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GELIJKE BEHANDELING BELEMMERD
DOOR DRUK UIT KERKELIJKEHOEK
Op dit moment is meer dan de helft
van de Nederlandse bevolking (51
procent) buitenkerkelijk. zo blijkt
uit een onderzoek van Bureau inter-
View. Daarmee is Nederland het
meest ontkerkelijkte land van Euro-
pa. Aan de inrichting vonde Neder.
landse samenleving is dal echter
niet ai te lezen. Zo is ons verzuilde
omroepbestel berucht. Bijnaelk
zichzelf respekterend dorp heeft
drie scholen: een openbare. een ka.
tholieke en een protestants-christe-
lijke. Enmeer dan de helft van onze
zieken-, verpleeg- en bejaardente-
huizen heeft een godsdienstige sig-
natuur. Op zichzelf hoelt dat alle.
maal geen probleem te zijn. als dat
godsdienstige uitgangspunt maar
niet leidt tot diskrÎminatie van an-
dersdenkenden. De voorbeelden
van die diskriminatie zijn echter le-
gio: een lesbische onderwijzeres
die wordt geweerd van een katho-
lieke school. De christelijke zieken-

huisradio. die op zondag uitslui-
tend kerkdiensten ten gehore geeft.
Het protestants-christelijke bejaar-
denoord. waar NCRVen EO dwin-
gend op het televisiescherm ver-
schijnen en op zondag de monitor
zwart blijft. Identiteit verplicht. en
niet altijd in positieve zin. zo is ge-
bleken.

Hel kernprobleem schuilt in de botsing
van Iwee grondrechten: hel non-diskri-
minatiebeginsel (artikel I van de
Grondwet) en de vrijheid van gods-
dienst (artikel 6).Om tol een standpunt
te komen over een Wet Gelijke Behan.
deling als uitwerking van het eerste
Grondwetsartikel, heeft het hoofdbe.
stuur van het HVzich diepgaand met de
verhouding tussen deze grondrechten
beziggehouden.
Volgens hel hooldbestuur van het HV
zijn de principes "gelijke behandeling
voor de wet" en "vrijheid in geestelijke
zaken" even belangrijk. Bijeen botsing
tussen deze principes zou redelijkheid

het doorslaggevende kriterium moeten
zijn. Nagegaan moet dan worden wat in
een samenleving als de ome redelijker-
wijs aanvaardbaar is - uitgaand van
respekt voor ieders godsdienstige over.
tuiging en van het vermijden van diskri-
minatie. Veel kerkgenootschappen
denken hier anders over dan het HV.Zij
plaatsen de vrijheid van geestelijke za-
ken niet naast, maar ooven de gelijke
behandeling. Metals schadelijk gevolg
dat in veel algemeen toegankelijke
voorzieningen met een godsdienstige
signatuur (zoals scholen, zieken-, ver-
pleeg- en bejaardenhuizen) van gelijke
behandeling geen sprake is. Personeel
(docenten, verzorgers) en cliënten (leer-
lingen, bejaarden) worden geweigerd
op grond van hun seksuele oriêntatieof
burgerlijke staat.
Voorzover (kerk)genootschappen bin-
nen hun eigen inslituties diskrimine-
ren, kan het HV dat aksepteren, Dan
belreft hel immers een situatie waar
voor mensen vrijwillig hebben gekozen
en die ze ook zelf kunnen beëindigen
alsze het niet zint. Doorbijvoorbeeld uit
de kerk Ie stappen, Maar scholen, •.

Humanist april 19893



Ontmoeting Duitse en Nederlandse humanisten

GROEN LICHT UNIVERSITEIT
VOOR HUMANISTIEK

•. zieken-, verpleeg- en bejaardenhuizen
zijn openbare voorzieningen, die moe-
ten openstaan voor iedereen, wie er ook
het beheer voert.
Daar moet de wet van de staat gelden
en niet die van de kerk. Het Humanis-
tisch Verbond vindt het de plicht van de
overheid om dit aktief te bevorderen.
Uit het voorstel voor een Wet Gelijke
Behandeling is duidelijk af te lezen dat
de regering onder zware druk heeft ge-
staan uit christelijke hoek. Vrijheidvan
godsdienst heelt voorrang gekregen bo-
ven gelijke behandeling. Botsing van
grondrechten wordt "opgelost" door te
voorzien in mogelijkheden om op voor.
hand uitzonderingen te maken. Het HV
vindt het regeringsvoorstel voor een al-
gemene Wet Gelijke Behandeling dan
ook onaanvaardbaar.
Het heelt liever geen Wet Gelijke Be-
handeling dan een wet die storend en
belemmerend werkt zonder een bijdra-
ge te leveren aan het beoogde doel: af-
dwingbare rechten tegen diskrimi-
natie.
Voorlopig moet de rechter dus maar
toetsen aan de Grondwet. met toepas-
sing van het kriterium van redelijkheid.
Op langere termijn, als er meer maat-
schappelijke konsensus en jurispru-
dentie is ontstaan, blijlt het HVechter
streven naar een goede, brede Wet Ge-
lîjke Behandeling.

Ingrid Cramer

De volledige tekst van het HV-stand-
punt over de Wet Gelijke Behandeling
is op aanvraag gratis verkrijgbaar bij
het Humanistisch Verbond, afd. publi-
citeit, Postbus 114,3500ACUtrecht.

Op 26 januari heeft minister Deetman
van Onderwijs en Wetenschappen het
groene licht gegeven voor het starten
van de Universiteit voorHumanistiek te
Utrecht.
Nederlands jongste universiteit gaat de
wetenschappelijke ambtsopleiding tot
"humanistisch geestelijk werkende"
verzorgen. De wetenschappelijke
ambtsopleiding komt in de plaats van
de huidige HBO-opleiding geestelijk
werk, verzorgd door het Humanistisch
Opleidings Instituut. Hiermee is erken-
ning verkregen en de basis gelegd voor
de wetenschappelijke onderbouwing
en verdere ontwikkeling van het huma-
nistisch geestelijk werk en het huma-
nisme in Nederland.
DeUniversiteit voorHumanistiek is één

Op zaterdag 22 april is er in het West.
duitse stadje Leer een ontmoeting tus-
sen Duitse en Nederlandse humanis.
ten. Het onderwer-p is "Humanisme in
een Verenigd Europa" en Rob Tielman
(IHEU)is gastspreker.
Dit is een bijeenkomst die elk voorjaar
wordt georganiseerd, van Nederlandse
zijde door het gewest Groningen. Er is

van de theologische en levensbeschou-
welijke universiteiten in ons land. Zij
kent één faculteit en één afstudeerrich-
ting, beide humanistiek geheten. Het
bestuur heelt mr. W. H. Bijleveld be-
noemd als voorzitter van het College
van Bestuur en dr. D. J. van Houten als
waarnemend rector. Tevens is de wer-
ving begonnen van vijf hoogleraren die
gezamenlijk zorg dragen voor de ont-
wikkeling van een samenhangend on-
derwijs- en onderzoeksprogramma.
Het onderwijs aan de Universiteit voor
Humanistiek start op I september. De
inschrijving daartoe zal binnenkort be-
ginnen. Het onderwijs is ondergebracht
in een programma van zes studiejaren.
Er wordt afgesloten met een doctoraal
examen in de humanistiek.

een tolk aanwezig. ookbij de diskussie.
De ontmoeting vindt plaats in hotel
Oberledingerhol. Bremerstrasse 33-37
in Leer. Vanaf de Nederlandse grens bij
Nieuweschans is het slechts 20minuten
rijden met de auto, De zaal is om 14.00
uur open, aanvang is 14.30uur. Kom-
men Sie auch?
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OPROEP:
VERTEL ONS VAN DE LIEFDE

••De liefde is een krasse overdrijving van het verschil tussen
één bepaalde persoon en alle anderen". zei Show ooit. We
worden verliefd op de raarste mensen. Maar wat willen we nou
eigenlijk precies?
In juni brengt de Humanist een special uit over De Liefde.
Vooral vrouwen lijken tegenwoordig hogere eisen stellen aan
hun partner. Omdat ze zelf ook wat willen met hun leven. vragen ze
van hun geliefde dat hij dat aksepteert en stimuleert.
Hoe zit het eigenlijk? Hoe ziet de prins of prinses op het witte
paard eruit? Wat verwachten we en vragen we van een partner?
Hoe belangrijk is de hartstocht en in hoeverre beïnvloedt diede
vraag?

Schrijf ons er eens over. Uw bijdrage mag maximaal 500 woor-
den tellen en moet vóór 10mei bij de redaktie binnen zijn.
De Liefde. Ga er eens voor zitten.
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HVin persverklaring:
demonstrerende
moslims gingen over
de schreef
Methet voeren van leuzen als "Rushdie
moet dood". zijn grenzen overschreden
die niet overschreden hadden mogen
worden. zo stelt het HVin een reactie op
de demonstraties van moslims begin
maart. Wel is HV bereid begrip op te
brengen voor de gekwetste gevoelens
van anderen. "Maar het oproepen tot
moord druist in tegen onze meest ele-
mentaire opvattingen over de vrijheid
die mensen en ideeën nodig hebben.
Het is in strijd met ons uitgangspunt
van het menselijk zelfbeschikkings-
recht: dat geen mens. al dan niet bijge-
staan door een hogere macht. kan beo
schikken over lijf en goed van een
ander",
Het Verbond heeft verder begrip voor
het dilemma van de overheid. Ingrijpen
tijdens de demonstraties zou de moge-
lijkheden voor een tolerante samenle-
ving kunnen ondermijnen. Maar juist
tolerantie eist dat wordt opgetreden te-
gen intorerantie. Want waar onver.
draagzaamheid heerst, staat de vrij-
heid op het spel.

De Christelijke Gereformeerde Kerk in
Ede zal het gebed moelen rektificeren.
waarin werd gezegd dat Rob van
Riessen zich niets meer aantrok van
Gods geboel. Aldus het vonnis van de
rechtbank in het kort geding dat het
voormalige dooplid Van Riessen had
aangespannen tegen de Christelijke
Gereformeerde Kerk te Ede. In de Hu-
manist van maart -nr. 3- berichtten wij
over Van Riessens pogingen om zijn
doopbewijs van de kerk terug te krijgen
omdat hij zich niet meer als lid van de
kerk beschouwde. Hel opmerkelijke feit
doel zich nu voor dat de wereldlijke
rechter rektifikatie van een kerkelijk
gebed voor de eigen kerkelijke gemeen-
Ie heeft gelast. Op dit moment is nog
niet bekend ol de Christelijk Gerelor-
meerde Kerk te Ede tegen dit vonnis in
hoger beroep gaat.
De rektifikatie waartoe de rechter nu
heeft verordonneerd, hoelt niet plaats
te vinden vanaf de kanseL Opeen apor-
te pagina in het kerkblad moet worden
vermeld dat de kerk onrechtmatig je-
gens Van Riessen heelt gehandeld.
door diens standpunt dat uitschrijving
geen breuk met God en zijngebod bele-
kende niet te vermelden. De rechtbank
heeft de kerk bovendien veroordeeld tot
betaling van f 1500,- aan Van Riessen
als voorschot op een aan hem toe te
kennen schadevergoeding.

I KERK MOET
. GEBED

REKTIFICEREN
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TOEN MEN EINDELIJK KON GAAN P
BLEEKDAT DE PRIJS OP DE

,.

Hoe suksesvol en
hoe humanistisch is de
hulp die HIVOSgeen
aan de derde wereld

Valse pretenties. projektmanie. doorgedraaid aktivisme. blokkerende
burokratie. dichte deuren. Het zijn enkele van de beschuldigingen aan het
adres van de clubs die ontwikkelingshulp bedrijven. Het ministerie van
ontwikkelingssamenwerking stond altijd al bloot aan kritiek. maar dat nu
ook de vier pottikuliere medefinancieringsorganisaties (meestal kortaf
mfo's genoemd) op de korrel worden genomen. is nieuw. Zij immers waren
altijd boven elke kritiek verheven.
Het streven van ontwikkelingssamenwerking is om zichzelf uiteindelijk
overbodig te maken. Maar de armoede en de honger en de ongelijkheid
zijn nog geenszins de wereld uit. Er is nu twijfel of de Nederlandse hulp
überhaupt wel een steentje bijdraagt.lna van Wijngaarden ging kijken bij
HIVOS, de medefinancieringsorganisatie die door humanisten is opge-
richt. Bereikt HIVOS wel de armsten. is de hulp echt zomarginaal. misluk- I

ken echt zoveel projekten? En is de organisatie log en gesloten? Een kijkje
in deze keuken van de ontwikkelingssamenwerking leidt tot een verhaal Î'
oVj"revaluaties, suksessen. mislukkingen én over de veronderstelde
humanistische identiteit.



lEFDRAAIEN,
RELDMARKT
TOT DE
HELFTWAS
GEDAALD
door Ina van Wijngaarden

Als je de hal binnenkoml van het monu.
mentale Hoagse HIVOS-pand. hangt er
bijna altijd wel iemand over de in zach.
te pasteltinten beschilderde trapleu-
ningen. Moor de telefoniste beneden in
de hal bedient niet alleen de telefoon-
centrale, maor beontwoordt ook de vra-
gen die vanaf een, twee ol drie hoog
worden gesteld. HIVOSkomt ollerminst
formeel ol bureaukratisch over bij een
eerste indruk. Eerder open en toeganke-
lijk. Het humanistisch instituut voor
ontwikkelingssamenwerking is de
kleinste van '$ lands medelinan-
cieringsorganisaties. Somen met No-
vib. leeD en Cebemo besteedt HIVOS
dit jaar 305miljoen gulden aan ontwik-
kelingssamenwerking. De vier werken
in hoofdzaak samen met partikuliere or-
ganisaties in ontwikkelingslanden.
Zoals een koöperalie van landbouwers
in Guatemala bijvoorbeeld. Ik bezocht
dit projekt enige tijd geleden. Het dorp
bestaat uit een aantal verspreid staan-
de huisjes, er wonen zo'n driehonderd
mensen. Vier kilometer ver weg is er
een gezondheidscentrum, (één keer per
week open) en een school. Een aantal
bewoners werkt sinds vorig jaar samen
in een koöperatie, die van HIVOSfinan-

ders dan je overeenkwam. Maar je loopt
over van begrip."

Guatemala is ook wat politieke proble-
men betreft daarvoor illustratie!. Bij de
vorming van koöperaties wordt ol snel
het kommunistische gevaar gevreesd.
Reden waarom veel hulporganisaties
'vertrouwelijke projektsteun' verlenen,
niet openlijk dus. De uitvoerende argo.
nisaties werken vaak onder grote drei-
ging. Zo waren er bijvoorbeeld aan-
slagen op twee door HIVOS gesteunde
organisaties. In januari dit jaar werd de
mensenrechtenorganisatie CIEPRODH
in Guatemala-Stad beschoten. Mede-
werkers waren al langer persoonlijk be-
dreigd. Maar zij loten zich niet zo gauw
intimideren. Daarvoor weten ze teveel
van het ongelofelijke geweld dat Gua-
temala begin jaren tachtig trof. daar-
voor hebben ze ook zelf teveel meege-
maakt.
En in juni vorig jaar was het kritische
weekblad La Epoca doelwit van een
aanslag. La Epoca was een uitgave van
het kleinschalige persbureau Acen/Si-
ag, begin jaren tachtig opgezet inMexi-
co door gevluchte Guatemalteekse jour-
nalisten. Toen de militairen in 1985

HIVOS-direkteur Jaap Dijkstra: Een heleboel dingen gaan
moeizamer, lastiger, trager en onverwachter dan gewenst

\/
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ciële steun krijgt. Ze huren een stuk
grond - ruim een hectare- van de groot-
grondbezitter. Daarop verbouwen ze to-
maten, mais, bonen en pepers. Acht
mensen zijn in vaste dienst. verder zijn
er twintig dagloners. Deze mensen
werkten voorheen allemaal als daglo-
ner voor de grootgrondbeziller. In de zo-
mermaanden verlieten ze hun dorp om
op de plantages aan de kust te werken.
Het eerste jaar van de koöperatie ver-
liep wat betreft produktie weinig suk-
sesvol; zestig procent van de oogst mis-
lukte nadat het gebied werd getroffen
door de zwaarste regenval sinds veertig
jaar. De koöperatieleden lijken daar-
door niet uit het veld geslagen. Ricardo,
projektleider: "Dat zijn de krachten van
de natuur. Volgend jaar zal het beter
gaan

De krachten van de natuur zijn nogal
eens de oorzaak van het moeizaam,
funktioneren van organisaties in de
derde wereld. HIVOS-direkteur Jaap
Dijkstro beaamt dat een heleboel din-
gen moeizamer. lastiger. trager, en on-
verwachter gaan dan we denken. De
doelstellingen die we samen met de or-
ganisatie formuleren, worden niet al-
tijd glashelder gehaald. Er is een kate-
gorie problemen die je niet kunt voor-
zien. Zoals het mogelijkeonheil dat zich
op politiek terrein voordoet. Of natuur-
rampen die de hele boel overhoop gooi-
en. "Het is het risico van het vak," stelt
Jaap Dijkstra: "Het zijn allemaal in het
bedrijf ingebakken problemen, die hun
invloed doen gelden op de organisaties
met wie wij samenwerken. In vele lan-
den waar Hivos aktief is, komen dit
soort ontwrichtende omstandigheden
voor. Dan gebeuren er veel dingen an-

ogenschijnlijk van het politieke toneel
verdwenen, besloot de groep journalis-
ten de stap te wagen en het bureau in
Guatemala-Stad te vestigen. Doel was
de media te voorzien van belrouwbare
informatie over de situatie in Guatema-
la en overig Midden-Amerika. HIVOS
steunde hel persbureau dot als een kol-
lektief is opgezet.
Twee jaar kon Acen/Siag betrekkelijk
ongestoord werken in Guatemala. Be-
gin vorig jaar begon men met de uitga-
ve van het weekblad La Epoca. Een
journalistiek goed gemaakte krant. kri-
tisch maar zeker niet opruiend. Toch
werd het gemeenschappelijke kantoor
getroffen door een aanslag waarschijn-
lijk door een ultrarechts doodseskader.
Resultaat: kantoor uitgebrand. appara-
luur verloren.
HIVOS blijft Acen/Siag steunen. Er is
een nieuw kantoor opgezet en de werk-
zaamheden zijn weer heel voorzichtig
herval.
Dijkstra noemt ook nog een kategorie
"ongevallen" die hij leuker vindt. "Er
wordt iets in gang gezet dat leidt tot
tegenreaktie. Als mensen zich organi-
seren en mondiger worden, kan dat wel
eens zo zijn dat dat anderen niet aan-
staat. Met name voor grondbezit geldt
dat. We hebben voorbeelden van India-
se organisaties die als gevolg van hun
sukses opeens radikaal werden gekon-
fronteerd meI de gevolgen: alles werd
kort en klein geslagen. Dat is een voor-
beeld van een ongeval dat voortvloeit
uit het sukses van een organisatie. Juisl
daar waar je op het scherp van de snede
bezig bent komt dit soort dingen vaak
voor."
Het vermogen om mondigheid en kracht
te ontwikkelen, is een belangrijk krite- ••.
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Soms wordl nel iels Ie lang mellinanciering van een
projekt doorgegaan. Maar HIVOSgeen een lijd lang graag
hel voordeel van de Iwiifel

••. rium bij de keuze van samenwerking-
spartners, vertelt Manuela Monteiro.
direkteur projekten bij HIVOS. "Het
goot erom dat ze zelf hun positie kun-
nen verbeteren en daardoor misschien
enige invloed kunnen uitoefenen op de
verdeling in hun land." JooP Dijkstro
vult aan: "Als je een boerenorganisatie
steunt, is het primo dat die boeren zelf
een heleboel Ieren. dot ze de mogelijk.
heden hebben krediet op te nemen. hun
produkten beter verbouwen. en hun af.
zet uiteindelijk verbeteren. Nogbeter is
het als ze vanuit hun eigen positie kij-
ken of er andere boerenorganisaties
zijn met dezelfde bezigheden en belan-
gen. Als ze bij elkaar gaan zitten en
bijvoorbeeld bespreken hoe het prijsni-
vo te beïnvloeden. En nóg beter is het
als ze naar de hoofdstad optrekken en
zeggen: "nu is het afgelopen. anders
leveren wij geen voedsel meer."

Humanistische identiteit
We zijn beland bij de humanistische
identiteit van HIVOS. HIVOS onder-
houdt als enige van de vier mfo's geen
banden met kerkelijke organisaties. De
Novib, een algemene organisatie. doet

dat wel. Een principieel verschil. moor
dat zegt nog niets over de humanisti.
sche wérkwijze van HIVOS- zodie er is.
Jaap Dijkstro reageert met een weder.
vraag. "Is het protestants-christelijke
ziekenhuis anders dan het katholieke?
Nee, in allebei kun je je aan je blinde-
darm laten opereren. Zo zit Nederland
nu eenmaal in elkaar. De vraag naar
onze humanistische identiteit wordt al-
tijd gesteld vanuit de verwachting dat
alle vier de medelinancieringsorgani-
saties verschillend zouden zijn. Er is
echter meer gelijk dan dat er verschil-
len zijn - ook in onze sektor. Devakbon-
den, vrouwenorganisalîes en boeren-
koöperaties die wij en andere mfo's on-
dersteunen. laten zich allemaal leiden
door de gedachte mensen Ie organise-
ren. politieke stellingname te beïn-
vloeden."

Toch zijn er wel verschillen. Zo kiest
HIVOServoorom meer jonge. net begin-
nende organisaties te stemmen. Dat
houdt automatisch ook een hoger risiko
in. Daarnaast is er een verschil in aan-
pak. Manuela Monteiro: "Wij stellen
geen voorwoorden vooraf voor de be-
steding van het geld. Onze voorwaar-
den gelden de informatie die ze ons
moeten verschaffen over het reilen en
zeilen." En Jaap Dijkstro benadrukt dat
HlVOSniet van betuttelen houdt. "Wij
zijn terughoudend om in Ie grijpen in
wat lokaal aanwezig is en wal moge-
lijkheden heeft om op eigen kracht ver-
der Ie gaan." De aandacht die HIVOS
heeft voor ekonomische projekten. past
volgens hem ook binnen de humanisti.
sche uitgangspunten: "Wij willen men-
sen de middelen verschaffen om in vrij-
heid dingen te doen. Dan maken ze zelf

HIVOShelpt honderden ontwikkelingsorganisaties
Uit onvrede over de bestaande
organisaties richtten het Hu-
manistisch Verbond en de
Weezenkas in 1968het Huma-
nistisch Instituut voor Ontwik.
kelingssamenwerking op (Hl.
VOS). In 1974werd Humonitas
de derde constituerende orgo.
nisatie. Na tien jaar. in 1978.
kreeg HIVOS de status van
medefinancieringsorgani-
satie.

HIVOS is één van de vier 'me-
definancieringsorganisaties'
(meestal kortal mlo's ge-
noemd) in Nederland. De me-
definancieringsorgani saties
werken samen met partikulie.
re. niet-gouvermentele orga.
nisaties in de derde wereld.
Dit in tegenstelling tot de
meeste overige hulp van het
ministerie. die via regeringen
verloopt. Jaarlijks besteden
deze vier. HIVOS. Novib. IC-
CO en Cebemo. 6% van het
totale overheidsbudget voor
ontwikkelingssamenwerking
(dit jaar: 5.5 miljard gulden).
Novib en HIVOS doen ook zelf
aan londsenwerving.
Zoals zoveel in Nederland.
zijn ook de medefinan.
cieringsorganisaties het pro-
dukt van de verzuiling. ICCO
en Cebemo vertegenwoordi-
gen respektievelijk de protes-
tantse en rooms-katholieke
kerken. Novib is een algeme.
ne organisatie. Novib heeft
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ondanks dat algemene karak-
ter wel vertegenwoordigers
van kerken in haar algemene
vergadering. HIVOS is daar-
mee de enige van de vier zon-
der enige vorm van kerkelijke
binding. De humanistische or-
ganisatie krijgt 10% van het
totale medefinancieringsbud.
get (in 1989 in totaal 305 mil-
joen gulden) te besteden. De
twee kerkelijke organisaties
krijgen elk 35% en Novib 20%.
Direkteur Jaap Dijkstro: ..De
maatschappelijke en poli.
tieke verhoudingen in Neder.
land legitimeren een grotere
plek voor HIVOS. Toch zou dat
hartstikke voorbijlopen aan
de historische ontwikkeling,
met name binnen het ontwik-
kelingssamenwerkings- en
medefinancierings program-
ma. Dat is een konlessionele
uitvinding. gebaseerd op de
ervaringen en politieke in-
zichten en druk van konfessio-
neel Nederland. rekening
houdend met de aanwezig-
heid van missie en zending in
de derde wereld. Die kant van
de medaille geldt nog altijd en
vind ik ook achtenswaardig.
Maar als ik het voor het zeg-
gen zou hebben wat betreft de
verdeelsleutel. zou die mor.
gen anders zijn. "Overigens is
HIVOS in tien jaar tijd ge-
groeid van 0 tot 10% van het
medefinancieringsbudget .
Een aardverschuiving. gelet

op de Nederlandse politieke
verhoudingen .•.
Vanuit zijn humanistische be-
ginselen stelt HIVOS zich ten
doel een struktuele bijdrage te
leveren aan de ontwikkelings-
samenwerking. zowel in lan-
den van de Derde Wereld als
ook in Nederland.
In 1988 werden 337 ontwikke.
lingsorganisaties (in totaal 25
landen in Zuid-Amerika. Mid.
den.Amerika. Zuidelijk Afrika
en Zuid.Oost Azië) gesteund
bij de uitvoering van hun akti.
viteiten gericht op werkgele-
genheid en inkomenskreatie
(l7"1o), scholing en training
(ll "Io), plattelandsontwikke.
ling (36%). organisatievor.
ming (25%). kommunicatie en
juridische assistentie (8%).
In totaal besteedde HIVOS in
1988 37.3 miljoen gulden.
waarvan 26.6 miljoen uit het
Medelinancieringsprogrom -
ma. 8.2 miljoen uit andere
overheidsfondsen. 1.4 miljoen
uit EEG.fondsen en l.l mil.
joen uit eigen fondsen.

In Nederland geelt HIVOS
voorlichting over ontwikke-
lingssamenwerking en de oor.
zaak van onderontwikkeling.
is HIVOS aktief op het gebied
van de Mensenrechten (in het
verband van het Humanis-
tisch Overleg Mensenrechten
- HOM) en werft fondsen voor
de projekten die het steunt.



Wij willen de mensen de middelen verschaffen Dm in
vrijheid dingen Ie doen. Danmaken ze zeil wel keuzes

wel hun keuzes, dam hoeven wij ons
niet mee te bemoeien. Terughoudend
zijn in betuttelen en bemoeien; mensen
kunnen heel veel zelf. En behoren ook
heel veel zelf te doen."

Volgens prof.dr. Breman van het Azië-
instituut aan de Universiteit van Am-
sterdam zouHIVOSzichveel meer moe-
ten profileren als humanistische orga-
nisatie. In de praktijk is dat niet zomak-
kelijk, betogen de direkteuren Jaap
Dijkstra en Manuela Monteiro. De hu-
manistische beweging is niet dermate
georganiseerd dat daarin aankno-
pingspunten te vinden zijnvoorverdere
samenwerking en daarmee betere pro-
filering. Monteiro: "Ik zou er ook niet
voor zijnomuitsluitend met humanisti-
sche clubs samen te werken. Alsze er al
zouden zijn." "Wij zouden nog extra
moeite kunnen doen omte kijkenwat er
in de derde wereld aan bewust niet-
kerkelijke organisaties bestaat." Maar
daar ligt nu net het probleem. Deorga-
nisatiegraad is slecht. Dijkstro:"Ikben
wat dat betreft wel eens jaloers op de
Wereldraad van Kerken met al haar
kontakten en vertakkingen."

Forse kritiek
De organisaties waarmee HIVOS sa-
menwerkt, komen stuk voor stuk sym-
pathiek over. Mam hoe zit het nu met
het resultaat? Mislukkingen worden
verzwegen, evaluaties gebeuren niet
door onafhankelijke onderzoekers. for-
se kritiek. geuit door ondermeer Quar-
les van Ulford, ontwikkelingssocioloog
en hoogleraar aan de VrijeUniversiteit
te Amsterdam. Demedewerker evalua-
tie, Peter Oud: "Hetis meer een kwestie
van onbekendheid dan dat de kritiek zo
terecht is. Ik voel mij juist erg aange-
sproken door het idee om evaluaties te
laten doen door deskundigen van buite-
naf. Wij doen dat dan ook op royale
schaal. Maar wel genoeg? Peter Oud:

"Ja.Maar je moet oppassen dat evalua--
tie niet tot routine verwordt: Het gaat er
niet om hoe vaak je evalueert, maar of
je het ook bruikbaar maakt voor je beo
leid." Peter Oud is wat dat betreft tevre-
den over HIVOS:"Erwordt ook wat met
de resultaten gedaan. De evaluaties
werken altijd door in het HIVOS-be-
leid." Hij benadrukt dat projektmede-
werkers nooit zelf evaluaties uitvoeren.
In de meeste gevallen zijn het lokale
deskundigen. Dat wamborgt volgens
hem een betere kijk op de organisaties
dan wanneer je hel door Nederlanders
laat doen.

Redelijke bestemming
Hetverzwijgen van mislukkingen en de
geslotenheid in het algemeen, acht di.
rekteur Jaap Dijkstro niet van toepas-
sing op HIVOS. "Het is niet zo dat er
alleen maar rampen gebeuren, en het is
ookniet zodat het geld weet ikwat voor
gekke aanwendingen krijgt. Het geld
dat wijbesteden, heelt een redelijke be-
stemming. Hetaanlal zaken dal aperl
fout gaat is vrij gering, zeker als je hel
aantal organisaties ziel dat wij steu-
nen. Inde 3Y,jaardal ik hier zit, zijn

er voor zover ik weet (en wij weten na-
tuurlijk ookniet alles) twee gevallen ge.
weest van lraude. Dat er 50010van de
gevallen sprake is van moeilijkheden.
vertragingen en tegenvallers is het risi-
ko van dit vak. Ik zie het niet als mijn
opdracht om te vertellen hoeveel getob
ik in de wereld tegenkom. Ons werk is
moeilijken moeizaam. Dingen gaan on.
ders dan je had gehoopt. Onze jaarver-
slagen en andere publikaties zijn nu
niet bepaald in jubeltoon. Het is echt
niet zo dat we alles bereiken wat we
moeten bereiken en dat het alle organi-
saties lukt om aan de verwachtingen te
voldoen. Dot is ook niets bijzonders.
Moor ik heb geen masochistische trek.
ken om iedereen voortdurend te vertel-
len wat er niet deugt."

Mislukt projekt
Een voorbeeld van een projekt dal een
komplete mislukking werd, is dal van
een in eigendom van boeren opgezelle
fabriek van cilrussappen, ergens in het
binnenland van Peru. Ergoeide veel ei-
trus, maar daar werd weinig gebruik
van gemaakt. Het was mogelijk om een
soorl olie uit de schil te holen,
een hoogwaardig produkt dat een rede-
lijke prijs zou kunnen opbrengen. Peter
Oud: "Het leek een aardige opzet. Boe.
ren uit de dorpen waar de eitrus werd
verbouwd. vormden komitees die het
fabriekje gezamenlijk in eigendom zou-
den krijgen. Voorhet management zou
iemand worden aangesteld. HIVOS
stuurde iemand om te gaan kijkenof het
haalbaar leek. Toen al zijn er waar-
schijnlijk fouten gemaakt. Er hadden
nog zaken nader uigezocht moelen wor-
den en daar is HIVOSonzorgvuldig mee
geweesl.

De apparaten nodig voor destilleren,
die vooreen deel speciaal moesten wor-
den gemaakt, zijn met veel vallen en
opstaan op de plek van bestemming te-
rechtgekomen. Toen bleek dat er geen
watertap was en dat de overheid had
afgezien van plannen om de streek van
elektriciteit Ie voorzien. Ook organisa-
torisch ging hel een en onder fout. De
boerenkomitees waren niet effektief en
de manager trok teveel zaken naar zich
toe. Toen alles zover was en men kon
gaan proefdraaien. bleek dat de prijs
op de wereldmarkt tot de helft was ge-
daald.
Samenvattend: makro.ekonomisch
mislukt. lokale organisatievorming
mislukt, een tekortschietende inlra.
struktuur: geen water, transport en
elektriciteit. Tot overmaat van ramp
was er uiteindelijk lang niet zoveel ei-
trus bruikbaar als men vanlevoren
dacht. Peter Oud vertelt dat bij dit pro-
jekt lang is geprobeerd om een oplos.
sing te vinden. "Wehebben er nog des-
kundigen naar toe gestuurd. om te kij-
ken ofer op de een ofandere manier nog
een mouw aan te breien viel. Maar er
was geen alternatief. Het is stopgezel. "
Volgens Peter Oud komt het wel eens
vaker voor dat - achleraf gezien _ net
iets te lang met financiering van een
projekt is doorgegaan. "Een tijd lang
geef je graag het voordeel van de
twijfel."

Mandjes vlechten
Het citrusprojekt was bedoeld om de di-
rekte levensomstandigheden van de
betrokkenen te verbeteren, in de vorm
van een ekonomische aktiviteit. Terwijl
in andere mede-financieringsorganisa-
ties nogal eens reserve bestond ten
aanzien van het kommereiële aspekt,
heeft HIVOSrelatief veel van dat soort
ekonomische projekten: werken aan
verbetering van de produktie en afzet,
en daarmee aan de verbetering van le-
vensomstandigheden.
Toch moet er iets meer gebeuren dan
dot. Peter Oud: "Een groep vrouwen
steunen bij de produktie van kunstnij'
verheid is prima. Maar zo'n organisatie
moet een opstapje zijn om samen met
anderen meer te gaan doen dan mand.
jes vlechten. Want alleen mandjes ••
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••. vlechten betekent dat je ze aan dezellde
handelaren zult moeten verkopen en
dot je er net zo weinig voor krijgt als je
tot nu toe kreeg."
Maar dat is nu net de moeilijkheid. Vol-
gens hem is één ding inmiddels duide-
lijk: een om ekonomische redenen ge-
vormde organisatie kan lang niet altijd
uitgroeien tot een meer belangenbehar-
tigende organisatie van een grotere
groep mensen. Misschien nog ernstiger
is dot heel wat van deze projekten zich,
ook na jaren financiële steun, nog
steeds niet kunnen bedruipen. Welis-
waar draait een aantal redelijk tot
goed, maar in andere gevallen moet er
nog steeds geld bij...Het heeft geen zin
om iets ten eeuwige doge te blijven sub-
sidiëren want don stort het als een
kaartenhuis in elkaar zodra je op.
houdt." is het oordeel van Peter Oud.

Onderzoek (nog niet helemaal afge-
rond) laat zien dat de resultaten van de
ekonomische projekten die door HIVOS
worden gesteund uiteen liepen van ab-
soluut mislukt tot redelijk geslaagd.
Het blijft vaak een hele prestatie om
tegen de verdrukking in een bedrijfje (of

andere ekonomische aktiviteit) op te
zetten en zo een basis te leggen voor
verdere ontwikkeling. Een vervolgon.
derzoek moet nu meer gegevens boven
tafel brengen; welke omstandigheden
zijn gunstig of werken juist tegen. En
wanneer lukt het om een ekonomische
aktiviteit te laten uitgroeien tot iets
meer dan 'mandjes vlechten'.

Hel meesl nodig
Wie bereikt de allerarmsten? DeNovib,
HIVOSen de andere twee mfo's hadden
op dat gebied jarenlang een goede
naam. Indertijd werd door de minister
juist aan deze organisaties een belang-
rijke rol toebedacht voorde armoedebe.
strijding. Hun kontakten met lokale or-
ganisaties zouden immers een goede
basis vormenomde allerarmsten te be-
reiken. Maar steeds vaker klinkt het ge-
luid dat de organisatie die allerarmsten
helemaal niet bereiken. Bijvoorbeeld
uit de mond van prof. Jan Bremon,
wiens kritiek erop neerkomt dat je via
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lokale groepen niet aan armoedebe-
strijding kunt doen. Sterker nog, die
twee staan op gespannen voet met el-
kaar. Voorarmoedebestrijding moet je
bestaande verhoudingen doorbreken
en dat kan nooit op de manier waarop
de mfo's nu werken. 'Aktivisme', noemt
Jan Breman dat. Twee hoge ambtena-
ren van ontwikkelingssamenwerking
uitten zich in soortgelijke bewoordin-
gen. "Valse pretenties", is het verwijt,
want die allerarmsten worden door de
mfo's niet bereikt. Althans niet in die
mote waarin ze het voorstellen.

Evaluatiemedewerker van HIVOS,Pe-
ter Oud geeft ronduit toe dat het een
bijna onmogelijke opgave is de alle-
rarmsten te bereiken. "Er zijn groepen
waar het niet mee lukt. Deparia's die in
de goten van Calcutta leven, daar kun-
nen wij niets mee beginnen. Dat is heel
beroerd, maar dat is zo.EI is geen enke-
le basis waarop je ze bij elkaar kunt
brengen. Wijgaan ervan uit dat je moet
werken met de mensen die het het
meest nodig hebben, maar bij wie ook

HIVOS-direkteuren Jaap Dijkstro en
Manuela Monteiro reageren vermoeid
op de kritiek dot de allerarmsten niet
worden bereikt. "Wij hebben niet de
pretentie de armoede de wereld uit te
helpen. Demfo's nemen inderdaad niet
de allerarmsten als uitgangspunt van
waaruit ze hun suksessen afmeten. Hl-
VOSin ieder geval niet."
Toch is Dijkstrobereid de hond in eigen
boezem te steken.-Demlo's hebben zich
misschien te makkelijk het beeld laten
aanleunen dat zij de armen wel berei-
ken. Maar het is onterecht om te stellen
dat de mfo's niets voor de armen kun-
nen doen. Om die groep te bereiken
hebben we mensen nodig uit de eigen
omgeving, eigen kultuur. Wij zoeken
dus noor plaatselijke organisaties die
zich het lot van de armen aantrekken,
die de mogelijkheden hebben deze
mensen te organiseren. Een groot ge-
deelte van onzeaktiviteiten gaat via de-
ze organisaties. Indirekt bereiken we
de armen dus wel."

de mogelijkheid bestaat dat er binnen
afzienbare tijd iets van de grond komt.

Dat de werkwijze van medelinan-
cieringsorganisaties marginaal is, zo-
als topman bij Ontwikkelingssamen-
werking prol.dr. F. van Dambeweert. is
waar als je het op wereldschaal bekijkt.
beamen beide direkteuren. Maar echt
aangesproken voelen zijzich niet. Jaap
Dijkslra; ..De hulp van mfo's stelt inder-
daad niets voor als je het zo bekijkt.
Maar gemeten naar de armoede op we-
reldschaal. stelt de heIeontwikkelings-
hulp niets voor. Want hoe kun je nu ne-
genhonderd miljoen armen in de we-
reld helpen?" "En toch is het niet in de
haak om te zeggen dot het niets voor-
stelt. Wij steunen zo'n vierhonderd or-
ganisaties. Als je ziet hoeveel mensen
daar in dienst zijn, hoeveel mensen be-
reikt worden, wat voor invloed dat
heelt ... En als ik me verplaats in die
mensen en in die positie, kan ik mij
moeilijk aanmatigen om te zeggen dat
het niets voorstelt. Vanuit die vaak el-
lendige situatie is het werkvan de orga-
nisaties ter plekke juist heel belang-
rijk." •

ONDERVUUR.HIVOS-speci-
al overde kritiek op de mede-
financieringsorganisaties.
of: hoe pretentieus. gesloten
en verbureaukratiseerd is
HIVOS
Na jarenlange bejubeling
om hun daadkracht, direkt-
heid en effektiviteit, liggen
ontwikkelingsorganisaties
als Novib en HIVOS sinds
enige tijd onder (publicitair)
vuur. Het publieke debat
over de kwaliteit van de Ne-
derlandse ontwikkelingssa-
menwerking leefde eind vo-
rig jaar vrij plotseling op. In
de aanzwellende stroom pu-
blikaties worden ook de me-
definar.cieringsorganisaties
bekritiseerd. Ook zij berei-
ken de allerarmsten niet. ze
hebben zich ontwikkeld tot
gesloten, niet voor kontrole
openstaande bureoukratiën
en zijn "twee handen op een
buik" met minister Bukman.
zo menen sommige critici.
Methet thema-nummer "On-
der Vuur"wordt beoogd door
donateurs, sympathisanten
en geïnteresseerden de posi-
tie van HIVOSte verduidelij-
ken, de kritiek te bespreken
en daarmee wellicht ookeen
bijdrage te leveren aan het
op zichzelf uiterst zinvolle
debat. Ukunt een exemplaar
aanvragen door te bellen
naar HIVOS, tel.nr. 070.
636907.
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visie aanzet, zie je steeds va-
ker bloot. seks, relaties. Dat
soort dingen werken door op
je geest. vooral als je gehan-
dicapt bent en gelooft dat dot
voor jou niet is weggelegd."
René is medewerker van de
Stichting Alternatieve Rela-
tie bemiddeling, die bemid-
delt in seksuele hulp voor ge-
handicapten in de vorm van
betaalde hulpverlening. Er
zijn op dit moment zeven
dienstverleners, vijf vrou-
wen en twee mannen. Ze zijn
afkomstig uit de medische
wereld en hebben veelal
reeds ervaring in het werken
met gehandicapten: ze ken-
nen de moeilijkheden en on-
mogelijkheden. Het lande-
lijk netwerk kent al zo'n hon-
derd kliënten, van wie de
meesten mannen zijn. Veelal
moeten de kontakten
stiekem tot stand komen,
omdat bijvoorbeeld de ou-
ders er niets van mogen we-
ten. Duidelijk is echter dat de
stichting in een grote behoef-
te voorziet.
Een van de kliënten van de
Stichting Alternatieve Rela-
tiebemiddeling is JooP van
der Heyden, met wie Ageeth
Scherphuis in de vierde afle-
vering praal. Anderhalf jaar
geleden vroeg Joop's kon-
taktpersoon in het huis waar
hij woont: 'Wil jij eigenlijk
geen bezoek van een vrouw?'
Inmiddels komt Hanja elke
drie weken bij hem. 'De be-
zoeken von Honja verlopen
in een sfeer van lieflijkheid
( ... ) Ik denk nu anders over
vrouwen en ik masturbeer
minder, want ik heb Hanja.'
Slecht een enkele keer praat
hij daar wel eens over met de
leiding of met goede vrien-
den. Maar niet met andere
bewoners, uit angst voor
vreemde reakties .. ,

Ze plaatste een kontaktad-
vertentie en kreeg daar uit-
eindelijk reakties op. Inmid-
dels beheert ze honderden
adressen. Soms lukt het haar
mensen samen te brengen,
vaker echter mislukt het.
Toch vormt zich een soort
kring van mensen die elkaar
schrijven en bezoeken. De
eerste kontaktadvertentie
die ze voor haar zoon plaat-
ste dateert van vijf jaar gele-
den; hij heeft nog altijd geen
vriendin.
Ook René Vercoutre, die in
de derde aflevering aan het
woord komt, heeft ervaren
hoe weinig seks en handicap
met elkaar in verband wor.
den gebracht: ..Als je de tele-

Gehandicapten hebben lust-
gevoelens en zijn op zoek
naar relaties. Hoe vanzelf-
sprekend dat ook is, nog al-
tijd wordt het vreemd gevon-
den. De vier geïnterviewden
in deze serie schetsen dan
ook hoe groot de problemen
nog altijd zijn op dit gebied.
Tegelijk blijkt uit hun ver-
haal dat ze zelf initiatieven
ontplooien nadat ze eenmaal
geholpen zijn. De problemen
blijven echter.
'Bij andere mensen merk je
dat ze al zo lang aan het zoe-
ken zijn dat ze bijna de moed
hebben opgegeven. Dan
maakt het niet meer uit wie je
voor ze vindt, als het maar
een ander mens is.' Dat zegt
Nel Kienen in de tweede afle-
vering. Zij ervaarde hoe het
haar gehandicapte zoon niet
lukte een vriendin te krijgen.

te maken hebben met onbe.
grip voor hun seksuele ver-
langers.
Interviews: Ageeth Scherp-
huis. regie: Rob van der
Linden, produktie: Inge-
borg van Teeseling.
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26 Balhrooms, een film
van Peler Greenaway
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Klein mankement geen
bezwaar
Een viertal gesprekken met
gehandicapte mensen die

Hel proletariaat op
kleine voelen
Portret van Janusz Korczak,
Pools kinderarts en litera-
lor die met Rousseau, Pes-
talozzi en Makarenko tot de
belangrijkste vernieuwers
van de opvoeding behoort.
Korczak werd in 1878 in
Warschau geboren waar
hij behalve kinderarts en li-
terator ook meewerkte aan
vakantie koloniën en ..le-
vensscholen". In 1911kreeg
hij de leiding over een aan-
tal weeshuizen, die nadien
uitgroeiden tot kinderleef-
gemeenschappen waarin
zelfbestuur bestond en
waarin kinderen een eigen
rechtbank, parlement en
krant hadden.
Samenstelling: Mieke Ju-
lien.

Nog onbekend

TELEVISIE

iEtJ!1llIfiltMt.iIH:iiiiiJ
(Niet) natuurlijke dood,
een programma over
euthanasie
Eind april, begin mei wordt
in de Tweede Kamer gedis-
cussieerd over de euthana-
siewetgeving. De kans dat
het regeringsvoorstel in de-
ze wordt aangenomen is
niet denkbeeldig. Hoe is de
praktijk nu en welke konse-
kwenlies heeft de mogelij-
ke nieuwe wetgeving voor
de praktijk? Daarover spre-
ken een aantal patiënten
en artsen zich uit. Samen-
stelling: Karin Junger.l

Een compilatie van de vier
gesprekken die op televisie
te zien zijn. Samenstelling:
lngeborg van Teeseling.

Wat niet weel wat niel
deert?
Hoe belangrijk is hel te we-
ten van wie je afstamt, wat
je wortels zijn? Daarover
vertellen mensen die op-
groeiden zonder een of bei-
de biologische ouders te
kennen. SamenslelJing:
Marjolein de Vries. (Herha-
ling van 9 november 1987).

3 a ril, 20.30.21.35 uur

A

(Herhaling van
ber 1988).

Het verzwegen
begin
Het verhaal van twee kin-
deren die door middel van
kunstmatige inseminatie
verwekt zijn. Samenstel-
ling: Marjolijn de Vries.

~
Vrede, anders ...
Een programma over socio-
Ie verdediging en andere
alternatieven voor het voe.
ren von oorlog. Samenstel-
ling: Rito van Dijk en Rina
Spigl.

IIl7!mm!EIfilHtililii
Klein mankement geen
bezwaar

II!EmIfll~lIfillniliii.
Wie bewaakl de vrede?
Een programma over de de-
mocratische controle op be-
wapening. Samenstelling:
Hita van Dijk en RinaSpigt.

mmmtfNl<liflll'!l!I!I!IJ
Josepha Mendels,~-~.
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ZOMAAR BIJ ELKAARGEWAAID
Het lied vaD de wind

dicht mogelijk staat bij de belevingswe.
reld van de kinderen.
Waar komt dat nieuwe vak opeens van-
daan?

Laatste couplet:
't Gaat hier tegenwoordig anrlen dan het vroeger is gegaan want
veel nieuwe Nederlanders komen overal vandaan.
Zoveel rassen zoveellalen. zomaar bij elkaar gewaaid.
Luister naar elkaars verhalen. want de wind die is gedraaid.

Refrein:
Hoor je de woorden uit het noorden. fluistert daar het oosten niet?
Hé. geluiden uit het zuiden. daar is het westen met een Iiedl
Wind kan waaien. wind kan draaien en gaan liggen waar hij wil.
kent alle talen en verhalen. luister Daaf de wind wees stil.
De wind die weet wat mensen willen van Nederland tot Kameroen
waarin ze vaD elkaar verschillen. overal weer anders doen.

In de televisieserie "Op zoek naar je
eigen verhaal" volgen we het schip de
Palamedes met aan boord zes kinderen
en een kapitein.
Hij is de wind die deze kinderen bij el.
kaar heeft gewaaid. Zes Nederlandse
kinderen, Olga, Tom,Samir. Ozlem,Er-
raIl en Kamla. Drie jongens en drie
meisjes. van wie er vier van oorsprong
uit een andere windstreek komen. Zij
vertegenwoordigen zes geestelijke stro-
mingen.
Op reis met de Palamedes wisselen zij
van gedachten. verschillen zij van me-
ning. praten zij soms langs elkaar heen
en begrijpen elkaar niet, maar ondanks

dat hebben ze plezier samen en een ge-
meenschappelijk reisdoel.

De vierdelige serie "Op zoek naar je
eigen verhaal" is op verzoekvan de Ne-
derlandse Onderwijs Televisie (NOT)
samengesteld door Piet Feld en Fred
Wartna. medewerkers van de Stichting
Humanistisch Vormingsonderwijs en
wordt in april door de NOT uitgezon-
den. De serie maakt deel uit van een
kompleet lessenpakket voorde groepen
5 en 6 van de basisschool en biedt leer-
krachten de mogelijkheid om vorm te
geven aan het nieuwe vakgebied Gees-
telijke Stromingen op een wijze die zo

Er zijn in de afgelopen lijd nogal wat
mensen met verschillende levensbe-
schouwelijke achtergronden in Neder-
land bij elkaar gewaaid.
Mensen die zomaar bij elkaar zijn ge-
waaid, staan niet meteen voor elkaar
open; zij hebben niet voor elkaar geko-
zen. Het is de wind die hen samen heeft
gebracht, het toeval.
De Nederlandse overheid voelde zich
geroepen het toeval een handje te hel-
pen en dus werd er in 1985een nieuw
verplicht vak op de basisschool inge-
voerd: Geestelijke Stromingen. In de
wet wordt het pluralistische karakter
van de Nederlandse samenleving ge-
konstaleerd en spreekt men het onder-
wijs aan om aan die verschillende le-
vensbeschouwingen aandacht te besle-
den. Kinderen moeten informatie krij-
gen over elkaars levensbeschouwing.
rodat vooroordelen, diskriminalie en
racisme worden bestreden.
In de praktijk betekent het dot de
groepsleerkracht het vak moet gaan ge-
ven. moor over welke inhoud hebben
we het dan? Welke religieuze en maat.
schappelijke stromingen moeten er aan
de orde komen?Zijnsocialisme en femi-
nisme ook geestelijke stromingen, die
binnen dit vak moeten vallen? Enwelke
religieuze stromingen moelen de revue
passeren? Hel is onmogelijk een volle-

Kinderen uil alle windsl~eken zingen samen mei de kapitein yon de Polamedes
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dig beeld te geven; binnen de Islam al-
leen al kent men tientallen verschillen-
de stromingen! En als men al tot een
selektie kan komen, op welke wijze
moeten de levensbeschouwingen dan
worden behandeld? Demeeste groeps-
leerkrachten hebben geen antwoord op
deze vragen, zijn er tijdens hun oplei-
ding ook niet op voorbereid.
Het gevaar bestaat dat het vak wordt
aangeboden als een kaleidoscoop van

HVOslelllY-serie samen
over zes kinderen
op zoek naar

hun eigen verhaal

Er woedl een storm. en ieder heelt z'n eigen manier om mei angsl om Ie gaan

kleurige aantrekkelijke plaatjes. Van
Moslims die in de moskee bidden. van
Katholieken in een kathedraal, van or.
thodoxe Joden die de Tora lezen, van
Hindoes die zich wassen in de Ganges.
Beelden van een werkelijkheid die voor
kinderen alleen maar sprookjesachtig
zijn en hen er niet van zullen weerhou-
den hun klasgenoot uitte schelden voor
Bountyof Driesterrenkoelkast.

Hevige storm
De samenstellers van de serie stelden
de kinderen centraal, zodat hun levens-
beschouwelijke achtergrond niet geïso-
leerd aan de orde kom!.Geen kleurige
plaatjes van verre werkelijkheden.
maar zes kinderen met wie de kijker
zich kan identificeren. Het schip geelt
de mogelijkheid hen tijdelijkuit hun da-
gelijkse omgeving te halen, een ver-
snelde kennismaking tot stand te bren-
gen en hen gezamenlijk avonturen te
laten beleven. Hun dagelijkse werke-
lijkheid komt terug in flash-backs. korte
Jilmische impressies van de situatie
thuis, van de Koranschool of een ver-
jaardagspartijtje.
Deverschillen in levensbeschouwelijke
achtergronden worden niet nadrukke-
lijk en op abstrakt nivo behandeld.
moor manifesteren zich in kleine ge-
beurtenissen tijdens de reis. Tom bij-
voorbeeld heeft in de serie een katho-
lieke achtergrond. terwijl Olga met het
humanisme is groot gebracht. Tijdens
een hevige storm worden zij zeeziek en
belanden in de ziekenboeg. Beiden
hebben zij een manier om met hun
angst om te gaan. Terwijl Tombidt tot
God in de hoop dat deze de storm zal
bedwingen, houdt Olga. spierwit en
met gesloten ogen. een verhandeling
over hoge en lage drukgebieden. Olga
vraagt Tom verbaasd wat hij aan het
doen is, maar laat hem bidden en Tom
vraagt zich af hoe Olga aan die kennis
komt, maar laat haar redeneren.

ROldoorbreking
Er is ookaandacht besteed aan wat met
een groot woord ..roldoorbreking" heet.
Vaak gebeurt dat op een zodanig na-
drukkelijke wijze dat het op de kijker

een omgekeerd eflekt sorteert. Jongens
bakken dan gevoelig panne koeken met
schortjes voor. terwijl meisjes voortdu-
rend stoer aan auto's sleutelen. Het is
de makers gelukt hel subtieler aan te
pakken.
Ozlem, een vriendelijk en bescheiden
meisje, bevrijdt op een eiland een ko-
nijn uit een strop. De stroper eist het
konijn van haar terug en valt haar aan.
Uiterlijk onbewogen schopt ze hem
eerst tegen zijn ene, dan tegen zijn an-
dere been en de stroper kiest het ha-
zepad.
De andere kinderen komen aangerend
en Erroll, de extraverte gangmaker van
het gezelschap. voelt zich geroepen dit
tere meisje te beschermen.
"Heeft hij je wat gedaan?" vraagt hij
meelevend. "Nee, hoor." zegt Ozlem,
"ik heb hem geschopt. Kijk.zo." En ze
schopt ter illustratie Erroll eerst tegen
zijn ene been, dan tegen zijn andere.
Erroll begrijpt deze gevoelige les klaar-
blijkelijk. want hij houdt verder zijn
mond.

Het windorgel
Onbegrip en gebrek aan informatie
kunnen leiden tot vooroordelen.
Hoedat er in de praktijk van alledag uit
kan zien, wordt getoond in een Jlash-
back van Samir op een verjaardaglees-
tje. Een groep kinderen is aan het koek-
happen met een blinddoek voor. drinkt
limonade en eet lekkere hapjes. De
moeder van Somirs vriendje komt langs
met een schaal overheerlijke lever-
worst. Samir bedankt vriendelijk. Ook
de saté met pindasaus kan hem niet
verleiden. Moeder: ..is het niet goed ge-
noeg soms?" Samir: "jawel, maar ik
mag het niel. Het is varkensvlees."
Moeder: "komt anders van een eerste
klas slager hoor." Samir: "maar het is
varkensvlees en dat mag ik niet eten.
Ik ben een moslim." Moeder: ,,0. wat
eet je dan wel? Alleen lollies zeker?
Daar staat nog een hele schooL" Reden
voor Samir om op te stappen.
Jo. mensen denken vreemde dingen.
Kamla haakt in op het verhaal van Sa-
mir en vertelt dat kinderen soms ver-
baasd zijndat ze rood bloed heeft, alsof

ze bruin bloed zou hebben! De andere
kinderen lachen. ja. een Chinees heeft
zeker geel bloed en een zebra wit-zwart
gestreept bloed.
Ondertussen waait de wind en maakt
wonderlijke tonen. De kinderen gaan
op zoek naar de bron en vinden achter
een duintop het windorgel.
De tonen veranderen als de kinderen
hun handen op de openingen van de
pijpen neerleggen. Langzaam gaat de
muziek van het windorgel over in de
melodie van het Lied van de wind en
Kamla zingt het laatste couplet.

Keuze uit kinderen
Wie zijn de kinderen die op de Polarne.
des terecht zijn gekomen? In het dage-
lijks leven heten zij anders en ook hun
achtergrond is niet volledig identiek
met hun rol. Zois Tomvan huis uit niet
katholiek, heeft hij zich voor deze serie
laten informeren over het katholieke
geloof en zich er zoveel mogelijk in in-
geleefd.
Demakers van de serie hebben 275kin-
deren van ruim twintig Amsterdamse
basisscholen langs ûch zien trekken.
Dekeuze was niet eenvoudig, omdat de
kinderen aan heel wat kriteria moesten
voldoen. Behalve hun leellijd (tussen JO
en 12jaar) moesten zij ook vanuit ver-
schillende etnische groepen komen. Ui.
teraard moesten zijgevoel hebben voor
spel, sociaal vaardig zijn. snel kunnen
leren, doorzettingsvermogen hebben
en het Nederlands goed kunnen spre-
ken. Tenslotte was de medewerking
van de ouders een vereiste. Karel Ba-
roes. speldocent, leidde de kreatieve
spellessen. terwijl Oncko Grader, re-
gisseur, observeerde en deels regis-
treerde op video. Uiteindelijk werden er
Vijfentwintigkinderen voor een auditie
uitgenodigd, die voordeze gelegenheid
een korte dialoogtekst voorbereidden.
Behalve op spelkwaliteiten werd er ook
gelet op de persoonlijkheid van de kin-
deren.
Dit leidde tenslotte tot de keuze van de
zes kinderen uit .,Op zoek naar je eigen
verhaaL"
Samen met de makers brachten de kin-
deren een weekend door in een jeugd- ~
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Griekenland. het vroege christendom
en in de islam. Ze is dus zeker niet van-
zelfsprekend universeel als wel wordt
gedacht.
In onze kultuur is de reïncarnatie ge-
dachte terug te traceren tot het dualis-
me van het oudperzische geloof van Za.
ratboestra. In dit gelool is er een voort-
durende strijd gaande tussen twee oer-
principes: het Goed en het Kwaad. Op
allerlei nivo's wordt deze strijd uitge-
vochten: in de kosmos tussen goden, in
de wereld tussen mensen en in de mens
lussen impulsen en meningen. In de Ge
eeuw voor Christus vat deze dualisti-
sche denkwijze in Griekenland post in
allerlei mysteriekultussen zoals die
van Orpbiërs en Pytbagoreeërs. De
mens kent in zichzeIl een goed en een
kwaad element. Yia vele levens is uit-
eindelijk bevrijding mogelijk,maar niet
eenvouding tot stond te brengen. Wie
vrij wil worden, zal zich moeten aan-
sluiten bij een van de mysteriekultus-
sen. Doormiddel van inwijding, reini-
ging, rituelen, meditatie, ascese, stu-
die van geheime boeken. enz. komtmen
na verloop van tijd zo ver dot men de
goddelijkheid bereikt en vrijwordt.
In deze zeilde lijn denkt Plato. De ziel
als het goede element van de mens zit
gevangen in het koderelement: het li-
chaam. Na de dood komt de ziel vrij en
wordt noor de daden van de mens ge-
oordeeld. De goede zielen gaan direkt
naar de eeuwigheid, de slechte naar de
eeuwige verdoemenis en de tussenka-
tegorie komt als mens, dier of plant op
aarde terug. Via de Gnosis (letterlijk:
inzicht)en de Neo-Platonici hebben de-
ze gedachten tot ver in de Middeleeu-
wen hun invloed uitgeoefend.

Wordingsproces
Sommigen zijnvan mening. dat de reïn-
carnatîegedachte al in de bijbel voor-
komt. Inde brieven van Paulus komthet
woord wedergeboorte inderdaad voor,
maar in een andere betekenis. Het

Wat moeten we precies onder reïncar-
natie verstaan? Het is de gedachte dat
er in de mens een eeuwig onverganke-
lijk principe is (ookwel ziel genaamd),
dot na de dood op deze aarde op de één
of andere manier terugkeert. Bepalend
voor deze terugkeer is wat hindoe's het
karma noemen: de totaalbalans van da-
den die de betreffende mens in zijn le-
ven heeft verricht. Deze terugkeer kan
in andere mensen plaats vinden, maar
ook in de vorm van dieren ol planten.
Begrippen als wedergeboorte en
zielsverhuizing zijn synoniem.
Het is niet gek om vervolgens ook eens
na te gaan wat reïncarnatie allemaal
niét is. Het is geen incarnatie: de over-
tuiging dat een wezen van een boven-
menselijke orde zich op aarde in een
menselijk lichaam manifesteert. Het
heelt eveneens niets te maken met de
zg.prae-existentie: de opvatting dat on-
ze ziel door god al vóór onze geboorte
geschapen is en na onze dood weer tot
hem terugkeert. Het goot dus om iets
anders dan omeen voortbestaan in een
hiernamaals. Om deze reden ook kon
de bijna-doodservaring niets bijdra-
gen. Tenslolle heeft reïncarnatie niets
te maken met spiritisme, het geloof dat
zielen van overledenen rondom ons
aanwezig zijn en opgeroepen kunnen
worden.

Reïncarnatie is wat je tegenwoordig
een heikel onderwerp noemt. emo.
tioneel bladen als alle thema's die
met laatste levensvragen te maken
hebben. Als je in de boekwinkel iets
over reïncarnatie zoekt. word je ver.
wezen naar de uitpuilende schap-
pen 'Occult'. 'Paranormaal', 'New
Age', 'Anthroposophie' en soms ook
'Psychologie'. Dat geeft al iets aan
van de verwarring rondom reïncar-
natie. Hoe benader je zo'n onder-
werp? Ik vond gelukkig een handza-
mewegwijzer. Het aantrekkelijke
van het boekje Reïncarnatie. een
veelzijdig perspektief? van Reender
Kranenborg. Hugo Verbrugh e,a. is.
dat het reïncarnatie vanuit verschil-
lende gezichtspunten belicht. Het is
de neerslag van een lezingencyclus
die het Bezinningscentrum van de
Vrije Universiteit in Amsterdam or-
ganiseerde,

Niet van alle kulluren
Is reïncarnatie een gedachte van alle
tijden en kulturen, zoals wel eens ge-
suggereerd wordt? Die indruk zou je
kunnen krijgen uit alle opsommingen
die er gegeven worden. Dot is echter
optisch bedrog, want heel vaak komtde
reïncarnatie gedachte ook niét voor. Zo
was ze onbekend in het oude China tot
aan de komst van het boeddhisme, het
India van voor de Oepanisjaden, het
oude Egypte, het voorsocratische
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De serie geeft genoeg aanknopings-
punten voor HVO-gevenden en groeps-
leerkrachten om~zomogelijk in samen-
werking - aandacht te besteden aan
geestelijke stromingen. Het bij de serie
horende lesmateriaal. bestaande uit
een handleiding voor leerkrachten en
een leerlingenboekje, geeft allerlei ver-
werkingsmogelijkheden die de inhoud
van de serie meer diepte geven.
Leerlingen maken onder andere een
stamboom, een zellportret en een ge-
boortekaartje. Zijtekenen hun geheime
schot en hun mooiste droom.
Uiteindelijk komen alle voorwerpen te.
recht in een kijkdoos die het eigen ver-
haal van de beziller vertelt.

••. herberg in Soest. Daar leerden zij el-
kaar kennen, sloten vriendschap en
legden een basis voor een goede sa-
menwerking. Inde duinen luisterden zij
noor de wind en de zee en zij gingen op
bezoek bij de weerman Erwin KrolI,die
hen uitgebreid het verschijnsel storm
uitlegde. In zes dogen werd de serie
opgenomen in een dekor, bestaande uil
een houten schip, kompleet met stuur-
hut, kajuit en slaapkooien, een haven-
kade en een duinlandschap. In een ka-
mertje naast de set had Oncko Groder
gezorgd voor zes veldbedden, waar de
kinderen tussen de opnames even tot
zichzelf konden komen. Toen de opna-
mes ten einde waren, kasIIe het de kin-
deren veel moeite om afscheid van el-
kaar te nemen. Op hen heeft de serie in
ieder geval het beoogde effekt gehad.
De interesse voor elkaar groeide, kon-
£liktenontstonden en werden opgelost.



ALS SPEELSEGEDACHTE
duidt daar hel wordingsproces aan, dot
de mens meemaakt als hij zich lot Jezus
Christus bekeerd heelt. Ook wordt vaak
gewezen op hel verhaal von de blindge-
borene uit Johannes 9. De leerlingen
stellen Jezusde vraagal het kan zijnda!
de ouders van iemand die blind geho-
len is misschien gezondigd hebben;
ziekte is toch immers vaak het gevolg
von zonde! Deze vraag zou richting reïn-
carnatie kunnen wijzen. Het antwoord
van Jezus ontzenuwt echter deze stel.
ling: ziekte en zonde hebben niets met
elkaor te maken. Een blinde kan best
'zien' en een ziende 'blind' zijn. open-
stacn of zich afsluiten voor het ware
geloof.
De oude Kelten kenden de reïncarno-
Iiegedachle wél en op basis hiervan én
van de al genoemde gnostische en neo-
platonische dualistische denktradilie
schoot ze in de vroege Middeleeuwen
opnieuw wortel. Wreed werden aan-
hangers als Manichaeërs. Bogomilen
en Katharen door de Kerk onderdrukt,
maar eerder vanwege hun ketterse le-
vensstijl dan om hun opvattingen over
reïncarnatie. Onkruid vergaat niet. Als
onderstroom is de gedachte steeds aan-
wezig gebleven, zowel in het christen-
dom als in jodendom (Kabbalah) en is-
lam (Soefi).
De reïncarnatiegedachte kwam dus
lang niet altijd voor. Maar voerde toen
ze eenmaal "uitgevonden" was. een
hardnekkig bestaan, vaak opgenomen
in een breder godsdienstig of religieus
kader.

Levend onderdeel
Tegenwoordig is binnen theosofie en
antroposofie de gedachte aan reïncar-
natie een levend onderdeel. Wat hierin
echter geen rol speelt, zijn de herinne-
ringen aan vroegere levens. Toch ligt
het voor de hand dat je nieuwsgierig

bent naar wat je in vorige levens was.
Waarom herinner je je die eigenlijk
niet? In de genoemde denkrichtingen is
reïncarnatie echter het produkt van een
innerlijk rijpingsproces waarin het ik
overstegen wordt en de band met het AI
hersteld.

n de zogenaamde regressietherapie ligt
dat anders. Daarin herbeleven mensen
in hypnose of via andere methoden vo-
rige bestaanswijzen. Vaak worden deze
belevingen aangevoerd als bewijs voor
reïncarnatie, soms geloven regres-
sietherapeuten er zelf niet eens in! Net
als bij hallucinaties is het inderdaad
moeilijk om realiteitswaOfde toe te ken-
nen aan belevingen die onder hypnose
tot stand gekomen zijn. Dat neemt niet
weg dat er soms treffende staaltjes ver-
toond zijn bij patiënten die zich zaken
"herinnerden" die ze onmogelijk had-
den kunnen weten. Maar ook andere
hypothesen dan die van reïncarnatie
zouden dit kunnen verklaren. In ieder
geval wérkt de regressietherapie wel
en helpt mensen van angsten af. van
fobieën die anders nauwelijks meer te
behandelen waren. Dankzij het werk
van de algemeen erkende ontwikke-
lingspsycholoog Hans eladder is ze
dan ook in gevestigde kringen geaksep-
teerd geraakt.

Persoonlijke opvaUing
Wat vind ik als humanist nou van dit
alles? Laat ik eerlijk toegeven dat ik
reïncarnatie een fascinerende gedachte
vind. Ikben in een regressietherapeuti-
sche situatie ook eens in mezelf terug-
gegaan en ,.was" een priester uit de
Griekse Oudheid. Toch boeit me niet
zozeer de gedachte dat ik die priester
was als wel het idee dat er in alle tijden
en in allerlei vormen figuren zoals ik
bestaan hebben. Niet alleen in de ge-
schiedenis. maar ook in andere kultu-
ren. in verhalen, romans en (hopelijk)
de toekomst. Het overkomt me soms dat

ik mensen tegenkom, echt of in boeken,
die als het ware méér "mezelf" zijn dan
ik dat ben. Mensen die beter dan ik hun
(mijn)mogelijkheden ontplooid en gere-
aliseerd hebben, "congruenter" en hel-
derder zijn. Die priester was zo iemand.
Het gaat in reïncarnaties altijd om ko-
ningen. priesteressen en heiligen. Het
is heerlijk om zo iemand te ontmoeten
en het is helend hem of haar zelfs even
te mogen "zijn".
Het is fascinerend om mezelf niet alleen
in bepaalde mensen te herkennen,
maar ook in andere landen en kulturen.
In Griekenland voel ik me meer tot mijn
recht komen dan in het heilige land. En
Griekenland staat dan natuurlijk niet in
de eerste plaats voor zon en zee, maar
voor de Antieke kultuur. Iets dergelijks
moeten de Renaissance-humanisten
hebben meegemaakt toen ze zichzelf in
essentiëler vorm terugvonden in de ge-
schriften van de Klassieken. Heeft Re-
naissance trouwens niet iets met reïn-
carnatie te maken?

Ik besef dat ik met de reïncarnaliege-
dachte aan de haal ben gegaan, dat ik
ermee aan het spelen ben. Ze is voormij
dan ook een uitnodiging tot spel. een
speelse gedachte die me inmiddels wél
het een en ander heeft opgeleverd. Bij-
voorbeeld het besef dat ieder moment te
beschouwen is als een wedergeboorte,
dat ieder moment een ander leven kan
beginnen. Het gevoel van verbonden-
heid met geschiedenis en natuur, van
herkenning ook in planten en dieren. Ik
heb altijd iets met ooievaars gehad -en
kom niet voor niets uit Den Haag.

Claim gevaarlijk
Ikvind wel dat reïncarnatie een speelse
gedachte moet blijven. Alle plezier gaat
er voor mij af als mensen in alle ernst en
vaak vol pretentie over hun vorige le-
vens vertellen en er boeken over vol-
schrijven. Bepaald gevaarlijk vind ik
het als de reïncarnatiegedachte door
een bepaalde groep geclaimed wordt
en ingebouwd in een doortimmerd ge-
loofssysteem die een waarheid oplevert
die "anderen" niet zouden hebben.
Maar eng vind ik de groep die zich voor
de gedachte afsluit en hoOf met het re-
delijke en zedelijke vingertje afwijst.
In bovengenoemd boekje wordt reïncar-
natie vergeleken met knoflook. Dat is
een leuke gedachte. Er zijn mensen die
bij knoflook zweren - een crime voor
hun omgeving - in de ijdele hoop eeu-
wig jong te blijven. Er zijn ook mensen
die knollook maar vies vinden. Ik voel
me het meest thuis in de middenkatego-
rie van mensen die een vleugje zo af en
toe weten te waarderen. Ik hou van
Bourgondiërs die weten te leven!

Albert Nieuwland
Verder lezen: Reender Kranenborg, Hu-
go S. Verbrugh en anderen: Reïncarna-
tie, een veelzijdig perspecfief?Kok Ago-
ra Kampen 1988.f 24.75.
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dat ze de aktieve. zelfbewuste vrouw
werd die ze nu is. "Ikheb voorde Vrou-
wendag niet voor niets het symbool ge-
kozen van twee heel verschillende
vrouwen. De kentering in mijn leven
kwam een jaar of tien geleden, ik was
toen vijltig. Ikwilde niet langer dat an-
deren over mijn leven beslisten. Ik luis-
terde naar de programma's van het HV,
kwam in kontakt met de vrouwenbewe-
ging. En mijn dochter kwam van de so-
ciale akademie met allerlei verhalen
thuis. Dat alles bracht een bewustwor-
ding op gang. Natuurlijk wilde ik als
jong meisje trouwen en kinderen krij-
gen, dat hoorde zo.

Tochwas ik niet echt gelukkig geweest
in het huishouden. Ik had altijd veel
behoefte aan aktiviteiten buitenshuis.
Langzaam begon ik te ontdekken hoe-
veel van ons leven kultureel bepaald is,
en wat nog belangrijker was: ik begon
te zien wat ècht bij me hoorde."
Rie werkt nu voor Amnesty Internatio-
nal. studeert geschiedenis, is lid van de
HV-Vrouwengroep, van de Bond van
Plattelandsvrouwen en van de Vrou-
wengeschiedenisgroep, en ze is pedi-
cure. Een feministische therapeute
hielp haar bij haar zoeken naar eigen-
waarde en zelfvertrouwen. "Ik liet me
zoals zoveel vrouwen overal de verant.
woordelijkheid voor in de schoenen
schuiven. Vooral als hel ging om sfeer
en relaties. Ikbegon in te zien hoe sub-
tiel. maar toch dwingend dat soms
gaat. Ik besloot voortaan zeIl te kiezen
en de dingen niet meer te laten gebeu-
ren." De verandering werd Rie niet in
dank afgenomen door de mensen om
haar heen. "Vroeger was je altijd zo
lief", zei een familielid. "Tjo... en nu
ben ik liel voormezelf. Moorer zijnmo-
menten dat ik denk: vroeger, toen was
het een stuk simpeler. Maar een weg
terug is er niet."

Brulaal aanbevolen
"Zalik nu de was in de machine doen of
moet ik eerst die nota doorlezen?" Een
stem uit de zaal vertolkte het dilemma
in veel vrouwenlevens nu.
In het forum 's middags nomen drie ge-
neraties plaats. Liesbeth den UyJ-van
Vessem, schrijfster. c. ... denk maar

ZALIKNU
DEWAS DOEN

OF MOET
IK EERST DIE

NOTA DOORLEZEN?
die ik mezelf opleg en die minstens zo
hardnekkig zijn?
"Koude voeten", zei één van de vrou-
wen. "Altijd koude voeten, omdal mijn
moeder het niet bon ton vond als een
meisje, een jonge vrouw, op pantoffels
liep. En denk je dat ik me nu een paar
lekker warme sloffen aanschaf? Hele-
maal niet. Want ik hoor nog steeds de
stem van mijn moeder in mijn oren."
Eén van de vrouwen vertelde dat haar
"bestemming" naadloos aansloot bij
haar eigen verlangens. Ze heeft geen
moment geaarzeld, echt gekozen voor
huwelijk en moederschap. Een schat
van een man, lekkere donderstralen
van kinderen, een baantje erbij met de
mogelijkheid de uren zeil in te delen,
geen dilemma's, geen diepe dalen. "Be-
staan er echt levens die zógemakkelijk
verlopen?", reageerde een ander pein-
zend.

Twee werelden
Het symbool dat Rie ven der Heiden-
Sehoen (60)meenam naar Utrecht be-
stond uit twee afbeeldingen. Op het ene
plaatje een zedige, konventioneel ge-
klede vrouw, haar houding één en al
onderdanigheid. Op het andere een
vrouwin een heel wat lossere pose. Ge-
makkelijke stoel, de benen languit,
poes en boek op schoot. Tweevrouwen,
twee werelden van verschil. "Hoekunje
kiezen, als je dal nooit geleerd hebt?
Als er altijd vóórje werd gekozen, als je
afhankelijk was."
Devader van Riewas een interessante,
maar ook zeer dominante man. Haar
moeder had niet veel in te brengen. Ze
groeide op in een vrijwelgesteld plalte-
landsmilieu. "Ikkonmijtoen heel moei-
lijk identificeren met mijn moeder. een
lieve. aarzelende en onzekere vrouw. Ik
had eigenlijk vier moeders, mijn drie
oudere zussen moederden naar harte-
lust over me. Toen ik acht was, werd de
eerste zoon geboren. Eindelijk, dacht
ik, eindelijk iemand over wie ikde baas
kan spelen!"
De Rie van vroeger die altijd dacht dat
ze de mindere was, dat ze schuld had
aan wat dan ook, die immer twijfelde
aan zichzelf en die liever haar tong af-
beet dan dat ze zei wat ze dacht. heelt
een lange weg af moeten leggen voor-

Van individualisering naar verbonden-
heid, Thea de Groot-Zume, voorzitter
van de Vrouwengroep van het HV,leg-
de het aan het begin van de dag nog
eens uit. Individualisering niet in de zin
van "ieder voor zich", maar als een be-
wust kiezen voorde wijzewaarop je als
zelfstandig mens wilt leven. "Ik weet
wel dat dit mooi en eenvoudig klinkt,
maar dat het in de praktijk niet meevalt
om het Ie realiseren. Om een zelfstan-
dig persoon te kunnen zijn,moet je zell-
bewust zijn. Je moet er zelf van over-
tuigd zijn dat je iemand bent en dat je
gelijkwaardig bent aan wie dan ook.
Individualisering kan alleen plaatsvin-
den op basis van zelfrespekt en gevoel
van eigenwaarde."
En dat is nou juist waar voor vrouwen
vaak de schoen wringt. Thea de Groot-
Zurne zei het zo; "Vrouwenvoelen zich
nogal eens schuldig en egoïstisch als ze
voor zichzelf opkomen en zich niet lan-
ger willen laten gebruiken. Als je naar
het verleden kijkt. is dat niet verwon-
derlijk. De bestemming voor vrouwen-
huwelijk en moederschap - lag vast.
Loskomen van dat idee is niet alleen
een rationeel gebeuren, maar ook een
ingrijpend emotioneel proces. Het kan
een grote steun zijnje hierbij verbonden
te voelen met andere vrouwen." Metde-
ze woorden werden de deelneemsters
naar de kleine gespreksgroepen geleid.

Altijd koude voelen
Een tiental vrouwen in een kring. Het
thema "Van bestemming naar keuze".
Op tafel de meegebrachte voorwerpen
die dat thema symboliseren. Zekenden
elkaar niet. kwamen uit alle delen van
het land en hun achtergrond en leeltijd
liepen zeer uiteen. En toch ontstond er
op de beste momenten een sfeer van
openheid en onderling begrip en ver-
trouwen.

Het thema riep vragen genoeg op. In
hoeverre heb ik me gedragen zoals van
me verwacht werd? Op welke momen-
ten koos ik voor mezelf?Welke belem-
meringen ondervond ik daarbij? Hoe
kom ik aan die geboden en verboden

Denegende landelijke Vrouwen-
dag op IImaart begon met Konin-
gin Beatrix die de onweerstaanbare
behoefte voelde in een lied over de
vrouwenstrijd uit te barsten. Ineen
damestoilet nog wel. Dejuffrouw
van de retirade gooide de benen
hoog op en vuurde de zaal aan. Een
toevallige bezoekster bracht het ref-
rein krachtigvoor het voetlicht" ...
en nu allemáááá1: samen staan we
sterk'"
Vrouwentheatergroep 't Gist was
de aanstichter van dit moois. De
HV-Vrouwendag in het landelijk
Humanistisch Centrum in Utrecht
eindigde ook in een luchtige sfeer.
met muziek. Ertussenin werd veel.
heel veel gepraat rond het thema
..Van bestemming naar keuze" en
over individualisering en verbon-
denheid. Een impressie van Els van
Thiel.
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V.l.n.r.: Marielou Keiler, Heleen Kromhout. Liebeth den Uyl en Klazien van Braodwijk. Willjer

thema eigenlijk beier zou kunnen lui-
den: .,Van voorbestemming naar keuze
van bestemming". Forumlid Marielou
Keiler, die uitblonk in ontwapenende
eerlijkheid. zei: "Ik merk het vaak pas
achteraf dat er een belangrijk keuzemo-
ment was." Kinderen krijgen hoorde
twintig jaar geleden nog tol de natuur-
lijke, vanzelfsprekende bestemming
van de vrouw. Onder invloed van de
anticonceptiepil en hel emancipa-
tîesteven is het nu een individuele keu-
ze geworden. Klazien van Broodwijk.
Wiltjer signaleerde een nieuwe mythe:
je moet hel als moderne vrouw allemaal
moor aankunnen. De media tonen ons
een nieuwe supervrouw, eentje die hu-
welijk, moederschap, huishouden en
boon moeiteloos en kreukvrij kombi-
neert. Klazien, die zelf (nog)geen kinde-
ren heeft: "We mogen nu kiezen voor
wel of geen kinderen. maar toch wordt
er vaak op subtiele. onderhuidse wijze
een appèl op ons gedaan. En met een
stem waarin de gezorgdheid er dik bo-
venop wordt gelegd: ..Ach, jij hebt zelf
geen kinderen? En je kunt toch zo leuk
met ze omgaan ..... Soms denk ik: ont-
breekt er dan toch iets aan me?"

HV-Vrouwendag over bestemming, keuze en de mythe
van de moderne vrouw die alles maar moet aankunnen

niet dat ikhet oude dames standpunt ga
vertolken, ik weet niet eens wat dat is"),
Klazien van Brondwijk- Wiitjer, huma-
nistisch raadsvrouw bij Defensie en als
jongste MarÎelou Keiler, algemeen me-
dewerkster FNV-jongeren.Liesbeth den
Uylzette de toon met de opmerking: "Ik
heb altijd goed voor mezelf op kunnen
komen. Ze hebben me dan ook vaak
brutaal genoemd. Als u dat ook heeft,
gaat u daar dan vooral mee door. Ikkan
het aanbevelen."
De eerste vraag - hoe kon het anders _
betrof de op 8 maart opgerichte Vrou.
wenpartij. "Toen ik het hoorde dacht ik:
oh, wat goed; tegelijkertijd dacht ik: oh,
wat slecht", liet de vragenstelster
schriftelijk weten aan het forum. Enook
het forum kwam er niet uit. De Vrou-
wenpartij zou nog in vele toonaarden
worden geprezen en verguisd die
middag.
Het thema riep veel vragen op waarvoor
geen pasklare antwoorden zijn. Zelfs
niet met een forum met wijze vrouwen.
..Waarom gaan we zo gemakkelijk mee
in bestaande strukturen in plaats van er
uit te stappen en kritisch te kijken?" En:
..Wat voor keuze heb je nou helemaal
als je ekonomisch afhankelijk bent?"

Leven of werken
op een gegeven moment stond er een
jonge vrouw achter de microfoon die
zei: "Ik heb alles waar vrouwen de 1001-
ste tientallen jaren voorgevochten heb-
ben. Ik heb een opleiding, een haan en
een mooi inkomen. In mijn beroep is het
niet mogelijk minder dan veertig uur
per week Ie werken. Ik heb nergens on.
ders tijd voor. Is dat nou de nieuwe
norm? Ik kan kiezen. Hoe geef ik vorm
aan die keuzevrijheid?" Het was Dithe

Koppenol (26) die deze harte kreet de
zaal instuurde. Ze komt uit Rotterdam,
werkt als bedrijlsjuriste en studeert fi.
scaal rechl. Ze komt uit een milieu
waarin het vanzelfsprekend was dat je
doorleerde.
Een vriend, een huis, een full-time baan
en een studie. Het is veel. heel veeL zei
ze... Ik zou heel graag minder willen
werken. maar dat kan niet. In de kom-
merciële sfeer waarin ikwerk, kijkt men
er al vreemd van op als je je werkweek
lot veertig uur wilt beperken. Ik heb be-
langstelling voor veel dingen, ik zou
wat aan sport willen doen, ik zou aktief
willen zijn binnen het HV,maar ik kom
er niet aan toe. Om over kinderen maar
helemaal niet te spreken. Soms krijg ik
het gevoel dat ik moet kiezen tussen
léven en werken. Ikzit misschien wel in
een luxe positie, want ik zou best met
minder geld toe kunnen. Hoe giet ik het
in het vat om een leven te krijgen dat
niet alleen uit werken bestaat? Wijheb-
ben als vrouwen de laatste jaren zoveel
bereikt. Zijn we nog steeds slaven,
maar nu van onze banen?"
Wat zag Dilhe als oplossing? ..Als ieder-
een vijf uur per dag zou werken, een
vijfentwintigurige werkweek voor ie-
dereen - vrouwen én mannen - zouden
geld en banen heel wat eerlijker ver-
deeld zijn. Een leven dat alleen uit wer-
ken bestaat is, met al het verdiende
geld, een arm leven. Daarom voel ik me
hier ook zo thuis op de Vrouwendag. Ik
kan hier nadenken over andere waar-
den dan alleen werken en geld ver-
dienen. Ik geniet ervan."

Nieuwe supervrouw
Uit één van de diskussiegroepen kwam
de ietwat kryptische opmerking dat het

Bad, bed, brood-opvang
..Van individualiteit naar verbonden-
heid. Dat inspireerde Grietje Sanling,
lid van de HV-Vrouwengroep vanaf het
eerste uur. tot een oproep om te komen
tot een humanistische "bad, bed,
brood"-opvang. ,.Ikvind: noblesse obli-
ge. Als je in het gelukkige bezig bent
van bepaalde talenten, betaalde ar-
beid en een goede positie, moet je ande-
ren laten delen in wat je hebt. Iedereen
heelt recht op zijn of haar ontplooiing,
ook de mensen die héél weinig heb-
ben." Een opmerking die bij enkele aan-
wezigen in het verkeerde keelgat
schoot; ..néé, alsjeblieft, geen cha-
ritas!"
In de wandelgangen verduidelijkte
Grietje dat zijdoor haar werk als huma-
nistisch raadsvrouw bij psychisch ge-
stoorde delinkwenten in de Bijlmerba-
jes in aanraking komt met een groep
mensen die buiten het blikveld ligt van
de meesten van ons ... Soms komen de
delinkwenten zomaar ineens op slfaat
te slaan. Depastoor heeft altijd nog wel
een klooster achter de hand, de domi-
nee kan ook nog wel wat regelen. Als
humanisten moeten wij ons ook verbon-
den voelen met de mensen die echt heel
weinig hebben om op terug Ie vallen.
Nee, geen charitas, geen goede werken
om de hemel te verdienen, maar laten
delen in wat je zelf hebt. Dat wat de
Engelsen bedoelen met 'to share .... Het
mocht wel eens gezegd worden, vond
Grietje, in zo'n zaal vol "sterke
vrouwen".
"En als dan ooit nog eens alles gelijk
verdeeld wordt, arbeid en geld, hoef ik
niet zo veel terug te hebben, al ben ik
dan bepaald niet rijk", zei een stem uil
de zaal. Een mooie slotopmerking. En
gesterkt door het mOIlOvan Liesbeth
den Uyl "moed. lef en zelfvertrouwen"
konden de deelneemsters aan deze ne-
gende HV-Vrouwendag terugzien op
een goede dag.

Els van Thie1
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Kritiek en weerwoord op Socraleslezing
over humanisme en levensstijl

DEWEDERKERIGE
AFHANKELIJKHEID VAN
DE MENSELIJKE
NATUUR EN KULT UR

Op 8december 1987hield HV-voor-
zitter Jan Glastra van Loon de 50-
crateslezing over humanisme en le-
vensstijl. De lezing met de titel
..Mensen. van nature kultuurwe-
zens" maakte veel reakties los. De
pers pikte er vooral de handreiking
naar de kerken uit. maar Jan Gla-
stro van Loon poneerde in die boei-
ende lezing wel meer dan dat al.
leen. In de loop van 1988hielden
velen in het HVzich speciaal met
het onderwerp bezig. In veleafde-
Hngen werd in aanwezigheid vaD
de HV-voorzitter gediskussieerd en
er werden uitvoerige reakties naar
een speciale kommissie Humanis-
me en levensstijl gestuurd. De re-
daktie van de Humanist selekteer-
de enige reakties. vatte deze kort
samen en legde ze voor aan Jan
Glastra van Loon die er op reageer-
de. Het resultaat vindt u op deze
pagina's. Hopelijk betekent het
voor veel lezers een welkome aan-
vulling op dit boeiende thema.

Reaktie van de heer Prins
De rol van de kultuur wordt over-
schat. de biologische wortels van
de mens zijn ook maatgevend,

In hoeverre zijnmensen van nalure kul-
tuurwezens? Kultuur is niet alleen des
mensen, Ook dieren kennen bijvoor-
beeld de ••kultuur" in de vorm van de
bescherming van het vege lijf. En ook
bijvoorbeeld chimpansees kennen
"kultUreel" emotioneel en ritueel ge-
drag.
Anderzijds speelt bij de mens ook de
••natuur" (chromosomale aanleg, in-
stinkt)voortdurend geduchtig mee. Wal
vaak kultuur lijkl, zal vaak een biologi-
sche wortel hebben. Daarom is het idee
van de menselijke vrijheid een over-
schalling van de menselijke mogelijk.
heden. In hel algemeen zal de mens
vooralworden beïnvloed door zaken als
lerritorialileit en konkurrentie, egoïsme
en de behoefte aan leiders en volgers.
Dat zijn •.spontane" hindernissen voor
een vrije zellbepaling. In de Socrates-
lezingwordl mijns iD2iensde rol van de
kultuur overschal. de biologische (evo.
lutionaire) wortels van de mens zijnook
maatgevend.

Weerwoord Jan Glasira van Loon:

In deze reaktie worden twee kernpro-
blemen van mijn lezing aan de orde ge-
sleld, het ene uitdrukkelijk. het andere.
dat daarmee nauw samenhangt. impli-
ciet. Prins vindt dat ik de rol van de
natuur in het menselijk gedrag in ver-
houding tol die van de kultuur heb on-
derschat. Daarbij rijst echter meteen de
vraag. hoe wij natuur en kultuur van
elkaar kunnen onderscheiden en ten
opzichte van elkaar moelen afbakenen.
Die laatste vraag is door niemand ge-
steld. Blijkbaar is zij zo diep in onze
kultuur geworteld en zo vanzelfspre-
kend voor ons geworden, dal wij ge-
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neigd zijn haar als evident en onaan-
taslbaar te beschouwen. De onder-
scheiding krijgt dan een absoluut ka-
rakter: hier natuur, dáár kultuur, ieder
op zichzelfen los van de ander.
Al in de titel van mijn lezing heb ik de
onderscheiding echter gerelativeerd en
natuur en kultuur meielkaar in verband
gebracht: Mensen, van nature kultuur-
wezens. Mensen, was mijn uitgangs-
stelling. komenonaf ter wereld, zijpas-
sen daar niet in zoals een vis in het
water past. Zijmoetennog iets aan zich-
zelf en aan hun omgeving doen - veel
meer dan enig ander levend wezen om
in die wereld te kunnen leven. Dat zij
daar iets aan moeten doen, is voorons
allen van nature {genetisch, erfelijk en
naar de soort) bepaald. Wat wij daar-
aan kunnen en moeten doen is echter
niet zo bepaald. Dat is kultureel varia.
bel: het verschilt tussen de ene en de
andere groep mensen, tussen de ene en
de andere periode en zelfs tussen het
ene en het andere individu (insommige
kulturen sterker dan in andere).
Detalen, de wetenschappen. de techni-
sche hulpmiddelen, de omgangsvor-
men, de staatsinrichtingen, de wellen
en de wapens die wij hebben ontwik-
keld en gebruiken zijn niet erfelijk en
naar de soort bepaald, maar kultureel
en kultureel variabel. De inslandhou-
ding en de overdracht van dit alles
vindt ook niet plaats door natuurlijke,
maar door kulturele (en kultureel varia-
bele) processen {zoals die van opvoe-
ding, vorming en onderwijs}.

Als ik de dingen zo uiteenzet, lijkt de
onderscheiding van natuur en kultuur
toch weer absoluut te worden. Dat is
misleidend. Hel is zelfs op een gevaar-
lijke manier misleidend, want zo ont-
slaat de illusie, dat het verschil tussen
natuur en kultuur zèlfeen natuurlijk ge.
geven is en dat de menselijke kultuur
dus ookvanzelf wel in de ene of andere
vormzal blijven bestaan op een manier
die nodig is om de menselijke soort te
laten voortbestaan. Laat maar waaien!
Die illusie is inderdaad gevaarlijk,
want menselijke kultuur kan ook de-
slruktieve vormen aannemen en onze
westerse beschaving heeft het daarin
ver gebracht.

Op dit punt sleekt een dilemma zijn kop
op. De onderscheiding van natuur en
kultuur moet niet Ie zwaar worden aan-
gezel, maar ook niel te licht. Doe je het
eerste. dan dreigt het gevaar dat ik zo-
juisl signaleerde. Maar doe je het twee-
de, dan dreigt het gevaar dat kultuur
wordt gezien als iets waar wij ook bui-
ten zouden kunnen, eigenlijk iets onna-
tuurlijks dus en zo gezien iets dat we
zouden moelen a/schallen omonze wa-
re aard ongeremd tol ontplooiing te la-
ten komen.
Wordthel onderscheid te zwaar aange-
zet, dan zal men geneigd zijn onze af-
hankelijkheid van natuurlijke proces.
sen Ie onderschatten.
Overdreven voorstellingen over de
maakbaarheid van de maatschappij bij
gelijktijdige verwaarlozing van het na-



tuurlijke milieu zijn hiervan een spre-
kend voorbeeld. Wordthet onderscheid
te licht opgevat. dan speelt men kul-
tuurcynisme in de kaart. Kultuur. zegt
men dan. is alleen een middel om het
leven genietbaarder te maken. Kultuur
kon bovendien worden gebruikt om
mensen onder de duim te houden. Een
genots- en een machtsmiddel dus. Kon-
klusie: hef alle machtsverhoudingen en
-instellingen (tebeginnen met de staat)
op. dan kunnen we allemaal. ieder op
onze eigen manier, maximaal ge-
nieten. Wegverantwoordelijkheid, weg
niet alleen broeder. maar ook zuster-
schap, leve het konsumentisme.
Zulkeextreme voorstellingenvan zaken
kunnen met een kritische blik en vol-
doende gevoel voor de werkelijkheid
worden ontmaskerd. Maar daarmee
zijn we nog niet veel verder. Het effekt
daarvan is tot nu toe voornamelijk ge-
weest, dat dan eens de ene visie en dan
weer de andere de boventoon voerde,
maar ondertussen zowel onze destruk-
tieve vermogens als onze konsumentis-
tische neigingen werden versterkt en
vergroot. Wat zo steeds werd verwaar-
loosd, was de verhouding tussen men-
selijke natuur en kultuur als een van
wederkerige afhankelijkheid in plaats
van een waarin méér van het één leidt
lot minder van het ander. De vraag
waar het eigenlijk omgaat is, hoe beide
in onderling verband ontplooid kunnen
worden: hoe geven we vorm aan onze
kultuur. zodat onze natuur daar ook het
best in kan worden ontwikkeld en hoe
knopen we het beste aan bij onze na-
tuurlijke aanleg om dat resultaat te be-
reiken?
Ikhoop, dat duidelijk is dal dezevragen
niet op een mechanistische manier.
niet louter in termen van middel-doel-
verhoudingen, niet zoals een ingenieur
dat zou doen behandeld of aangepakt
kunnen worden;dat hierbij de kunstzin.
nige en affektieve, aanvoelende en
vormgevende vermogens van mensen
een ten minste even grote rol moeten
spelen als onze verstandelijke, analy-
serende en objektiverende vermogens,
dat kunnen luisteren hiervoor even be-
langrijk is als kunnen zien en dat dus
ook onze lichamelijkheid hierin van
evenveel betekenis is als onze spiritua-
liteit, omdat géén van hen los staat van
de andere.

Reaktie van de HV.
Vrouwengroep
De onderwaardering van vrouwelij-
ke waarden houdt het geweld in
stand.

In de lezing worden een aantal ontwik-
kelingen in de wereld genoemd die de
mensheid bedreigen. Het is belangrijk
dat wij ons op de oplossing van deze
gevaren richten. Maar daarvoor is het
ook nodig dat we ons bezighouden met
het kleine geweld in de persoonlijke Ie.
venssfeer.
Zowel het groot als het klein geweld
wordt gekenmerkt door overheersing,
onderdrukking en misbruik van macht.
Bijhet denken aan verbeteringen is hel

zinvolons mei name Ie richten op bezin-
ning van ons (wesierse)waardepatroon
dat wordt gekenmerkt door een schei.
ding in vrouwelijke (intuïtie. gevoels.
matigheid, vermogen lot luisteren) en
mannelijke (het zakelijke. rationele, op
kompetitie gericht) waarden. Dieschei-
ding en daarmee samenhangende on-
derwaardering van vrouwelijke waar-
den houdt het kleine en dus ookhet gro-
te geweld in sland. Erkenning en ge.
bruik van beide waarden zou het voor
individuen meer mogelijk maken zich-
zeIl te ontplooien en mede daardoor de
grote wereldproblemen kunnen ver-
kleinen.
Weerwoord Jan GlasIra van Loon;

Ik ben het met de vrouwengroep eens
dat het grote en het kleine geweld met
elkaar in verband moeten worden ge-
bracht. Dat vloeit ook voort uit mijnop-
vatting van een levensstijl als een van-
uit een mensbeeld innerlijk samenhan.
gend geheel van gedragingen. Wij le-
ven in onze kultuur vanuit een mens-
beeld waarin beheersen. berekenen en
(over)winnen in al onze relaties de bo-
ventoon voeren: in onze relaties lot on.
deren zowel op grote als op kleine
schaal. in de relaties tot ons natuurlijk
milieu en in onze reiaties tot onszelf.
Zelfbeheersing heeft een hoge plaats in
onze rangorde van deugden.
Spontaniteit staat daar bijvoorbeeld
ver onder. Dat ook gehoorzaamheid en
nederigheid hoog in aanzien hebben
gestaan is daarmee niet in strijd, maar
vult het aan. Als één moet heersen,
moeteen ander zichdaaraan onderwer-
pen; als er één moet winnen, moet een
ander verliezen.
De rechtvaardiging voor het feil dat
sommigen heersen en vele anderen
daaraan zijn onderworpen kan worden
gevonden in de voorzienigheid van een
opperwezen dat het len behoeve van de
mogelijkheid van een vreedzaam en or-
delijk samenleven van mensen op aar-
de zo zou hebben ingericht, maar voor
wie in een ander bestaan de eersten de
laatsten en de laatsten de eersten zul-
len zijn. Dat dat opperwezen in een
mannelijke gedaante wordt gedacht,
mag dan niet verbazen.
De Verlichting heelt dit denken in ter-
men van hiërarchische verhoudingen
op het macro-niveau van hele maat-
schappijen onderuit gehaald. Demo-
kratie werd onlwikkeld als een vorm
waarin mensen gezamenlijk zichzelf
besturen, de vrije markt als de vorm
waarin niemand winnaar en niemand
verliezer is, maar iedereen zogoed mo-
gelijk aan zijn trekken komt.
Sedertdien heerst in de politiek een
driedeling van (I)zich tegen de Verlich-
ting kerende konservotieve. (2)hun heil
in de markt en (3)hun heil in de demo-
kratie zoekende partijen. De diskussie
tussen die drie laat ik hier rusten.
Waar het mij nu om gaat is dal de Ver-
lichting weinig ofniets heelt veranderd
aan de overheersing van het eenzijdig
masculine mensbeeld in onze kultuur.
Mensen zijn zichzelf in overwegende
mate blijven zien als (geestelijke)heer.
sertjes over (stoffelijke) krachten en
machten in de wereld. Die tegenstel-
ling werd nu zelfs versterkt en toege-

spitst als een tussen verstand en ge.
voel. rationaliteit en irrationaliteit. Ou.
de. nog in mythische voorstellingen
wortelende tegenstellingen zoals die
tussen kinderen barende (enverzorgen-
de) vrouwen aan de ene kont, hun leven
voor hogere waarden offerende man-
nen aan de andere, werd zo een nieuw
leven ingeblazen, oude vooroordelen
(flinke jongens,lieve meisjes) werden
voorzien van een nieuw pantser. Wat
dat aangaat heeft de Verlichting ons
niet vooruit maar eerder achteruit ge-
holpen.
Hetis beslist geen toeval. dal de Franse
Revolutie haar beginselen heeft ver.
woord als vrijheid, gelijkheid en broe-
derschap. Men kon zich (kan zich?)de
verbondenheid van mensen in vrijheid
en op voet van gelijkwaardigheid ken-
nelijk alleen in een mannelijke vorm
voorstellen. Mannelijkbetekende (bete.
kent) dan vooral: rationeel, beheerst.
gericht op de persoon overstijgende
waarden en prestaties.
Als wij niet verder willen in een maat-
schappij waarin vrouwen en vrouwe-
lijkheid worden gediskrimineerd en
niet terug willen naar een maatschap-
pij waarin zorgzaamheid en tederheid
aan vrouwen thuis in de privésfeer,
openheid en zakelijkheid aan mannen
in de publieke sfeer worden opgedra-
gen, en waarin dus ook mannen de ene
kant van hun persoonlijkheid, vrouwen
de andere kant moeten onderdrukken,
dan zullen we het hele waarden patroon
en mensbeeld van de Verlichting op-
nieuw op de helling moeten zetten. In-
clusief dus het beeld van de mens als
een geestelijk ik dat heerst over een
stoffelijklichaam, waarin sex wordtbe-
leefd als een vorm van mannelijke
agressiviteit die vrouwen moeten on-
dergaan en waarin maatschappelijke
processen vooral worden gezien als
vormen van wedijver waaruit steeds de
besten naar boven moeten komen en
dus mannen belangrijker zijn dan vrou.
wen.

Reaktie Neltie Tinhout
Het is een lezing uit de ivoren toren,
de positie van vrouwen komt niet
voor in de lezing.

De lez.ing is geformuleerd vanuit een
ivoren toren: het is theoretisch en ge-
richt op de middleclass man. Terwijl in
Nederland een kaste ontstaat van abso-
luut kansloz.en.Daar kan een humanist
geen vrede mee hebben. Een antwoord
zoeken in het begrip •.levensstijl" is
daarbij onvoldoende.
Doorde kultuur zijner zoveeltraditione-
le hindernissen dat veel vrouwen in af-
hankelijke posities terecht komen. De
mens zou zelf aan z'n leven vorm en
inhoud moelen geven? Daar staat
tegenover dat de vrouw binnen het hu-
welijk meestal de grote verliezer is.
Daarom is er meer nodig dan de uit-
spraak in de Socrateslezing "Het lot
van ieder mens moet ons een zorg zijn."
Wat ons treurig maakt is dat de positie
van vrouwen niet in de lezing voorkomt.

lees verder op pag. 22 ~
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me samenlevingsvormen. waarin de
betrokkenen de verantwoordelijkheid
voor elkaar aanvaarden, hebben aan-
spraak op met het gezin vergelijkbare
rechten en plichten".
Pas achterin, bij de toelichting. worden
de alleenstaanden even aangestipt. De
bijzondere betekenis von het gezin beo
tekent voor hel CDAniet dat "de over-
heid, als hoedster van de publieke ge-
rechtigheid, bepaalde samenlevings-
vormen boven andere (ofboven alleen-
staanden) zou mogen begunstigen. De
overheid zal daarom meer dan thans
hoar beleid mede moeten afstemmen
op de positie van mensen in een samen-
levingsverband. "
De alleenstaandenorganisaties, ver-
enigd in het Platform von Organisaties
voor Alleenstaanden (PLOA)zijn uiter-
aard lel tegen de opstelling van het
CDA.Kees van der Leer. sekretaris van
het CISAzegt: "Men probeert de alleen.
staanden monddood te maken. Het is
een groep, die het CDA maar zo veel

PvdAenVVD.Maar het CDAgooide roet
in het eten. Minister Ruding dreigde in-
direkt met een kabinetskrisis. als de li-
beralen bij hun standpunt bleven. Re.
den genoeg voor hen om snel in te bin-
den. Terwijl toch premier Lubbers eer-
der had uitgesproken, dat bij het debat
over de belastingvoorstellen moest
worden gestreefd naar een zobreed mo-
gelijk draagvlak inde Kamer. Hijhad ol
eerder loten weten, dat hij niets voelde
voor het PvdA-voorstel. Lubbers in het
CDA-partijblad van november vorig
jaar: "Kennelijk hecht de PvdA meer
waarde aan alleenstaanden dan aan
de middengroepen. aan gezinnen met
kinderen. Dat heeft te maken mei de
kijkop de samenleving."
Het uitgangspuntenprogram van Lub-
ber's CDAwekt de indruk. dot deze par.
tij huwelijk en samenwonen prefereert
boven alle andere leefvormen.
In artikel 14en 15van dit program staat:
..Het CDA acht huwelijk en gezin van
bijzondere betekenis. Andere duurza-

lastingslelseJ. dat volgend jaar ingaat.
quo inkomen op vooruit. Behalve dan
zo'n 200.000alleenstaanden die het al
niet breed hebben. Zij moeten gemid-
deld 4% inleveren omdal de alleen-
staandentoeslag verdwijnt. Voor een
alleenwonende met een minimuminko-
men is dat zestig gulden per maand.

Fraudegevoelig?
Argumenten voorhet schrappen van de
alleenstaandentoeslag zijn vooral de
vereenvoudiging van het belastingstel-
sel en de veronderstelde lraudegevoe-
ligheid van de toeslag. Maar de toeslag
voor alleenstaande ouders (even lrau-
degevoelig) werd wel gehandhaafd.
Volgens het kabinet en de kommissie
Dort is het moeilijkom te kontroleren of
iemand echt alleen woont, zonder dat
de privacy wordt aangetast.
Tijdens de behandeling van de belas-
tingvoorstellen in de Tweede Kamer
kwamen PvdA en VVDmet alterna-
tieven om de toeslag te handhaven.
Zo zou hel belastingvoordeel kunnen
worden beperkt tot alleenwonende al-
leenstaanden (dus uitgezonderd ka-
merbewoners). Dit is makkelijk te kon-
troleren in het bevolkingsregister. Ook
werd gesteld dat de alleenstaanden-
toeslag niel lraudegevoeliger is dan
andere toeslagen.
Acht van de negen Kamerfrakties ble-
ken wel te voelen voorde opstelling van

POSITIE
ALLEENSTAANDEN

BLIJKT GEEN POLITIEKE
KRISISWAARD

De alleenstaande leefvorm wordt
steeds meer geaksepteerd. Maar zoals
altijd loopt de politiek ook weer achter
de ieilen aan. In verschillende over-
heidsregelingen worden alleenwonen-
den fors benadeeld ten opzichte van an-
dere leefvormen. In Den Hoog huldigt
men de opvatting dat alleenstaanden
het wel kunnen betalen. omdat ze toch
niemand hebben om voor te zorgen.
Neem nou de huursubsidie. Bij de in-
voering van de speciale eenpersoonsta-
bel in 1984is deze drastisch verlaagd
voor alleenwonenden. Een alleen-
staande met een minimuminkomen en
een huur van 450 gulden per maand
krijgt nu nog 95 gulden huursubsidie.
Dit was 230gulden. Gezinnen zijn er in
dezelfde situatie slechts 45 gulden op
achteruitgegaan.
Marianne Linde en Pieter Hooimeijer
wijzen er in hun onderzoek naar de ver-
grijzing en individualisering van de Ne-
derlandse bevolking in hel jaar 2000op.
dat dit een steeds groler probleem
wordt als de overheid niet ingrijpt.
Vooral alleenstaanden en ouderen zuI-
len dan buiten de hoot vallen. Uit het
rapport: ..Alleenstaanden hebben zoals
het er nu uitziet geen uitzicht op voor
hen passende huisvesting. Hetministe-
rie van Volkshuisvesting gaat er ten on-
rechte van uit dat 95%van de jongeren
uiteindelijk toch gaat samenwonen. De
maatschappelijke ontwikkelingen zul-
len echter anders lopen."
In de Algemene Wet BijzondereZiekte-
kosten (AWBZ)zijn alleenstaanden ook
fors in het nadeel. Als een alleenwo-
nende die jonger is dan 65 jaar. in een
verpleeghuis wordt opgenomen. moet
hij of zij na een half jaar een eigen bij-
drage betalen van 1350 gulden per
maand. Voor een alleenwonende die
ouder is dan 65 jaar is dat 2200gulden.
Een gehuwde hoelt in dezelfde situatie
slechts 180gulden af Ie staan. ongeacht
het inkomen.
Hel belastingplan Oort is echter het
duidelijkste voorbeeld van de Iinan-
ciële achterstelling van alleenstaan-
den. Iedereen gaat er in het nieuwe be-

Bijna twee miljoen mensen in Ne-
derland worden tot de groep alleen-
staanden gerekend. Aleenstaand is
bijna iedereen wel één keer in het
leven. met name na een scheiding
ofna het overlijden van de partner.
Maar ookkiézen steeds meer men-
sen ervoor omalleen te leven. om
zelfstandig te wonen zonder part-
ner. Daar is nog veel onbegrip voor.
en vanuit de politiek zelfs onwil.
Dat bleek laatst weer duidelijk bij
de Tweede Kamerdebatten over de
belasting hervormingen. Daar
vielen de alleenstaanden tussen de
wal en het schip vande politieke
realiteit: zij blijken geen politieke
krisis waard.
Karin Kosmeijer toont de achterge-
stelde positie van de alleenstaande
aan met duidelijke cijfers. verklaart
de voorkeur van het CDAvoor het
gezin en gaat na hoe eenzaam al-
leenstaanden eigenlijk zijn.
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mogelijk wil ontkennen. Men wil met
name voorkomen dat alleenstaanden
tot een groepering uitgroeien die poli-
tiek interessant wordt". En Frank van
der Aa van het PLOA:"Wij hebben ge-
sprekken gevoerd met verschillende
ministeries. Daaruit blijkt dat er een
soort ontmoedigingsbeleid wordt ge-
voerd. Toen wij spraken over al die fi-
nanciële maatregelen kregen wij als
antwoord, dat alleenwonen in leite een
luxe is waarvoor betaald moet wor-
den." Kees van der Leer vreest, als dit
beleid wordt voortgezet, dat alleen-
staanden in de toekomst weer bij hun
familie moeten gaan wonen ol blijven
wonen. Voorjongeren meteen uitkering
wordt dit binnenkort al werkelijkheid.
Die uitkeringen gaan lors omlaag
waardoor hun keuze voor zelfstandig
wonen bijna onmogelijk wordt ge-
maak!.

Behoorlijke lobby
Dooral de financiële maatregelen drei-
gen veel alleenstaanden in een isole-
ment te komen, van velen is het inko-
men al laag. Een punt is dat de alleen-
staanden weinig als belangengroepe-
ring naar buiten komen om de aantas-
ting van hun inkomen een halt toe te
roepen. Het PLOAen het CISAhebben
voor en tijdens de Kamerdeballen een
behoorlijke lobbygevoerd in DenHaag,
maar het speelt zich allemaal achter de
schermen al. Een grote demonstratie
van alleenstaanden zit er niet in. Frank
van der Aa "Het blijkt een groep te zijn,
die makkelijk is te pakken. Er is wel

foto: Chris Pennarts

verzet, maar dat is heel marginaal. Het
is een heel gevarieerde groep. Erzitten
veel ouderen bij, die zich hebben aan-
gesloten bij ouderenbonden. Homosek-
suelen zitten vaak bij homo-aktiegroe-
pen. Er zijn ook diverse stichtingen bij
ons aangesloten, die hebben dus geen
leden." Het gebrek aan strijdbaarheid
heelt zeker ook te maken met het feitdat
veel mensen, die na het overlijden ol
scheiding van de partner alleen zijnko-
men te staan, zich niet gelukkig voelen
in hun situatie. Juist daarom pleit het
CISA voor meer wetenschappelijk on-
derzoek naar de alleenstaande leef-
vorm, zodat deze mensen zich daar be-
ter aan kunnen spiegelen.

Zowel Kees van der Leer als Frank van
der Aa zien ooknog een pluspunt in het
belaslingdebat: de alleenstaanden
stonden eindelijk eens als groep in de
belangstelling. Kees van der Leer: "De
dreigingen van de laatste tijd werkten
wel heel mobiliserend. Wij kregen tal-
loze telefoontjes en brieven. Ik hoopdat
dit het solidariteitsgevoel tussen al-
leenstaanden vergroot. Tegelijkertijd
zijn beide organisaties behoorlijk pes-
simistisch over de toekomst. Van der
Leer: ..Zolang het CDA aan de macht
blijft, kan er nog een aantal zeer onaan-
gename maatregelen vooralleenstaan-
den komen."

Kerin Kosmeijer

Meeste
alleenstaanden kiezen
er niet voor
De grootste groep alleenstaanden
wordt gevormd door de oudere we-
duwen: ruim 30%. Verder is zo'n 5%
weduwnaar. 9%komt uit de groep
gescheiden mannen en 12%uit de
groep gescheiden vrouwen. Het
grootste deel van de alleenstaan-
den heeft dus niet bewust voordie
leefvorm gekozen,
Het aantal alleenstaanden is sinds
de jaren zestig explosief gegroeid:
in 1960was het nog maar 11,6%van
de bevolking, in 19810121,9% en nu
bijna 30%. Oorzaken zijn de toena-
me van het aantal scheidingen.
meer jongeren verlaten op jongere
leeftijd het ouderlijk huis en meer
mensen kiezen vrijwillig uit vrije
wil voor het alleenstaan en -wonen.
De verwachting is dat de groei nog
wel zal doorzetten- met name door
de toenemende vergrijzing en
scheidingen.

Steeds meer mensen staan dus alleen
in het leven, gedwongen oi vrijwillig,
voor korte tijd of voor de rest van hun
leven. Toch zijn de vooroordelen over
alleenstaanden hardnekkig. Men heeft
het nog steeds over zip-lige, eenzame
mensen, over egoïstische losbollen. Het
lijkt er vaak op dat de alleenstaanden
zelf ook besmet raken door deze karak-
terisering en hun status negatief erva-
ren. Voorzitterde Zwaan van het eISA
hierover: "Een samenleving kan een
groep niet beter onderdrukken dan er-
voor te zorgen dat die groep zichzelf on.
derdrukt. Alleenstaan is heel lang be-
schouwd als een overgangssituatie tus-
sen het verblijf in het ouderlijk huis en
het stichten van een eigen gezin. De
hele wetgeving, de gewoonten en ge-
bruiken van de samenleving zijn afge-
stemd op het gezin. Men •••.ordt opge-
voed met het idee dat er een partner
wordt gevonden en dat er kinderen zul-
len komen. Mensen kunnen zich daar-
om moeilijk iets leuks voorstellen bij
het alleenstaan.
Het CISA zet zich daarom in voor een
mentaliteitsverandering in de maat-
schappij ten opzichte van alleenstaan-
den en bij de alleenwonenden zeIl.Men
pleit voor meer wetenschappelijk on-
derzoek naar de positie van alleen-
staanden. Opvallend is dat alleen-
staanden slechts voorkomen in rappor-
ten over eenzaamheid en geluk.

Zoblijkt uit het ondenoek van de socio-
loge Jenny de Jong-Gierveld naar een-
zaamheid dat 45%van de alleenstaan-
de vrouwen en 57%van de alleenstaan-
de mannen zich eenzaam voelt. Bij de
met een partner wonende mannen en
vrouwen liggen de percentages op res-
pektievelijk 14en 13%.Volgens DeJong-
Gierveld is het afhankelijk van twee za-
ken of alleenstaanden tot een positieve •.
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levenservaring komen. Ten eerste of ze
in staat zijn goede reloties met anderen
op te bouwen. En ten tweede of deze
relaties voldoende ondersteuning
bieden. verzorging en geborgenheid
bieden, ookin sterk belastende omstan-
digheden. De sociologe konstateert in
haar rapport dat vooral de oudere gene-
ratie nog geheel denkt in paren en niet
in individuen. Daarom ondervindt juist
deze groep moeilijkheden bij het kreë-
ren van een vriendenkring, die vooreen
alleenstaande ontzettend belangrijk is.
Mensen, die altijd alleenstaand zijnge-
weest, blijken zich veel minder een-
zaam te voelen dan hun lotgenoten die
uit een relatie komen.
De socioloog Ruut Veenhoven konklu-
deert in zijn proefschrift "Betere wereld,
gelukkiger mensen?" (1984)dat 29%van
de verweduwden en 47% van de ge-
scheiden mensen zich ongelukkig
voelt. Bij de gehuwden is dat 7%. De
verschillen in mate van geluk of onge-
luk zijn tussen gehuwden en zij die al-
tijd alleenstaand zijn geweest, niet zo
groot. Het idee dat alleenstaanden
overgeschoten kneusjes zijn en daarom
ongelukkig, vindt hij niet houdbaar.
Het gaat trouwens ook niet op dat al-
leenstaanden zo ongelukkig zijn, dat
het publiek hen als "afwijkend en
zielig" beschouwt. Volgens hem is de
verkilling van de maatschappij de oor-
zaak van de ongelukgevoelens. Veenh-
oven: "Het familieleven is verschraald
en de konlakten op het werk en daarbui-
len zijn veel zakelijker geworden. Erzijn
nog nauwelijks warme sociale plekken
te vinden. Alleen samenwonen eigen.
lijk", Hij vergeleek de geluk- en onge-
lukcijfers van Nederland met de cijfers
in Italië en Ierland. In die londen zijn
alleenstaanden veel minder eenzaam
en daarom nauwelijks ongelukkiger
dan hun gehuwde landgenoten. Dot
komt doordat volgens hem de Ierse en
Italiaanse samenleving veel warmer
zijn dan de Nederlandse.
Uithet rapport van 1988van hel Sociaal-
Kultureel Planbureau blijkt dat 2%van
de Nederlanders alleenwonen als leef-
vorm afwijst. 79%van de Nederlanders
denkt dat gehuwden niet gelukkiger
zijn dan ongehuwden. In de onderzoe-
ken komt ook naar voren dat steeds
meer mensen bewust voor hel alleen-
slaan kiezen om meer vrijheid en zei.
fontplooiing te hebben. •

Organisaties:
Plo:tformvo:nOrgo:niso:tiesvoor Alleen-
staanden (PLOA),
Mo:yweg5, 5211AA's-Hertogenbosch.
Tel. 073-134357

Stichting Centrum Individu en So:men-
leving (CISA),
Hoonderik 168,3401EWijsselstein.
Tel. 070.243946(lussen 19.00 en 22.00
uur)
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Typisch een man die aan het woord is,
de levendige maar vaak hopeloze strijd
van vrouwen maakt duidelijk geen inte-
grerend deel uit van de levensstijl van
Jan Glastra van Loon.
WeerwoordJanGlastravan Loon:
Nettie Tinhout maakt mij het antwoor-
den niet gemakkelijk. want zijdiskwali-
ficeert mij daarvoor bij voorbaat. Ge-
lukkig hoei ik mij daar niet bij neer te
leggen en zo waag ik het erop te zeggen
dat ik het met de zakelijke inhoud van
haar opmerkingen eens ben: vrouwen
worden in onze maatschappij gediskri.
mineerd; zij worden meer dan mannen
in hun ontwikkeling belemmerd. Met
die uitspraak is natuurlijk nog niet veel
bereikt. Mensen zullen gemotiveerd
moeten worden om hier iets aan te ver-
anderen. Bijdat motiveren kon een het
bewust maken van het mensbeeld dat
het diskrimineren van vrouwen in het
bijzonder en het vrouwelijke in het alge-
meen (ook in mannen dus) rechtvaar-
digt een belangrijke rol spelen.
Mensen veranderen hun gedrog meest-
al makkelijker wanneer zij inzien waar.
uit dat voortkomt dan wanneer zij zich
daarvan niet bewust zijn, Zulk inzicht
kan de bereidheid tot verandering voor-
al vergroten wonneer het gaat om oude
ingeslepen gedragspatronen.
Om zo'n mensbeeld in zicht te krijgen is
het nodig afstand te nemen van ver-
trouwde dingen en voorstellingen. Je
moet proberen te ontdekken wat daar
nog achter en onder ligt aan veronder-
stellingen en vooroordelen. Natuurlijk
is dot niet iets waar je voortdurend mee
bezig kunt zijn en nog minder iets dat
iedereen de hele tijd kan doen, maar
het is wel één van de dingen die moeten
worden gedaan om van ingeroeste
denkbeelden en daarop berustende ge-
dragspatronen af te komen. Ikvond - en
vind - het niet zo'ngek idee om een door
een Humonistisch Verbond georgani-
seerde lezing (een Socrates.lezing nog
wel) oon dat onderwerp te wijden. Wij
zijnal zoverschrikkelijk veel dagen met
andere dingen bezig en er zijn niet zo
verschrikkelijk veel mensen die er be-
lang in stellen hun eigen veronderstel-
lingen en vooroordelen te weten te ko-
men.

Nettie Tinhout vindt, dot mijn lezing is
geschreven vanuit een ivoren toren.
Daaronder pleegt men te verstoon dat
je je ergens ver weg van de wereld hebt
opgesloten en je van die wereld en haar
problemen niets aantrekt. Wáár is dat
ik olstand heb moeten nemen van de
dingen die de wereld dagelijks bezig-
houden om te kunnen zoeken naar wat
daarachter verscholen is, Maar als je
denkt dat ik mij (ook in dat werk) niet
betrokken voel bij de mensen in die we-
reld en bij hun problemen; dan is dat
een te haastig oordeel.

Reaktie van Belgische
heer Maeckelberghe

Hoe kan ik kerken de hand reiken?
Zijonderdrukken andersdenkenden.

De ontkerkelijking in Nederland moet
ook humanisten een zorg zijn, wordt in
de Socrateslezing gesteld. En: "In onze
alzethouding tegen het christendom
hebben we het kind met het badwater
weggegooid," Een handreiking naar de
kerken.

Ik geloof niet in een poging tot samen.
werking met de Roomse kerk in Vlaan-
deren. Ik geloof wel in de noodzaak om
de eigen leden veel sterker te motive-
ren, door ze te konfronteren met vragen
en toestanden die ze zullen verplichten
om na te denken. Overal waar de kerk
de ongekontroleerde macht in handen
heeft, wordt door die kerk gestreefd
naar het verdrukken van al diegenen
die er een andere levensbeschouwing
op na houden. Moet ik dan verdraag-
zaam zijn ten aanzien van wat ik zie als
schadelijk? Hoe kan ik als demokra-
tisch vrijzinnig humanist op grond van
gelijkheid samenwerken met een orga-
nisatie die stoelt op beginselen die ik
moet verwerpen, wil ik niet permanent
met mezelf in tegenspraak zijn?

WeerwoordJanGlastra V(InLoon:

Mijn lezing was gericht tot een Neder-
lands gehoor en afgestemd opde in Ne.
derland heersende verhoudingen,
Waar de toestand zo is als Maeckel-
berghe beschrijft, door is strijd gebo-
den, samenwerking uitgesloten. Toch
kan het zowel taktisch als menselijk
voordelen hebben die strijd niet uitslui-
tend al te stemmen op de zwartste reak-
tionairen in het andere kamp, maar
daarbij ook rekening te houden met de
vrijzinnigen onder hen. Hoe dat zou
moeten, kan ik vanuit Nederlond niet
beoordelen. Onze Belgische vrienden
en vriendinnen kan ik alleen zeggen,
dat wij de samenwerking met hen
graag zullen versterken. Ik ben ervan
overtuigd, dot wij door beiden sterker
van zullen worden.

Ik hoop, dat mijn
antwoorden enigszins recht hebben ge.
doan oon de gemaokte opmerkingen en
gegeven reakties. Ik wil in ieder geval
in de eerste plaats hen die schriftelijk
reageerden maar ook alle anderen met
wie ik mondeling over dit onderwerp
van gedachten heb gewisseld hartelijk
danken voor de impulsen die zij mij
hebben gegeven om op dit thema ver-
der te borduren. •



BRIEVEN
werden met forse winst ver.
handeld.
Maar als hel om onze eigen
armen gaal dan blijken wij
bikkelhard: .,laat ze maar
gaan werken, werk zat", of
"eten ze maar geen patat" of
"niemand ziet er toch armoe.
diguit?"
Als de groep langdurig werk.
lozen hoofdzakelijk bestaat
uit niet of slecht geschoolden
die door het bedrijfsleven
niet worden opgenomen dan
heelt de samenleving _ en
dus haar vertegenwoordiger
de overheid - de plicht om
deze arbeidsplaatsen aan te
bieden bij openbare
diensten als groenvoor-
ziening, stadsreiniging, ver-
voer en gesubsidieerd bij de
gezondheidszorg. Voorbeel.
den van dit werk dat helaas
blijft liggen zijn er te over.
Betaald kan dit worden uit
een extra.inkomstenbelas-
ting voor ons goede-ver-
dieners of noem deze belas.
ting bv.: belasling voor
openbare voorzieningen.
Deoverheid zoudeze nieuwe

Armoede: overheid
heen plicht arbeid
aan te bieden

het isolement halen, dwz.
dan kunnen wij meer kontak-
ten leggen. HetHVmet name
hel hoofdbestuur, moet nog
duidelijker stelling nemen
tegen verarming.

Peter Brugman!! (Heerlen)

Armoede:
onverschilligheid
doet ons de das om

baan aUéén is niet zaligma-
kend. De helft von al het
werk is ziekmakend en mag
rustig weg geautomatiseerd

Wij armen moelen meer voor worden. Een oplossing kan
onszelf opkomen. Vaak zijn daar in gelegen zijn om
hel allerlei "deskundigen" iedereen een basisloon van
die het in dure kongressen f 1500,-per maand te geven.
en beleidsnota's wel weer dat betaald moetwordenuit
voorons weten. Nogduidelij. een herverdeling van be-
ker onze opvattingen stellen schikbare gelden.
tegenover die van de wel- Ookdemogelijkhedenombij
kenden (van solidariteit van Ie verdienen moeten ver.
hun kant merk ik echter niet ruimdworden. Dusniet zoals
zo veel) en de overheid Lor- nu, dat bv. de huursubsidie Met verbazing heb ik de af.
beiclsethos"), dus zellwerk- van het kleine beetje bijver- gelopen jaren de blijken van
zoom worden. Veel armen diende geld wordt afgetrok- niet aflatende vrijgevigheid
kunnen dit nog niet omdat ze ken (dus lood om oud ijzer). gezien van Nederlanders als
onwelend, en bong zijn om Verder moeten wij ons niet ergens op de aardbol weer
een stempel als profîleur te laten afschepen met weghe- een ramp was geschied. Vrij
krijgen. Onwetendheid is zuinigde boontjes die dan vaak daarna sijpelden be.
ook de bosis van vooroorde. weer vrijwillîg moelen wor. richten door dat er vreemde
len. Hier is dus een mentali. den gedaan en waarbij de dingen gebeurden met hel
teitsverandering voor nodig. onkostenvergoeding ooknog bij elkaar gebrachte geld of
Onverschilligheid doet ons eens slechl geregeld is. (Dus de goederen; het geld bleek
ookde das om (ofje nou door ookoppassen voorde "Work. nog op een bonkrekening te
de hond of de kat gebeten fare plannen" van de jaren staan omdat het niel uitge.
wordt, hel maakt allemaal negentig). Verder moet er geven kon worden, goederen
toch niels uit). Een andere voor vrouwen kinderopvang logen in een haven Ie rollen
kijk op arbeid is belangrijk. komen. Het draslîsch verlan. wegens gebrek aan vervoer
Voor mij is arbeid kreativi. gen van de prijs voor het of bleken op de zwarte markt
teil. Het hebben van een openboar vervoer kan ons uit . terecht Ie zijn gekomen en
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belasting zachtjes kunnen
introduceren door te begin-
nen met een enquête over
wat wij burgers in 't openba-
re leven 't eerst veranderd
zouden willen zien. Waarbij
ik hoop dat het merendeel
zal kiezen voor schone sle-
den en wegen, toezicht in
tram, metro en trein, vol-
doende ziekenverzorgers die
tijd hebben voor hun pa-
tiënten. Niet zo'n irreële ver-
wachting.
" Feit dot tot de groep met
een armoede-inkomen zo-
veel gescheiden vrouwen
mei kinderen behoren is mis-
schien te ondervangen door
de regel dat aan deze kate-
gorie geen uitkering meer
wordt gegeven went zodra
een gehuwde vrouw ophoudt
met werken zou ze zich moo-
len verzekeren legen de fi-
nanciële gevolgen van een
echtscheiding.
Verzekeren kun je je legen
van alles en nog wal. Mis-
bruik wordt tegengegaan
door de wetenschap van de
vrouw dat als haar huwelijk
niet zo goed is ze haar baan
niet kan opgeven en is dat
wel het geval dan zou ze 't
risico van "ophouden met
werken" wél kunnen nemen
met die verplichte verzeke-
ring. De premieberekening
lijkt me een aardige kluif.

mw. N. Blok(Oostvoorne)

Depijn en het
verdriet van
atstandsmoeders
Bijhet interview met profes-
sor R. Hoksbergen, zoals dat
gepubliceerd werd in uw
maandblad "Humanist" van
februari 1989, wil ik graag
enige kritische kanttekenin-
gen plaatsen.
Wanneer een wetenschap-
per, zoals Hoksbergen pre-
tendeert te zijn, ("een speci-
alist in de adoptologie") een
interview geeft over zo'n met
emoties beladen onderwerp
dient hij toch op zijn minst
enige zorgvuldigheid te be-
trachten.
Heeft de professor dan on-
waarheid gesproken? Nee,
dat niel. Maar door bepaalde
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aksenten te leggen en ande-
re zaken te verzwijgen, heeft
hij een heel verkeerd beeld
geschapen. De professor
(wetenschapper en heel be-
kend met adoptie) is zeer ten-
dentieus in zijn uitspraken
over afstandsmoeders. Wie

onbevooroordeeld aan het
lezen van genoemd artikel
begint. geen afstandsmoe-
ders kent ofnooit van hen ge-
hoord heeft, zou na het lezen
van sommige passages uit
het interview een bepaald
beeld kunnen krijgen over
afstandsmoeders. (En nu
haal ik uitspraken aan van
professor Hoksbergen, zoals
die letterlijk in het interview
zijn weergegeven);
"Sommige moeders zijn
vaak keihard voor hun kin-
deren."
"Wie zijn billen brandt moet
op de blaren zitten."
"Kinderen mogen nooit de
dupe worden van een mis-
stap van hun ouders."
"Het lijkt wel of afstands-
moeders wraak nemen op
het kind door hem zijn wor-
tels te onthouden."
Deze beweringen lijken
"slagen in de lucht" of "nat-
te vingerwerk. " De professor
had zijn uitspraken met be-
wijzen, of statistieken, of cij-
fers (waar hij anders nogal
gek op lijkt Ie zijn) moeten
staven. Nu komt hij aandra-
gen met één voorbeeld! Ten
tweede is het duidelijk dat
de professor geen hoge pet
opheelt van afstandsmoe-

ders ("misstap!!") Hij beves-
tigt het beeld dat er in de
maatschappij jammer ge-
noeg nog steeds leeft over af-
standsmoeders; Dat zijn
slechte vrouwen die hun bil-
len gebrand hebben en op de
blaren moelen zitten. Die de
kwalijke gevolgen van hun
misstap moeten dragen.

Uit hoofde van zijn speciali-
satie moet Hoksbergen toch
weten; a) Dat afstandsmoe-
ders, vaak met zéér veel pijn
en verdriet en onder zware
druk van familie of omstan-
digheden, afstand hebben
gedaan (en soms gebeurt het
nog) van hun kind. hl Dat
moeders, die in de jaren
1960/1970afstand deden van
hun kind geïndoctrineerd
werden door de "hulpverle-
ning" dat ze nóóit maar dan
ook nóóit en te nimmer meer
iets over het kind zouden ho-
ren en (dat werd er in geha-
merd) ze mochten er nóóit
meer naar vragen. Ze moes-
ten het kind vergeten. Het
moesl weg uit hun bestaan,
weg uit hun gedachten, en
vooral: weg uit hun gevoels-
leven. Veel afstandsmoe-
ders hebben geprobeerd hun
kind te vergeten zoals hun
was opgedragen, en met bo-
venmenselijke inspanning
getracht de gedachten aan
hun kind weg te duwen, te
verdringen.
De meeste afstandsmoeders
echter hebben hun kind nooit
vergeten. Hebben er altijd
van gehouden en altijd aan
gedacht. Zoals de bekende
psychiater professor Herman
Musaph zegt; Eens zwanger,
altijd moeder. (interview
N.R.C. Handelsblad nov.
1988.)c) Dat de laatste jaren
(nog vóór de stroom opgang
kwam van geadopteerden
die naar hun wortels op zoek
zijn) vele afstandsmoeders
op zoek zijngegaan naar hun
kind omdat ze het ondraag-
lijk vonden niets van hun
kind te weten (leeft het nog,
is het gelukkig) en omdat zij
de behoefte hadden zelf aan
hun kind uit te leggen waar-
om zijdestijds die beslissing
hadden genomen.
Vaak werden en worden zij
daarbij gehinderd door de
adoptief ouders, of door in-

stanties. Maar gelukkig zijn
er ook gevallen waarin het,
tot grote tevredenheid van
alle betrokkenen, wél goed
gaat.
Het is duidelijk dat de profes-
sor niet zoadoptiedeskundig
is, als hij zelf denkt. Anders
had hij zich wat genuanceer-
der moeten opstellen. Jam-
mer dal de professor niet be-
seft dat wil je wat weten over
adoptie, ook naar afstands-
moeders (zonder wie adoptie
überhaupt niet plaats kan
vinden) veel geluisterd moet
worden.
Het ware ook beter geweest
als de journaliste, die Hoks-
bergen heeft geïnterviewd,
zich wat alerter had opge-
steld in plaats van lui achter-
over in haar stoel te zitten. (Ik
citeer; "R. Hoksbergen inler-
viewen is een paradijselijke
ervaring voor elke luie en
vermoeide journalist. Ge-
woon een kwestie van ach-
terover leunen.") Ook in het
paradijs moet je op je hoede
zijn!
'Namens de Werkgroep Af.
standsmoeders,
ressa van Tol (Castricum)

Milieu
Als reaktie op hel artikeltje
"Bereidheid tol matigen voor
beter milieu is zeer groot" in
de Humanist nr. 2 1989hel
volgende: De bereidheid tot
matigen is nihil als je als
voorwaarde slelt dat dan wel
iedereen moet meedoen.
Verander de wereld, verbe-
ter het milieu, maar begin bij
jezelf. Wachten op al die an-
deren kan tot gevolg hebben
dat ook jij Ie laai komt. En
misschien doet een goed
voorbeeld goed volgen.
Jantje Veen (Groningen)

Reaklies welkom
Reakties op artikelen in de
Humanist zijn van harte wel-
kom. Houdt u het wel korl en
bondig opdal meerdere
brieven kunnen worden ge-
plaatst. De redaktie behoudt
zich het recht voor om
brieven in te korten. Sluur
uw reaktie naar; redaktie
Humanist, Postbus 114,3500
ACUtrecht.
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Zorg hootdbestuur over houding kabinet tegenover
geestelijke genootschappen
In zijn vergadering van
1 maart besprak hel hoofd-
bestuur het kabinetsstand.
punt len aanzien van hel vo-
fiQ jaar velSchenen rapport
"Overheid. godsdienst en le-
vensovertuiging". uitge-
bracht door de regerings-ad-
vieskommissie Hirsch Bal-
Iin. Het HV is redelijk tevre-
den over de inhoud van dit
rapport waarin kriteria zijn
ontwikkeld voor de steunver-
lening door de overheid aan
geestelijke genootschappen.
Hirsch Ballin cs. is van me.
ning dat de realisatie (nie!
de inhoud!) van geestelijke
verzorging de overheid Ier
harte moet gaan. Daarom is
financiële steun in een aan.
tal gevallen gerechtvaar-
digd waarbij hel behoefte-
kriterium richtsnoer voor de
verdeelsleutel kan zijn.
Voorts dient de overheid wet-
telijke waarborgen te schep-
pen voorde toegankelijkheid
van geestelijke ver~orging in
openbare instellingen voor
gezondheidszorg.
In een uitvoerige reaktie op
het rapport neemt het kabi-
net een zeer terughoudend
standpunt in. Zelfs is het van
mening dat de overheid prin-
cipieel geen verantwoorde-
lijkheid draagt voor de alge-
mene geestelijke ge-
zondheid. De voortzetting
van allerlei bekostigingen
staat daarom voor het kabi-
net ter diskussie. Het HV
meent dat het kabinet met
deze opvatting geen reçht
doet aan de waarde van het
geestelijk element in de sa-
menleving. Het HV is het
hierover principieel oneens
met het kabinet en zal dit
duidelijk maken in een ge-
sprek waarvoor zowel de ker-
ken als het HV zijn uitgeno-
digd in Den Haag. De gevol-
gen van het kabinetsstand-
punt zouden rampzalig kun-
nen uitpakken voor de in ve-
le jaren geleidelijk opge-
bouwde geestelijke verzor-
ging in leger. gevangenis-
sen. zieken-. verpleeg- en
bejaardenhuizen en in het
bijzonder jeugdwerk.

Het hoofdbestuur besloot
een en ander reeds nu onder
de aandacht te brengen van
de politieke partijen. Omdat
de verkiezingsprogramma's
volop in voorbereiding zijn
heeft het HV in een brief bij
de partijen eveneens de aan-
dacht gevestigd op andere
zaken die humanisten ter
harte gaan: "moderne ar-
moede". de stormachtige
ontwikkelingen in de medi-
sche en technologische we-
tenschappen. de bescher-
ming van de persoonlijke
leefsfeer en de landelijke be-
kostiging van godsdienstig
en humanistisch vormings-
onderwijs op openbare scho-
len. De meeste van deze pun-
ten kwamen eveneens aan
de orde in een eerste gesprek
tussen hoofdbestuur en de
CDA-fraktie in de Tweede
Kamer op 2 maart. Met VVD.
PvdA en D66 waren er al re-
gelmatige kontakten. nu is
de eerste stap daartoe met
het CDA gezet. On~e stand-
punten terzake het vor-
mingsonderwijs en het Rap.
port Hirsch Ballin vonden
een willig oor bij de fraktie.
Principieel verschil van me-
ning bleef er over de Wet Ge.
lijke Behandeling die aan de
Kamer is voorgelegd. Het
hoofdbestuur is tot de kon.
klusie gekomen dat de huidi-
ge voorstellen geen verbete-
ring van de situatie opleve-
ren. Het kabinetsvoorstel
staat te veel uitzonderingen
toe. Beter ware het om dan
maar voorlopig nog de rech-
ter de betekenis van Grond-
wetsartikel I Ie lalen inter-
preteren. Het hoofdbestuur
toonde zich verheugd over de
uitbreiding van de WVC-
subsidie voor het "Centrum
Humanistische Vorming".
Ook dil jaar was een amen-
dement van PvdA-VVD-D66
nodig om de minister te
dwingen de bijdrage met een
ton omhoog te brengen. naar
f 300.000.
Tot slot kan gemeld worden
dat het hoofdbestuur de af.
gelopen periode weer ge-
sprekken heeft gevoerd met

de •.zuster" -organisaties Hu-
manitas en De Vrije Gedach-
Ie. Naast plannen voor mo-
gelijke samenwerking op
een aantal punten. kregen
vooral identiteitsgevoelige
kwesties de aandacht. In dit
verband gaan de diverse be-
sturen gezamenlijk een noti-
tie "aktieve pluriformiteit"
voorbereiden. (BB).

Honduras
in DenBosch
Op maandag 10 april om
20.00 uur zal Hester Foppen
een lezing houden over het
volksonderwijs in Honduras
waar ook HIVOS een projekt
heeft lopen. Plaats is de rek.
reatiezaal van de Clocken-
weerde. Klokkenlaan 97 in
Den Bosch-Noord.

Sie Dhian Ho
in Winterswijk
Verschillen en overeen-
komsten tussen islamitische
en christelijke stromingen.
dat is het onderwerp van een
lezing die Sie Dhian Ho zal
houden op zondag 16 april
om 15.00 uur in De Berkhof.
Waliënsestraat 33 in Win.
terswijk.

Aids
in Haarlem
Als u meer wilt weten over
aids en over aids en huma-
nisme. kunt u op dinsdag 11
april terecht op de thema-
avond hierover. Er zullen
drie gastsprekers zijn. Aan-
vang 20.00 uur in het NIVON-
gebouw. Voorhelmstraat 3 in
Haarlem.

Gezondheid als
toeval in Utrecht
In april zal in Utrecht een cy-
clus van drie lezingen
plaatsvinden over "Ge-
zondheid als toeval?" Het
zijn drie pogingen om het
verschijnsel ziekte te ont-
leden.
Op 24 april: Dr. R. van Wijk:
De niet traditionele genees-

kunde in moleculair-biolo-
gisch perspektief.
Op 25 april: Dr. N. Neder-
bragt: Pathologie van zelfor-
dende systemen.
Op 26 april: Prof.Dr. R.E. Bal-
lieux: Invloed van stress op
het immuunsysteem.
De lezingen duren steeds
van 12.30 tot 13.45 uur. Alle
bijeenkomsten vinden
plaats in de collegezaal Pa-
thologie. Pasteurstraat 2 te
Utrecht.

Kinderen krijgen
in DenHaag
Woensdag 5 april houdt de
jurist I.M. Polak een inlei-
ding over "de wetgever en
nieuwe vormen van kinde.
ren krijgen en opvoeden". De
heer Polak is werkzaam bij
de afdeling wetgeving van
de Raad van State. Humanis-
tisch geestelijk raadsvrouw
Yvonne Orobio de Castro is
op deze avond uitgenodigd
om na de lezing mee te dis-
kussiëren. De avond vindt
plaats in het Humanistisch
Centrum. Laan Copes van
Cattenburch 72 in Den Haag.
Aanvang is 20.00 uur.

Kreatieve ochtend in
Groningen
Op zondag 7 mei om 10.30
uur. wordt in het Humanis-
tisch Centrum aan de W.A.
Scholtenstraat 2 in Gronin-
gen een bijeenkomst gehou-
den die is gewijd aan het the-
ma Kreativiteit. Maria Berg-
huis verschaft de aanwezi-
gen materiaaL waarmee ie-
dereen zijn of haar Kreativi-
teit kan tonen en zich zo kan
presenteren. Dit kan leiden
lot erkenning en lot waarde-
ring van anderen.

Regionale
Vrouwendag
Individualisering van vrou-
wen. daar zit perspektief inl
Dit nu is het thema van de
vierde regionale vrouwen-
dag die op zaterdag 22 april
zal worden gehouden in Gro-
ningen. Deze zal plaatsvin-
den in het Humanistisch
Centrum. W. A. Scholten-
straat 2. Bel: 050-128750.
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Avontuurlijke jongerenweek in de Belgische Ardennen Kreatief in Deventer
Voor het derde achtereenvol-
gende jaar is er voor 13-17 ja-
rigen een afwisselende en
gezellige week in de Belgi-
sche Ardennen. Op het pro-
gramma staat o.a.: kanoën.
bergbeklimmen. grotten ont-
dekken en vlotlenbouw.

Daamaast zullen we o.a. een
stad bezoeken. kampvuren
maken en waarschijnlijk een
speurtocht organiseren. Er-
varing met deze aktiviteiten
is echt niet noodzakelijk. Je
moel er wel lol in hebbenl Dit
jaar verblijven we in Ren-
deux. in een ruim huis. pal
aan de rivier de Ourthe.
Beginners krijgen eerst les
op rustig water, om ze be-
kend te maken met kano-
technieken. de bool en het
stromende water. Vervel.

Ruimte & milieu
in Amsterdam
Dinsdag 11 april houdt Mr.
M.J. Barendrecht in het hu-
manistische centrum aan de
R. Vinkeleskade 64 in Am-
sterdam een lezing over
ruimte en milieu. De heer Ba.
rendrecht is direkteur Ruim.
telijke Ordening van de
Rijksplanologische Dienst.
Aanvang: 20.00 uur

Arie den Broeder
in Bussum

Op zondagochtend 16 april
zal Arie den Broeder. die
eind vorig jaar de Socrates-
lezing hield over individuali-
sering en solidariteit. hier
nader op ingaan. Aanvang is
10.00 uur in hotel Jan Tabak
in Bussum.
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gens zullen we op verschil.
lende delen van de Ourthe
gaan varen. In de buurt van
het huis worden onder bege-
leiding van gidsen de tech.
nieken van het klimmen en
het abseilen geleerd. Ook de
grotten zullen we onder be-
geleiding van een gids ont-
dekken. Over de vlotten.
bouw vertellen we nu niel
méér. Wel willen we vermel-
den dat het varen met deze
vlotten geen exlra risico's zal
opleveren. De Ourthe is's zo-
mers een vrij rustige rivier.

Belangrijker dan al deze ak-
tiviteiten is misschien wel.
dat we een week lang met z'n
allen veel goede momenten
zullen delen.
Op 29 juli is Maastricht het
centrale verzamelpunt. Van

Kampeerweekend
Jonge Humanisten
Van donderdag 4 mei tot en
met zondag 7 mei organise-
ren de Jonge Humanisten
weer een kampeerweekend.
dit jaar bij de Weerribben in
NW-OverijsseL een schitte-
ren natuurgebied met veel
water. Het thema is dit keer
kleur bekennen. Er zijn al
veel ideeen en gekke plan-
nen, neem daarom in ieder
geval wel verkleedkleren
mee. plus een oud laken. Een
tent is niet noodzakelijk.
slaapzak en eetgerei wel
handig. Voor kookgerei
wordt gezorgd. er wordt ge-
meenschappelijk gekookt.

Kosten van dit weekend zijn
f 57.50;als dat een probleem
is. is reduktie mogelijk. Geef
je op voor deze kleurrijke da-
gen door een kaartje te stu-
ren naar het Humanistisch
Verbond. Jonge Humanisten.
Postbus 114. 3500AC Utrecht.
Of bel even: 030.318145(Aria-
ne de Brauw). Je kunt het be-
drag overmaken op giro
197930 van het HV te Utrecht
o.v.v. "Kampeerweekend".
Wil je meer weten. bel dan
naar Anke (020-830411). Luc
(08370.20050) of Jan (030-
731691).

daaruit gaan wein twee bus-
sen naar Rendeux. Op de
laatste dag wordt iedereen
weer in Maastricht afgezet.
De kosten voor deze week
zullen f 365.- bedragen. Dit
is inclusief het gebruik van
materialen (kano's, helmen
etc,). gidsen en vervoer v.v.
Maastricht. Eventueel is er
een kortingsregeling moge-
lijk. Hel maximum aantal
deelnemers bedraagt 34.
Reageer dus bijtijds als je
mee wilt!
Vraag vóór 15 mei de folder
aan met informatie en opga-
vebon bij: Hans Hartjes of
Marie-Claire Schoordijk, He-
zer-Enghweg 77. 3734GP Den
Dolder. tel.: 030-287409 of bij
Genie de Bruin, Eikenlaan
28. 3828 BZ Hoogland, tel.:
033-801551.

Bent (was) u een
goed Nederlander?
Op zaterdag 15 april organi-
seren de Jonge Humanisten
en het Humanistisch Studen-
tenraadswerk Wageningen
de themadag "Bent (was) u
een goed Nederlander?"
De themadag vindt plaats in
Hotel de Wereld te Wagenin-
gen. De aanvang is 10.30
uur. einde om 17.00 uur. De
kosten zijn f 5.- p.p .• inklu.
sief lunch. koffie. thee en in-
formatiemap. Na de thema-
dag wordt een gezamenlijke
maaltijd gebruikt. waarvan
de kosten niet hoger zullen
zijn dan f 15.-. Leden kun-
nen hun reiskosten vergoed
krijgen.
Meld je aan door even te
schrijven naar het sekreta-
riaat Verenigingszaken van
het HV Postbus 114. 3500 AC
Utrecht. Of bel 030-318145
(Ariane de Brauw-toeste122)
Je krijgt dan nadere informa-
tie thuisgestuurd.

Van Godlos in Alkmaar
Op dinsdag 25 april om 20.00
uur spreekt de journalist Ma-
rius Hofhuis over: ..Van god
los is niet niks". Plaats is
Wijkcentrum Overdie. Ruus-

In Deventer komt een kursus
waarin je kunt leren kreatief
te denken. De deelnemers
oefenen met zelf ingebrachte
problemen uit het dagelijks
leven. Ze krijgen hints waar-
mee je blokkades kunt over-
winnen. Die hints doen een
appèl op emoties en associa-
tief denken. De oefeningen
zijn te vinden in recente psy-
chologische literatuur en
handboeken over kreatief
denken. De kursus vindt
plaats op vijf woensdagen!
19 april. 26 april en 3 mei. 10
mei en 17 mei van 20.00 uur
tot 22.15 uur. Op de eerste
avond beslis je of je verder
mee doet. Kosten: f ao.-.25%
korting als je iemand mee
neemt of HV.lid benl. Plaats:
De Zeven Leeuwen. Singel.
straat 31.

Weekend
volksmuziek in Bergen
Het gewest Noord.Holiand
organiseert op 22 en 23 april
het traditionele gewestelijke
weekend. dit keer in Het Zee-
huis in Bergen.
Het thema is volksmuziek
aan de hand van de werkvor-
men muziek. dans en spel.
Kinderen kunnen met het
programma meedoen.
Plaats is Het Zeehuis. Ver.
spijekweg 5. Bergen aan Zee;
aankomst lusstm 13.30 en
14.00 uur.
Koslen: f 30,- (voor kinderen
tlm 16 jaar gratis).
Meenemen: - twee lakens en
een sloop (ook te huur). _
brood voor zaterdagavond. _
verkleedkleren. muziek-
instrument.

Opgave en verdere informa-
tie bij ErÎc Klever. Albertina
Agnesstraal16. 1814MDAlk-
maar. telefoon on-u 2053.

broedthol97. Alkmaar.
Toegang vrij, Na zijn inlei.
ding wordt in groepjes over
dit onderwerp nagepraat.



HET HV GEBEUREN
Cabaretgroep Vallen en Opstaan, voor een avond boeiend amusementStudiedag over

jongerenbeleid
Op zaterdag 22 april organi-
seert Hel Jongerenplotform
in samenwerking met de Jon-
ge Humanisten een stu-
diedag over een goed jonge-
renbeleid volgens de jonge-
ren zelf. Omdat hel in Neder-
land aan een goed beleid
voor jongeren ontbreekt. zal
een notitie worden opge-
steld. De dag begint om 13.00
uur met een korte lezing van
Mathilde van de Brink. voor.
zitster van de raad voor het
jeugdbeleid. Na een diskus-
sie over o.a. ekonomische
zellstandigheid. scholing.
huisvesting en emancipatie
is er een forum o.l.v.
Dieuwertje Blok. Hierin zit-
ten Margol Vliegendhart
(PvdA), Dijkstal (2de Kamer-
lid VVD). Bert de Vries (2de
Kamerlid CDA) en Gelde
Verburg (voorzitster longe-
renplatform van CNV. FNV.
CDIA. IOVO. D66. Js. PSP.
PPR, LORN, HV, Kinder-
rechtswinkel.) Om 16.00 uur
is er een info-markt van jon-
gerenorganisaties en tijdens
de bonel speelt een swin-
gende saxofoonband.
Plaats is Landelijk Humanis-
tisch Centrum, Oudkerkhof
II in Utrecht.
Opgave en inlichtingen:
Walfred Haans (050-733445)
en sekretariaat HV-vereni-
gingswerk (030-318145).

Holisme in Zutphen
Emily de Leur zal op zondag
16 april een lezing houden
over holisme en New Age in
De Polbeek. Van Doren-
borchstraat 1 in Zutphen.
Aanvang 10.30 uur.

Feminisme
inSneek
Woensdag 19 april zal Ma-
greet de Leeuw, funktionaris
voor de Vrouwengroep van
het HV, de stelling verdedi-
gen dat humanisme feminis-
me is. Het is een themadag
van de plaatselijke geestelij-
ke verzorging en het vrou-
wenwerk in het UV.Aanvang
14.30 uur.

De cabaretgroep Vallen en
Opstaan bestaat uit elf en-
thousiaste mensen die een
programma met afwisselend
serieuze en luchtige liedjes
en teksten ten gehore bren-
gen. Zij brengen dit seizoen
het programma Dicht bij
huis. dat met een pauze van

Film Alscheid te
bestellen

Begin dit jaar zond de rtv-
dienst van het Humanistisch
Verbond de film ••Afscheid"
uit. Er is veel belangstelling
voor het ontroerende verslag
van de laatste levensmaan.
den van Aleida Hartman.
HV-Ieden en -organisaties
kunnen de film op VHS-vi-
deoband bestellen voor
145.-.
Ook de volgende series ra.
dioprogramma's kunt u op
radiocassette bestellen: ..De
manipuleerbare mens". vijf
programma's over geneti-
sche manipulatie. prijs
f 37.50:
..De macht en de media".
acht programma's over hoe
onafhankelijk onze media
:l:ijn).prijs f 55.-:
Adios Pinochet. vijf pro-
gramma's over de situatie in
Chili na het referendum.
prijs f 37.50.
Maak het bedrag over op gi-
ronummer 9449. t.n.v. Huma-
nistisch Verbond. Hilver-
sum. Vermeld u S.V.p. duide-
lijk welk programma of serie
u wilt hebben.

Wetenschap
in Wageningen
De heer H. Koningsveld
houdt op donderdag II april
een lezing over "levensbe-
schouwing en wetenschap".
Plaats is De Leeuwenboreh,
Hollandseweg I in Wagenin.
gen. Aanvang 20.00 uur.

een kwartier ongeveer twee
uur duurt (maar korter kan
ook).

De groep treedt belangen-
loos op. alleen de onkosten
moeten worden vergoed:
f 200.- plus voor een optre.
den buiten Amersfoort een

Kampeerweekend
rond Hemelvaansdag
Een jaarlijks terugkerende
aktiviteit in de afdeling
Eindhoven is het kampeer-
weekend rond Hemelvaarts-
dag. Meestal zijn er zo'n 35
deelnemers. kinderen mee.
geteld. De laatste jaren is er
ook deelname uit Den Bosch.
Men is vrij om al of niet aan
de spontaan opkomende ak-
tiviteiten mee te doen. We
denken dan aan gemeen-
schappelijk koffiedrinken.
wandelen. enz.; alles uiter-
aard afhankelijk van het
weer. In Schaijk. waar we de
laatste jaren kamperen. is er
echter als ontmoetingsruim-
te ook de beschikking over
een grote tent. Bij droog weer
is er 's avonds kampvuur. U
bent van harte welkoml
Nadere inlichtingen bij: fam.
Wolferink.040-519883.

Vluchtelingen in Zeist
Miep Geensen spreekt op
zondag 16 april om 15.00 uur
in de Grote Koppel (De
Clomp 10 in Zesi Zeist) over
vluchtelingenwerk.

Paranormaal
in Groningen
Op zondag 9 april houdt de
heer Nanninga van de vere-
niging Skepsis een lel:Îng
over paranormale verschijn-
selen. Aanvang 10.30 in het
Humanistisch Centrum.
W.A. &:holtenstraat 2 in Gro-
ningen.

Milieu-edukatie
in Amsterdam
Gery van Nieuwkoop is me-
dewerkster van de Stichting
Milieudefensie en houdt op

reiskostenvergoeding.

Wilt u deze cabaretgroep la-
ten optreden op een afde-
lingsavond? Dan kunt u bei-
len (ook voor meer informa-
tie. met M. Wagener. tel.m.:
033.942099; of schrijven: Her-
ekehof 13. 3831 AM Leusden.

dinsdag 25 april een lezing
over milieu edukatie. Wat
kunt uzelf doen aan een be-
ter milieu? Aanvang 20.00
uur. plaats: R. Vinkeleskade
64 in Amsterdam.

Spinoza
in RoUerdam

op zondagmorgen 16april al
prof. W.N.A. Klever een le-
zing houden over de poli-
tieke inzichten van Spinoza .
Na een lunch gaat het naar
het Spinozahuis in Den Haag
(met het openbaar vervoer).
Daarna wordt de locht ver-
volgd naar &:heveningen
waar u op de boulevard een
verfrissing wordt aangebo-
den. Will u mee. meldt u dan
aan voor het middagpro-
gramma i.v.m. hel aanvra-
gen van een groepskaarl:
tel.nn. 010-4664987 ol 010-
4703811. Kosten zijn f 12.50pf
p. kinderen f 7.50.

Wilt u dat uw aktiviteit in de-
ze rubriek wordt aangekon-
digd? Stuur dan de volledige
tekst voor de ISde van de
maand naar de redaktie van
de Humanist. Tijdige toezen-
ding maakt plaatsing waar-
schijnlijk (maar is geen ga-
rantie).
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De Stichting Verpleeghuizen voor de Zaanstreek bestaat uit een tweetal verpleeghuizen, te weten het verpleeghuis
Oostergouw te Zaandam met 295 bedden (waarvan 171 psychogeriatrisch) en het verpleeghuis De Noordse Balk te
Wormerveer met 120somatische bedden en een dependance met 30pscyhogeriatrische bedden.

Bijde dienst geestelijke zorg ontstaat een vacature voor een

HUMANISTISCH GEESTEL11K RAADSMANiVROUW VOOR 24 UUR PER WEEK

De dienst geestelijke zorg wordt gevormd door een Nederlands Hervormd predikant, een Rooms-Katholiek pastor en een
humanistisch geestelijk raadsman/vrouw.
De D.G.Z. ressorteert onder de geneesheer-direkteur.

De werkzaamheden zullen bestaan uit:
• het leveren van een bijdrage aan de geestelijke verzorging ten dienste van bewoners/patiënten en hun familie,
• het verder meewerken aan de integratie van de geestelijke verzorging in het verpleeghuis.
• het leveren van een bijdrage aan de optimalisering van het woon- en leefklimaat,
• het verzorgen van de lessen levensbeschouwelijke oriëntatie van de opleiding ziekenverzorging, in samenwerking met
het team.

Gevraagd wordt:
• een (nagenoeg) afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidingsinstituut,
• bereidheid tot samenwerking in teamverband met de collega's geestelijke verzorgers,
• bereidheid zich in de belevingswereld van dementerende mensen te verdiepen en gevoeligheid voor de problemen die
nabije relaties van dementerenden kunnen hebben,

• bij voorkeur werkervaring in een verpleeghuis.

Aanstelling geschiedt in overleg met het Humanistisch Verbond. DeC.A.O. voor het ziekenhuiswezen is van toepassing.
De funktie is op basis van de functie Waardering Gezondheidszorg ingedeeld in funktiegroep 60.
Uwschriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling personeelszaken, Verpleeghuis Oostergouw, Kon.Julianaweg 10
1502DZZaandam. (Advertentie)

HUMANISTISCH VERBOND
Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond roept sollicitanten op voor de vakature van

RAADSMAN/RAADSVROUW
bij de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de krijgsmacht. Deze funktionaris wordt op voordracht van het
Humanistisch Verbond benoemd door de Minister van Defensie. Genoemde dienst telt momenteel 31raadslieden, waarvan
er 27werken in rayons verspreid over Nederland en West-Duitsland en 4in Zeist (BureauHoofdraadsman en vormingscen-
trum Coornherthuis).

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

Vereisten:
• humanistische levensovertuiging:
• leeltijd van plm. 30 tlm 39jaar (deze laatste grens is een eis van Defensie i.v.m.leeftijdsontslag bij 55jaar);
• 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;
• bezit van, of bereidheid tot studie voor het diploma geestelijke verzorger van het Humanistisch Opleidingsinstituut te
Utrecht;

• bezit van rijbewijs:
• goede gezondheid.

Salariëring: volgens Rijksregeling. Indiensttreding: zodra dit mogelijk is.

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 17opril a.s. worden gezonden aan de
Sollicitatiecommissie t.a.v. de hoofdraadsman drs. K.S. Roza, bureau Hoofdraadsman, Oranje Nassaulaan 71. 3708Ge
Zeist, tel: 03404-14436.
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