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Denk daarbij aan termijnen van lijfrenten, die volledig aftrekbaar zijn. De
voor de "overige giften" geldende minimum- en maximumgrenzen voor
aftrekbaarheid zijn hierbij niet van toepassing. Voorwaarden voor volledige
aftrek zijn wel: notariële akte, vastgestelde termijnen van minstens vijf jaar én
de lijfrente moet [en gunste zijn van een ideële stichting (zoals het
Steunfonds Praktisch Humanisme).

Voor meer informatie: Mevrouw M. v.d. Lans. medewerker Steunfonds
(030.3227B6).



HUMANISTISCH RAADSVROUW
GAAT NAAR GOLF
De Nederlandse frcgallen '\\'inc de Wilh'
cn 'Pieter Florisz' zijn OP!\csloomd naar het
Golfgebied om daar mee te helpen de crisis
te bezweren, en als dat niel mocht lukken
misschien ook om tc worden ingezet in ccn
oorlog tegen Irak. $ilualÎcs waarin veel
wordt gevergd van mensen, en waar de gees-
telijke nood hoog op kan lopen. Op de frc-
gallen varen daarom ook een vlootpredi.
kanl cn een vlootaalmoezenier mee. In no-
vember ••al het bevoorradingsschip Zuider-
kruis opstomen naar de Golf. Dan is hel de
beun van de Dienst Humanistische Geeste-
lijke Verzorging bij de Krijgsmachl (HGV)
om vloolraadH'rouw Tinckc Hundling mec
Ie sturen.

Het is dan niet Je eerstc keer Jat humanIsti-
sche geestelijke raadslieden hUil werk doen
onder dl' drriging van oorlog. Humanisti.
s(he raadslieden waren een ~teun voor de
Nederlandse militairen in I.ibanon toen die
daar als onderdeel van de vrede~ma(ht van
de Verenigde Naties warrn gelegerd. "bar
dat trok een zware wissd op de kleine
dienst. [n tegenstelling rot de confessionele
diensten die hun aantal geestdijk verzorgers
mogen verdubbelen in tijden van oorlog,
kent de HGV geen zogenaamde oorlogshes-
temming dir dat mogelijk maakt. Hoofd.
raadsmJn Kees Roza: '\'('e konden niet IJn.

ger meedoen, al vinden we wel d;1t we er
horen te zijn.' MJar illtussen IS het aamal
humanistische geestelijke raJdslieden hij de
krijgsmacht aardig uitgehro:id. Zo wan'n er
tOl voor kort maar twee humanistisch gees-
telijk verzorgers bij de marine. Dat zijn er
inmiddels \.ijf geworden. Kces Roza: 'Da;)r-
om willen nu alsnog een oorlogshestem.
ming regelen voor de Dirnst HGV. En Jen IS

niet om op die manier de voorlopige uithrei.
ding van het aJntJI hum:lrJisti~che raads.
lieden definitief te maken, wat boze tongen
wel beweren, Een oorlogsbestemmlllg bil,dt
een aamal praktische voorzieningen waar-
door wc on7.e wramwoorddijkheid kunnen
waarmaken.'

Humanistische geestelijke raJdslieden ho.
ren er dus bij te zijn als Nederlandsr militai.
ren in crn crisis' of oorlogssituatie terrcht
komen. Geldt dal voor elke situatie? Kees
Roza: 'Het gJat er niet om wat wij van et.'n
oorlog vinden. of wij het eens zijn mCI de
Nederlandse opstelling in de Golfcri,is ol
niet. Dat zijn politieke beslissingen. En in
ons werk bten wc onzr politieke opv:tttin-
gen erbuiten, Als onze cliënten met een oor-
logssituatic krijgen tI' maken, hebben wij
niet te kiezen, Dan horen we erbij te zijn om
hen geesteliik bij te staJn.' En Jat is waarom
een humanistisch geestelijk verzorger afreist

naar het Golfgebied. D,n het raadwrouw
Tineke Hundling is geworden, komt omdat
zij toch in hrt najaar op de 'ZuiderkrUIS' wu
mrcvan'n.
Inmiddels IS van confessionele llJde de kri.
tiek losgeharsten. De protestantse en katho.
lieke geestelijkc vcrzorging werken occume-
nisch nog wel samcn. :\1aar hoe moet hct nu
met de traditionele zondJgsheiliging? En
wie gaat cr voor in het gehed als erenkeI cen
'humanist' 'Ian boord is? En als er absolutie
gq;evcll moet worden, staat Je humanist
toch mct lcge handen? Kees Roza: 'wij zijn
rUImdenkend in wal ",,'ij als geestelijk bij-
stand bcschouwen. Maar voorgaan in gods-
dienstige rituelen hoort daar niet bij. Ik zie
dit niet als een onoverkomelijk probleem.
h1isschirn kan iemanJ die dringl'nd behod-
IC heeft aan een aalmoezenier _ of misschien
juist aan een humanist - worden oliergr7.et
naar ern ander schip. In Den Helder is het
geregeld. Daar heb Je nu 'Het Thuisfront',
een samcnwerkingwerband dat speciaal is
opgezet voor Je achterblijvcrs. Daar doet
ook de humanistische geestelijke verzorging
aan mee. \X'aarom zou dat in de Golf niet
ook kunnen~'

Ingrid Cramer
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(Ingezonden mededeling)

Ten behoeve van de ondersteuning van het projekt "Commissioner for Human Righu" van
de INTERNATIONAL HUMANIST AND ETHICAl UNION wordt gezocht naar een

Hulpverlening aan naaste
verwanten van vermiste
personen

erkend gewetensbezwaarde

De aan te trekken medewerker krijgt als taken:
• maken van beleidsnotities
• opstellen van correspondentie in het Engels met buitenlandse correspondenten
• verrichten van juridische recherche

Kandidaten dienen te beschikken over:
• bij voorkeur akademische opleiding, doch minimaal een HBO-opleiding
• zeer goede Engelse spreek- en schrijfvaardigheid
• bij voorkeur kennis en ervaring met de mensenrechtenproblematiek, alsmede affiniteit

met het humanisme

Gewenste datum indiensttreding: zo spoedig mogelilk. Schriftelijke sollicitaties binnen I"
dagen te richten aan de IHEU. Oudkerkhof 11, 3512 GH Utrecht, tel. 030.3121 SS.

Jaarlijks verdwijnen duizenden mensen op
onduidelijke wijze uit hun omgeving door
een misdrijf, een ongeval of een vlucht.
Soms komt de vermiste persoon niet meer
terug, blijft onvindhaar; spoorloos wnder
enige verklaring. Volgens een recente schat-
ting gaat het in Nederland jaarlijks om ln-
kele tientallen spoorloze verdwijningen .
De naaste verwanten van vermiste personen
blijven verm'ijfeld achter. Wat is er ge-
beurd? leeft hijlzij nog~ Wat kan de politie
doen? Hoe had ik dit kunnen voorkomen?
Kan of mag je na jaren afscheid nemen? Het
lijkt een rouwproces wnder einde.

(Ingezonden mededeling)
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Uit de samenleving krijgen wij signalen dat
dit niet alleen voor de achterblijvers een ern-
stig prohleem is. Voor degenen die gecon-
fronteerd worden met de problematiek van
de achterblijvers, wals geestelijk raads-
lieden, pastoraal medewerkers, politie,
huisartsen en hulpverleners, is dit een zware
helasting. Er is weinig kennis en ervaring
over verwerking en opvang beschikbaar
waar men op terug kan vallen.
De Landelijke Organisatie Slachtofferhulp
(LOS) wil de ervaringen van de verschillen-
de betrokken hulpverleners bundelen en de
complexe emotionele, sociale en iuridische
problemen van de achterblijvers nader ver-
kennen. De LOS organiseert daarom, in het
najaar een studiedag om de ervaringen en de
behoeften van de betrokkenen te im'entari-
st'ren en uit te wisselen. Hulpverleners die
meI deze problematiek worden geconfron-
teerd en behoefte hebben aan ondersteu-
ning, kunnen contact opnemen met het In-
stituut voor Psychotrauma.
De LOS wil graag in contact komen met
geestelijk raadsleden, die met deze proble-
matiek in aanraking zijn gekomen. Wij vet-
weken hen schriftelijk of telefonisch con-
tact met ons op te nemen: Landelijke Orga-
nisatie Slachtofferhulp, Postbus 19150,
3501 DD Utrecht. Tel.: 030-340116.

Samen mct de Belgische humanistische
werkgroep Contlietstudie houdt het Neder-
landse Humanisrische Vredesberaad (HVB)
een S1udiedagover het onderwerp vredesop-
voeding. Ueide elubs zullen op die dag een
tekst komen over het onderwerp met de titel
'Meer kanten van dagelijks werk'. Hicrin
wllen de maatstaven aan de orde komen die
spelen bij de opvoeding tot vrede van uil een
humanistische levenshouding. Op dele dag
zal over deze lekst worden verdergepraal.
Belangstellenden die ûch voor 10 november
opgeven, krijgen de ontwerptekst toegezon-
den, plus de vragen die de 0pslcllers nog
hebben. Schriftelijke opgave is mogelijk bij
Meuha de Nachtegaal, Herikebrink 103,
7544 ET EmcheJe.

HVB.studiedag over
vredesopvoeding
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VOORLICHTING OVER DRANKGEBRUIK MOET
DOORGAAN

SINDS 1986 voert de overheid een aktie tegen het overmatig
alkoholgebruik onder de leuze: "DRANK MAAKT MEER KAPOT

DAN JELIEF IS".
De Algemene Nederlandse Geheel-Onthouders Bond doet dit al

sinds 1897.
EN HEEFT DRINGEND LEDEN. VOORALJONGE LEDEN

NODIG OM DIT WERK VOORT TE ZEnEN. IN HET BELANG
VAN DE VOLKSGEZONDHEID EN HET ALGEMEEN BELANG

MOET DEZE VOORLICHTING DOORGAAN.
GEEF U OP ALS LID afvraag inlichtingen bij: l.J.c.We ijs,
Krispijnseweg ISS.3314 KD Dordrecht. Tel. 078-137526.
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HOM doet opnieuw onderzoek naar
mensenrechten in Midden-Amerika

De universiteit
als cultuurdraagster

Van 29 sepll:mbcr lot 13 oktoher gaat ecn
HOM-delegatie naar Midden-Amerika om
evenals in 1984 en 1986 onderzoek te doen
naar de mcnscnrechtensilUatie. Daarnaasi
oriënteer! de delegatie zich op het beleid van
de Verenigde Staten len aanzien van Mid-
den-Amerika. Het HOM heeft de delcgalic
zo samengesteld dat hel rapport cen belang-
rijk rol kan vervullen in de publieke en par-
lementaire discussie over het Nederlandse
cn Europese Midden-Amerika beleid.

Een van de redenen voor dit hernieuwde
initiatief is dat het HO.\t ectl duidelijk in-
zi,ht wil krijgen in de \"cranucringcn die zich
in !\tidden-Amcrika en in het VS-heleid afte-
kenen. De delegatie zal zich, mede baserend
op de ervaringen van de t"t'rdcrc missirs in
1984 en 1986, een brrld kunnen vormen
van de ontwikkeling van enerzijds politieke
en burgerrechten en anderzijds de economi.
sche en sociale rrchten over een langere pe-
riode.ln 1986 concludeerde de HO:V1-drle-
~atir: 'Verkiezingen alleen 1cidrn nog niet
tot verbeteringen op het gebied van mensen-
rechten. E\"Cnmin hebben de verkiezingen
oplossingen kunnen bieden voor de conflic-
ten in Midden-Amerika'.
Sindsdien heeft het HOM regelmatig con-
IJl, met Vl.'rtegenwoordigers van mensen-
rechtenorganisaties. Op grond daan'an ver-
wacht het HOM nog steeds gecn we7_enlijke
yrrbeteringen te lUllen Jantreffen.
Toch is er het nodige verJnderd in de regio.
Na vele jaren is in verschillende landen hd
eind van de gewapende conflicten in lICht.
In Nicaragua stoppen de door de Verenigde
Staten gest("unde contra's hun gewJpende
strijd tegen de Sandini'iten na de verkie7.in-
gen. In EI Salvador is na tien jaar burgeroor-
log duidelijker dan ooit dat geen VJn de
p;utijen in staat is de oorlog op afzienbare
termijn te winnen. De Verenigde Staten oe-
fetll.'n druk uit op de regering VJn EI SJlva-
dor door een halvering van de militaire

hulp, zodat via de inmiddels gestarte onder-
handelingen te komen tot een politieke op-
lossing van het conflict naderbij vair te
brengen.

Het politieke perspectief in het vredesproces
in Midden-Amerika betekent mogelijk onk
een nieuw perspectief voor rrspret voor
mensenrechten. Tegen drze achtergrond is
het van belang te onderzoeken hor et."nbasis
kan worden gdegd voor rrsprct van men-
senrechten en een rechtvaardige economi-
sche en sociale ontwikkeling. In 1986 (on-
staterrde de HOM-missie in Honduras een
v.erbetering in de mensenrechtensituatie
sinds het vertrek v.an generaal Alvarex in
19114. Helaas 7.ijn de positieve verwachtin-
gen ten aanzien van Honduras VJn rnkde
jaren geleden geen werkelijkheid gt'wordrn.

Volgens de mrnsenrechtenorganisatie CO-
OEH vonJm er de laatste vijf jaar mecr dan
50 verdv.'ijningen plaats en enkele tientallen
politirke moorden. Er ISdan ook a11ereden
om opnieuw aandJcht te schenken aan de
mClI5l'nrechtensituatie in dit land. Een
niruw aspect is de specifieke aandacht voor
dl" situatie van de vrouw in Midden-Ameri-
ka. Dit is een spel-iaal aandachtspunt voor
de HOJ\l-de1egatie. De schrndingen van
rechten van vrouwen - in Midden-Amerika
lrtS mecr dan de helft van de bevolking -
vraagt om specifieke aandacht t."ndient inte-
graal onderdeel te zijn van een positief men-
senrechtenbeleid.
Dl' dl.'legatie 7.all.ich op zijn tJ;1k voorberei-
dl.'n door bestudering v(lorJf van hel be-
schikbare schriftelijke matrriaal, wals rap-
porten van mensenrechtenorganisaties in de
betrokken landen, international rapporten
en rapporten van vergelijkbare missies.

Op 3 s("ptl.'mber vond in de Janskerk in
Utrecht dl.' opening plaats van het acadl.'-
misch jaar van de Universiteit voor Huma-
nistirk. De opening stond in het teken van
de culturele functie van de universiteit, met
name door de rede van de rrctor D.J. van
Houtt."ll. Hij betoogde dat rt."n bedrijfseco-
nomische optiek aan een universiteit zeker
niet gemist kan worden, maar dat moet ook
gl.'lden voor de cuItuurovl.'rdracht omdat
dat rrn van de kerntaken is van een universi.
teit. De Universiteit voor Humanistiek, als
gegrond~.est op humanistische beginsell.'n,
kan dl.'ze uitdaging natuurlijk helemaal niet
uit de weg gaan. Van Houten: 'wat wij na-
,treven is wetenschap met een menselilk ge-
zicht.' Verder wil de universiteit niet bekend
staan als een bolwerk van betweters. Van
Houten: ' Het is niet aan de univl.'rsiteÎt te
formuleren wat humanistisch is, hol.' geeste-
lijk werk moet worden ingt'richt, wat stu-
denten van een of ander morten vinden.
Eigen oordcdskracht en respel' voor de an-
der moeten in de dialoog worden samenge-
voegd.'

Nieuw nummer
Humus verschenen
Zo'n vier h-er per jaar verschijnt Humus,
het kaderblad van hrt Humanislisch Ver-
bond. Sinds kort is het septembernummer
verkrijgbaar. Het lijkt er op dat het blad -
vooral bestemd is voor al diegenen die als
vrijwilliger actief zijn - merr in z'n functie
groeit van een blad dat veel rn kort informa-
tie geeft over wat cr in de v("reniging ge-
beut!. In dit nummer brengt HV-ditecteur
Joost de Vries de lezer op de hoogtr van de
vorderingen over de korrsbepaling van het
HV, de als kritisch bekend Slaande afdding
Den HaagfWassenaar gaat dl" barricaden
op. el.'n verslag van de IH EU-conferentie in
Bru55d, informatie over dl" kandidaatsstel-
ling van hoofdbestuursleden ("nvele puntige
aankondigingen van al,iviteiten de komen-
de maJndt."n. Dit nummer van Humus IS

gratis verkrijgbaar: tel. 030-318145.
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OVER
WRAAK, SCHULD
EN DE BALANS

Als er een credo is in Ischa Meijer's
journalistiek is het wel het ontmaskeren
van de leugenaar. Mijn eisen zijn wat

minder hoog. Ik luister en doe een poging
tot vertalen. Wantook een leugen zegt
iets over de waarheid. En anders klinkt ie
in ieder geval goed. Zeker in dit geval.

Aan de lezer het onderscheid.
De dag voor het eerste interview valt

mijn rechterarm uit;
verlammingsverschijnselen, pijn. Later

zal Meijer zeggen dat dat vanuit de
psycho.analyse duidelijk verklaarbaar is:
,Je bewondert me. Denkt: zo goed zal ik
nooit kunnen schrijven. Daaromgeeftje
schrijfarm het op." Een tikje arrogant
misschien, maar gezegd vanuit een

heldere blik. Wantzekerondervraag ik
deze keer mijn grootste journalistieke
held. Angst. Zo wurgend dat de eerste
keer zelfs de routine het laat afweten.

ISCHA MEIJER:
VAN EEN HONDS JONGETJE

TOT DE DIKKE MAN

door Ingeborg van Teeseling

6 Humanist oktober 1990



Ik werd zo gesard door mijn vader dat ik
getraind was in ruzies, conflicten

"Toen ik acht was", z~gt hij, "was ik e~n
intellektu~el. Ik kon h~breeuws en een beet-
je aramees lezen. Ik \'t'rlaalde teksten uit de
Torah. Zoals elk slim joods jongetje geacht
wordt te doen. Toen heb ik geleerd wat de
schaduwkant is van het imelieClul~1 7.ijn.
Kennis, feiten. Een te zware last. Drukkend,
onlrrfbaar. Niet leuk."

De typerillg
Alijn naam is lzzy Af. Geen t}'f!etje, md,lf
wel eell karaktert;e. Wel f7adderig, maar
lIid gewiekst. Wd em beetle olltdllikClld,
maar weinig geiJaaid. feil beet;e ba'/ogen.
maar niet zWC'llerig.Eell bee/;e bescheten,
maar geen strallt. Mijn /laam is luy .\1. Ik
ve'l veter. muar l"l/ie zi;11eciJter. (theater-
teks/m)

Snelle, uiterst associatieve prater. Van jour-
nalistiek via vaders naar geslagen word~n in
drie minulll vier. Geen grappen, wel humor.
Lichte irritatie als je dl' lijn kwijtraakt. On-
benulligheid, daar heeft hij l'en hekel aan.

Hij wordt geboren in 1943, geen aange-
naam uitgangspunt voor een joods jongetje.
Volgt het kamp, samen met z'n moeder. Het
kamp ••••.aarover hij later in een poging tot
analyse zijn eerstr hoofdredacteur W. L.
Brugsma zal citeren: Het concentratiekamp
is het uiterste concentraat van de menselijke
samenleving. Een sociaal model dat tot het
alleressentieelste is terugg~drongen. Wat is
de SS? De SS is God.
Na de oorlog hebben Meijer's oudrrs moei-
te met het hervinden van hun rust. Een
z••••.erftocht volgt. Amerika, Amsterdam, Pa-
ramaribo en weer Amsterdam. Waar vader
leraar is, maar toch vooral schrijver-histori-
cus en moeder haar geheime wens om acrri-
cc te worden moel inleveren voor de drie
kinderen en de poging lOt carrière van haar
man. Oudste zoon Ischa maakt vertalingen
uit de vijf hoeken MOl,es, ~een vlekkeloos
\'t'rtoon \';ln gehoorzaamheid jegens mijn
~'ader", schrijft hij in 1';174 in "Brief :lan
mijn moeder", waarin hij een poging doet
de b~nauwenis van 7ijn opvoeding te
snappeIl.

1fct uitgall}{s/JlIIlt
Het is Z,l,lk mi; t'oortdllrelld ill de rol t'all
underdog te bewegen. Dit garalldeert dat ik
lIiet zal fall'll, het dwingt de ander tot mede-
dogen en eell beschermende houdillg. Ech.
ter, dief! i/l tri, bral/dt eell meedogenloze
ambitie. Ik ben, zoals alle martelaren. een
hoogmoedig mens. (Uit: ~Ee/l rabbijn i/l de
tmpen ")

"Ik kon vroeger als kind mensen heel driftig
maken. Ik kan me een leraar Grieks herinne-
ren, een ongelofelijk pedante man. Had
iemand een mooie vertaling ingeleverd, 7ei
hij: ,,0, dar ~.indik prachtig, ik ... als dich-
ter." Dan viel ik slap van het lachen in het
gangpad. W()ed~nd kon ik mensen maken."

~Dat kun je toch nog?
~Ja ma:lr niet meer zo puur, zo echt.
Jamm~r.

Ik sprak laatst een kennis, l'en meisje d:lt mij
ook :lIs kind :ll kende. Ze h:ldden aan haar
gevra:lgd hoc die bcha nou was vroeger,
waarop ze antwoordde: ~dat was geen jon-
getje, dat was een donderwolkje~. Zie je het
voor je? Een beetje gemeen. Afwachten."

WRAAK
Ik werd 10 gesard door mijn vader dat ik
getraind was in ruzies, conflicten. Die man
had zes jaar geschreven aan een biografie
oller Willem Antonie Paap, een Tachtiger.
Zo'n biografie, ook l'en ~Iechte zoals deze,
kost natuurlijk een deel van je leven. En hij
had een moordende manier V:lnwerken; hij
dicteerdl' mijn moeder. Dus die was er ook
nooit. Jr begrijpt, niet zo gezellig. Kommer-
vol, geen thee.
Na zes jaar komt het eerste exemplaar bin-
nen. Een plechtig moment. I'a legt het op
tafel. Ik vraag of ik het even mag inkilken.
Voorzichtig, want ik mocht nooit a:ln zijn
boeken komen. Ook weer zoi~ts. Dl' man
h:ld duizenden hoeken, maar ik mocht er
nog niet eens naar Wijlen. f\har goed, dit
mocht. Even. Ik sla dat bock open en 1.eg
direct: ~in de eerste zin staat een taalfout."
Mijn v:lJer kijkt, gelooft me niel, maar ziet
dat ik gelijk heb. Zelden zal iemand zo'n
sadistische glimlach hebben :lfgegeven als ik
toen: wraak over zes jaar.

Een paar weken bter komt er ern hele slech-
te recensie van Gomperts in Hel P:lrool.
paginagroot. ~ogal retorisch gesteld, :llle-
maal Vr:lgen... Wie zou durven dit te doen,
wil' 7.0Udurven dcHte doen?" Met als batste
l1n: ".\-teijer, '\leijer durft!~
Geen prettige recenSie. Mijn vader kon die

nacht niet s1a.pen.Na:lr de \l;'C, terug in bed,
weer opstaan. Ik genoot. De volgende och-
tend ,t:lat ie gebroken op, wacht even boven
aan d~ trap; ik loop 'm fluitend voorhij en
zegniks. Als ik beneden oen, kijk ik omhoog
rn zeg: ~Niet m'n leuk stuk, he pa?" De
man bbast zich open roept: "ik kom n:lar je
toe om je dood te sban!" Waarop ik erover-
heen: "r-.-teijer,Meijer durft!~ Ik zÎe 'm nog
voor m'n ogen ine~n schrompelen. Toen
was ik veertien."

Sloeg hij nooit?
,.Eén keer. Heel hard, echt niet meer nor-
m:lal. Zwiep~n en doorgaan. Ik raak er nog
ontroerd van als ik erover praat. Ik herinner
m~dM ik l'en kop :-Jescafein m'n hand had,
in zo'n grblocmde beker. Die heh ik naar
zijn hoofd gegooid. Op een ha:lr na miste die
'rn. De volgende dag geheurde het weer.
To~n was hrt een mes."

Was hij geschrokken dat hij sloeg?
"Nee, ik denk dat hij me dood wilde heb-
ben. Echt. Ik denk dat mijn vader het heel

vervelend vond dat ik bestond. Dat vond hij
van mijn broertje en zusje ook, maar die
clashes kwamen pas lat~r, toen ik het huis
uit was. Kijk, die mensen hielden helemaal
niet van kinderen. Ze waren sowieso niet
gebouwd op leuk omgaan met anderen.
.\-iaar je kreeg nou eenmaal nageslacht, dus
daar zat je :lan vast. De druk van de ma:lt-
schappij. Wie geen kinderen had was zielig.
En bij mijn ouders was het natuurlijk ook
compensatie voor allen die er niet meer W:l-
ren. Ik snap dat wel, heb d:lt zelf sterk. Snel
een hoop koters mahn, het Volk weer op
peil hrengen. Ik vind h~t hee1leuk dat ik een
kind hij ren ioodse moeder heb. Prettig idee.
.\-lijn joodse dochtet, dat is lOch iets anders
dan mijn niet-joodse zoon. Ik voed 'r ook
vrij traditioneel op, wil dat ze weet dat ze
joodse is. J~ ziet het veel hè, mensen van
mijn generatie die tien, veertien kinderen
hebben. Begrijpelijk, maar natuurlijk wel
catastrofaal. Niet alle dingen die je sn:lpt
ziin een zegen, zal ik maar zeggen.
Mijn ouders ... ze vonden OI1S voornamelijk
lastig, vervelend. Een handicap."

Waarom n:lmen ze dan geen kindermeisje?
Geen geld?
"Jawel, geld genoeg. Maar zo ging dat niet
in de jaren '50. ,\-tijn vaJ~r was leraar. We
woonden in ~en eengezinswoning. Ledden
zuinig: maria kaakjes, amper ern eigen ka-
menje. Benauwd. W:lt ni~t hoefde, want
mijn vader verdiende goed aan een leerboek
dat hij geschreven had en ik denk dat zeonk
een grote erfenis gekregen hadden. Maar het
was nor done om dat te laten zien. Angstige,
onmaatschappelijke mensen. De enige re-
den dat mijn vader wilde dat ik het diploma

haalde, was omd:lt ik dan later pensioen
kon krijgen. Kostscholen, da:lr dreigden ze
wel mee. Maar de eer stond dat in de weg."

BANG VOOR ALLES
"Ik vind het eigenlijk onhegrijpelijk dar ik
geen zelfmoord heb gepleegd. Heel wonder-
lijk. Ik denk dat mijn nieuwsgierigheid me
uiteindelijk toch gered heeft. Maar de de-
personalisatie was groot."

Waarom hen je niet weggelopen?
"Waarheen? Er was niemand. We h:ldden
geen f:lmilie, geen vrienden. En ik was bang.
voor alles. Ik kon door mijn depressie nau-
welijks lopen. Viel steeds om, W:lSaltijd dui-
zelig, ik kon nauwelijks lezen. Angsl, gl~n
vertrouwen in mezelf. O:lardoor had ik wel
een fenomenaal geheugen. Daar heb ik mijn
eindexamen mee gehaald. Gewoon feit~n
stampen. Ik leerde alles uit mijn hoofd. In
het begin van mijn journalistieke c:lrrière
kon ik negen uur gesprek woordelijk ont-
houden. Zeer benauwend voor de geïnter-
viewde.
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Heb ik mijn schuld ingelost? Weet ik niet

Er zijn twee vreselijke dingen in het leven.
Afscheid van de god van je jeugd en afscheid
van je ouders terwijl ze er nog zijn

Wat ik wel wi~t, was dal ik kon schrijven.
Mijn vader vond dat vreselijk. Iemand an~
Jers in de familie die kon wat hij kon! Op
m'n dertiende stuurde ik columns naar het
Haarlems Daghlad. Gewoon tien in een en-
vdoppe, waarvan er dan tWl'e geplaatsl
wrrden. En daar een roucine van maken. Ik
wret nog dat ik mijn geld kwam halen. Ze-
venentwintigvijftig per stukje. Eerst werd ik
cr niet ingelaten door de portier. Na einde-
loos heen en Wl'er gete1cfont ..'er kwam cr een
redacteur. Diezich kapot schrok. De colom-
nist was een kind! Zie je het voor je? De
vijftiger jaren, kinderen werden absoluut
nirt serieus genomen. Toen naar de kassier.
Die arme man verdiende waarschijnlijk dat-
zelfde bedrag per weck. En dat ging zo maó1r
Joor. Jarenlang kwam ik drie, vier keer per
maand mijn geld halen. Die mensen werden
gek! Heel amusant, ja.
Dus ik wist wel dat je met schrijvcn geld kon
verdiellrn. Wist dat het een mogelijkheid
was. Maar dat gaf niet genoeg vertrouwen
om weg te lopen, voor mel.elf te beginncn.
Vergl'Ct niet, ik hen vanaf mijn twaalfde tot
mijn vijfendertigstr depre~sief geweest. Echt
diep wanhopig. Donker zonder lichtpunten.
Ik ben zelfs twee keer bijna vervuild. KOIl
niet V{)()r mezelf zorgen. Later heb ik wel
fantasieën over vluchten gehad. ~taar nooit
de moed. Nu hcb ik spilt. Ik had het wel
moelen doen, ondanks depressies en ziekte.
Alles beier dan de grote verstikking."

DE DIKKE MAN
Toch wordt Meijer pas op z'n dru:ëntwin-
tigste echt journalist en bouwt daarin in rap
tempo een reputatie op als meedogenloos
verslaggever. Zelf noemt hij lich "een goed
journalist met een gepa~te harteloosheid".
En l.egt hij: "Het leven is een grote handre.
corder die altijd ó1anstaat."
Volgen verhalen, vooral interviews, in Het
Handelshiad, Parool, De Volkskrant, De
Haagse Post en Vrij Nederland. En boekcn
als Een rahhijn in de tropen, Brief aan mijn
moeder, Hoeren, Interviewen voor begin~
nees en Gekgemaakt in hel huwelijk.
Na vijftien jaar stort hij ziçh ook op ht."l
theater. Speelt in telcvisie~ en biosçoopfilms,
sçhrijh toneel en reist met eigen voorstellin-
gen zingend, açterend en vertellend het land
door. Nu laat hij het theater tijdelijk voor
wat het is, schrijft wekdijks interviews voor
De Nieuwe Revu, maakt .,Een uur Isçha"
voor de VPRO-radio, is teleVIsiepresentator
hij het HV en de RVU en mnçenrreerr zich
voornamelijk op De Dikke Man, een weke-
lijks feuilleton op de achterpagina van de
NRC. "Waarbij het nog maar lle vraag is, of
de rih-eye an sich heter 1.OU smaken dan de
hetere rib-lap die net zo hercid wordt als die
rib-eye", zei De Dikke ~lall, en voelde ziçh
een heet je duizelig worden. Niemand be-
grijpt mii, dacht hij; en mis~çhien is dat
maar beter ook.

Het viJk
Al mijn il/ferviews gaan over het inter-
vil'W('n zelf. De persoo'Jli;klJeid van de in-
terviewer is het mige dat telt. De reuliteit
van het interview wordt i" principe gedik-
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teerd door wetten I'<llJ fictÎt'. (Uit: Inter-
viewen voor beKitmt'rs)

De eetste keer dat ik mijn collega interview
IP'u vakmatig 'llies fout. Angst maakt dom.
Maar dat wil nog met le~l."n dat ik gCt'n
aangename middag hl."h,wam het kijkspel is
van hoog nivo. Bij elk draadje shag dat ik
laat ~.allen, staat Meijl'r onmiddellijk klaar
met stoffer en hlik. Zorgelijk zegt hij dat hij
eigenlijk wel blij is met ziJn kleine huisje,
omdat meer ruimte niet bij te houden zou
zijn. Schoonmaaktechnisch.
Om het kwartil'r krijgt het gesprek {"l."nmin
of nll'er logische pauze, omdat er dan nodig
moet worlien gekeken of de kippesoep al
getrokken is. En een half uur praten we of cr
nou koriander of kruidnagel hij moel. Am-
sterdam op een maandagmilldag. Een mini-
atuurlJe van neurose en huiselijkheid ..

"Het grotl." prohleem IIll"' mijn soort geval-
len is dat de loyaliteit jegens de ouders hl."el
groot is. Je kunt le niet in de strek laten, je
lIloct dc Kop vanjut hlijven. Je moet dienen.
Lees het maar na JO .,Brief aan mijn moe-
der~. Niet dal ik het hegrCl.p toen ik dat
boek schred, maar het heeft wel deuren ge-
opend voor :llle psychiatrie op dat gl."hied.
En daarmee heh ik Wl1."rmijn sçhuld ge-
daan."

Heb je die schuld nu ingelost?
"Ik las pa~ een stukje van Jan Kuitçnhrou-
wer, in de nieuwe HP/Dl' Tijd. Hij sl.hrijft:
"Dl." Holocaust is een vrijbrief voor onheh-

beli)kheld en opdringerigheid waar ik erg
tegen bl'n. Er zijn mensen die vinden dat als
je een oorlogstrauma hl."ht, dat je dan een
gesprek mag monopoliseren en dat je ande-
ren er tot diep in de nacht de geeuwhonger
mee mag bezorgcn .."
Toen bt.'n ik zo kwaad geworden. Ik wilde
de kram een proces aandoen, zo hoos W:lS
ik. Niet gedaan uiteinddijk. Ik zag mezelf
alweer na,u lll' Anne Frankstichting sjok-
ken, delibereren met de rel.hter. Nee. Ik sla
'Ol gewoon in dka:H.
Dt:s: heb ik mijn sçhuld ingelost? Goeie
vraag. Alltwoord: WCl"1ik nict. Ach, dingen
slijten. Denk je niet? ~1ijn leven IS steeds
leuker y;eworden. Daar gaat het om. Jk hl'b
l'en grote wil lOt overleven. Ikn na mijn
veertigste van l'en heel negatieve, hondse
jongen veranderd in De Dikke ~Ian.
Iemand die nadenkt m.l."r veranderen. \VeI
wat triestig, maM nÎetmeer mokkel1.~

De wereld
De samen/I'vinK lOuls die is il1 "llhlar 011_
wrikhaurheid: her l'f)ortdurend KI'IIerhttlls-
Sl'l1de illstituties clIerziids ell de dofKe/lraui-
Je enkelillg duurt9WIlOller; tussen m,lciJr.
hebbas ,1<111 dl' I'ne kuilt £'11 re/Jl'llellatl"{:e ..
lIin; tl/ss/'n fam'lsie/ou lIlIgst ell de I/lr)('d
vtm ongebrl'ideMe creatil"iteit; tllssell 1'('1/
1',mtl'l'Of/"1I l'ustgelegd scala lwn IJeKrippen
ell illdh'iduele iJ//archie; tussen het-,e.er1Jij-
11('erll'ggell 1'11 de Ollfll,UiJt der opSf<lItdigell.
Mel1 wordt permal1l'1lt l'oor dl' h'uz(' ge-
steld: hoor Ik aIJi} uf Ilit'f? KI/agende ongl'-
rJlstlJeid. (Kee(mullfezing, 19&8)



~Er zlln tWl't.>vreselijkl' dingen in het leven.
Afscheid van de god van Ie jeugd en afscheid
\"an je ouders terwijl ze er nog ZiJn, Het is
zo'n tragisch lot om ie ouders nier te m:n,
om in oorlog met ze te zijn. We zinen in l'en
mat.situatie. Geen van de kindercn spreàt
7.enog, Dat is bilna nndragclijk. Een wond
in jl' ziel. \X'aar je niet te veel over moct
nadenken. \"Vatje moet ,l(eepteren, anders
oen je doorlopend heel verdrietig. Verdrin-
ging is pral"htig. Hel wrdriet wordt een met
jet.elf, je groeit samen met je makke.
\'('eet je waar ik niet mee kon leven? .\let het
jarenLlllg afgesloten zijn van mijn dochter.
Daar IS pas sinds twee jaar verandering in
gekomelI. Dat niet tien, daar ging ik dood
a,ln. Gestol,l veniril.t. Dal viel niet te torsen,
daar kon ik me niet mee verzoenen. Ik \'0..1.
de me zo hol, zo niks. WeAAl'maakt. Nog
een keer.
Rouwen door het le\'en Ileen, dat vind ik
hed inrere,SJ.nt. Altijd afscheid nemen, ver-
laten worden, zelf weAAJ.an, hevrie/.en,
angst, bdasting. Ik kwam vanmiddag een
man tegen wiens molltje heel zil'k is. "Ik
wordt almaar armer", zei hij".

MOE GESTREDEN
.,Ik heb heel lang geen hoeken willen heh-
hen. Ging de straat op met al mijn geld or
z,lk l'n mijn paspoort bij me. Vertrouwde
niemand. Door deslad liep er tOt.'11een man-
netje, Een klein m'lllnetje met een grote kof-
fer. .,Dat ben ik", dacht ik, "zo word ik."
Dat zei ik l'ens tegen mijn lOenmJligt'"
vriendin cn die begon te huilen, En van de
t'"neminuut op de andcrc was het over. Ik
was dat mannetjc niet meer."

Ze maakte je \Tij.
.,Ja, nee, Kom zeg, doe niet zo dramatisch.
He gebeurde gewoon. Zo gJ;1t dJt tussen
mensen. Jij will alles zo veelbetekenend ma.
kl'n. "Life is as measurend by coffee-
spoons". wals T. S. Elint zei. Wil je koffie,
wil je thee, lullen we l't'"n borreltje gaan
drinken? Dat is in wczt'"nwat het is. En al die
dingen die crhij komen zijn literatuur. Leuk,
nlaar aanstelleritis; onecht.)t'" kunt het nog
gdoven, maar hl't is niet WJar. Ot'"balJns,
daar gaJt het om. Ik heh mijn pas,ies op
papier en niet ml't'r in herleven. Die alle,ver-
ten'ndt'" verliefdheid? Uren wachten onder
de klok tot ik weer naar Haar mocht? Daar
werd ik heel depressief van. Ik brengt het
niet nwer op. Ik ben IHoegestreden. Ik wil
alleen nog gezellig en leuk. Ik hen murw, als
er ruzie gemaakt wordt ga ik weg. Zo,lls jt'"
kunt vcrdringen, kun je ook weglopen.

De depersonalisatie die bij eehte deprl'ssll'
hoort, wil ik niet meer. Lui>ter. Ik had ooit
een ge,prek met Simon Carmiggelt. Toen
vroeg ik: "Wat mis je nu jl' niet meer
drinkt?" En hij lei: ~[)e bters". Want daar-
in ben je gedepersonaliseerd. Je ziet sneller,
formuleert meUn en je denkt sneller. Voor
ml'nsen die creatief ziln is hel vaak een ze-
gen. MJ;lr heLis ook heel drukkend, omdat
ie dingen ontkl'nt, niel wilt zien. Je staat
buiten jezelf, huiten het leven.
Ik Haag me wel el'ns af of ik gelukkiger zou

Het is je plicht als intellectueel om te publiceren.
Een zedelijke plicht, een opdracht in het leven

zijn als ik niet zo ontll'ltend ,ll1eenwas, Ol
h,llan, zou helpen. Begrijp jl' wal ik hedoel?

Wel't je wat ik het interessant,t vind? Een
intelieclUeclzijn. Om met je intdlect dingt'"n
te bàijken, maatschappelijke structurl'n
bloot te leggen en daar eigenwijs Ie mening
over te geven. Dat vind ik een mooie status.

Zo iemand als Henk Hofland. Een aardig
stukje maken. een gedachte formuleren en
d,lar mooi over schrijven. Daar gaat het
over. Ik ben op de werdd Olll stukj"s te
tikken. Al het gl'klcts over mijn ouJers ten
spijt. Het is je plicht als intellectueel om te
publiceren. Een zedelijke plicht, een op-
dracht in het leven. Daar ben je voor, Dat is
je fUll4.:tie.Je talenten gebruiken." •
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(Ingezonden mededeling)

HUMANISTISCH VERBOND

Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond roept sollicitanten op voor de vakature van een

RAADSMAN/RAADSVROUW

hij de Dienst Humanististh Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Deze funktionaris wordt op voordracht van het Humanistisch Verbond
benoemd door de Minister van Defensie. Genoemde dienst telt momenteel 31 raadslieden. waarvan er 27 werken in rayons verspreid over
Nederland en West-Duitsland en 4 in Zeist (Bureau Hoofdraadsman en vormingscentrum Coornherthuis).

Taak:
a) individuele begeleiding in het persoonlijke vlak
b) vormingswerk met groepen in de zgn. GV-uren en in het vormingscentrum
c) voorwaardenscheppend werk in het strukturele vlak. veelal voortvloeiend uit a en b en o.m. plaatsvindend inmultidisciplinaire overlegorganen.

Vereisten:
• humanistische levensovertuiging
• leeftijd van plm. 30 cim 39 jaar (deze laatste grens is een eis van Defensie i.v.m.leeftijdsontslag bij 55 jaar)
• een gerijpte persoonlijkheid voor dit veeleisende werk. Daarbij gaat de voorkeur uit naar mensen van academisch of daarmee vergelijkbaar

niveau en een aantoonbare beroepservaring in vormingswerk en de omgang met mensen in knelsituaties
• goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• organisatorische kwaliteiten
• incasseringsvermogen
• bereidheid tOt standplaatswisseling, waarbij een plaatsing in de BRD niet uitgesloten mag worden
• bezit van, of bereidheid tot studie voor het diploma geestelijk verzorger van het Humanistisch Opleidingsinstituut te Utrecht
• bezit van rijbewijs
• goede gezondheid.

Salariëring:
afhankelijk van leeftijd en aantal dienstjaren tussen I 3847.- en I 8319,-.

Indiensttreding: per I mei 1991.

Een informatiepakket is te verkrijgen bij het Bureau Hoofdraadsman op onderstaand adres.

Sollicitaties (bij voorkeur getypt) dienen een curriculum vitae te bevatten en een persoonlijke motivering m.b.t. het werk als humanistisch
geestelijk verzorger bij de krijgsmacht. Zij kunnen tot uiterlijk 3 november a.s. worden gezonden aan de Sollicitatiecommissie t.a.v. de
hoofdraadsman drs. K.S. Ron, bureau Hoofdraadsman. Oranje Nassaulaan 71, 3708 GC Zeist, tel. 03404.14436.

(Ingezonden mededeling)

De HUMANISTISCHE OMROEPSTICHTJNG iseen werkstichting van het Humanistisch Verbond, een organisatie op levensbeschouwelijke
grondslag.
Per week maken we een half uur televisie en drie radioprogramma's verdeeld over twee uur, meest documentaires maar ook reportages,
hoorspelen en (Iiteraire)portretten. Wij zoeken ter versterking van de kleine radioredactie een

REDACTEUR/PROGRAMMAMAKER RADIO (m/v)

Tot zijn/haar taken behoren:
• het zelfstandig maken van radioprogramma's
• het mede ontwikkelen en uitvoeren van redaetiebeleid
• het begeleiden van freelancers

Ruime radio-ervaring als programmamaker iseen vereiste. Wij hechten eraan, dat programma's zich kenmerken door degelijk vakmanschap èn
oorspronkelijkheid, zowel in inhoud als invormgeving. Daarbij zijn wir eerder gelnteresseerd inhet waarom (de achtergrond) dan inhet hoe (de
waan van de dag).
Flexibi liteit en veelzijdige inzetbaarheid zijn een voorwaarde.
Van kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond te onderschrijven.

De arbeidsvoorwaarden worden bepaald volgens de CAO voor Omroeppersoneel. Salariëring naar leeftijd en ervaring in klasse I0 (max.
15.069,70 bruto per maand), doorgroei naar klasse I I is mogelijk.
De mogelijkheid van een 80% invulling is bespreekbaar.

Nadere informatie: Rina Spigt, eindredacteur Radio, telefoon 035-284689.
Schriftelijke sollicitaties kunt u tOt IOoktobera.S. richten aan de Humanistische OmroepStichting, t.a,v. mw. A. van der Rijst,
personeelsfunctionaris, Postbus 135, 1200 AC Hilversum.
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Rob Tielman houdt Socrateslezing 1990
Op dinsdag 11 december zal Je jaarlijkse
Socratc~'czing plaatsvinden. Dit keer lal Je
oud-voorzitter van het HV Rob Tidman
dele houden en ingaan op Je kritiek op hl'!
humanisme. Die kritiek was het afgelopen
jaar niet lIlIS. Zo ging Ham Achterhuis in
zijn oratie als Socratl'S-hoogleraar in WaW"'-
ningen in op Je verlegenheid die het huma-
nislllt' bat blijken ab het gaat om vraagstuk-
ken van natuur cn milieu. En volgens hem
1.iÎll hUm,lllisnll." en feminisme g<•.'cn vam:clf-
spràelldc bondgenoten als het gaat om Je
mcnsdijkc ontplooiing. Dat is WJI Grectje
Jen OuJen-Dekkers bctuOgJl' in Je Soera-
Icslezing vorig jaar. Rob Ticlmall zal in zijn
lezing op Jeze t'n anJere recente kritiek op
het hUlII,JnisffiC ingaan.
De lezing vindt plaats in ht.>tLandelijk Hu-
manistisch Ct.>ntrum, Oudkerkhof 11 in
Utrecht en bt.>gintom 20.00 uur. Voor deze
lt'zing bliikt dk jaar weer grote belangstd-
ling te bestaan. Er zijn s1cl.:hts200 toegangs-
kaarten beschikbaar. Wilt u dt.>lezing bijwo-
nel1, dan is het raadzaam om u snel op tt.>
gnen. U kunt dt.>gratis lOegang,kaartt"n bt.>-
stellt.>n door een kaartje te stuten naar de

/
/

,tichting Sonatt.>" Postbus 114, 3500 AC
UlTechr. Graag vNIl1t'lden dat het om Je
Socratesle7.Hlg gaat, uw naam en adres en
het gewenste aantal lOt'gangskaarten. Die
zullen u dan in de eehtt' wet'k van dL'celllber
worden toegestuurd.

Vrouwen aan de wieg
van HV en humanisme
De komende landdijke HV-
Vrouwendag lal plaatsl'inden
op 9 maart. Centraal staan dan
de \"TOUWendie het humanisme
en het Humanistisch Verbond
mede groot hebben gemaakt.

De landelijke VTOuwengrnep
van hd HV wil zo deze \"Touwen
de aandacht en waardering ge-
ven die lij \'erdienen. Lharom
wil de groep graag informatie
hebben over vrouwen die 'actief
de humanistische levensbe-
schouwing hebben uitgedra-
gen', waarbij vermelding van de
verdiensten op prijs wordt ge-
steld. U kunt hiet\'oor contact
opnemen met Margteet de
Leeuw, Postbus 114,3500 AC
Utrecht, tcl.nr.030-318145.

(Ingezonden mededeling)

HVZOEKT
NIEUWE
BESTUURS-
LEDEN
Volgend jaar lal op 2.l en 26
mei weer het tweejaarlijkse con-
gres \'an het Verbond worden
gehouden. Dan ui cr ook weer
een nieuw hoofdbestuur wor-
den gekozen. Voor alle funeties
in het hoofdbestuur kunnen
lich inmiddels kandidaten mei-
den. Zoals gebruikelijk zal het
huidige hoofdbestuur kandida-
teo voordragen. Maar ook de
afdelingen en individuele leden
worden uitdrukkelijk verzocht
mogelijke kandidaten aan te
melden of op personen te allen-
deren die men gesehikt acht.
Dat is mogelijk l'oor alle vacatu-
res. Het hoofdbestuur wijst met
nadruk op dCl.e mogelijkheid.
Aanmelding van kaodidaten is
mogelijk tot 15 oktober. Voor
die datum dienen brieven bin-
nen te zijn bij de selectiecom-
missie voor nieuwe bestuursle-
den. S.v.p. adresseren aan dele
commissie, pla Humanistisch
Verbond, Postbus 114, 3500
AC Utrecht onder \'cnnc1ding
van 'vertrouwelijk' op de enve-
loppe.
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Mieke Mathijse, humanistisch geestelijk
verzorger in een psychiatrisch ziekenhuis

SOMS KAN

Soms vind ik het wrang en ongehoord dat het zó prachtig is op een plek waar zo veel
lijden is', zegt Mieke Mathijse, humanistisch geestelijk verzorger in het
psychiatrisch ziekenhuis Duin en Bosch. Ze heeft een moeilijk beroep. En het isook
moeilijk uit te leggen wat een humanistisch geestelijk verzorger in de psychiatrie
precies doet. Tijdens het interview dat Els van Thiel met haar heeft, vraagt ze dan ook
af en toe vertwijfeld: 'Ben ik niet te vaag?'

De geschiedenis van Dmn en Bosch gaal
terug lot hel begin van deze eeuw. In 190Z
werden 8Z heelare duingehied aangekocht
voor de bouw van zes paviljoens, bestemd
voor in lotaal6Z0 patiënten. De paviljotlls-
drie vour vrouwen en drie vour mannC"n -
werden upgetrokken in de chaletstijl die toe-
ntertijd populair was. Het was een poging
om de charme van hel Zwitsn';t" bergleven
ook in de Hollandse duinen te laten voelrl!.
In de loop van de jaren is cr ved veranderd.

ern woord, niet te~en [nij en wrinig legen
anderen. Jartnlang hield Zl: d;H vol. Wie op
hel idee is gekomen, weet ik nier. ,\laar op
ern gegeven moment nam iemand het initia-
lief haar over te plaatsen naar een afdeling
met l:en andere aanpak. En wondrr boven
wonder ging deze vrouw wt"l:r pralen! Zt
belde me en we heb hen toen een serie ge-
sprekken gehad. Ze l.ei: 'Ik vond hrl zo fijn
dal ik van u nooit itls hodJe, maar dat ik
wt"l gekend werd'. Ze woonl nu zelfstandig.
Ern wonder, ja. Zo'n herstel gt"beUftnil'l zo
vaak.'

'Als ie in de psychiatrie gaat werken, mod je
heel goed voor ogen hebhen wat je als gees-
telijk \'crwrgcr te bieden hebt. Anders raak
je voor je het gOt."den wel beseft verzeild in
alil'rlcl vormen V3n hulpvcrlcnmg die mis-
schien zijdelings wcllcts mee tI' maken hch-
hl:n met ~l:estelijkl: ver70rgin~, rna,lr hl:t
niet zijn. Rondom de p.1tiënt bl:weegt zich
l:en hehanddtealTl van o.a. psychiaters, psy-
chologen, artsC"n, verpltegkundigen, maat-
schappelijk werkers l:n bezighl:idstherapl:u-
WI. Dil: zijn allemaal gericht op 'V('rande-
ren'. Ik niel. De inhoud van mijn gesprekken
betreft wal het nlOr hem of haar helekl,nt
uit het gewone levt"i1gl'lild Ie zijn, en opge-
nomen in el:n psychiauisch ziekenhuis. Ik ga
uil van dl: silualit" wals dir is. En wir weet
komt t"r dan gaandl:weg dl' gesprekkrn wel
t"nige v't"r'lOdering lol sland. Sums wrl, soms
nil:t. Hd gaal er mij in de rersle plaals om de
paliënl Ie lalen vucll:n dat hij de moeite
waard is. Dat lijkt nid vrel...' En met it"ls
ml:t."f hdtighl:id \'Ot"gt Mieke l\hthijse t"r
aan tOt": '.\Iisschit"n is hl:t soms ook wel vt"el.
Hn is hit"r l:en ruslpunt, )t" hodt lllt"tS. Ik

••EEN PATIENT
EEN LOS EINDJE UIT
DE KNOOP PIKKEN

probeer ruimte te bieden zodat de paliënl
misschien wat meer zicht krijgt op hoe de
zaken er in z'n leVTIlVoorSlaan.'

ONBEKEND FENOMEEN
Toen ik acht jaar geleden in Duin en Hosch
begon, was een humanistisch grestc1ijk \'er-
7.orgt"reen onbekend fenomeen. Om er meer
bekendheid aan te ge\'t"n, hemcht ik toen
een tijdlang wekelijks l"en aantal afdelingen.
In die tijd zat er altijd een mevrouw in een
hoekjr achter de krant \'t'rstopl. Ik zei haar
elke week even gt"dag. Ze sprak haa,;1 nooit

Er werdell nieuwe paviljoens gebouwd en
ollde vervangen door ovt"r hrt algemeen
prenig ogende nil:uwoouw. Werden de pa.
viljoens llroegn kil en zakelijk aangt"duid
als 'Vrouwen-!' of 'Mannen-Z', smds de ja-
ren zestig zijn ze vernoemd naar plaatsen uil
het duinterrein, zoals 'Koningsduin' en
'Schellingkbosch'. De strikte scheiding lUS-
sen vrouwen en mannen is al lang lIerdwt-
nen. Duin en I~osch kent anno 1990 eell
grool aantal afdelingen, die onderling \'er-
schillen in funCTie en b••.handelopzet. [>
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Soms kan ik tegen een patiënt zeggen: 'Wat jij
voelt, heb ik ook, dat is algemeen menselijk.'
Dat kan dan heel troostend zijn

Het psp:hi;mis..:h ziekenhuis Duin en Bosch
biedt plHts aan 750 mensrn. Ongrveer
rweederde is 'vl'rblilfsp,lIii:m' en woont ja-
rl'nlang, soms levenslang, in Duin en Bosch.
Een dorp op zich, zo lijkt het. Er wordt ved
gew,lllddd op het tnrein. Paliënten, fami-
lieledl'n, medewerkers. Veel oudere mensen
ouk, sommigen wat ineengedoken, in zich-
zelf gekeerd. Nog al eens met een 1001'-
fietsje. :\Iieke Mathijsl' hl'groet iedereen
vril'lldelijk. Sommigen ml'r de VOOfllaam, de
meesten met 'mevrouw' of 'mijnheer' lUS of
zo. Daarmel' is ze l'en uitlonderin~ wam hij
bijna iedereen ligt het 'w' ell 'liJ \'Oor in dl'
mond, Miekl'; 'Dat tutoyert:n heeft z'n gOl'-
de kantl'n. Het is persoonlijk, gemakkdijk,
heel direct, het verkleint de afstand. Maar
het kan ook een 0I1el'rhiedige kant hebbl'n
waar ik niet aan lJlee wil doen. Ik laat dl'
gewoonte om il'dereen ZOlllaar Ie rutoyrren
er niet insItIlpen. Dat heeft alles te maken
met mijn behoeftl' elke p;uiënt te laten voe-
len &11hij of zij de moeite waard is.'

ALTIJD MOEITE WAARD
Het tl'am geestelijke vl'fwrging - een katho-
liek, een hum,mist l'n l'en protestant - huist
in de Clinghe, hdonrsp:lllnings- l'n ol1tmoe-
rings..:entrulll voor p;uiënten. Het is er druk
ell her ûet cr blauw van de rook, De kamrr
van :\1ieke ~t1lhilse is el'll OJsl'.l.ichte meu-
bels, boeken, vl'rschillende bossen hloemen.
AJn de wanden tloor patiënren \'ervaardig-
de sl-hildl'rijen. Een bureau, el'n 7.itje, een
ko(fie;lppara;u U:J1 bilna altijd aansraar.
'Er zijn ved patii.;nten dil' vl'fward of
vervlakl zijn. Die kunnen hier wekdijks bin-
nenlupen voor een praatje. Ze kunnen hun
verhaal kwijt, roken el'n sigareqr uf drinken
een kop ko(fie. Zondl' van mijn tijd? \X'eI-
nel", het hoort erbij. Ook voor deze lTlensen
ben ik ~eestelijk verzorger, Er blijft altijd
wat over dat de moeite waard is,' Altijd? 'Ja,
d.lt vind ik wel.'
Er zijn ook veel bewoners met wie ze ge-
sprrkken kan hebben m'er levens Hagen rn
zingevlllg. 'Dat zijn ontmoetingen waarbij
ik meestal zelf niet zo\'eel aan het woord
ben. Natuurlijk stel ik soms een Haag, maar
altijd bescheiden en rl'spl'C1\"Ol. Vragen dil'
niet zo l-l'Cr dienen om zuiver zakelijke in-
formatie te verkrijgen, maar vooral om tot
wezenlijke zakrn te komen. Vragen ook die
de patiëm mOl'ten helprn om tot helderheid
te komen. Soms zie ik dan dat cr wat gebeurt
lIIet mijn gesprekspartner. Bijvoorbeeld een
beetje orde kunnen scheppen in dl' chaos,
een los eindJr pikken uit de knoop. Ik bl'n er
als geestelijk verzorger vooral om besçhik-
haar te zijn, ruimte re bil'den, rust te geVl'n,
om te kunnen en durven ingaan op fund,l-
lIIemele levensvragen.' En Illeer algemeen:
'Geestelijk Vl'r7.orgl'fS mOl'ten wars zijn van
begrippen als 'resultaten bl'halen' en 'doelen
bereiken'.
'Praten owr zingeving l'n over levensvragen
is trouwens niet het 'alleenrecht' van dl' hll-
nlJnistisch geestelijk verzorger. Er ziin ook
maatschappelijk werkers en vrrpJeegkundi-
gen die hil'fOver praten met patiënten. Het
beroep van gL'CstcliJk verzorger is cr juist op
gericht om die vragen te vertalen in Icvl'lIS-
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beschouwelijke vragen.'
Overigens is :\Iieke Mathijse cr in Duin en
Busch wel in de eerste plaats maar niet al-
ken voor de patiënten, Ze geeft ook les aan
de interne opkiding voor B-verplcegkundi-
gl'n, doceert het vak psycho-socÎale hygii:ne,
zit onder andere in de voorbereidingsgroep
om te komen lOt de oprichting van een Ethi-
sche Commissie ('zelfbeschikkingsrt'cht is
één van de belangrijkste items') en ze bege-
leidt een groep fJm;lidl,den van patiënten.

VEEL liJDEN
'Op verwek van een verpll'egkundige wad
laatst een menl'er lla,1f mij doorverwezen.
W'e maaklen een l'erste afspraak, het ge-
sprl'k zou gJan OVCfl'l'n kind van hl'm dat
homofiel was. ,\la,u in de loop \'an dl' tijd
blcek dat deze patiëm een kind van NSB.ers
was. Hij had in Zlin jeugd wl'selijke dingen
meegemaakt. Moest in zu'n uniformpje
naar school, wl'rd uitgejouwd door de kin-
deren en veflll'dl'rd door de onderwijzers.
Hij mocht niet zijn wie hij was ... Voor mil
zelf waren dezl' gesprekken ook een hl'le
ervaring, want ik hen kind van een joodse
vader, Wij hebben iets gl'meen, drong het op
l'en gegewn moment tot llIe door, \¥le heb-
brn de ingrijpende, fundaillenteel menselij-
kr ervaring gellll'l'n cr niet te mogen zijn.
Nrr, ik heb helll dat niet I'l'rteld. Bij del('
lIlan had Ik bet lIltuïtieve gl'voel dat ik dat
nid moest dOl'n. Zo veel lijden, 70 veel
schuld. Hoe kom Jl' daarlllre in het reine?'

:\liekr legt l'r de nadruk op dat geestdijk
verzorgers in de eerste plaats zèlf goed moe-
ren kunnen omgaan met lijJl'n. Het mag hen
niet onberoerd laten war I-l'allemaJI krijgl'n
te horen.
'Mensen wordl'n hirr opgenumen vanwege
hun zit'ktr. Er zijn patiënten die lijden onder
gigantische angsten, onder vcrdfll't en
schuIJge\'oeiens. Hd IS meestal een tfleste
weg dil' voert naar l'ell psychiatrisch zirken-
huis, Als ik hier het terrl'lll hetreed, wordl
her lijden voor mij als het ware tastbaar. Ik
vod het dan lil ;11mijn porii:n, Angst waar-
lllee niet tl' Il'vl'n valt, wurgende schuldge-
voell'ns waaronder mensen gl'bukt ~aan,
Soms kan ik tl'gen een patiëm7.eggen: wat jij
vuelt, heb ik ook, dat is algcllln'n menseliik.
Dat kan dan hl'CI troostend zijn, zolang ik
hl't nil,t breeduit over mezelf ga hebben.
\¥lam aan lijden zit ook een exi~telUiële
bnt. Dil' dimensie probeer ik tl' pakken,
daarover probeer ik te praten, in de hoop
dat de patiëm zich wat minder schuldig of
angstiggJat voell'n en wat meer H'rtrouwen
in het leven krijgt.'

NOOIT OPDRINGEN
Ze begon laat met haar opleiding voor hu-
manistis(h geestelijk Vl'f70rger. Ze was toen

]9. 'Een goede opleiding waar je vrel [l'ert,
maar in de praktijk moer je ook werr hl'eI
veel afleren.' Ze legt uit dat in het geesrelijk
werk wordt gezocht naar wat menSl'n moti-
vrert, in beweging zet, naar wat hel Icven
zinvol mJJkt. Hl't is een weken naar bete-
kenis,en, waarden en mogelijkheden. ,\laar
cr wordt nóóit iets opgrdrongen, hoogstens
iets aangerl'ikt. 'Stagiaires, die vaak in hun
el1lhousiasme héél veel willen, plaats ik het
lidst op een psycho-geriatrische afdeling,
Vaak weten ze zich de eerste keren geen
raad. Stel je voor: jr komt voor het eerst op
een afdeling waar \'eel delllellle en soms
agressil've mensen zitten. Wat ga je doen?

Zeg Je de7.l' mensen gedag? Blijf je staan of
ga jr zitten? En waJr dan, naasr de verpleeg-
kundigr of tussen de patii:ntl'n? Da,u sta je
dan tr schutterl'n met JI je kennis en goedl'
bedoelingen! Kom Je de volgende keer l'n
denk jl'; gelukkig, daar 7.it dl' patiënt met
wie ik vorige week tenmlllstl' wel contact
kon krijgl'n. I~lijkt die je toevallig niet meer
tr herkentll'lI. Je eigen bebngrijkheid wordt
voortdurl'nd ondermijnd. Het Il'ren omgaan
met je rigen gevoel van onmacht ISdan ook
l't'n vereisle voor dl' geestelijke verzorging
hier. Een stagi;lÎre die dat oppikt is I'our mij
eell goede.'

Aaron Wallega behoort tot de batste lich-
ling van het Humanistisch Opleidings Insti-
tuut - dat zich inmiddels el'n universitaire
status heeft \'l'rworven. Hij heeft de vuur-
prod al achter dl' rug.
'Bij de sprong in de praktijk ~tuit Je op een
hdebod dingen die je op Je oplriding niet
leert. ,\!Jar toen ik hil'r als stagiaire kwam,
was het ook weer niet zo hed vreemd voor
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mij. Ik woon hier namelijk vlak achter en
sinds een jaar of vijf kunnen buurtbewoners
vrij wandelen op het terrein.
Ik kwam tijdens mijn stage terecht op een
geriatrische woonafdeling en een gesloten
afdeling. Die laatste is eigenlijk wal wordt
genoemd een draaideur-afdeling. Dat geeft
de situatie goed weer: veel oud-patiënten,
ook jonge mensen, komen terug omdat ze
het buiten de poort niet redden. Dat is tra-
gisch om te zien.'
Ook hij vond het moeilijk om zich als kers-
verse stagiaire te presenteren aan patiënten
en medewerkers. 'Ik wilde me niet opdrin-
gen, cr lopen al zoveel mensen in en uil op
zo'n afdeling. Ik heb me bescheiden opge-
steld en afgewacht tot de mensen me leerden
kennen en uit zichzelf naar me toekwamen.
Zo heh ik langzaam contacten opgebouwd.
Gesprekken gaan vaak over dagelijkse din-
gen, je hebt geen bedenktijd en moet snel een
antwoord geven dat bij je past, zonder dat je
kunt nagaan of het theoretisch allemaal wel
klopt.'

Eerder liep Ajron Wallega stage in een Huis
van Bewaring. Een vergelijking met het psy-
chiatrisch ziekenhuis verleidt hem tot de op-
merking: 'Ik weet niet wat erger is. Ik ken
hier in Duin en Bosch veel patiënten die zich
heel goed bewust zijn van hun situatie. Juist
daarom is het zo pijnlijk. In het Huis van
Bewaring heerst meer duidelijkheid: de ge-
vangenen weten vaak hoc lang het nog zal
duren voor de deur weer opengaat. En hier?
Alleen voor buitenstaanders lijkt het alsof
de poort altijd openstaat .. .'

MACHTELOOS VOELEN
Stuit een humanistisch geestelijk verzorger
in de psychiatrie vaak op dilemma's? Mieke
Mathijsc: 'Ik ontmoerte een mevrouw die
tegen haar zin kunstmatig gevoed werd. Op
uitnodiging van het team raakte ik berrok-
ken bij de behandeling. De patiënte gaf dui-
delijk aan niet meer te willen leven, Zij bleek
door een psychiater psychotisch verklaard
te zijn, dus niet in staat zelf beslissingen te
nemen. Wat ik deze mevrouw nog te

bieden? Invloed uitoefenen op de behande-
ling kon ik niet. Ik kon alleen naast haar
gaan staan en het helpen volhouden, De
verpleging vond dat de patiënte toch mee
aan tafel moest, al werd ze kunstmatig ge-
voed. Ik heb de vraag aan de orde gesteld of
het voor haar nog moeilijker gemaakt moest
worden dan het toch al was. Daar zijn wc

•over gaan praten.

Stagiaire Aäron Wal1ega vindt dilemma een
zwaar woord, maar stuit wel vaak op din~
gen die heel erg zijn voor patiënten en waar~
bij hij niets anders kan doen dan berustend
de handen in de schoot leggen. 'Ik was nog
maar net hier toen ik een mevrouw ont.
moene van wie ik meteen dacht: zij hoort
hier niet, ze zou best naar een 'betere' afde-
ling kunnen waar meer mogelijkheden zijn.
In een gesprek met haar gaf ze duidelijk aan
dat ze het cr absoluut niet over wilde heb-
ben. Ze was ervan overtuigd dat deze afde~
ling in de psychiatrie haar eindstation zou

Het leren omgaan met
je eigen gevoel van
onmacht is voor de
geestelijke verzorgers
hier een vereiste

zijn, dat cr geen weg terug was. Ik moest
haar keu7.e respecteren, maar wat vond ik
dat moeilijk! Mijn instelling zegt dat er al-
tijd, hoe dan ook, hoop moet zijn.'

INSPIRATIEBRON
Gevraagd naar haar inspiratiebronnen,
noemt Mieke naast de humanistische le-
vensbeschouwing 'nieuwsgierigheid'. 'Ik
ben ontzettend nieuws~erig. Niet meer
naar kennis uit boeken, maar een honger
naar innerlijke wijsheid. Ik wil weten wat
een patiënt beweegt, wat voor hem of haar
het leven zinvol maakt. of niet meer zinvol
maakt.Waarom de dingen zijn zoals ze zijn.
Ik had wat dat betreft geen mooier vak kun-
nen kiezen. Het is me op het lijf geschreven,'

Het interview is afgelopen, Mieke Mathijse
heeft een afspraak om langs de zee te wande-
len met een mevrouw die zeer depressief is.
'Ik weet dat ze veel van de zee houdt en hoop
dat ze zich een beetje beter zal gaan voelen.
De zee is zo prachtig. Zo beukend en meedo-
genloos als het stormt, zo lieflijk en zono-
vergoten als het mooi weer is. En vooral: het
gaat altijd maar door ... Ik hou van de zee,
van mensen, van het leven.' •
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ENEGIEGEBRUIK IN
INDUSTRIE KAN

DRASTISCH
OMLAAG

Deel 6: Industrie en bedrijfsleven
Deel 7: Energie

Het gaat slecht met de natuur en met
het milieu. Datweten we wel, maar

we willen nog niet echt aan de
konsekwenties. Want dan moeten we

er wat voor laten, moeten we ons
denken en doen drastisch veranderen.

Een ekologische revolutie lijkt de
enige mogelijkheid om te bereiken
dat Nederland nog vele generaties
mee zal kunnen. Daarvoor is het

nodig dat er snel wordt ingegrepen.
Want later iste laat.

Reden genoeg voor de redaktie van de
Humanist om een serie artikelen te

publiceren die systematisch
informatie geeft over hoe het er nu
voor staat. En wat we kunnen en

moeten doen om uitzicht te hebben
op een schonere toekomst.

De visie en standpunten in deze serie
worden niet noodzakelijkerwijs
gedeeld door het bestuur van het

Humanistisch Verbond.
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Laat niet als dank voor het aangenaam H'r-
pOlen .. , Wie kent die kreet niet? Industrie
en bedrijfsleven verpozen aangenaam in Ne-
derland. Dat is duidelijk. :\taar dat er een
stuk schoner geproduceerd moet gaan wor-
den eveneens. De industrie in ons land is.
naast het verkeer, de landbouw en de dectri-
citeirscenrralcs. een ~role verzuringsbrun.
En lir:t:tl:.'t leer aal11ienlijk bij aan de \"l'fspil-
ling van grondstoffen in de vorm van de
enorme hoeveelheid afval die waler en bo-
dem verontreinigt.
De weg n:t:tr de [Oekom,r moet, bók voor
bedrijfslewn en industrie 111 het teken van
duurzaamheid en continuïteit ,raan. Nu met
meer uitsluitend bedrijfseconomisch. maar
vooral ook milieUlechniKh. Op langt." rt."r-
mijn vallen die twee begrippen toch sanlt."n!

WAT GING ER FOUT?
Na de Twet."dt."Wt."reldoorlog heeft Neder-
land in hoog tt."l11POgc"lodustralist'erd. Dit."
industralisatie heeft welvaart gt."brachr, ~e-
dnland uit het economische d,Il VJn de jaren
'30 en '40 gdrokken en cr mede voor ge.
wrgd dat we iJl één ~'an de rijkste landen rer
wereld leven. In de wederopbouw-euforie
van de j:tren '50 voerde de overheid de pu-
bliekscampagne ~Opgl'ruimd sla:tt netjes",
wa:trin een jongetje te zien was dat het pa-
pier van zijn ijsIC, ret."p.zakjepatJI en snoep-
goed keurig ndjes in de prullebak gooide.
Toch is cr iets misgeg:tan. \X'am hoewel
~opgeruimd netjes staat" is ons land, behal-
ve één van de meest welvarende, ook een

van de meest vervuilde landen ter wereld
geworden. Helaas moet worden gezegd dal
dl' industrie daar een bijwnder grote rol in
heeft gespeeld.
Als publiekelijkt." eye-opener fungeerde het
Lekkerke-rkschandaal: onze bodt'm bleek
vol te zitten met uirer,r gevaarlijkt' stoffen.
De ene ombulling mlgde op de andere; nu
wachten enkele tienduizenden helten op sa-
nering. Onbegonnen werk en veel fe duur,
en dus volstaat men met her sbJn van een
Jun wandje of het storten \'an t."en ~lecf-
la:tg".
Sinds I~sohestaat er een wct dit."het storten
van chemisch afval in of op de bode-m ver-
biedt. ,vlaar ht:1 ontheffingsbeleid is zeer
soepel, vooral voor chemisch :tfval dat (nog)
niet kan worden verwerkt. Aan dat te soerc-
Ic heleid llIoet snel een einde komen.
De overheid kan haar ontheffing,beleid he-
ter richten op het voorkóll1e-n van zulk bliJ-
vend afval, door verandering \'an dl' pro-
duktiewijze te stimuleren en omwikkeling
van nieuwe verwerking,methoden te inilië-
ren. Als Jat onmogelijk is moet dl' overht."id
bevOt'gd zijn het fahricageproces te ver-
bieden.

.\Iet absoluut milieu-onvriendelilke- pro-
dukten die in ht."l afvalstadiullI grote mi-
lieuprohlemen ve-roorzaken en waarvan dl'
producent de milieuschade niet bn of wil
voorkomen Joor \'erplichte inn:tme en \'l'r-
werking, mot:t her eenvoudig gnban zijn.
Hierbij denken we hilvoorbeeld ,I:tn cad-



rmum, waMvan de ~iftighl'id l'n ,<:h'Hklijk-
hl'id Hlor gaondheiJ l'n mi!il'u onomstoll'-
lijk V;lslstaall'n :tau PVC, •.bt rlll'devl"r,lnt-
woorddijk is voor hl't JioxlIll'prohll"elll.

INDUSTRIE EN ENERGIE
Onll" huiJigl" industril" is t:rg erwrgie-int"n-
sil"f I:'nvooTllallldijk gl"richt op de produktie
van grond,rotil:'ll, hasr,proJukten en hasis-
chernicllii'n uit bijvoorheeld aardolie, ;urd"
g:ts en l'rben, Dt: n'rwcrking van grondstof-
fl"n tot eindproduktl'n is van veel minder
hetekenis,
~1aar stn'ds mel'T l;lIlden die olil' en 'lnJert:
ertsen hebhen en bovendien over goed kopt:
energIe hes<:hikken lil de vorm ~.an wakr-
kracht, g,lall dezt: stap van ddfstuf tot basis-
proJukt ll'lf lt:((rn. Vuur Jie (111l'estalont-
wikkelings}lalldl'n bl,tl'krnt dit dat ze nit:t
LJngt:r al1el'n maar kwran<:ier van ~ol'dko-
pe grondstof llllkn 7jjn.
Voor Nl'dl'rland impli<:eert den' ontwikke-
ling Je noodza'lk over tr schakelen op ande-
re producten. Wat bijvoorbeeld te denkl'n
van dl' produClil' van l'nergiehesparingsm-
,r;lllatirs, duurzame enagiesystellll'll, mee-
tapparatuur l'n milieutechnologie? Ge7.1en
hl't rnondiall" karakter van de milieuprohle-
matiek zit in dergdi)ke producten beslrst
toekomst. Banken en ;HHkre inH'steerders
kunnl'11 een bl'lallgrijke hijdrage leveren
door milieuvril'lHldijke producten 11:' finan.
eieren en door tl. investeren in omieTllernin-
gen dit: milieuvril"nddijk wilkn pn)Jucen:n.
Het energieverhruik in de indu,trle Llrl11let

63°;', omlaag; mits de econornisl.he groeI
bescheiden blrjft, de prodllktiestructllur tl'n
guede wrandert (vall verspillend naar duur-
zaam), er t.Tn actid l'neq~lehesp'lTend bdl'id
wordl gevoerd bij de bednjven en we Ol\';
ri<:hten op meer hergebruik V,ln waardevolk
grondstoffen,

AFVALVERWIJDERING EN
-VERWERKING
De kone-termijnkostel1 van afvalverwijde-
ringen en .verwerking bepalen dikwijls d<:
keuze- V;ln de methode waarop het gebeurt.
~Ll<Ir de weg van de purtemOIllll"e is zelden
de Illl"est milieu~-rienddilke Wl'g, En is op
tlllge termijn zeker nil't rend;lhel. Door {II:'
kostell van de vl'rschilknde verwerkingsme-
thoden gelijk te trekktll kan ervoor worden
gezorgd dat gdd niet de bep'llenJe LIctor is
hij de keuzC"van de manier v-allah':llvuwer-
king.
Gescheiden inZ;llllekn van hllishouddiJke
en vergelijkbaar hedrl)kllval bi"dt dl' beste
g;Halltie voor ecu hl'rgeoruik van waarJe-
volk ;lfv;lkomporll'nten en ~'l"n milieuhy-
giënis<:h verJntwoorde verwerking van het
rest,lllt. De bonw van nieuwe verbrandings.
inst;lllatil's, wa:trnJOr pbnnen besuall,
moet dan ook worden ;lfgl'stemd op een
bdeid w;l;uin het voorkóml'n van ;lh.al en
11l'rgehruik op de eerste pb;lts komen, De nu
gl'planJe verbrandingscapaciteit (7,6 mil-
joen ton hlllshouJeli)k ril vergelijkh'lar be-
drijfsafval in 2000) is IC hoog en zal niet
stimuleren tot hcrge-hruik en vermindering

LEVFN
Li:VEN

van de afv:tlstroom. IlI!egendeel: het tn'kt
afval aan,
BeLlIIgrilk is het mogelijk maken van directe
schl'iding v:ln de organische fractie en waar-
demIIe onderdelen van afval (glas", papil"T,
textid, blik, maar ook hout, lood, olEe, rub-
her en op termijn ook kunststof zijn geschikt
voor hergebruik), Het klein chemisch afval
moet overal aflon(lerlijk worden ingl"za-
meld.
Voorts is het nodig te onderzoeken of er
nil'uwe mogelijkheden gevonden kunnen
worden voor het hergl'bruik van gescheidl'll
ingel.amelde componenten. Gemeenten
zouden een gemeellldilk afv;llplan moeten
opstdlc-n, waarin reinigingsdienst, krin~-
loopb"drijven, retourwinkels en andere be-
trokkenen samenwerken aan her slechten
van de ,üvaloerg. Voorlichting lal eeIl be-
langrijk onderdeel van zo'n plan 7.ijn.
Bedrijvl'll die ge-scheiden inzamelen wuden
in aanmerking moeten kOlllen voor subsi-
die, tenrnimre gelijk aan de uitgespaarde
verwerking,kosten, eventueel verhoogd met
l'en landelijk v;lslgestelde uitkering per ton
ingezameld maleriaal. De restfr;l<:tie (even-
tueel ouk de Compost fractie) kan het beste
verwerkt worJen in gecemraliseerdl' vcr-
werkingshl'drijven die olldl'r direct toezicht
van de landelijke ov.erheid ,taan.

INTERNE MILIEUZORG
Bedrijvl'n moeten ervoor zorgen dat ze alle
milrl'l1\"oorschriften naleven. Bedrijfsinter-
lil' milieulOrg dus; het "doorlichtl"l\~ van
het hedrijf op milirll<lSpecten (,.auditing ") is
da'lTbij een nuttig hulpmiddel. Bedrijven
mogen het opzelten van intl'Tlll' milieuzorg-
systemen n;llUlirlijk niet gaan gebruiken UI1\
owrheidscontrole te ontlopen. Een tweede
risiw is dat alkrlei gegevens, wals de uit-
komsten van dl' auditing, niet open haar
wordl:'l1 gem:takt.
Daarom moel leder beJrijf verplichl wor-
den laarlijb een l1\iliellversla~ te schrijven,
an'lloog aan het fin,lnciële jaarverslag. Zo'n
ll1iliruwr~lag moet openbaar zijn en wor-
dt:n goedgekeurd door een erkend milieu-
accountant,
Ik ovC"rheid moet de bevoegdheid hebhen
0111in hl'P'l'llde gev;lllen een bl'drijf te ver-
pli<:hten tot l'en externe doorli<:hting. Om-
wonenden en milreu-organisaries 1lI0eIl"n dl'
overheid om zo'n doorlichting kUlIlll'n ver-
zoeken. •
Gl"bruik lllaken van duurzame elll'rpebron-
nen is êên van de hoofdpijlers onder een
nieuw milieuhdeid. De voorraJen fossiele
hr;lndstoifell, die in miljoenen jaren zijn op-
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gebouwd, hebhen \\e in honderd iaar tijd zó
massaal aangesproken dat ze nu al beginnen
up te raken. Dat geldl vooral voor gas en
olie; voor sIeenkooi wat minder. De hoogste
tijd kortom om n'n fundamenteel anden'
keuze te maken. Ook al urndat de produc-
tieprocessen die noodzakelijk 7.ijn bil het
opwekken van energie uit fossiele bwnd-
stoffen hijwnder vervuilend zijn, Wc be-
schikken over de techniek om het anders te
dom. Nu moeten we dat (Jok nog willen!

ENERGIEBESPARING
Na dl' oliecrisis van 1':173 maakre Keder-
land een grootscheepse start ml'! energiebe-
sparing; in de economische euforie van de
jaren '80 is de belangstelling voor brsparen
werr goeddeels weggeëhd.
Niettemin IS hesparen nog altijd de gemak-
kelijkste, schoonste, 7.uinipte en hovendien
heste manier om het energIeprobleem op te
lossen, In de huishoudelijke sfeer, bijvoor-
beeld:

isolatie van muren, vloeren en dak. Be-
spaart 30 à 40%.
aanvullende isolatie met nieuwe materia-
lt'n. Bespaart 60%.
bt'sparende kookapparatuur. ne,paart
25%.
andere besparende huishoudelijke appa-
ralllur. Bespaart tot 70%.
mergiezuinige lampen. Bespaart 30%.

VAN VUIL NAAR SCHOON
\\'anneer er niet overschakelen van ~vuile"
energie nJar "schone" energie, zal het kool.
zuurgehalte in de atmosfeer fors hlijven roe-
m'men. Koolzuur (COl) JrJagr ertoe bij dat
de a;ude de zonnewarmte beter vasthoudt,
als gevolg waarvan de temperatuur stijgt;
het wgrnaamde ..broeikaseffect". Om de
C01'UihtoOl te heperken stellen de nJtuur-
en milit'u.organisaties voor om:

COrheffingen in te voeren op fossiele
brandstoffen, opdat COl-armere brand.
stoffen, energiebesparing en duurzame
energiebronnen een gunstiger ..concur-
rentiepositie" verkrijgen;
mrt de ophrengst van deze heffingen
energiehesparing te stimu1crl'n;
géén nieuwe kolencentrales te bouwen
(een gascelllraie kelll slechts de helft van
de COruitstoot van l'en kolencemrale);
het gebruik van warmtclkrachtkoppeling
\'erder Ie stimuleren.

OVl'rigclls is hel niet alleen de H'fbrówding
van fo,sielr hemdstoffen die natuur t'n mi-
lil'u schade berokkent. Ook dl' winning er-
van heeft hoog,f ona,mgename gevolgen.
!Jenk aan oliel'ervuiling op zee, kolenher-

gen en andere Iands(hapsaanrastingrn. Van
vuil naar schoon is geen eenvoudige weg,
maar zeker niet onmogelijk, \X'd gaat het
erom de jUiste keuze 11" maken.

De bezwaren van kernenergie zijn van l'en
hed andere aard dan die \'an fmsiele ener.
gil'. De kans op ongelukken in ct'ntrales
door mensclijke fouten of storingen blijkt
veel groter Ic lijn dan mcn ons vóór Tsjerno-
byl wilde laren geloven. Het afvalprohleem
is geen stap dichter bij een oplossing geko-
men; toekomstige generaties zitten cr voor
duizenden jam1 mee opgrscheepr.
Verder begint de grondstof - uraniulII - nu
al schaars re worden en is de winning van
uranium bijzonder schadelijk voor mensl'Jl,
natuur en milieu. Kernenergie is bovenal
onnodig. Er lijn volJoendl' echt schonr en
veilige alternatievcn wa,ltJnee in de lOe-
kom,t onze energiehehoefte kan worden ge-
dekt.
\'(.'arnltek rach tkoppel ing, zon ne-energlr,
wimknergie, biogas el! waterktacht". cr is
wel el'ns 0111 gelachen. Toch kan Nederland
in 2050 goedJeeIs op deze energiebronnen
~dr;taien". Voorwaarde is wel dat wc ecbt
werk maken van energiebesparing - maar
Jat moet toch. Een andere voorwaarde is
dal we research blijven plrgen met betrek-
king tot die "alternatie\'e~ energiebronnen
- zoals dat met de "kLIssicke" energiebron-
nen ook SIccds is gebeurd, Als Nederland nû
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werk gaal maken van de re~earch op dal
terrein, kan ons hedrilfsleYen wellichl nog
een flink det'! van de achtl'rsland op bnden
als Italië en Wesl-Duitsland inlopen,

Het enl'rgieyerbruik bn heel wat dalen zon-
der dat we vervallen tol een "oorlogsecono-
mie", Zoab de ~tudie ~Onheperkt houd-
haar~ aantoonl. i, In een sitllalil' wa<lfin we
uitsluitend gebruik maken van de duurzame
energiehronnen in 20'10 in ieder geval bet
welvaartspeil van 1':lSO onaangetast. Het
welzijnspeil daarentegen zal vrt'! boger lig-
gen: cr worden niet minder, maar andere
produnen en dienslen verkochl, terwijl het
milieu onaangelasl blijft. \Vt'!yaart is niet
langer idl'lllick aan het verlies van allerlei
"milieugOl'deren", maar een synoniem voor
een schoon land, met schoon drink- en
zWl'mwalt."r. frisse lucht. een gczondt." bo-
dl'ln en le\"t."nsrUimle voor flora en fawu.
Zo'n samenleving is niet noodzakelijk min-
d •.•r dynamisch d.Ul de huiJigl'; de yeronder-
'Ielling dal meer aandachl voor onze natuur
en ons milieu tOl l'en statische en ,chrale
maatschappij leidt, is nergem op geba~eerd,
De absurde veronderstelling dat méér eco-
nomische groei nodig ISom de milieuproble-
m•.•n op Ic lmsen IS al helemaal beZiJden de
waarheid. Technologische vernieuwing, in-
spelen op llIellWt."ontwikkelingen, Innova.
tic .. , juist in een energiezuinige en mi-
lieuvriendelijke s;ll11enleying vereisen die 7.<1-
ken pnlllanenle aandacht en in7_el.

ZONNE-ENERGIE
De op dilmolllent meest veelbelovende ..al-
ll'rnatieye ~ energiebron is de zon. Alle leyt."n
op aarde llrijft op zonne-energie. vastgelegd
door de groene pi amen, ~Iet hehulp van de
in fossiek brandstoffen opgeslagl'n zon ne-
rnergie wordt al eeuwenlang grstookl, ge-
kookt en geproduceerd. Nu de fossiele
hrandstoffl'n oprah'n, kunnen wc OYl'r-
schakelen op direktl' aanwending van zon-
n•.•-energir. Dat kan met behulp van zonne-
cellen en 7.onlll'collectoren. Zonnecellen 7_el-
ten zonlicht met een heel behoorlijk rende-
melll 0111in electricileit, Zonnecollectoren
wanllen een vloeistof op, die de warmte
ven'olgem doorgeeft aan water of lucht. Op
do.e manier dragen zonnecolleL-roren bij
aan de verwilrming \'an ruimten of de
warmwatervoorzil'ning (zonm'boikrs), Een
combinatie \'an beide systemen levert ruim-
tewinst l'll een hoger rendemelll op. Vooral
inJapan is men zeer vcr gevorderd met lech-
nil.ken op het gebied vall wnne-energie.
Zonnecellen pla,lTsen is d,lar nel 7_0gewoon
als dakpannen leggen of hehang plakkt."n.
Zonnecellen meI siliciulll verdiencn uit 1111-
lil'u-oogpunt de voorkeur, omdat Je alter-
IWlieyen, galliulllarsenide en cadmiumsulfi-
(Ic, schadelijke SlOffen zijn. Zonne-energie is
olleindig, kost gl'en fos~1C1chranJstoffl'n rn
loost veelluinder warmte 1ll het milit."u dan
tr,Hlitiolll'le energiebronnen. Hoc meer op-
slagcap,lciteil voor warmtt." cr aan zonne-
energie-systemen kan worJen gekoppeld,
hoc hoger het rendt."lllent. Om het ruimte-
beslag zo beperkt mogelijk te houden, zijn
zonnl'panelcn op dolken van huizl'n el'n goe-

Een pannetje met aardappelen gekookt op
7onne-energie: schone, goedkope en snelle
energie,

de oplossing. Grootschalige toep;lssing, biJ-
voorbecld voor kasverwarming en electrici-
leitsopwekking, Ha,lgl enkele lientallen
vierkante kilollll'tl'rS ruimIe. Op den duur
kan 7.onne-enrrgie een groot deel \'an onle
energiebehorfte dekken. Nu al zou 60 à
70% van de vuwarming van huizen en
openbar •.•gebouwen door de zon kunnen
worden geleverd. Bij nit."uwhouw zelfs bijna
100%. In de industrie kan zonnewarmte
ongeveer l'en kwart vall de energiebeboefte
dekken, in dl" glastuinbouw de helft. Ook
~import" van zonne-energie uit (sub)tropi-
,che landen is dl'nkhaar. De zonne-ener-
gil'tl'chniek ontwikkelt zich nog stl'cds; ho-
gne rt'nJ •.•menren zijn in de toekomst zrh'r
mogelijk.

WINDENERGIE
Het gebruik van windenergie in OllS land is
al lO oud als de weg naar Kralingen. Het
m'llen yan graan en het bemalen van de
polders gebeurde op windenergie; nu ziJn de
oude molens vooral toeristische attracties.
,\\od •.•rnl' windturhines wekken elektriciteil
op en kunnen em belangrijke bijdrage leve-
ren aan een milieuvriendelijke energievoor-
Zll'llIng.

Er i~ wel een a'1I1tal voorwaarden waaraan
rurbines moet voldoen. Zij moeten 70 ge-
plaatst wordt'n, dat zt' niet in de baan van
trekvogels staan. Er moct worden gelet op
gduidsO\.t'rlast, En om ontsiering van het
landschap tegen te gaan is het raad7aam
turbines vooral op industrieterrt'inen, ha-
vengebit'den en Sportl'omp!t'xen te plaalsen.
Het grote windaanbod in Nederland impli-
cent dat wt."ook t'en groot aantal turbine,
kunnen neerzetten. Hoeved er nodig zijn
hangt ondl'r andere af van dl' mate waarin
gebruik wordt gemaakt van andere duurza-
ml' energirbronnen.

WATERKRACHT
Behal\'e uit stromend water (beken en rivie-
ren) kan ook Uil zeestromingen, getijdebe-
wegingen, golfbewegingen en uil verschillen

in zoutgehalte of watertemperatuur energie
worden opgewekt. Bij Hage~tcin en bij hel
Limburgse Linne funktioneren nu al water-
krach tinsta llaties. Zoethout -walt'rinstalla-
tics in de Waddenzee en dl' delramondingen
zijn niet goed voor het milieu en de natuur.
Het \'erschil tussen eb en vloed i~ bij ons te
gt'ring voor getijde-energie, maar golfener-
git' 7.OUeen redelijke bijdrag •.•kunnen le-
\'eren,

AARDWARMTE
De warmIe die diep in de aarde aanwt."llg is,
kan worden aangewend als en •.•rgiebron. In
feite geen duurzame f'n •.•rgiebron, want na
ongeveer dertig jaar is zo'n bron uitg •.•put.
Hl't door de aarde verwarmde watt'r uit be-
paalde steenlagen pomp je omhoog t'n kun
ie gebruikrn om kassrn en gebouwen te ver-
warmen. Onder ongevt'er liJ d •.•el van ons
land bevinden zich voldoende dikke warm-
waterlagen die voor exploitalie geschikt
zijn. Na "gt'bruik" moet hel water weer
worden tt'ru~epompl de aarde in; gehruik
waterlagen kunnen vervolgens weer worden
gebruikt voor hrt opslaan van zonne-rner-
gil'. Dus loch duurzaam,

BELEID
Het energiebeleid in Nederland moet dus op
lwee pijlers gaan rusten:

1. hesparing;
2. aanwenden van duurzame ener-

giebronnen,

Omdat de rijksoverheid het zorgt."11voor
morgen te vaak afvlakt tol het nemen van
maatregelen in de marge, nemrn verschil-
lende provincies en gelttrrlllen met succrs
het heft zelf in handen. Bijvoorbl'dd:

Zeeland geeft een tarief veel hoger dan
het landelijke VEEN-tarief aan ~troomlc-
vt'rantil'S door collectil'vf' windmolen-
coöperaties. In Noord-Holland en Fries-
land hestaan rxtra subsidies voor collek-
tieve windmolens,
Ved geml'enten hanteren ved strengt."r •.•
isolatie-eisen voor nieuwbouwwoningen
Jall landdijk wordt voorgeschreven;
Verschillende nutsbedrijvl'n verhuren, Je-
a~en of stimu1cren het gebruik van warm-
te/krachtkoppelingsinsta!1aties in beJrij-
vrn. Het stimuleren van en •.•rgll'besparing
mu Jan ook t'en landdijke verplichting
voor àlle nutsbedril\ .•.•n moeren zijn.
In Den Haag is t'l'n "besparing~team" ac-
tief, dal bewoncr~ vt'rtdt hoc ze op een
gemakkelijke manier energie kunnen be-
sparen. Zo'n team hoort cr in elke plaats,
voor iedl'rl't."n te zijn,
In friesland, Overijssel, Gelderland en
Utrecht gelden subsi(lil'regelingen voor
het stirnulerrn van energiehe~paring en
duurzame energiebronnen.

Bovenstaande initiatieven zijn het resultaat
Vanl'en ruwe inventarisatie, .'vlaar wat dui-
delijk is, is dat de landelijke overheid achlt'r-
hlijft en dus tekort schirt. Dal mOl't snel
veranderen. •
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B RI E V EN

Golf.crisis gouden kans
voor de wereldvrede
De cartoon in Je Humanist van
augustus/september ov(r Je po-
sitie waarin SadJam Hocsscm
zich bevindt. laat aan JuiJdijk.
hl'id niets IC wensen OVl;"f. De
betekenis van de toenadering
tussen Oost en \"h's! overstijgt
echter ecrre de po,jtit" waarin
SadJam Hocssein zich hevindt,
daar ZIj alles O:g1 Ovef het tiids-
gewricht waarin wij ons ~als
111cnshcid~ bevinden. Voor het
('l"rS! in de geschiedenis moeten
wij namdijk in S[Ja[ zijn om een
çrisis als die in Je Golf up het
humanit;lirt" in plaats van op het
militaire vlak ft' beslechten.
Da;lrvoor zal onze wereld evell-
wd eers[ mUl"ten wurden omge-
houwd vJ.n een internationale
srakll-an:J.rchi(' waann het
recht van de sterkste heerst (het
gedrag van SaddJrn Hocssein
cH'nals het Westerse wapenge-
kletter spreken wat dat bt"trdt
voor zi<.:h) tOl een mondiale
rechtsstaat onder auspiciën van
de Verenigde :-.Jatics.

WOUIer ter Heide (Langenholte)

HV moet z'n rol
gaan spelen
Bravo, ook al weer voor de vori-
ge Humanist (juni/juli 1990)!
Echter, hd melken van een kon
versbg (bldz ... 1H) over een n"r.
gadrring \-an de Verbondsraad.
blijft natuurlijk lTn suhjectin'e
la.lk. Geldt ook voor mij als ik
de mreste sprekers met com-
mentaar op het voorgestelt.k
HV-thema I'oor de komend •..j<l-
ren loch and •..rs beluisterd heh.
Meer \'an; Humanistis<.:h Ver-
nond, heónning, leer leh'r,
maar ga cr mee de samenleving
in, analysen en toels W:ICer alle-
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maal gaandt.' is, en schud wak-
ker, roer de trom!
\'l;'ant, nu zelf \'t'rder van deze
gelt.'genheid gehruik nukend, er
loopt veel s<.:hrd in onze samen-
leving. COllsumeren en koop-
kracht z.iln de wachtwoorden!
Matl'rialisme, uirputting van
grondstoffen, nceren van afval,
exploitalÎr van dier (en plant).
W'ie praat er nog over ethisehe
en morde waarden, over bt.'zin-
ning en over pas op de plaa{s~
Zl'er bimtt.'nkon wordt alles
ook nog eens overgoten met de
dikke, vale 'bagste gemene de-
ler' saus van de Europese Gl'-
meensehap.
Wat in miljarden en miljoenen
jaren upgehouwd is tot een deli-
caat e\'t'llwicht, wordt nu door
dl" mensheid bor en dom, in l'en
fra<.:tievan de rijd uit zijn t.'wn-
wi<.:ht gehaald . .\1er de desa-
streuze gevolgen voor hossen,
Cl7_onban, t•..mprratuur, grond-
water, regen, lu<.:ht, !Jndschap-
pen en noemt u maar op. Wij
halen het nog wel, maar hoc
Slaat hel srraks met onle kinde.
rl"n en kleinkindl"ren? Gud lost
d,tt op?
Nl"derland is een van de dichlst
n...volkre landen en hedt de l"r-
vanngen in huis om gids te wor.
den. De bevolking hier is rijp
voor bl"Zinning en a<.:til'! ,\Iaar
het wa(ht op n'll ont.,teking, op
een nek-uitsteker, op l"en lei-
ding. Zuals dl"stiids een NVSH,
l'l'n Amnesty IllIernational, een
Dokters zonder Grenzen, etc.
hun rol speelden op hun deelge-
bieden, zuu nu hl"t Humanis-
tisch Verbond h'lar rol kunnen
spelen in het overlevingsvraag-
slUk!
\X,'aar wachren wij eigenlijk op?
op dl' politieke partijen! Op dl"
kerken? Op Godot?

!co van der Willik (Veldhoven)

Opzettelijke
eenzijdigheid
Een aspt.'ct van de vier radio.
uitzendingell van de Humanisti-
sche Omroep Sti<.:htin~ (HOS)
ol'er Israël dat nog onl'oldul"nde
aandacht heeft gdlad is de op-
lettelijke eenzijdigheid ervan.
Zoals wa<lrschijnlijk \'ecl Il.den
van het HV Ilmn:r ik nooit n,ur

de ui\7.enJingl"n van de HOS.
Toen il"llund echter mij als lid
van het HV om mijn oordl"e1
ol'er de uitzendingen over Israël
vroeg, heb ik de bandjes opge-
vraagd en beluisterd. Deze ble-
ken volstrt.'kt eenzijdig anti-Is-
raël. In een uitvoerigt' brief aan
het huofdhestuur (HB) maakte
ik bezwaar tegen de l'enzijdig-
heid van de uitzendingen en
Wl"es op dl' averechtse effecten
hiervan op dl' dis<.:ussie. Ik vroeg
het Hg. of dit niet in strijd met
de hurnani,lischl' principes is"
Niet het HB, m,lar Je HOS ant-
woordde. Tot mijn verbazing
schreef de HOS; "Wc geven grif
IOc, dal onze uitzendingen vaak
eenzijdig lijn. Zo zijn le name-
liJk hewustopgezet. Wij geloven
niet in hl"t uil1.enden van hoor
en wederhoor."
Toen het HE ma,lr weer ge-
schrl"ven en nadrukkelijk ge-
vraagd, of de nu gehleken (J/u.et-
tdi/ke eenzijdigheid met in
strijd met de begimelverklaring
is. Het HB sluurdt' me een bnef
met zijn inmiJdl"ls bekende vcr-
kLuing ol'er Je uitzendingen
owr Israël. [n brid no(h verkla-
ring wordt de gewraakte el"nzij-
digheid zelfs maar genoemd.
Toen ht'b ik het voor de derd •..
keer geprobel'rd en het HE lJ.len
weten, dat de door de HOS n,l-
gt'strl'l'fde el"nzijdighcid mI)
'IPl'rt in ,trijd met de kenml"rken
v,ln het humanisme lilken. Ant-
woord; .,Uit dl.' wrklaring van
het hoofdbestuur moge implici-
leit hliJken d,lt wt.' uw opvatting
in dezen nil't delen,," Wa,nom
eenzijdigheid met lie principes
van hl"t humanisme zou kunnen
samengaan, legr het HB niet uil.
[n de verklaring roept hl"t HE op
zieh upl"n te srellen voor ge-
sprekken in eigen kring. Uit de
~antwoorden" op mijn hneven
n...grijp ik, dat deze oproep niet
I'oor het HII zelf gl'ldt.
In het augustllsiseptemnetllum-
tIll'r van Hum.mi,t verscht'en de
l"erkIaring van het HB. Erhij
staat: "Hl.t hestuur merkt daar
nug trr verduidelijking bij op
dat de ~verklaring op gl"l"nenkel
punt bl"oogt kritiek tI." leveren
op dl' vIer radioprogramma's,
maar bl'grip wil tonen voor de.
genen die zi<.:h niettemin ge-
kwec>r voelcn".~ (her de een-
zijdight'id van dl' uitzendingen
echrer geen woord.

Wal betekt.'nt dat? In de slatuten
van het IJV staat, dat hel huma.
nisme wordt gekenmerkt door;
" ... het streven naar l"en samen-
levlllg wa,lrin vrilheid, gl"rech-
tigheid, \'erdr.lagzaamheid, eer-
hied \'Oor de menselijke waar-
dighl'id en IIll'demenselilkheid
centraal staan." Ik HOS maak!
namens het HV l'n onder dl" vlag
van hel HV 0pzl"ttelijk eell7ljdi.
ge uitzendingen. Her HB weel
dit, negeert het echter en steit
duidelijk, ~l'en kririek op de uit-
zendingl'n te hebhen. Volgens
mij handelt het HP. daarmee in
strijd lIlet dl" kenmnken \"an het
humanisme. Sta ik in die mening
alken?

D. van Krevc1d (Zeist)

ReaClie \'an de HOS:

De Humanistische Omroep
Stichting hn"ft - inderdaad - op
eenziidige wijze een vit.>rtal ra-
dioprogramma's gema,lkt owr
de schending \'an meml'nrech-
ten in de door hraël be7.l'!le gt.>-
bil"den, Journalistiek - want
daarover ht'bben we bet- is gl'l'n
vorm van rechtspraak waarin
hoor l"n wederhoor mOl'ten It.,i.
den lOr een afgewogen oordeel.
Het gaat erom dat de gepresen-
rl"erde informatil' op betrouw.
ba<lrheiJ l"n juistht'id gl"wntro.
leerd is. Dat is op uitl'fst lOrg.
vuldigx wijze gebl'lmi. Dat van
de uil7.enJingen j!,C7-egdwordt
dar zij een onmiskenbaar amisl'-
miti,ch effect hebben, is dan
ook pil nl ijk. Pijnlijk nalllurlijk
voor de integere makas, maar
ook pilnlijk nmr de sra,H Israël
l'n hl'! joods israëlische verzet
Ier pkkkl', dat in dl' progr<lm-
ma's uitgl'brl'id a,m ber woord
kwam"
Het maken van l'l"nzijdige pro-
gralllma's door dl" HOS hel"ft
overigens niels Ie maken met be.
ginselverklaringen of bell'idslii'
nen" Wat niet inhoudt dat de
HOS geen traditie heefr in het
makt'll van eell7.ijdige program.
m'l". Zo hebhen wij altijd zeer
eenzijdige pmgramma\ gt'-
maakt over biJvoorbl"l"ld her
recht op euthanasie l'1t over hel
recht van homosexl1ekn op
vrije partnerkeuze.

Hcnk Smit
(H10f7iner HOS-bestuur)



RADIO & TELEVISIE

RADIO

DE VERBEELDING
IeJ~rczondag,
9,03 -9.30 uur, rauio 1
In oktoher bestet'Jt het litcrairr:
programma aandacht aan Je
volgende boeken en schrijvers:
7 oktober: 'Geheim dagboek
van crn puritein' van Samud
Peeps.
\4 oktober: Euna O'l\rlcll.
11 okrobcr:'W'cgcns mensen-
kennis gcslotm' van LH.
Wicner.
28 oktober: Enno Endt over Je
tachtigers.

HET VOORDEEL VAN DE
TWIJFEl
Iedere maandag,
12.05 -13.00 uur, radio 5

1 oktoher:
BASISINKOMEN
Het basisinkomen besta.u nog
altijd nil'( maar kent deson-
danks een lange traditie. Na een
ren'ntelijk sluimcn:nd bestaan
st3k her onlangs de kop weer
op, onder andere in de nieuwe
plannen van de FNV op het Te(-
rein van de sociale zekerheid.
Vanmiddag een programma
rond de ideeën achter het basIs-
inkomen, Wat houdt het precies
in - hl"t begrip wordt gebruikt
door zowel Milton friedman als
de I'I'R, die er bepaald niet het-
zelfde mee bedoelen, Hoe zijn
de bnsen van het basisinkomen
binnen de naderende Europese
eenwording~ En heeEr het bns
op meer dan een marginaal be-
staan - het arbeidsethos van de
jart:n negentig lijkt geen ruimte
Ie bieden aan het idee van een
basisinkomen,
Samenstelling: Erik Ho~en-
boom en Frans jennekcm.

8, 15,21 & 19 oktober:
LANDBOUW
Vier programma's over verle-
den, heden en toekomst van de
landbouw. ~1inder dan veenig
iaar geleden h,ldden koeien nog
een naam, vraten ze wat het
land van hun boer opbracht en
leefde de boer zelf in, van en met
het l:J.ndschap dat hij verzorgde
en onderhield. In hoog tempo is
sindsdien de landbouw veran-
derd en, naar steeds duidelijker
wordt, niet echt verbeterd. Niet
alleen het milieu kreeg zwaar te
lijden onder technologische
landbouw-innovaties, ook de

markt groeide uit haar voegen
waardoor kosten en baten in-
middels In geen enkele verhou-
ding meer staan. In de marge
van deze desastreuze ontwikke-
lingen groeide, tegen de ver-
drukking 10, de biologist:he
landbouw, De resultaten van
die werk-wijze en de veranderde
inzichten teil aanzien vall mI-
lieu. en andere vervuilingen,
hl:bben enOl: geleid dat vanuit
de politil:k dit jaar voor het eerst
geluiden te horen zijn U:1t de bi-
ologische Lllldbouw meer kan-
sen mOl:t krijgl:n. Tegelijkertijd
dringt zich de vraag op waarom
bol'rl'll niet massaal kiezen voor
aanwezige alternatieven, met
andere woorden: welke belan-
gen maken een simpele keuze
voor hetl"re landbouw minder
voor de hand liggend?
Redactie en samenstelling: Do-
mthc rorma, Rudie van Meurs
en Kees Vlaanderen

TELEVISIE

Zondag 7 oktober
21.30 - 21.50 uur
DE FAMILIE BAKKUS
DEEL 1: UIT ALLE MACHT
De nakenllc komst van de nota-
ris doet elk Lunilielid - met het
oog op I~akkus' erfenis. smelten
en veranderen lil een Iicfdn.olll:
maar vooral onderdanige neef,
lWa);er of zuster. :\taar ondanks
alle geforceerde s.redelievend-
heid blijkt meN en meer hoe
verdorven de familie-verhou-
dingen zijn m vooral geweest
zijn. Er lijken nauwelijks andere
drijfveren dan macht besta.ln te
hcbben in de familic Hakkus.
Re~ie: Rob van der l.mden

Zondag 14 en 18 oktober 1990
21.30 - n,oo uur
ISCHA
Nieuwe - vaste! - uitzcndtijd,
nieuwe redactie, zelfde locatie,
zelfde presentator, zelfde - twee-
wekelijksl: ' frequentie: beha is
terug voor een nieuwe reeks
ISCHA 's, zlln vrijmoedige
praatshow over actuele kwes-
ties waarin hij op eigen wijz.e
spraakmakende gasten aan een
spervuur s.an Hagen onder-
werpt.

Zondag 21 oktober
21..l0. 21.50 uur
DE FAM11.1E BAKKUS
DEEL 3: ALLEMAAL AF.
GUNST
Er blijkt'n meer erfeniskapers op
de kust, wat de familie voor een
kort moment tot een el"nheid
maakt. Eens {e meer blijkt dat
jaloe7.ie het slechtste in de mens
boven brengt. De vraag IS alleen
wie en wat nu het slechtste IS.
Omrouw of wraak, Lilly of
Bakkus?

Maandag 11 oktober
20.50 - 21,20 uur
YOY
Dit televisieseizoen start de Hu-
manistische Omroep Stichting
met een serie vierwekelijbe te-
levisieprogramma's voor en
over jongeren van veertien jaar
en oudl"r. YOY gaat over alle

Zondag 21 oktober
11.50 - 22.40 uur
DOODSrOOR
Film van Jack Janssen over de
beruchte spoorlijn die de Ma-
zambiquaanse kList met het bin-
nenland van Zuid-Afrika ver-
bindt.
Een eeuw geleden aangelegd
door de 'Nederlandsche Zuid-
Afribanschl: Spoorweg Maat.
schappiî, vervoert de spoorlijn
nog altijd Mozambiquaallse ar-
beiders naar de mijnen van
Zuid.Afrika en grondstoffen
naar de kust van ~tozambiqlle
die daar ingescheept worden
zonder dat het land cr een stui-
ver wijzer van wordt. Een eeuw
lang al lonkt de spoorlijn met
welvaart maar brengt v(Jorna.
melijk destructie.

mogelijke problemen, gebl"urte-
nissen en situaties waarmee Jon-
geren geconfronteerd worden
en waarover niet altijd even ge-
makkelijk gepraat wordt - in-
grijpende gebeurtenissen als het
overlijden van een broer of lUS,
wezenlijke problemen als onze-
kerheid, praktische situaties als
au pair zijn. Niet per definitie
loodzware, wel altijd serieus ge-
nomen onderwerpen. Per afle-
vering staat 'n onderwerp t:en-
traal waarover een aantal jonge-
ren - die gedurende een korte
tijd gevolgd worden. uitgebreid
aan het woord komt. Komend
seiwen wordt YOY om de vier
weken op maandagavond, Ne-
derland 3 uitgezonden. Vana-
vond de eerste aflevering, YOY
wordt gemaakt door Evcline
van Dijck en Nelleke van der
Drift.

Dood Spuor toont ren uud-vrij.
heidsstrijder die Mozambique
begin jaren tachtig teleurgesteld
heeft verlaten en met de film-
ploeg terugkeert naar het land
waarvoor hij ooit gevochten
heeft. Hil maakt de treinreis van
Maputo - waar het spoor in de
haven eindigt - tot aan de Zuid-
Afrikaanse grens, Tijdem zijn
reis ontmoet hij mensen die van
de spoorlijn afhankelijk zijn, en
keert hij terug naar lijn eigen
(veH.ets)verleden,
Camera: J\,le1le van Essen
Geluid: Ben Zijlstra
Momage: Leo de Boer en Ruud
;\Ionster
Regie: Jack janssen
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Hoofdbestuur: kosten dwingen tot beperkingen

De eerste ~'ergadcring van hel
hoofdbestuur na de zomer was
de blik alweer gericht op hef
volgend jaar. Door het Centraal
Bureau nog niet te verhuizen,
zal hel geraamde tckor! op de
bcgrOling in 1991 lager zijn.
maar altijd nog f 170.000,- Dat
is Icn:cl cn hel hoofdbestuur
lOekt naarstig naar middelen
om de inkomsten te ~'crgrolcn
en 1.0 mogcliik te bezuinigen op
acti\'ircÎlcn. aan de bijdragen
van de leden zal het niet liggen,
want de - overigens bescheiden -
groei van het ledental zef door.
Nog honderd leden cn we over-
schrijden na lien jaar weer de
grens van 16.000 leden.
Hoe l.uinig hel HV ook met de
beschikbare gelden om moet
gaan, heIligt in het voornemen
van het hoofdbesruur in 1991
voorrang IC geven aan bezin-
ning, ~'erdieping en vorming.
Dat is een moeilijke keus want

Scholingsdag audio
en video in groepen
Op 3 november bestaat er de
mogelijkheid voor begeleiders
van groepen om kennis te ma-
ken met het gebruik van audio-
en videomateriaal rond speciale
Ihema's. Op deze dag komen
verschillende zaken aan bod" Zo
zal worden ingegaan op hel ,'er-
schil tussen kijken en luisleren
en zal een speels gebruik wor-
den gemaakl van materiaal om
duidelijk IC maken hoe tol een
goede themakeule kan worden
gekomen.
Deze dag is ook een goede gele.
genheid voor de groepsbegelei-
ders om kennis te maken met
Maria I'elers die heilcam Vor-
ming lijdelijk komt versletken.
Aanmelding voor deze dag kan
door IC schrijven naar het HV,
Postbus 114,3500 AC Utrechl
t.a.v. Ariane Je Brauw. U kunt
ook belten: 030-31fH45. De
deelnamekosten lijn f 10,- (in-
elusief lunch). De dag ~"indt
plaalS in hel Landeliik Huma-
nistisch Centrum, Oudkerkhof
1I in Unechl, begint om 10.30
uur en eindigt om 16.30 uur.
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hel bestuur stelde al eerder vasl
dat in het HV geen activiteiten
worden verricht die onbelang-
rijk genoemd kunnen worden.
Nieuemin dwingen de kosten
lot beperkingen. De versterking
van de vereniging, publiciteit en
dienstverlening hebben in het
recenle ~'erleden betrekkelijk
grote nadruk gekregen. BelÎn-
ning op de kwaliteil van hel le-
ven is t}"pisch de functie van een
levensbeschouwelijk genool-
schap. Ook dat verdient dus de
aandacht. Er komt zelfs een per-
manente Adviesgroep Bezin-
ning om de vereniging meer dan
vomheen Ie kunnen voeden met
goed voorbereide stukken die
,"erdieping van waarden en nur.
men be~'orderen. In de Ver-
bondsraads\"ergaJering van 6
oktober zullen al dele plannen
worden getoelst aan de opvat-
ringen van de vereniging.

Humanistische ethiek
in Amersfoort
'Humanisme, ethiek en huma-
nistische elhiek' is het onder-
werp dat hoofdhestuurslid
Henk Smil zal bespreken op
wndagmorgen 21 oktober om
10.15 uur. PIaais is het Huma-
nistisch Ouderencentrum 'De
Eemgaarde', Dorresteinseweg
49 in Amersfoort.

Oprichting
werkgroep ecologie
Maanen Box wil graag een ge-
spreks- en werkgroep over eco-
logie oprichten in de pro,"incie
Zuid-Holland en Unechl. Wie
doet mee? Voor meer informa-
tie kunt u bellen: tel.nr. 01827-
5"496

Over aids
in Winterswijk
Hoofdbesluurslid Serge Ydo zal
op maandag 8 oklOber \"erslag
doen van de standpunten van
het bestuur van het HV over het
onderwerp aids. Uileraard 1.al
er na lijn inleiding ruimschoolS
gelegenheid zijn voor discussie.
De avond begint om 20.00 uur
in 'De Berkhor, Waliènstraat
33 in Winterswijk.

jana Beranová
in Winterswijk
'Als niemand luistert naar
niemand, vallen cr doden in
plaals van woorden.' Dit is een
bekende lekst van een poster
van Amnesty en geschreven
door jana Beranová. Zij zal op
maandag 5 november pralen
over cuhuur en polilick in T sje-
eho-Slowakije. De avond begint
om 20.00 uur in 'De Herberg',
Groenlmeweg 60 in Winlers-
wijk.

Coornhert
in Gouda
Dit jaar staat onder andcre 10

het leken van Dirk Volckensz
Coornherl. Op maandag 29 ok-
lober ui in de SI.janskerk de
n3tionale Coornhenherdenking
plaatsvinden met een hed speci-
aal programma. U kunl er alles
over lezen in hel programma-
boekje dat ~"crkrijgbaar is bij de
VVV in Gouda, te1.nr. 0182R-
13508.

Feminisme
in Gouda
Op woensdag 17 oktober zal
hoofdbestuurslid Greetje den
Ouden cen lezing houden over
hel onderwerp 'Humanisme en
feminisme'. Zij is ook ~'oorziuer
,"an de Emancipatieraad. Plaats
is de Zuidrandflat, De la Reij-
laan 10 I in Gouda. Aanvang:
20.00 uur,lOcgangspri;s f 2,50.

Geestelijk raadswerk
in Dordrecht
Op zondag 14 oktober zal de
heer Sulman ccn leling houden
o'"er hel geestelijk ra3ds ••••.erk in
de krijgsm3cht. Plaats is het ge-
bouw van Humanitas,johan de
WillStraat 21/2.1 in Dordrcchl.
Aanvang 10.30 uur, zaal open
om 10.00 uur.

Sex als gevaar
in Deventer
De ,"oorziuer van de NVSH,
Miep de Groot, zal op dinsdag
n oktober een inleiding hou-
den over het onden~'erp 'Sex als
gevaar?' Plaats is Singelstraal
31 in Deventer, aanvang 20.00
uur.

Over eenzaamheid
in Den Haag
'Eenzaamheid, een menselijk
gegeven?' is het thema van een
avond op donJerdag 15 okto-
ber in hcl Humanistisch Cen-
trum aan de Laan Copes ,"an
Caltenburch 72 in Den Haag.
Humanistisch geeslelijk raads-
\'TOUW Els van der Meulen-Hoe--
sen zal dan ingaan op vragen
als: Hoc definicer je eenzaam-
heid, hoort het bij het meos zijn
en wat hebben eenzaamheid, al-
leen zijn, samen zijn en intimi-
teil met elkaar IC maken? Aan-
vang 20.00 uur.

Kwaad en leed
in Amsterdam
'De plaats van kwaad en leed in
Je religieuze levembeschou-
wing' is ~"oluÎf het onderwerp
van een forumbijeenkomsl die
De Vrije Gemeente organiseen
op zalerdag 10 oktoher. Spre-
kers zijn R.H" Knegtmaos, B.
van GinkeI, F.A.E. Wagemaken
en P,Smits. De bijeenkomst
vindt plaats in de johannes Ver-
meerstraai 19 in Amstcrdam en
Juun van 11.00 ULOrtol 13.30
uur. Toegangsprijs is f 7,50

Kunst, architectuur
in Amsterdam
Op de dinsdagen 9 en 23 okto-
bcr worden cr lezingen gehou-
dcn in het kader van de I;}'clus
over 'kunst in het le\"Cnvan nu'.
Op 9 okiober wordt W. Beeren
verwachl, directeur van het Ste-
delijk Museum, en op 2.1 okto-
ber de heer van der Weiden, do-
cenl aan de Universilell van
Amsterdam. Hij zal het hebben
over architectuur. PlaalS: Rcy-
nier Vinkeleskade 64 in AmSler-
dam; om 19.30 uur is cr koffie
en thee, om 20.00 uur (precies!)
beginl de le1.ing.
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Coornhert in Eindhoven

HV-Zutphen
bestaat 40 jaar
Op zaterdagmiddag 6 oktober
zal in de Hanzehof in Zutphen
een jubileum-manifestatie wor-
den gehouden ter gelegenheid
van hel 40-jarig bestaan van de
afdeling. Het HV heef! in de 40
jaren \"ao haar bestaan '-cel tot
stand gebracht, ook in ZUlphc:n.
Zo wordt op alle openbare ba-
sisscholen in de hele streek lcs-
sen humanistisch vormingson-
dcrwijs (HVO) gcgc\'cn. Er is
een huolanistisch verzorgings-
huis cn in het Nieuw Spinaal cn
veel andere verpleegccntra zijn
humanistische geestelijke raads-
lieden wcrklaam. Humanisten
zijn verder actief in de ontwik-
kelingssamenwerking (HIVOS)
cn de gccstclijke verzorging in
het leger. En bij een uitvaart kan
een beroep worden gedaan op
een spreker die van uil hel hu-
mani~me de plechrigheid mede
vorm kan geven.
Op de juhilcum-manifeslatic
zullen al dele aspeçten van het
humanisme in korte presenta-
tie~ aan de orde komen. Er i~ een
keuze uil 20 verschillende on-
derwerpen, waarhij naruurlijk
ook een di~cu~~ie over het hu-
manisme zelf hoort.
De middag beginlom 14.00 uur
met een gezamenlijke bijeen-
komst in de schouwburgzaal.
Greelje den Ouden.Dekkers,
boofdbestuurslid van bel HV
houdl dan een korre inleiding.
Hierna gaat men uiteen in inle-
ressegroepen.
Een programma met gralis in-
schriifkaar! is \'Crkrijgbaar bij
de balie van de Hanzehof of via
tel.: 05750.24705.

Op woemdag 31 okwber orga-
niseer! de afdeling Eindhoven
e.o. een bijeenkomsIonder het
molto: ••Coomherc, wlcrantie
en geestelijke ,'rijheid ~. De heer
F.A. de Leeuw- wethouder van
onderwijs, sociale zaken en ge-
LOndheidslOrg - zal hierover
een lezing houden. Daarna ,'olgr
een forumdiscussie over war een
pluriform aanbod "an geeslelij-
ke vel7.orging betekem voor
mensen in instellingen ,'an ge-
zondheids- en/of bejaarden-
lOrg. Aan de hand van een ,'ijf-

Cursus Omgaan met
stress en emoties
Het HV-Deventer organiseert
vanaf 22 oktober op 5 maan-
dagamnden (om de 14 dagen)
een cursus rond het thema om-
gaan meI slress en emolies. De
cursu~ is bedoeld voor al dit:ge-
nen die thuis enlof op het werk
te maken hehben meI emorione-
Ie ~panningen en die graag ken-
ni~ willen maken met een aan lal
adequate vaardigheden om
daannee om IC gaan. Er wordr
zowel aandachr be~leed aan Ihe-
oreli~che kennisoverdrachl als
aan (het oefenen meI) prakli-
sche vaardigheden. Een helang-
rijke plaals is daarbij ingeruimd
\'oor l.dfhulp-technieken.
De cur~usleiding is in handen
\"an Gerda \'an den Berg, psy-
cho-sociaal consulem Ie ZUI-
phen. Koslen; f 75,- voor Hv
leden, f 11.S,- voor niel-leden.
Voor opgavc of nadere inlich-
tingen: 05750- tIl 10

~

Stein
(STIBA) in Enscne
Op londag 14 oktober om
10.30 uur lal Richard Srein,
vooniHer ••..an de Stichting ter
Besrrijding van Anli-~emiri~me
(STIBA) een lezing houden in de
serre van het Volk~parkresurant
in En~chede.

lal stellingen zullen de forumIc-
den met elkaar en mer de lOe-
hoorders in discussie gaan.
In her forum zullen dircelics van
ziekenhuizen, \'erplecghuizen
en bejaardenhuizen alsook de
coördinator van de humanisti-
sche geeslelijke verzorging in
ziekenhuizen zirling hebben.
De bijeenkomst wordl gehou-
den in de Aula van hel Cenlrum
voor de KunSlen, Pastoor Pe-
tersstraat 180, Eindho,'en. Aan-
••..ang 20.00 uur, zaal open vanaf
19.30 uur.

Vrouwen moeten
kiezen in Nijmegen
Hel nieuwe scÎzoen wordt in
Nijmegen geopend met een
spreekheurr door Eva Weher,
welhouder Sociale Zaken en
Werkgelegenheid. Haar lezing
krijgt de prikkelende tirel:
Vrouwen moelen kiezen, man-
nen willen niel delen, mee.
In de inleiding gaat zij in op mo.
gelijkheden en onmogelijkhe-
den voor vrouwen en mannen
om een loopbaan en persoonlij-
ke onlplooiing door b.,'. sludie,
mrg- en 0p\'oeding\taken op
een zinvolle wijze IC kombine-
ren. Ze zal haar persoonlijke er-
varingen laten spreken en een
link leggen naar grotere - poli-
tieke - \'erhanden. Hel beloof!
een boeiende avond te worden!
U, mannen en vrouwen, benl
van harre welkom op 30 okto-
ber om 20.00 uur in hel FNV-
gebouw, Sleenboksiraal 84,
Nijmegen.

Vrouwen moeten
kiezen in Nijmegen
'Vrouwen moelen kiezen, man-
nen willen niet delen', dal is het
onderwerp dat op dinsdag 30
okiober zal worden ingeleid
door b'a Weber, welhouder in
Nijmegen. Plaats is het FNV-ge-
bouw, Steenbok~rraal 84 in Nij-
megen , aan ••..ang 20.00 uur.

Tweedelingen
in Utrecht
Barb.ua Noskc, publicisle o\'er
het onderwerp mens en dier, zal
op maandag 5 november de gast
l.ijn van de afdeling Utrechr. Zij
zal dan een voordracht houden
over de Iweedeling die veelal in
onze samenleving wordr aange-
brachl, mei name die lussen
mens en dier. Plaals is het Ems-
mushuis, Oudkerkhof 11 111

Uuecht, aam'ang 20.00 uur.

Erotiek in Haarlem
Op vrijdagamnd 12 okiober
houdl prof.dr. !Ieke weeda 0111
20.30 uur ecn ,'oordrachl o\'Cr
hel onderwerp 'Eroriek en men-
selijke verhoudingen'. De a\'ond
wordt samen met de NVSH ge-
organiseerd en vindl plaats in de
Ripperdasuaal 11 in Haarlem.

Bio-ethiek
in Assen
'Kan ook wal mag' beginr lang-
zamerhand een wclgebruikte
vra,tg ter worden in de afdelin-
gen. Dil natuurlijk naar aanlei.
ding van hel Belgisch-Neder-
landse rapporr over de kwesties
van bio-elhische aard. De bij-
eenkom~l beginlom 1930, de
inleiding ••..an oud-,'()urziner
Marim Cox om 20.00 uur.
Phlah: 'De Nieuwe Brink',
Brink t3 in A~sen.

Abonnement en
lidmaatschap
Een jaarabonnemenr op de Hu-
mani~1 kosl slecht~ f 30,-. Bel:
030-318145 (toestel 28). Leden
\'an hel Humanisti~ch Verbond
ontvangen het blad gratis. Als 11

lid wordl, hoeft u dus geen
abonnement IC nemen.

Lid worden van hel Humanis-
lisch Verbond i~ simpel. Alleen
even bellen naar 0.10*318145 of
een ka<lrtje sluren naM postbus
114,3500 AC Uuechr.
Als richtlijn \'oor hoogle van de
konrrihutie geldt een half pro-
cenr van uw brulo-inkomen. De
minimum-kontributie i~ f 70,-
als u een brutojaarinkomen
heeft \'an f 18.000,- of meer.
Zil u daaronder dan beraalr u
f 45,- per jaar. Voor jongeren
onder de 27 jaar geldl een mini-
mum kontributie \'an f 33,-. U
kum de konrributie behah'e in
één mep, ook in rweeën, of zelfs
per kwartaal belalen. Uitgegaan
wordt "an een individueel lid-
maalschap. Per lid kan één per-
soon, wonend op hell,e1fde
adrcs, kiezen \oor een gratis
medelidmaalSchap. Een mede-
lid ontvangl geen Humanist.

OJO-.11814,

S.v.p. wachtcn met befalcll tol u
een ak~eptgirokaarr onr ••..angt.
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Deafgelopen
drie jaar verscheen de Humanist in december

met een speciale nummers over
'beeldverruimende middelen'. Lezen, schrijven, reizen,

kijken en muziek kwamen zo uitgebreid aan bod. Bij elkaar 180pagina's met
interviews, reportages, essays, columns, cartoons en foto's. Aan het woord komen 0.3.

Martin van Amerongen, Cees Nooteboom, Jeroen Krabbé, Laura Samson, Eric Ooosthoek,
Han Reiziger, Margriet Eshuys, Jarmo Hoogendijk, Hennie Vrienten, Martin Veltman en

Yvonne Kroonenberg. Meerdan 170pagina's over beeldverruimende middelen. U kunt die
in huis halen doorf 10 over te maken op giro 58van de Humanistische Pers te

Utrecht onder vermelding van" 3 x Humanist". Dit aanbod geldt zolang de voorraad strekt.
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