ronde n1<'thet It'pellje in /n kopjl"
lllrnlllt'nlallg. !1<'1kopJe wel, leeg ... 1k \"T,ug ,,'a,lrnm)t' van il'lll.md ;lf~rheid
lllo,'t nt'men i, dael kit- I"f,l;lg ,1I,; " ,1.ITO!llI\''t'm I ,tra ks il,de rt'l'n ;lfsrh cid \';111
mij,le 11l'bt,op eell vent'. vrn-md,. manin missrhlen \'<"rJrief owr iud t. •• Ilij
ronde. Hij zweeg. Ik proht'erdt' nog W.lt woorJ,'n en gt'd,lt"hfell uit; mi"..:il't'1l
J,lltuSSt'll dUlzelld woon1L'n 'lhild wel tUl p,ur goei,' lillell, ~Ollld,1l je Ie me!
hem ~'en'e[llelvlgd hebt, g,l jl' It'lf L'erlbeef]e dooJ. En to(h ben It' d'r nog; een
beelje gest{lrVell, 1ll,1,Hnog hekmaailIl leven. Soort niem,lml,l.lnd ..... II ij
stopte met roeren. grng Tl.'chtop zitlt'n. hq::on te preHt'n. Er W,lTl'1lt'en p,I.1r
woorden '!<Ingekomen. _11wist ik niel welke. Het verdri"t wa, er nog wd.
ergens in de ho<,k 1'<10dl' bnwr. ma.lr het T:lak!t'l,lIlgl,l,11\l bedolven onder de
nagel!. de '\llIwoordt'n en opnit'u,\ l.k vTclgt'n. Zijn \"['rdrict \\.h. eI'elH)l'S,
ab,tr,Kr gewof(1t-n; de an.lt(Jlnil'\,ln het H'rdriet, He! 1,)\ \'an Je ll1en,eT1lil Ilt"t
algemeen, niet ziinl'llcnde lil hef hi)l<lIlder. :/." knil het t"T\\ l'er t'Yen mel' dm)r_

\X'e redelwerden tWlT UUTl.111gJ.1t het t'en ;l.lrd h,ld. Ik t'lle filoso"f na de
'lllJcre wt'rd overh"op geh;laltl. \'1iewI,tt'n hef w'rdriet ergens in dl' LUller,
da'ITOm wt'Td hef nog nl't niet gelmeg1ilk; ~'ed ,d1l'ddl' 111"\niet. Het W,ISnet ;11,
\Toeger, toen hij nog lIlt'r I'n !\Iceën bngskw,H11: dt' kamer slond lell slont'
propvol woorden. \Vie ma IJt;1\"('rdri"t p"IJf, k,lll ht't lijlle elCl1 \'ergt'tt'n.
i\oellll'n Ie iilo\ofcr<.t1, Of ,1h,traht'rt'l]' Ook wel; ohjt'l"fin'n'll. In itdt'r gn'al
w,'rkte hel wel. Die aV(lIld.
~Zoekel] H'rOlldl'r~teh tl.\!le l'en antwoord lulf vilhlt'll. Er I, 1::t'('l1'Illlwoord.
Niet op de '''lag 1l;\;Jfdt.It'gitim.1tie ",In het hestaan t'n dll~ lIi,.t ol' Ik I'r .l,lg
Waaflllll je \'erdrie! kunt h,"bbcll owr iel\ d,lt Ie llIet hegrijpt'll kunt, Of er 7iin
duiz,'nd anl\\'oord"l\ dit' elkaar teg"I]~prek(.'n. Ihr is hl,tit'l fdt'. TlKh hllJf j•.•
zoeken .. , Vreemd i~d.u elgellitlk," lel hil It'n ,roU,', Ikt ,chn'n, ondanks
alle" "Kh [Jog e,'n upbeur<'ode !,t'J.lrhr,'. Dal I,'ek hem (lok \\e1, I.o'n bl't.tlt'
tt'nmin,te.
"Ik Wtef nid of het legeh,)lpell hed!," /t.i ik. fllt'1l hij Wq?,gill~. .,:'..:ee.m'lar het
hedll1le ,'ven afgelel<I." zei hil . .,D'Jf I, eell goeJ,'ddillitie \',111iilos<,fit'," zei ik,
..hel helpt fen~lotte niks. nl.\ar hel 't'rZt'f de Linnen 0'\ elI."

Hij zocht z'n (om'lCrskUld~. St.lplt. 111.Reed ,bil \\'q; zual, hll gekollwll \\',IS;
huiknJ,
Ik hedod; frlo~"fil' heipI ,Ihijd 1\t'1oen, m,l.Ir 1':111het \ t"fdril't I..II/T het nooit
wmllen.

Wim Kayser

\1;/;111Ktlyser is publicist ('/1 proWJlnll/<I111<lker bij rJt/f() en televisie
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Cremeren of begraven?
De slag is nog niet gestreden
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De keuze tussen begraven of cremeren is nog niet zo makkelijk. Men
zou wel een ouderwetse begrafenisdienst willen, compleet met
plechtige zangen opbaren thuis, met een koets ten grave en het laatste
stukje gedragen door bekenden. Maar het iszo'n gedoe. En dus wordt
het vaak een wat steriele, onpersoonlijke plechtigheid.
Hans Wynants overziet kritisch de mogelijkheden.

HOt"veei \'crschil van rnrnÎng l'r ook l
over het hiernamaals en het leven TIJ. d,
dood, over wal er na ht"t overlilden nWI

het ~toffclijk overschot 7,;11gebeuren, i~
iedt."rccn het wel eens; hl'! zal binnen af.
7jcnbarc rijd tot swf vergaan. Maar !anI'
niet elke manier is in :-":ederland toege-
staan.
\'Vil"cr de voorkeur JJ.n zou geven terug tl
keren naar dt."natuur door z"o stoffelijk
overschot door vogels tc laten opeten -
wals de P;usi's in India dal praktiseren -
vinut hier wetten in de weg. Wan! hocvee"
bl."grip ook voor andere culturen, hel tc.
rugkncn naM Je natuur via de magen van
kraaien en gieren doet Vdl."ll van ons wat
barbaars aan. Net zo min is het in Nedt'r-
land toegestaan om de ovcrk'ucnc op een
verhoging Ie plaatsen rn Ir wachten tot er
door de werking van wrer en wind nog
slechts een geraamte is ovrrgeble\'en, eell
vorm van lijkbezorging die vroeger ge-
bruikelijk was bij verschillende Indiaanse
volken,
Maar wie voor het eerst 1.0U horen d;lt wij
gewrnd zijn dl."lijken in de grond te stop-
prn om ze daar bloot te stellen aan schim-
mels en banerie~n, zal dat ook niet al~ de
hoogste vorm van beschaving be-
schouwen.

In Nederland is de keuze wat cr mei het
stoffdijk overschot moet gebeuren be-
perkt tot vijf mogelijkheden, in de prak-
tijk eigl'nlijk maar drie. Zo is hel wettelijk
tocgrstaan jr lichaam ter beschikking te
stellen van de wetenschap. Maar wie ZIch
voor dal doel wil aanmelden bij ~én van
de Nederlandse univrrsiteiten loopt grole
kans afgewezrn te worden wegens ovt."r-
vollt."aanmeldingslilsten.
Ook dt." mogelijkhl."id om ht."t stoffelijk
overschot op n~e overhoord re zeTTen,
bli,ft heperkt tor pl."Tsonen dit."t."rgem J.an
boord \.an t."enNt."dl."TLtnd,schip zijn over-
leden, Het 'rén-twee-drie-in-godsnaam'
wordt steeds zeldzamer nu koeltechniek
en luchttransport het mogeli]k makt'n de
overledene n,lar Nedt."rlJ.nd te \"t."T\.oeren.
Zijn de eerste twee manieren van lijk be-
mrging vrij ll.'ldzaam, de derde wettelijk
toegestane manier, \.ervoer van het stoffe-
lijk (Jvl."TschornJ.ar het buirenland, komt
\'l'eI vaker voor. Buitenlanders die daar
prijs op stellen, kunnen na hun overlijdl'n
bij hun familie in het land van herkomst
worden begraven, in gebalsemde staat en
vergezeld van een herg administratie
waarondl."T her 'laissez-p'l»er', het dodl'n-
p.l>poort.
De twee andere wettelijk toegestane wijze
V;ln lijkbezorging lijn het meest gebruike-
lijk: bq~rJ.ven en cremeren. V()(}f;ll de
tWl'ede mogelijkheid geeft een onwrer-
staanb<lTe groei te zicn. D,lt k;ln )';ccn lOe-
\.J.I l.ijn. ,';rat beweegt grote groepen men-
sen ertoe om de rr'lditiondr begrafcnis in
te ruilen voor een moderne en in het alge-
mt."en vrij steril'le CTel11atieplechtigheid?
Dc argumenten voor hl,t ecn en tegen hl'l
ander I.ijn in hl.1 H'rledl'l1 met grotc stel-
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Het 'één-twee-drie-in godsnaam' wordt steeds
zeldzamer nu koeltechniek en luchttransport
vervoer van de overledene naar Nederland
mogelijk maken

Voorstanders van cremeren wijzen op het
zuiverende van uur. Alleen de gezuiverde en van
z'n stoffelijk omhulsel bevrijde geest blijft over.
De mens wordt zo door het vuur teruggebracht
tot geest.

Iigheid a,lllgeskept, variërl'lld van de
mel'st hnog~ta'llllk redl'nerin!-\ell rot en
met de meest vulg'lire Li\tt."r.
Enkt:lt."vo<,rheddt."n:
Ik voor\t:uHkrs v,\I1 hewa\'t:n wijzen op
het natuurlIJke van ht."f olltbindingspro.
(t."\. hel Lingl_,um wt:t:r rerugkal'n in dt:
\(hoot da 'l'lrde. hl,t Wl'er een worden
met dt: grond, ht."tweer grond wordl'n. hct
begin \';'1llnit:uw k\'en, Hl,t graf is bun'n-
dien t:en pll'k W,lar men tl'rug kan keren
om ti: rouwen t:1Jte herdenkl'n; l'cn eigt."n
plek \oor de o\'erlt:<kne, Het is voorvdt."ll
ecn olll't:rJr:lgl'lijke gl',l.1(hte dal hl,t stof.
fclilk oH'rs(hor \',111l'en f<1milidid wordt
prijsgegt:vt."11 :I:In de vl;ulHtlen 0111zo in
andt:rh,l1f uur tl' wordl'n teruggebr:lcht
tOl Jne kilo.ls W,l,U ml'n nwt een magllt."t:t
dt: t:H'ntllde nwta,llrestl'lI uit vTrwijden.
Zo'n L1hneksl11,uigc aanpak ~tuit hen tl"
gen dl' hor\{,

Andne bl'l_waren kunwn \'oort uit rdi-
glt:llZe o\'t:rwcgl11gell. 1'01 hl'gin van de
;art:n zt:stig W,lSde katholieke knk tt:gt."n
(rt:matie. Bq~raven verdil'l1lk dl' voor-
kt."uromdat l'r geschrl'vl'n slaat dat op dt:
da!-\ dt."soordn'ls d(" men~ ltll't lichaam t."ll
zid l'll V'errl)lt:n uit "k dood. r\a de jart."n
locstig n;lr11{Ic paus dIt nielllll'er zo letter-
lijk l'n stond ,I,m dt."katholieken tOL'zich tt:
laten (femert:n. mits dit m,lar ge("n de-
111OnstratiO"W:lStegt:n dt."ged'Khte van de
\\'(""krop~t'l11ding. Ook de prOlestant("n
w,u("n a'Hl\'ank("lijk nit."t t:rg ingellom("n
mt:t de ged'Kht(" de Ii(hamen van de owr-
ledt:nt'n te verbranden. CllflStuS \wrd im-
mas hq~ra\'t:n l'n niet v,t:rbrand en Ill"t
cremeren was tl' H'eI \erhonden met hl'i-
dense rituelen,
GevoelslllJtig Ollbtond er hil grot<' groe-
pen een aversie tegl'n het cremnt:n nJ de
v-ernictigingsk;lmpen in dl' Twet."de \'(1("-

rddoorlog. ook al had in frite de vernit,ti-
ging van de jOlkn nil,t~ te lIukell met <k
praktijk V;1Jihet cn'men'll.

Vour~t;\I1dl'fs van cr("m,uil' wijzt."n op de
besparing van grond omdat et."n urn nu
eenma;11 minder ruill\t(" in bt'~lag neemt
d:ln l'en kist t'n men bO\Tndien door de
snelll' wr!lr'ltlding dl' ons111;lkdijkt: wrtl'-
ringsproce~\t."ll in de grond vuurkorm.
Ge("n schimmel of gaworming en gt."en
aJil'ocirenJflning. waarbij het lidla,HIl
niet ",cht I'ergaal ma,u t:r "'t."nsoort was.
la'lg onblaat die ht:t verteringsproces in
de weg ~Ia,\t.
Van ("en hed andnt' orde IShet argument
dat hel vuur l'("n zuin'rt'nde fador lS. [n
het S,mskriet betekent vuur: ~hij dir zui-
vt:rt~. Hl,t vunr venent :11]1' menselijke
o1Hl'inheden, Alleen Je gl'zuiverdl' t."nvan
z'n ,toîfelijk omhulsel tW\'fijJe gCl'Sthli]ft
uvt."f. Ik nwm wordt door hef v'uur t",rug-
gebr'1Cht tol gl'("st l'1l dt."gn'\t i~ blijvend.
Crt."malle IW\'fijdt de geest zo V,ln z'n
a;lfdst." en lwpt."rkt'nde balltkn,

:\Lur dt, onwCl'rsrJanh,ue groei van Iwt
aam,11 nem,lIies de !J;nste jafl'n lijkt IIll't
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het afwegen v'an bo\'Cngeno("mdt' argu-
ml'nten niet lO vt."t'1te mak("n {("hebhen.
Om te Iwginnen is pas sinds l'nkele tiental-
k'n laren d", keu7.t'mogrli)kheid reëel. Ook
rm.t ~Iechts één crem;Horillm in ons Lllld
was het theoretisch voor natuurlijk It:der-
een mogelijk zich te latl'n Cfemcrt."n. :\1:lJr
pr'lktisl'h kan dat pas al~ t:r een regionak
spreiding van de Cfem;uon,1 is waardoor
jt: met Cl'n uur moet rijdt'n om er te ko.
men, Di(" sprt'iding IS cr nu ell ("r wordt
m,l\~,lal gdwzell voor crematie. Vraag je
het de I11l'ns("ne(hter op de man af. dan
prefereren velen de binding tll~sen ht,den
t."n n,r1edl'n zoals die tot uitdrukking
komr in een ouderwetse begrafcnisdi,,'nst.
COlllple("tIIlt't plet'htigt: lang t'n de symbo-
lt:n uit dt, vadl'r1andst' dorpscultuur zo,lls
het ol'b'lfen thuis. het !Jll'n drJgen van de
kist door de bekt'nden en dt."burenhulp,
:--'Lur toch, toch kiezen de met."stt."nvoor

sno:1t'n cfficil'nt Cft."l11erennwt muziek van
1'("11gl'luidshanJje lil een onpersoonlijkt:
aula nwt koffie 1'11cJke na. Net zO:lls vrij-
wd iedereen voorst,lI1der was van de ge'
ldlige knridenit:r op de hoà. maar zijn
bnodsch;lppen deed in de sllp("rmarkt.
Vanwaar dil vt."rschil tuss("n droom t."n
da,ld?

Die gddt'aliseerJe dorp,(ultuur ledt niet
meer, anders dan in de hoofden van Je
men~l'n. De wereld \'an Anton Pit:ck he-
hOOr! tot Ilt:t \'t."rledell, maar blirft \'oor
tallozen l'en n'r1oren paradijs, Ved Nt'-
d",r1,lnders zouden grJag in ("en koet~ met
p'l:lrden tl'n gra\'C gedragen wordt:n,
m,lar het is lo'n gedoe, En 1_0acc("ptn'rt
nijwd i("dert'cn ,lis het er op aankomt dl."
voordelen \'an het 'gl'en-gezeur-I'akkl'l'.
:\Il'n hoeft nict [1;\ te denken over de keuze
tussen ("t'n koupgraf of een huurgraf. zich
get:J1 lorgen te rnaken [}Vt'r hl,t onder-
houd, de plaatsing van eell ~tt:en t."nml'n
wordt ni("t gepLugd door dl' gt."dachte dat
de overledene nu in de grond ligt t("rottt:n,
Gewuon luiheid dus, En de hdlOdte om
alles W<ltml't dood tt: melken lweft.zosncl
rnogt:lijk af te werken. Opgl'ruimd staat
nl'l)e~, om nog een :lndere \',ld,,'rbnd\t'
dl'Ugd aan te halen, Of zuinigheid, Alles
hij elbar ku~t ~'rt."ml'ren minder dan he-

graven, Niet alleen omdat geen graf en
grafsteen nodig z.ijn. ma,lr ook omdal hel
proces zeer efficiënt verloopt, De capaci-
teil is daardoor groot l'1I dt."kostprijs per
'cliënt' bn concurrerend zijn. Misschit."n
ligt hier wel de sleutel van ht."t~ucce, van
decr("matoria; het zijn moderne b",drijven
met winst. t."n \.t."rliesrekt."ningen, meI in-
vesteringen en afschrijvingen, kortom
moderne hedrijn'n met betrouwbare
dienst\'t."r1t."ning,

De Jr<.:hitt."ctuur wijst ook in die richting.
Het is dez.dfd(" provinci'll(" kantoor,tijl
w:larin ook v("rzekL'ringskantoren, ge-
houw("n van de sociall' di",nst of stadhui-
zen nogal eens zijn opgetrokken: efficiënt,
snel gehouwd en v'ooral ~aai t'n onpt."r-
soonlijk, Zodat nirmand zich t."rJ.an bn
SlOren. niemanJ zÎ(h ergert a,m dt' rom-
mel, want di(" oeslaaI in dergelijkl." gt'bou-

wt."nniet. l'1Init."mand de bt."hodte voelt er
Iangt'r t(" blijven dan strikt noodzJkelijk,
Na dt' koffit." wt."gwezen, volgt'nde cre-
matie,
KUllst is cr mee~tal ook, Daar ht."st:l,Hc-cn
rt."geling voor . .\In'star ni("t stiil - Amon
Pit'ck, Jat zou maJr verwarring wt'kken.
m:lar grote kleurvlakken, ahstraCle figll-
rt'n meteen diepere hedoding, mJar\'oor-
al voor ("en bret."d publiek. Gt:en klant mag
zich t'r aan storen. geen klant Ijl er ook
door geraakt wordt."n,
Dit' Jrchitectuur ht."t."ftnog (en :lndere
functit.". Tot dke prijs moet vuorkomen
worden dat de bezoeker in de gaten krijgt
dat het hier gaat om t:en pIJats waar do-
den \"t."rbrJnd wordt."ll. Dt." oezol'ker ZJI
dan ook tt."\'("rgecfs zo(kt'n naar t:en
schoorstet."n of e("n oVt."n.Koch zal hij n
getlllge van kunnen zijn hor dt' \'erbran-
ding in z'n werk gaat. De kist verdwijnt na
de {O("spraken en de muzit."k door een luik
rn v("rder gaat het de nabt:~taJnden niet
aan. Zij zijn er geen getuige vall dat Jt' kist
aankomt in een betegeld( ruimte waar
gt."oef("ndl' halldt."n de metJlt."n delen van
dt: kist slopen. ht'm op de slt."deplaatsen en
dl' over in rijden. waar de temperJtuur zo
hoog is Jat dl." kist spontaan olltvlJmt.
\'('aarnrn zit dt."familie aan de koffie met
cakt."t."ndoct nt."tof arlrs al achter de rugis



als de cigenlijke crematie nog moet begin-
nen? Waarom geven crcmatoria hun
klanten op z'n minst niet de keuze om dt,
verhranding bij te wOllen? Zoiets kan al-
leen hij wilze van uitzondering. Het ant-
woord is even eenvoudig als veelzeggend:
crt'm,lloria zijn geen plaatsl'n waar men
lijken verbrandt, maar gehouwen waJr
~toffelijke overschotten In het niet ver-
dwijnen. Indien gevraagd zonder n'n
spoor achter te laten.
En 7.0 bezien wordt opeens allc~ duidelijk.
In onze rnaatst-happij bestaan geen do.
den, enkel sterfgevalll'n. ,\Iaar dat zijn
gebeurtel1i~sen die ie kunt lezen in de
krant of zien op de televi~ie. En som~ doet
zo'n geval ZIChI'oor in je omgel'ing en dan
is het opeens geen 'gl'val' mcer, maar
raakt het je direct. Dan is cr altijd nog de
uitvaartindustrie die lk pijn en het verlie~
kanaliseert door Je dierbare overledene te
tran,formeren tot een sterfgeval dal in
zo'n kll'urlom crematorium weggl'werkt

Je mechalll,men van de modl'TIle hedrijfs-
voering. Nee, natuurlijk niet. Ook de be-
hl'crder van de hegraafplaats bit'dt z'n
klanten een fraaie ,Hila, geruisloos V'l'r-
voer naar de groeve die - indien men dat
wenst - is afgedekt met fris geurend groen.
En de kist hoeft niet tl' zakken in bijzijn
van de familie.
Begraafplaatsen hoeven ook helemaal
geen sombete dodenakkers re l-ijn, maar
kunnen net zo goed parken met fraai :1<111-

gekgde wandelwegen zijn, waar je trim-
mers en wandebars kunt tegenkomen. En
dat is een rnooil' ontwikkeling. Je intc-
greert de hegr,lafplaars in het dagelljksl'
kvcn en Je hrengt de dood weer onder de
1l1ensen. (\"og een ~tap vcrder en je mag er
niet cens meer grafmonumenten plaatsl'n
omdat d,u het karakter van hrt park aan-
tast. .\len spreekt d,m ook niet van l'en
begraafplaats maar van l'en hexrd<1fpark.
eell Krflt'lIxeiJied, wa<1r eCll wereld ('<lJII'O-
Xels en wilde h/oemell 'misl'estillK gt'-

schien ook niet.
Totdat het plotseling tOl'slaar in dl' dircctl'
omgeving. Een na.l~t familielid of cen
jong gestorven \"Ticnd. Dan ISer sll'chts de
verbij~ll'Ting en Wl'l'l men zich geen raad
met het verlil'S. De tradiTioneel bepaalde
uitingen v'an rouwen verdriet 7.iin vcr-
dwcncn. Geell gesloten luikt'n, zwarte
kbling, openlijk rouwbeklag, nachtwake
of ander zichrbaar tl'ken van l'en innerlij-
ke gl,~tddheid. Hel vcrwerken van hct
verdriet kan niel meer via die vroeger gc-
bruikeliJke kanakn. Verdriet en rouw, al-
than~ het openlijk hlijk geven daarvan,
worden vaak als Ongep.1S1 beschouwd.
,\ll'n vindt hel heel 'dapper' als nabe-
staanden zich tijdens de uirvaart goed
houden, hUil emoties beheersen. Verdriet
en rouw worden beschOllwd ah ziektes
die Je moet verbergl'n l"n desnooJs behan-
delen met pillen,mer als uitl'inddilk ge-
volg eell stroom frusrraties, onverwerkre
gn'odens cn een hoop wcrk voor de psy-

Voorstanders van
begraven wijzen op
het natuurlijke van
het langzaam weer
terugkeren in de
schoot der aarde,
het weer grond
worden, het begin
van nieuw leven

wordt, Gehcel n,tar wens van dc moderne
mens: gl'cn gl'zeur, geen getn'ur, een
praatje cn een plaaqe en binnen ecn p,lar
uur is alles achtn de rug en gJat il'dereen
over tor de orde van dl' d,tg.

Natuurlijk is het voorafga;Hlde ecn ge-
chargeerd heeld. ;-.Jatuurlijk zijn er prach-
tige intieme crematoria waar sfeervolle
pll'chtigheden de ovcrledene de laJt,te cer
hewijzen. Natuurlijk kun je de a,resten

• (lok bijzetten in een graf en hdl je zo ook
;;f een plaats waM Wna,tr terug kunt ga'lIl.
, Crematoria hoeven geen kantoorgehou-
, wen te zijn .. 'vtaar ze zijn het in ovcr"rote" "meerderheid wd.~

Vraag is of het hegravcn dan zO\-eel beter
IS. Of de hegraafpla<lts is ontkomen .1,111

nietelI. F.('1I1J!ek wa<1r ie lIiet m('( l'en bOf.)K
o/llliet'li loopt, maar die een /l'en'elld •.' uit-
.'tr,IIiIlK liet'ft 1'1/ uitnodiXt'II</t, tot'Xallke-
lijkht'id. W'oord{'n ontleend a.lIl een be-
s..::hrijving van el'n begraafplaats in Alme-
Te. Hier had men niet te maken mer een
erfcnis uit het wrlcden, maar kon men iets
echt eigentijds maken.

De slag om dl' keuze tussen cn'meren en
begraven is nog nier gestreden. Tcrwiil de
crenlCltoria zich l'l'rmOllUllen als k.1lltoor-
gehouwen, veranderen de hegraafpla.lt-
,en in st,Hlsparken. En zo kOlllen we ein-
delijk waar we Wl'zen moetcn: een lanJ
zonder zichtbare doden, een land wa,lf je
a,111niets kunt zil'n dal het hestaan eindig
i,. Een land waar dl' dood onzichtbaar is
gl'ma,lkt. En wat il' met ziet,hcsuat mis-

chiater. Treuren en TOUWenîna~ v,.'elal~ je
het maar hinncnskamers houdt, in het ge-
niep, stiekem in het donker, nct als vrijen.
.\Iaar waar de persoonlilke dood in de
maatschappij van gezonde, sportieve,
nooit ouder wordende mensen ni{,t wordr
toegelaren, zo popui:lir is Jc dood op af-
stand. Geen World Press-fotowedstrijd
zonder prachtig gefotografeerde doden.
Geen avond telrvisie zonder minstens el"n
aamal sterfgevalll'n; in speelfilms wetend
dat dl' aangeschoten schurken nict ccht
stenen, in het journaal met dl' weten-
schap dat de vertoonde ~ruwclen wel echl
7.ijn, maar gelukkig op af5land. Hl"t zijn
Koerden, Palestijnen, Kroaten. Of slacht.
offers van een ongeval. Stet.'Js slerfGE-
VALLEN, die niets te maken hebben met
de ,bgelijbe werkelijkheid om ons hl'en.
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Terwijl crematoria zich vermommen als
kantoorgebouwen, veranderen begraafplaatsen
in stadsparken.

Het geeft wd een prohleelll voor degenen
die zich bezighouden met lijkbl'70rgmg.
wan( hoe verlei ik hel m'n klanten dat het
toch verstandig is een begrafenis- of cre.
matil'wrzekerillg Jf te sluiten als Je dood
niet ccht best,lat? Zo gocd als sigaretten-
bbrikall!cn gcen \Trslaving :ld\'erleren,
maar ecn levcnshevoel van sporliviteit en
a\'untuur, 7.0 kiest ook de uit\'aarlsector
vaak voor de lIldirecte benJdering van
bindingen met een vcr Egyptisch verleden
of aflopende uurwerken, Want de direct!'
hoodschap meliS !{edt'llk te stal'ell 1'11trt'(
d,l<lrl'uor 11/1 dl' l'oor!Jereidillgell kUil Ie

,1<1/1het grote pllhliek 110KIIh'l kwift.

Zullen in dl' toekomst de ,!odeu nog ll1l'er
verbannell worden uit ons dagl'lijks [e-
ven? Zullen hegr,l,lfplaJtsen en cremato-
rb nog onpersoonlijker worden d,m ze
vaak al zijn? Of wijn"n Je zwakke signa-
kn V,lll groepen die op een hel'l bewustl'
wijze willen OmhJJll met de dood, het

verschijnen van stet'ds persounlilker gl'-
stelde overlijdcnsadv(Ttl'nrics en de toe-
nemende belangstelling voor lJ<;'gr:l,lf-
pbatsen als euhuurmonumenren. op l'en
vCT<Hlderingin het omgaan met doJl'n?

11,//1S W'i;II<111ts jouma/ist en schreef IJI'I

b,wk '(ka de dodt,II.".
(Uitgt'lJeri} llli/e Kllipscheer).

WIE, 15 VOOR. CR.smEREn
En WI é IS VOOR BE..GRAVEn?

....•.',.••.
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Dood voor een
gewone sterveling
"Ik 1'('f/'l'l'Iml' dood ", .,t!OOd;:Olld,' ",
"ik schrok 11/(' dood ",
"doodollgelukkig ", ..iem,md /'(;'/1

doodsc1l1J/Jgn't'n ", .,doodziek ",Je
,tdilt er IIÎI.'t {'ens bij stil. m,IilT hä
wuord "dood" wordt me('T gdmlikt
d"l1 je d.>Ilkt. Het lil'I,!1 ,llk('ll ,'('1/

</I/dere I",tekenis d,m W<IIIIIl',', IC het
/III'C,II<1l1d breI/Rl met (werfi,dell.
MJ,lr dit, ah/I' dood, U'Jt bt'lekellt
dat voor mij? ,\'iet zozeer (lood zij/!,
WiJnt d,lt ,'rl'/Iilf ik "iet <lis OllfJrt't!rg.
Mad' lJet doodga,lII. Her moment
wJJm(1 je weet; dil/HlS het d1l5. Als
je dJt (,'1/l/Ii/1st/- IlOg kl/nt dcnkell.
W'jf' /lW"t heb it' u,cI heel/','el piJn 1'/1
bell je /Jlij dJ! het ZO/'er is. Orword fe
JJl1gacden, zouder dJr ie ht'l Zit'l
,1,111/.:.01111,'11.Mis$CIJlI'1I heb It' d,lII
<1111'1'11111<1,1'ti,d 0111 Ie del/kclI; .,It'at
gl'iwlI ... ". 1'11 .1,111is het 'l(gd(J/Il'II.

1/et t'rKst<' !i,kt me <lIsi<' !Jet Im/'list
m.'el/wakt <'11 ie er 1I0g lIi •.t kl,.l.Ir l'O()r

/Jellt. / k stc/mt' zo ('{lor dJt IC.1<11/op
".'11/)".1 ligt. 1I',lIIt <lIsit' bi'II,1 duod
g,ut krm IC 1',lst Iliet IIlt't'r lopt'l/. je
:::it'f er lIiet uit, vmd,1( jt' lerterli,k
doodziek ht'nt. Je I'aht t'r tegelI,
1/1<I<lr {<lll/ilit' StJ,lt 0.11rOlld It' hed. Het
illl't'lltarist'n'lI sl,IJt toe: ..//e/l ik ,II/('S
g('d'Ii/lIII'i.Jt ik wilde? ", .,1/t'b ik hel
e"l1 bed}e gocd x •.dJ,m ,llIt'IIU,I!? ". Ik
mm't cr niet ,l<In deI/keil d<lt op deze
('ragt'l/ m;,n ,lilt woord "JIt't''' 1II0et
ziill. Misschit'l1 Sf<lJJ1trm/l{'el1S lIIijll
(llog t •. IJroduca/"n) k illdt'ft'1I WI'l,1.J1I

miill /led (('n'.'lIId d<lt ik /;ia 1111

//Id,'t'n <lc/;t('r<l<lll moet d",d','II:
"'" de s{mlle" tI' l'adelell", lII,ur dit
,'I't'lI terzijde).

fk h,'iJ lIIi;II ogm 0.11did}t {'II ik hoor
d,' pt'rsoJ1ell m"d 11111" hed /7l1isten'll:
"is ze 110/1dnnd a{lIier? ". Et'" J,I/J{Jer
(<IJlI ilit'lid l'Oelt il/ IJl ijn //t'k (Jl/I lIIi,,,
hartslJg tt'controlt'rt'lI. "Z.' is
duod ", hoor ik h<'lll Zt',l:gt'lI .• ,D,lt is
ht'it'III,I,lllIief w,I,lr, WiJ/1f ik /mor
<ll/t's ", denk ik d,lII. ,\I,I,lr d,111h{'sef
ik dJf ik ge,'11piillllle,'r 1'.lcI eli d,1( ik
0fleells l/'.'.'r k<lllio/Jell, Alll.'ellllli,"
IidJJûlll bhi(t ill J<lt /led. Ik kiik lIog
{'I'CIIIM<lr ,Ilfe //It'lISen ill de k,l/m'r, iJ..,
ht'" ze lief. Ze n'ddt'll het Il'd. Ik
heslIJ it J/I./,If t't'IIS IJP f,' st ,Ippen , h"t
hn'!t Kl.'t'lI zill om te Mijt'<'Il 1J,mgt'II.
/-/ef 1,I<ltste I/'at t'r gedlfrelld,' lIIifll

.l.l rds<' IJest<1<111door lIIi'll houfd g<l,1I
is: ,.1 dUlI't kmlll'wiJere 1'111 goillJ.:.
IlIIt l'1II dying to gt'! tlJt'rl.''' .. ,

Thea \';\11den I foven

Doodsangst en levensadem

,,\'('ilt u even mt."tmij pralen, ik bCIIzo hang voor de Jood," Grote ;lllg~ligl'
ogen, En l'en trIt."stverhaal, rm't als rode dr;lad dat hij niets en niemand mn'r
had, terwijl Je tol'kom~t hern vroeger l.n vedbdm,t."nd had toq;elJehl'n,
Eigenlijk kon hij !let zo gOl'd stoppelI, hier, maar jel, die angst ... Twee lIIaand
later heeft hij het cr toch op gewaagd,
Als gl'estelijk verzorger in dit psychiatrisch liekenhuis was ik llil't eerder zo
nauw lwtrokkcn geweest bij een zelfgekozen overlijden. Het riep
herinneringen op aan mijn l'igl'n geworstel Illet levelll'n dood, vele jaren
geleden. Kennelijk JSdeze pl'riode be~tcnld om daJr weer een~ bij stil te staan,
wam er kOlllen een pJar vragen tegdijk om hierover te spreken of te schrijven,
Dat hete kent omkijken, naar het hegin van dl' leventiger jJren, waarvan ik cr
twee doorbracht in ecn p~ychiJtrisch liekenhuis, Toen ik tien jaar later \()Or
het eerst terugging en over het terrl'in liep, kwamen l'r tranen, Uitgesteld
verdril't, urn dat \"l'rloren en wanhopige ml'isje waar ik in die opgenonwn jarcn
alleen nuar negatid en 'lfkeurend naar kon kijken. Huilen? Ik geloof niet dat
ik het kOIJ,wen .•~bar misschien hen ik het vergelen,

Jn plaats van vcrdrietof woede was er l'onstam een soort doffe lIloe(klooshl'id.
Alles leek lw,ur en dreigend, hoe moest ik in Godsnaam verder Il'\'cn? l)il'
Naam maakte me alleen maar hJnger, want ik had Jlll'S vcrkn'lld, te vecl
slechts gedaan, me zo ver van die God I'erwijdl'rd - en met ieder.'
zelfhl'schadiging via mannen, mensen of nlt."dicijnen llla,lku' ik de afstand
groter. Bovendien, hol' langer ik in Jat zil'kenhuis zat, hoc mindl'r ik me kon
voorstellen cr ooit IlOg uit te kOllJen. ~L\;lr dJ<lTbinnt."nleven was gecn len'n,
:\lct dt."dood had ik al heel lang 'iets'. In die tijd ~'()()rmijn opname ovccwoog
ik, als wc zondagavond uit de kerk kwamen, regelmatig of ik van de t1Jt zou
durven ~pringen waar we langs fit't>len. bil Delftsch"s Requielll VJn Hr,lhms
wa~ mijn lievdingsmmil'k, Ooit proheerde ik een ~pe1Stiso.:hpoöje de hel door
tl' snijden, Ik wilde zo gra,lg kunnen ~t()ppen 1lI1'tleven, al wist ik ook toen
\'rgens' dat dil in wezcn nooit kan. Pillen Ia,sen een pJul-e in, dan hoefde ik
nil.t aan Cl'n nicuwe dag te begimwn, kon er eH'tl niet zijn, Of ik <,o.:htdood
wilde? Dat heh ik nooit gewl'ten. Ik dürfde niet, dat weet ik wd. \"'arlt wat
daarna IOU kOIJlClllager ook niet rooskleurig uit. Vooral Je verl,ltl'nheid
schrok me ;lf, 'na de dood' Iel.k me dodelijk cenlaam, hot' het ook precies zou
wezen.

In het ziekeuhuis was ik tenminste niet alln'n. In zekere I,in leidde Ik ('el1mcia,ll
hntaan l'n aJ haaldl' ik daarmee extra narigho.:id over me hn'n, het leek too.:h
een heet je op lewn. ~Jtuurlilk W,I~cr ook l'l'n druk therapeutiso.:h progreJlllllla,
I\-l,lar daar nu,lkte ik TUzie,vcrleidde de therapeut of werd gl'k van miin
pogingen Jet~O\'l'r rnel-e1fnaar buiten te hrengen zondu dat ik da;lrin slaagde.
Alleen bij non-\"t'rba!e cxpre~sie gehl'urde som~ eo.:htil,ts, maetr dat bleef
hangen doordat ik het niet kun verhinden mei al die andere socio- en
p~ys'hogroepen. De puinhoop waarop ik lat, werd steeds hogcc, Ab het een
rtledepati~'nt lukte om dit Inen te heëindigen, voelde ik me sOlns jaloers, ml1J~
dUlld~b'lng, Het k'à dichterbij te komen als enige 'uitgang'.
Op cen dag kwam ik heel bngz;JJIIl bij uit ;lllerll'i ,Jfschuwelljke hallucinaties
,'n bl'Sefte stukje bij bl'etje deu ik de vijftig vesp;trax, dis' ik via de lwarte markt
van iemand had gd.:n'gs'n, dus mJerdaad h.IJ ingellolJlen, [k gteep ll1ol'il,UI1J
n,lar mijn tas t."J1ook dl' librium bleek verdwenl'll. Eigenlijk moest Jk d()od zijn,
m,ur toen men IU twCl' dagen cOlJla had hl'sloten dl' beademingsappar'Hllur
uit te schakelen bleek ik het zdi te doen. Misschien is n een beetje extra in me
geblazen, zod,lt ik de L1I1skres'g van dit leven te kren gl'nieten en voor
há;mdigmg d,lan'an meI l1Jeerb,lllg te lijn.
Zo'n terugblik ma;lk, nooit vrolijk. lks tl' J1JOOil'rom te kunnl'JI voelen d,u ik
die LIJls ten voll •.•l1l'h hemJt.

publicist
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(lngelonden mededeling)

Dood en vreugde

Voor ÎIl/ormtlti£' klln je belle" /laar 030-312674,

0 •.•Univ •.•rsill.'it voor lIumanistiek v•.•rzor~t •.••.•n interdisciplill.'lin.'
wetensch,'ppelijke bNoepsopkiding van 7('Sjaar. Een vand •.•belang-
rijkst •.•onderwerpen dil' aan bod komen in on~krwijs en ondl'rnll'k is
de exist •.•nliëie kwalitdt van zorgvoorzieningen. I-Ia;n norm,ltil've
inspiratil'bron put de Unin'rsileit uit d •.•humanistische traditit'.

Hl't belangrijkste beroeps veld is monl('nteel humimistisch
raadswerk. Humanistisch rihldslkden zijn voorill werk-
zaam in de gezondheidszorg, gevangenissen en Ilt't legl'r,
waar zij zich 0.,'. bezighouden met personnlijkt' pest,l,lllS-
vragen van hun diënll.'n_
In voorbereiding is een eerst •.•gr,lads I•.•rar •.•nopleiding levens-
beschouwelijk •.•stromingen.

AlbcrtNicuwland

Eelll,t'd geh(I{JrJI' uitleg die mellsel! eraall
gel 'eli is dat het IJi;wijze l'<lll sprekell gll<11
om eelt 'la,ltsle l){Jodschap' 1'<111 de
oIJerledene om toch 1,()tJrd mtellSief te lel'elf
;:ol,mg helllog kalf.
Ik l'Ol'! veei"oor deu flilleg, /mewd er 1I,lar

mi;1I idee ook meer aall de halld is. \Vllarom
Z(JU zo 'lI/modsc1hlp {hlS IJiji('lllalllis dood
Ol'erkomell, ait!ulIIS op die diepte? Bli;k/M'u
komt l'f op dllt momel/IIJ/J de I't'II of al/dere
mûllie, energie I'rlj, el/ergie die vóór die tijd
gc/I(mdel/ was. COllfrontatie /liet de écIJte
we,keli;khád I/ie Je dood I'all ei'/lllaaste is,
kllll her Ol/echt£' doen wI'gl'allell. Hl'!
(mahte vall alle sit'llr, (ll'fwachtillgell,
/)ell'l'fdhedcl!cl/ be/al/gl'lI. Il'mal/(l k,m op
zi/II sta(1)eti die o/lechtheid a(leggen. wil
kult/u'lI OI!S /Jas /la ziJlI dood tot 11,11t'oor
hem openstel/cII, ongdJinde,,1 door dl'
gl'dachl/.' Jat IJi;altijd /log anders kali
!Mlldelen J,m lt'e l'envachten.

HI't is f)ekem/ dat o(l('rb/n/ell vaak V(,eI
helderder &m nog /e(le"Je mensen in
dmmell, i/lgevi/lgen en gedJchten klln1/e/l
optrt'dell. Ze fllngaell dal! Ills brenger (lall
eel/I)eltll/gri;ke boodschap. Gem UIOl/du
dJt menS('n in allalei ClI1turel/ ell ti;dperkel1
hUil voorouders /Jerl'aden. tIl rituele
fJaJldelillgel/werden dt,u opgeroepl'lt e/llJm

raJd gel'rallgd. Nûdel!ken, beZlIl1/ing e/l
meditatie kW/llI'n getien wordelI als
hedt'/ldaJgse /Junl/enl'all
l'oof(lliderl'uerillg. Het;1' o/JI'nslellel! nJ(Jr

ingevingen, argumelltell 1'11ellergie t'lllluit
de 'verlichte' ddenl'an je persooll. Het k,zll
troostrijk zi;" te b(',lenken dat we IJl/U

(Wer/I',/en naastelI l'oor stl'/ln, raad of lit'fde
zo Jicht bij de halld hebben. W,l,uom
~o/ldel1 we wachten tot de doud (1111/ wêà
iemand om dit ti' heseffen?

Dat ik bi; de dood 1'<lI1ee'1Iillti<'me vrielld
lIallst al miJn I'erdriet óók een diep gn'od
1'lIl1llreugde kOIl hebben, was éélll""l de
l'errIlSSl'l/dstl' mll,u ook I'erwllrrendste
ervarillgen vanlllllll/even. Dat kOIl tud)
helemllailliet ell dlll mocht loC" /liet? \'('as
ik inderdaad olltzettmd /'goistisch: lIjll
dood miJlI brood? Of was het misschien
IIl/el'lIl11aar eell afreageu'l/ 1,,11/ spallllillgell?
Ik heb er met vl'elmellSen ol'er gepr,lat I'I!

hl'! bli;kt eellllJker l'oorkomellde en'aring
te zi/I/. Velenl'oelt'lI bi; de dood I'all een
II,Jaste behalve l'erdriN ook t't'1I op het eerste
gezicht ollIJerk 11l<1,b<lrl'Mi;ht'id. Beide
tegel/gestelde gelloelcm hli/kelllla<1st elkllar
te kUil/Wil bl'st<1<11/ZOlldl" elkll<1rft, bi/teil.
Hul' I,dl dat te l'erklau'lI?

zorg•tnwegen
hulpverleningen

Uni versi tei t

Humanistiek
Voo r

Dl' combinatie van •.••.•n gedegen academische vorming met
l'en ruiml' training in praktische v,Mrdigheden m,l,ü;t d,lt
functies op het gebied van beleid, media en \\"elensch,lppe-
lijk onderzoek binnen je bereik liggen.

Kort Doctoraal
Als je in het bezit bl'nt Viln een erkend IIBO of l'en \\10 diploma, kom
je in aanmerking ,'oor het kort doctoraalprogrilmma dat ~emiddcld
drieënhalf jaar besl"at.

Dit (ac"demisch) jilar organiseertde Universiteit voor Huma-
nistiek een drietal voorlichlingsmiddagen op zaterdag 1(,
november, zaterdag 14 milart, z,lil'rdag 16 mei.

[n de opldding word •.•n wijsbege •.•rt•.•, ethiek, psychologie,
sociologi •.•, cuituurwclenschappelll'n thl'oril' van de k'vensbe-
schouwing geïnll.'grl'erd tot één studierichting: humanis-
tiek. De stages l'n trainingen dil' je volgt, ge\'l,'n t'l'n verdil'-
ping en toep,lssing Viln dl' wclenschappelijke kennis die jt>
opdoet.
liet onderwijs wordt in kldlll' groep •.•n gegeven. Persoon-
lijk contact is vanzelfsprekt'nd en er is veel ruimit' voor dl'
eigen inbfl'ng van studenten.

Nieuwe

Postbus 797,3500 AT Utrecht Afbert Nieuw/and is doant dml de
Universiteit voor llummristick
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Muziek kan - al is het maar voor even - een brug
slaan van weerstand naar berusting, van
conflict naar vrede. Luisterend naar een
woordeloze taal kun je je ineens begrepen
voelen.

Er is een hijlOm!l'r intrigerend stuk, In
1952 ges<.:hrevcn door de Amerikaanse
<.:omponist John Cage. Het heet '4 111111U-
ten en 33 senmJen' en zolang duurt het
ook, Er is dus een begin en een eind. Al-
ken:;11 die tijd speelt cr niemand. Musió
en puhliek zijn stil. Je hoort WJl er over-
blijft; Jat is het slUk, De compositie he-
staat sle<.:hts uit een begrenzing van niets.
Nou, niets ...
Een tijd heh ik gl'da<.:hr dat de dood in de
muziek het hest zou kunnen worden uiIge-
drukr door stilte. !l.laJr ja, zoals vaker
worden eenvoudige gedadllen IIlgewik.
kelder ,lIs je er hij stilsta al. Stilte blijft voor
mensl'tl een rebtief hegrip. Gehleken is
dat wc in ahsolute stilte ons eigen lichaam
horen funClioner('"n. In de mUllek krijgl
stilte betekenis door de klank eromheen.
Beide worden gekenmerkt door hun ein-
digheid. Stilte heeft \"flor ons altijd een
rijdsduur.
Kan de dood. verbondl'n met her ht:grip
eeuwigheid. binnen menseli]ke beleving
dan wel door stilte worden uitgeJrukl?
Daarop past een wedervraag. Als de dood
op l'en o( andere manier bestaat in het
hewustzijn van levenJl'n, waarom zou de-
ze idee dan niet kunnl'n worden vormge-

ge\'Cn in muziek, l'CIl wio;,elwerking van
klank en stille?

Al eeuw\'n blijkt mUliek bij uitstek een
hulprniddl'l re zijn Olll de helcving rond
dood el1 stl'rvell \'orm Ie ~l'\'tn. Mi';Schien
komt hel door hl.t ontbrl'ken van woor.
den. Of hun aanwezighl'id in een underge'
schikte rol. MU7.lek verbindt ons ~Ioor een
andere t,lal. Hel lichaall1 verwerkt onwil.
Iekeurig fysil'ke fenomenen, Hillillgl'n, tot
1111'nselijkesensaties. Door dl' oVl'rgdl'\'er'
de hetekenisleer in elke cultuur krilgl'n
deze gevuelens richting en duiding. En wat
mis,chien het mee,1 betekende is: de taal
van de Illuziek laat ons ouk de vrijheid zelf
betekenissen te ontwikkden, ZOLe('r zelfs
dM ze op zlllvotle ll1anil'r de bl'perking
van onze r,uio kunnen overstijgen.

Zo kan muzil.k voor veel mensen - al is hel
m,l,1f voor n'en. een brug slaan van weer-
stand naar bl'TUsting, van <.:ontll(1 naar
\'[e\le, Luisterend naar een woorddoze
taJI kun je je ineens bl'grl'pcn voden; is cr
sprake van Cl'll Illl'rkwaardige vCTstand.
houding, van rranscendentie wellicht. In
klanken kJn il"ts als een antwoord worden
aang('v{)l'ld op dl' mel"st grill1migl' 11've1lS'
\'fagl'n. Jl' trekt IC op aan eell abslracr
bouwsel dat dreiglle verwaaien in de tild

en sle<.:hts voor even kan worden vasrgt.
houden in emoties, misschien wat IJnger
in herinnering,

Op hOl'\'l'eI manierrIl heeft muziek zil.h
niet m'er de doud ontfermd?
HoC\'ed <.:omponis!en hebben niet hel
stervcn en de dood in muziek willen uit-
drukken? De dood van een geliddl' is voor
velen ,lanleldlng geweest v'oor de metst
indrukwtkkende composities, Andere
muziek van grore ,<:hoonheid werd gl"
,<:hrevtn ter gdegenhl'id van begrafenis.
,en.
Rites ~le pass'lge. Sommige mUZiek is spe-
lüal ges<.:hreven om het sterven te hegelei.
den, Andl're l11u7_iek is diensth,lar ge.
maakt aan rituelen, wa,lrmee de overgang
naar de dood - in veler ged,l<,;hten eVt'mll-
eel naar een andl'r leven. werd begell'id (."11

emorioned vorrngeg\'vcn.

\X'ie de dood in de mil ziek zoekl, k.:ln van
elke nUlslColoo~ een indrukwekkl'nJc
wa,lil';[ krijgen. Van Josquin dl' Prt's' hl'l.
dere missen en motettl'n uit de tijd van
Luther!Ot het sombcr.zwaarmuedige 00-
denciland van Ral:hmaninof. Of het uit de
131' eeuw ,1'lll1l11ende Dies Ir,le, sindsdien

ontelbare kerl'n \'etl1leuwd, zoals in Berli.
oz' Symphonil' l'h,llltastique (IS45) el120
laar larer 111Lls7_rs biltende Totenr,ll1z.
Van het IJselijk's<.:hol1c polyfone Nolo
.\10nem I'eccatoris van Thomas .\Iorley
(1616) tot het smartelilkl" Rl"mcmher Me!
Wa,U111el' I'IIrCl'lIs Dido (1689) dl" dood
aanva,lrdt, 0111 voort te levl'n in Aneas
\"l'f,cheurde leven, 'when I am bid in
earth'; geVJt in de droevigstl' J.llcnde al"
(uulden ulr mijn eigen l11u7.iekge-
s<.:hiedcnis.
'Cottes Z~,it i';[ die allerbeste Zeit' lOng
dl"stijds ons 6-jarige zoonlje tot gcgi:l1l'er-
de verhazing luidkeels op straat; zo vaak
dra,lidl'n WLJBachs Actus Tragicus tol'n
kCIll1l'li]k thllls. 'Der Tod i,t mem Sl.hlaf
werdl'n', 7,ijn de berustl'nde slotwoorden
W,l,U,l;\11hij gelukkig nog \lil'! tOl.kwam.

.\kr zijn Rl'quiem (I ï91) keek ,\Inzart in
de spiegel, mOl'fen we geloven. Nooit
hoorde ik hclll1drukwl"kkendet dan toen
hl't onlangs werd uitg('voerd in lijn onvol-
looide Slaat. Hel hidd op waar MOLMt de
gl'l'st gaL De stilll' erna was onH'rgl,tdilk
hevig geLldel1 n1l't elllotiö.
Zou Alhan Bergs onvergetijkba'lr mooil'
Viookon<.:en (19JS) minder mooi ,ijn gl"
Wl"l'st als hel niet WClSvoortgekomen 'ter
hl'flllllering ,Ian l'en engel', de kort tC\"o.
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Nooit hoorde ik het Requiem van Mozart
indrukwekkender uitgevoerd dan in z'n
onvoltooide staat. Het hield op waar Mozart de
geest gaf. De stilte erna was onvergetelijk hevig
geladen met emoties.

Je hoeft niet te raden naar Schuberts
verscheurdheid tussen machteloze vertwijfeling
en berusting als je de vijf schreeuwende
beginakkoorden van 'Der Tod und das
Mädchen' vergelijkt met de ijle, broze
vredigheid van het daarop volgende Andante
con moto.

ren overleden I i':-j'lr1ge .\t:mon Gropius,
dochter van dl' bekende Bauhaus-archi-
tcet l'n Alma, de weduwe van Cmt;1\"
hhhler? Is het dit vreemde gevoel VJn
tijdloosheid - wil' weet eeuwigheid - dat
ons ll(}ordringt, altijd weer als hij temid-
den van 7.ijn twaalftoons idioom tl'/~cu het
eind van dat concert tcru~rijpt op Bachs
t'cnn)l,ldigc koraal 'Es Isr genug, Herr,
wcnn es Dir gdJllr, so spanne mich do<.:h
JUS' (HWV 60).

Dood, sterven: hoe kan het andcrs dan dar
ook componisten nooit om het sterkste
voorwerp ~'an On7_e emoties, 0117e eigen
eindigheid, heen konden, Niemand kan
dat. Maar hoc vcrs<.:hillend vallen deze be-
richten over lJe dood van en aan 1cVl'll(icn
niet uit!
Je hoeft niet te raden naar S<.:huberts \'t'r-
scheurdheid tussen machteloze vertwijfe-
ling en befllSling, overstijging van lijden,
als je de vijf s<.:hreeuwellde beginakkoor-
den waarlllee zijn strijkkwartet 'Der Tod
und das :'\1;idchen' fcl inzet, vergelijkt met
de ijle, broze vredigheid van het daarop
volgende Andante <.:onmoto. In het S<.:her-
zo lijken deze gevoelens mer elkaar in ge-
vecht, om in het Presto tenslotte te leiden
tot ecn nieuw, d:mst'nd evenwicht: een
'doods-taralllella', die tot rusr komt in een
<.:oda,waarin het onvermijdelijke, lijkt het
wel, aanvaard en verwerkt is.

Het kan ook anders. In 1948, el'n jJ'U
nl()r lijn dood op 85-jarigl.' leeftijd,
schreef Richard Strauss zijn 'Vil'r letztc
Liedcr', StrJuss wa, een virtuoos in orke-
stratie, een meesterschildl'r van meln-
dil'uze lijnen en beweeglijke klankkleu-
rell, al ver voordat hij het l'ind VJn zijn
levl.'ll voelde naderen. 'Sterven is net zoals
ik het mmponcerde in Tod \lud VerkEi-
rung", wJren zijn afs<.:hl.'idswoorden van
een leven vol talent, successen, bewonde-
ring en ijdelheid, Een zichzelf vetvullende
\loor,pelling kortolll, toen hij anderhalf
jaar daarvoor het hoofdthema van 'Tod
und Verklärung' als citaat uil eIgen werk
Iiel opdoemen in rrn van die 'Leutl'
LIeder': 'Im Abendrot'.

Ook hier ecrst een scherpe akkoordenin-
zeI, maar meleen klinkt [)l.'rusting: lang
aangl'houden lijnen, in hl.rfslige kleuren
en slatige modulalies omspl.'eld, 0111aan
het eind van de ruim genOllll'n inkiding te
belanden bij ttage, bedachtl,lam gl'wn-
gen woorden: '\Vij zijn door nood en
vreugd' geg'lan, hand in hand. Wil rusten
uit van'l ronddwalen, over hct stille land:
De partiluur schcbl een pastoraal beeld
V;1l1grootse wijdsheid en kalmte. 'Dl' cla-
kn rondom buigen zich naar ons toe, duis-
ternis 7jt al in dc ludlt" zucht de leksl van
dl' dichler Joseph v'on Eichendorf. Z.Kht
trillcnde f1uill'n Vl.'tkbnkt'n: 'T wce zw,llu-
wen nog slechts stijgl'n omhoog, nacht-
dromt'rHl in de avondgcuf. G:I vcrder en
la,1t ze rondzwc\'Cn. Straks is het lijd om te
gaan slapen. Laten wc nns niet vergiSSl"ll
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in deu eenzaamheid. 0, vnder, stille vre-
digheid, zo diep in't avondrood, Wat ziju
wij moe van't wandelen. Is dit misschien
de dood?'
1.angzame, t'lstende ,Ikkoorden hij de
houtblazt'rs, uitltlondend in een hrede, he-
ru,rendl' klankenstroolll. rr,lai lichr een
akkoord nog ewn op, tl;] het 'misschil'n',
een vragende blik OIer de schouder, Olll
uiteindelijk lOch neet te dalen in de sen.'"ne
rust, wa,Hin skchts de zwaluwen 7ich nog
even mogen turn horen.

'lm Alwndrot" schildert dl.' dood zoals w.
velen dil' 7.0 gt,ug zouden 7_ien; als een
vcilige hawn, w;l.\rin de \"t'rmoeidl' gee,1
vcr1angend aanlegt. Vandaar dal akelige
dikmma: hoe kall men mer 1Il1ke mooie

mUZiek toch soms zovecl moeitc hehben?
Is het hct wensdcnken v'an dl.' dood als
vriend, zllllder wanklank? Het kvell
waaruit het lijden is we~eretolldll'erd? Is
het ontroering gereduccerd tot sentimen-
taliteit die, olllbnks de onvolprczl'n in-
strument:llie, opeens tegensta;lt?
Er zijn er !-\enoeg dil' sm;l;]k heb hen en
toch tr,lnen in dl.' o!-\en krij!-\cn VJn André
Hazes' 'EenZ;lme Kef',t'. Het is misschien
ou'rJreven om Strauss l.eute l.ieder Ol'
r~n lijn te stellen met dezc smartlap, maar
iets moet toch verklaren waarom van wei-
nig orkestliederen mei zoveel succes zo-
\"l.c1plaatopnamen op Je minkt zijn ge-
hracht.
Zoals in meer \'an zijn werken \"l'rteh
Strallss n'n l!looi ~prookje mct zichzclf in
de hoofdrol. Dil' onderga:lllde ZOIl, het
avondrood; hoe fraai ook, onwilleh'urig
dringt zich ,il- gedachte op tbt dit cinJe
van Je dag zich [Ot het sterven \'l'rhoudt
al, hel bl.wemJe Zigcunerlllnetjl" met
ruimv,ll1ende hlousl' l'n Iraan op de wang
tot ht't lijdl'll. Het is dt, hJng naJf dl' naM
smecrolie en traan gcurendc romantiek
van mensel1reddl"f Dorus Rijkers, eerder

d;m de zuigkr;lCht van het gevecht tegen
de goh'en die zich uiteindelijk toch bOl'en
je zullen sluiten. En toch, her doet je wat.
:'\bar wat!
Rudi van DJntzig heeft op Strauss' 'Vier
Leurc l.iedl'r' één V.lIlzijn popubirsll.' hal.
leHl'n gemaakt, Eichendorfs gedicht 'lm
Abendrof aldus artistiek tot in de derde
macht verheffend. ,\lisschit'n andns J.\ll
hii zou willen, bcvcstip Van Danrzigs to-
lledhlTld het sten'otiepc, favoril'le Imago
\lan de dood cv'enl'ens driedubhel. Donke-
re wolkenpartijen in het dewr, laagh,lIl-
gend bmen een poldl"flandschap lijkt het,
ktijgen een oranje-rode inkleuring, waM-
over di'lgon;lal een bundt'! lidustrall.'ll
valt ('God sprel'kt el'n woordje ml'e!" rol.'-
~wn wc consl'quem, als zo'n rutuurtafc-

reel ons in werkdijkheid tt.n ded V'lll),
Dl' v'ier lil't1cren worden hij Van Ihntzig
ged;mst door vier p;Hen, partners, die cl-
ka;lf verlielen, uit l'lkaar worden gedre-
Vl.'ndoor de Jood, een danser m het 7wart.
De ene keet 'draagt' hii een danser Wt'g, Je
anden' keer 'jaagl' hij een pa,lr uiteen, of
\"l'rhindt twee damt'rs. In 'Im Abendrot',
het ~Iodied, keren de eerSle drie p:lren als
getuigen It'fug. Ook het vierdt' paar I'oegt
zich uiteindelijk hij hen. De dood 'WlIlt'
het v'Jn ons alll.'maal en houdt ons allen
bijeen. Hij houdl ons op onze plaats en
bepaalt zdfs daarhinnl.'ll onze beweging.
In zijn toelichring bevreemdt mij ~~n regel
van de choreograaf:
'Dankbaarhcid blijft voor al wat W:lS'.
D,mkbaarhcid? Hoe7o deze rouwadvcr.
tl.ntil'lebt? Voor mil sprt'ekt uit lijn hal-
let meer de 'authenlieker' overkomcnde
comhinatic ~'an stilk hevreemding en
lllerkwaMdige warmte, mildheid mis-
schiefl. Van Dantzig maakt Strauss cliché
gdukkig ecn stukje mensdi,lü.t, maar
sloom en dromeflg blijft ht't. En \'ooral:
eerder een verfraaiing dan een authentieke
uitdrukking van hl'l Sle[\'l.'n.



De llooJ I, n omdat wij leven. Zonder teven was er geen dood.
AI, Jood zijn is: nid leven, war \'alt daar d,m nog o\'er te zeggen? Moet niet il'derl'
poging van een len'nde 0111it'ts o\'er dl' dood tl' melden, worden gewantrouwd?
Ht,t hangt r:rvan af. Zolang ,l<lnl'or:Il'Il, denkt'n, pr,lten over de dood bewust wordt
erv,uen al, n'n projenie, een (rr:atie van heekkn of ideeën VJn een It'H"'H.Ic,lijkt daar
nielS op tegelT, Sterker, het kall ecn hruikhaar hulpmiddel zijn om dl' dui,tt"re
werkdijkl1l'id van de eigen eindigheid enigslim draaglijk te lll<lkcn. minstens op
afst<1nd te houden.
VoorwJarde voor zinvolle mijmering lijkr vooral te zijn de \"t~rwerring van elke
gt'Ja(hrr: w,larin een mens ook maar id, zinnigs zou kunnen lr:ggcn o\'r:r zijn
tor:stanJ n,l zijn sterven. O\'l"r zijn dood Jus, Zo'n ferme stellingname hodt ons nirt lt'
heletten om als levende toch gedachten en gevodens te hebben over de dooJ, Alleen:
alles wat wij vinden \'Jn de dood bn niet andt'rs dan het rekking hebhl'n op her leven
zrlf. Paradox?
Alle, wat we zeggen, vermoeden, a;,mvoclen, kan uitsluitend sla'ln op ons leven - ook
de dnnJ. Dal is Je enige 1Il0gdijkc hetl"kenis van het hekende axioma ';tls wij cr zijn is
de dooJ er nid; als de dood er is, zijn wij cr niet.' Ander le\'en dan sterfelijk levcn
kennen wij niet. Je ledt ollld:lt je ooit H"rwckt bent. Je kUnl ook zeggen: je leeft omlLu
kdoodgaat.
Dat is minder paradoxaal dan het lijkt. Zo moeilijk is het niet om vJst tr: stellen dat
het leven wordt gediend door de Jood, De dood \',111iets of il'mand sl:hept ruimte en
voedingsbodem voor het Irven van iets of van lem,lIld anders. D,lt leert nuchtere
o\'l'rdenking; en dat besef jr:door mythologische bedden over It'ven r:n dood in alle
rust op)e te laten inwerkcn. Zonder dood wa~ er ook geen leven.

Zo is de cirkel rond, m,lar hdpt dat? Komen wr: met onZl' gevoelens verJer door onze
gedachten? Op noodlouige manier blijken wil zelf onze eigen spelhreker te l.ijn.
Onverbiddelijk botsl'n ged;tl:htt'Jl met grvuelens: wc weten dat we dood gaan, maat
hel werkelijke probleem is dat wc dat niet willen. Wc leven alsof we niet Joodg'lan.
Kunnen vrijr: gedachten legen onontkoombare ge\"(ll"lens op? Zijn ze lJlet elkaar IC
\'er7Clt'm"n~ Is het mogelijk in ons hewustzijn iets tI."Illtegreren dat mei dat bewust-zijn
in strijd is: niet.leven?

De enorme verscheidenheid aan mythi~che voorstellingen r:n godsdiensten levert l'\'en
zovele ,lnlwoorden op die vraag. Zolang menSt'n bestaan, hl"bbl"n ze zich hiermee
bezigl:whouden. Godsdiensten bieden een rijke seh,lkering aan vormgeving van Jit
pogen. Niet.leven wordt eromgewvt'rd in: voortle\.t'n, kven ineen andere
wcrkrlijkhcid, een hogere orde. of een volgend ll'ven.
In een humanistische beleving biedt dit geen, in dk geval onvoldocndl' houvast. l)an
kom je tekort in al deze pogingen tot begripsmatige ~'orlllgeving van leven IU de d()()d
en van dood in het Ir:ven, Of hel zou moeten zijn door zulkl' ideëel! consequent op het
teven z.elf te betrekken. Door bijvoorbeeld de dood V;lIlel"nmens te zien als dl'
markering van het moltlem wa<lTlla hij nog slechts in ,1Ildere mensell kan voortleven,
\'(I,lama Jehetln'en d,u je -TOtop zekere hoogte- zelf kon leven, ovcrgeeft aan het
lcven van anderen. aan de natuur.

Casper Vogel
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Nee, d,ln ,\lahlcr! !).u is olieverf. III plaats
van Strauss' pasIel.
In het j'lar waarin Rid,ard Str:lUSSals 24-
jarige hr,IH' liedteksten ('Fiinf St'hlichtl'
\Xlei,en' en 'Vier M:ïdchenhlunll"n') van
/.Ol"te klanken voorzag (1888), s(hret'f de
sll"chts vier jur oudere Gust,1\" :\Iahlcr
zijn prangende symfonische gt'dirht 'To.
tenfcier'. ook gt'Ïnsplreerd ITOUWl"!lSdoor
poëzie, dirmaal V:lIl de 1'001 Ad,ull "hc-
kiewicz. (Zes j,lar later zou hil het omwer-
ken lOt eerstnkcl van zijn TWel"dl"Svmfo-
!lIe - ';\uferstehen .. ) .
\'\'at lwefr .\bhkr bezield om op die kef.
rijd al zo te worstelell met dl" dood? Zijn
biografie spreekl boekJl"kn. Van z.ijn IJ
broertjes l'n lusje" heblwn cr met hem Uil-

eindelijk slechts 6 ovcrledd. Zijn één j,ur
jongere broer Ernst heeft hij op U.jarige
keftijd aan ecn h"rtziekle zien owrlijden.
Het mOl"t het emde zijn gewecst van dt'
l'nige kanll"raadsl:hap die hij in lIJn jeugd
kt"nde. Daarna is slc.:hts Illuzit'k Zijn Uif-
tJ'llklep r:n wn'lu(hrsoord gewee,t.

Mer dirigt'nt Lucas Vis, die 'Totl'l1feier'
onlangs uitvoerde n1l'1hl'{ Noordho[[,lnds
l'hilhaTillonisdl Orkest, zit ik OI'Cf de p,lr-
titullr van '1"otl"nfeler' gebogen. op zoek
naar de dood,
'Het IS mJ,lr dl' Haag w,lt de l'cn of de
;\Ilder lIit dez_enOll't! h,lalt', rc!atin'l,rt hij.
I'erwilzend naar l'l'n rou,,1 Jndl"re illtt'r-

preratie dic hij juist dil' ochtend via de
radiO hoordc.
'Et lijn s(hokeffccten. Je kunt l'r n"n pro-
gramma. l'l'n uramatiSt.h verhaal uithalen
als ie wilt, Hier meteen aan her begin, cc!h,
h,lssen, lil dil stuk héél heLlllgrijk: t:rd,\d:i-
Jàttimmm!. n'n harde w'larheid. luid.
kn"b verkondigd, een soort realitl"it van
dl' dood; I_tl is her jongl'ns, d.r is get"f1
onlkomen 'Uil, daar moer jl' niet ol'er leu-
reIT! :\\;l.Ir d,m g<l,Tthij verder, hil"r hij
óJfcr 4, (zingt voor). 'etwh n,lChgeben'
,r,LH d;urbij, als aanwijzing \"IJOr<.kdiri-
gent, dat bctekent Tot"gcven. nit't aan ln,k.
ken, b,Tt 71: maar. Zo voel ik hel ook aan:
de dood is dr,lltlatisl:h, je klim l'r niet on-
deruit. 1Il.lar l'r litten ook bijzondere kan.
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"Hier meteen aan het begin, celli, bassen, in dit
stuk heel belangrijk, een soort realiteit van de
dood; zo is het jongens, d'r is geen ontkomen
aan, daar moet je niet over zeuren!"

len ;1;111.Dat ISJe eell\ngheld, ,lis het wa-
re. Zonder nou H.'~pn'ken oH'r een leven
l1a dt' dood; dat is de eellwi~lll'id.
Verderop ook. Alk~ was c kkille tt'rts,
<1,lnkomt de h;lfp crin l'n wordt het alk.
maal C groot: 'sehr zllriickh;lltend'; van
el'll eindeloze schoonlll~id .. \har d:1n krijg
je dl' trompet. Het slpual, ti~~~~~éé,1'0111-
ll'<LüHm, lets V;1I1een omlerstrl1'lllg: di,
Is heel bebngrijk. Als ik .LH hoor, d;ur
h,ul ik positieve k.l11ten uil. Je kllm toch
uit vreselijke dingen dit, jt' meemaakt op
eell of 'lndne mallier ellt'Q;ie pum:n?'

'\Vat ik]U duidelijk HIel bil dele muziek IS
dat wil met on/.e ge<1a(htetl lOWel kun-
nen! lknk maar ,un hl.t gr,lpje \'an kinde-
n'n: hoc kun k je op d<' snel~tl' lII;lIlier
n-rpb'Hsl'n? D;1I i, met it' P;l'lLJdlten. Ik
ben in geJachten d,ur of JaM. Iht is toch
ook zo? Op een heraalJe manil'r hl'n je
met IC gl,•.bchten ergens ,unwezig. Iht IS
ook wa;lf luer \Tel I11lTgeda;lIl wordt.
Nt'l'm •.LIt bilzondere momem, al~ die
h,up crin kOll1t, dil' tran~p,lr;lIl[l' kleur
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van Jat m;ljl'ur-mOlid, lla dil"enorme er-
uptit' in het begin. Of hier ;l;m het eind,
vbk HllJr hel ~lol: pianissimo (Iwel zacht)
tot fortiSSimo (uiterst hard), als ,lfslui-
ting twee hobo\ en een trollllwt, scherp,
tjjj•.••.••.••.•è•.••.••.•.•i." I'an E naar b, terwijl het
da;lrvoor ~tel'd~ C-groot is gt'Weest. C.
groot trompetten, hdem,ul ver,tild. Iht
I~ lo'n Iwetje de condll,il' \';111dl' de hell'
(ollll'ositie binnen ":~n ma;H. De urkel i~
weer rond. Zo va1l: weten 1111lil'nog waar
ik llll't' begonnen ben? En .L11I:alll'gro,
keih;ud: ràneket,ltIeked,l ttekeLiattàl"
hoemml11! Rust. Driá;nhalw tel! D;1I1

-=a:..-

Z;l<.:ht, grotl' trom onder ~trilkcrs:
HOl"III111Ill,\X'eer ru~t. Eli tenslotte, nog
milder (pinicHo): boel11m. Slilte: •

CasjJer Vogel is directellr VllII het
Noordhollallds flhilharmollisch
Orkest i/1 Ilaarlcm. J)adrllOOr w"s
j,lrenlaJlg ill diel/st (',lil het
Humanistisch Verbond, o,m. als
hoofd radio- £'/1 tele//isi£'diellst,
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Uitvaart van 'bootkulls(cnaar' Vicror V in Am~u:rdam
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Moslim-begrafenis in Den Haag

I I I' 11

Offering van voedsel bij een hindoeslaanse anemrooiing op lee bij Scheveningen

Nieuwe rituelen
worden gemeengoed,
ook als het gaat
over de dood.
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DRIEHOEKSVERHOUDING MET DE
MafÎe ontmoet Monique
als ze 27 is. Een stralende
vrouw die ooit man is
geweest. Maar die
gaanderweg steeds

depressiever in het leven
komt testaan. Hun
relatie wordt en

driehoeksverhouding
met de dood.

door Simone Koudijs

••Ik was 27 to~n ik ;\Ioniquc ontllloertc.
Zij was begin vcertig en h3d nOl; niet ;alle
opcr,nies achter Ut' ruil;. \'\ft."! functioneerde
ze sociaal gC7Îcn al twee jaar als vrouw,
want Jat is Je voorwaarde voordat IC ge-
opneerd kunt worden. Ik ontlllodk haar
up een avond voor leshische vrouwen. Ze
was l'en heel imponerende, stralende
vrouw ell wc krcl;cn een relatie.
In het bl'gin ging hel heel goed. ,\1oniqul'
had ecn bock geschreven waarmee ze veel
a,mdJchl van Je pers had gekrq~cn. Pas
wen dat afnam, merkte ik Jat zc lW;lar
depressieve huien kon hehhen. De ~piegel
liet nog steeds mannelijke dingen Zien, zo-
als {'en kakr wonlende kruin en h;lard-
groei. Ze kon daar mct mij nid over pr:l-
ten, m,ur wel vroeg 7.Cvuortdurend, heel
dwingend, mijn h{'\'('~tiging van haar
vrouweliikheid.

Voordat ik haar ontllloettl\ had ik nog
nooit van trans~eksu,llireit gehoord, Ik
ging wel l'l'ns fIIee naar hijel.'nkomsren van
transscksUl.kn l'n hcr \'lel me op d;lf d,tar
onderling ook nauwelijks werd gepr:lat,
hehalvc over praktische prohll"men: waar
koop je vrouwl'n~choenen Jl1 maar -l4,
waM la:l{ jij ir' epileren, Vcel getrut ook:
wat zit je h,ur leuk en wat 7.iin ie nagels
schilterend gelakt, Ik snapte dat identifice-
ren mCTher klas,ieke het{'"fovTOuwtiesmo-
del niet,
~Iollique was cr ook niet echt gelukkig
meI.', maJr zlKhl de oplossing van haar
onlustgcvuclen, vooral in uiterlijke din-
gen; ,lis ze nou cen, uit de randstad weg-
ging - 7.e was al een p;lar kel.'r in elkaar

1Iu:\IA!'\IST dcc. '91/j;ln. '92 -lO

gesl,lgen - cn van h;l;lll veranderde, ll1i~-
schien lOU hct d:ln herer gaan, \'Vonder
hoven wondcr vond le een haan in het
noorden op haar oudt" herol'psnivcau,
Hcel hij7,onder, dus werd ze voortdurend
overal opgevoerd als voorheeld van n'n
gt"slaagde transseksut"e1.

De verhui7,ing werd een drama. Ze krcr'g
las{ van zulke driftaJTlvallcn, dat ik soms
dacht dat ze crin lOU stikkt"n. Ik hegon ook
hang V:ln haar te worden: iemand in \"[ou-
wenkleren die tcgen me stond re schelden
md t"en mannenstem, echl heel eng. Maar
vervolgen, kreeg 7.edan spijt cn tt"mlotte
een depreSSIe. Toen zei ze voor hrt el.'rst:
~Ik ben man noch vrouw, vlees noch \'is~.
Ik kende hier niem'lIld, hel ging mrt h;la{
niet goed, met mii niet goed, mei ons niet
got"d. Voor het eust kon ik 1IIl"\'oorslellen
wat ~1<;(}lement~ inhield en in wat voor
l'en isolt"mem ~loni4UC altijd had geleefd,

Op een dag kW;l1ll 1.1.'thuis, kl'ek me heel
glazig aan en zei, verhijsterd: ik hen om-
slagen, Werk was alrijd Zll hel'lngrijk ge-
weest voor haar. Ze staprt" lil haar auto en
reed weg. Een paar uur later kwam ze
terug, nll"t allemaal krassen op haar arm.
Ze had lTwt een sdwcrrnrsle grprobeerd
haM polsen door tt" sni!den.
Na ved praten was haar wrrkge\'t"r bereid
hl,t ontslag om te ll.tlrn in tijdelijk verlof,
mits ze in thl'rapie ZOIlgaan. Ze lWKhue
en ging in lk ahcrnatirvc hoek allelll;lal
therapicën volgl:n. Op miln \"Imr,tc! glll-
gen wc (lok samen in relatietherapie, welllt
ik Jacht: zo'n reLltie zl:gt ,utIlurlijk ook
iels over tllii. I\-har dat werd niks, Moni-
'luc zat daar duiddijk vour 7j,hZt"lf en nieT
voor ons. Nel een p,l,lr ma'ltldcn kreeg ze
het :lJvit"s zich te "Hen optll"men en kwam
le terecht in een getlll'l'nsch'lp voor drugs-
en ;lkoholvcrslaafden, Merkwaardig,
want ze wa, nier-rokl'r en geheelonthou-
der. Ihar hegou ze zichzelf te verminken
met scheCTmesies. Ik vond dat vcrbijstc-
rend '.-oor ielll;lnd die 7.0 geknokt had om
een mooie vrouw Tt"worden, :-;'adat zc lil-
l'rrste serieu7.e zelfmoordpoging had ge-
daan, heh ik haar gC\"r:lagd, is hl'l zo l"fg
allem;lal dat [t"dood wilt? Ja, zcÎ ze, heel
gedecidcerd, ~;,llt"SI, IlllSlukt ~, Dil' duidl'-
liikhl'id was voor mi) eigenlijk een opluch-
ting. Het paStl' hii de vrouw voor wie ik
altijd rl.'SpeClheld gehad, dil: keuze, lllaak-
tI: waarnJor le swnd.

I\-laar weer ging 7e in therapit", liep weg,
kwam wet"r thuis, hezocht psychiater,.
Driftbuien, depre>Sles, t"'I:ce,sicf geld uit-
geven, Thuiskomen, betekende voor mii;
l-t1Llik haar nog 1c\"l'llJ aantreffen? \'Vam
al reed zc hii pl.'riodes nil'l stel'lh naar de
trcin om llch ervoor {Cw('rpen, w blrd
wiets houden van: dat bn ik altijd nog
doen,

T uen hegOll Zt"voor hl.'t eerst echt te praten
over de dood als oplo>sing voor een lt'ven
waarin ze get"n uitweg meer zag, Dit jaar
word ik vijftig, zei ze, ik kan wel zeventig
worden, war moet ik met ,Jl die jart'n? Het
werd steeds dUIdelijker Jat onze levens uit
elkaar zomkn gaan, ik wil<.k dit niet men.

Op t"en dag \"Ond ik haar op bed, onder de
pillen, Eerst dadll ik: hut h,lar ma;lr lig-
gen. Toen werd ik hang: ik kan dit niet
allecn hesluiren en tenslotte woedend:
godver, doe hl,t 7.èlf lllaar als je dood wilt.
:-;aar het l.Iekenhuis (lus, maag leegge-
pompT. Schrl.'eLiwend kwatlllc bij, laat me
doodgaelll.
j\1aar :tI.' ledde ell kwam weer thUIS. Ze
vcrwaarloosde lll.hzelf, die 1ll'lc mannt"n-
kant kwam \\Ter llilar boven, Toen zeont-
dektl' d.u de operarie gl'en oplossing had
gebuden voor h;lar prohlemen, was her
l'igelllijk ;11te laat voor thl'r'lpie. Zl' kon
slechts dl' conclUSie rrekken dat als 7l' als
VTOUWnirt kon levclI, le haar ten'n moe,t
lx-ëindigen. Heuelfde wat ook gold toen
ll' nog nun was. Ze wilde nil,tmeet lrven
in Cl'n wl'n'ld die geen \'eillge plek bood.

Op dat mOlllem hesloot ik met haar te
pratl'll of l'r d,m geen emdl're manin WilS
Jan Cl'lI gewdddadige onl nuit te slappcn.
Ze vl"ftelde Jen I.e n,l het slikken van die
pillenstuot Joor een TUnnc1wa~ gegaan en
engeLJchtigen had gezil'n, Ik Zl'i: te zult hct
zelf moeten besliss('n l'n doen. Goed, ll"
IC, dan het lief ••! nog dit iaaT. Ze wildt"
gel'n ker,td'lgen 1llC{'rllll'l'maken. Eli het
liefst in haar eIgen hed, ging ik daarmee
akkoord? Ik heh toen mijn voorwaarden
gl'steld: dat ze Ielf de totak' verantwoor-
delijkheid moest nemen en vallle\"oren
ha'1T rommel zou opruunen, ,ldmini ••tratil'
lil orde IlMken l'n keil nissen verwittigen.

Voor de praklische infornJ;lrie hehhl'n wc
mct de Vereniging wor Vrijwillige buha-
nasie geheld. Daar kon ]e t"en Icn'nstesta-
ment he~tellen waarin stond, ~dcgene dil'
lIle \'ilH!t: niet reanil1lerl.'T1~. "let kopil'ëll
voor de huisarts en de norarlS, Om a,ln de
henodigde pillen te komen, i, Mnniqul'
,,,,ar hl.'t hui{enhllld gega;lTl, da:lr 7-iin ze
makke1iiker te krijgen. Ze hedt l'en hele
rondrit gem,l'lkt door Duitsland t"n Rl'lgië
om ze TC\'erz,une1en.
Ze wi~t toen du> hoc ze het moest docn t"n
had lic middekll. Rt"srte nog bet karwei
haar leven op te ruimen. Ergens hooptl' ik
dat dl'ze heligheid ha,lT up andere gedach-
ten zou hrengen. !\bar ll' wa ••heel rustig,
rerwiilze al die ka,ten vol rokh'n, hlouses
en make-up orruillHle. Zii z(}("hl lIil, ik
p'lkte in en ,amen brachten we het weg.

Ze dcnl haar admillistr;ltie l'n schrn.f ;lf-
scheiJshrieven. 's Middags maakten wt"
w<1nddingetl, gingen uit elen en pr,J,JtlclI
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VERSCHENEN
BIJ

In de boekhandel

Ambo

GcspreHen mei stervt:l\\kn.
27111>17"- f 27.50 - 21ste druk

Leven met stervenden

Hel definitieve eindt: van ons
kind-z.ijn.
14K bIl .. - 127.50

R.L.? Berghmans e.a.
De dood in beheer

Quo de Vos
Monument "oor
Pepijn
Indringende beschrijving van de
dood van een kind,
791>Iz.-/19.50

Van
Elisabeth Kübler-Ross
verschenen o.a.
Lessen voor le"enden

Morele dilemma's rondol11het
sterven.
279 blz. - f 49.50

Joke Forceville-
van Rossum
Dagen "an na-bestaan
Dagboek van L'enrouwpmces.
Wblz,-/19.90-tÎl'ndcdruk

Over de dood en het
lenn daarna
72 bIl.. - f 17.50 -l.''SdC druk

Barbara Dobrick
Als onze oude ouders
stenen

Ovcr de 1>1I1p"an stervende
kinderen
IilOblz. - f 29.90 - \'il'rdc druk

:\Iijn rouwverwerking ging moei/.Jam.
door de juridische kwcrsh,l,lTheid van
mijn rol moest ik het alleen dOl.n. t\:a haar
dood werd het me duidelijk dat onze rela-
tie eigenlijk bijz,ondcr ongelijkwaardig
w.lS ~ewt:est en ik n:1I11hel mezdf kwalijk
dat ik d:larin nier 11l,'er \'llOr mezelf W;IS
opgekomen. Na l'ell j,t:H kon ik het leven
pas weer aan,
Ik h•..h gem\"rkt Jat 7l'"lfdoding hl'~ml'ue'
lijk IS. \Vaarom 10U ik niet ook kunnen
besluilt'll dood te gaJn? De lijn [lIsselI le-
n'n en dood werd heel ijl. hed rJar \'oor
lemJnd die 7.tl hard gl'probl'erd h;ld een
;lndertej;en te houden. En ik had nog taLb.
tig pillen VJn .\lon;que owr. Wal zij kon,
kon ik ook.
[k gaf mudf \'ijf jaar en ben in therapie
gegaan. Ik d,Khr dal ik onmenselijk was
dM ik naaS! dat bed had kunnen zinen,d,u
ik daartOl' in slJat was gebleken, Op mijn
gemak heh ik dat Jllem:lal \'cns uitgezocht.
Ik wl:rdd z.il'! er sindsdien hed Jnders uit
HUlr me,

\'('aa[(lIn bl'n ie niet we{;gqpan. vrocgen
veel mensen. Als .\lonique kanker b:1J ge.
had, zou nielllJnJ Jat hebben gevraagd.
Zc \vas ook ongeneeslijk ziek, Pas op de
rJnd van haJrstl"r!bed hedt ze gczrgd: die
rnJn-\'fOuw.rransformatic is misschien
toçh ni,'1 zo'n ~nl"de kcuz(' gt'wecsI.- •

O\Tr on~ kvel\. Over ~~IIJin~ spraken we
nil,t: hoe het voor 1111)I.ouzijn. ,lis ll' dood
wa~. Eigenlijk kon ik 11Ieook niet voorstel.
len &11IC hl,t zou dOI'n. Omdat ik lIil't met
sçhuIJ~e\'ndl'tls wilde blijven zillen, dee\l
ik kwr nog \Tn mogelijke uil\\'l'~ aJn dl'
h,md: ie 10U ook Ilier kUllll\"1l "dood.
gaan .. , zei ik, en in rr,lllkrijk \'\'rdn le\en.
Een weck LlIl~ is ze bezig ge\H'est dcze
1l1Ogeh)khl'id uit te z.oeken, lll,lar !Oen he-
gOIl ze \\'l'l'r te LlIltaseren over ha.ar l'igl'n
hl'grafcnis. Toen heh ik me abij nengl"
legd. cr zat lets onontkoombaars in.
Op m,un&lg meldde Zl' V;ln plan te Zl)n
om wOl'lJ~dag, eind van ,Ie middag, Je
pillen in te nemen. tachtig stuks, Illl"t li-
keur. Ik had heloofd crhij te blijven. Sa-
Illen m,ukren we Je kanwr kl.1ar. Ilwt
bloell1l'll, kaars("n. wierook ell nicuw bed-
degol'd. Nadatzc in b,ld w:lsgeweest. 1I,lm
ze de pilkn in ell ik ging IU,ht h;l.lT zitten,
Ze viel ~nel lil sLup. stn"ds dicpl'r. Uren
zat ik ll'-la.st h,l,H. Hl"t werd n:Kht. ik l:lI
gl'didltl'n te fezcn V;ln Ida. C;('rhJrdt. Ik
ben hooguit ';';11 Ullr 111~laap gcvalkn en
toen ik wakkl'T werd. dadll ik: nou zal ze
wl'l dood well'n. :\1aar IC leefde nog,

Twaalf uur L\t('r! l'anil'k, want ze had \01-
gcm het boekje allang dood moelcn zijn.
Wat a.ls ze wakker zou worden, IC 1011
Immers zó be~chadigd zijn. Toen hen ik op
z(lL'k gegaan en vond nog eell hele rOl
ri1kn ...
Vrijdagochtend is I.e pas gestorvl'n. Heel
sereen en vredig, Zo Ot1lsp:lI1l1l'n.

HU~IA!\ISTdcc. '91ljan, '92 41



En de mensen leefden no
Een sprookje

lIed, hrcl LlIlg gele-den, was er cens een 111aTl

die zich afvroeg waJrom de Illmsen
doodgingen.
Niemand kon ht.'J11l'en goed Jtlt\\'oord gel/l'tl.
Tenslotte schreef hij een brief aan dl' koning.
De koning lbcht zeven dagen en zeven
n~Khtcn achter cl kaar na, maar kwam er nict
uit. Hij liet de man van de brief op zijn kasteel
komen.
"Beste man ", sprak dc koning. ,.ik heh erg
lang over je vraag nagedacht, maar ik kom er
echt niet uit. Het spijt me."
De man was erg teleurgesteld. Nu wist hililog
nict waarom dc: mensen doodgingen.
"J\bjesteit", zei hij zo beleefd mogelijk.
"misschien \vetcn de gclcertlcll wel l'en
antwoord op mijn vraag."
ik koning plukte aan zijn baard .
.•Eell ,~1itsrekend idce" -'zei hij .•• El.'l1pri ma
plan.
Dl' koning liet dezelfde dag nog alle gclct:rdell
uit het hek land naar zijn kastcd kOml'll.
"Geach te geleerden", sprak dl' koni Ilg, "dOL'
man wil gr:lag wetell \••..3arom dc menSCJl
doodg;ull. Tot nog toe heeft niemand een
goed ant\voord op de vraag gevonden. En llll
d:lCht ik: jullie zijn zo knap, jullie zulll'1l wel
een antwoord op deze uiterst moeilijke vra:lg
weten. l\laar denk erom: geen sllloesjl'S,
anders laat ik jullie hoofd nafhakken."

De gdt'erden dachten na. Ze maakten
mOl'ilijke berekeningen ('n bedachten
ingewikkelde formules. Na dm' ,i3gL'n nam de
oudste geleerde het woord.
"Koninklijke hoogheid l'11neste man", zei hij
gelecrd. ,,\X'ij hebben het uitgerekcnd. De
mensen gaan dood omdat ze oud zijn en weer
anderen omdat ze een ongeluk krijgell. In •..Lu
laatste geval zijn de menSCll vaak nog jong."
De koning plukte peinzend aan zijn baard .
.,Er zit wat in. Het klinkt in ieder geval
geleerd." Maar de man die de vr:1Jg had
gesteld, dacht er anders over.
"Het is \••..c1mooit bedacht, maar dan willk
ook wel eens weren war dat is, doodgaan."
De man keek de kringgdeenkn rond, die
allemaal naar de oudste geleerd •...keken. HIJ
W3Sd•...knapste. Hij had een hoofd zo groot
als een watermeloen, anders konden zijn
hnsens er nit,t in.
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"Je gaat dood ", zei de geleerde, "wanneer de
Dood je komt halen en je aanraakt."
De m:lIl kr3bde zich op zijn voorhoofd.
"Bijzonder knJp ", zei dc koning. "lhar tlL'cm
ik mijn kroon voor Jf.'-
Dl' geleerden kt'ken trors voor zich uit.
Toen zei de man: "Als wij de Dood zou eens
gevangen !lcmen, dan gaat er nictTl:lnd tTlCl'r
dood ...
De gek,t'rden barsttcn in bellen uit. Ze
sloegen zich op de kniei.;n van pret en rolden
over de rafel.



lng en stierven gelukkig
:005 Meindcrts

Dit is I!m (r,lRmem lIit het /mek
'A1oui meegellomen'. Uitgel'erij
r!oeRsllla, Amsterdam,

ik ('erste zeven j:lar ging alles goed, maar
langzamerhand fl'Zl'll ('rernstige prohlcmcn.
De IllCIlSl'O\\:crden zo oud, dat ze zich bijna
nict mcef konden bewegen. Vcel11lcllst'n
begonnen zich ook te vervelen.
..Wie vinden het leven niets mcer aan.
\Vaarom zouden \\ie nog iets docll, wc gaan
toch niet dood. Alles is zo sa,li
tegenwoordig. "
~L1ardat was nog niet •.111es. Er ging dan ,,:el
niemand Illccrdood, maaref kwamen wel
steeds nieuwe mensell bij. Op hct laatst was cr
gcen plek meer voor zoveel mensen. Op
sommige plaatsen in dl' wereld duwdell de
mensen elkaar de zee in. Vndrinken konden
ze niet, dus ze moesten voor eeuwig rond
blijven z\vemmen.Dit kon niet langer
doorgaan zo. dacht de \vereldberoemde man.
Hij schreef de koning weer een brief. dic
meteell zijn geleerden \\Ter bijeen riep.
"Beste geleerden", sprak de man, "I,.'igenlijk is
het heel dom van ons gC\'.:eest 0111 de Dood
gevangen te llL'mcn. Het wordt te volop de
wereld en bijna ie(k'reen verveelt zich dood.
Bij wijn' van spreken dan."
De gdeerden zagen \\'el in dM de man gelijk
had.
Ze Ix'sloten om de Dood 'A'eer vrij te laten .
.\laar toen er een vrijwilliger werd gevraagd
om de deur van de kooi open te maken, viel er
e('n stilte .
..Ik doe het wel", zei de mail, "wam nu pJS
begrijp ik waarom de mens('n doodgaan."
De man nam afscheid van de koning en zijn
geleerden en ging op weg naar de glazen kooi.
"Leve de I)ood!", riep hij en zwaaide de deur
open. Noggeen seconde later stinf de man in
de artl1l.'nvan de Dood.

Drie dagl'J1 latcr \',"<1Sdl' kooi klaar ell nog eens
dril' dagl'lllatcr was de Dood gcvangen.De
man wcrd wereldberocmd en hct hele land
vinde feest, want cr ging gecn Illcns meer
dood.
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Het hele land vierde weer feest. En de mensen
leefdcnnog LlIlg en stierven gelukkig.

-

--

..\X'e kUllncn de Dood ro(h ook vangen
zonder hcrn ;un te [aken?"
..Hoe dan?", vroeg de koning, dil' de l)ood
graag opgeslotl'l1 Z:lg. Hij zou Jan 'lOOf
ecu wig ('n altijd koning blijven.
" \XI;lt we tllo('teT1doen". zei dl' nl,l11, "IS een
grote glazell kooi houwen rond het bed van
iemand die bijna dood gaat. In de kooi m;lh'll

we een deur die \\'l'0P het mOlllellt dat de
Dood zijn prooÎ komt halen, metccn klap
didHsmiitcn ...
Het wcrd llluisstil in dl' z,]al V;ln het kasteel. Je
kon een speld horen valkn. Ineclls begon
iedereen door dbar te praten. Hct kek wel ot

hl't stormde. zoveellJwaai ma,lktl'n ze.
kdt'ret'n vond het l'en pr,Khtig pLm.

De koning gaf de beste glasblazers
V;ln zijn rijk de opdracht

een kooi te maken,
--=::::::...--. _ waaruit dl' Dood
~{:::- . onlllogelijk kon
-~ =- ontsnappcll.-~~.---------

.
I
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Hoor je verdrietig te zijn als iemand dood gaat? Dat is een typische
vraag die in het hvo aan kinderen wordt gesteld. Hvo staat voor huma-
nistisch vormingsonderwijs. In het wekelijkse lesuur praten kinderen met
elkaar over onderwerpen als de dood, maar ook over bijvoorbeeld
vriendschap, dieren en elkaar pesten. Ze bekijken die onderwerpen van
alle kanten. Samen met de hvo-Ieerkracht stellen ze vragen en geven
zelf ook, vaak verrassende, antwoorden. Kinderen leren zo hun houding
te bepalen en hun gevoelens en meningen onder woorden te brengen.
Kinderen vinden hvo leuk. Veel ouders vinden het belangrijk.

AlS u meer wilt weten over hvo
of over de mogelijkheden die wij
hebben hvo op de school van
uw kind te verzorgen dan kunt u
ons bellen. Tel.: 030-318145.

U kunt het hvo ook financieel
ondersteunen door een bijdrage
te storten op giro 263600,
Fonds Vrienden hvo, Utrecht.
(onder vermelding van Gift
december '91)

hvo
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Pieken in sterftecijfers
bij kou, hitte en griep
Uitschieten naar ooven in Je Jagelijkse
,tcrftccilfl."fS hangen samen mer illl1ul'nza<
cpidl'mieën en met warmte en kou, m,l,lr
l'f lilkt geen verb,md re beSlaan md lucht-
veronrrelniging.

Dit hlijk, uit l."cnonJl'rl.Ock Jat Je Er,l~-
mllsuniversitcit in Rom:ntll11 hedt llitJ!,l'.
voerd in opJracht van h("\ ministerit' van
\'i,'Vc. De afgrl0l'en !,lrl'l1 is Je sterftt' in
Jugu,rus het laagst en aanhum1cnd hoog
van hegin januari tot diep in rn<lJrt. Op Je
'tord'lg',3 ma:Irt.ligt destnftc gcmitldciJ
22 pron'nt hoven die op Je 'Jaldag', 24
auglJS\u<;.

TwcclkrJc n.n de hugtre sterfte l1l hel
wintaseizoen is l'en gn"olg van hart- en
vaatziekten ril L3 procent van luchlwq!;-
aandoeningen. De verhoogde swrfte Joet
zich vooral VOOT onder !iO-plussers en In
mindere lllate onder mensen van 60 tot 1\0,
Dl' sll.rfte op jongere leeftijd ligt de meeste
winters niet hoger dan lil dl' rest v,1n het
laar.

In Engeland is ,iL- winterse slcrftewrho-
ging overigens tWl'e keer zo groot. Dl' on-
deuoekcrs \"Crmoeden dal dit s,mwnh,rngt
met welvaartsverschillen. De huidige Ne-
derland,>,' situ,Uie 1'; ook l;\lIlstig vergell'-
ken mei dil' lil Jl. jaren \'ijftig. Hierhij
speelt verm(wddijk een rol dat de Ix'vol-
king nu hetn tl1;en koude I'>bl\,>chermd
l'n/of dal ze Iwter be,>tand I, tegen deeffec-
Il'n van hlootSl,'lling;un kou. Het rapport
nOl'mt het aannemelijk d,1I de algemene
snciaal.ecnnomi,>dll" omwikkeling d'1.1r
\Td aan h,'eft hijgeJragen.
In febrwHi en nu;Ht I ':ISÓ stierven -' iOO
(2-1 procent) mell'>en meer d,lll op grond
V<lI1de gebruikelijke wiulens\ariatie vit'!
te verwachtcn. De vorigc stertJepiek, in
zowel ,kcelllber I ':IS.! als lallU,Hi I ':IS3,
was met 1I U 'extra' (lverledl'm.11 aan-
lienlijk kleiner.

GemidJeld zijn jaJrlijks zo.n -loon Slcrfge-
\"Jllen ;Ian influenza (griep) toc Il' schrij-
\'en. In 1':186 was ('CI1grote influenza-epi-
demie de helangrijhte oorzaak v<lnde stij-
ging, ook onder longeren. Vooral methen
met han- el1 vaatzIehen en luchtwegaan-
doeningen hdlben J,m n'n \'l'rhoogdc
kans op overlijden.

Dl' onder7.oekers hehben geen aanwi)7.in-
gen gevonden voor een compl'nsatie in de
vorm vaneen lagen'sterfte 11:1m,l;lrt I ':ISÓ.
Dat zou cr op wijlen dal hl't nil,t in hooid-
zaak termin;lle patii.'nll'n 7ijn die bi) een
in!luenla-l'pidemie uvcr1ijdl'n.

1.uchtverontrelnlging lijkt geen aanlnon-
bare dfecten re hehhen op de ~tedte op
korte termijll. 11aar dat v..'il niet 7egg..-n
dat dl' grwndbeid op lang<:re termijn l'r
niet door wordt beïnvloed.

Liever langer leven?
Zeld<:n verslond ik een roman zo gulzig al~ 'NiemanJ is onstl'delijk' valt
Simonl' de HeJuvoir, 't \X'J~ voor mij één machtig l'PO~over oorlogen,
trlomfen, ~eweld, liddc l'n hartstocht. Dl' hoofdpasootll'osC:1 zag ik als l'en
veredeldc Slors van Je Rebellcndub, die groot, ,'n nll'eslep..-nd \';lll het ene
spannende levcn naaf een anJer avontuurlijk tijdpetk trok.
In 1279 had Fosca samen met zijn hUI,muis van Iwt elixer der onsterfelilkheid
gedronken rn daardoor was hij gedoemd lOt in hel oneindige tt' Icwn en Joor
te ll'\'en. Heerlijk Ie<:kme J,n toen, 1l1aJr ach, wist ik veel. Ik wa,>nog Jeugdig
en vitaal en ouder worden voelde ik geen moment als eell stf<lf!
A,ln het eind \'an 'NiemJnd is onsterfeliJk. dJcht ik af en tOt"wd hoc dil' Fosca
het volhield om zich keer op keer fris en onbn"angel1 Jan nieuwe liefdes en
hartslO,hlen ovef te geven, On\'erbiddelijk 10U Jl' dooJ toch weer toeslaan en
moest hij weer opnieuw Jan een rebtie beginnen.
I)e ~ederlandse vertaling van Je Franse titl'l 'Tou~ les hom mes mnt mortds'
zou weltoepasseJijkcr geweest lijn. ledere,'n "erft gewoon na verloop \',HJ
tijll, alleen Fosca sleept zich eeuwenlang voort. hij kan niet kapot! Raakl onze
held dan nooit eens \'ermoeid? Aan het eind \.an het boek b..-speur jc daar iets
\'Jn. Voortijdig neem! hij afscheiJ van zijn geliefde. Durft hij zich niet meer
mnig - tot dl' dood hen s,heidt - a,1I1haar te hinden? De tijd hedl hem
inmiddels geleerd dat hij uiteindelijk eeuwig de verliezer ZJI zijn en hli)\.en.
Aan dat noodlot ontkomt hij nooil.

jaren later kwam ik dit bock wcer legen en l"l:KhtlOen <Illeenmaar: 0God,
houdt het leven van die Illall nooit eens op, I.a,lt hem een mooie lachte dood
sterven door l'en pilletje of ,'en spuitje. Hij leel Cl'rd,'r op Cl'n treurig dolende
ridder met een veel te groot harn,,, ,lan, WaJrVan de ,chJrnieren hij elke
beweging piepten en kraakten. Vreselijk om zo lang te lllOe!l'Il leven.
Uiteraard, zulke ged'l(hten venelden veel over mij en ()Vcr hoe ik in hel kvcn
,tond. :-:ee, liever langer willen leven was - en is dat nog steeds nil't - hel
ab~olutc eInde!

Hl,t boek 'Lil'\'er langrt leven' van Okke jager bra,ht mij llestijds dJn ook
!link in H'rwarring. lharin houdt hij een pleidooi voor een anJere belcving
van oud lijn en l'en verdergaande verlenging van de le\'ensduuf. Hij schrijft:
'Hij Ievell>verienginggaM het over verlenging nln \'italitrit. over hct
voorkomen of uitstellen \'al1 ouderdomwers,hijnsden'.
Hl,t klinkt fama"i,ch, maar dan moet je wel hl'cl \'l'd plener, vertrouwen en
geloof in hel leven hebbt:11. En over een geweldigl' ~pJnkrJcht beschikken om
tegen gluiperIge 7iektcs, gemene processen en IIll'mOnWJ'lrJige 'lftakcling te
ve..:hten. Ik wcet niet of ik ovef die g,IVe beschik en dat ook 'lilelllaal wrl wil. In
il'dl'r gev<ll ben ik op ditmorm'nt nog lang nict zover in het denken over dit
nil'llWe \"IJOruitgangsgeloof.Na,tr alle waarschijnlijkht~id begrecp mijn
moedn \'an het gedachtengoed van Okke J,lger veel meer. Jarl'nbng heb ik
haar zien vrchten voor het In'en en strijden teg('ll de Jood. Niel 'llken voor
zichzelf maar ook voor mijn VJdcr, van wie zij heel \'eel hield. Ze ontkende .Ic
dood. Ze wilde er nil't in heTlI',tl'n.
Miln ouder.; maakten juist in deze laatst,' jaren iets groot~ van het 1<.'ven.Kleine
w,mdelingen, ergens een kopje koffie drmken, een alltotochtje werdl'n ware
feestgebl'UrenS.
Ze had zo'n levensdrang J,lt 71'vaak \"l'rgat hOl' doodziek ll' was. Tot een pa,tr
maJnden gek'den; incen~ wa, ze uitgeleefd en wilJe naJr Huis. wals 7e ll'lf zei.
Zl' bedankte mijn vader \'oor zijn liefJl' en kameraadsch'lp en verdween uit dit
len'n.lk kon me dat zo gOl'd voorstellen; dit was to,h geen leven 1111'erVO,lr
haar, zo hroos, zo hreekb,lar en vaak zo lll'nauwd.
Ik had allang de moed opgegeven, i\-taaf zil niet. Diezelfde 1cvcmwil vind ik
ook w,~r bij Okkc jager terug, :\1ct stijgende hewondering volg ik hct laatste
half jJ'lr m zijn columns in Trouw hoe hij I,ijn eigl'n ziekteproces bl'\'echl.
1.iewr langer leven' waren geen loze woorden, Nog nooit heh ik iemand
gekend dil' met zo'n innerlijke ol'etluiging her nieuw,' vouruitg<lngsgeloof,
waM hij zeven jaJr geleden in .-lit bOl'k zo \"(JOrpleitte, in de praktijk van
alledag nakcft. fl.11'tgrote geestkr,lCht bevecht hijziln 71ekte en prohCl'rt hij
'het gC7-onJl' te \'crsterken. Ik wil niet hopcloo~ uvugc1evl'rd zijn aan lk
willekeur van toevalligheden in celproceSSell. Ik lknkkracht van n'n mens
k,lll een omgevormde groeikracht zijn'.
Aan deze levell~houding zal ik waarschijnlijk nooit tol'komen. Ik mis denk ik
.k inspiratil' Irt het geloof om zovel'i l'n intens van dit sterfelijk bestaan tI'
genieten om L1ngcr te willen leven,

MaryMichon
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Ik ben door het buddieschap vreselijk gaan
nadenken over hoe ik zou willen sterven en hoe
mijn begrafenis er uit zou moeten zien

Buddy. het Amerikaanse
woord voor 'maatje' • heeft
sinds de opkomst van AIDS

een extra betekenis
gekregen. 'Buddies' zijn nu

vrijwilligers die AIDS.
patienten bijstaan tot de

dood erop volgt. Want één
ding is heel zeker: van AIDS

kan nog iemand winnen.
Hooguit is het laatste restje

leven nog een beetje
draaglijk te maken. En

daarvoor staat een helper
klaar, een buddie. Waarom
gaat iemand zoiets doen?
Ingeborg van Teeseling
vroeg het aan Harry

Rademaker. Hij was tot nu
toe buddie voor

achtereenvolgens Klaas,
JooP en Roei.

door In~cborg van T ecscllllg
foto's: Marco Borggreve

Ik l<l,ltste negen FUT werden cr m' !'\cdl"r-
bnd I ï'J"J AIDS-patii.'ntl'n glTq:iSlTt'l'rJ.
En dke dag komt daar t'èll niCll\H' bil. Ons
land scoort J.larmcc keUrig k1Jg lil dl' sta-
tistieken. Vrijwel over,ll tcr wen'lJ zijn cr
nwer AJDS-sl,J<,;hwffl'rs, ook percentueel.
EUroPCSl' bnden zitlen gemiddeld or een
dubbel 'l,HlI<l1 en in d•.•Veremgde Stelten,
ht:tl'\abik OmTcn en Afrika bn l>T mnder
enige ovt"rJrijving O\'(.>reen W,Hl" epidemie
worden gt'sprokt'n. Daar blijft de ziàte
d'lll ook Hiel Iwpcrkt tot homml'xuclc
mannen, maar raakt ÎcJl'rn'n IWSl1ll't.ZO
heeft ltJ Kigali en Rwand'l vijfentwintig
procent ,",\ll Je \"lliwaswn ht'\'olkin~ dt'
ziektt'. Tm:h ISl'r dt' la,Jt~te ma,lnden wen
l'en slilgt'nde lijn te be~pl'uren in de ~c-
derlandsl" ~tatisticketl, \"(/aarschijnlijk is
dat Il"wijten a,111wat Jt' Jeskundig<:1l 'et'n
terug~'al in onvt'ilig g<:dr'lg' l1oemt'n.
I'eeskanll'rtjt's in S;IUlU'S komen terug,
condooms wordl'n steeds \"Jkn '\'er~l"-
ten', S,lfesex ISuit, wc Iw~mnt'n ;]an AI[)S
te W!."llIlt'11.

In de tien jaar d,H wc wetcn dat AIDS
best,ut. is t'r wd gd)eurJ. \Xletl"llSCh,lP-
pers lijn eraChtl'r !!ol'komen hOl' jo: kunt
voorkomen J,lf W ziek wordt. Er word<:11

miljo~llen gepompt lil onderzoek en dl"gt'.
Ill' dil' het m~dicijn vindt. kan zeker zijn
van dl' l\'nhelprijs, De patii.'nt zelf vllldt
onderrus~~n \'l"1c hulpvcrlcr1l'rs aan l.ijn
hl'd.I.<.'gers toegewijde aT(Sl'l1en verpkcg-
kUIHligen. maar ouk l'en grol'iende hot'-
vedhl'id 'bllddies'. Xl,latles dus. nil't-pro-
k,sionl'il' mensen, vaak hOlllo'exul'ie
nl:1nnt'n. di!."de p;Hii.'llf tl'Tzil,le st,un. In
Utrecht wordt delt' hulp gl'coiirdim'l'rd
door de GG l'n GD. die de bllddies ~c1ec-
teert en traint.

H,lTry Rademaker, t'l"nell\'cl'rrig l'n flik-
ker. is 'lIl,ls I ~SS ht'trokken hij hl.t I'ro-
jel'l. Vanaf dt' zl"tiende verdieping van het
thtgehollw waar hij woom, hedt hil het
mooi,!t' stalbuillicht d,lt er re hedt'nken
\:111. Alles IS l'T, Uitgestrl'ktl' \n'ila11d~n.
t'etl t.il'kenhllis, fabriekt'n. huizl'n in keuri-
ge rijtjt's naast elkaar, p,lTkjL-s.snciwegl'n
en zt'lb een trJlll. De hank in de kamer i~
dan ook zo neergezet dat jl' je uren kunt
amusert'll met <llleell mJar kijken.

H,lrry i, a,m,lig, Een zo op ht't oognukke-
lijkc. vril'nJdijkc jongeI!. :-Jog ,t<:l'ds ZlTr
I'erlicfd op jan. lijn parlner sinds ach.
toch :11wel vijftien j'lJr,j:1I1 blijft d,m ook
ll'rugkolllen in ons gesprek, "Hij hedt me
hl'd erg gestimul<:l'rd toen ik zl'i d'1f ik
buddie wildt' worden, Hi) had geloof Ik
I'ooral ht't idee J<lt het wel goed I"llOr lJle-

ld( zou zijn, Ik ben tamdllk r,Hiorwei.
Wt'l'l mijn ernotiö nog wel eens t<:onder-
drukkt'n, Hij hoopt!." dat ik door het bud-
dlewnk wat dichterbij mijn gl"\'od Wil
komen tt' staan. 1\l.1ar lk bl'Lltlgrilkste rl'-
detl voor mij om buddie re wordt'n W,h
toch d~Hik iets wildedOl'11 mt't IllIJn gt'\"ol'l
van solid'lriteir. Ik hen tlikker. heb;]1 m'n
hdt' kven veel pkticr nll" ,111<.kreilikhrs
l'tl nu het voor,ll t1ikkns lijn dit' ziek wor-
,kn, vind ik d,u ik ook dat met ze moet
ddl'n,
IJet ISloch leIS wa,lr Je l1lJt' normak II;'\'l'n
nit't zo makkelijk met' wordt geconfron-
teerd: JOIlge nWlISell dil' in de hlol'i 1',11\
hun In'en 0pl"etlS raH'l1lhnei aÎtakt'kn en
d'lodg,lan. Ho<:vaak wed jo:nou H'ker d:lt
iemand die je net hl'ht It'ren kemwn. bin-
tlt'n dril' 1<l,Udood nl,-iln? Ik hen t'ell \"Tij
nuchter rllt'n,. Zet 11l1]nschouders onder
n>"n klm. omJ,1t hl,t nu nodig is. Vt'rdriet
of hoosheid komt d,l;n l'lgenliJk llIet a,ln
te P:1S.Hl,t moet gl'woon g<."1)t'\1r,'n."

"Ik kan n](' nog heTllllwren dat ik ll1 I ~X2
et'1Jhel'! klein MtikeltjL-l;\s in het bLld van
COc. 'C;ehellnzll1ll1gl' zil'kte ondn ho-
lJlo\ in de VS', TOl'll had nit'Ill;1lld nog
ooit van AIDS gehoord. l'alllt'k ,Ioeg tol',

t'1I wetl'n wc lil il"der gev:11w:H je l'r,l.lIl
klim doen, wc zijn I1ll't zo ITI.lChleloo.•
meeT.

Het h<.'dt nog lang !!o<'dllllrdvoord,u ik l'r
zelf van didllbiJ n1l'e t<:l1lakl'11kreeg. Ee11
I'riend \':111vrienden \;lIl 011Swl'rd zil.k e11
O\erked nil,t I.l1lg d.l;una. Dat W,h wel
l'\Tn s(hrikk~n. lJl.lar ook toen leek het
nog Vl'r wq::. \Va'lr,chijlllijk hehben we
gl'wllon gt'luk gehad; 1';\11onze n,uste
vrit'lldel1 lll'dt nog nicrn,md AIDS ge-
kregen. "

":-J('('n, ik b<"1lnooit b'lllg gewet'st d,l! ik
hel l-df IOU Ill'bhl'n. lhar hou ik me niel
mee bezig. Dl' inCllh.uil.tijd is til'n jaar, dar
i, zo bng gekden. Toen dl"ed iedereen
WJar hij st'xlleel Zlll III held en ik ook. Ht't
zou dm ht'''l kunn<:ll &\1 ik seropo,iticf
ben. dal wet't ik niet. Ik heb me hewust
niet Iarl'n tl'stell. \"(',u schier ik l'rmee op
als ik hl'r weet? D,u levert alkTI1 rna,lr
zenuwen l'n p,lIlil'k op. Voor j,ln. mijn
p.ulner. gddt lll'udfdl\ Zol,mg cr geen
redl'n is om t~ vermoeden dat jl' lil'k hl"nt.
g;l.1n wc cr g<:woon V;lll uit d,l! l'r nik, a;ln
de hand is, Vroeger r,ukten we nog wel
eelh 111p'1l1iek \ ,lil eeH uit dl' hand gl'Iopl'n
griep)l', rn,l<lr ,bar groei je owrlll'en, .Il'
kunt niet elke keer als je <.'enloopnelh heht
je testaml'nt g:l,lll l.lffen m'lken. zo kun jl'
niet lc\"Cn.~ .,.
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Al die eisen die aan stervenden worden gesteld.
Zelfs dan moet je nog aangenaam zijn voor
jezelf en je omgeving: moedig, niet klagen. Ik
kan me goed voorstellen dat je juist dan boos
bent en wilt zeuren dat je pijn hebt en bang bent.

~Ik heh rm: Vla vi,l ,un~ellleld hij de GG l'n
GD in Utn'dH, .\IOl'st eetl bril'Î schrijven
tl1l't mijn rnoti\'atit,~, kree~ een !,e••prek en
werd Uikill,leilJk toq~eLlten tol de trai-
nin~, Een aantal '\\'onden en t.aterdagen
wenkn wc ~eschoold in wat t.ij vonden
dat Wl' als hudJie mocsrcn welen. liel m,'-
di"che aspect kW;lnt ,Uil hod, p~ychologi-
sdl<' dingen van de cliënt ,'n jezdL
gcsprebtrainin!,<:n, Vl'eI rollenspelen
ook: hoc gJ. j,' nwr a~r,'ssi,' of drocllwid
om, hoc vcrtel ie iemand iets vef\'elends?
Al rijd,'ns de tr,lining nleek l'r l'en dii.'m te
zijn voor mij en el'n collega. KIa;b heette
hij en eig.'nlijk was al v'anJ.f het nl'glll
duidelilk d,u d,u nib zou worJen. Hij
sehrok van h"t f<:ildJ.t hij blllJdies op he-
zOl'k kreeg, Door on/e aanwczij.:lll'id
werd het hem pas goed duidelijk dat hij
zick was en Jood zou g,l.lll, \""ij warenCl'n
soort Joodsnoodsch;lppers, Het hegin
van hetemde, [ht heeft n'n half ja,lr door-
gesleept, \'i/e kW3men rot weinig en uitein-
delijk Ijln "n' <:rook mee gestopt,
Ik begreep l.ijn houding wel, maJ.r ik heb
h"t zelf nooit zo pessilllisti~ch gezien, Ik g,\
cr j.:ewOOI1vJ.nuit dar ik mell>t.'n in hun
I.utste leverl';fase iets te bieden heb,
lenund LUl iets ;un mil hebben en d;1t
lijkt me positief. ~

~Een pa,lr mJ.J.ndl:'n later werd<:n we ge-
,,'raaj.:d om blidJie t,' worden voor iem,lIld
in Amersfoort. Da,H was geen ~prake V",1I1
;ltwijzing, het klikte onmiddellijL JooP
was cr ook c,'ht :lJ.n tO,'. Hij wa ••al Jlink
lick. Kortademig, pijn aan ziln henen, de
brposie had fors toegeslagen, En de AZT
had hij hem het gevolg dat hij bloed,u-
mo,'de kree~ en om ,Je t""'ee l11;land,'n een
hloedtransfusie Ilodig had,
Het was I'oor mij Je <:I:'rstekl'er Jat ik van
zo dichthij werJ g.:confronteerd met
iemJnd die aan het sterven wa ••, Om '!3ue
kunnen verwerken heb ik vanaf het easre
mom,'nt e,'n pr'lgmJtisclw houding a,m-
~enomen. Van iem;md lTlel AIDS weet je
vanaf het eer ••te moment Jat hij nog uiler-
lijk drre jaar te Icven heeft. Dan Stel Ie je
anJers op, Je ol'schermt je tegen ;11te veel
betrokkenheid, I'echt niet meer tegen het
doodsnmnis, maar proheert alleen zo \'ecl
rno~elijk te verzachlen, l{ationel'! g,l ik
dus uit van iemands Jood, emotion<:eI
schuif ik het n.I<HJe a,"htergmnd, Ander ••
is het zo moeilijk in de dJgelijkseomgang,
Ik z,'i al dJt ik een nuchter mens ben, Ik
hd) die nuchterheid nodig om iers met
mijn emotie te kunnen. Ik h,'n 41 en in
mijn leven zijn mellSen overleden. "1ijn
vada, e<:nvriend, oom ••.Dat verwerk je m
de loop van de tijd.
Ik ben ook blij d;H ,Ic dood cr r~. Omdat
hl,t leven Jaar van wordt wat het i., l'n ik
ben erg tevred~'11met &11II:\"l:n.Jaren gele-
Jen Lts ik 'Nielll;\nd is Onsterfelijk' van
Simone de lkauvoir in ~~n ,1Uem uit, Die
;lrme man die moet olilven len'n en daM-
door ziet dat zijn l<:\'en veel minder lin
heeft d,m het kven \';111alle andl'ren. Juist
omdM hun kn'n llweel kOfler i" h"k'ven
IC hl,t henger ~'n IWWllster . .\kt dM soort
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Jingen in mijn Jchrerhoofd kan ik het id<:<:
ual rt'nund dood gaat veel makkelijker
hanterl:'n. Ik ben ook niet echr h,mg voor
mijn eigl'n dood, Ik heh een prachtig le-
1','11, geniet I'an bijn'l ,'lke dag, Ab het nu
afgelopen rs, heb ik het tl'nminste 41 13Jr
prim'l n,ur mijn IJn gehad. Dat IS al heel
wat, vmd Ie niet?"

"JooP is n.l een jaar ol'erleden, ,\Iijn me-
de-buddil' en ik z,lgen h<:mom en om elke
wet'k, Ik w,'rk fulltime in de aurom,ltise-
ring, dns ging I'aak ''0 ;\\'onds, .\Lt,lr daar-
llJast h,ld ik met mijn chef afgesproken
d,\{ ik Hij kon nemen J.I~ h,"t echt nodig
was. Goeie haas )<1, iem,mJ die er hele-
maal adlfer stond, Echt een lot uil dl' lote-
ril, Alhoew<:I, ook mijn huidig" chef reJ-
geerde zo,
Als JooP 111h<:rziekenhuis Llg, ging ik om
dl' dag bij hem langs. Hoe vaker ik nodig
was, hol' vaker ik cr W,lS.JooP h,ld een vril
slechte relMie met lijn familie. Hij vond
dat ze nil,t goed omgingl'n met zijn ziekte,
dJt ze ,111eel1rll3Jr ;1,111lichzelf d'ldlt,'n.
ledt:reen \'ond t.iehzelf lll'l zielrgst. JooP
werd een beetje v<:rj.:~"ten.D,1t ergcrue hem
mat,'loos l'n hil h<:eft lijn familie t:en paar
maanden voor zijn dood dan ook het hui ••
uitgl'let. ()p cm c()lkga na had hij weinig
vrienJ,'n, m,ur Jie colkg,1 deed all,'s voor
hem. Haalde hem d,lgl'lilks or om te gaan I
eten, glt1~ ',IJk met Ill'rtl mee na,H he!
ziekenhui ••, organiseerJl' dingen nJOr
hem, \Vij als buddies hadden vooral l'l'n
prakti,che funllie. ,~Ltar gepr;lilt werd cr
ook fl'gc!matig, Voor,ll over de houJing
van u,' familie: dil' zar JooP n('Selijk
dwars, Zelfs zIJn sterven ging al niet zoals
hij wild,'.

Ook had ik hel af en tOl' met hem over
euthanasie en de dood. Hij wa, hang .,-oor
pijn, nang olJk voor hel moment van
doodg;l.1n, Hij h'ld het .1<111zrjn longl'n l'n
had ~'r n.lchtml'rries over dat hij lOlt "tik-
ken. D,1l leek hem <:en vresdilke dood en
d,n wilde hij niet. Vandaar dat euthan'hie
Ier sprake kW;Hn. Daar Ill'bben we (oen
sanll'1l ,lfsrrJken owr gema3kt. Net Jls
ol'er dl' hegr,lfl'tm, maar die hedt hij el'n
weck I'oor zijn uood to(h nog veranderd,
Toen heeft hij l'en p;btoor bij zich g,'m,'-
pen CU"l'n Hl) uitgebrerde kJtholi"h' mis
g,'regelJ,lht verbaJsd~' i,'drr,'en, want hiJ
was hl'lem'la! niet zo gelovig, Ik denk dM
het een kwestie van 'jl- we<:r maar nOllit'
geweest i~,~

"JooP is JUren dooug,'gailll, Ziln famili,'
is op het laarstl:' monll'rH toch nog eV'en

bngsgekomen en vbk n,ld;1t zij weer weg
waren, is hij ermee opgehouden. :-Ji~'mand
was cr dus bij. Dat had ook weinig zin,
wanl hij was in coma en onaanspn'ek-
haar, Dl' weken da,Hna zag ik JooP in alle
mannen di,' ik tegenkwam, Blijkba,u was
dat mijn manier V:ln af~(heid nemel1, \'{.'at
m,' wl'l nog steed\ dwars zit, is dal we met
"l'n conflict uit dkaar zijn gegaan, D;u wc
een ruzie h3dden die wc nooit meer heb.
ben kunnen goedmaken. Hil verweet mij
,iat ik te weinig kwam, Ik vonJ d3t hilzelf
moest aangeven wJ.nneer hij rne wilJezien
~"nhil vond Jeu ik het moest aanbicden.
Wc kwamen daM met uit, hkven ,'igl'nlijk
l'en beerje mokk<:n tegen elkaar. lht ueed
me pijn, ml ••••chien nog wel meer dan zijn
dooJ. Die was voorspelbaar, die h3u ik
ingecakule.:rd. Onopg,'loste ruzie mer. ~

~Joops sterven en dood hedt mI[ lil reder
geval ~tn ding gl'leerd. Als ik I.elf AIDS
zou hebben, zou ik me nil't eens laten be-
h3ndelen met meuicijnen, lht heeft ab"o-
lullt geen lin en ik zou niet willen U,lt cr zo
met me gesold werd. Ziekenhuis in, weer
iets uitprobl'ren, bijwerkingen, bloed-
transfusies, Geen sprake \'an, Dan liever
snel afgelopen en door middel V":lneutha-
na ••ie el:'n heeljc goede dood, In d;l{ gelOb
heb ik gel:'ll zin. \X/cer een ruggellll:'rgpunc-
tic, weer een slang in Je d3rmen, weer een
ondl'rl.Oek. ,\tij niet gezien, Geef mij maar
pijmtillers en laat me <:en euthanasicver-
klaring tekenen,

Behalve o.,-er hoc ik I.OUwillen stervelI,
ben ik uoor het buddiesch3p ook vreselilk
g:l3n r1i1d,'nken ovcr hOl: mijn begrafl'nis
eruit ZOII moeten zien, Om te beginnen
heh ik Ialm vasr!egg<:n dJt Jan, miln
vrrend, degene i, die Je be\lissingen neemt
al\ ik dood ben. Bij Ro,'l, mijn volgende
dii.;nr, uit Nieuwegein, zag ik namelilk U3t
de familie alles oVl:'rnam en Jat zijn "'Tiend
nauwelijks meer in het sruk voorkwam. Ik
kan me nog hl'rinneren,bt ik daarbil was
en dadll: dil zal mij ni,'r overkomen. Al-
hoewel Ill'l el'n prachtige hegraft-nis was.
Roei was een Surinam,'r en ui<: kunnen
nog echt rouwen, daar stond ik "'3n te
kijk,'u, Hij was vrijJag overleden, maan-
dag was het eer\te rouwbezoek. Ik kwam
a,lIlfil'lSen hil het ziekenhuis en hoorde
ge/.ang vanuit dl' kelJ<:r wa:lr de rouwza-
len zijn, Toen ik binnellkw3ffi, W,I, het
bonll'ol rondom l.ijn kis!. Hij lag cr Illooi
hij onder '"en glazen plaat I:'nom hem h<:l:'n
stonden lielllallen lllen>en. Tc zingen, mu-
ziek te makl'n, te pr3ten, te eten, te urin-
ken, En \Ieeds kwamen cr ;mdere men~ell



binnen die Ill'tn kenden. D,lI wa~ voor mij
heel oevrijdend. lcdneen huildl\ du~
mocht ik ook. Daar heh ik echt ge7ien war
Je fUl1l:lie van rituelen kan zijn. Z,' schep-
pen \"t'rhondenhcid, een uitl.l,l!klcp en je
kunt ergens naar we I11l'tje ~erdriet en jl'
,'enz,umhrid. Heel indrukwekkl'nd.
D,lOIrom hen ik ook hili d,l\ cr nieuwe
rituelen hl',!adlt worden rond mensen mei
A[DS. lcdneen hn'ft vast well,.'ens di,'lap.
p,"ndeken gezien met al ,Iie nanll'n van
slachrofkrs. iedereen kt'll\ de la,lrll)kst"
wake llWI d,' steeds grotl"T wordendl' zee
v;1n ka<lTH'lI.D;1f Isdan in hel groot, lIIaM
ook men~en Zl.lf zoekrll naar n'n andne
manier. ;.Jaar altnnatiewn \"oor wat de
godsdiensten \"oorstcllt:n vooral."

"'\lijn band met Rol'! W,lS inrenslever dan
die met JooP, o,)k al ollldilt ik pij wijz,' V,l1l
uitzondl'Tlllg zijn enIge puddil' was. Hij
was nil.t erg spra,lkza,lm. rn;ur we kon-
dl'n het w,h goed met elkaelr vinden. Eer-
lijk gezegd dmk ik d;n ik ,'en bl'etje ver-
liefd op hem was. Om ziln dood hd) ik

om hel te hebben ovrr de rno~dijklll'id
van publi,'atil'. Ik kwam hij hem aan de
deur, hl.lde, maM hil dn.d nict open. Hl"t
lit:ht brandde wel en door het LUIlI kon ik
hem op de h;1I1kzien lig~en. ;S:og een krl'T
hellen, klopp,'n: niks. Ik ben naar een tdc-
foonl-el ~cgaan, ht.'h J;1ll gchdd ,'n hem
gevr,l,lgd of hij Roei wild,' belkn omd,u ik
zijn nummer IIll't hij mlOhad. En md,'r-
deud. IU n'n P"<lr minllt,'n hoorde ik ge-
, •.huiiel cn dn'd hij opell. H"t was alsof ik
t.'en lijk Z,lg. Broodm,lger en llwt zo'n af-
woige olik in zIJn ogen. Nou wi~t ik dat
hij last had V,1I1ZIJn lever en ll.urom Iwel
weinig at en dronk. \\/a,lTs •.hi)nlijk had
(bt zijn gl'e~teli)ke \'ermogens ,1,1I1get<lst,
want hij wa~ ;lbsolllllt onhl'll,ldnb,l,lr ge~
worden. Heel n:1Jr. Hii ging wen liggl"n,
hoorde lIle! wat ik zei. Gelukkig kw,lm
toen njn \'Ticnd LH1g~en S;llIlL'1lhcphl'n we
hl'm rUM het ziekenhUIS gebrat:ht. ~LlIl~
g,'n, inrensl\'e care, hloedingl'n. Edl1 een
ro!gezi,ht om iemand WJ,Ir je zo aan ~e-
he,ht Ol'nt geraakt, zo te ZIen aft;lkekll.
Op el'n dag ging ik hij hl"11lop oaoek in

wonkn. Zelfs dan moet ie no)!; ;unge-
naam ,jin voor jculf en Je omgeving:
moedig, nil't klagen. [k kan me goed voor-
srellen d,lt ie juist d'lll hoos hl"nt rn wil
zeuren dat je pijn heht en pang bent. ,\laar
da"r staal tegenovl'T tl,1! ik vind d,u eell
ollddie 1..1'111ook hl,t recht heeft om te zeg-
gen dat hij daar g,'ellzin in heeft. i),ltJOCt
nil"ts Jf aan het rrspen dat ie voor icmand
hdH. Ik heb zelf Ilog niet in die sillratil'
gczctcn, bij mil kunnen ze vrij \'l'r geg,lan.
Maar ik weer van mezelf dM ik cr sle<:ht
tegen kan als iem,lnJ altijd maarpessimis-
ti~ch rn drocvig is. Af en toe een keertje
!at:hcn. l'en pccqe humor, vinJ ik. gl'loof
ik, wel een voor\\'a,udc. En ik wil dl.' an-
Jer. hoe ZIek hij ook is. als ,'en gewoon
mens hliJ\"cn behandden. Dus maak JCaf
l'n toe ruzie al~ daillodig ISen bescherm ie
Jez.e1ftegl'll misbruik. ~

~[k heh beter gl"!ecrd 0111me! mellsen om
te gaan. Bcn Cl'r1ijker, opener en belang-
';[('lIendcr geworden. Zat:hter, Jenk ik
ook. Als ouddie heb ie het toch nodig om

De weken na de
dood van JooP
zag ik hem in
alle mannen die ik
tegenkwam.
Blijkbaar was
dat mijn manier
van afscheid nemen.

, .r)
/.~--_.

veel mel'r verdril,t gl"!I.H.ldan om dIe van
Joop. Roei was gn"n makkelijke jongen.
Voord,1l ik zijn puddie ~\wd, had hij een
paar m,unden in het ziekenhuis gelegen
md allerlei vage 1011gkLKhten .. \kt z-ijn
hehandl"!ing was hIj h,"t ahsoluUT niet eens
en daar hedt hij In zijn d.1gpol'k uitge-
hreid over gest:hreven. Ik hl'o l)O;tvoor.
Tt',"ht geh,ld om dat te mogen 1t:71"n.olll.bt
hil hel wilde uitg,'ven ,"n mijn hulp da;lrhij
nodig had. JUIst OllllLu hij nil.t vel"! praat.
te. had Ik d,ur \Tel aan. Het was pr,Khtig
gn •.hn'ven. heel omroerend. En het Vl'T-
tel,lc mij meer 0\'l'T helllzelf dan hij in
\\OOrdnl deed. Natuurlijk W,lS Iwt ook
sikkelwuri~,'n bozig, ma,lr zo Wh hij. Op
een ,wond had ik ml"t hem 'lfgesproken

hel ZIekenhuis en vond z'n bed lerg. Toen
wlsr ik wl"! hoe la,1I het W;IS. ;S:ee, Ik heb
niet gehuild. Dat kW,Hll pas later, op de
ol'grafenis. Ik ben er wel C\'l'n bij gaan
zi!tl'n, dat wel. Het slaat toch t'en gat."

"St,Tven is mol'ilijk. zowel \'oor degene
die slerft als voor hen Jiecrum heen Slaan.
\X'e heoben ons voor hl"t d.1~l"!ijks InTn
gernash'erd, hen;lderen dc maatsdwppil
\'ia façade~. Dat kllll je heel 1,lIlg volhou'
den, m,lar als )l' ,loodg;ut neelll! je SH',"r-
sland af en kunnen de n,lTe dingcn van
iemand wel l'ens oovenkomcn. Hdemaal
niel zo erg. alleen lastig mms. ;\1aar waar-
om .zou ie niet lastig 11l0gm zijn? AI die
ei,rn die er ook aan stervenden gesteld

je hart open t,. stellen, anders kun je je
wnk niet goed doen. Je moet kunnen IUls-
reren, ook naar wat iemand z,egt tussen de
gesproken woorden door. Proheren
Iemand aan tc voelen, te snappen wat hii
werkelijk denkt of vindt. Ik br:n er IlCeIhlij
om .LIl ik de kans heh gehad om dar door
ouddie-ziJn te leren. Vroeger zag Ik nlCzelf
al lijd al~ cen lelijk eendje. Durfde geen
initiatie\'t:n te nClllen uit angst urn afgewe-
zen tr worden. Nu heb ik geziell wat ik
.IlIcmaal wel !.:.ln. Ik vind mezelf aar,liga,
kan af en toe trots zijn op mezelf, D,lt is
een heerlijk gevoel.~.
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AIDS Memorial Day,
elkjaarop I december.
De aan AIDS
overledenen worden
onder andere herdacht
met grote spandoeken
waarop hun namen
staan.



Vroegerwa~ Rinden
Kromhout (33) kinderboe-
kenrecen sen! bij de Volh.
krant, maar daar heef! hij
geen tiid meer voor. Nu
schrijft zijn op\'olger over
hem en da,1r kun je een
dagtaak aan hebhen, want
zijn boeken produktie ligt
hoger dan gemiddeld: tot
ou toe ccn stuk of dertig.
Bij een groot gedeelte er-
van dil' br eken koppelde
uitgeverij Querido bern aan
tekenares Sylvia We\'C. Geen
slechte keus, want de tek.
sten van Kromhout en de
tekeningen van Weve heb-
ben van alles met elkaar te
maken. Net als Wn'e lijkt
Kromhout niet erg gechar-
meerd van volwassenen en
wellicht is dat dan ook de
reden waarom kinderen
dol7.iin op zijn boeken.
Vooral de serie over het
meisje Merel is bijn't in
elke kinderboekenkast te-
rug te vinden en ook grote
mensen met een goed-kin-
derlijke ziel7itten cr vaak
gniffelend mee 0 p de bank.
Bij uitgeverij Zwijsen kwa-
men van hem een serie boe-
ken uit Hlor kinderen die
nCl kunnen la,en. Grote
leners, Illaar verder van
hel7elfde laken een pak: de
wereld mag dan wel door
grote meosen gerund wor-
den, maarin hun eigen om.
gel'ing zijn kinderen de
held.
Voor de Hurnani~tlaat
Rindert KromhoUi een an-
dere kaln van zichzelf zien.
De kinderhoekenauteurop
het glibberige pad van de
vol wassenen Iiteratllu r.
Gelukkig \'erraadt echt
schrijverschap zich
zelden.

Twee fragmenten
uit een roman-in-wording

Waarom zij wel el
Welt hij IwzJt was een lIil de krant gl'knipte foto. Het was et."11
oVl'Tzlchtsfow van bon'naf genomen. Op de \'loer bij de El-
AI-balie lagen zes lich'lltten, van A tot f genummerd.
Een m,1IlLtgop zijn rug in et."nplas bloni, de atmen en benen
gespreid-depowdie Paul als kind wdikwi)ls had
aangenoltll'n als l'l'l\ vriendje hem h,td neergeschoten hij het
cowboy tiC spelcn. Et."lttln'ede man lag half op zijn zij, de ogl'n
verborgen achter l'en zonnebril, de benen gebogen. Twee
mensen lagen op hun buik, hun gezic:htt."ntegen de grond
gl'drukt. Ze waren in de rug geschoten, Van het go.iL:ht \',lIl
een vrouw was verb.lzjng ,lf te lezen. De linkerbm'enhoek van
de foto wonde een man die uiq!;estrekt naast een prullenmand
tIg, op zijn rug, de voeten gekruist, als iemand dic'
ontspannen in de zon ligt. Palll had de foto op 7.ijnprikhord
geh'lIlgen. V.lak zat hij 's avonds urenlang aan zIJn bureau te
roken l'n naar dl' foto te kijken,
Wie waren dezc zes mensen? Om welkl' rc,denen h,Hiden le
zich juist op dal fatale moment in de \Trtrekhal opgehoudl'n?
Wilden zc op reis? \'l/aarhl'en? Wlaar kwamen ze vand:tan? ()f
\'ergl.'71'ldl'l1ze slechts reizigl'rs? Hoe waren ze gl'storvcn,
snel, onwl'tl'nd van wat er a,lIl hd gc!wuren was, of h:tdden zt."
hun moordeluars geZIen, !-!;l'tracht te vluchten, dooJ ••,mgsrl'n
doorst.Jan?
W'<l,UOI'lwaren ze gestorven? W,tarom zij? \X',l;lrom zij wel
l'n Palll nil'r? \X'as ht."tdoor een [Ol'val d,l[ met hij nuar juist zij
zich in de vuurlinie bevonden? Hij had !-!;l'proheerJ zijn
gangen van die dag te reHm ••rruerell. Via Jezelfdl' Ingang ,tl••
nauweliiks ecn minmlt later de terroristen W;lShij hel
vliegveld binnengegaan. Std dat hij niet d.Jdl'lijk was
doorgelopl'n l};Jar de balie wa.u hij O1oe••r Inchecken, ver
wrwijderd van de El. AI-balie, maar n'en ••til was hlijven
st,tan um een c'igarillo op te ••teken. Stel J.lt zijn t,lxi mInder
snel zou hehhl'n gen'den. Eén rood stoplicht mc'er onderweg
zou voldoendl' zijn geweest.
Het wart."ll gedachtl'n die get."nenkl'le l.in h,ulden, Paul was
zich daanan hewust, maar hij kon IC nIet v,ln zil'h afzetten.
Anllld na avond Lar hil aan her hurc;HI in zijn werkkamcrte
stJrl'n naar de krantcfow op ht."tprikbord. Vijf mannen en
een HOUW. \Vaarom?
W;l,uom zij wel en hij niet?
Hij had cr geen antwoord op.

[k vliegveldhus, die vertrok vall IJl't Centra,tl St,Uion, r;ukte
,11••nel vast in het verken. Toeristen, op weg naar Imls na l'en
vakantie, begonncn ongerust op hun hor1ogl's te kijken.
Palll bladerde quasi gcïmeressl'crd in een krant, maar 7jln
gedachten waren ciders. Voor hct cerst sinds lle dJg dil' hij
nooit ml'er uil 7.ijngehl'ugen ZO\1kunnen Sdtr'lppcn ging hij
terug naar de vertrekhal van her vliegveld I.ellll.udo da Vinci.
Om wat te dot."n? Hij had ZIch die vraag de afgcl()pen periode
vaak gesteld, maar wist er gel'n antwoord op. Siruls hel
rnOltll'rl[ w;urop hij had beslott."n in Rome tc g,lan wonl'n had
het idee de vertrekhal te hezoeken hem aangetrokken.
!-.1isschien was het Olll de becldl'n die hij slechts kendl' uit z.i)n
hangl' dromen, uit kramen en \'an de telt."vi••ie aan de
werkdiJkheid te [oetsen. Hoc zagde vntrekhal nuir? Waar
hadden de doden gelegen? Waar had hijzelf gekgen. hUl'H'r
hij dl,'lioden vandaan?
;...Iogelijk ging hij daarom tcrug, om er l'indelilk achter Ie
komen in hUl'verre de afschuwelijke film dic zich stecds WC'l'r
in zijn hoofd afspeelde fictil' was. !-.Iogelijk ook ging hij
omJ,H hij wilde weten of lijn a'lIlwezigheid d,lar hem ZOlI
Iwanpligerl.



( niet?
..•••ng~t. HnW.IShel wo\,rJ WJ:lroWf hem dl."meeste VT,lgl'll
werden gcsIl'IJ als hil vertel Je m't'r ziln l'r\'.\r1ngcn. ()fhij niet
d(lOdsoang was geweest wen de l'all'sti)n,c terroristen het
vliegveld binnendrongen om reizigers fe vermoorden. ~ •..c,
hang WJ, hij lllJcrtijd Ilil't gcwee.,t. ;-.Jin toen hij plat op lIJn
buik op cl •..grond lag, ervan overtuigd d,lt hij zou ga,ln sterven
- m;ur dal gevoel had niet, m•.•!<lnpl tc maken, h(,( was n'n
koele const<ltl.'ring gewccst. Nil'l tOl'll, Iud,\( cr een l'ÎnJt: \\';lS
gekomen ,Wil her geweCfvuur ..Ill't bl'\TI held gcklnnkt"lJ hl"
l'!icg\'('ldge!louw zo snel l110gdijk t•.•verlaten. Nil't in dl.' lange
uren dJarn;] Jie hij C"ndl' <lnden."n~lligcrs op lTIl
parkl'crtcTn'in haddt"11Jonrgt."hr.Kht, in afw<l..:hting vOlnlwt
moment waarop 0: ónJclijk naar huis zOlld~n kunrll'll, al
gonsde hel vJn dl' g~ruchten dallTn VJn de terroristen had
w~ten te ontkon1l'n l'tl dk moment zou kunnen opduik~n.
~ieIIOl'n hij terug iu,k vertrekhJI was, waJrVJn ongev~er de
helft wa., Jfg~sçhermd, ornd,lt daar de lichamen L1gen \"an dl'
sbçhlOffers.l'\iet in het loeslel na,u Amsterdam, waar
anllldkral1len werden uitgededd m~t de eerste, nog
onduiddilke berichten over d~ terrt'uraansbg. I)e angsl h,ld
pas toegeslagen wen hij, einddijk lerug Ihuis, op het N()S.
journ'lal d~ doden groot t'n werkelijk in b~eld had g~zi~n. Pas
toen begon tot hem door Ie dringen, langlclam, bngzaanl,
wal zich die ochtt'nd h,HI afgespeeld.

De bestuurder wist d~ autobus eindt'lijk te bC\'rijden uit de
wrkeersopstopping. 7.e reden de ,t,ld uit, de autowcg op
richling Fiumicino, hl,t kmiplaatsje dat aan hel vliegvdd
grensde.
De doden die op hct lelevrS]ejOllrn,l'll te zren waren, h~t hesef
Jat hij 7.ichdicht rn hun buurt hJd hevondt'n 0r het mOlllcnt
dal ze stien'l'n - hOl'ver er vandaan ~Tien !11ctnf
Vilfentwilllig meier? - haddcn I'aul gek van angst gem,l.lkl,
le!tt'rlijk gek van doodsangst.
Hi) had zijn IdefoOIl gt'pakt en zijn adre.,senboekje en was
g,lan opbl'll~n: familie, vrienden, vage kenniss,'n, dt' een n.l de
and~r, in ;llfab~tische volgorde, om ze te zeggen dat hij nog
I~efdl'. Alleen m,lardaarom. ~Ik was vanmorgen up het
vliq~wld rn Rom~,er lljn mensen doodgeschoten, ik weet
nret hoeveel, lllcmand weel hon'n'l, maar ik leef 1Iog. Ik bl."11
weerthuis."
Ze reageerden verbaJsd, geschokt, oH'rrompeld, h,ldden om
meer uilleggcvraagd, hun meddl."ven uitgesproken,
aangeboJen lllett'en n:l:lr hl."mtoe te kon1l'n, zich
verontschuldigend d,lt ze nil."tdin,kt wis!l'n wat te z~gg~n, m,lar
hij wilde niet J.u7.e na'H hem tol."kwalll~n, of \'rag~n stddl."n,
of prob(,"l'rden hem re troosten, hil wilde 311~l."nlll;\:tr dat ze
lui~{erd~n na,lr W,lt hij te I.eggen h.IlIl."1Il!aarll,1 ophinj{en,
zodat hij de \"l)lgl'ndewu kunnen bclkn. Deeen na de ander.
Eli tuen hij alk nummers uir het boekje haJ gedraaid en ten
minstl' derriA kt'l'r mer Jl."zdfde woorJl:'1l dl."zelfde llll."dedding
h'ld gl'daan was hij I~eg en moe l."11b:mg en wild~ iedereen
Ilogm,ulsgaan bdlen, om zeop1li~uw Ie verldll'lI dat hij nog
mIeven was, om zichll'1f tevertclkll d,u hij nog in k\'C1l was.
Hil wi,1 zich te bchl'l'rst:n.
~lct eell ne~ ~ambuca dil' hij ecr,kr die week in Rome h,ld
gekocht, wa~ hij hij de rekvisie gaan l.inen om op !ter late
journ,ul te wachten. :\b,u lang voor hl,t tijdstip waarop Jat
werd uitgewnden was hij dronk~n l."11uitgeput lil sLIJp

, gevalkn.

:Dl. "hauffeur park~erde dl' hl!';, de p'1S~agil'rs st;lpten uit l'n
lll.'gonrwII in dl."hJg,\geruilllt~ hUil koffer~ te zoekl."r1.P'lulliep

• naar dl' H'rtrekh:ll. Bij de ingangstorl.lt'lI twee gl:'wapende

militairen. kd~r die het diep'cld wilde binnenpan mOl'st
zijn paspoort laten zien voordat hij werd toegehten.
De hal was \'errassend groot, grorer .1,111in P,luls herill1wring.
In l."endl."cordal was opg~bouwJ uit talloze in"hl'àb,llil's,
kantoortjes van luchtv3Jrrm,utschappijl'n l'lI ecn door l'en
glaz.en wand van de h;113fgl:'scheiden har lil'pl'n honderdl'n
reizigers, gl'haast, luiJ prarl'lld, op zo('"knaar hun reLltic~ of
Je juistf" b,llie. Overalswn.1en nlililairell in uniform. Je h:lnd
aan het geWl'er. I',lulliep na,lr dl' El-AI-b'llie. Ti~n of elf
mensen ~Iond~n cr rustig op hun bl'Urllf" wachten.
Pl-rsollel."lsl~den namen ontsp<1nn~n de tickets in ontvangst en
loet,ten de gegevens in op hun nllllputers. NiemanJ.
personed noch publiek, m:l,lkke~n net\'eu/.e indnrk. P,lul
voeldl' 7.ich vaag tf"leurg~stdd, IllJar was z.ich bewust van dl'
onl.1n .1,lan'an. \Vat had hij dan verwacht? Her was anderhalf
jaar gekdl'lI.
Een paar minuIen hleefhij sta,ln kijkcn, tot'n ging hij in de
buurt van de bJlic op een bank zitten. Hij stak een ógarillo op
en haalde de krJntdoto uit zijn binnenzak. Ze~ lichamelI, van
A tot F gcnummerd.
\Vit' warl."11ze? Zint'nJ aan 7.ijn bureau en starend na,lr d~
fow had Pa uI de 7.eslichamen een identiteit gl'geven, een
rutionalitcit, een achtergrond, l'l:'n rnotid om naar het
\'Ilegvcld te gaan. Ik doden waren lIWnSell geword(,"lI, niet
Lmger anonieme slachtoffers, maar personen. Dit ma;lkte d~
gcJaçhrc Jat hij een \'an hen h'ld kunnen zijn Lll'angstigenJ
\'oorstclhaar.

Nu keck hij vande folo naar de EI.AI-balie,op lOek naar
overeenkomsten. Waar precies haddl'n Zl'gl'1egen? Bij de
balie, zag hij, stond el."11milirair argwanend naar h~m te
kijken, Zijn rechlnhand rusne op de mitrailleur die op zijn
buik hing. P,lul slOptedl' foto Wf"gen stond op. Hij wildegf"ell
'landacht trekken, Heter was hel, zi.:h nu ICrichten op de
twecJeHaagdieal zo lang door zijn hoofd speddl.": Waar
wasde Kl,.\-l.incheàbalie, h(wver bij El Al vand,tan? Op
welke afstand van de rlll."nwn di~ op dJt moment werden
Vl'rrnoorJ had hil zich he\'Onden?
I'aul baandl." ZIch een weg tussen de reiógers door-
schrel'uwende Italianen, groepen J aranners die sb'lfs hun
rl."isl~iders volgden, roodvl."fbrande Ncderbnders en Duitscrs
- dadfde weg di~ hil die rampzJlige ochtend had gelopen.
f lij zag de halie van ~cn afstand, l'en grijze, sfeerloze
inch~ckbalie. Hi) zagde pll."kwa3r hij hJd gelegen. Hij begon
langzamer te lopen, ineens hevig transprrerend. Dezelfde
h'llie. Dl'zelfde wl."gerheen ,lIs toen, een ogenhlik voordJt ...
Er Vil'l~en plotsdinge stilte in Je hal. Paulliep door,
bng7.amer. Soldalen keken naar lwtn - blikken van
herkenning - reiz.igers zetten hun koffers neer en k('"h'n naar
h~m, het vliegveldpersoned staakte zijn werkzaamheden en
kn'k naar hem, ['Jul, die, net als toen, een ogl."nhlik voordat
lestien mensen werden v~rmoord, naM de KL:\1-balre liep.
Hij wd, hij was er nog roe in staat. Zij tlid, zij niet meer. Zij
waren dood. Waarorn?
P,lUl bleef SI;1;1n,trillend. \'{'aarom z.ij, waarom juisr zij,
wa:lrom nietzestil'n andl."fen?
Iemand tiktf" hl."111op de sçhouder. Het was de sold,lat van de
EI-AI-balie. l'alll ke~k hem aan. Het was~en jongen v;1l1
a.:httien, hooguit Iwintigjaaroud. Hil deed zijn mond opl'n
om Ît'b te Hagl."lI, maar l'alll duwde de h'llld weg, keerde zich
van dl' jongen aft'n begon te rl'nllell.

Rindert Kromhout
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Allerbelangrijkste is: aanwezigheid. Dus niet
dat iemand iets zegt of doet, maar dat iemand er
gewoon IS.

Mensen vullen veel te veel in voor elkaar.
Denken dat de ander er liever niet over wil
praten, zijn bang om te kwetsen ofhet verdriet
weer nodeloos naar boven te halen.

Hij maakt zich tiJdens het Înten,iew voort-
durend bom, maar is hulpverltner gtnoeg
om dat niet te verl te laten blijken. kder-
etn in zijn waarde laten, zoiet~. Begrip
tontn. Tnwijl hij eigenlijk wil roepen dat
hij ht"t ,chanddijk vindt dat mCll';en elkaar
7.0 in dt. ,teà kunnen laten. Dat hiJ niet
begrijpt (nou jJ, bq;rijpl'll n,Huurlijk wel,
mJar niet wil btgrijpen) dal vriendtn tn
familie nic,t W,H solidairder zijn mtt
il'mand die rouwt. jos dt' I\eijser, psycho-
loog, psycholhn,lpeut, k,lll het ook nit't
hdpen dat zijn verhaal ovt'r TOUWtnvoor-
Jl ttn Jallkbchl is. Soms word jt' strijd-
hJ.ar door t.'Tvaring. En die is cr gt'll(~g,
Drle-t'n-dertig IS hij t"n toch al een van
Necrbnds deskundigen op ht't gebied \'Jn
verhesvtrwerking. Rouwen, in lekentaal.
Als psychotherapeut is hij verbonden aan
het Ps)'chiatrl,ch 7.IekenlHlls in Franeker.
D,larnJJ.,t doet hij onderzoek. Op dit mo-
Inent nJar dt ervaringen en moeilijkbeden
VJn men,t"n die hUil partner hebben verlo-
ren. Dmzend mensen onder de vijft'nzestig
laJr krt"gen vanjos dl.' Kt'ijsl'r of zijn colll'"-
ga Henk Schut een vragenlijst toegl'"-
mmrd. lIebngrijksle resultaat is dat één
op de vier menSl'n in de problell1l'"tl kUll1t
na een ernstig verlies, Een hoog percl'"ntJ-
ge, mJar, concluderen de onderzoekers,
~goed rouwt'n is dan ook moeililk". Ze
s.:hrtven er een bOl'k over, een handleiding
voor hulpverleners OVl'"rindividuele rouw-
hegdeiding, Zt' schJlten dat ~énderde van
dl' ml'men die zich bij de RIAGG's mddt"n
met kbchten V,1I1dcpressieve of fobische
aJrd, c'igenlijk rondlopen met l.'en onvtr-
werkt verlies, \'{'at door nit"J11and wordt
opgepikl, du, jaren kan blijven door-
zieken.

Jos dt" Kl.'ijser is aangenaam messiaJI\<; op
dat gebied. Wil prJ.tell, vertellen, voorlich-
ten, schrijven. Om ml'nsen te overtuigen
v'an bet bl'"lang van een goede omgang met
de dood. Omdat het zijn vak is, waar hij
van houdt. 1har vooral omdat het tijd
wordt dat ~r din~en verandnen.

"Rouwenden hebben van hUil om~evltlg
vaak me~r last dan steun, Daar zullen ze
zich tegrn moettn 1cn'n wapenen. De
l11Ceste omstanders zijn niet wezenlijk
geïntl"Tesseeru in iemand die rouwt, dar IS
het grot~ probleem. De dood is te bedrei-
gend en zeker als het dicbtbij je komt om.
d,u een familielid of vriend ermee geom.
fwntec'rd wordt. \X'e willen ons er rller
echt in vt:tdiepen, wall[ dan wordl.'n wt"
bang. Dus olnrin~t:11 wt: de gebeurtt:nis
Im.t decorum en gedragscod~s. DaJr \'tle-
Ien we ons veilig hij. Wc vragen ~hoe gaar
hel?" in de hoop dar iemJnd ••goed, hoor~
wgr. Uir ons onderzol'k hlilkt duidelijk dat
mensen die eerlijk zeggen dat ze ZIch rot
v'oden, daarvoor wordt'n gestraft. Ze
worden ontlopen ot bt:str,tffend lOegc'-
sprokt:n: .,Kop op, 11Ctleven gaat door, er
zijn nog zOI'eel mooie dingl'n op d~ w~'
rdd," Goed bedoeiJ, maar her werkl vaak
awrtchts, omd,u Il.'er de rouwende en zijn
pijn mee ontkent. Dwing iemand niet tot
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~J<lppnheid", dan raakt hil hl,t l'oman
met zijn gevoel kwilr. Sommige mensen
kunnen cr gOl'd tegen, die lijn n,1 vier
maanden Wl'l'r getrouwd en I'ol'kn zich
heel red~lilk. Anderen rouwen echt en ne-
men daar dl' lijd lOOT. Tijd die de maat.
sch;lppil ze niet geeft. Voor rouw ,rJ,lt
\"olgens de omgevl1lg on~even een jJar.
Zelfs de officiële psychiatrie houdt die ter-
mijn aan. AI, Jt n,I zes maanden nog vcr-
drler hebt, ben je vol~tns de boekjes niet
I1lttr lil de rouw maar heb je een stoornis
of een depressie. Tl'Twiil uit ons onderzoek
blijkt dat \"t'el mensen vijf tot z~l'en jaar
bter nog volop in het rollwproc~s zinen.
En ik weel dan zehr dat het lllet patholo-
gisch is. Vaak ligt het Illedeaan de omstan-
digheden w;taronder Iemand is gestorwn.
Als je jc' kind VOOTje ogen hebt zien over-
TIjden, ben je al l'en ja,u kwi)1 met het
l(lslau'n van steeds datzelfdt" plaatle lil Ie

huofd. Dan 1I10t'tje nog leren leven zonder
het kind etcetaJ, etcetl'Ta. Dat kost tijd tn
die nemen Wt nil~t. Als c,'n kind sterft,
nemen de ouders vaak snel daarna een
nieuw kind. Terwijl het verdrier nog nau-
welijks vtrwerkt is. \'Iie voegen ons rt snel
naar het credo I'an ~het leven dat ,loor-
~aar",
Na l'en jaat, blijkt uil ons ondt'rzoek, be-
gint het pas echt. lhn heb Je alle seizoelwn
('en klTT wnder je geliefde gehad ,'11beginr
het door te dringen dar je alln'n verder
moet. Dat Il' niet metr kunt 7eggen .,\'orig
jaar kerst tuigJe hij de ktrsthoom nog
op."

,,\X'at omstander, wel moeten d(ll'n1 Er
gewoon 7.iln. Laren merken dat zij zich nit"!
ror voelen, maar dat de ,mder lIlag voelt:ll
wa! hij wil. Iht z('er zijnom r,'IUlsteren l'n
te steullen. De Amerikar1l'n hebb~n ~dearh
education programmes" op de lagen' en
middelb,lTe s<.:hok'n, wJJrin Zl' kinderl'n
leren 0111mer •.k •.-lood om re gaJn. Zij
<"rkennen renminsrt dar ze niet weten hot"
dat mOl.t, Wij kunnen d,u ook nil't, maar
we willen dat volgens mIj grJa~ zo hou-
dt"n. OnJ.mks alll' aandacht voor her on-
dt"rwcrp de afgelopen I'ijftien Fur is de
st~un aan de rouwende nog steeds bene-
dl'n Jlle peil."

~IcIllJnd die een partner Vl"r1iest, wrliest
ten heIehoeI. Een gesprekspartner, een
sexuek partner, iemand met wie IC roe.
komstplannen h,td. SOlllllllge tah,t1 kun.
nen ,Jour praktische steun worden opge-
vangen. De kinderl'n mm.t worden v'n.
zor~d, d(' vuilniszak buitt'n !-\ezet, her eten
W.'kookt. D,1t ziJTtzaken die t'tn omgevlllg
no~ wcl voor hJar rekening wil nemen,
Die lijn eonl"Tt'et: je doct iets. En dat is
prima. Als je maar nil,t vergeet dal alle
andere t,lkm dil' de mwledene had, niet
kunnen worden overgenomen. Her gemis
is niet tc vullen. Ic kunt dedllde niet terug'
halen en dat is het enige dat dt. roUWl'nde
wil. Je hent mJchtdoos. je wilt hdpl'n,
mJar kunt dat niet, Er 7jt niks anders or
dan d<H te erkennen en naast iemand te
gaan staan. S,Hllen de machteloosheid tl'
voelen. Dat mJJkr jt"alkbei mimIcr alleell.
En die eenz,l<lmheid is voor rouwenden

het grootstl' probleem. \X'e hehben lil ons
ondeT7.oek gl'vraagd wat de weduwen tn
weduwnaars het allerhelangrijkste vin-
den. ~1lI11mn l:én met stip ,IJar aanwezig-
heid. Dus niet dat iemand lets zegr of doet,
ru,lar dat iemand t"r gewoon Îs.
Bij 1l1enSl'n die hun partner verlon'n heb-
ben, zie je dal hun hele <':011taCrenpatroon
vcrandert. Vroeger gingen ze vooral met
p<Hell om, nu II~t her ;lceent op andere
alleenst,landen. Hoc langer iemand duud
is, hoc meer dl' omgeving verandert. De
easre rijd zijn familie en oude vrienden en
kennis<;eTl nog het beLHlgrilkst. Daarna
trekken ze vaak na,lr mensen die ook al.
In'n zijn, waarvan ze het gevoel hehhen
dat dit" hen btter begrijpen. Niet alleen I<;
dt" n1("11<;van wie ze he! meeste hieldtn
gestorven, hun hele werd,-1 is verandnd."

~Her prohlct:m is niet dat cr te weinig
wordt ~epraJ.r. :\1ensell die TOuwen kLtgen
Jui,! dM l'"rbijna 7,tnuwachtig n'cl wordt
gesproken als zij in de buurt zijn, ,\tUf
altijd owr ko<.:ties en blfjes, zdden over
dt" dode of o\'er dt, pijn die dl' rouwende
heeft. 1tt"nsen vulltn \'Cel te wel in voor
dka,u. Denken Jat de ander ('r Iil'wr nil'{
OVl'Twil praten, ziln han~olll hem te kwet-
sen of Ill"t \'('rdriel wecr nodeloos naar
boven te hakn, Hl't resullaa!IS meestal dat



Dedoodis
natuurlijk een
testcase voor
een vriendschap.
Veel mensen
zijn alleen 'goed
weer' -vrienden
die iemands
ellende niet kunnen
of willen delen.

met grote stappen over het gevoel van de
rouwende wordt gelopen. Die wil juist wel
praten over Je Jode, die wil hdemaalniet
gezellig zijn. Of andersom. Er moet meer
worden afgestemd. Ga in godsnaam nooit
voor Je ander zitten denken. Vraag ge-
woon wat hij of zij wil."

~De dood is natuurlijk een testcase voor
een vriendschap. Uit ons onderzoek heb-
ben we moeten concluderen dat \'ecl men-
sen alleen ••goed-wecr"-vrienden zitn die
iemands ellende niet kunnen of willen de-
len. Eenza;lmheid is bijna altijd een wnse-
qucntie voor de rouwende. Er blijven Ont-
stellend vcelmensen weg. Ik weet niet of je
dic moet veroordelen; niemand van ons

heeft geleerd hoc Je moet omgaan met
dood en rouw. Vaak hoor je rouwenden
zeggen dat zij vroeger net zo gereageerd
hebhen. Dat ze toen ook de moed niet
konden ophrengen om iemand te blijven
bezoeken. Dat heeft natuurliik vooral te
maken met ons idee van de dood. We leven
er niet mee. Je gaat immers niet elke och-
tend van huis met het idee dat ie misschien
wel nooit nwer terugkomt. Dood is voor
later, als je oud bent en ziek. Dood is iets
van morgen, altiid morgen. We bescher-
men ons tegen ziekte, sterven, dood. Ziin
O\'eral tegen verzekerd, nemen nu maatre-
gelcn voor straks zodat we er verder niet
m~'('rover hoeven nadcnken. Gczondheid,
veilighcid en zekerheid zijn de centrale

waarden van onze samenleving. Sterfelijk-
heid past niet in ons westerse denken.
Daarom is troosten en steunen ook zo
moeiliik. Het confronteert ons tc veel met
onze ~'igen dood en die van onze eigen
geliefden. "

•.Het rouwproces heeft drie taken: eerst
accepteren, dan de pijn voelen en verwer-
ken en als Lutste de sociale aanpassing in
de nieuwe situatie. Als je die taken goed
hebt volbracht, ben je min of meer klaar.
Niet dat het dan vergeten is, maar je hebt
het een plaats gegeven. Je h~'bt afscheid
kunrwn nemen,
Sommige mensen zenen zichzelf vast in
hun rouwproces en hen begeleid ik. Part-
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Als je niet met kinderen over de dood praat,
maken ze hun eigen verhaal wel. En die fantasie
is altijd gruwelijker dan de werkelijkheid.

n~rs van Ol~n~en die aan IOl\gkank~r ziln
1l\'I'r1r<.kn, h~hh~n bijvoorheeld vaak Iasr
van ~chuldgevod. "HJd ik Olaar moeten
,org~n dat hij stopt~ met roken," DJt kan
it" v~rdril.t hlokkeren . .\lensen met kleine
kinderen gC"\"Cn7_lChzeifook vJak weinig
tijd om 11' rouwen, omdat de dagelijkse
werkelijkheid 7-0 hun aand.Kht opóst. Er
moet gezorgd wordcn . .\tet als f1sico dat IC"
met meer kunt huil~n op hl,t momcnl dal
d~ situtatie het wel wcer toestaat. Zonde,
want er is niks mi, Olct rouwen WaJr d~
kindl'ren hij zijn. Samen is bder,"

•.Kinderen wnrdl'n doorgaJns weggehou-
den V,lIl de dood. Mogen niet mee naar
hegrafl.nissen, krijg~n niemands trJnen te
zien en vaak wordt z~ nauwelijks uitgelegd
W;H cr aan de hJnd is. Dat doen we ter
bescheflning, Ol,lar wc vergroten cr vooral
ht't t,lhoe op de dood mt'e. Als je niet met
kinderen prJat, maken 7e hun l;."igen\"er-
hanl wel. En dit' fJntasil' i, altijd gruwelij-

k~r dan J~werkelijkheid. lhn Wdt'n ze
or~ens z~kcr dar die tallte is doodgcgJJn
omdat zij eell wl;."ekdaarvoor zo onaardig
warell a,lIl de tdefoon. Voor kinderen is
het ook noodzJkclijk om dcrJils te weten.
Hoc ienuild is doodgt'gaall en waar hii nu
is. Kleine kirllit'r~1J rrJt~n over wormen
die urnJ opvrett'n of bij crcmatie over hct
in de fik stekell van het kll;."illehrol;."rtje.lht
IS uitermJte cru, maar voor hl;."Jlcen me-
rhode om hun agre,sic kwijt te raken.
Ouders wilkn hel ked van hun kinderen
vcrz,lchtell. Ik crger me dnar wel eens aan.
.,0m,1 i~ nu in dl' ht'md en dJJr IwcÎt ze
het heter J,Hl hil"[." Op di~ mJnicr gccÎ je

l"en kind gecn ruimte m~l"fom hoos te 1.1)11.
En kwaJdhl"iJ is hed hl"langrijk in een
\'Crwerkingsproces. Ook met gemis gaan
kindl'rcll \"l'l'l crcati('ver om dJn volwasse-
Ilen. Spek'IJ begrJfenisjc in de tuin, kom-
pln't met een gJt graven en J,ur plechtig
omheen staJn. Ik kall me wel v(}or~telll"n
Jat je Jaar als ouder skcht tegen kutH,
rtlJ,H it' moet ze wel J~ ruimte gt'vcn.
Doo,l is lIid alle~n ('t'll laak van grote
mellSI"Il.

•.Een verrassende uitslag VJn onderzot'kell
lJ,ur rouw\"crwerkill\; is lbt het voor ~'t'l'1
mt'nscn 1ll"lcmJ,11niet gut'd hlilkt om alle

Dood overkomt
mensen en dan pas

zien ze hoe
onverstandig het
was dat ze zich er

niet eerder in
hebben verdiept.
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Voor veel mensen blijkt het helemaal niet goed
te zijn om alle emoties tot op de bodem te
voelen. Wegstoppen en opnieuw beginnen kan
ook een oplossing zijn.

cmolil's Hlt up dt' bodt"ln ICvoelen, Voor31
mannen docn na et"n 'lamal maandcn d(~
dt"ur op slm, 7.oeken een andt're parlner en
le\'l'n rellelijl.: aangenaam wrdcr. Zo zie it'
dat mijn verhaal OH'r tijd nenwn \.oor
rouw nil'l voor Iedereen hoeft te gelden.
\'('egstoppen en opnieuw heginnen, bn
nok een oplossing zijn. Dat ligt a;lIl Je ka-
rakter, maar 001.: aan je milieu. Zoals
iem;md leeft, mot'! hij 001.: rouwen. Als je
nooit gewend hent gl.wet'st om uvt'r gt'-
voekns lt' praten, lukt dat 001.: dan \.aak
niet. Dt' snelle computerdeskundige zal
prooert'n ook dit I.:lusje rap te klarcn. Be-
halve wannet'r hij ondertus,en gevloerd
wordt. Dan \'l'rJndt'ren men ,en, dat zie il.:
rcgelmatig. GJan ze bcwustcr, langzamer
leI.en, stJan ze meer stil hij dingt'n, men-
sen, zichzelf. DM vmd ik al, hulpverlener
cen van de aardigste dingen. Tt'rwijl ik er
wel vuor wil waken dM il.: nil,t te norma-
tid word. Ik wil mensen niet vuorschrij-
ven hoc ze mOl.len rouwl'n, Ik wil naJr de
pt'rsoon olijven kijken en niet tt' veel naar
de theorie.
Ik bt'n hijH)orbecld erg tegen het ei,t'nde
in de tht'orie van IGihler-Ross, die cen
rouwproces in fa,en hcschrilft: ontken-
ning, verdrit'!, hoosheid, opluchting. Haar
model kom won~ral in de [iter;ltuur legen.
Ik vind het veel te n)()rschrijvt'nd en behal-
vr dat klopt hl'l niet mct rt'sultaten van
onderzoeken, fase één, dt" omkrnning,
komt hijvoorheeld maar hij lkrtig procent
van de mensen voor. En ook andert'emo-
ties lopen gewoon door elkaat ht'en. Het is
eng, zo'n model, Ik krijg mt'nsen in mijn
behandrlkamer die hrwrgd zijn omdat ze
£ast' drie niet hebben doorgemaakl. "Is dat
wel goed, doklt't?" Ze HJc1en zil-h falen.
"Zie ICwel, ook rouwen k,lII ik met vol-
gens dt" regels." Al die l1auwckul.ledt'reen
rouwt op zijn t'i~<:n m;Jnicr, in zl)n t'1j.;en
tempo. Daarom heben wij het ook over
I,ll.:en. Dingen die Iedereen lloel, maar in
dt" tijd die het bem of haM kost."

15 er een ~'ersd}il tussen mmmen 1'11

t'mUlvell?
".\Iannellzeggl'n eerder dat het goed met
lt' j.;,l,1I, maar lopen er langer mee dan
vrouwen, 7.t"hl'fst<:lIen minder snel. Man-
nen g;un ook and<:rs mt'! socialt' steun om
dan vrouwen. Vrouwen willen emotioudc
troost, mannen prakti,che, .\Iann<:n ma-
ken mindt'r effeetid gebruik V;ln j.;efllst-
stl'll<:nde gedachten al, "het komt wel
go('(l~ of "Zt' is nu in dt' hemel" of "lt'

lullen wel I"oor rut' zorgen~, Ze leunen
minder op het geloof en meer op zichzdf.

Vrouwt'n lOd;en et"rder profe,<;ionele
hulp, kijken niet zo rraditiont"e1tegen the-
rapie ;un. Mannen voe!<:n het ;Ils hun p<:r-
soonlijk falen, denken d;H ze gek zijn als ze
naM et'11 psychiater of psychuther,lpelll
g,lan. Hlllsarrst'n vcrSlt"fken dat vl'fschil,
Schrilv.en vrouwen el'rder <;ociale hulp
n){)r en lIlannen l1ledicijllen,~

,,011> hegeleiding<;progralllm,l is geh;l-
seerd op de o\'{,rtuiglllg dat ht"t niet got"d is

om de hulpverlening et'rder te laren hcgin-
nen d,ln na anderhalf laaf. Wil vinden dat
iemand het zo LlIlg zelf l110etproheren. Als
k te vroeg hCj.;int, ontnl'l'ru It' hem de mo-
gl'lijkhrid om Iwt zelf IC verwerken. Er
wordcn wel melhen naar mij doorverwc.
zen die drie, vier nl.1;lIlden ge!<:den icmand
hehhen verloren en helemaal stllk zitten.
I'rof<:ssioned g<:llCn kan l'n wil ik daM
niks mee, Die pijn hoort abij, die moet Je
nou l'elllllaal JoOf. D,lar ga ik als hulpl.er-
lener niet lus<;en zillen,"

Voel je je ,Jan niet schuldig als iemand
('atl de brug springt voor die anderhalf
jaar l'Oorbij zijn, omdat hij ',et zelf niet
aankon?
".\lemen hoel'('n het toch niet alleen tl'
doen? Ze hebhrn hun omgeving, hun huis-
arts. "

Wa,lroall je liet ('erte/(/ hebt dat die !Jet
/logal eelts latelt afwetelt,
"Dal i, waar. ,'l.taar hL't is wel hUll taak.
Zel.:t-r dil."van de huisarts."

Alaar neemt die het ook als zodanig oP?
"Nre, vaak nit't, daar heb je gelijk In.
M,ur uit ons onderzoek blijkt dal
driekwart wel eens met het idee ~pedt,

maar Ill"t uiteindelijk toch niel doet. Als
het risico wt'rkelijk aanwezig is, verwijs ik
door. Maar ik behandel zelf nirt voordat
die termijn van anderhalf jaar voorhij is.
MCllsen moeten lert'n omgaan met die
mot'ililkt' momenten. Dat k'idt tot inzich-
teil in 7_ichzelf en hun [even. Ik dl'llk dat je
ze Jie ni<:t moet onthouden door tl' vroeg
in Ie grijpen, ~

\X'a<H0p zich cen di,cussle ontspint over
wat ik het paternalistnl' van de hulpverle-
ner noem: heslissingen nrmen ten aanzit'n
\.;]n patiënten "omdat het lWlet voor ze
i~". Hestwil, dl' term Jlleen JI hrengt bij mij
koude rillingen leweeg. Jos dt' Keijst'f ont-
kent de "beschuldiging" en hlijft zijn han-
delwijze verdedigen, omdat "de ervaring
uitwijst dat ht"t zo eChllll't ht'ste is." Een
lii1emma. \'('e pr;Hen cr lang over, maJr
komen er nict uit. Over l.l'n din~ worden
wc hl'l wt'1 eens: "Rouw moel nil,t worden
geprof<:ssionalLseerd, Rouw hoort bij het
Jagl'1ijks Irven." .\bar wat is dan hulp\-er-
lening?

los de Keij,er: ,,:\teestal komt het erop
.rlt'er dJt je l11ensl'Odingen laat doen die zt"
liever vermijden en d,ll Je zt"daarhij sleunt.
Vn.l mensen kunnen of durvt"n geen woe-
de of vcrdrier \.oelen. Ik stimuleer zc om
dat toch Ie dOl'n t'1lbli)fbij ze terwijl71'dat

proht,ft'll, S,llllen t'l'n afscheidsbrief ~chrij-
ven,lwt j.;raf bezoeken, foto's lll"kitkr:n.
De meeste lllenst"n wachten vl'el tt" Lmg
voord,ll zt' hulp LOl'kt'll, Ik heh nu een
HOUW in lherapie wit'ns moeder 27 jaar
gl'leden is overll'den. Zij droomt nog
steeds van haJr, praal tegen haar. Het \fl'r-
Jriet is absoluut niet verwerkt, dl' dood
zelfs nauwelijks gt'acceptl'erd. Hoc langer
dat duurt, hoc mot'ilijker cr heweging in tt"
krijgen is,"

"Het grOOlsle probleem bij rouwverwer-
king is dat de meeste menS(,,1l t1It'l goed
af~cheid ht'brn.'n kunnell Ilemt'n. Tijdens
hel kven van iemand is dat vaak al moei-
lijk, Jl' durft dingt'n nit"t tl' zeg~en, tl' vra'
gen, \X'iltlemand nier I'lstig vallen dil' hel
toch allO zwaar hl,dt. Afschl'id nemen bil
i<:manJ, It'\'en lWlekent ook d,H je zijn
dood accepteert en k wilt Juist hoop hlij-
ven houden, .\ taar ook na hcr owrlijden i~
het heLlOgrijk. )<H1l1ller gelloeg lilO onze
rituelell met'Slal vrit arm, Ook weer omdat
wc niet j.;ellOegmet de dood bezig zijn, 11l't
j.;een onderdeel vall onze cultuur is. Dood
overkomt mensen l'n dan pas zien zt" hoc
onvt'fstandig het W,IS d;1I ze zich er nil't
eerder in verdiept hl"bben. Uit ons onJa-
zoek blilkt d,n dril'kwart \fan dt' mensen

de uitvaart eigenlijk anders had gewild,
m,l,lr Jat ze niet wislen hoc, dus zich heb-
ben ovcrgrlnerd ,Ian hegrafenisonJI'rne-
mers. En die heilOrl.n nu l'ennwalnil'l tot
het proj.;ressid~rl' deel tin natie. Ik hewon-
der Illl"nsen die zo crealid zijn dal ze ll'l( in
dL' schuur l'l'n kistic timllleren voor het
overleden kind."

"Dl' fransen Jej.;j.;en d,u afscht'id nl'l11l'n
et'1l heet je sterven is. Mijn 1110110i, een
I.ariatie daarop: sterven i, ht'etle bij beetjl'
,1f,cheiJ lil'lllt'n. Van iemand, leven, van
hel licha,lm, van Je as, van spullen, van
j.;elkeldl' gewoontl'll. Dl' Illt'esl j.;ehoorde
opnll'rking uit ons ondcrzoek was "Ik
kreeg valium \'Jn ,k' doha, Ik begr'lfenis
kan ik me d,Hl ook nauwdijks hnilllll'-
reo." Onzr elvaring als hulpvl'rll'nt'rs is
dal je zo'n gemi,te kans op ,.fscheid nemen
I.lter wn'r moet inh,llen. Dil voorjaar ht'h
il.:op h,lnd (''Cnritueel opgenomt'll dat zich
,l(speeldt' op de dilk in HL't I\ildr. Vl.lk
bnd, met daaral-hter dl' \'\'addetl7ee.
Hoofdpersoon Ilias t'en HOUW wiel-
dochter tien jaar geleden 7_elfmoord had
gepleegd. Zij was celliste, en tijdens de
therapie hadden we al ved geda'ltl met
ha,lr Inuzit'k, om de vrouw de kans ICge-
\.en dinj.;en te voelen die lt' al 1_0 lang uit Je
weg was gegaan. Dat 7.ijl'cht dood en weg
was bijvoorbl'eld. Elke llag ging ze nog
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n:l,lr haar graf, al h,lar klcr ••..n had I.Chc-
wa,Hd; IC kon h,ur niet los1atl'n, Ook zij
had dl' hegraÎcnis nu:t hl'WllS1 meege-
Illaakt en I11nk d,l,lrol11 drong hct nog
~Iecds niet e(hl lot haar door, Dus hehben
wc dl' begrafenis o\lt'rgl'daan, Bij wind-
kracht tien hl'eh I.•••.haar spullen hij dl' dilk
verbrand, Dal \\',IS heel goed; eindelijk af-
schl'id kunnen m:lllt'n. ~

~!\Ioeilijk hl.bben lI1ensen hef ook llie n'n
;Imhivalentc rl'lalil' l11l't dl' dode !ll'hhl'n,
Ik had n'n \'TOUWin Iherapil'llic gdrouwd
was met ••..en hele rijke man. Hij hdazl'rde
h,1M met ••..en ellld••..r. wilde scheiden en dl'
d:lg voord,lt her vonnis zou worden uitge-
sproken, kreeg hij een hart,unv;]!. HeiM
achterlenend ;lIs rijke weduwe, Ill;ur ouk
;]Is de bilna verlatl'n VToUW.Gemengde
gevoelcllS. Ll'uke en I"t~r\lclemle ht'Tlllne-
ringen di ••..door elkaelT heen lopcn. Dat IS
heel ingl'wikkdd rc \"l'TI\'nkl'n. Ha;lt en
ranCUIll'. n1;1;1rook schuld. spi)len opluch-
ting.
Schuld is 7.inloos, Jal blijft 1l1;]1l'11,d,uT
11eh jl' nih ;1.111.Hl'l is ook geen g••..voel
ma;lr n'n gl'J.Khte, Je trekl il'mands dood
naelT )cldf toe, nuakt ja.elf ver,1I1twooT-
Jelijk. r-.bar dl' dood ol'ukolllt mcnscn.
die ontlTekt zich ,Jan begrippen V;ln men-
selijkl' macht l'n bl'Ïllvloeding. Jl' kunt wei-
mg .1Ilders doen dan a.:.:epteren W:lt l'r
gcbeurd is. WaMhij je J:1I1ook jouw l'ven-
lllele fOlltm erkent. Je bem God niet, lUl-
len wc maar zeggen. ,\bar voor sommige
Illl'nsen is hl,t makkelijker om lich ~chul-
dig tc \'IH,:kn dan om dc pijn tor zich te
1,IIen d()'lrdrin!-\l'll."

Vode" IIIe"sen zich niet ook schuldig 011/-

ddt ::.i; verdriet hebbelI, km';;/ dl' d"der
f';I/(Jeli;k I'er/ost is I',m ,k {Ji;" vall eell
/,m}{,JlIriKziekbed?
~Ze \'oek'n zich schuldig (JllId,lr lC naast
v<-"rdfll,took opluchting \loden. 1),11i~ l't'n
lIloeili)h' <-"lIlotie.JarenLJng heh )t' je 111,ln
verzorgd; 7il'kl'tlhuizell. che11lothl'r,lpie,
il'm,lnd dil' depressief W,lS, I'lln lecll, :\1,
hij ltm dood i" word lij eindelijk ontla~l,
kun jl' llitru~ten. r..taetr zo mag je nil'( den-
hll, zegt dl' code. Ook d,ur geldt wat mij
hl,tfl:ft weer: Touwen IS met één cmotie,
III,J'H wd til'n. En v;uk allcm,lal tegdijk. ,.

•
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Zo kan het ook
,,/;1'1/pril'sta ~'{)(Jrde 1..l,l1stt' Sol("'111('11 /(>II?

l':c1Jt 11in? E('/1 dominee ,1,//1misschielI?
,\kt lt',lt zi;1I IJ,,!ste k TuC1Jt1'/1 //loei ('11 ;;:i{1I

Kt'/('£'1'$1, schudde mil/1 I'"th" /Jes!ist /'(111I/j't'.

" \Vt't'/If 11('/zeker? Weet If hel rclir zeker?"
1)/' dokter diriKe,',dc me 1111.'1('('11 kJllkie dt'
K,lIIg op om lIogm,l<l!s Ol' illt/ril/gem/I! to,m
dl' 1",lIste 5<1("'111<'11teil dt" zieken ollder .I,.
d<lm/acht /(' brenK"II, "N0/1, d.lII IIwet If hl'!
zelf "'.lür /l't'tell, "zei hi; tt"I(I;,I bi; t'nga(s
probeerdi' het mispTigel/llit ,i"l ,km ft'

humt'lI, "zo kul/het ook. tjil ... zo kJII 1J"t
ook ...
AI stJJt dt'wereld stil, dt'm,k1Jillerit'z'ull
'.'l'Il groot zil'kcllimis d',wit fml'erbiddeliik
door, Ik dl'UT liJn de ::;iekcllkJIII(', zUld"ith'
opell 1'11er l't'rSc/I"l'1I eCII11whik 1/t'lIrii'lId
ml'is;e. :-..[,1<,,'n $IIdle blik op dl' sft'n'('lIde,
liuwdt' ;:t' II/e het kI'lIZl'/11I'IIU inlit' JhIlUJ. M U
l'u!lll't'! t'I'I'1I ill lI'a t 1Jl1'1I/'er //Iorg/'II wd
t'lnt, hè? F.r is Ihlssi mt't salé, "l'o/'Kde ze er
K''IIi!,t{,lId J<ll/ toe,
EI'II milll/Il t of tint I.ltt'r l'ersc1J,'('1I er 1'1'1/
dllll/e met t'ell k,lf met SChOI)/lm,IJkspul1t'lI
ill dt' deuropellillg. TO{'11ik 011/ begrip llTOt'K,
l't'rdl1't't'lll{' //lokk{'nd 1111'1acfJter!"tiIlK 1',/11
dl' kllr, trok de 1/('lIr lJlet 1'('/1 kl.lp <lc"lt'r tidl
dicht {'II ,h'I': M /11'1',/l'<lllI/oel ik met k<llll("
IWt'..?" Ifet al/twoord lit,t ('1'1'11 op tic"
w.lchtt'lI. m,Mr tOI'1I K<l!md,' hel door de
::it,kt'IIIJ11isK<lllg: M Dol' eerst drie, l'ler t'III,iJ!
1II<lllr. w,mt bet zal op tlH'e wt'!ni<'1 m{'t" zo
1,/IIgdurNI. "
Eig"l/h,k h,l'! ",'11'1'11heel IIl1dere d,IK
IWI,'II'IIWOrdell, A!ijlll'<lder we,d t,/("tig.
ZI'III1Wachtig frull/melde ik de k,MTli/'s 1'<11/
de blol'lI/ell die op h'll/achlkast;{' stol/dt'lI,
k,l<ITties dit, "em 1',/11 hJ,te gell/kwI'lIsten
II/I't dal' lIIooie "',,!ti;d, W'ie 1J,d klOll/l'1I
l/t'lIkell d,u ik 1I0g g,'('l1l11lr 1,lter l't'fiti/sterd
op dl' stO('f! /'<11/ III,t zieken/mis ZOll st,I,1/I
II/el ,'eli koffer mt'! {IY',lma's t'll <llId,'re
bezit til/geil?

Ht't huis WJ,IT hii e,'II/I.1,lr d,'g"11 eerd.'r /log
Kt'WlI'lII rmd 1I'ldgelo/lt'll, WJS 1111erg I"t'g,
D<lt 1'('11 u'(millg I'O! //leubels zult't'K k ,111
ZIjII. ik Imisme/'st", l'all het WOfJIl{t'lItrum
- '1Jescb('fllld U'OII,'II' 1/0{'//lt'1I Z<'het,-
k U'dm 1,lIIgs 011/Z '11 dedllt'lIlIlI[!' tI' berlli[!.ell,

-/ /ij spr.lk de K/'hruikellikt' formll/"I'II!il't cr
ill ébl,ulem tl/I volgen: "lId is ,111'I'rhl dt'
'/M,md, ,I" IJ11urSIl/,sid ie zillll'd OItdt'fll'eg
:i;lI, ,lil' SIOTt 1l1l'e1 terug. hè? MIlli lit'f! weg.
f,<I,Iidt' zich lIiJ 1'('11p<I,lr sUppelloll/ ,'/I

~,illl1l'kelld om zi;n eigen gr<l{)/e zei hi,..
.f,'!/ dode kallIliet WOllell hê? M

Eh \';111 Thicl

-:'lsglit '[hiel is (ree/,mce journaliste

Ordelijk

Mijn kast is opgeruimd
en nu nog cven -
dat had ik steeds verzuimd
mijn leven.

Ik bind mijn kinderangsten
te zamen met een strik.
Ze kijken naar mijn handen
met een vergeelde blik.

En wat ligt daar, in gndsnaam ...
een kluwentje oud zeer.
Ik trek er even aan:
't is niet elastisch meer.

Een paar el oud geloof,
dat wind ik om een klos
voor 't sterfbed. Stel je voor,
dat lag daar zomaar los.

En hier ligt mijn Vertrouwen
dat alles Goed zal komen.
Wel wel, ik dacht dat Stientje
dat al had meegenomen.

Dit werk is gauw gebeurd
,. . .cn t IS mct eens meer trcung.

Gordijntjes voor de kast
en 't is zó keurig!

Nu enkel nog mijn heimwee
en mijn gevoel voor jou.
Daar zijn geen laatjes voor.
De wereld is te nauw.

Annie M.G. Schmidt

Uit dt bumkl 'Tot hier tOl", Uilgl'\wii QucriJo. Amsterdam



Radio. & televisieprogramma's over het sterven & de dood
El'n grel:p uit de radio- rn
tdt'visicprogramma \ van hd
hUl11anistiso.::hverbond over hl."Tsterven ('IJ
de Jood

Radio
Doodnormaal
Voor een humanist einJigt het leven met
Je dooJ,lkzin van het levrnwordt
ontleend aan het hicrnumaals, nil'\ aan hel
hiernamaals. Indoodnormaal gesprekken
11K'!1lll'IlSCnover ue n.h.kfl'nde Jood, 1.'11
Inl'! humanistische raadslieden over
SlcTvl'nshcgcleiding en hcgclciding van
nal:l<:SI;l;InJcn. Lengte; 15'. (19XO)

Keuze en kans
.\lctll'cr J ;1nS('I1,ongcnccslilk ziek, slaal
voor de keu/e mee te werken ;1;111 ecn
experiment met nil'IlWt' gcnn'smidJclcn.
Zijn familie is er voorstander ~'al1.hij zelf
\ir.lag! zich af uf hit die nieuwe strijd nog
aankan. Ik humanistisch gccstl'lijk
ra'ldsvrouw VJn hel ziekenhuis begt'll'idt
h<:mhij het maken van zijn kcuw, Lengt<::
15',(1':11\6)

Treurarbcid
De AmStl'rd,llllSl' huisarts Sommers
011tmoelte in zijn praktijk \'eel menscn Jie
het rouwpron's niet aankonden" Hij
hracht hen met elkaar in cOllTaet en
da<Huit kwam ('cn twinti~tal
vrijwilligersgroepen HH)rt die lllensen
helpen meI hUil rollwvcrwt'rkin~"ln
treurarbeid wordt een groep ~enll~d en
vertellen Illl'nsen on"r hun ervaringen"
Lt'ngte: 15',(1987)

Lente zomer herfst winter
\'\o'atdocn wij met ons verdriet?
Verschillende lIlenSl"n, uit Afrika en
Europa H'rtcllcn over hl.t omgaan met Jt'
dood,I,engtc: 15'"(1':l88}

Afscheid
Film over de laatste maanden uit het levt'n
van Aleida Hartstra, negt'ncntwll1tig ja'tr,
,uts, en e('n opleiding \lolgend \loor
humanistisch geestelilk raadwrouw" Ze
ht'dt leukemie en wect dat ze nicllang
1Tlt't'rte Icv<:nheeft, Samen nll.t familie en
nit'ndel1 ht'rt'idt"lt' zich \'oor op de dood,
Twce maalldt'n na dt' cerstt' opnamen
ovt'rlijJt Aleida, in de HOl"geochlend van
14 oktober I ':lxx. Lengte: 50', (I ':189)

(Niet) natuurlijke dood
Eind april IY8':1lOuden in Je Tweede
Kamer twee nieuw(' wetS\'oorstelkn
inzakt, cu thanasie a,1JI.Ic orJe komen. Een
kabinetscrisis "lorgdecrnlor J,lt J,lt niet
doorging" N,ur 'l.1nlciding van de
p,lr!ement'lin' ,lan&I\"hl vonr l'Ulh,lnJSle
stond in (niet) natuurlijke dood Je \raJg
centraal wat dl' nil"lIWewetgl'ving
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betek\'llt voor \'Cn p,lIii.'nt dil' wil stenTn
en voordc'lrts die hcm dJcubij wil helpell"
Karin J ungn \'()Igde ltUrtoe een aids~
p,Hii.'m die Zijn elgell euthanaslc probent
te n:gelen" Lengt<:: 40'. (1 ':11\9)

Klaar met Icven
In dit tclel'isledrama kOlllt een fictief
voorbeeld uit de eLllh,lll<lsie-pr'lktijk ,Uil
de orJ\'. ,\lcnoul\' VJIl dn Berg IS
leven\.'nt'H:htig ja'lr, Door tal V,lll
gcheurt\.'nissen is h,lJr kven ontluistcrd.
HOl' re,lgn'rt haar olllg\.'ving op h,lar wens
omt\.' st\.'rv\.'n?
Lengtl': 45', (1 ':IS':I)

Het vonnis
O~H'l'n dag ontv;lllgt A.TI1oldl.umcy, een
m,lIl/ondl"T bij/ondert' kentekenen of
eig<,nschappen, een bnef van Je owrheid
w,l,uin hij wordt n"rzm:ht om 'in h<,t
kader I'an de \X'et op de Demonatische
Uitvoering V<l1lVonni,sen' l:en
doodvonnis te I'oltrekken.
De film volgt de strijd \"Jn Lumcy ll1l't
ZÎch/l'If, met de 'redelijke' st,lat, met lil'
pl'r'ioonlijkt' H'ralllwoordelijkheid \'llOr
collectief gelH>illen besluiten, en met de
uitl"Tstc rOnSt'l]II\.'nrie V,ln cell lOt lil het
extTl'Illl' dllorgenll'TJe democratie,
I"l'ngtl': 4()'" (19':10)

Een lege plek
In deze <ltlcl'l"Ting\",ml1l't
J(lIlgerenprogr;lmm;l yor rw\'\' H'rhalell
ol'er het verwerk('n van I'erdri\'t l'n de
mgrijp\.'nde gel'Olgen die hl't verJics VJn
een hrot'Ttw of lusje hl'eit. I"engte: 15'"
(I':I':IO) Zienokeldersinditbbd

Het licht
De cardioloog \X', v,HlI.OllllTld dot'!
onderzoek n,lar bijn;l dood-nvaringen:
d,lt is de bijzondere en"Jring die llWnSl'n,
hilHH)rlweld tijJl'ns lTn h,lrtstilstand,
hdlben wanneer "lijde dood zccrdicht
naderen. Opmerkelijk is &It lil-
bl's<:hril\-IllJ;;t'nv;ln dal' erv'Hingen n'cI
OI'ereenkomsten vertonen, bijna
unin'rseel zijn, on,lflunkelilk \"an land,
cultuur, ll'dtijd of ~e,bchL
I.engt\': l()', (19':11)

Televisie
Geen leven zonder dood
~Vijf programnu 's over doodsangst, het
('l'n"lame stl'rven en over het recht op een
mitdeJood. (19SS)

I) Dood is niet meer dood
Programma over Hl'lIriëtte Adama vau
Schl'ltem'l dieenkdejJren voor de
uitzending haar "lOOIlfjeI'crluor door
wiegl'dood en niet veel bter zdf t'Tnstig
ziek werJ"

2} Zorg jij dat ik niet meer
wakker word
Ge~prek met KLlllen Svhrandv l'n Rob
Tielnun m'er het rccht'op ,
lelfheschikking, het recht om zelf te
bepalen wat cr meI je Icven geheurr"

.1)De dood als jager
Gesprek m<:tTotl Kooleen Arn Voorsmit
over hun film Afscheid" .

4) Thuis sterven
Progr,ltlltll<l ovn de WCIlSell de praktijk
van het thuis SrCn"ell, lil plaats "Jn op l'en
on pt'Tsoonli jke zl\.'kenh uiskanwr,
AauJ,lChl onder meer \"oor het 'Bijtl<l-
Thui~' project in Nieuwkoop waar
tnmin,lle patii.'nten met begeleiding van
artsen etl vl'rplegend persOlwcI in I.'l'n
'bijna thuis-omgevlTlg' kunncn st\'rwn"

5}Wie is er nog bang voor de
dood
Programma Ol"crJe ;lngst voor de dood,
die gehleven is ondanks het wrdwijnen
van gelnof in hemd CIlhd,

Jisk Hof
01'5 mci 19':11ll\'\.'r1n'dJi~k Hof,51 jJ'U
oud, Hil had Jongbnhr. Hl"t programlll,l
bestaat uil .I\.'weersbg van gesprekkcn
met) isk Ilof, J,IIl\';lllkdijk over de
heimwee naar brood met boter en t'en
lekkeTl' bicfslUk, bter ovcr de soms
verned<:Tl'nde situatie in el"UreslJ.urJIll als
patii.'nt ml't een dieet ('n over het hescf
binn('nkort dood te gaan, OH'r afscheid en
over euthanasie" NaarmJtl' d<,dood
nadert verandert cr \'Cd: oordelen hhjkeu
vooroordelen en VOOrrJl'lllcns te voorbarig
~emaakt; 'Zolang ik per d,lg zelfs 1l1,lar
anderhalvc minuut ~eniel, blijft het levcn
dc moeite wJarJ.' (I ':1':11)

Afscheid op je cigen mamer
Vroeger was hd gewoOll dal dl'
wrzorging van overledenen door (,ll11ihe
en buren w<:rJ ged,un, Tl'genwoordig
doen professiondc
uitva,lrtolld('rnl"mingen Jat werk:
correCI, dficiëlll en gestroomlijnd.
In dit prugramm,l gesprekkcn met mensen
die Je org,lnisalOrische zorg rond de dood
van ('cn dierb,\fC zelf ter hand namen.
Voor wil' l"ell eigen en HlOr,ll anil'I'\'
tlUUler vall ,Ifschcid m"men cen 1l0oJz,lak
waS,l'cn zinvol ritueel. H\,ewd hl"llndc
pr'lktijk !log'll wat hotsingcn hl Ijkt op t~
ll"l'l'rt'1lml:t uitv'l.lrtonJernell1ers, is het
goed ll10geliik "ldf ('en bcgrafcnis \(ll)r tc
bereidl'n \'n uit te \'oer('Il. (I ':IYI)

U kunl <l1l1.'gellOelllde prugramma 's
hcsh:lIen, Voor inform,J(ie schrijvcn of
hellen naar de HumJnistischl: Omroep
Stichting, I'ostbu~ 13.5, 1200 AC
Hil\t'TSUIII, Ielefoon; 03_) .284689"
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Maar her Stcunfililds kan allem
het Humanistisch Verbond

Ondanks subsidiekranm die
langzaam dicht \\"(micn gedraaid,
moet ook in 1992 het \rerk ran het
Humanistisch Verbond ge\mon
door!.?;aan,

c

steunt.
Maak dus nil nog geld

c c'

OH'r naar girorekening 6168,
c c

Dan begint het Humanistisch
c

Verbond het jaar goed.

steunen als u her stcuntililds

Dat kan mede dankzij het
Stcunfililds Humanisme.

( )1' ,','11 o,/1lclld word ik 1I'.lkk,.,. 0411,1,.".
•'-.:'iclllle,'r ill dc I',m 1',/11 ,1.11,'/1,'
,1111',,1"'I"tl""d, '. Ik nr ik ;:;/'c{', IJ" ",/,-/u f! 11.11 i.
/1001>IIilll hllltr/'rOIlI(' ;:;m<';"II.Om 'alllcllgd.
IJi;1I ,I ,ti.' 1'.111<'1,,1,. I!' 1"'11de ,I, ,ud 1111'1

I', ""hi;. III.I,lr I/'cl ,I"crmec gelhurd .<';,I,mdc
I ',' r! 'rI',' II"llIIg. Dc 1/1 /.>,'1 '!lil" '-'111 ,f .1II1

,1.1!1It'I'~i;.:",1;"10'I ',m meditiill,'II, ~id:t"11 ,'11
.I, "hl; de 1"lOrflO,I"/1 1',111Jl('f I'lId";'1

{lr.lktl,'.,1> in/er h,h,I.IIII;.I(' ,1.1Ilhlik hl>!

,«'1'1 ','I! d, '11,'11g,'.<t "'1','11<'11; ,-,,'I ~i"1 /11<'1

-I,/Ilgcr i",ll'mm<'l'illgc!!l'uor .mdert' •.",utie.'.
-/-,l'!! .'cri"II.' ;'.I"f,r"k. I'CIIo"fj'l<lnt' rll;:;ic, de

;L1I'!'(' /,I,-h. "IJ!' 111hl'! ,Ichf 1'.111,I" dood
-h/illt fJ('t 't /''1'<'11,

.,/1"111/'1'" "villg ,1"!II1I1t'" n /111i:; I'OOT

, I ('rt '1'11,1,- 1'as.-"()f!I,cllll.~(.'II; ~" '/1hOl/derd
ill J 't'! tI jf.l.Il. (;"1 fIlT/'II, ie ('('11 11.11(;,1.1' 1/11//1
werl.: {II,/,II, .

.\ t <'11<.'11I 'I"CYelt. Ij~,'n' 11I,,-,!dcli. I>1,/IIIl','
!/I,lt' ,1$'<"1. lI'ill ('1,1h'II". -'-11-""/1 /n't I; ~('T /'11

hl'! />l,w//' glrmlllcli (',/Á'/.:cr/,IJ.:h'II./II:;;;/'1I
h<,! "/.11111'1'11h" Iwl! 1','rler<'11/j,h/!//t' 11.

/.llIk., IIhlll11l'I/, r('(hr.< I'HIII/I'eli. ()p ,ren'ell
11,/ dOl"'. ( )pI/ic/ Sd.1II 1111'/:>17.1g",rorl '('/I.

(;'''01. lI'il <'1/ u'C:;ti'r.' (Jllt5m<'lIJ.: 1l',mcl(.'l1.

1,t'r,dl< '011 d.I".,/dl'll. 1/',/.' ik m/'/I-,,'II ulu"/I
d,/./IT./Il (WeT i.'.
rÓII',1II /;('11: "clllllei,;c-mo"dcr.
Aehalell ',1<11, IIJ(, ':U'.l.Ir onden 'ocd, dm'
UI/deren. /ii is de cmg" dl<'111<' .I" ,'er,l" d,lg
;:id, I'o/gl.~"d:.l. I),> <'lIIg"'/I,, Ik 1'/IIJ
I,ul/,),!;; .. \',l.ImItIflS.

Feil d,l,I: 1.l/cr kum ik het .'Ier! '01,,1'111':
hill/I"IL I1<'lmcl"/", de /110",1,.,111h.I.Ir: ~c

1.'11111'11,s(I""" 1111'C11. g i/!,' 11.EI 'C11woc.'1 .1/.'
'hilligh. I), ,,_>d,1II,~,1 die l1i<'l h,l,lf.
( ))1111<'11 ,eli,k 1/1<'11'1'1 I/k 1,,(1) !t'lld g,u I ,,' .I,'
I/,Id,t lil. :\'i<'lo{ 'IIc!j Il.I ,<.;n/or!'cil m.l,n wd
d""d. /-0 "ullb'r dood.
1"11'cc /lwla 1',111h.1.1rj,,',1l'oe!Ik IIIC
lt,hll.m'lI 0'1 .1(;;I,IIId. J(, 1/','('! lIi<'l 111,'," hoc
I!' h,.,I.1 0/11',11 ,1.11ij. /-,'11 ;:;11,1,'1'bI/lil Lmgj.
\' r.I,lg 11a/",,/!, ol d, '-"I,1r wil .J t1",<';'<';('11.
\\ '.I.lrom ;lIi,llkr W',I,II'OIII ;l<i.'1 1.'.l,ll'r

W ',I.II'UI/I ~oI,.,lo"p,: r
I!' l"g f'.l<Ir ,1(. \\'.1': ',"1,11. \ 'aHI" >0'1fJ.l.II'.
n'-<'Ilg h,I'" 1/.1,11'.Ic koclkclda"l11 Ol 'er I<"

g.r.lIIlo1 d,. ur,1" 1',111.I,.d.lg, /IIIIUlgl"1 0/'

111<1.T<'I'ng,'ct~. / )4)(,,1111"11.<';1~i.-l, 1!1.'5,'1I ",'

IIlell,,,,! "1' ,:lr,I,II. ~1I't'i'fl "I ','r ,1,'/cl!cr.' I ',1>1

m ;;11 1,,1<'k • t lil i.<!,., I ill h,' I I('i 1 1',111

<.;".'f'l'ckk"I1. 1','1'.'/"1'1~Id, illllll/1! ri;.'I, .'U.I!
melllli; 1<!l,I,.,.I,' ,I, !lIdic, ,Irillgl ;:;i(h ill mi)/!
d rUlllell. h 't'lI $(h,I.III/I doo.' .1/"

0111 m!k""mlhl,lr. Xit'l weg I•. del/b'll kille,
II ',I/gil/g. ,mgn. I),lgt'II/.lIIg. I ),lgt'lI ,11,)./It'II.

Cokt \;lI1 ,kr Vl'n

Het Steunfonds zorgt dat denken leidt tot doen.



Een lege plek
YOY i~ h.:t iong.:r.:nprogramma
van de Humani~ti~che Omroep
Slichting (HOS). Vurig jaar werd
'De Lege Plek' uitgezonden, een
aflevering over het ~Ierven en de
dood zoal~ heleefd dour jongeren.
T e~sa (lO} vertell hierin over Mir-
re. haar iongere zusje die een ver-
ke.:rsongeluk kreeg. in coma
raakre en daarna lange. lijd lhui~
werd vcrple.:gd \"(mrdat le slierf.
Ik tekst i~ uit het hoekje YOY dal
kon gdeden v.:r~cheen. Hel is uir.
gegeven door de uitgeverii Boe.
kwerk en kwam tnl stand in sa.
l1I.:nwerkig m.:t de HOS. U kunt
h':l hoekje hestellen door f 17,50
over te maken op giro 9.:1.:1'> van
d<:HOS re Hilver~urn ond.:r ver-
melding \'all 'YOY',

TOl'n ze Iwr op de midd<:lbare schoollaT,
kreeg :\-lirtl" hl,t jongl're lUsje VJn Tessa,
een \'l'rkeersongeluk. Tessa WJS net rhnis
van haar eer~te sehuoldag, Ha,u onders
waren allehei lJaar hun werk en met een
kwartil,rtje zou ook c\linl" uit ~chool thuis-
kOlllen, Op dat Illtllllem ging dl' telefoon:
een Hi<:nJinnetje van I\lirt.: aan d.: lijn,

-D,I! vriendinnetj<: van ,\lin.: bddl' v,muit
l'l"n bOl'rderij dil" aan een Lmdoo\lww.:g
lag, Mirll" en een aantal anJl're kinderen
die ook op die school z,l{en. Illoesren die
weg neml'n omd,H het fil,tspad opgebro-
k.:n was. 'Mirte Iwcft n'n ongduk geh,ld,
ze is door een vr'lchtwagen gcsd1l'pr" lei
le. Ik schrok me lutuur1ijk wild. Zil dJcht
lbt het nil,t zo erg was; Min.: h,ld W,I[
schJafwondl'n in h,ur goichr en z.: hJd
wJar~chijnlijk .:en peur bonen gehroken.
,\llrt.:~ vrlendinnetjl' vroq~ of ik lO snel
mogelijk naar de pb'lts WJJr het ongeluk
gebeurd WJS wilde kOIll.:n.

Eerst heb ik mijn ouders gl'bdd, D,l,lTlU
bl"ll ik met de moedl'r van Mirtes vril'ndin.
Iwt)e n,ur de plaats v,ln het ongeluk gere-
den, want ik had hel id<:cd,l{ we :\-lirtl' zo
nK'l' na,lT huis konde11 nem<:n. Onderweg
kwam ons d<: ,1mhu!.Jncc tl'g.:moet, die
Mirte Ilaar hel plaatselijk nekenhm, reed.
Toen pas realiseenk' ik me J,n her l'cht
ernstig was,
Wil lijn toen uok IMar het ziekenhuis gl'Tl"
(kn. Daar vroq;:cn n' of ik n,1;\r ;\Iine
wilde. Ze f.t'iJen: ~Klln Je nier bl'[er le[s
l'ten. ,mder \lal je rnis,chien IhIlW,~ Ik
>chrok zo van die opmerking. dal ik u'i d,l\
ik liever nog mer n;ur ••••tine wijde. A~-h[er-
ai hdl ik daar wd spijt van. Ze W,IShek-
nl,1al bij en het was dus fijn gl'weest al, ik
n,lohl h,l'lr hJd kunn':l\ zit[en bij her 011.
derf.Ol'k. Vrij sm'l daarna arriveerden mijn
ollders gelukkig.
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Bil het onderzoek bleek dat onder ,111llcre
Mines b.'lk bl'sch,ldigd was. OmJat in
het zi.:kenhllis geen kaakchirurg wa." be.
slo[en ~.c haar meteen naM het A,\lC lil
Amsterdam te brengen. De eer,[e tbgen
w.:rd .\linl' \"ed ondeTf.ochr en d'lIl mo<.:hl
ik niet bij haar. :\-lijn moeder is cr wel de
hel.: tijd bij geweest. Ze 7.elgl'woon: 'Ik wil
erhij liJIl.' D,J[ IS denk ik eell grnte stnlll
\foor Mirte geweest, ~

TeSS,l ging de tw.:.:de dag ,11weer gewoon
naar school; de hele lijJ in hel zil'kenhllls
'rondh,mgen' h,1J ook nil,t lo'n zin. nmd
le. Gedun'nJede Ze\fen maanden da[ :\-lir.
tl' in her Af\IC I.lg. logl'erde T t'ssa bij een
Hiendin in d.: straat en pendelde ze min.
S[l'n., drie Keer pC"rweeK met de trcin e11
metro n;lar het Af\lC.
"Het was heel druk. na'lr school. vaak
luar .\line en alle andere dingen die erbij
kwanll'n kilkl'lI. Toch wel', ik wel blij dat ik
gl'woon naM school kon, Hel bood een
~o()n houvast. ThuiskornelI, je hLII';werk
m'lken, een kopJe thet" dat soort slmpek
dingen ..'

t'a l'en JanrJl nU,lIlden werd lil h.:t AMC
vastgesteld d,1\ .\lirtl' nooil meer bl,tl'r zou
worden. Dl' rest van h,ur leven zou IC rot
;un haar nek \TrLlllld hlij\'t~Il, Zl' lOU
kUllsrmatig lwadl'md .:n gevoed moelen
worden, TeSS<I'souders \"ertdJl'lI haar dir
en .,amen besloten Zt' .\line naar hUI' te
h'llen en h,ur daar \'t'rJer te H'rplegl'n.

-MIne hoorde l'igenlilk Ihuis op dl' inren.
si~"e(";lre .:n had ltlg en rl<l<.:htverpleging
nodig, maar wij Hlllden Jal ze gl'\\'oon
Ihuls hOOfd.:, Hl,t bijzondl're was ll.Hlll'litk
d,u ze he1cmaal dl'zelfde Minl' was, on.
J,lIlks H'r1alllll1ing, he'llleming en zo. Ze
was bijv()orhl'l'kl a1rijd el'n ontzettellde
Slloepl"rd en ook nu h,IJlde ze edit .Mirte-
rrun' uit onl snoep [.: krijgen,
Ht't was .:en r,Hl' situ,nie. :\lirtl' lag in de
tumkamer, W,lar ze lekkl'r naar buiten kon
kilken, terwijl ze eigenlijk op de intenSIve
"lre thuis hoorde, Als de dl'ur naar onze
hlll~bnll'r 0pl'nswnd, hoorde it' de beade-
ming, wour Zl' <.:ontinu clan Lig, l'n ,lIldere
'zil'kenhmsgduidC"ll'; :\-lirte k!)I] nil,t hoe.,.
ten of h,I,1r h'e1 schrapl'll, ,Lurom moe,t
er \faak slilm weggezogen WOrdl'n met een
appar,I,\[. Dan ging l'r een alarm af en lLir
W,l, <lfl'n toe hest l'en gl',ln'"re situatie,

Er W,lTen voortdurend \"Teemde IJll'lI,en in
huis: dokters, \'l'rp1ceptl'r,. Voor ;ldn uur
moestl'n IV(' ontbeten Ill'bben. W,lnt ,bu
moesr de rafel ontruimd zijn voor de OH'r-
dr,H:ht van de dienst; ,k n:1Chtverp1cegstl'r
\'l'rteldl' aan de volgl'ndl' verpleq~,{er W,l{
er die nacht gdwurd W'l~. Eu dal herhaal.
.I.: ZIch l,lkl, middag ('n :t~OIul, Je had nooir

het ge\'Ol'I: nu hl'n ik thuis, hier heb i~
pflvacy. Je kon ook nergl'ns rustig on'r
pr,llen, W,lIlt er kon elk l11on1l'nl lem,llld
binnl'nkomen, Die verpleegsters waren
Il<IlLIurlijk wel vertrouwdl' melhl'n, maM
toch. Als ICecht iets tl' bespreken had. ging
]e boven zirten. ol' een v,m de sLupbt-
mers, D,1t W,IS heel wn"eknd, nuar hct
gekke i~ .1,11it' l'r<lan went.'

"-lirte wa, hdl'm'l.11 \TrLund en lag ,Ian Je
beademing, kon ook niet meer pr,lten. Her
Com,ll"lllIeI anderen loopt lLm op een spe.
ciale m,lIlil'T.

~"hrtl' kon in hl,t hegin alleen ha,lT ogl'n
open eu dicht dOl'n, dl' [('st \';m haar gl"
zicht W,IS\TrLIltHl. Toen hehhl'n we :Ifgl"
sproken: 'ja' is je ogen dichldol'lI en .nee'
is naar boven kijken. Op den duur kon ze
mecr spieTl'n in h:I,lr geLicht hewe~en,
haar mond ook weer, IlU;lr zonder gl'lllid,
Nog later is ze zelfs !luisten'nd ga,lIl pra.
[en, war eigenlilk helemaJI ni.:t kon \.01.
gen, .I.: dokroren. Hoewel IJ.:t moeilijk
W,lS heb hen we \Och een gewoon zl1'>wn.
nllll,l<.:t gehad. <.:omplcet lllet ruzil's en Pl'S.
terl[fjes. her was alll"cn op l'en bl'paalde
m'll11er intensiever dan voor haar on.
geluk. ~

Er moet vreselilk ved rekening gl'houden
worden met ielll,lnd die zo zil'k is. Te~,a
h,ld wel el'ns h.:t gl'vocl dat lC ;],mdadn
tekon kwam,

~Soms J.lchr ik wel: jl'etjl" ik oen l'r ook
nog! Want Mirte kreeg bijn,l ,111eaand,Khl
en dC"tnl'eSle post was voor hJar, !'olaar
din'<.:t daarna dadll ik: d,u 111;lgik niet
denken. ze is zo ziek. Ik bq;rl[p ook wel
Jat ze l'Tmel'r behoefte aan heeft dan ik. Er
ziin maar eell P,l,H mOlll.:ntl'n g.:weest J,l{
ik l"Techt van baaldt'.
Ik deed miln best om !link te blijn'n, ,\Iijn
ouders h,Hldl'n hel al moeilijk genoeg,
\'ond ik. Vooralmi)1I moed.:r, di.: W,h er
dag en nadn bij. !\.lijn vader werkI,: {)\"er.
dag. m,lar ,lis hij Ihuis kwam, kreeg ook
hij Je hele toestand OVl'T lich heen. !lij
,\lin.: in de ouurt wildl' ik absoluur l1Iel
huill'u. Het was zo absurd walZI" :ll1cm,LII
moest verwl'rken, W,1\ l'r alll'nuJI l\1er
h;J;H gebeurd was. Dus hield ik me !link <:'n
probl'erde mijn eigen verdril,t zo'n beetje
IC \'l'rwerken. Missehiell heb ik daardoor
mijn verdril'l wel een b.:erje ingeslikt. Ik
merkIl' ook Jat je heel snel geUt aÎsrom-
pen. Je kunt gewoon nil't comillll lopen
l1ulkn."

Iloe re'lgeerden de \'Til'nden l'n Hlendin.
nen van TeS"1 op de ~ilU;Jtie?' T uonden ze
veel helangstelling of wISren ze zich gel'TI
houdiug tc geven?



~Ik Jenk niet J:n de rnen~~'n uit mijn 0111-
gevinl-: zjch echt voor konden ~tellel1 W;H
ik In die tijd doorgemaakt heb. Ze pro-
bl'ndcn Ill"t n'Huurli)k wel, lI1,ur je kunt
nil.t \\'cten hoc her i, .11, j~' her nooit heb,
lIll"egenu'lkt.
Het I~ wel belangrijk Jal men,l'tl laten
weten d'lt le aan je denken. AI i~ Ill't nuar
een knullig kaartje. Ook al schrijf Je erop:
.. Ik weer niet wat ik moet schrijl'en, ma;u
ik denk aan je." Dal helpt al zo veel. Zulke
kleine dingen zijn het belangrilkst. Ik dt'nk
nil.t dat k jl' dat realiseert ,lIs jt' erbuiten
staal.

Ik rum nl't ;11,Hocgn vril'IH.len 11tl'l'na.u
hui" Jil' dan ook Mirtl' opzochten. Er tijn
men,en geweest dit' niclllleer lang, durfde
kOlllen, dil' niet ll1t'eTn,tar Mirte durfden
Hagcn. Mt'nsen di~' zt'iden: ~Ik kom wel
lTn, lang, ~. en nooitme<."r kW'llllen. D.HIS
vooral vCTvdend l'Oor degene dil' ziek is,
w,ltlf I1ll'nsen g;un Je ()I'een~ o11fwi]ken.
~1a,lr ik denk <Llt het vo()r die nll'men zelf
ook mOl"llijk ISgl'wee~t."
t"1 l'en Fur. in juli, overleed ~Iirte. hKh
nog vrij plot,ding.

Tcssa:
Veel mensen hebben
mij gesteund door er
gewoon altijd te zijn
en eigenlijk eerder
lol te maken dan
me er doorlopend
aan te herinneren

~Ik ,mnd op her pLint om op I'akanrie te
gaan tOl.tl het gd'l'L1rde. ~,1tlturlijk led-de
jl' continu meI de druk \";ltl: als ik nuthllls-
kom, k'Hl le dood zijn. Toen ll' in het
AMC bg, ben ik ook l'en paar keeT vall
~eh()ol we~noepen olHdat dl' (()e~t.tnd
kritiek W,I" lIl.lar al, 7\' dan op een gege-
Wtl tnOll1<'1lfechr dood i" is het toch heel
andl'f~. ()peen, i, het ecn feit d,lt le l'Tedll
niclmeer i" Ibt komt toch orl\'erwJchr~,
Altijd, denk ik,

Veel men,en zeggl'n: .,/ou her niet hl.tl'r
gl'wel.~t lijn ab ~Iirre op ~lag dood wa~
gl'\VCnl, nil,t h'ld hoeven liiden?~ Ik
mel'stc nll'tl'o111l,tgen all"'I'11dl' huitenk.tnt
t.tl nil.t dl."momenten dat !\llnl' hekm,1<Il
z.ichzdf kon lijn. Bovendien hl.l.ft ,\tine
zdi stel',h "'Ter ,tJngegeven dat lt. l1il.t
hallg wa~ om ,-jood tI' ga'lIl, m;ur d,1t ZI'
hcr wch de moeite waMd I'olld om te bli).
ven le\'en.

Zelf heb ik niet ml'f haM over doodgaan
gepr'I;H. Achtnaf hoordc ik d,n lt. tegen
mijn ltlOl.der h,ld gl?egd: _Jk ga na,lrOOIll
Jo." H,l,U gelidde oom Jo 1I",1~l'l'n tijdje
d,tarvoor o\'erIcJl'n. Ik denk dal ll' hel
voelde. Zt' hecil Ill't ook op eelt bcpaalde
m,lllier opgeg,'\"l'n, zo I'an: nu hodt hl'!
niet meer. II.line WJ~ heel uitgl',proken
mer h;lar lll'grJÎeni,. Z" wild,' onder een
hoom hegr'll'en wordcn 111een witte kist,
1Il1.tha,lf krlUifel Droci, die overal bij wa,
gewI'cst, en mel'T V.1Ildat ,oort 1;lken. \X'e
hebbcn .1l1es pn ••..il.s gl'Il.i;ln lo,tls Ijl
wildl',~

~u i, ~Iirre dood, I, ,'en gr,lf 1'~11pkk om
v'lak te bezllt'ken, OtlllLtt je jc op ,lil' pLt'lfs
toch ltet nWl'st vcrbonden l'OI.1t 1111'1dl'
dodl'~ Tess,l: ~,\l, ik lIil ~chool kom, fiets
ik v,lak l'\"('n bng' dl' hegraafl'tut~. Om
dl' pl.lllfje~ water rl' gevclt. of 1'1'11hloell1l'.

tje neer tI' kggl'n. Ik kom hicr ook wel
~amen Jlll't miln ouder,. [);m le~l'n IU'
tl'gen clka,lf: ..711111'n1\'1'ewn na.lr ,\lirte
g;lan?"" Vrol'ger nmd ik hl'graaipb;n~en
l'l'n [wctit' I'ng, er liggl'n allClll.l,ll doden,
t"u ben ik l'r,\;\n gell"l'ml. Jk z.ot! !tin, zelfs
's nachts, uren kunnen linen, omdat cr
ZOl'l'd ru,t i,.

jl' lwbl er ander<."ged'ldnen, Jl'lwt1t op de
pkk waar ~Iirr,' ligt, dm denk jl' wel eer-
der d,H lt' er I~. Ik n'g wd eell,: ..Hoi,
~lin. hier bcn ik." Ik denk dat ze hier ook
gra,lg zelf I_OUkOlllen al, lt. nog ledd,'. Zl'
zou dit een fip] plekje vinden. TOI-h kan ik
me eigenlijk \'onr,tcllcn d,lf IC o\'eral is.
Haar grJf is gcwoon l'en plek waar it' tot
rust kunt kOlllcn, wel 'pt'cifiek n1l't ~1irte
wrhonJen. natuurlijk. ;\hdat ik bij hel
graf V;Hl.\Iinl' ben gl'wecst. ga ik mee,ral
nog e\'t'll n;]ar de g,'iten en de pJMdl'n die
er vlakhi) staan. ~

~,I de dood van broerrje of zu,jc moet je
lOch verder, maar in IC familte i~ een k'gl'
plek ollf,ta,m. Te"a: "Na de dood van
~Iirte kwam ik in et'n gat tnecht. Een J;lg
na de Ill'grafenis WJren mijn ouders en ik
I'oor hel l'(.'r~r wcer alleen lil huis. Alle
hezlll'k W,IS weg. Alle drukte is er niet
meer. Hl't geluid van dl' IW'ldt'lllmgsnla-
chme dil' altijd in hui, \\"a~ gewee~t, was
wq~, AUl'S was lO holl'l] leeg. Ik WJS hcel
blij dat ik l-lak .LIMnJ Ol' vakantie ging.

Ik !t,ld altijd aJ ('('n goede band lIlet mijn
oudns, m,ur die wordt tlog hechter. Je
ma;lkr alles ~amen door. Ergen, wa, dat
heel fijn, m,lar aan de atak're k.tm had ik
wel het ge,"ol'l d;u ik minder zelÎ~randig
wa~, omJ,1f ik nog zo ,1an mijn ouders
hing. ~bJr dat hoort erbij, dcnk ik.

Mijn vrienden hl'bbell me hed goed opge'
vangcn na Minl's dood. Ik h;ld wel een

ht:etjc hl'l i,iee d'11 Z(' me ticn'r en 1"lI;hter
hehalllkldcn 0111&1\mijn zusle O\'erk'den
was. DM ging na een tijd \\l'1 weer over.
Ergens i, die n:tra ;l,llldadlf hed prettig.
Je hent vl'flt'knd van ecu kringerje om je
heen d,H je he~<:herlllt, tIl;lJr ik vond het
ook l'en oeelje I'al~'pclen, nJOr meldf
dan, Ab je aandacht krijgt door ZOIets, d;H
<."igenlijkhelemaal niet op It'lelf sbal, dan
i, dat niet zo leuk, In zo'n ~ituatie I<."erje
wo:! onder,cheiden wat )l' echte \"Tienden
,jjn en war niet. Ecn pa,lr men~en gaan
overdrt>\'en J.and'lChl aJU je ,chenken. Dic
denken: die stJat in het middclpunl \',m de
belang,tl'lIing, dil' ga;Hl wc wat extra ,1.In-
dacht p;.e\'en. Van anJI'rl'n zie of hoor jc
nil'ts mel'r. die vinden hl't te eng. SOT11mi-
gl'n steullen je echt door l'etl Llartl<." te
SflJren, of met je te praten. Dolt helpr na-
tuurlijk altijd heel ITeI. Ved nll'nsctl heb.
bell lllij ook gt:Slcund door er gewoon JI-
tijd te zijn en ~'ig{'nlijk ender lol re maken
dan mI' cr doorlopend 'lJn tl' hl'Tiuneren."

Iedereen hl.dt tIll't de dood te m;lken.
.\I;lar het verlielen VJtl iemand die je zo
nabij ~ta,H. gTllpt jt: heell'rg aan. I~Te~~a
.1Ilders g;un denken over 1cvcn I'n dood.
~Doodg,lan hoort bij her lel'Cn, het i, er
gewoon een onderded VJn. \Xlatllll'opvic1
WJ~ dJt het helcillaal niet eng was. n'n
dood Iich;ulll. Ved Jtten~en Liln deur bang
I'oor en ook voor begraafplaatsen. \Vat
het 1cn'n betreft: Je realiscnt IC d.lt het
heel hijlOnder i~ l'n eigenlijk bekd k hct
inten~lt'\'cr. Af I'n tOl' l'Oel ik d;n ccht. Dan
vod ik me ~Llrl'r. allel.tl omdal het mooi
we<."rIS bijnHlrbcl'ld, en omdat ik led.
Ik kOIll nog wel Cl'IISvrienJinnl'n 1"lIl h.IM
tegen en die lijn en'n oud als zij nlilOU zijn
gl'\ITl'St. D,lll denk ik: goh, die zijn al
groot. Op dir mOT11ent7..011le le"ien lijn
~'n&1\ kan ik nK'nog lId voor~tcllt'n, ma,lr
het is gl'WOOtl gek d,l! je h;1.Ir adHt'rlaat in
de rijd, lerwijl je ldf verder groeit." •
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Vroeg of laat
Vroeg of laat vragen de meeste
mensen zich af wal ze eigenlijk hierop
deze wereld doen. Lange tijd was voor
bijna iedereen die vraag ecn weet. Het
antwoord heette eenvoudig God.
Tegenwoordig is dal voor veel
mensen anders. Zij nemen geen
genoegen met een anlwoord waarin
word, verwezen naar een macht
hoven hen cn een doel na dit leven. Zij
zien de mens als uitgangspunt en
voelen zich daarom humanist.

Het humanisme gaal er vanuit dat de
mens niet alle weet van het leven en de
wereld kan hebben. Daarom moelen
we ook niet zoeken naar onvindbare
anlwoorden. Het is aan de mens zelf
om ICbepalen hoe in hel leven te
slaan. Het leven wordt door
humanisten dan ook niet bij voorbaal
zinv'ol ofzÎnloos geacht, Door ons
doen aflaten, door de keuzes die we
maken, geeft de mens cr zelf betekenis
aan.
Zo'n twee miljoen volwassen
Nederlanders herkennen in het
humanisme hun eigen ideeën. De
meeste mensen staan cr echter niet zo
bij stil. Zij vinden hun kijk op het
le,'en min of meer vanzelfsprekend.
Maar vaak - nogal eens als zij worden
geconfronteerd met de vraag naar de
zin van alles - is cr iets van herkenning
en gaan ze zich ook humanistisch
voelen.
Zo spontaan als dat soms klikt, 70
groot is vaak de aarzeling om dan ook
lid te worden ,'an het Humanistisch
Verbond. Aan één kant is dat wel
verklaarbaar. Eeuwenlang werd
ieders overtuiging immers ingelijfd bij
instituten. Maarer is ook een andere
kant die de aarzeling zou moeten
wegnemen. Want het Humanistisch
Verbond gaat uit van het recht op
zelfbeschikking van ieder mens. Het
komt op voor emancipatie en ,'erzeI
zich tegen onderdrukking, dogma's
en taboes. Het HV behartigt de
belangen van humanisren en in veel
gevallen ook die van andere
buitenkerkelijken in desamenieving.
En omdat je samen nu eenmaal meer
kUilt dan in je eentje, wil het Verbond
zo veel mogelijk mensen verenigen die
zich in het humanisme herkennell.

Ook u kunt lid worden van het
Humanistisch Verbond.
Of abonnee van de Humanist.

Misschien is dit de eerste keer dat u
iers leest over humanisme en het
Humanistisch Verbond. ,\tisschien
ook bent u er al vaker mee in
aanrakinl,; gekomen en o\'erweegt u
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uw relatie met het Humanistisch
Verbond een vastere vorm te geven.
Nu is dat eenvoudiger dan ooit.
Haal de bon bij deze pagina eruit en
vul die zo volledig mogelijk in - de
vermelding van uw beroepl
wetkzaamheden is daarbij ter vrije
keuze. Stuur vervolgens de bon naar
ons op. Een postzegel is niet nodig. En
betalen hoeft u pas als u van ons een
acceptgirokaart in de bus krijgt.

Lid worden van hel Humanistisch
Verbond

Voor de hoogte ,'an decontriburie
houden wc als richtlijn een half
procent ,'an het bruto-inkomen aan.
De minimum-contributie is f75,- bij
een brutojaarinkomen ,'an f I S.OOO,-
of hoger. Bij een lager bruto-inkomen
betaalt u f 45,- . Jongeren onder 27
jaar betalen een minimum van f .15,-.
Desgewenst kunt u de contributie in
termijnen betalen: per half jaar of per
kwartaal.
Het blad de Hunl;lnist is bij het
lidmaatschap inbegrepen. Zonder
verdere kosten kan een persoon die op
hetzelfde adres woont, medelid
worden. Deze ontvangt dan geen
exemplaar "an de Humanist.

U kunt ook eerst een gratÎs
informatiepakket aanHa~en.
Sluur dan een kaartje naar:
Humanistisch Verbond
Postbus t 14, 3500 AC Utrecht.
Of nog makkelijker:
bc1030-318145

Een abonnement op de Humanist

Ukunt zich met de bon in dit nummer
ook opgeven als abonnee van de
llumanist. Een jaarabonnement kost
slechts f 30,-.
De Humanist verschijnt negen keer
per jaar en laat vele bekende en
minder bekende (maar niet minder
boeiende) mensen aan het woord.
Zo werden onder anderen Vaclav
Havcl,lscha Meijer, Fay \VcIdon,
Anja Meulenbeh, OlivierSacks,
Conny Braam, PierreJanssen, Han~
Galjaard en Cornelis Verhoeven aan
de tand gevoeld over hun normen en
waarden, "isie en drijfveren.
Naast tal ~'an serieuze,
beschouwelijke zaken wordt (met
name in de themanummers) ook vol
humor en ironie tegen mens en wereld
aangekeken door bekende
columnisten en cartoonisten.

Lid worden van het Humanistisch
Verbond?
Of een abonnement nemen op de
Humanist?

Doe het meteen!



Een jaar Humanist
Een jaar Humanist isweer compleet.
Veel gezichten en gedachten passeerden de revue:
De \Y,crcld tussen Geloof cn T wijfc!, , "--~ __" ~
Het ,I {)~eel \'~n Peter Oosthoek, . ~ ..':-( <~,j ;:~~. _

Het ~Uld~Afnka van Roel van l3rocklum:n en Babeue .'Jlcmcl, :-;;;~"'{~"~ -
Het "c.r~lcu\\ ...de ~CdH\';111.\fadzy Rood-de Boer. _" ','/.: __\ /~.~
De IndlVlduallsenng van Trudy \'3n Aspcren. __\.- --~ I
Het Wc~cldbu~gcrschap ,'3n Ono \'()n~Jc.rGablentz, 't- - -\ "-
De MedIsche 1 cchn()lo~le van Ham GalJaard. ; \.' . -
Oe Architectuur van het echtpaar Hartsuyker ~ "'-.....
De Verwondering \'3n C(lrndi~ VcrhocveIl I (-Uoo'l,JS[/V
en dan natuurlijk alles over Het SterVCIl & De Dood. h( Mijtte

Ook hel komend jaar /.al de HUITl:mist
ti weer confronteren meI bocilonclc meningen
ell uitd<lgcndc bc~chouwingcn.

In hl'[ fchrtl.Jr1 IlIU11I1H.T onder meer de vi~ie van Je femini~'e Rosi BraiJotti
op het verschil'u~~en man en vrouw. Verder een ge~prek met de
profe~sionde sprookicweneller Peter van der I.inden en de complete tebt
van de Socrateslezing 1991. Oie word, dil keer ~eholldcn door Trudy \';ln
A~peren en ga.U over individualisering en solid<lfileil. CVeclll1cnsen [eren
niet meerum S.lmen IC leven mei mensen die ze niet hebhcn ~ekozen', zei 7.C in
hel mei nummer van de ft uIlunisi).
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Cobie Kenninck, humanistisch uitvaartbegeleidster

'Er is zoveel goeds
om op terug te kijken'

door Els van Thiel
foto's: Mareo Borggrcve

Nabestaanden die de regie liever niet inhanden geven
van een zielenherder van kerkelijke origine, kunnen
een beroep doen op één van de speciaal opgeleide
vrijwilligers van het Humanistisch Verbond. De

humanistisch uitvaartbegeleider probeert samen met
de naasten een andere en persoonlijke vorm te vinden
voor het laatste samenzijn. Voorsommige mensen is
het wennen. Die humanistische mevrouw had wel heel
mooi gesproken, kreeg een familielid te horen, maar
zo weinig troost te bieden. Heeft een humanist

eigenlijk wel enig soelaas te bieden indroeve tijden?
Elsvan Thiel sprak hierover met Cobie Kenninck(66).

Zij neemt deel
aan het laatste afscheid in het crematorium of op de
begraafplaats en fungeert als 'ceremoniemeester'.
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Een humanist zal alle troost uit het leven
moeten halen. En hopelijk zullen ook de
herinnerinRen aan de dode het verdriet verlichten.

"De ('III/ilir heelt lIIi, - ik lJl'I1 Uill',I,Irt!)i"
Keleidster bi/liet 11ulII<llIIslisc!J Ver!JoIIJ.
l'erz(){l!t hier hl'/ 1/'00',1 te l'OCrt'1I ('11 S,I'
men !Je"',clIlI'ij deze /Jljt'i'lIkmllst/'espro-
ken <'11Kt'fegdd. "-'Iet dl'ze of ,oortgelijkc
W(l'lrJen intro<,hll"ecrt Cobie Ker1l1inrk
zrrbzelf hij een ~Tl'm,ltie of begrafenis. Zo
is bl'! \"oor de ,lanwezigl'n metl'en duide'
lilk wil' 7.e i" W,H ze doet cn W,lJr\'oor ze
suat.
Zl' doct dit wcrk met uit r<ll"!,ing, lll,lJr
heci gewoon ornd,tt u: ervoor wnd ge.
\T1.lgd, Ooit, 1;lIlg \"(lOrdat l"r l"l'n het hdl"
bnd omsr,lnrll"nd netwerk vo"r hurnani,.
tisch~" uitl'aartbegekiding bestonl1. vcr.
zocht men haar ccn woordje te sprl'ken bij
de erl'matlc van lem,md met wie Ie lang
Iud ,arnengcwerkt in eell rLt'\I,dijke af-
deling 1',1Il hct Humal\l';lisrb Verboud.
Later gcbeurdc dal nog eens, Cll nog eeu,.
Zo I'; het Llllgza,ml gegroeid. Voorbceldig
artic:ukrt~nd. ongetwijfeld goed H~rstaan-
b,ur tot op de batste rij - zegt ze nucbter;
".\Ii,s~'hil"ll heh ik ooit ged,lcbt: dit bn
ik, dit trekt me. Ik kan veel dingen niet,
maar dit bn ik :lIl'\'allig \l'el."

Collic Kenninrk Iwdt een bnge ,ta,H V,1Il
dicnst in bet Hlllllanistisc:h Verbond: Zl'
deed bestuurswerk, g.lf humanistisch vor-

ming,on,krwijs en IC 1ll,taktt' deel uit van
('l'tl grol'!' I'ri)willige gl"estt'!ilke verzor-
g~'rs. De llitvaartbegcll'iding bevOllt haar
lan :1I dez_(' \\l'rkzaamhl'den bet beste.
Tocb OI'er\";llt het rcldoonrjc.> van d•.•cuiir.
diruwr haat altird weeT. Ab er n'n ,Jan-
\Taag hinnenkonll, schuift ze dl' gewone,
d,lgclllkse be~lomm<;T1ngl11 HHlr l'en d,lp;
of tWtl', dTie Opzil. Ze nuakt ctn 'lbrr'lak
nwt het galll, meestal dl' dag na l1<;tOVIéT-
Iqden, ., middags, of de volgen dl' dag.
t-herna richt ze lic:h op 11l't,ehTlj,-en van
dl' tUl'~rr'lak die IC tijdens de ut'nurie of
de begrafenis 1.<11uitsrreken. Ze h'lIlgt ,11.
vast llc- kl •..ding kbar: mee';(al een unor-
"'Ilknd, ';(elllmig p,lkje met een donker
genut j,lsic ("n ecu effen rok. De hl'gdci-
ding vall Je bijcenkom,t in het nematori.
um of or de bl'gra,lIr1aats vormt het ,lot
van de <;lll'rn'rende driedaagse,
"Niem'llld zit uI' een ,r('dgev,ll te w,Kb-
fl'l], ook wij niel. [k heh eraan moeten
Wl'nlll'n JOlt hel eigenlijk nooit gdegen
komt. Je moet in dit werk een grote "ne-
rdl1<;id aan dl' d'lg kgg('n. Als Ik een uit-
I'aartbegdeiding ga doen, leg ik alle ,11"-
srraken af die ik tol'\"allip; h•..b. Huishou-
delijk werk gaat 1I0g net, daarbij bn ik
illtLl';Sen mijn gedarht •..n Onktll11 voor lk
toesrradk . .,

"~diin eigen hermneringetl zijn nog heel
ver" De uemalle van miltl tIloedléT ligt
nog gl'en vierentwmtig uur achter me

Wann<'lT ik Cohie Kenninck IIllen'iew,
\'('('fk en prin:' vallen C\Tn samen. ,\kt
dik kl' ogcl1 en ("en gevoel van \'('rhilSlermg
over alles W,It er de laatste dril' lbgen i,
gebeurd, lit ik m(.t haar ICpraten. Ik lucht
miJn h'lrt O\'er alles wat mij hoog zit, Ik
bn het nog ni(,t gelóven, /tg ik, Ill't ging
10 vlug, Dat blilkt Cobie !(l'nninck vaker
Il' horen.
"Echt afscheid IJl'ml'n is bl'bngrijk. J~
mOl"t dl' kolllS krijgen Ie zil'n Jat de dod •.•
echl Jood 1';.Je moet nog ('em bil hem of
haM kunnell zitt~'n, 0111 de gelegenheid t~
krin:en re kijk('n, en nug e~tb te kilken,
Ihar IS veel tijd en rust v-oor nodig, lelfs
al, 1l'llunJ I,mg ziek is gnwe,l. .\Iensen
moeten Wl'nnen ,Jan hct idl'e dar een Ie.
ven~Lt,e HlOrgOtJ voorbij is. Ik lIl' wat
d'lt bttrdt heel \'('el fout gaan.
.\Ienstn dil" thui, ziln on'r1('lI~n, worden
vaak mett'l'1] orgdu,lld. AI, hel" n'Kbts
is g~heurd. ,t<tat c.>rdl' volgende ocht~nJ <tI
('l'n ;IUW vour d~ deur. Zelfs '11, dat onl
org,mis,llorische of hygi<'nisc:he redenen
noodZ'lkdilk i" pleit ik er toch voordat de
tl.lastl'tl nog minstet1'; een J,tg de rijd krij.
gen om bi) de dode te l.ijn. Ouk in een
zil'kellhuis. Geestelijk verzorgers zou,kn
Jaar \TcI llleer ,t,llld,lCht ,un moeten be.
steden.

Zo hebben men ,eli ",uk huiver voor het
',Ikken ",lil dl' kist bij een crem,uie, ze
g,l,1Il lie\"n weg al, de kj,t l'r nog ~taal.
Toc-h dcuk ik lbr het heter is a[, zc l'tbij
lijn als de kist LlllgZ'Ulll verdwijnt: 11<;t
gl'eft a,m lbr het alschl'id dcfinitid i" hl'l
is gebeurd. Ik beh eens meeg('IJu,lkt dat dl'
dOl-hlet \",111l'en overledene 1.,) \"erllrietig
wa, <.Lnze uil'! weg kon. Ze hled hij de
deur haT(wr,cheuTl'nd staan huilen om-
dat ze haar moeder niet wilde acbtl'tlalen.
[k denk delf het voor b'lar genl.1kkeliJker
zou lipl gewe •..,t ,11~de kI';l bngz;l'Hll \'('r.
dweilen was, \,\-'ijwillen emoties I.el'et uit.
hanllen. ~lol'lkr lwl'!t een rilktw gekre-
geil van dl' dokter, hoor ik vaak /("ggen.
1'Ilol"Jer huilt dus nil't, ze houdt zich
'goed'. ;"'1;ur de lTclllatie g,Ut wel groten.
deel> aan h,l,lr voorbil, wat de vnwerking'
tJloeilijh'r m,ukl. \\'aaroll1 zou W niet
1l10P;('nhuikn?"

Een gl'Jel'ite uit •..en tol"pt<l.lk dil' ze enige
pren gekd(,tl hield hij dl' Ixgrafenis van
•..ell ;;(i-j'trigl' man: "\Vii IlIrJl""JI skl/clI
,I/tijd l'''ci t"<lXCII. \Vûl is lidlel'elli' \V<I,I'
/.:01/11 IJ('/ 1',mt!J,IIIi' \V<I.l, !{,Iilll we 1/,1<"

Uw 11<1de dood? 1-':11 xa<lll 11'/' 11,1 di' dood
wel 1'rf;I'IIS 11,1,1'toe? W'e kllJlI1en niet ,lil.

das, 1l',mt lI'e àill dl' t'Jli;.;eweU'ls OfJdez<'
plalll'et die OIT' ;:iek:.d( kUIIJ/ell lI.u/ell'
ken. W',I<I' 11'1'mocite mee lit'/JiJen, is IJl'1

,1<1>!l'û,lrdl'n d,lt t" Ol' !Jelhl,lldc l'raKell
Kel'n <1J1twoordell :ti/II. 1/<'1 ;.;np,rk
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Niemand zit op ecn sterfgeval te wachten.
Ik heb er aan moeten wennen dat het eigenlijk
nooit gelegen komt.

Echt afscheid nemen is belangrijk. Ik pleit
ervoor dat de naasten nog minstens een dag de
tijd krijgen om bij de dode te zijn

U'oCllsd,lg bi; u thuis, lt't'rd voor een d('e/
1Jin;I'WOUllddoor Josje, 1'iNers kleinzuon,
die {,Uer in ons /Jir:ifll /liet l'al1 die intel/s
gel/f.Jl'gli,ke !Ja!Jyge!lIi,if/'s zijn f7es h't'g-
dronk. Lolier stondel/ we da;)r a;)/l het bed
1'<111lilt' mol/! - hij lag er vredig hij, //let een
R'im',lfh 0111 zijn mOl/d. Dil' tll'ee om/er
iin dolk .... Iuist li,del/s O/lS gl'sl}rl'k Ring dt'
gl'd,lclJ!<' door mij heen d,u hel <I/Ilwoord
op V/lze l'rageJlligt ill het lel'en zelf. lil het
zich dtijd weer l'eTlliellwt'llde 1'1/ol1sllli-
mig dÓrÎrga<lllde 11'1'('11,dat echler ollher-
roepelijk I'CT/){)l1dell is meI de dood. Ik
wisl d,1I Il'e!, !Jel mololkl dee/lIill'iIIl mijn
ll'l'(,lIsol'ertlligillg, /IWolr ze/dell heb ik hl't
,u Illlens beleefd <l!s die middag IJij 11

thllis .. ,

Ik bouwstenen voor ha.lr tue>praken
ha.lh Cobil' Kenninck uit een gesprek Jat
ze heeft met de nabestJanden. "'Het ge-
sprck" - zo noemcn humanistisch uit-
vaartbegelciders dit helcmgrijke onderdeel
V.ill hun U,1k. "Dan ,tJ je daar hij wild-
\'Tt't'mde memen up de stoep. Een 'P'In-
ncnd moment; je weet niet wat je wit
aantreffen. Anders dan dc dominee of dl'
p,htoor het>hen wij dt, overledenc nil't per-
soonlijk gekend. De familie heeft de eerste
drukte net achter ,11' rug. De uitvaarrver-
zorgl'r is al geweest l'n de nahestaanden
hebbl'n Cl'n warl' lawine over zich heen
gl'had, 111kortl' tijd muestl'n ze van alle,
bt',knkl'n, regelen en beslis<;en. En er I<;

haast bij, want dl' kJanen dil'I1en te wor.
de:n gl'drukt l'n verstuurd, Ik kOI11in et'l\
hele kring Vim l11ensl'n tcrl'cht: vJ.ak is
ervoor gewrgd dat dl' kindl'Ten cr zijn, De
Lunilie ga,u SJl11l'n prate:n UHr de o\'erle-
denl' en ik lit erhij en bat het op me afko-
ml'n. Ik werk nil't met een I'r.lgenlijstje, ik
zeg: '\'e:rtelI1lJar, praat mJar: Natuurlijk
is er verdrit,t. zijn er emoties en huilt de
l't'n of de ander, m,1;\r leer heftige ge-
t110eusuitbarstingen heb ik nog niet mee-
gernaakl. Nooit he:h ik gedacht: hol' krijg
ik dit weer in de hand? ,\tensen kunnen
hl'el \'eel,1an, zijn sterk hoor! En d,lIl is e:r
die eerste dagen natuurlijk de verdoving:
het gehl'urde dtingt nog nil't helemaal tot
ze door. Hl,t gesprek \'erloopt Jltijd weer
ander, en het is altijd Wt'er sp'\l1nend. r.,;;iet
,Illeen liln ge:en twel' ge:zinnel1 hetzelfde,
m'lar vaJk hl ijkt bijvoorbeeld ook dat de
kinderen heel v'erschillende dingen ve:rtd-
len over hun vader of moe:der. ~

Vlln de doden niets dan goeds?
"Er ISvan el'n rnl'ns meer te zeggen. Ik ga
de u"er!eden,' natuurlijk niet zw,ln ma-
ke:n, maar elk ml'ns heeft e:r recht op dM
,1Ilderen over hem praten na z.Îjn doou. En
el'l'ngocU mag hij re:keuen op mededogl'n
met zijn moeilijke kamen, Ik had l'e:us een
keer een gesprek dat erg stroef verliep, Er
werd veel gl'zwegen tot het moment WJar-
op l'en zoon ze:i: 'U moet niet denkl'n dat
het hij OIIS altijd koek l'n ei was, vader was
l'en aUlOritairl' Inan.' Deze moedige op-
merking wrgdl' nlor de nodige opluch-
ting en openheid. Een autoritair mem is
nog geen ,Iecht mens, Uit het v'erdere
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gesprek rees het beeld op \"3n een man die
uit,t gemakkelijk WJS \'oor zichzelf en zijn
omgeving, maar die: ook heel zorgzaam
was voor zijn gezlll, Ook uit wat andere
sprekets zeiden, kwam de dode naar vo-
ren als e:en moe:ilijk maar tegelilkertiJd
zeer gewaJrde:e:rd man, Als naasl de moei-
lijke, ook de:goede kanten worden helicht,
mag he:t van mij, Het beeld van de overle-
dene krijgt er alleen maar meer reliëf
duor.~
Hoe drol'vig de omstandigheden ook zijn,
de familie: blijkt het gespn'k met de huma-
ni,tisch uit\'aartbegcleider v;tJk bijzollder
IC waarde:ren: "Filn dal Wl' same:n hl'bben
kllnne:n praten over hoe hii was toen hij
nog leefde,' Het is vaak een ee:rste stap op
weg naJr dl' verwerking.

Vroegt'r \TrtTOlIwde: Cobie Kenninck vol-
ledig op haar geheugen, Tegenwoordig no-

teert ze tijdens het gesprek met de familie
een paar trdwoordt'n. "Er z.it altijd een
bepaald stramicn in: ik venel iets over de
lcvensloop, gl'ef vervolgens een karaktl'r-
schet, • hoc was dezl' mens, hoe: heeft hij
geleefd -l'n op het einde vertel ik iets over
de la,ltste dagen. He:t is n,1tuuriijk een heel
"erschil of iemJ.nd een lang ziekhed heeft
gehad of is on'rleden aan el'n hartstil-
stJnd. Ik zoe:k naar een 'motto', e:en hu-
nl.lnistische gedachte. mur niet demon-
stratief of hde:rend, niet van 'wij humanis-
ten',
Als ik bijvoorheeld hoor dat ielllJnd in
ziln leven heel hewust voor bepaalde din-
gen heeft gekozl'n, probeer ik dal in mijn
\'Crhaal te verwerken: weten dat je als
me:ns keuzemogdijkht'den heht e:n daar
gebruik van maken. Hl't léven, dJJ.r praal
ik over. Ik wil niet bewerl'n dat cr na ue
dood niets meer is, allt'en ... wij weten het
niet en daarom vind ik het niet relevam.
Hetlt-ven i, de:bron v'an inspir<ltie, ook op
het einde:, ~

Toen mijn vader werd gecn"meerd vorig
laar, zouden e:r geel1 toespraken worden -
gehouden, dat was zo afgesproken. Tot
mijn stomme verhazing kwam cr op een
gl'geven mOllleilt een of andere ons totaal
onbekende begrafc:nisfunclionari, l1J.ar
voren die spontaan de familre begon toe: te

sprekell. Volstrekt onhetl.kenende woor-
den, die niets met mijn vader te rna ken
le:ken te he:hl:wn. Cobie: Kl,tlllinck herkent
het fenoml't.'n van de: onhedoelde: toespra.
ken.
"Ik heh geml'rkt dat uitvaart\'erzorgers de:
za,1k graag willen in" en uitleiden. Ze: zijn
ge:wend een rol Ie hebhen. ~ In het widl'n
\'J.n het land waar lt" werb,urn is, blijken
begrafenisondernell1l'rs l'n uin'aartver-
lorgers hun l'Scorterende rol vaak macH
node af te ,taan ,un hununi,tisch uit-
\'aartbegell'id,'rs. Ze hl'rinnert zich een
pijnlijk incident. ~Van te v'oren was afge-
sproken d,H ik de begeleiding zou doe:n.
Voor de familie is het prettig als hl't één
penoon is dil' alles in de hand houdt, de
aanwezigen welkom hl'et, dl' sprekers
aankondigt en ,ie bijeenkomst besluit ml't
l'en uitnodiging voor de: koffil'. Na mijn
toespraak en het dankwoord van de zoon,

tr;ld de uill'aart,.e:rlllrger geheel tegen de
afsprJ.ke:n in luar voren en hield tot mijn
verhijstl'fing ,'en Jfsluitende speel-h waar-
in hij bij wijze van troOSTverwee:s naar het
hiemam.lals. En d,H terwill dl' overlede:ne
een ,ICtief humanist was!~ Ze kan het als
"vakvrouw'" ni,'1 nalatcn te zeggen dat de
deshl,treffende uin'aanH'rzorger tot over-
maat VJI1ramp l'en dictie h,ld die nergen,
op leek en zijn spl'ech afraffdde.

Als er genr hiernmnaals is om trollstrijk
nllarte t'envij:::ell, wat heeft een humanis-
tisch uitvaartbegeleidster dan te bieden
ilan troost?
"Die VI,lag wordt lIle ",lker gesteld. Ee:n
hum,1nr,t, Z.l'gik dan, zal alle troost uit het
leve:n moeten h,llen, Het leven dat hij
leeft.
En hopelijk l.ul1l'n ook de herinneringen
aJ.n de doue, wie: hij was, boc hij wa" hl't
verdriet H'rlichtel1."
Zo zl'i Cobie Ketminck aan het eind van
haar toespraJk bemoe:digend tegen de
vrouw VJn een oVl'r1edene:: "Hij :::<11bij 1/

bli/I'ell let'ell, (lok al is hi; ('r niet meer. De
ge.1achte </,111 iJem:::d 11 st/'lIl1en. Er is zo-
wel goeds 01/1 op lemg Ie ki;km. Dat ,<11,
hoop ik, de pijn v,m het gemis l'l!f-

Z<lchtell...
Een uitvaart die el'n zeer grote indruk op
Cobie Kenninck maakte. \"(md plaat, in



et"Tl protest,lllts knkje in l'rn klem Bra-
hams dorp. Toen •.k humanistisch uit-
v'aard ..•egeleidstcr voor 'hl;."t gesprek'
kwam, lag Je (Iode thUIS opgebaard: n'n
vader van een gl'zin met v'ier kindl,ten.
S;llllen Illt"t dl' Houwen dl' kindl;."ren he-
deleht ll' een onconvcmioned samen7.ijn
dat precies voldeed aan de wensen van de
o\erlt"dCTlt" en familie. "Het was l"l'n heel
warm, hewust levend geón. Zr hadden
niet !wwild dat de dode metcen uit huis
wCAAing. Ik vind het altijd hed 111001als
el'n overledene nog cven temidden v:m de
bmilil' bn blijven. Onk bij dl;."Jicnst bk'ef
de kist open. De falllilir had her gt'luk dat
de Jodl' er nog heel mooI uitzag. Eén van
de d(KhlerS speelde bloklluit: ontrorrend
t't"nvoudige kLlllken. Alle kilHkren zeiden
el'n paar persoonlijke woorden. Toen ik
mijn toespr;uk hldd, hen ik nil;."top dc
kamel g;ull sraan, maar IU,lSt de kist. De
man, de overledene, was waar'Khtig hl,t
middelpunt. Ht"t klinkt misschien ren
beetje militair, m.lar ik kan het nirt beter
7.t'ggen JJn dal hem echt de !J,ltste l'er

tijJ al w gedaan wt"rdt"n. l.iever wil ik
pleirt"11voor meer CTt"ativireit bi, de vorm-
gt'\'ing van hl't barstc afscheid. Kijk naar
de overiedelll' en hedl'nk W,l! bij hem of
haar hoort en vraag je af war I1looi en
passend IS bij deze mms. \X'a,Hom bi,-
voorhl;."dd niet een klem stukje hallel op-
gevoerd als de overledene ecn balletkl.tsle
leiddc oÎ erg ved van ballet hield? \\'.ur-
0111ZOUJe L1milie nier voorafg'land aan de
dienst in kleine kring nog even hij de kisr
gaan SI,un, In plaats van op het eind v;ln
de Jil;."llSt,in hrt bijzijn van alle ,1'H]wezi-
gl;."llzoals her gebruikdi,k is? Vari,uirs in
de omlijsring moeten kunnen. ~ten is zich
doorg;lam veel te weinig hl'wUSI VJn de
mogl'liikheden. lTlt'n VOl'gt zich Ie genuk-
kelijk naar Je uitvaartverzorgn dil;."vertelt
hoc de g,lIlg \'an zakl'll is. Ik zit" het als c:én
van de raken van lk hUlTlanistisch uil-
~',Iarlbegeleider om dl' familie hierop IC
wijzen en cn:mul'el ,amen met hl'lI te be-
denken hOl' hel andns en persoonlijker
zou kunnen.'-
In 19S5 IS er in Noord.Brabant een re-

humanisT. Een misverstand deu Cobie
Kenninck nogal eens tegenkomt. "Huma-
nisml;."? Oh, dus een neutraal verlua!.
dl'nkllTlt'n soms. ~bar het humanisme is
nil.t 'niks'. Humanisten ZIJn geen welwil-
lende goeierds die iets misscn, Als mij
wordr ge\'faagd een 'Olu-e Vadcr' tl' bid-
den, 1.al ik dal vriendelijk weigeTl'n. Siet
om I1ll'nsen in de kou te laten staan, maar
ik vinJ dat ik dar als hum,llli';tisch uit-
vaarlbegrleidster nier kan doen. ~ Ze kan
lich evenmin voorsrellen &n de gedragen
klanken van de psalm" Een vaste burcht is
onze God~ het crematorium lullt"n v'ullen
tijdens een humanistische uin'aart. En het
'\'(.'aarheen,waarrot'?' van 1\1iekeTd-
kamp vindt Zt" alrijd wcer om van Ie
griCleien.

Uitvaarten begeleiden is belangri,k werk.
En moeilijk. In één krer moet het goed
gaan, want hl,t kan niet worden overgc-
daan. W'ar voor eigensch;tppen moet
iemanJ hebhen om hum.tnistisch Ult-
vaartbegcll'ider te ••••.orden?

Ik zie het als één
van de taken van de
humanistisch
uitvaartbegeleider
om de familie
er op te wijzen welke
mogelijkheden
er zijn bij
de uitvaart

,'ewelell werd. Het was vooral zo mooi,
m indrukwt"kkend, omdat allt' compo-
lemen v,m de bijeenkomst zdf hed,tcht
•••'aren.

l.e heett gt"en behoefte ;un speciale hunu-
tistische riruelen om vorm te gevl;."n,Uil
let laatste afschl.'id. ~Door de VJste volg-
)rdt" van de onderdelen v,tn n'n ({ematie
)j bq~rafenis ben Je in wl;."zentoch ,tl rim-
:cl heng. Het welkom hl;."te11,de mllziek,
Ie sprekers, het \'ertn'k lllet opnieuw p,ts-
'l'nde mUZiek - het zijn allem,ul v,tstlig-
Wndt" onderdelen. ~iellW ontwikkl'kle
mnunistische rituelen rakl'n in dl' loop
'an JI;."tijd net zo va';t v'erankerJ als amic-
t" riruelen. Ik hou niet W \'an dingen dil'
:edaal1 worden omdat ze nu el;."nmaal al-

gillnalt' wt'rkgroep voor hum.tnistische
uiu"l.lrrbegeleidmg opgeril'hr. Cobie Ken-
ninck \'ol1d hl,t et"rst nil,t 7.0 nodig dat dit
vrijwillIgerswerk een organis'lwrisch b-
Jn kreeg. Er kwam Imlllers slechts inci-
deTltl'c1 een ;unw,lag binnt"n en hl,t liep
toch wel. Nu, mei een ook in het zuiden
van hl,t Lllld gest,ug groell:nd Jantal VrJ-
gl'n om lliet-kerkelilke begell.'idiug, moel
ze erkennen llolt het prettig is d,1t er een
werkgroep hestaar. .. fijn Jat je ervaringen
kunt dekn l'n dat niellwk01llt"fS goeJ op-
gevangen worlkn."
De coördin;Hor van de ••••wkgrol.p ,hel'kt
de aall\"T'lgen: wil de f.tmilil' echt een hu-
Ill,mistisch uitvaanbegdl'ider oÎ hl"l'ft zij
toevallig een hekel aJn dl.' dominee of Je
pastoor? En dke buitenkerkelijke IS ~ecn

~Je moet goeJ kunnen IIlISleren, lIlvoe-
!end zijn. Nil,t bang voor emoties. En na-
tuurlijk moer ie in staat ziJIl een verhaJI
\'an pakweg til'n minuren Ie llIaken en dat
goed uitte sprt'ken, Als ie nicl in hel open-
baar durf! te spreken, kun je betcr niet
voor dit werk kiezen, Natuurlijk moeten
lil' woordl;."l1aangepast worden aan de na-
hestaanJen, al gehruik ik ógenlijk nooit
mocilijke of plechtigt" zinswendingt"n. Ik
prohl"er zo gewoon mogelijk te praten. Zo
vraag ik ook altijd hoe ik de overlt"dcne
moer lloenlt'll; Illoet ik frirs zcggen of
n1l'neer Dalens? 'Zeg maar gewoon;
ons pap, dat zt"iden we zelf ook alrijd',
krijg ik &111vaak rt' horcn. Aan de reacties
achteraf ll1l'rk jt" hoe hdangriik her v'oor
de familie 1-' dar ht't goeJ is verlupen. ~ •
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Bii de HUl11aniSli~che Stichting voor huiwesting en \'erlorging \'an Ouderen
(H.S.H. \'.0.) 'DE POLBEEK' ICZutphen Olll'il;ut een vacalure voor een

HUMANISTISCH
RAADSVROUW/MAN

Een probleem

Vandaag vrOt.>g mijn zoontje
met angstige stem:
"Als Îemand Jood is,
wat gebeurt er dan met hem?"

Nu keil ik wel iemand
die daarover zegt:
,.Wie Jood is die komt
in de IWIlle! terecht!

jingezonden mededeling~

""""r'\
beja~ ••de polbeek ••

Dus boven de wolken,
dus altijd moOI weer,
met een bal in het gras,
en ijsjes, meneer!"

Maar \Vlocr iemand anders
vertelde zowaar;
•.Als je dood bent dan komt cr
lTIl tovenaar,

Jan ton'rt hij aan je,
en word je Cl:Jl dier,
een mus of een tijger,
een [ecllw of een mier.

Zelf mag je kiezen
welk dief je wilt zijn:
een mug of een olifant,
of een konijn."

Maar op l~cnmorgen
ben ik gegaan
naaf een man die heel oud was,
dus gauw dood zou gaan.

.,Of Ik een dier word,"
zcÎ deze man,
"of in de hemd kom,
'k weet cr niks van.

Maar als ik dood ben
is 'r eerste wat ik doe:
Honderd jaar slapen.
Want ik hen moe."

\Villem Wil mink

voor IIuur pt'r weck mel mogelijke uitbn'iding in dt' l(wkol1lst.

Hel \Trlorgingshui, hl'l:fl 109 \'CrlorginspLtatscll cn n lijn ru Ilil HOmenSt'n in dienst.
veelal op part'linlt' basi,.

Tnt de raken behon'll:

Her professiont'el hegeleidt'r1 en ondersteurll'n '1,\11 7_owel hewont'rs als medewerkers
in hun ftuKtioneren hinnen hel hUIS.
Het In-eren V;ln een bijdrage Jan el'n goed WOOI]-, wak- en ledklinuJt in Je
inslt'lling. uirga:lTIJe van de Humanisri,(he h:n'nso\"cnuiging.

Gevraagd wordt:

Een afgnonJe studie JJn het Hurnanislisch Opleidings Instituut, of l'cn vergn'or-
derJe ~tudie aan Je Unin:rsitót voor HUlllJtlIstiek.
IkkcndheiJ met de leef- l'n denkwereld van ouderen.

Geboden wordt:

Rt'('hrspositie ing('volge de c.A.a. verlorgingstehui7ell in l'l'n staffunctit',
Aanstelling geschiedt door het hestuur van de instelling in overleg met het Hurnanis-
ti,ch Verbond.

lnli<.:htingt'n hil de heer J. v.d. :\leuicn Jin:(teur, tel. OS750-l9H5l of de LlIldell)ke
cniirdinaror:
Mevr. 1', Hoblwlman, wl. 0]0-31 H145.

S<.:hrifrelijh: solli<.:it:lIies onder wrmclJing ~C;eesl. Ibad",rollw/man~ uitl"tlilk 15
j,muari 1992, te richten ;l,Ill: dl' dirl'<.:tie \',\n Je H.s.H.V,O. "De I'olbet.k~, '1311
Dorenbor<.:hISfr. 1,7203 CA Zutphen.
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(Ingezonden mededelino)
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Helder geschreven gefundeerd betoog over
de mens en zijn toekom~t In het licht van de
evolutie.

Uit de bundel 'Het kind is de vader van de
man'.
Uitgeverij Hert I~akkt-r, Amsterdam
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Benepen regeringsvoorstel voor euthanasie legt
te zware last op schouders van arts en patiënt
Jarenlang heeft hel Humanistisch Ver-
bond geijverd ,'oor een goede, wettelijke
regeling van cUihanasic. :'\'u komt het cr
eindelijk van. Alle reden dus om tC\'reden
IC zijn, zou je denken. Maar na uitgebreide
bestudering \'ao de \'oorslellen van ue re-
gering zijn de reacties binnen het HV te-
rughoudend. 'De regering houdt ons ccn
schaamlapje \'oor', is hct commcnUar van
Verbondsvoorzitter Jan Gbstra \'all loon.
'Dal masken! waar het werkdijk om gaat.
Ons uitgangspunt is, dat mcnwn in Slaal

moeten z.ijn om \Tij nlOr cmhanasic tc
kiezen als ze u:lI willen. Ausc" die hun
patiënten d,lJ.r wrgnlldig in bq~c1cidcn
horen gi:cn angst IC hoeven hebhen HInT

de juridische gevolgen .• \iaar in hel kabi-
netsvoorstel is daar geen sprake van, Eu-
thanasie hlijft ~trafbaar. Het recht en
daarmee het rustige uitzicht op een waar-
dig leven~eindc wordions onthouden:

Artihl .!93 van het Wethoek van StrJf-
recht verbiedt op dit moment euth,HlJsie,
-De regering wil dit verhod handhan'n,
nlJ;U tegelijkertijd door middel van l'l'll
(nicuwe) regeling gehJsend op dl' \'('el op
de Lijkhewrging het repem vnsoepeien,
Art~en die euthJn,l ••ie hehh~'n uitgevoerd,
wll{'n e{'n uitvoerig lIlelJingsfornlulic'r
tI1ol'ten invullen. Als lIit Je all\woorJ~'ll 0l'
.ll' vragen blijkt dJt Je arts Cl\'l'reen-
;oll1stig all~' zorgvulJigheid~cisen heeft

~eh,lIldelJ, hlijft strafver\'Cllging wq~ens
~uthana ••ie waarschijnlijk uit.
ll'rg{' IJdo, lid van het hoofdhestuur en
:oor7jtter van dl."HV-Commissie Ethiek
::;ezondheidswq~, ~'inJt dit ma:lr ecn gew-
'ongen eunstructie, qdie meer dan llilslui-
end ecu juriJisch.tl'chnisehe betekenis
lcdt. Hel \'enijn zit 'm in de onverkorte
,trafbaarstdling van euthanJsie in Iwt
,x'l,tboek van Strafrec.:ht', Jldus IJdo.

-Daardoor hlijft dL' kloof gc.:hMldhaafd
USSl'n l'llt'rzijds dl'7.e wet, die euthanasie
'erbiedt, 1."11anJerzilJs Je praktijk, waarin
uthanasie rl'gclmatig voorkomt. Een der-
;elljh discn'pantie i~ princ.:ipieel onjuist.'

en eurhanasi~'-prakti)k, Ileergelegd in een
zeventien p,lgin'l's telkllJ Commentaar
op het R,lpport van de COlllmissie Onder-
wek :\ledisehl' Pr:lktijk inzake EUThana-
sie, de Commissle-Rellllllelillk.

Niet altijd kUllnen patiëntl'n uitdrukkelijk
en wclol'erwogen 0111clllhanasle vragen,
Bijvoorhel'ld bij b,lbies en comJ-patii.'uten
is dit uitgesloten, De ••illl,ltie is d,ln ook
denkh,ur, dat l'en arts lOl levensbeëindi-
gend handekn ol'erg,lat zoudt'r Cl'n derge-
lilk verwek van de pariënt. Volgens Je
COlllmissil'-Remml'link geheurt dit nu on-
ge\'l"er duill'nd keer per jaar, in 0.8'% van
Jlk sterfge\'allen. :\lèt de COlllmi",ie-
Relllmc!illk vlI1dt hl't HV dat ,ll1e levens-
heëindigend h'lIldell'u, dus ook dil. toe-
tshaar hoort tI."zijn. In Jit opzicht heeft het
regeringsvoorsleI het Verbond gerustges-
leld. De regt'ring wil meldingsplicht en
7.nrgl'uldigheidselsen forl1\,lliseren, ook
hij actief ll'\'ensbe~indigl'nd h;lnde1cn wn-
der uitdrukkelIJke lOestl'nlming. D,lar-
door bn justitie in alle gt'val1cn naga,lTI of
een arts zorgnlldig is opgl'tredl'n.
Tot wrlxlzing vall het HumJnistisch Vl'r-
bond hecft de Commissie-Remmelink in
haar raprort n,luwelijb aJndacht be-
steed aan hel grote ,tantJI nit"t ingewilligde
Seril'uze wfloekeu om ellth,lllasie of hulp
bij zelfdoding: ongeveer 4000 per jaar. Ik
meeste patii'men met Ct'n dergelijk ~'er-
zoek W;lren ua,lr het oordeel \'all de weigl'-
rende <lrts heslissin/;shekwa,l111; êén op dl'
vijf hcschikre mer een schriftelijke wils-
wrklaring.
Het HUlll,lTIistisc.:h Verhoud vindt d,H de
q;HUS van dal' wilwl'rkLlring n;lllwkeuri-
gl'r IllOt" wordL"n gl'fl'geld. In beginsd zal
een arts zil.h eraan gebonden mOl'll'n ac.:h-
tt'n. Da,Hna,bl IllOl't een arts ml't princi-
pJi;le hezw'lren legen euthanasit, hel recht
hehhen 011\een vetzoek daJrlOe te weige-
rl'n. Maar ,'en arts moer tl'\'ens de plil'ht
hebhl'U om een p,lti~nt door te wrwijlen
n,Jar n'n collega die euth,lllasie IÜl't princi-
pieel afwijst, Bov<;~ndienzou ook een bl'-
sluit Olll een serieus l'eH.oek 011\euthana.

sic te weigereu moeten voldoen aan l'isen
van zorgY1I1Jighl'iJ; welsb,lar moelen
zitn.
Helaas spreekt hl'l regeringsHmrstci dJt
levenshe~indigend handelen moet regeien,
7.ich hil'r nic,t o\'('r uit. Het g,lal zclfs hele-
maal nil't op deze niet ingl'willigde vcrzoe-
ken in.

Hel regeringsplan IS niet bli!.:verruimend,
maar hem'pen en beperkt. Mel de voorgc-
nomen rl'gelge~'ing wordt slechts gedoogd
wat in dl' samenlevlllg allang is geJccep-
teerd. Van een r1chtinggc\'ende visil' is
geen sprake, laat staan dal de regering
verh,nt welke tl'rreinen nog meer onder-
z.ocht llIoeten wordt'n, D,larom geen uit-
spraak over dl' wt'lo\'l'rwogen verzoeken
omle\'enshci.'indigend te handelen dil' Illet
worden ingl'willigd. Iharom ook gn'n 111-
hOlldelijke uitspraak mer hulp bij zdfdo-
ding bij gn'sleliJk lijden. Zelfs de aankon-
diging dat de rl'gering ZICh hierop nader
zal ori~nteren ontbreekt. 'De fl'gt'ring
neemt haar verantwoorJelijkhl'id niet op
zich, maar ~chuift deze af naar de s:lmcnle-
vin/;" vindt HV -voor7iner J all Glastra VJn
Loon. 'Daarlllel' legt zij een te zware last
op de schouders van arts en pariënt, De
zozeer gewenstt' openheid over eulhJna-
tisch handden ZJI d,lardoor nil't worden
hevorderd,
Kennelijk durvl'n CDA en PvJA na de

_ moeizame zwangerschap en 7ware hevJI-
ling hnn kind voorlopig niet hloot te std-
len aan de hoze buitenwereld, Dat is jam-
mer. Da,lrdoor ontnemen z.ehel dl' l11ogl'-
lilkheid uit te groeien tor een sr,'rk, ,,-,ven-
wichtig mens. Zo zal het eell zw"k. arme-
tierig schepseltje blijven,

Ingrid Cramer

Hel Commentaar van hl't Humanistisch
n'rhond op hel Rapport van dl' COlllmis-
sil' Ondetzoek Medische Praklijk inz,ake
Futhanasil' (Commissie-Remmdink) is
gralis aan te \'ragen bij het Humanistisch
Verhond, Directiesecretariaat, Posthus
114,3500 AC Utrecht,

-Iet Humanistisch Verbond gaat van hl,t
'rlllclpc uit dat een arts slechts levens-
'e~inJigend mag Il<Indelen als Cl'n patii.;nt
miLS dele d,lartoe in sta,J1 is) daar welo-
erwogen en uitdrukkelijk om l'eH.,wh,
>e arts die levell';hl'~indigend handelt
,vereenkom~tig zo'n \'enoek en in oVl'r-
enstelllming met alle zorgvuldighL'ldsl'i-
en, hoort niet strafh,lar te zijn. Dit 1.011in
el Wl,tbol'k V:lnStrafrec.:ht gert'geld moe-
~n worden, vindt het HlIllIanistisch Ver-
ond. Dan kunnen menselI hun individu-

_e 7.elfbeschikkingsrecht uitoefcnen. Hl,t
oofdl:ll'stuur heeft deze opvaning, even-

iiiils andere meningl'n over euthanasie-wel

(Ingezonden mededeling)

\\'ih u meer weten Clnr HUMANISTISCHE UITVAARTHEGEI.Hl)I;'\G?

Voor meer informatie over cen humanislisch spreker bij een uilvaart, of voor een
beroep op deze dienSl\'l'r1ening, kunt u conlact opnemen ml't dl' werkgroep voor
humanistische uitvaartbl'gdl'iding in uw regio, Een foldl'r mei Ielefoonnummers
kunt u aam'ragen op onderstaand adres,

Als u belangstelling hl'eh om als spreker bii nil'l-kt"rkdijke uilvaarten op te treden,
kunt u l,ich eveneens op onderstaand adres aanmddcn,

HLJ,\-1A~ISTJSCI iE UITVA!\RTHFG EU-:IDlJ',jG
I'o~tbus 114, ,HOO AC Utrecht
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Een man wordt oud en sterft
"Op" heeft 1.1Î" gcbit uitgedaan, hij legt
het niet meer nodig tl: hebben. En hij wil
niets meer eten". schriift l)an JUTYh"hcr-
wcge het bock Een man wordt oud en
sterft. \\'e hebhen dJn geieIen, maaT \"OOf-
al door de wlc fOlo\ ~cl.icn,hoc opa oud
en langzaam dement wordt. Drie weken
nadat hij z'n gebit uildcl.'d. ~tcrft hij Îllzijn
eigen \'Crlrouwdc omgc\ing - lOt het
moeizame eÎnde nTlorgd door lIJn
HOUW, dochter en twee Idcinl0011S.

Ht't boek is 7-0 eenvoudig en duidelijk als
dl' litd al aangeeft. en door Je vele foto's
111l"(korte bcgelciJl'mk teblt'n meer een
verhaal &11 JC meemaakt d'lll dJ.t je het
leest. Et'll vnhaJI O\'l'r een m.Hl die beWIJS!

HU,\IANIST Jcc. '91/jJI1.'92 ï4

ki..-st tc stervcn. Zijn contact lllet het leven
luort teil einde, rnJ;1r hij hep,lalt Zl'lf hel
moment. Daarmee zegl hij ook het eomaCl
ml't de sarnenles'in!!: op. maar die- in Iaat-
ste installlil." zijn directe vertrouwde omge-
ving - re~pe(teert de he~lis~ing en blijf!
hem tOl hel Ltatsle momelll terlijJl' staan.
Hl't huek illustreert op een eenvoudigl' en
duiddiJke wijze hoe mensen de afukding
van hl.t leven t"n de gekoll'n dood van el'll
dierbare naa~le kunnen alTepteren.

Vanaf 19ïO ga,n hl't berg"fwaarts met
opa. Hij begint allerlei dingen te vergeten,
r,lak! in de war en hegint verhalen tl' ver-
tl'llen o\'er Rillebillen, Snorhn l'n Ih,tlte-
la,HS. In l..!L' loop van de tijd wordt opa
steeds mOl'ilijker voor zijn omgn'ing, hij
wordt ~kind~ ~. Als opa Jt" heheersing O\"l'r
7.ijn ingl'wanden verlie't. dedt lic dokll~r
mee dat OP,l naar een verpleeghuis kan
worden gl'stuurd. :-'Iaar voord,n daar fa-
miliehera,ld over wordt gehouden, be~luit
opa d,Jt hij nielmeer wil etl'n. Hij kan dan
alleen nog tll<lar kunstmatig worden ge-
\'oed . .\laar dat is ict~ waar de familie niet
'l'lnwildt': ~ ... het ZOIIvoor il'lkr van on,
te I'eel zijn, om delt" peóge, ol1'lfhankdij-
kc mJn, die hct ons ~oms wel moeilijk
maakte, vaSlgl'bondcn te zien op el'l)
zil'kenhuished met buisIes Jan zIJn
armen
Af l'n roe proheren ze nog wel lets bij opa
naar binnen tt"krijgen. maar hil spuugt het
wel'[ uit en zegl d'lt ie gcwoon blijft liggen
tot het gebt"lIrt. Ook als opa wq;zakt in
l'l'n coma, ht"sluit de familie helll niet
stiekem te gaan voeden: ~het was hell'-
lllaJI aJn opa zelf om de koers tt" ht"p'llen",

Hl,t fotogrJfcrell van opa is heel terloops
gebeurd. Zijn beide kll'inzoons hehhen al-
tijd een earm'ra hij de hand liggen. Het
el.hle fotugraferen hegon p,lS toen ze hij
opa moesten habysitten, het wa, een gue-
de mJnt(f ()In Je tild door te koml'n. Voor
opa zelf was de man met de caml'ra altijd
een vriend, (Jok al wi,t hij SOlm helemaal
niet meer wie het was,
Zo heeft hl,t vilfJJrig dochterrjl' \"an ,\brk
I'ulgen, haM vader gl'cn n'ldeligl' gevolgen
overgehouden V,1I1 het met'maken van het
,Jftakclingsprores en de dood van opa. In-
{egl'ndeel zelfs: zij praat nog steeds over
die Rillebillen. Reutclaar~. Snorkl'n en
Motogen dit' opa introduceerdl.".

Hes van Huilen

Alark ,'/I D,III jllry: I-:ellll/I.III Ulordtoud ell

staft, CaIJias Oudadom ('11 [Cl'C/IS[OO(),

IIr. 101'.111 Ititgn'aii V.lII /.ogIJu/II SIate-
rus, f 26,JO.
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De Universiteit l'oor Hurnanistiek IC Utrecht organiseert op 29 januari l.g.\'. haar
Diè~ Nalalis een deb,lI o\'er de mu1ti-eultl1rcle samenlcs'ing.
Dc waag of het i"ederlandsc o\'Crheid~beleid I.a.\". de islamitische minderheden hier
gericht moet 7.ijn op intq~ralie met behoud \'an eigen idellliteit of op integratie door
aanpa~sing, is het centrale issue van de dis(ussi( die VVD-fraetie\'oor7.iuer Bolke-
s[ein recentc1ijk inzette. Zijn stelling i~ o.a. dal integralie met behoud \'an eIgen
idellti[eit een tegensptaak in zich7e1f is en als beleid heef! gefaald.

DE MULTI.CULTURELE SAMENLEVING:
integratie versus assimilatie

Aan het dehat wmdt dec1genomen door:
• F. BolkC\tein. \'oor7iller ",m de VVD-fractie in de Tweede Kamer;
• i\I. l{ahbae, directeur \'an het Nederlands Centrum Huilenlanders;
• mew. Sajida Ahdus Sallar-LHour, scluijfslCr V,1Ilboeken m'er o.a.lic posilie van

de wouw, en onderwijs en opvoeding in de ls1;ulI.
D,urn,l;1st :lal cr ruimschoots gelegenheid 7iin voor deelname ,lan het dehat uit de
zaal. Hel dehal 1.al worden gekid door prof. dr~. Fom Ell!crs, hooglcra,tr in de

() sy~!<"mJtische humanistiek.

~ \ ') ~ Dalurn: 29 iJmuril ~""""""...-I Tiid: 20.00-22..l0 uur
(" !'LUh: Aub. Academiegehouw, Domp1cin 29 Utrec1l1

,...-- .•••.••• De toegang is gratis

.r tN_~__.(.__.__.V.".O.'.O.'.'."_iO.f.".,.m.'.'.i'.".d.'.'.' .".'."_G.'.'.,"_"."." •.•IU_,.H.I _

IHEU-congres in 1992

Cartoons 5tefan Verwey

Van 26 101 30 juli lal \'olKcnd jaar in Am-
sterdam hel IHEU-con~rcs worden ~chou-
den. nan lal ook hel l'ceni!; jari~ bestaan
\lan de internationale humanistische hcwc-
gin!: worden gel'ierd. Belang\tellenden kun-
nen COlllaCI opnemen mei Gcrbcn POlm,m,
td.nr. 030-312155.

In dil ~PCci'11cwinternummer les carloons
\'all Stcfan Vcrwcy. AI 15 jaar werkt
maakt hij tekeningen ,'oor de \'olhkr,tnt.
I{eden HlOf een expositie en \lOOT ccn
nieuwe bundel met Iypische Vnwcy-on-
dcrwcrpcn.DcLc bundel heeft de titel 'Dit
paradijsje homien wc geheim' en is \lOOT

slcchb f 14,90 in de boekhandel \lcrkrirg-
b,lar.

(Ingelonden melledehng)

Vraag de
uitgebreide

brochure aan:

HIVOS
Leningenfonds

Aaamweg 16, 2596 HL Den Haag tel. 070-3636 907

GCFA,Grenada
f 154.(llJO,_5",
1 december 1999

organisalie
lening
rente
vervaldatum:

AA.",SCHAF SUJKERRIE1YERS

1'.A1dersma, Nijmegen
f 15,000,.

0"'

Ideëel
beleggen

in de derde wereld
RENTELOZE LENING

naam
inleg
renle

Wie in Nederland een bedrijf start of wil uitbreiden komt al snel bij een
bank terecht voor de broodnodige financiën, Voor de mensen van GCFA
was er geen bank bereid tot een lening. En dat geldt voor zoveel

mensen in de derde wereld die zich een toekomst willen scheppen,
Om in dit gemis te voorzien richtte HIVOS (Humanistisch Instituut

voor Ontwikkelingssamenwerking) in 1971 het Leningenfonds
op. Dit fonds is opgebouwd uit gelden van Nederlandse

particulieren die tegen geen ol een lage rente hun
geld inleggen. MeI dat geld verstrekt HIVOS

kredieten en garanties aan initiatieven in
Afrika, Azië en Latijns-Amerika, Om

hun ontwikkeling te
bevorderen
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Brieven zijn welkom.
Houdt u het wel kort. Oe

redactie behoudt zich
het recht voor om

brieven in te korten of
niet te plaatsen.

;:en kwestie van
nentaliteit
)c j,:l'wddloze \\Tcr~tJnd van
.nge ••••.apende burgers tegen
.lnh tijdens Je .Int' Jagen VJll

c coup in "lmk!)ll hrengt Jan
;tJ';U;l \';111LoOI] in Je
iumani" \"all wptl'mher tot
cçondu,ic; "Ik wijl',
ich7-l~lfliis..:iplincrrnJc Illl'nS
ccfr het gCWOlIlll'1\\'<1nde
dlOoflarnc, he\Tlen
_pvolgcnJc ondcrd.un."
'uednstdt hijJat 'KhterJie
mb, hun bestuurders en hun
cvclhchheTs l'ell lllcl1talitcil
;lJt l'll "miljol'ncn lllcnsen
ebben J,lar hun stCl'mje aan

=ijgcdr.lgcn Joor hello ll'
'illcll of door hl'\ tol' te
len",
aten ook wij ons niet

-linddoch-lI JOOftll' gedachte
.lt het alicllI<lJI wel goed zal
..>tnl'lI nu Je ene na de ,l11JcTC
ITTcellkolllsT tot vernietiging
ll1grocpt"1l JtlHIIllW,IPCllS
ufJt geslotcn lIlssen 00,11'11

est? HeT had imnwrs In
"uskou ook amlcTs kunnt'11

p,'n. D~ ~m~l1Ialit~il, die
ordt g,'v(led door nussale
k~nkom'tenel1 door
liÎorrn gedrag, door militair
'rtoon ,"n het zqwnen \'an
apens" is hij lange na nier
,od. Oe oorlog in hl:!
olfgebied en d~ gewapendl'
-ijd injoegoslavii.' moer,'n
ISll;lt toeh duidelijk maken,
k Hije zichzelf
sóplinen."nde men, ~ is in
wekn vnplichtzich t~
rzetten tl'gen di,' rnenUliteit
tegen de instrunwntl'n

urmee dlc mentaliteit zich
lIlifcsteert (of het nu ,1l001ll-
convcntionele wapens

_rreft).
aar nu weer ik ,bt ikJ,ln
astra v,ml.olln a,Hl mijn
de lIlag verw,l<:hten.

-Nijnand Thoollles (Ulrecht)

Tussen de oren

Hierbij Cl'n - wat lart" - [('actie
0l' hd ,Hrikd on'r
architt"l"WlIr in de Hultlanisl
vanokwh,'r.
Ik zou het echtpaar
Hartsu}'ker humanistisch
architecten willen noellll'l1.
C,'lukkig komen cr daarv,ln
ste,.ds meer. '\let .:.:n ding ben
ik het echter ni,.t (hclemaal)
t"ens, Het g,'zegdl" 'de lI1ur~n
komen op me af' hcdtnid in
dl"eerste plaats k mak~n met
dl' afmding~n velll de kamer,
maar zit met"r zo;!l, .bt heet
't,,,sen dl' ort"n'.
Vergt"leken met de
go~dzittl'nJe spijkerhroek zou
ik J;!n zeggen: ~jemeltje
heter in een eenvoudige jurk
dan in een haute couture japon
waar l'en \"10in zit. Ik
finalKiën spden soms mee
vour mensen die O\'erigens
best wd weten welt z,ezouden
willen. Dar mensen ;llleen
willen wat ze .Ilrijd hebhen
gehad is veelal omdat ze niet
wden dat t."11hoe het ellldns
kan. Zt."lezen uiteraard gt."en
vakblad. Dag. en wet."kbladen
zonden er ved mt."eraandachl
,\;ln kunnen besteden.
ik was hlij met het ,mikd in de
humanistt."n en zou het fijn
vinden al ••t."re<:,nTV
uitzending op zou kunnen
volgen met v(lorbeeIJ,'n
w,larbij een veel groter
puhhe-ke kennis kan makt"n
met nieuwt" iJeet:n en
mogdijkht"den.

A. Koornnecf{DorJrccht)

Uit zichzelf

Dl,or drukke werkzaamheden
kreq~ik pasl"niged.lgen
gded,'n dl' gdege11lwid de
~Humanist ~ van mei/juni in te
lll'n.
Ik las met bel.lng,telling l1l't
illlerview met T rudr \'an
Asperen. Op zich een
lae11'owaardig artikel, maM in
hetgeen /.ij (op blz. 10)
heweert OVrT het dHi ••lendom
(dal wij teren up de erfenis en
d,lt de 'olKiale bewogenheid
van l1l't sociah ••me voortkomt
uit d~ naa,tt"nlicfde van hel
christendom), bn ik haM
bep,lald 11lervolgen. Een
bep:IJIJ.: innerlijke rel.ltie met
het chtlslendom is ha,lT
kennelijk nit"t vrl'emd.
Als het g,'ponl'erde wa.1Twas,
JJn zouden wij in de
middekeuwt.'11, toen leder KIer
knke ging .. in et."11paradijs
hebben gell't."fd. De
gcschiedt."nis l'>ewijst, .lelt dit
nil't waar is. Alleen al de
behandeling van llIet-hlankl"n,
zoab negers,mJianen,
.Iborigin.lls, t."IlZ.spreekt
boekd~len. En hoewa,..!e
hOllding t.o. v. de verpauperde
.Hbl'il!cr,sland: ~t.'erSIhidd~'Il,
d.m Cll'n! ~
\X':IShet niet dl' gewezen
dominee Ft"rdinand !)omda
Nieuwenhuis, die Jl' hl"kende
woorden sprak: ..Het \'()Ik
lijdt hongcr naar li.:h,I.lm t."n
gee ••t" en uil de knk trad
omdat dit logge li.:l1a,ll11niet
bereid W,l', d,l.ITJan iets te
doen? \X/;tsook niet de Franse
revolutie lt1l'de een reJClie op
het doemdenken van de
k~rkell? En zo kunnen we nog
lal1gdoorga<1n?
l\:een, wat het socialisml' en
het hununi ••me aan sociale
bewogenht"id en
meJelllt."nsdijkh.:id in zich
Jragen, hehhen zij uit zichzelf,
ondanks christendom of
wel kl' andere god,dienst Jan
ook. Een lange men ••diJke
tr,lditic, \'uortg"kOlnen vanllit
de hnUllll'll van de uude
ndruren. gef(~llld door de

midlkleeuwen. maelr opnieuw
tol le\'en gekomen en
ge"inspirn'rd door stromingen
,lis renai,sance, verlichting,
vrijnll'tselarij en vrijJenken.
Als de mens el'I\<;gelukkig wil
zijn, d.m i••dat onder een
vrijheid in
verantwoordelijkheid, wars
van alle dogma 's en
leer't.:llingen. D,lll zal ook zijn
houding T.o.v. de l11edemen,
wa,lr,lChtig ziln!

Ing .. '\1. Diik~trJ
(Lceuwarden)

Gezelschap

Tijdens H'rblijf van Iwglll
j,lIlilari tot eind nuan 111hl.t
dorp Cabanas bij T;l\'iu in
Portugal had ik graag
gen>l~chap van l'en persoon
die l'en de,'1 van de delgen ook
eigen werk hl'cfl, bijvoorbel'ld
stIldil' of ••chilJeren.

G. L \X/anlOO}',
Hohht."maflu E 14
]723 ES Bilthll\'en
td.nr. 030-281551
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Steunfonds wordt steeds belangrijker

Hl'l is ni~1 leuk 0111te moelen ZCggl'll,
ma<1T hel afgclopt"n jaM is de fin:l.Iwiëlc
situ,Hil' \':m bet Hum<ll1i~li\(h Vnhond er
\\'l"l'f nid heter op gewordcn. Tnwijl \Vl"
dal toch al jaren COl1statcrcn en ,11min-
stens e\feil bIJl; in de Wt'CT lijn om die
posilie k s"crnCrcrcll. [Jc (omrihulic-op-
hrcngstcn hl ijven weliswaar min of meer
nll1slant. 11l,ur ander!.' inkomsten wordt"l1
n:onindcrJ of st,Jan voonJun:nJ op de
1000hr.

Het :\\inim:ric \',Hl Wl."lzijn, Volbgl'ZonJ-
heid cn Cultuur (\'(-'VC) geUl vanaf 19n
de mhsiJi •.. aan het Verbond voor maM
Iidst 25% verminderen. JJrcnbng heb-
(Wil we bij politickt." pJrtijen gciobbicJ
voor l'en [wlert' subsidiëring van het hu-
manisme. DooT de bt"zuinigingsronJ •.•n
van Je Tq?;cring, wordt H.eI \"an dit werk
tcnit."tgeJJJn. LJkunt zi<:hHlorstellen hot."
teleurgl'srelJ we waren juist dit Jeel V;1tl
onze inkolllsll'n, J:.lt ook de hum;lIlisri-

s<:hL'em,HlCip;HiL'"ymboliwerde, kwijt !('

rakl'n,

Het ma;lkt t."<:htnook wel weer iet'>duide'
lijk. ~amelijk, d;u IV( he! ats hUll1ani,ti-
,(he beweging uiteindeliJk to<:h zelf 1II0e'
ten dOL'IJ.En uiteindelijk<' nl\lL'len wc het
ook zelf kunnl'n. De hum;misti,<:he bewe-
ging, •.lie nu ;11nK'l'r &11145 j;ur belang-
rilke bijdragen levert aan de :-':t'derlandse
salTIcnlc\'ing, kan hest h;ur eIgen hoont jes
doppen. We hl'bhen per ,lot \'an rehning
op \'Cd m;H1inen bren 7.ienhoc wil andere
mL'n,etl tOl ,tt."unkunnen zijn. ()nder mel"r
dL'humani,ti,<:he Uitvaarthegeleiding, dl'
(;ee"telilke Ver70rging L'nhet Vormlngs-
omkrwi)s lIJn uiteindelijk gL'SUrt ,lIs ei-
gen initiaricf V'111het HUllunisti,,(h Vcr.
bond. Dil' moet de hum,llIistis<:he bewe-
ging vast en ll'ker ook zonder subsidies
wil in st,mJ kUIlI1l'nblil\"Cn houden,

:\laat j,I, ..LWtvoor moeten wc dan IH'lzelf

(IngelOnOen mededeling)

her geld bij elLur lukn. Gelukkig wnlt
het Steunfonds ,reeds professionek'r gdd
en mer SIKCl"S.Dl' hijdragL' ..-liehel StL'IIll-
fouds Praktisch HUllIani"me ons gccft, is
de ];latste jarl'n ,tL'I'ds gegrUL'id. En ollhbt
•.ie bijJr'lgen van anJere fin,ltIcit."rsofwd
gelijk hlevt."nofwel ;lfn;ll11en, ISdie hijJrJ-
gt."van het Steunfonds rebtid n1,lar ook
:.lhsoluut steeds helangrijk geworden.
Ook hl,t \"erwen'L'n van legaten i, l't."nsuc-
cesvolle activill'it, waMJoor ht."t Steun-
fonds n'n solidt."pijler onder de 1:11'groting-
van het HV IS. Hl.t z31 u dan ook niet
verh'Ilt'Il, dat ik u mer n,ldruk wil \'fagcn
de 'llTt."prgiro die 11onl,lngs V<lllhet Steun.
fonds heht gekregen, l11l'tel'n royale dona.
tie terug re Slllten. U SlCU1ltt'f l1l'tVcrbon,
enorm mee.

Cl"es \',111\Vijk.
penningmeL"tl'r HlIllunistis<:h Verbond

ZiekentlUis Rijns/ate in Arnhem is een algemeen ziekenhuis dat beschikt over nagenoeg
••••• alle specialismen. Het Ziekenhuis is on/staan uit fusies lussen het Gemeente Zieken-
•• •• huis (GZ), het St. Elisabeth 's Gasthuis (EG) en het Hervormd Diaconessenhuis (DH).

I:!:':'"t °i:':,: " Eind 1994 is op de locatie GZ volledige nieuwbouw gerealiseerd.

';":~E::1:;:!\'""!",,,.i;:i[J'i;i'iii:::::d.':~;';;'j~70i~';d~'~~'It~JI.;nHE';':","i~;~':;,,;;';8~o;~~",;,n:;w,~,,~
RIJNSTATE "".volop ,n beweging voor betere zorg

Humanistisch raadsvrouw/-man
voor 20 uren per week
Per 1 maart 1992 ontstaat, in verband met het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd van de huidige functiona-
ris, binnen de dienst geestelijke verzorging, de vacature
voor humanistiSChraadsvrouw/-man. De dienst geestelijke
verzorging bestaat verder uit 1.5 katholieke pastores en 1,6
predikanten, Van de geestelijk verzorgers wordt gevraagd
dat zijvoor beide locaties van Rijnstate beschikbaar zijn.

Tot de taken van de dienst behoren onder meer:
- leveren van een bijdrage aan de geestelijke vet'Zorgmgvan
patiënten en hun familie
- meedenken over de levensbeschouwelijke en ethische
aspecten van behandeling en zorg
- meewerken aan de integratie van de geestelijke verzorging
inhet ziekenhuis.

Wijverwachten van u:
• een afgeronde opleiding aan het HumanistischOpleidings-
instituut ell/of de Universifeitvoor Humanistiek

- de bereidheid tot nauwe samenwerking met de andere
geestelijk verzorgers
- de bereidheid te werkenVOlgenshet zgn. territorialemodel.

Aanstellingzal geschieden na overleg met het Humanistisch
Verbond. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
voor het Ziekenhuiswezen. Salarièring vindt plaats tussen
f 4,648,- en f 7.024,-, afhankelijkvan leeftijden werkervaring.

Inlormatie/sotlicitatie
Inllchfingen omtrent bovengenoemde vacature kunt u
verkrijgen bij drs, W.J.M, Pohlmann, teleloon 085-545253,
of bij drs. L. Oosthoek, teletoon 085.529245 (beiden gees-
telijkverzorger).

Uw schriftelijkesollicitatie kunt u - voor 31 december 1991
en onder vermelding van vacaturenummer 91180 . richten
aan Ziekenhuis Rijnstate, t.a.v. de heer F.J.L. Lieverst,
personeelsfunctionaris. Postbus 9555. 6800 TAArnhem.
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RAD I 0
(Ik reti,utie ht'eft gem
?roX'üllllllügl'Xl'lJl'IIS oll/I',mgt'lI 01 'rf dl'

To1dio{JTO,l{T<lmlll.J's in deam/,eren
;amwri)

r(oy
scha pJlll.ccrt. 6 december W;lS zijn bat-
te uitzending en vanaf ma:muag 24 fc-
,mari zal hij er wen wekelijks zijn. Sinus
6 dl'ccll1bcr is &lart~ntc~cn YOY wcn
nul';, voor voorlopig leven wekelijkse
,iuclldingcn. Iedere maandag, 21.00 -
1.25 uur. Op stapel staan nog de volgen.
c uitzendingen:

& TELEVISIE

Yoy: au pairs in Pari,
1aandag 23 decemher
,fgdopen herfst, van IJ tol I') oktober,
icro weer Je tr:"luitiondl.' BnJrtvcerracc
CV;lrt'I1, Van \'(/orkum n:l;lr Amstcr<tun
IJ terug. A,lII hoord van dl' LurgcrJina.
en klipprT uit I !ol9?, vonen (irn gehallui-
arren en tien vrijwilligcrs ntl'C. If'Jer
't'rktL' n;l:lr vermogen mcc om Je rau: te
cilcn met zo min rnog,c1ijk gebruik \',1I\de
IOWT. YOY von mee.

band ag 6 januari
'ussl"n rt'S en Veghel: Iwrhalillg van e[1
logl"lijk vervolg op YOY van 17 dl"<:etll-
er 1990, tJwr Kora, geboren en getogen
1Veghd, Noord-['>rah,ltlt, t'ederland, In

"ixed Feelings
1 1')88 hra<:ht de jongl" blankt- Annette

-tl'tmis het ZuidafriballSl" mi)nst'ld]l'
IdenJaahrus (gelegen in de zeer COIl,l'{-
Jtil'\'e prO\'in<:Îl' Or,lnje Vrijslaat) in rep
1 roer door hij dl' familie van haar 7,warte
linnaar Jerry Tsie in dl' township Kurb-
ong in te trekken. [n 1991 ll];\akt film-
,aakster K;lnn Junger met ha,lr man
lalther Huswijk en hun lOontjt' \\/inst-
1\ et.>n reis d••••r Zuid-Afrika, Karin is

-Jank, \X'inSlOn hruin, Wahher zwart,
arm Jungt.>r: 'He! [<; voor Olls niet moei-
Ik om ,amen te Il'ven 111Nt.>derland.
n"hTS l'en enkeling vngeet soms d,lImen
er onbevooroordl"eld Jiem te z.iJII. Dl'
inst slimme Haagt d,lII: "b ie wel t'ell
~t'tjl' intdligetlt?~ Dl' meest onhcvange-
~ Vl'rtmuwt me tOl': ~Gt'k. ik Iwb t'en
~ger nooit als mogeli]k<' parltl..:r gez.ien.
e ruiken andl'rs ril (lan .lit' dikke lip-
~II.. ," Vel.l andl're 'lwarH"'il stdlt'n, hij-
)orbecld in Zuid-Afrika, betalen welel'tl
)ge prilS om samen te kunnen leven:
Zuid-Afrik.! gaan Karin en \'\',lhhl'r,

ellwsgierig gewordcll na;lr 'zo 'ti stel I'er-
>fde helden', op mek n,lar Annette en
rry, In OdenltJalsrus en Je da;lrhij be-
)rende zwarte lOwnship Kudallllng vin-
'n Zl' de sporen van de hl'roemde liefde-
({airl". Ik bl;lnke bevo[king V,lIl Oden-
lalsrus spreekt I'an l'en dram;! d,l( onmo-
li[k geac<:eptet'fJ kon worden. Door dl'
wotll'rs van KutlallOllg wordl'n Annette

juni 191\:-1be,loten h,l,H ouder~, 11,1 een
verhlijf van negentien jaar in :-.1ederlaml,
met het hele gezin taug te knen naar
.\larnkko.

,\1aJnJag U j;lnuari
Skinheads; hun oon;prong t'l1 opvattin-
gen, gefilmd vanuit Jie groep Skinheads
dit' lich \'t'rn-t tq~en Je 7,ogl'n'lamde nazi-
skins en ,1lIdl"re rau,tis<:h"" grnl"pnlllgl"n.

!l.bandag 20 januari
Huisregels; dl" vonrs ell tl'gem vall ('t'n
eellwl'noud gt.>bruik, vaak eell hron van
Irrit<lti"",som, een prettig ijk PUilt. .\Ioder-

en Jl'T1Yals helden lwschollwd.
Na l'en toch! Llllg' rLiatSl'Il, Illl'nSl'n en
gl"ileurtl'nissen uit hl,t \'l'rledcn \'Jn An-
rwtte t.>nJeTT)' - w,larin Karin en \Valthcr
ook zelf worden gl'<:onÎrontet'fd met de
re,Ktil's vall blank l'tI zwan - hl"cit lIitelll-
lklijk de olltlTlol"ting pLuts Iussl'nlk vier,
in het thuis[,md l\uputhalsv>ana w,ur An-
nette en Jerr~' hun ton'lucht hebbl,tl ge-
locht. De ontmoeting blijkt gn'n onver-
deeld gt.>IlOl'gen.
El'1I film van KaTitl JU11~l"r. Uitzending:
Z,Jtl'rdag 21 dt'tTtnha, 20.55 -11.55 nur,
Kelkrland ,~

Rusland
RUim 74 ja,lr 1];\ de holsjewistis<:hl'
m,Khrsmern,lllle, en dt.>sril'hting \',m Cl'n
socialistisçhe heil"'aat, is hl"t failliet van
lbt utopi'l, il\ t'corlOmis<:h meur ook mo-
reel opzidlt, et.>l1ft.>il.Lh, n'lgen die do.e
hislorisdll' g,ltIg van 7.aken oproepl 7-lJIl
talloos, maar worden nil,t of nauwelijks
gestl'ld in de media l.tI zekn nil.t diepgr,l-
\'end genoeg he,lntwoord. Is hl.t <:ommu-
nistis<:he t.>xpt'T1lllentmislukt d,}or dl' mas-
S;llllOord, tie 7uiveringen, van Stalill? of
Illoett.>n dl" llorz.akl'll gez.o<:hf wordt'n hij
l.enin, die in 1922 s<:hrecÎ: "\'\Ic moetl'tl
het \'erzet van onze teg,enstanders met
zo'n grott' wf('edhl'id verp1cttl'ren dat 71'

IJl' bijkomstigheid: hoc zit hl,t wanneer je
afwissdend bij je vadn en Illoeda wr-
!'olijft?

Maandag 27 januari
Vavolg op uit7ending van 14 janll,Hi
1991. Toen zaten ze cr twt, nu niet n1l'a,
Hol' is het dt.>twet.>au pairs in LonJl'n l'n
Parij, verga,m? Hoc kijken!.ii terug op een
". '. . '),a,lflJ"" ,1\1p,llr ,

Maandag -' februari
Programma on'r l'en 22-jarige haemophi-
lie-pati;':nt; zes iaar gdedt.>1\ krel'g hij IC
horen dat Ilij sem-positief was.

hl't dl'n'nnia lang rnet wllen \'t.>rgett.>l\~?
,\1isschien ligt dl' oorzaak van het falen
minder hij de ttitvoaders dan bij het
marxisme zlf, met h,lar uitgangspunt dat
de heilstaat alleen kan worden hereikt
middds de dinatuur van het pmletari,lat?
Of is het IOc te schrijven aan het hlSiOTl-
sdll' feit J.H het lllltllellSe rilk - sinds tic
tartaren - altijd al gefundl'erd is geweest
op despotisme e[1 diel,Huur? Eell hi,w-
risch feit dat z.ieh lll'cft verankerd in dt.>
psyt'he v,m l't.>llvolk d,u gn Verlichting
heeft gl'kend. gn Renaissclllce, ~n "tidde-
leeuwse addli,ke cultuur en gn op indivi-
dualisme gtgrolldvcste sta,1tsnlTln, Of lig-
gen de oorz.;lkcn uiteinddijk, nog dil"per,
in de Illensdijke 1l;!lUur 7.df, me! zijn angst
nlOr \'rijheiJ, omd;![ Hijheid \"Crantwour-
ddi]kht'id nnplicl"eTl?
Da! z.iJlIJe vragen van waaruit tWTe vijftig
minll!t.>1\ durendl' dlKumenataires gt'-
ma,lkt worden waarin veil' Russische
schrijvers, hi,tori<:i. kunstenaars ""11we-
lem..:happers hun licht laten ,chi]nen over
z.owel ht'l verleden als de wekon1sl van
een voormalig wereldrilk in leltl'rlijke en
figuurlijke staat van ontbinding.
Saml"lIStelling: Benny I~runner, Stan van
Hou<:ke en Rob van dl"r Linden,

Uitzending (onder voorbehoud): Zond'lg
12 (22-J5-2.t25 uur) t.>t1wndag 26 ja-
nuari (2.l.IO-2.l.55 uur), Nederland J.
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Jn, ik gt'cf l:en jil<lfabolln..:ment op Rekenschap eaut"au a,ill:

Rekenschap over
etnisch-culturele
tegenstellingen

Rob Ticillun schrijft In het JC<:l'mhcr-
llumnll'f van Rekcm<:hJ.p: 'Humanisten
hebhen 11100lC opvattingen over etnisch-
(uItLln~lc minJcrht'dcn, maar in de prak-
tijk v,m Je humanistische ht'Wl'gillg wordt
cr weinig aandacht aan hen hc~ttcJ."
Door de schokkende onlwikkding<:n in
\X'('st-EUWP'1 rond de 'mmJcrhl'Jcn'
wurdt Je hUlll;lnisrischc bcwq;illg l'chtcr
gedwongen zich imcnsid hezig Tl' houden
l11d dl' zaak V;1I1Je migrantl'll.
Rckcrm.:hJp opent UW! c('u ,uljke! van
Roh Tielnun die eell hum.1llistische visie
hit'mva formuleert.
Eml11r Jat"ohs tekent \'e[\"olgcns dl' culw-
n'lc 'I(htergrond en levcnsskcr V;ln de vin
groobtc groepen IllIgr;lntcn in Nnkr-
bnd: Turken, :\Ltrokkancn. Surirl<llllcrs
en Antilliallcn. D,urhij gaat zij nok in op
J~oplcidin~ v:m ;ll1odllon~1I 1:11hun PMTi-
cip'Hi~ op d~ arl1l'illsmarkt.
Carmclit;l Sl'rkei beh.mddt in R~ken-
schap de l,tnisch-culturdt" verschillt"n in
de ll1l'dla. Zij condudn~n dat dl' Neder-
landSl' Illedia r.lcisnw proJIlCl'rt"1l l'n re-
produceren: - Als leJ~n vau t"rnische min-
derhciJsgnll'pl'n ,11 "'ill het"ld" lijn, dan
laat dl' kwaliteit ~r\"JILtoch sterk te wen-
sen over'.
Nq~'lTie\'C herichten ook over het .l.Inhod
v,m kinJerhoehn d.lt a,lIlltt"kkeilJk is
voor .lilodltone kinJl'H'n in NeJerlJnd,
Voor lWll wordt nauwdijks ~eschn'ven,
Kim.lerhol'h'nschrij\Tr, wett"n wl'ini~ \'an
hen af, zo I.l<1tRodie K,ming in l(ehn-
SCh,IP zien. Blanke hl'houdwdn.

V,ltl Je ,mders stllkk~lllll Ih'kensch.lp lijn
te noemen een hesprekin~ vall Harry Kun-
IWlllan van Cl'n hoekje V,HlJ ,lil GIJstra Vall
I.oon, 'Gronds1agl'n en toekol1l~t van het
humanisme'. Kunnl'm,lll schriji o.a,'Zon-
der .lihreuk te wil1l'n dOl'n a,ln dl' heldn-
ht"id t"n dl' informatil'waarde van ziln
tekst, noch ;I'Hl de vele rJk iorl11ull'rin~en
dil" daMin t~ v'll\llen lijn (. .... ) moel toch
gl'C()nS(,H~erJ worden d.lt het betoog LIn
GIa,tra VJn l.OOIl nwt betrekking tot Je
toekoillst v'an het humanisme uiteindelijk
in Jlgeml'enhet!l'l1 blijft steken.'
Henk Smit schrijit in Rekenschap o\'Cr 11l't
dru!'Awll'id, dat werkt nil,t. HiJ ..:ondu-
deert dat hl't nog stl'l'ds een grolt" vraag is.
of l1l't vnhond op drugs t.invol is, Pand,,-
r,I'S doos IS open. D,urmee moetell we
kwn.

lJ kunt di, numml'r van Reken~chap he-
stellen door f. Il,.'i() IC ~tonen op giro
5S22'H Ln.v. ~Iiehlin~ Soerates re
Utrecht, ondcr vermelJin~ van 'I{eken-
~ehap dect"mber 1991'.

(Ingezonden mededeling)

STEUN
REKENSCHAP

Acm cle kun \'(111 fh/ll/(mi\1

Ulredu, d(,H'lIIber [I)I)[

Rl'k('n~ehap, 'humanistisch tijdschrift voor wetenwhap en cultuur'. hestaat al
JS jaar en lijkt daarmee één van dt" meest gevestigde instdlingl'n van het
IIumanistiseh Verhond. Dit is hel,!ils niet het gev,!I: de bezuinigingswoede drdgt
ook de wortels van R('ken~ehap aan te tasten. Er zijn zdfsstemmen opgegaan urn
ht"t hlad op te heffen! Gdukkig zijn er ook tegt"nkrachten opgekomen. Ilcl zou
immas te gek zijn enerzijds voor hum,mistis..:he bezinning te kiezen. zoals hl't
Verbond doet, en anderlijus een hezinnenda hl ad als Rekl'nschap op te hdfcn.
I{('kcnschap lal dus wel hlijvcn bestaan, maar hd gevaar dreigt dat dat in een zeer
afgeslankte vorm zal lijn. Dunner. eenvoudiger uitgevoerd, eens per half j,tar, in d<.'
vorl11van een brochurereeks, dit zijn zo enkde van dc iletuele suggesties. De
redactie is voor geen enkele gepotl<.'erd. Voor H:ekensehap is juist vanwege dt' hog<.'
kwaliteit Vimde artikelen et'n passend en verzorgd uiterlijk v,m het blad veteist , een
vorm uok die het mogelijk maakt nUlTlmers in jaargilllgen Ic bewaren <.'11rt'gehml1ig
t<.'raadpkg..:n.

Aanleiding om drastisch in het hudget VilllH:ekensl;hup te willen snijden was het feit
dat het annta! nbllllnees het la<lhte jaar tol onder de I(MMl gen!kt is. Voor een
sluitt'nde hegroting zijn er ISlM! abonnees nodig. Vilnd;!ar dat wij als redaclie u
willen vwgen ahonnee te wurden. of - als IIdat al bent - nieuwe ahonnt'es aan t<.'
hrengen. U kunt gebruik maken vanonderstaandt' honnen,ook omeen e,u,kau-
ahonnement te sch..:nken.
Alv,!st bedankt!

De redactie nm Rt'/'I'II.1"cfw[I

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Ja, ik neel11een ahonnt"ment up H:ekensehap
(4 nummers per jaar vond 45.-)

Naam:---------------- _
Adres:--------------------------- _
Postcode 8.: \Voonpla<lts: ---------------------- _
Handtekening: :••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

••••••••••Naam: ----------- ':
Adres: ------- .:

Postcode 8.: \Voollplaats: ------------------- :
••

llel cadeau-ahonnement betreft jaargang 11)92en kos! f 45,'

.\1ijn n<lam is: ------------------------ _
Adres: ----------- _
Posloxil;' & \Voonpl,I'ltS: ---------- _
Ilandtekening: ---------------- _

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Bonncn svp ingevuld in ecn op..:n clivelolll1Jar het Ilumanistisch Verbond,
antwoordnummer 2181. J50() VB UTRECIITsturen; <.'ellpostzegel is ni<.'tnodig,
Gaarne wa..:htell met bt"lalcn tot u de acceptgirokaart ontvangt. Inz..:nders
ontvangen gr,tlis het hoek Welzijn zondcr grenzcn. Sodaal-eullurek aspecten vnn
de Europese integratie.
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Van het hoofdbestuur
Bc:grotingspaikdcn
,.N<ld,l( ht'\ congrc~ in Illt'j ['J':11 her r,lrpclTt KOl"T~I1l'r,\ling heeft
,1J.nv;lard, is Je uitwnking hinv,m voorts",ut'n.! ter fund gCllomCIl.
Hoe Iloothakelilk dl;' kocr~<1anr'l.,.,ing IS, wt'rJ nog; ccns ondt'r-
'>!reept Joor de imuss('n nmr 1'J92 door \X!VC aangekondigde
suhsrdicvcrmindc:ring. Dit illustreert ('cns te lTI<;"crht1l' onzekn l'en
belangrijk dl'cl van onn" inkomsten feitelijk 1\. 11\hel spoor \'an .Ic
uitgcz<;"!tc en aanv,lJrJc: nieuwe kons is dt' hegroting 19'Jl opgc-
sldJ. De noodzakelijke [ll"winigingcn kondl'll nog enigszins
heperkt worden door ht'( trdfen ~'arlI'crschilknde iml'rtlt' dfi-
L1('ncY-111;\,lIn'w.'lcn. Dcsol1J,ll1b 111Oc,r cr dekking worden gc\on-
den voor l'cn dreigend tekort \lan ..:irCl drie ton. OnH.!Jt lil dt'
afgelopl'n jaren ;11verschillemk h•.•zuilligingsoperatie~ ziln uitge.
voerd. wordt het stn'ds Illol'ilijker IlI•.•UWl'1ll0gdijkhedt'11 d;l<lrVoor
t•.•vinden. Er is d,ln (lok nauwelijks keul'" tlwer. Toch is Illet hl,t
nodige pa~. en nwetwerk het begrote tekort ttitl'indelitk heperkt
t:l'bkwn tot ..:irl'a f 24.000,-. ,.
~kt hovemt;unJe w\lordl.tl het'ft h•.•t hoofdbestuur hiJ monde van
;Ic pl'nningmee~ter de lwgroting 1~'}2 hij de Verh"l1dsr,tad mg •.•kid
ijl!l'ns di •.•ns vcrg,l<.kring l'inl! ntl\'emher. Dir gn'miurll h•.•eft n.l
WgeH'11toelichting op en gl'vo •.•rd •.•dlscll."ie over l'en a,lIlt,tl pmten
k' b•.•groting 1992 ongewijZIgd goedgl'keurd ,'n vastgestdd.

:Olilhenwcn'ing
"':iel toevallig stond in dl' hoofdh •.•stllurwcrg,Hkring van nO\'l'lllher
)l'haln' hovt'ngl'llo •.•mde hegroting ,'l'n voortgangmotiti •.•\';111de
(lnd~enwcr\"ingsC(lllllllissle op dl." agl'nda, Als priorit •.•it voor het
~'n~'en van fondsen Ill"eft het hoofdhe,fIIur hl,t 5U.j,trig ht's"1.In van
let HV a,tngeWl'zen.

tV in de European Humani~t federatioll
Je- hehanddende Ondl'TlH'rren in dl' no\'emhl'r'\"l'Tgadl'ring waren
eer divcr~ H)or het nH'rige. Zo was cr ter kl'nnisllcming el'l1 notitie
•n'r de •.••.•rste officii:'1c hijc-enkOlll'>l van dl' Furol'can Ilum<llll,>t
:edetation (EHf) in I~russd op 12oktoher j1.lk Furopl'seledell 1';111
-ll' International Humanist anl! Ethi(al lJl1ioll lijn ,1lltomam..:h lid
an de EHf. Het HV wotlh hierlIl vertegenwoorliigJ door 11111
Igemeen VOOT7.iltl'Ten hel lL1gdijk..-hl",Wllr,>liJ dr. L de GICT.
taullell, verkie7ing l'lt het d'lgcli]ks be,>tuur -lid i~o.a. prof. dr. R.
ïcll1wll - ell een ,'l'rSle' di~clt\,il' over l'en l110gdijk werkpLlll warcn
gl'll,L1puntt'n.

Met de Jonge Humanisten naar Rusland!
29februari. 7maart
In de vunrjaar,v'akamie wordt er lluor de jonge Humani,len een
!,:evarieerde reis n,lar Ru,land aanj;ehoden.lkhalvc het
bezichligen van .'\-Ioskou en St. I'etersburg is ht'l ook de bedoeling
mel'T 7.Îcht ICkrijgen op hel dagelijkse leven v'an de So~'jet.burger.
Wc ht"l.oeken hedrijven en leggen contact mei Sm'jel.jongnen. Zo
krijg je veel inform,uie over hel arheid,sysleem, lonen. 'OOciale
HlOrlieningl'n en hirnlOrheelll hel schoolsY"leem.
Dl' kosten hedrag.:n f 125U.-. inclusief reislciding. )'liegreis,
verl.ekl'ring. vi~um, v'olpension, excursies en H''T\'tler binnen
Rusbnd.
Je kunt je opge~'en lOt uiterlijk.') fehruari (i. \'om. I'isumaanvr'tgcn).
Hel O.~O.31H14.')•.•n vraag naar An;me de I\r,1I1W.Ook is het
mogelijk hier meer gedetailleerde 111formatie sduiftl'lijk op te
vragen.
Er kunnl.tl maximaal25 lllensell mn'. du, hct IShel.1I1grijk je snel
op te ge\'en al, je Intere'O\t' Iwht!

Themadag over Rusland
Op l.aterdag 25 januari wordt cr v'oor iedert'en Tnl 30 ja'lr een
gnari •.•t'rde dag georganiseerd rond Rmland.
Deze dag is ook heJoeld als (eerSIC) kennî,m'lking v'an de
dednemers ;lan de Ru~land reis n;lar Moskoll en SI. Pelcrsburg
(29 fehr. - 7 llla;lrt) met aspeCfen an dit ;and en met elkaar. Het
rrogramm;l hestaat 's ochl •.•nd" uit eelt lezing mer d •.•actualiteil,
gev'ulgd door een verhaal \"[Inde Belgische rei~leider over
ervarinj;en v'an eerdere rein'n naar Ru,land (mei dia\lcrtonin~).
Na een 'Ru",i"che' lun.:h lal er in kleine gr\lepje~ worden
gedi~cu",iecrd owr diverse Ihema's ;lIs literatuur. politiek,
cconomi •.•, toneel, theater en film. Hel gehed wordt afgesloten lllel
een film die [als;lb gC\'olg van de perestrojka in Ru,bnd ,'crIOOIld
mochl worden .
Voor de lidhehhers is cr na afloop nog een Rtl'\Si~.:he maaltijd.

De Ihemadag vindl plaats in het Landelijk Humani",isl,h Cenlrum
te Ulrecht, Oudkerkhof 11 en duurt van 10.30 - 1730 uur. De
prij~ is f. 1O,-7.0nder avondeten. Voor opg;lVC en verder
informalie: Arianede Urauwen Tjitske VerKruist'1l (0]0-
3tH145).

elf beschikkingsrecht, arbeid en uitkering

ulhan;lsie
1 nO\.t'm~lCr lwcit Ill't HV oij monde v,m lijn nlorlittl'T in l"en
ersht ..ri..:ht gl'rcagl'c'rd or l1l't kabil1l't"'''llldpunt inl;lkc hl'! welle.
jk regelt'n van euthalla,it'. Zie hiervoor l.lder,> 111dit hbd.

Zet welvaart aan tot criminaliteit?

\Vclke ouder, 7.US,hroer of an-
der familielid van een mens
met een ver~tallddijke handi-
cap wil de HWGG komen ver-
sterken?
Dl' HWGG i~ dl' Hum'llIi",i-
'Oehe Werkgroep Get'stdijk
Gehandicaplen{zorg}.
N'ldere informatie: tel. 053.
763227 of O,B.61896J

Hel GrunJdhlli~. Anninks-
weg 106. Hengelo {Oj.
(Voor een plallegrond om d •.•
lokalie tc vinden, hellen 074-
(,62124 of 0.')407.62146).

llin,dag 11 fehruari organise.
H'n de gCl<llllenlijke Twentse
afdelingen el'n op •.•nhare dis.
(ll~sie',l \'Illld.
Drie inleiders g,un \'anuit hun
prak lijk kort in op de \'Taag:
~Zet welvaarl ,l<tntol crimin;t-
lileit ~?
Vcn-olgens kunnen de toe-
humders mei het panel in dis.
cussie. Aanvang 20.00 uur.
H"'l panel hestaat uit:
1'. j. M. Jansen - projectlll,llla.
ger begekiding randgroepjon-
gl'n'n
mr. j. N. M. Blom - Officier
v'an justilie
E. Hi11llriks - \'Oorlichlings.
projeet delinkwentie en sa-
menleving

De Ileer V;ln Ikek uit Vurden
leidt de discussie in. Doel-
groep: alle geinleresseerden •.•n
belrokkenen. Plaat,: Hanze'
hof Ie Zutphen. :\anvan!o::
2U.OOuur.

v;ln de m'erheid/,ociale
dien\l; vrijheid valt hel indivi.
du/Je hurger: grenzen en di-
lemma\.

lIIel centrale thellla van Je ;lf.
ding Zutphen is dit jaaT zelf.
eschikkingsrecht. Op dim-
ag 21 januari It'idt de heer
I.A. Schotgcrrits, dirt'eteur
an de Suciale Di •.•n~t te Zur.

-tIen. eelt ;lnmd in over het
lerna: De relalie tu~sen Zelf.
eschikking~red1t, Aroeid en
itkering.
;ln d •.•orde komen u.a.: laak
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Café in Gouda Filosofiecursus inWaddinxveen Het Samskar.project

Ik ~Iidlling Humanistisch,' Militaire Tehui7.en zoekl n'n
pl'Oningmee~ter(es). Het bestuur komt é~n maal per 1I1;1'lIldbijeen in
't Harde, da,unaast kost del.e functie nog een à twee dagdelen per
maand, Ik stichting heheert nu nog -Imilitaire tehuizen maar heeft
rl'cht op minslens 6. Aan hl"!heslIlur is de l;lak ,'oor deze uilhn'iding
IClor).:en, de p<:nningml'es{er krijgt J.urhij een in{<:re~~ante en
vcranlwoordelijke laak.
In het bestllllr lillen geen vwuwen ml'er, het 10U ple7.i<:riglijn al~
daar verandering in kwam.
Zij die nadere irtformatie w<:llsen, kunnen zich melden bij l-Je
\'onrziUer John I~eg<:r,tcl. OJ417-5-170S.

ZO;ll~ ~lccd\ op Je ccr~IC
rn;l;lnda~'lvonJ van de maand
is op J februari hel Humanis-
tisch Café van de afdeling
.\1iddcn Holland \'JO h"'l HV
weer geopend. Dele café-
:l\lllndl"n zijn in u.:: eeTst!,:
plaats bcdodd ,lis ccn ommllc-
lin~\plck Hlur hum,misli~(h
g<:lindc menscn, De sfeer is cr
informct:l en W:Jdli~.
leden en nict-Il.dcn lijn \-an,l£
21.00 uur welkom in het
COC-trefcentrum. SpicringslT
1U 3, Gouda. Aanmelding
'-noTaf is niet nodig ma,lT wic
meer informatie wcml kan
bclkn md J\brry Mcnsch,i,Hl,
rcl.01820-1-'778.

Gezicht van de vijand
in Drachten
Op 7atçrdag IS januan lal
lcn \Vcl:kc. polemoloog aan
de unis-crsilcil ,'an NijlllCj::cn
<:0:11 inleiding hOUllcn over 'Hel
gelicht van de vijand'. Na de
paille is cr ccn oplrcdl'n ,'all de
caharclgmcp 'V;llIen en op-
~uan' mei hun programm;l
'Mogen we nen ongeru~t lijn
.Il~jehlicf?' Dele nieuwja;lr~-
hijeenkom~t .inJI pla;lh in de
hovenl;lal \an schouwhurg
De Lawei in Dr;lchten. A'II1-
\<lng IJ.OO uur, einde om
17.00 uur.

H<:t hum;lni~ti~ch café V<lnJe
afdeling MiJd<:n-Holland
staal op maaod.lg;wond, 6 ja-
nuari in het teken nlll h<:t
nieuwe jaar. L<:den cn niel-l<:-
den krijg<:n dan in een g<:zel1i-
ge amhiance Hllop gdcgen-
heid elkaar .'oor 1')')2 veel
go<:ds lOl' IC wens<:n. Naasl de
gebruikelijke alcoholische <:n
JlcohohTije drankjn \\orden
deL<: avond ook smJkdijke
hapj<:s )\eserve<:rd. VJn,lf
11.00 uur i~ men welkom in
hel COC-trefcentrum,
Spieringstra,u 113A, GouJ;l.
Aanmelding i~ niet nodig,
maar wie meer informalie
vooraf wemt kJn belten met
fl.1arry Memcha<trl, lel.
Ol S20-2.'\ 778.

HU~l.-\!\IST ucc. '91/jan .. 91 :U

De aftleling MidJ,'n Holland
V<lnhel HV ur)\Jni~e<:n nmr
de vl<:rde maólk 10 ~ucçe~si<:
een filo,ofil"lï1r~u~. NJ d<:
Franse en Duihe filmof<:n
werden in het vorig ,!:iLOen en-
kele Griehe wihgeren en e<:n
\'weg christelijk denkl'r he-
licht. Nu Lijn i'\ederbnd~e fi-
lmnkn aan dc heurt.
In het huurtcentrUIll De Boog,
Christia.ln Hun:<:n~laan 1,
\VJddinx\"C<:n lijn \i<:r cursu-
savonden geprogramm<:erd op
de donderdag,n'omlen 16 en
l3 jJnu'lri, ,tls111ede U en 10
f<:hruari,
Inleidingen lUllen wordcn ge-
houden door respeclinelijk de
hi~lOricus Dr A.A. de Hruin
("ln welke tijd ledden zij?")
en de fil(l~ofcn I'rof. Dr W. van
!)oorcn (IJcse;lrtes), Dr
W.N.A. Klcver (Spinol't) en

Lezingen gebundeld
Verschenen: "HeJendaagse fi-
losofische stromingen en hu-
manisllle", uitvoerige versla-
gen van zeven Iczjngell, gehou-
den dit jaar in Amsterdam.
Vijf ,'an de IC\'en sprekers zijn
hoogleraar aan de Univer~iteil
van Humaniniek. De hundel
geeft inzichl in een aanlal he-
Iangrijke opvauingen die in Je
huidige filosofie op~eld doen
en die betekenis hebben, ja
soms consequenties hebben
\'oor de ,'ormgeving \'an een
modern humanistische \'isie.
Door de goede leesbaarheid en

Prof, Dr ,'\1.j. Peu}' (Hemster-
huis).
Inschrijving en belJlin~ voor
de gehele cur~us i~ noodlake-
lijk, Dit kan geheuren door
overmaking van f. -10,- naar
poslbanknr. 26$966 v;ln de
pcnningm<:cstcr \'an het Hu-
mani~lisch Verbond Midden
Holland. Reeuwijk. hn uitge-
breid cursushoek i~hij Je prijs
inhq~n>pen en worJI op de
eerst<: avond uitgereikl. Voor
niet-cursislen is dit hoek .'er-
krijgbaar Iq:en betaling an f.
10,-. De avond van 16-1-
1991 begin! om 19,30 uur, de
overige JvonJen om 10.00
uur.
Vom nteer informatie k,m
worJen gebeld lIlet cursuslei-
der Andr~ de Bruin, tel.
0181S-1.H.11.

door zijn aClUalileit zullen ,'eel
leden van het HV deze bunJel
in huis willen hebben. Be-
stelling door slorting van
f 9,50 op postgiro 601700
t.n.\'. hel Humanislisch Ver-
hond te Amslerdam. onder
\'ermelding van "filosofie en
humamisme. ".

(Ingezonden mededeling)

In het vorigl'lI11mnwr \lan dl'
Humanisi slOnd een "rtikel
over hl.t Samskar.pro)l"cl van
dl" Hernalata Lwanal1l,
waarin lijn Jogin-vrouwen
beg~'kidl in hun
bewustwording. Eellwl'nl.111g
werden zij gedwongen
uiigehuwelijkt aan de lok,lle
goden. In het Jrtihl werd nil.t
gOl'J JlIIdelijk hoc dil projl"ct
lich ~Trholldl1llet de IHEU en
lll't HIV()S.
Hl"l1wlata Llvan;lm i,een
projl-etparl1wrvan het Hunun
Righrs and Dewlnp1111'rlI
I'rowam van lll"t If IEU en wa~
111hel kaJl'r da,trvan in
~ederbnd om ~atalie
Zi 11l1lll'r1ll,1n, coörd Inatri..:e
,'an hel HRDI'.I'rowamm'l, te
"mmm.ten. Dil programma
finarKil'rt dngdijke projecten
in India. Uangbdesh, C;hana,
Cnsta-Ri..:a l'n Ikuilië.
wa,u!-oij de lokale ml'lISen
worden gl.,teund in
initiatieven olllleli Vllrllll'n
inhoud aan hun leven Ie
kunnen ge\'<'n. S,unskJr is el'n
projt,et-initiaticf van hl't
HRDI'-I'rogr'lmrll<l ~,111hel
IHEU. HIVOS i, el'tl nwJl'-
tin,HKierder \',111dit
progr'llllma.



Als je geen standaard leven
leidt, waarom dan wel
een standaard uitvaart?

(gratis).

stuur deze aan ons op.

Bellen kan ook: 06.0609

Doe het vandaag nog.

u kunt daarvoor de wilsbepaling" Mijn laatste

wens" invullen en deze aan de Facultatieve

opsturen ter registratie op microfilm. Zelfs uw

eventuele donorcodicil

wordt daarbij opgenomen.

De mogelijkheden zijn in

principe onbeperkt. Omdat

we uit ervaring weten dat

een persoonlijk getinte uit

vaart beter bijdraagt aan

het rouwproces van de

nabestaanden.

Bij de Facultatieve zijn

alle kinderen gratis mee.

verzekerd tot zij meerderja.

rig zijn.

Ook bent u uiteraard vrij in

de keuze van uw uitvaart.

verzorger waarbij wij des.

gewenst adviseren

Toegegeven. er zijn aan.

genamere dingen om je

mee bezig te houden.

Maar als u er één keer goed aan-

dacht aan besteedt. dan kunt u uw nabestaanden

onnodig extra verdriet besparen

Wilt u meer informatie? Vul dan de bon in en

06 ~06 09genomen.

Een leven lang geven we uitdrukking aan onze

individualiteit. En daarom krijgt ieder van ons, of

hij nu een begenadigd musicus is of een fervent

modelbouwer, een unieke

betekenis yoor zijn naasten.

Vreemd genoeg is van die

unieke betekenis vaak niets

meer terug te vinden bi;

een uitvaart.

De ene uitvaart verschilt

nauwelijks van de andere.

We horen dezelfde soort

muziek. We gebruiken alle~

maal het traditionele kopje

koffie met cake.

Opeens is alles geredu-

ceerd tot een kil en afstan-

delijk standaard ritueel.

Het heeft eigenlijk vaak

niets meer te maken met

diegene waar we definitief

afscheid van hebben

Bij Facultatieve Verzekeringen B.v..
onderdeel van de in 1874 opgerichte Koninklijke

Vereniging voor Facultatieve Crematie.

(een organisatie zonder winstoogmerkl kunt u uw

begrafenis of crematie laten

regelen zoals u dat zelf wenst, tot in ~ de Facultatieve
-het kleinste detaIl ~ Facultat'eveVerzekenngenBV

................................................................................................................... :><g..
Naam I I I I I I , I m/v Postcode I I I I , I I I I I

Adres I I I I I I I I I Plaats I I

SV.p. bon in ongefrankeerde envelop zenden aan, Facultatieve Verzekeringen B.v, Antwoordnummer <1,000, 2504 VB Den Haag HU-nr9

De Facultatieve - Uitvaartverzekeringen zo persoonlijk als uw leven.
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