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(ingezondenmededeling)

Universiteit

Humanistiek
IJe Universiteit voor Hum.lllistil'k, opgl'richt in WH9 rm gen'stigd
te Utrecht, is één van de levensbeschouwelijke unh'L'rsiteiten in
Nederlimd. Zij verzorgt de wetenschappelijke ambtsopleiding tot
humanisticus.

De leiding van de Universiteit voor Humanistiek berust bij het Collegt.' V,ln
BL'stuur, bestaand uit rector en directeur. Ot.' functie van directeur is nicuw
cn hangt samen met el'n ver.lndering in de org,lnis,ltiestructuur diL' op dit
moment wordt doorgevoerd.

T,'r "t'rI'll//illg VlIll dt'zl' t'aflltrlrl' zot'kt d,' lI"h't'rsitt'it t'oor
HlIlIlllllistil'k Z.S.IIl. ('l'Il

Directeur Cm/v)

Omvang van de functie: 0,8 fte

Takl'll:
Het College \'an Besluur hedt een gezamenlijke verantwoordelijkheid met
bdrekking tot het ontwikkelcn, vaststelk'n cn uitvoerl'n van beleid binnen
de Universiteit voor HummlÎstiek. Binnen deze gem('enschappdijke ver-
antwoordelijkheid hedt de directeur als speciale taakgebil'l1cn o.m.:

het man.lgement van dl' ondl'rwijs- l'n ondl'rzoL'ksorganis<ltie als-
mede vall de ondersteunende afdelingen
het personele beleid
het fin.lnciL'Ie bell'id
in dit kader de \'erte);enw(lt,rdiging \'an dt' Universitt'it voor
Ilumanistiek n,Mr buiten

D(' 'Wil tI' stl'/Il'/1 dirl'ctt'lIr:
hedt en'<1Ting als manager in het Il'idinggeven aan ('en organisa-
tie van proft'ssionals, m.n. ook in beheersmatig opzicht
is deskundig op het gebied van sociaal beleid en personl'l']Sma-
nagL'ml'nt
hl,dt l'rv.uing met het flnancit'd bt,heer van ecn organisatiL'
dl'legl'ert gemakkelijk en Wl;'et wanneer dat m,dig is in tt' grijpt'n
om beslissingen uitge\'oerd Ie krijgen
wed mt,dl'werkers k inspireren en te stimuleren tot eigen \'er,lnt-
woordelijkheid en samenwerking

• weet zijn/h,l<lr gezag met t<leten overtuiging uit te oefenen
hedt l'en ,lcadl'mischt, opleiding gt'noten

Van dt, dir{'cteur wordt vl;'f\vacht, dat deze de grondslagL'n \',ltl de Univer-
siteit voor Hum<lnistiek onderschrijft.

Inlichtingen over de functil;' kunnen worden worden ingl'wonnen bij de
huidige interim-directeur, mevrouw drs I.E. Pieké-Vermeer (tel. (nO +

367437, pri\é 03402 - fl(490) of dl;' secretaris van het Stichtingsbestuur,
meHOUW R.E, Berkhout-Dhont (td, 030 - 511223).

Sollicitaties, vergezeld van een curriculum vitae, kunnen binnen 4 weken na het verschijnen
van dit blad worden gericht aan het Stichtingsbestuur van de Universiteit voor Humanis_
tiek, t.a.v. mevrouw R.f. Berkhout-Dhont, Postbus 797, 3500 AT Utrecht.



Max van der Stoel
Hij heeft altijd pal gestaan voor de
mensenrechten in de wereld. Als minister
van Buitenlandse Zaken speelde hij ccn
bclan~rijkc rol bij de terugkeer van de
democratie in Griekenland. Ook steunde
hij dissidenten in de Oosteuropese landen
met alle diplomatieke middelen. Nu is hij
Hoge Commissaris voor de Minderheden
in Europa en spccla<ll VN-rapporteur o~'cr
de mcnscnrcchtcnsituatÎc in Irak. Voor al
die jaren die hij al op de bres staat voor de
mensenrechten, ontvangt Max van der
Stoel op I juni de Dr.J.P. van Praagprijs
1993. Een portret.

Pagina's 10 tlrn 15

Het margarinebriefje
Het kabinet heeft voorgesteld om ook andere samenlevingsver.
banden dan hel huwelijk te lalen registreren duor de hurgclijkc
stand. Zo'n margarinebriefje van het Io;eregistreerd partner-
schap lijkt op het borerbriefje van twee ~ehuwden - maar ~'oor
sommige rechten en plichten blijft er verschil.

Pagina's 617/8

Ethici die zich bezighouden met de
keuzen in de gezondheidszorg, heb-
ben vaak wcl een heel grote stem in
de discussies over of ook mag wat
kan. En ze doen dat vooral met

rationele Overwf..'gingell, stelt filo-
soof de Vries. Maar nlellsen bestaan

ook uit tq;enstriidige gevoe1cns,
emoties en

onbewuste drijfveren.

Pagina's 1611711 H

Ethici
in de
gezondheids-
zorg

Verontrustend lichte verhalen

En verder nog
Brieven op pall;ina 4
Opinie op pagina 6
Wereldse zaken op pagina 9
Televisie-aanraders op pagina 23
HOS-pro~ramma's op pagina's 24125
HV.Nieuws op pagina's 19/26/27

De twaalf \'ertellingen van de
Spaanse schrijver Enrique Vila-
Matas over '\'oorbeeldige zelf-

moorden' zijn ~'ol ironie.
Zijn personages bruisen \'an

dooàsiust, ze verlangen naar iets
II;fOots en definitief mf..'esiepend,

PaJo;ina's 20121/22



Brieven zijn welkom.
Houdt u het wel kort. De
redactie behoudt zich
het recht voor om

brieven in te korten of
niet te plaatsen.

Sociale dienstplicht (I)
Eén of andere malloot hoeft
toch maar ccn idt'c te
opperen en je hebt altijd wel
lieden die er achteraan lopen.
Vooral als die malloot een
invloedrijke positie heeft,
bijvoorbeeld fractieleider van
het CDA is. Zelfs mensen
met een zo op het oog
normale intelligentie zijn dan
geneigd 'de VOOf- en nadelen
serieus tc overwegen'.
Sociale dienstplicht zou zo
goed zijn, want dan kunnen
jongeren \loor een prikje
taken vervullen waar de
overheid niet genoeg geld
voor over heeft. Is het nu
werkelijk nodig om nog een
keer uit te leggen dat men
nergens zit te wachten op
ongemotiveerde jongeren?

Goed I\og één keer dan.
Nerm de lorgsccror. Je moet
er toch niet aan denken, dat
's nachts de ondersteek onder
je billen wordt geduwd door
een skinhead die de vorigt"
dag nog heeft gespijbrld om
ergens een brandbommetje
bij een Turk naar binnen te
gooien? Zie je het voor je?
Ja maar misschien gooit-ie
dat bommetje dan niet meer,
want 'sociale dienstplicht
heeft zo'n opvoedende
waarde'. Tja, van de militaire
dienstplichr heette dat
vrm:ger dat je cr 'een man'
van werd. Dat was voor
sommigen misschien nog
waar ook, maar als reden om
de hrle mannelijke bevolking
onder de wapenen re roepen
was het natuurlijk een smoes.

Daarom niet getreurd, we
poetsen de smoes op (vooral
voor 'de kansarme jongeren'
zou soóale dienstplicht zo
goed zijn) en nu moeten 1.elfs
alle jongeren eraan geloven.
Ook de meisjes. Bevordert de
emancipatie. Nou dan zal het
wel goed zijn, niet waar? Als
nu iets een aan de haren erbij
gesleept gelegenheidsargu-
ment is, dan wel dit. Het feit
dat de vrouwen in Rusland
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straatveger zijn, hedt de
emancipatie ook zo vreselijk
bevorderd ...

Wat vooral Stoort, speciaal in
een humanistisch blad, is het
gebrek aan vertrouwen in
mensen dat uit dit soort
'argumemen' spreekt. Appèl
aan verantwoordelijkheids-
gevoel, 1.Îchoriënteren op de
samenleving, emancipatit",
dat kunnen jongeren
blijkbaar niet zo maar. Nee,
daar moet je 7:e(allemaal)
dwangarbeid voor opleggen.
Het is natuurlijk geen toeval,
dat het hele idee juist
opkomt, nu we militaire
dienstplicht gaan afschaffen.
Helemaal geen dwang meer
voor de jeugd? Hoe
verschrikkrlijk. Waar moet
dat heen met de jeugd? De
jeugd moet van de straat.
Sociale dienstplicht.
Dat is de kern van de zaak.
Een rt"denering, typisch
gefundeerd op de christelijke
angst voor vrijheid. Van
humanisten had ik beter
verwacht. Het kan best zijn
dat vrijheid soms
beangstigend is. (Speciaal die
van andert"n. Apropos,
louden Brinkman en
Schnabel zelf anderhalf jaar
sociale diensrplicht willen
\.en.ullen?) Dat is echter geen
reden om terug te vallen op
oude dwangconstructies. al
dan niet in nieuwe
,'errnomming. De ware
uitdaging is hoe we een
maatschappij van vrijheid
vorm kunnen geven. Ik ben
daar niet pessimistisch over,
want in Nederland is dat tot
nu behoorlijk gelukt. Slechts
een minderheid kan de
vrijheid (nog?) niet aan. Her
7:0Ubeneden onze
waardigheid moeten zijn om
die minderheid als smues re
gebruiken om iedereen weer
in het gareel re dwingen.

E. Voogd (AmSIerdam)

Sociale dienstplicht (2)
Wat goed dat u aandacht
bestet"dt aan de kwesties die
samenhangen met sociale
dienstplicht, verzorging en
verpleging. Gezien dt" cijfers
van wert"nschappc1ijke
bureaus dient het behouden
van continuïteit in 1.org en
verpleging, het verdedigen
van een bt"schaafde en
humane gezondhcids70rg,
één van de belangrijkste
doelen van beleid te worden.
Op sommige tt"rreinen is et
helaas al rt"cessie van
beschaafdt" en humane
waarden, bijvuurbeeld waar
het gaar om de verpleging
van schizofrenie-patiënten.
Uiteindelijk heeft iedereen
'zorg' nodig. Er zijn mensen
die dat uitstekend voor
7:ÎCh,elf kunnen regelen en er
zijn mensen (zoals
schizofrenen) dit" dat niet
kunnen. Daarom zijn ze 1.0

kwetsbaar.
Er is een gtoot verloop onder
gediplomeerde \'erzorgenden
en verpleegkundigen. Er zijn
ook een hoog aantal ziekt"n
en arbeidsongeschikten. Dat
is geen toeval, er zijn logische
verklaringen voor. De
(lor7:aken liggen dieper en de
problematiek is
genuanceerder dan uit de
column van Paul Schnabcl
naar voren komt. Het gebrek
aan respect voor
wrgverlenend werk ligt cr
mijns inziens aan ten
grondslag. Verzorgen levert
geen 'winst' op. Geen
'produktie', dat 'Goudt"n
Kalf' van de
ca Ivin istischrlka pita 1istische
cultuur waarin wc leven.
liet opleggt"n van sociale
dienstplicht, zoals
bijvoorbeeld E1co Brinkman
en Cisca Dresselhuijs dat
ambiëren, verwaarloost de
analyse van de diepliggende
oorzaken van de
problematiek. Het is
oppervlakkige symptoom-
bestrijding. Door de dwang is
het bevoogdend. Door het
gebrek aan vrouwvriendclijk-

heid is het macho. Oorzaken
\'an de dreigende stagnaties
in de gezondheidszorg zijn
volgens mij onder andere de
soms nog feodaal-
hiërarchische verhoudingen
tusst"n ansen en
\.erpleegkundigen en het
grote verschil in salariëring
rerwijl verpleegkundigen een
grote, directe
vt"ramwoordelijkheid dragen
voor het uitvoerende werk.
Aan verpleegkundigen
worden hoge eisen gesteld,
niet alleen fysiek maar ook
op t"thisch gebit"d. Dat,
samen met de confrontarie
van een concentrarie van
menselijk lijden, lijkt me één
van de oorzaken van het
hoge aantal arbeidsongt"-
schikten.
De essentiële vraag is; blijft
de politiek cr voor kiezen te
bewinigen op een
gewetensvolle
gewndhridszorg of te
investeren in bijvoorbeeld ten
dode opgeschreven takken
van groorschalige
industrieën. Blijft men ved re
veel uitgeven aan medisch-
technische apparatuur, aan
mt"dische superspecialismen,
aan een steeds maar uitdijend
bureaucratisch management,
of wordt gekozen voor het
leggen van prioriteit bij
eenvoudige, natuurlijke
verpleging; voor solidariteit
mer patiëmen en werkbijen.
Dan kunnen competente,
got'd opgeleide mensen in
\.olwaardige banen hun vak
uitoefenen, onder goede
arbeid>ümstandigheden, met
een adequate cao-regding.
Een emancipatoir,
feministisch ideaal! Een
oplossing in plaats van dt"
door Paul Schnabcl
voorgesrelde 'recruten '.
(Ingekort door redactie)

Leonie Ier Beek (Leusden)
(werkte lallg ,lis
verpleegkulldige)



Mensenrechten langs de meetlat

Na een Indonesische maaltijd gaan 's avonds een aantal mensen waaronder een
politicus, een welenschapper en een journalist, onderling en met de zaal in debat.
De vraag zal zijn "Mensenrechten, langs welke meetlat?"
Gcrda Havertong zal 's middags hel programma presenteren. Om 19.00 uur
treedt Karin Bloemen op en de manifeslatie wordt swingend afgeslolen met
Afropop-muziek van de Kuni Kids.

Karin Bloemen: optredenGerda Ha\'Crtong: presentatie

Tijdens informele bijeenkomsten in de grote zaal van Paradiso kunt u gasten ont-
moeien uit landen als Pakistan, Chili, Zimbabwe, EI Salvador en Guatemala. In
de kleine zaal van Paradiso zal een srudieconferentie plaatsvinden, gevolgd door
een platform discussie. Voor het programma in de kleine zaal graag vooraf opge-
ven dat u komt (cr kunnen hier namelijk niet meer dan honderd mensen aan deel-
nemen).
Verder is cr de hele middag een informatiemarkt waar organisaties op hel gebied
van mensenrechlen, vakhond, vrouwen, en ontwikkelingssamenwerking zich pre-
senleren. Ook zijn er verscheidene tentoonstellingen. waaronder die van he!
HOM over 'Vrouwen tegen geweld' - en kunnen twintig vrouwen meedoen aan
een workshop zelfverdediging. In een doorlopend filmprogramma worden \'er-
schillende films over geweld tegen vrouwen en vakbondsrechten vertoond en
ingeleid door personen die nauw waren betrokken bij de produktie of het thema
van de film.

Op donderdag 27 mei organiseren het Humanistisch Overleg Mensenrechten
(HOM) en de vakbond FNV een grote manifestatie onder de titel 'Mensenrechten
langs de meetlat'. Van 12.00 tot 23.00 uur staan de mensenrechten van vrouwen
en vakbondsrechten centraal staan in een gevarieerd programma. Deze manifes-
talie vind! plaats in 'Paradiso' bij het Leidseplein in Amsterdam.
Het publiek zal worden geïnformeerd over de Wereldconferentie l\1ensenrechten
van de Verenigde Naties die dit jaar in juni in Wenen zal worden gehouden. Wat
kunnen we verwachten en hoe bereiden organisaties van mensenrechten en ont-
wikkelingssamenwerking zich voor op deze belangrijke gebeurtenis? FNV-voor-
zitter Johan Steke1enhurg zal de manifcstalie openen en de Vakbondsrech!enprijs
uitreiken aan de Guatemalteekse vakbondsleider Byron Morales.
HO,\1-voorziuer Maarten van Traa zal die avond een petitie en een aantal aanbe-
velingen voor de Wereldconferentie aanbieden aan minister Kooiimans van Bui-
tenlandse Zaken.

Iedereen is welkom en de toegan!!; is gratis. Mensen die uilsluitend het avondpro-
gramma \.olgen, belalen f 5,- entree.
Voor opgave slUdieconferentie en/of het discussieplalform: FNV, 020-5816300
(Caroiien Wildeman, Annie van Wezel)
Voor meer informalie over de manifestatie en bestellen van de speciale manifesta-
tiekrant met hel definitieve programma en achtergrondinformatie kunl u bellen
of schrijven naar:
HOM, Enen VerwielIWinde Evenhuis, Poslbus 114, 3500 AC Utreehl, 030-
318145.

De gangbare geheimhouding van de ver-
wckkingswijze en van de persoon van de
donor staan ter discussie om dat dit
schadeliik zou kunnen 7jjn voor de licha-
melijke en geestelijke gt."zondheid van het
KID-kind. :\lct het (concept-)wetsvoor-
stel wordt beoogd de openheid over de
afstamming te verbeteren en rechtsbe-
scherming te bieden aan kindnen die 'liJ.
KID ziin verwekt.
De Emancipatieraad erkent het recht van
ieder individu om te weten van wie hiihii
in biologische zin afstamt. Ot."0pt."nheid
over afstammingsgegevens begint echtt."r
bij de ouders. Omdat die hier momenteel
nog veel moeite hebben, moet het beleid
zich in eerste instantie op hen richten.
Zowel de keu7.e om 'liJ. KID kinderen te
krijgen. als om die kinderen al dan niet
in te lichten over hun onstaanswijze. is
een zaak van de ouden; bij wie het kind
opgroeit en niet die van de oH>rbeid.
Het hevorderen van een open bouding
~.an ouders over de verwekkingswijze
van hun kinderen, heeft volgens dt."
Emancipatieraad een hogere prioriteit
dan het hevorderen van op~.nheid over
de persoon van de donor. Het wetsvoor-
stel ondersteunt een dergelijke openheid
over de verwekkingswijze echter niet.
Omdat op dir moment het meestal hier-
aan onthreekt, zullen alleen de zeer wei-
nige kinderen die zijn ingelicht over hun
biologische status. baat kunnen hehben
bij de werkingssfeer van het wetsvoor-
stel. Uit onderzoek blijkt dat dit slechts
5% is van de KID-kinderen die bij hete-
[(l-paren wordt gehoren. De kinderen
van alleenstaande en lesbische moeders
zijn vrijwel allen bekend met hun vcr-
wekkingswij7.e; het gaat hierbij om onge-
veer 10% van het totaal aamal insemina-
ties.

De Emancipatieraad wijst het concept-
wetsvoorstel over de hewaring, het
beheer en de \'er~trekking van donorgc-
gevens bij kunstmatige inseminatie af.
De raad is van mening dat de mogelijk-
heid om Je anonimiteit van de donor op
tc beffen en Je manier waarop aan dele
mogelijkheid in het wetsvoorstel vorm is
gegeven, de belangen schaadt van lowel
de kinderen die via KID 7.ijn verwerkt,
als van de gci'nsemineerde mocder(s) en
hun eventuele partners bij wie het kind
opgroeit. De Raad is van mening dat, als
het gaat om het belang van de KID-kin-
deren, de hrstaande geheimhouding-
spraktijk met betrekking tot ue vcrwl'k-
king van deze kinderen doorbroken
mo('t worden.

EMANCIPATIERAAD
WIJST WETTELIJKE
REGELING OPHEFFING
VAN ANONIMITEIT
Kl.DONOR NU AF

HU.\1AKlSTmei 1993';
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Boterham met tevredenheid
door Anja van Kooten Niekerk

Voorpagina-nieuws in de Nederlandse dagbladen. Rinnenkorl worden er aan de openbare
registratie van relaties rechlSgevolgen vcrhonden. Zo heet dat officieel. Dames- L'J1

herenparen, en paren van gemengd geslacht die volgens de Nederlandse wetgeving niet met
elkaar mogen trouwen, kunnen dan een door de staat goedgekeurde verbintenis met elkaar
aangaan die lijkt op hel huwelijk. Op het gebied \'rIO het erfrecht, pensioenen cn sociale

verzekeringen bestaan cr dan geen verschillen meer tussen 'gehuwden' en 'geregistreerden'.
Het Ministerie van justitie betitelde deze nieuwe reJo\elingin een creatieve bui als

'margarinebriefje'. Zo'n briefje brengt ook plichten met zich mee; de zorgplicht voor
elkaar tijdens cn na afloop ,'an de geregistreerde relatie. In de nabije toekomst kunnen dus

nog meer stellen alimentatie gaan betalen na de echtscheiding.

Ongelijkheid moet er kennelijk blijven tussen 'gehuwden' en 'geregistreerden'. nechten en
plichten van hel ouderschap blijven onlosmakelijk l'erbonden aan de afstamming. Zo kan
een mede-opvoeder van een kind die niet de biologische ouder is, geen enkele aanspraak
maken op het sociaal en juridisch oudenchap. Alleenstaanden en (geregistreerde) stellen
kunnen geen kinderen adopteren. Kortom, de voorstellen voor deze nieu ••••.e regeling zijn
hel best te beschouwen als een afgezwakte vorm van hettraditioncle huwelijk. Prettig voor
paren die nu binnenkort hun erfenis kunnen doen toekomen aan hun parlner, prettig voor

nabestaanden die nu ook aanspraak kunnen maken op een pensioen. Een beetje
vooruitgang is cr dus zeker weL Alleenstaanden die hun erfenis geheel ten goede willen
laten komen aan een organisatie, blijven vasfzitten aan de legitieme portie voor hun

ouders. Hetzelfde geldt nllJr mensen die in een woongroep leven, of in een LAT-relatie.

"'tet het margarincbricfje blijft hel traditionele huwelijk buifen schot van de politiek en
huiten bereik voor elke burger. Ofwel er zijn burgers die ecn beetje meer en burgers die een
beetje minder met elkaar mogen trouwen, Er zijn burgers die meer ell burgen die heel ,'ecl
minder rechten op ouderschap kunnen doen gelden. Het margarinebriefje is de boterham
met tevredenheid uit de jaren vijf til';. Individuele keuzevrijheid uil een aantal regelingen,
mct naar l'erkiezing de keuze l'OOr zorgplicht nf economische zelfstandil';heid, met naar
vt:rkiezing een hogere of een lagere pensioenpremie afllankelijk van de keule l'oor een
individueel pensioen of een partnerpensioen. Het zijn maar een paar voorbeelden van
werkelijk nieuwe re~elinlolen. Die regelingen zouden voor elk individu 1II0e!en gelden,

zonder een onste meer of minder voor bepaalde jl;roepen uit de sall1enlevin~.
Het margarinebriefje moet er maar komen. "'iaar voor een echte roomboterkwaliteit

moet ook de traditionele huwclijkswetgeving op de hcllinlol.

Anja van Kooten Niekerk is directeur mil het COC



Kabinet knoeit met
geregistreerd samenwonen
'Samenleven I;"llnil't troIlwen' luidt ue
titel van een brochure uil' in 1965 enige
opsl"hudding in gezapig :-':Cl.lcrland VCf-

OOT1.aakte. Zonder boterbriefje samen-
hukken was ecn lluatschappelilkc zonde
en \\"ie wel wilde maar niet kon trouwen,
wa, sowieso al nin in de haak. De bra-
('hun' veTWCC, juist die met de nek :lange-
kàcn groep naar de mogelijkheid vall
een contract dat IC hij Je notaris knil
afsluiren om zo je Telati" nok in finallcie1e
en materiële zin goed Ie [('gelen. Er stond
nok het adres in VJll het enige notaris-
kantnnr in ;":ederbnd <Lu l'ell mudl:!
~'nnr een s;tmcnkvingscomr'KI had opgc-
m'ld. Dl' Leidse juri>ten die hier achter
staken, kregen het zwaar te verduren
vanuit de confessionele hock: her heilige
huwelijk werd aangevallen. :\1aar Je aan-
vragen stroumden toe al~ wa, cr een dijk
dourgebroken.

H(Jm(J-1J11l1'cliik mORelijk. Kahin('t wil
sam('nwoncndell KelijksteliclI aan Rc1Jl1w-
dCII kopt Daghlad Trouw op J 1 maart.
Opnieuw een doorhraak? Eindelijk
gelijkhereehtiging? Of een bfhartige

poging van CDA-politici de gedisnimi-
neerden een eindje tegemoet te komen
zonder daarmee hel holwnk van Het
Iluwc1ijk in gevaar te hrengen?
Wie de diS<:ll~sie over het al of niet inHJl'-
ren van et.n margari1ll'liriefje volgt, zil,t
uitsluitend vragen op zi.:h afkolllen.
Want 7.ijn het wel zuivere politieke over-
wegingen die minister Hirseh Ballin van
justitie cr roe brachten de Tweede Kamer
Hltlr tl' stellen um samenlcvingsverhan-
dm voortaan hij dl. Burgerlijke Stand te
gaan registreren? Het kahinet kwam niet
zelf met vernieuwende idl.eën. maar
reageerde op het advies van de Commis-
sie voor de toetsing van wetgevingspro-
Jenen over leefvormen (in dl' wandeling
naar haar voorzirrer de commissie Kort-
mann genaamd). En het was de Tweede
Kamer die de commissie aan hel wnk
7.rrre. niet het kahinet.
De term registreren maakt 'Hgwanend in
een periode wa;uin de verontrustende
stijging van uitkeringsfraude nall\\'elijk~
meer valt te controlen'n. laai ~taan terug
te hrengen. En regi,treren roept ook ang-
,ten op hij hen die zich realiseren dat het

vastleggen van gegevens in sb:hte tijden
altijd ltIi~hruikt kan worden. Hoc lang
lijn de overvallen op de kantoren \'an de
Burgerlijke Stand nu helemaal geleden?
Zowel homoseksuelen als humanisten in
het algemeen hehhen zo hun hrdrnkin-
gen hij het registreren van prrsoonsgege-
vens.

liet kahinl.tsnlOrstei voor een geregis-
trrerd partnrrschap - naast CDA\'r
Ilirsch "'allin ondertekendl' PvdA'er Ter
Veld! - wordt wel degelijk geprt'st'nteerd
als hern puhlicke erkenning van relaties
tll~sen twee perSOnt'll. waarin de betrok-
kenen duuTlame veramwoordelijkheid
voor t'lkaar op 7.ieh netlll'n." lIet gaat
d,lll om relaties lUssen men <;en van
dezelfde sekse, maar ook om familierela-
ties zoals dil' tussen hroers en zussen,
grourouders en ouders, kinderen rn
k!t'inkinderen.
De bedoeling is dat registratie en huwe-
Iiik in puhliekrechtelijk opzicht dezelfde
rechtsgevolgen hehhen. Dit hetekent dat
het hiivoorheeld V(lor de hrlastingrn en
voor het stelsel van soeialr zrkrrheid niet ~
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•. uitmaakt of twee mensen een boterbriefje
dan wel ~en margarinebriefje kunnen
overleggen.
Het surrogaatb.raher 7.it hem in de uit-
wnderingen op die regel die in feite veel
verstrekkender gevolgen hebbL'"n dan het
kabinetwollrstel h~t wil du~n voorko-
men.
Immers, 'gehandhaaft wordt een b~lang-
rijk uitgangspunt van het familierecht dar
dL'"ouder van e~n kind de moeder of de
vader is van wie het afstamt. Aan deze
rt'gel van het afstammingsrecht wil het
kabinet niet tornen.'

De juridische betrekkingen met kinderen
staan in het kabinetsvoorstel voor het
pseudo-huwdijk los van de registratie.
Adoptie van kinderen is Hlor homoparen
dan ook nog altijd uitgesloten, waarmee
het principe van gelijkberechtiging wordt
aangetast. De studiegroep 'Leefvormen'
van bet Humani,tiseh Verbond heeft cr al
eerder op gewezen hoe belangrijk het
voor ieder kind is dat de relatie van de
sociale ouders bij wie het kind opgroeit,
maatschappelijk erkend wordt. Er zijn
vanuit humanistische waarden en nor-
men geen argumenten te bedenken om
het ouderschap aan homostellen te ont-
houden.
Het kabinet stelt wel voor een vorm V,1O

'medegel.ag' over een kind in te stdlen,
maar daarvoor zal een rechterlijke beslis-
sing nodig 7.ijn plus de toestemming van
alle betrokkenen, wa3ronder een
L'"ventude L'"x-partner. Ook hier is dus
gekozen voor halfhartigheid.

Een andere uitwndering op het surro-
gaathuwelijk vormen de internationale
en EG-regelingen die over het huwelijk
gaan.
Dat oetekent in de praktijk dat het
trouwboekjL'" in het huitenland alken in
de oorspronkdijke traditionele versie
wordt erkend. I~uiten de overheid acht
uok het bedrijfsleven I_ich aan regelge-
ving van uver de landsgrenl_en gebonden.
Dat betekent bijvoorbeeld dat de vrij ver-
voer regeling voor ongehuwde partners
van werknemers van de K'ederlandse
Spoorwegen ophoudt hij de grens.
Wie nu getrouwd is met iemand die recht
ht-cft op een ABP-pensioen krijgt na dieo<;
overlijden dat pensioen uitgekeerd.
Wie 'slechts' samellWOOllt krijgt in een
dergelijk gevallliets.
}Irt kabinet vindt dat w'n pensiuen
eigenlijk ook voor .geregistreerden zou
moeten gelden L'"ndaarover 7al dan ook
overleg komen met de centrales van over-
heidspersoneel. \X'ie hedenkt hoe kost-
baar die maatregel voor de staat 7.al uit-
vallen, houdt opnieuw 7:n hart vast voor
de afloop.

\X'at blijft er nu al met al over aan voor-
delen van het geregistreerde partner-
schap? Zullen geregistreerden eerJer Jan
nu een huurwoninv; wev;ewezen krijgen
of meer huursubsidie kunnen krijgen:
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Vallen ze in een iets lager tarief van het
erfrecht, kunnen ze gratis llleeverzeke-
ring in hrt ziekenfonds \'erwa<.:hten: En
verschaft dl' :'JS nu wel een tweede OV.
kaart goedkoper? Er hangt vooralsnog
een dichte mist rond het pakket voorde-
kno Wel is duidelijk dat naast Je n-entu-
ele rechten ook de plichten van hL'"thuwe-
lijk om de hoek komen kijkrn. Dat bete-
kent bijvoorheeld dat dt. margarineklan-
trn net als de hotakianten geen grote
aanschaffen kunnen doen zonder toe-
stemming van hun partner. Maar ook d3t
er bij het bd!indigen van de relatie zorg-
plicht hlijft hestaan.
Is het mis"hien die 3Iimematil.-pli<.:ht die
het voor Ter Veld en Ilirsch Ballin aan-
trekkelijk maakt zo snel te reageren op de
voorstellen van de Commissie Kort-
mann? De m'erheid .luwft .immCfs 'ouk
geen uitkering meer te verstr.ckkeD als
iemand een geregi,treerde kostwinnenJe
partner beeft.

De gegroeide juridische praktijk d,1t het
,luiten van een '3menlcvingscomran
voordeiL'"n heeft hoyen het ,luiten van een
huwrliik, betekent dat hL'"tinstellen van
een p,;eudu-huwe1ijk een stap achteruit
is. In een notJril'c1 contract kunnen de
lmten V3n het huwelijk worden geregeld

(Ingezonden mededeling)

.+LOS
•• VAST
Stichting LosVast
uit zich sedert 3 Maart 1970
middels woord en geschrifte
over allerlei facetten rond
het fenomeen alleenzijn.
Dit onderwerp gaat iedereen
aan. De helft van allen die nu
samen wonen is straks alleen.
In ons land is nu 1/3 van
alle huishoudens een
éénpersoonshuishouden .

MENTALITEIT en
PRAKTIJK van

ALLEEN ZIJN
ALLEEN VOELEN
ALLEEN WONEN
ALLEEN REIZEN

Inl. over brochures
en voordrachten:
Empelse-dijk 14
5235 AE [kil Bosch
ICI.073-421323, 9.1030 uur
fa~ 073-4 10388, dag / nacht

en de lasten en-an buiten beschouwing
blijven. \'<-'iedu, zo 'dom" is om tnch tL'"
willen trouwen, neemt gl'en rationele
ma3r een emotionc1e llt'slissing.

:\bar kan die symholische betekenis van
het in de 'echt' verhinden van twee men-
sen niet praktischer worden geregeld
door die maatschappelijke verbanden die
zich verre houden van hureaucratie en
fraude: de kerkt'll, de le\'ensheschouwe-
Iijke groeperingen en el'elltl1L'"el het
Humanistisch Verhond?
De afsch,lffing van het burgerlijk huwe-
lijk laat alle rituele vieringen in kerkge-
buuwen en clubhuizen onverlet en hiedt
politiek gezien meer kansen uit het weh
te k(lmen van terugtrekkende overheid,
fraudebestendige regelingen, hevordering
van individuali~ering en zorgzame
samenleving.
""aar zo'n H'rregaand voorstel is in
l'\ederlanJ niet te I'erwa<.:hten zolang er
confessionelen in de regering zitten.
:Vloeren wr dus horen op een paarse
cO'llitie? liet wetsvoorstel over het mar-
garinehricfje is in elk geval al ranzig nog
\'oor het in het parlement wordt binnen-
gedragen.

Iris Was,enaar

Het volgende
nummer van
de Humanist

verschijnt
rond 1 juli.



Kerken beginnen handtekeningenactie
tegen Wet Gelijke Behandeling
Verontruste christcncn uit verschillcn(lc kerken 7iin ecn handtekeningenactie hegonnen
om de Eerste Kamer op te rol.'pl'n de Algemene \'('et Gelijkl' Bl.'h,mdeling te \'erwerpen.
liet 'l~eraJd C;eesrelijke Vrijheid' waarin meer dan honderd christelijke urr;anisaties
samenwerken, heefr alle prote,tante kerken een lij,t ge,tuurd met het verzoek die ter
ondt,rtekening in de kerken te !eggen, Als de wet - die al door de Twcede Kamer is aan-
genomen - cr door komt, kunnen hijvoorbeeld scholen zich nict meer op hun grondslag
heroepen als zij homoseksuele so[[icit;ll1ten om hun l':eaardheid wi[[t.'n Jfwijzell. Volgl.'ns
het dJgbhld Trouw vergelijken Je verontruste l"hristenen de situatie nu met die uit de
dagen van dt., ,<:hoo!>nijd in de Hlrige eeuw . .\Icn streeft naar minstens 500,000 hand-
tekeningen,

Tot zondug J 6 lIIei is i"
!Jet Haarlemse frans
H<I/s Must'lll/l /log de
dia- ell gduidsexpositie
',\1ekaroll' Uller Amazo-
/le-/l/(lial1/'1I te ;;.ie" I'a"
Afic!Jd Pel/m"lers e"
Mariol/ Hoekl'('fd, (Zie
ook !Jet t'erlwaf i/l de
HUil/altist pall febntari).

Modern kantoor verbruikt meer papier
Er werd 'lItijd voorspeIJ dM automatisering 70U leiden tot n'JI
aan/ienlilke hesparing van hl.'t papiergehruik op kamorell.
Helaas, her tegendeel is waM. ,\iodeTtle kantoren met hun
faxen, kopieermachines en computers zorgen juist voor een toe-
name van het papiergehruik. ~vlomenreel wordt nog 245 miljoen
Ion papier gehruikt in de werelJ, in het jaar 2000 z.al dat 300
miljoen ton zijn.

Er zou een toeslag moeren konWlI op reizen die een aansbg op
her milieu plcr;en. Die Toeslag zou hogcr moeren zijn na,umare
de reis meer vervuilelHl en ml'er energie verslindend is. Dar 7er;[
Lucas Reijnders, hoogicr,lar milieukunde, Hij vindt het vreemd
dat op autohrandstof wel en op vlil'gruigkermint.' nog sreeds
gcen helasting wordt geh('ven, Tcrwijl een vliegvakantie r(Kh
~~n van de grootste ellergievcrslindcrs is, "Mer de energie die
ecn retourvlucht Athene pcr t(ll'rist Vl'rgt, kan een jaar lang een
heel huis van worden verwarmd. Een Ifl'inreis kost per passa-
r;ier-kilonll'rer vijf Tot [ien maal minJer energie, ~ aldus de hoog-
leraar in Trouw. I lij 7e[ verder vraagtekens hij wat sommige
reisorganisatoren 'ecoroerism(" noemen: "I)aarmt.'e zijn meestal
grote afstanden gemoeid, Ik zil' lievcr een punker die in Zand-
voort de beest uithangt dan ecn milieubewuste Toerisr die gaat
fietsen in Alaska,"

'Milieuheffing op
energieverslindende reizen'

Tor en met 15 juni loopt op de Universi.
tcit voor Humanistiek in Utrecht een
expositie van Roh Steen horst.
De beeldend kunstenaar hceft een 'figu-
ratievc stijl wa,umee verwarring, groot
onnvermogen, psychoses, 'Igressivitcit,
wanen en andcrc rampen in genre-
stukkt.'n worJen verheeld', zoals de uit-
nodiging vermeldt, De expositie is te zien
op werkdagen van 10.00 tot 1630 uur.
liet adres is: Drift 6 in Utrecht,

Rampen verbeeld
op universiteit

Stress ziekte van
de eeuw

Meer vrouwen werken
Sinds hegin jarell
tJchtig 7-ijn in
Nederl,lnd zo veel
vrouwen r;,l<lI1wer-
ken, dar Nederland
nu op de J('[(le
pla,lts sraar op de
Europest" ranglijst
van arbeidsdeclna-

me, In 19H 1 stond Nederland nog onderaan de lijst, Toen h,HI
slechts 50% van de heroep,hevolking tussen de 15 en 65 jaar
een haan VJn elf uur of meer in de weck. Acht jaaT later is hl.t
percentage werkt.'nJen met twee punten gestegen naar 52% van
de heroepshevolking, Dat lijkt een kleine toename, maar i, to<:h
heel opmerkelijk orndat de dcelname in de rest van Europa juisr
afneemt. Zo zakte de arbeidsparticipatie in België in de jaren
tJchtig van 56 naM 54%, in Frankrijk van 60 naar 57%, Al1el'n
in Duirsland sreeg het percentage van ó 1 naar 62. De winst voor
:\'"edt'rland kwam volledig voor rekening van de vrouwell, meldt
dt" Volkskrant. Begin jaren tachrig werkre nog slechts 29% van
dl.' VTOuwt"n,eind jaren tachrig was dat .16'Yo.Bij m,lnnell liep
dat terug van 70 naar 68%.

Stress maakt zick, kost veel
geld ~ll leidt in het ergste
geval tot wat de Japanners
'Karoshi' noemen - dood
door te hard werken. Dat
betoogt de Internationale
Arbeidsorganisatic [1.0 in
een studie waarin de VN-
organisaTie conc1udrcrt dat
stress 'de ziekte van de
eeuw' is.
Stress hij wrrknen1l'ts kust
de industrie in de werdJ
naar schatting tw~.chondcrd
miliard dollar per jaar. Het
aantal eisen tot schadever-
goeding van overspannen
werknemers in Californië
verzevenvoudigde in de
jaren tachtig. 90 % van de

eisen moest worden ingcwilligJ. Slechts
enkele ondernemingen pakken het
kwaad hij de wortel aan en maken het
wcrk stressvrij, schrijft de V:-.J-organisa-
tie, Iirt groutste prohk'cm is d3t 'de een-
ling nauwelijks controle heeft over 7.ijn
eir;en werk'.
De 11.0 haalt een studie uil Zweden aan
waaruit blijkt dat werknemers veel min-
der lijden aan depressiviteit en h:utkwa-
len als ze een eir;en verantwoordelijkheid
hebben en kunnen mecbeslissen. Ze mel-
den zich half zo vaak ziek.
Gevaarlijk, monotoon en vermot.'iend
werk drar;t.'n sterk hij a;lIl m'erspannen-
heid, net als v'eel lawaai op het werk, Op
olieooorplatforms zijn werknemers vaak
prikkelbaar, vermoeid en agressief en
hehben ze Iasr van hoofdpijn. Of stress
ook uitloopt op maagzweren, hoge
hloeddruk of hartklachlen is afhankelijk
van de persoonlijkheid van werkncmers,
meent de arheidsorganis<ltit.'.
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Max van der Stoel:
Strijdlustig diplomaat
voor mensenrechten

Dinsdag I juni zal de Dr.J.P. van Praagprijs /993 worden uitgereikt aan
Maxvan der Stoel. Hij krijgt deze humanistische prijs voor zijn enorme
inzet en strijdlust voor de eerbiediging van de menselijke waardigheid

en bevordering van respect voor de rechten van de mens. De
voormalige minister van Buitenlandse Zaken reist als diplomatiek

strijder voor de mensenrechten de wereld af omdat 'elke hoop die we
hebben op een vreedzame wereld alleen maar kan worden
verwezenlijkt als het lukt om tot een groter respect voor de

mensenrechten te komen.' Portret van een man die het lukt om
diplomatiek én duidelijk te zijn.

door Ingeborg van Tccscling
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\'(.'e horen de batste tijd weer van hem
omuJt hij als rapporteur \';ln de Vcrcni~dc
Naties dl. mogelijke schrndingen van de
mensenrechten in Irak ondru.oekt.
Pcr I januari heeft hij het lidmaatschap
VJn de Raad van State beëindigd. want dit
werk viel niet tc comhineren met zijn nit,u-
we taak, dat van Hoge Commis,aris voor
de :-Jarionale .\1indcrhcdcll voor Ut. Con-
fut"mie voor Samenwerking en Veiligheid
in Eurup,1. \X'at inhoudt dat het zijn werk
is om ctlliS<.:heen andere sp;l11ningcn in de
CSCE-lanucll in de gaten tc houdcn en te
voorkomen Jat ze uit de hand lopen.
Daarnaast is hij Jus nog stccds rapporteur
\loor de Verenigde Naties op h("t gebied
lIan men~enrechremchcndingen in Irak.
~1ax lIan der Stoel: "Waarhij ik wcl aante-





Je moet blijven doorboksen, het gaat om
het resultaat. Uiteindelijk holt de druppel
de steen uit, denk ik dan maar.

k~n dat ik \ir~~s dat ik Irak ni~t lllcer bin-
nenkolll. Al een half jaar geleden heb ik
daarvoor een vcrloek ingediend, maar tot
nu toe blijft het vcrd;Khr stil. \X'at ik moet
zien als een nCl'atieve reaaie, In diploma-
tieke kringen is 7wilgen immers een vorm
van 'nel" l,cggen.~
Van der Stod is dan ook heel duidelijk in
lijn rapportage over Irak. Hij stelde dat
het regime van Sadam Ilussein duizenden
shi'irrisehe tegenstanders heeft geëxecu-
tt"l,:'rden vele ,mderen hl'dr opge,[ot{"n in
kampen, Tienduizenden anderen zijn na
hun arresta(ie v~rdw~nen. Ze zijn vermoe-
delijk niet meer in leven. De Irake,e rege-
ring reagt"l'rde furieus op lijn rapporr {"n
lX'sc.:buldigde hem cr voor te zijn 'hetaald'.
Vulgens de rq:~ringskr,lllI Al-Joumhou-
rip staar Van der Smel dan ook 'bekend
om lijn \.ijandigheid ten aanlien van Irak'.
Ikschuldigingen die hij uiteraard tegen-
sprak.

Kort na terugkomst van zijn reis n,I,\{ Irak
gaf Van der Sto('l •...en inwrvi~w <I<InVrij
:\"ederland. Daaruit blijkt d;u hij niet
alleen wordt dwarsgv.eten door de Irak-
ezen, m,tar d;n de samenwerking met de
organisatie die ht"m uitstuurt, de VN, ook
niet altijd even lekker loopt. "Het is heel
teleurstellend dat binnen de buro..:ratie
van de Verenigde Katies ni~t dl' nodige
prioriteit aan de ml'tlSenrechtl'n wordt
gegeven. D,lardoor moet je je heághouden
met futiliteiten. Zo heeft mijn naa,te
mednvl."rker, John P<Kkl."f,al twee jaar
ge~n V,lst (;Ontr,Kt meer, elke maand krijgt
hij een verlenging van een
maand. Hij wordt op de laag-
ste salarissch,tal ingeschaald
cn heeft gl'en enkele z.icht op
zijn toekomst. Uit pure loyali-
teit blijft hij het werk doen,
maar het is natuurlijk bdaehe.
lijk. En het kost tijd di~ wc
heter aan anJerr z_1ken zou-
drn kunnen hesteden. Al die
protesten, ,11die hrieven, al dat
O\'crlcg.
Ik weet niet preóes waar die
tegenwerking mee heeft te _
maken. Binnen de VN opere-
ren twee cirt'uits, het politiàe
en het financiële. Bij de poli-
tiek ligt mlgens mij het pro-
hleem niet, maar de financiële
jongens volgen zo hun l'igell
weg. Een organis<ltie binnen
een orpnis,nie. En natuurlijk
zijn er een aantal landen die
een mensenrechtenrappnrteur
als et.n grote ergernis ervaren,
Irak is daar een goed voor-
beeld van. En dan heh je nog
de staten die zelf hotcr op hun
hoofd hebben als het g,lat 0111

s<.:hendingen V;ln de mensen-
rechten. Die willen 11l't liefst
Jat het hde instituut van rap-
purteur n.rdwijnt of aan ban-
den wordt gelegd. Dar soort
tegenstanders heh je en die zul-
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Ien proheren om je het leven zo onaange-
naam mogelijk te maken.

Er zijn gelukkig ook grote tt.genkrachten,
vanuit het westen en vanuit een aantal
Derde Werc1dlanden . .\1a:H ie mo~t door
\'1."11."barrières. Tot nu TOelukt dat slechts
voor een deel. M.lar je moet hlij\"l:n door-
boksen, hl"t gaat om het resultaat. Uitein-
delijk holt de drup~X'1de ,tt"Cn uit, denk ik
dan. Tenminste, dar probe •...t ik te denken,
want eigenlijk hen ik een uitcrst ongedul-
dig mcns. Ik oefcn llll."7e1f daarin; uit
noodzaak, omdat er geen snelle doorhra-
ken zijn tt' bereiken. Dat is wel een> frus-
trerend, maar je kunt h..:1cr ouk nil.t bij
laten zitten. Daar is de za,lk te belangrilk
voor. Als ik er mee ophou. i, cr wcer
iem,Hld minder aan de goede kant. Dus
moet ik doof/,ettcn, het uiterste geven.
11ensenre..:hten zijn een hl.•..J ceutr;tal
thema. Elke hoop die wc hebben op een
vreedz;Ime wereld, kan alleen worden ver-

Fel debat in 1973 in de Tweede kamer over de door ISlael
belette gebieden. Links toenmalig slaatssel:retans
(en huidig minisIer) Kooiimans

wczenlijkt als h~t lukt om tot t.•..n groter
respect voor dl' mensenre..:hten te komen.
Anders gelegd: schending van mensen-
re..:htell zijn een gegaran,ieerd recept voor
OUrlOgl'lI en (;untlieten. ~ Of, zoals Van dcr
Stod het zei hij zijn aanvaarding van de
Geuzenpenning eerder dit jaar: 'In de
kring van democratische staten "'ordt
stee,is meer heseft dat rr een nnverhrekr-
lijk verl1<lnd bcst,ut tLissen de mate van
respl'Ct voor mensenrel.hten t.n de kan't"n
op vrede en stabiliteit in de wereld. Elke
vorm van onderdrukking leidt immers (Ot
spanningen dil' ook weer grrnsover"hrij-
dend kunnen zijn. Om een voorheeld te
geven: het onrhoudell door Scrvii.' van fun-
damentele re..:hten aan Albanii.'rs in Koso-
vo kan tot een geweldcxplosie leiden
waarhij ook huurlanden van Servië
hetrokk{"11kunnen raken:

Vijftien ja,lr was V;lll dcr Stoel toen dl."
Tweede Wereldoorlog uitbrak. Hij kan
zich z'n woede nog goed herinneren, net
als ht.[ ge\.oel van ma..:hteloosheid. En de
doden. "Ikt moment dat ik hoorde dat
hct honfd vall mijn vroegere lagrre school

,IJSgijzelaar was get'xecu-
teerd, l'n Jater de ,onrt'C-
tor van mijn gymnasium!
Dat zijn Il3tuurliik dingen
dil" indruk maken. Ik
denk dat toen ook bij mij
bet besef is ontstaan wat
het bt:tl'h"t\t om een
dcmoa,ltisc.:h stelsel te
hebben en re,hten die
gerespeetrerd worden. En
omgekeerd, hoe je je voelt
als je tegt.nover een te
grote llla,ht ~t<lat waar je
niks t{"gen kunt duen.
\X'at het voor moed \'ergt
om toch in vern.t te
komen.
In mijn politieke len'n
bell ik regclmMig in aan.
raking gekumen met a,\Il-
tastingen van de men~en.
rechten en wat dat hct{"-
kent voor mensen. Dat
hegon al 1TI Grieken.
land. ~
Van der Stoel is altijd
geïnteresseerd grweest in
dit land. Tijdl'ns de kolo-
nclsregimes in de j<1fen
zcstig cn n.ventig heeft hij
<lIs Tweede Kamerlid en
!awr al, minister van Bui-
tenlandse Z,lken alles
geproheerd om de "lachtr



Ontvangst in Atnene in 1974.

' ... Honderden
Jonge mensen
zwaaIen met
vlaggen en
scanderen zijn
naam.
Van der Stoel
raakt meer en
meer bewogen.
Nooit heb ik
zo'n emotionele
en met tranen
overgoten
officiële verwel-
koming gezien
als deze.'

kradnen' in het Lmd tc Ill:lpen. Dal de
Grieken hem daar len crkl'nrelijk vuor
waren, blijkt wel uit de leer hartdijkl' ont-
vangst dil' hij op JO augll,tu, 19ï4 k[ij~t
bij el'n bezoek aan Athene. Dat W;lSin el,.'11
tijd dat de dl,.'mol.:ratie W('Cr langzaam
begint terug te kcren in C;riekenland, Carl
Harkman, de toenmaligc amh.hsadeur in
Athene, dOl,.'thiervan in zijn hoek over die
pl,.'riude vers1Jg. ItHknun s.:hrijf!: 'Van-
middag kwam dl' :-':ederland,c lIunister
van buitenlandse z_1ken.Van der Stoel, per
KL\1 in Athene aan, verga.c1d van een
;l;lllul ;Imhten;ucn. Zijn Griekse ambtge-
noot Geor~e :>'1<1\'rOSen een ;lamal andere
ministers en functionarissen lijn aanwez.ig
om hem te verwelkomen en omarmen
hem wanneer hij de vliegtuigtrap is afge-
komen. Een enorm b(ll'k("t wordt in zijn
handen geduwd. Ilonderden jonge mel}-

s(,'nzwa;lien nwt v!aggl'n en scanderen zijn
n;l3m. Van der Stuel raakt meer en meer
hewogen. Ilij s<.:hudt handen met hen,
sommigen VJlkll op hun knieën en prohe-
ren lijn hemd te kussen en hij wect nauwe-
lijks W;lar hij IllOt't kijken, aangczien hij all
fond eerder l'en vcrlegen intd1ectuec! i"
maar hij reaget."rl d;Hl toch ml,.'[ gwte
vriendelijkheid en waardigheid, I\"ooit eer-
der heh ik lo'n emotionc1e en met tr;men
on'rgoten officiële \'Cf\n'lkoming genen
als dC/t.".'
Vln der Stoellelf: "Later maakte ouk de
tragedit." ,";HI hel instortl,.'n van dc demo-
cratie in Tsjechu-Slowakije grotc indruk
op mij,lk was cr in uok 19ï7, wen Chart;l
ïï lWt l.ijn beroemd geworden manifest
hJd uitgchracht. Ik had toen een ontmoc-
tin~ met professor Jan PJtocka, een voor-
aanstaand filosoof en wourdvoerder vell1

Charta, Na dat gl'sprek is Patocka opgc-
reikt, dagenlang verhoord en uiteindelijk
;un de gevolgen daarvan overleden. Dat
nmd ik verschrikkelijk, maar ik vot."lde me
nit."tSdlUldig. Voordat ik naJr Praag ging
held ik besloten dat ik zelf gecn initiatief
zou undunemen om hem te ontmoeten,
omd<lt ItICdat vcel te gevaJrlijk voor hem
leek. ~la;u op een gegeven moment stond
hij me in de hal van mijn hotel op te wa.:h-
ten. );1, dan kun je il'ltIJnd niet zomaar
wcgsturen, dat vond ik ook wecr onaan-
vaardbaar. Later heh ik veel met Tjc<:hi-
schc \'fienden gesproken over dat drama
t."ll zij hebben mij verzckerd dat Patocka
uitstl.'kcnd wist wat hij deed. Ilij was
gebrand op die ontmocting, omdat het de
eerste officiële erkenning van Charta bete-
kende. IEj zou het \'l'rschrikkelijk hdJhCl1
gl'\"(llldcn als ik hem niet zou hebbcn ont-
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Juist omdat ik veel ellende zie, besef ik
steeds weer dat je verplicht bent om alles te
doen wat je kunt. Hoe weinig dat ook
IS.

vangen. Maar het blijft natuurlijk een
enorm dilemma. En ik proheer altijd zo
voorzichtig mogelijk te zijn in het leggen
van contacten met mensen. Bij mijn
bezoek aan Irak, vorig jaar, heb ik dan
ook w..ocn mensen opgewcht. Op één na,
de Grand Ayatollah, en daarbij was de
overweging dat mijn bezoek aan hem wel-
licht zou kunnen helpen om zijn situatie
wat menselijker te laten worden. Omdat
dat een signaal zou zijn dat ik ziln speciale
geval goed in de gaten houd. Maar de
inschatting blijft h«l moeilijk. En soms
betekent het dat informatie niet bij je
tcreçht komt, omdat het voor de betrok-
kenen in kwestie te gevaarlijk is om het te
vertellen. Alhoewel er vele wegen zijn
waarlangs gegevens rot een rapporteur
komen. Maar het limiteert je, dat is waar."
Van der Stoel heeft zich eigenlijk zijn hele
leven heziggehouden met de menscnrech-
ten, in en huiten de officiële politiek.
"Juist omdat ik veel ellende zie, besef ik
steeds weer dat je verplicht bent om alles

doen wat je kunt. Hoe weinig dat dan ook
is. Het lot heeft mij op plekken gebracht
waar ik in staat ben geweest om iets te
betekenen. Daar ben ik erg hlij mee. hoc
moeilijk hct soms ook is om tegelijkertijd
diplomatiek én duidelijk te zijn.~ Wat wel
blijkt uit een stukje van het daghoek dat
Van der Stoel bijhield van zijn reis naar
Irak en dat Vrij Nederland publiceerde.
I lij beschrijft er een gesprek in dat hij had
met vice-president Tariq Aziz. vlak nadat
hij een kleine honderd ter dood veroor-
dl.-ocldenin ellendige omstandigheden had
bezocht. 'Hij vraagt mij eerst alle punten

te noemen waarover ik wil spreken. Nog
geladen door wat ik zojuist in de gevange-
nis heb gezien. steek ik van wal. Ik vermijd
adjectieven als 'schandelijk' en 'onaan-
vaardhaar', maar laat ook niet na alle
zaken bij hun naam te nocmen. Tariq Aziz
beheerst zich. maar de schoppende bewe-
ging van zijn voeten maakt duidelijk dat
hij niet gewend is zo te worden toegespro-
ken. Vervolgens neemt hij het woord en
zegt van mii. ook al kom ik uit een land
dat zich vijandig tegen Irak heeft opge-
steld, toch een minimum van ohil.-"Ctiviteit
te mogen verlangen en niet als maatstaf te
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kia,en wat bijvoor!x-eld door Amerika
wordt gewenst. Ik feageer fel l'n dit ket"f
zelf; met het opgeht"vell vingertje dat Ik
ldq~ra;lf en Seth Gaaikema mij altijd toe-
denken. Ik m;uk lJl>mduiddilk dat ik mij
dOOf niem;llld laat S[Ufen en dat ik maar
één maJtsraf ken - de maat'itaf liie vastligt
in de U,,-çutlwntie over hurgerlijke en
politieke rl'l:hten die ook dOOf !r,lk is
onderschreven.'

MSoms red je het met gematigde termen,
soms is plain spc<lkil/ghet enige dar over~
blijft. In het gev,11van Ir'lk was al snd dui-
ddijk dJt wt" er niet louden komen met
uitspraken als '(k situatie is minder gcluk~
kig'. Dan [lloet je ,un de kaak stellen, in de
hoop d:u de wereld je hoort. ~ Zo'n hou-
ding is niet altijd zonder gevaren, m,l,lr
Van der Stoel ,taat daar zeldrn hij stil.
"lIet is hed sllnpd: als je n'll hepaalJe
ver:lIlrwoorddijkheid heht, mot't j<: daar
voor staan, Ook als dat bepaalde ri,Îçu\
met zich meebreng!. .\hur laten we het

nit"t owrdrijven. Ik heb juist vaak meer
moeite met hrt frit tbr ik altijd weer weg
kan, terwijl ik mijn contacten in de ellende
moet Khterlaten. Dat drukt meer op mij
dan mijn eigen veiligheid. I'er slot van
rekening kunnen wij ah :-.Jeuerlanders uit-
zonderlijk gelukkig zijn met dl.' sim:uie in
ons land, Er zijn weinig plekken op Je
wrreld w,ur lozeer de vrijheid en de lIlen-
,enrt'chten zijn verzekerd. D,1t besef ik
elke keer "'l'l'f als ik van een rt'i, terug
kom. I lol" bev()orre<;ht wt' eigenlijk z.ijn,"
Uit de ,'peech van Van der Stoel tijdens de
uitrl'iking van de Cruzenpenning: 'In de
strijd voor de mensenrt'chtt'n konden suc-
ces,en worden gehot'kt, ollgl,twijfeld. De
Griebe, Spaanse en Portugese di«aturen
werden door democratisdlC rq~imes ver-
vanl'en. De afzlchtdijke junta\ in Argenti-
nië en Chili vt'rdwenen. En bovenal wef-
den nieuwe kansen voor demoaatie rn
mensenrechten gesdupl'n tocn enkele
jaren geledt'n het cOIllIllunisme in ()ost-
Europa ineenstortte. ~laar nog steeds is

het zo dat het Jamal ,ta ten waar de men-
senrechten volledig wordl'n gercspc«eerd,
angstwekkend klein is - t'n het a.antallan-
dcn waar 0ppOllt'ntt'n van het regimr in
levensgevJar vt'rkeren, benauwend groot.
\Vij mogen geen middel onbeproefd laten
0111 hen te helpen:
Van der Stoel nu: "Daar gaat het 0111, dat
moeten wt' ons gOl'd realiseren, .\Ienselij~
ke waardigheid i, een universeel gt'Jach-
tengoed. Door schending ervan tastt'n we
niet alleen de ander aan, maar ook ons
zdf. Als Wt' daar maar van doordrongl'll
zijn, zettt'n wc een belangrijke stap in de
goede richtinl'. "

•
Nederlanders kunnen uitzonderlijk
gelukkig zijn met de situatie in ons land. Er
zijn weinig plekken op de wereld waar
zozeer de vrijheid en de mensenrechten zijn
verzekerd. Ik besef elke keer weer als ik
van een reis terugkom, hoe bevoorrecht we
eigenlijk zijn.

Dinsdagmiddag 1 jUllj zal Vdn 14,00
tot 16,00 ullr ;11 de kle;m! :::;;adl{'m,
het A111ûekcentmm Vredellburg in
Utrecht de Or. J.P. vall Praagprijs
1993 worden uitgereikt aan Max
I'all der Stoel.

A1aarten Vdn Traa,l'oor:::;;iNerl'anhet
Humanistisch O~'erleg Mensenrech-
ten, IJOudteen inleiding Ol'er 1Jumd-
nisme ell mensenrechtelI. ,\tinister
I'an Ruitenlmulse zakelI Kooijmalls
:;;alingaan op actuele olltwikkelin-
gen op l,et gebied vall de mellset'-
rechtell. Madzy Rood-de Roer zal de
bij:::;;om/ereI'erdiensten van ,\fax I',Ul

der Stoel benadmkken en :::;;al"em
l'Crt'Olgms de pn'js overhllluJigen.
ILlt,sluitelld ;s er een receptie,

Het is mugelijk om de uitreiking van
de Dr.J. P. t'all Praagprijs 1993 bij te
WOllell, U kUilt zich hien.'uor aan-
meldell bij: Arialle de Brauw, Huma-
n;stisd, VeroOl,d.l'osthus 114,3500
AC Utrecht, tel. 030-318145. DI'
aanvragelI zulten ;n polgorde I'all
bitmenkomst U'ordell be1Jandeld.

Van der Stoel (midden) in gesprek met KiSStnger(links)
en Pronk (rechts) op een receptie in 1976
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Ethici hebben de laatste jaren een opmerkelijk grote stem gekregen
in de gezondheidszorg. Zij spreken zich uit over allerlei zaken die te

maken hebben met keuzen in de zorg die in onze maatschappij
gevoelig liggen: euthanasie, voortplantingstechnieken en het in leven

houden van steeds vroeger geboren baby's. Of het nu gaat om
wetgeving, de inspectie, bureaucratische procedures van

ziekenhuizen of afspraken tussen verzekeraars, de ethici hebben er
vaak een belangrijke stem in. Ze gedragen zich te veel als

beleidsambtenaren. En ze spreken te veel met één stem, de stem
van de ratio, aldus Gerard de Vries in zijn boek 'Gerede twijfel'.

Gezon.
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ons voor steeds meer ethische problemen
stelt en waaraan eenvoudigweg een halt
toegeroepen kan worden als artsen en
patiënten niet meer meegaan met alle
technolgische vernieuwingen. Gerard de
Vries vindt dit een veel te simpele voor-
stelling van zaken. Zo zijn de situaties die
zich door de toegenumen medische tech-
nieken en hehandelmethoden aandienen
voor de personen in kwestie geen techni-
sche prohlemen nuar ware tragedies. En
een tragedie kenmerkt zich door ver-
scheurdheid. Welk besluit er ook wordt
genomen. niet alle wensen kunnen wor-
dtn vervuld. Er mOl.'t(UsSl.'nvcrschilIende
kwaden worden g,.kozen. Hot moeten
hij voorbeeld hl.'t a<.:utelijden van dit kind
en zijn lange.termijnvooruitzichten wor-
den afgewogen? Welk gewicht moet wor-
den toegekend aan onzekere medische
prognoses? Hoe moet de waarde van het
leven \'an dit kind worden vergeleken
meI hel beslag dat het lal leggen op het
leven van de ouders, op dat van de ande-
re kinder,'n in het gezin, met de kosten
die door de ,amenleving moeten worden
opgebracht, met de helangen van andere
patiënten die op hehandeling liggen te
wa,htcn? Het niet onder één noemer
kunnen brengen van de/.c ovcrwcgingen
en loyalitciten, en het hesef dat wat de
uitkomst ook is cr reden zal zijn voor ver-
driet, maken hn zo moeilijk om tot een
rationc1e keu/_e te komen.

Dat ethici vooral op rationcic gronden
tot ,onsensU'i willen komen, tot redelijke
afspraken die voor iedereen van goede
wil en met ecn gelfllld verstand geldclI.
heeft volgens De Vries te maken met de
manier waarop lie ethiek zich historisch
heeft ontwikkeld. Vooral de opvattingen
van Kant (die in de ISe eeuw de prakti-
sche rede waarmee ieder autonoom indi-
vidu is hehept. zag als de maatstaf om het
menselijk handelen te heoordden} speel-
de hierin een helangrijke rol. :\-laar ~'an-
daag de dag moeten ethid beter weten.
\X'am mensen beHaan niet alleen uit rede,
verstand - maar ook uit tegenstrijdige
gevoelens, emoties en neigingen en onbe-
wuste drivveren. En dat alles speelt mee
als er een mOl.'ilijke keuze gemaakt moet
worden waarhij verschillende. niel altijd
voorspelhare uitkomsten mogelijk zijn.
In onze lijd is er in de ogen van De Vries
een heel andere taak voor de ethicus of
filosoof weggelegd dan in de tijd van
Kam. In plaats van li,h uitsluitend op de
rede te baseren en naar consensus te stre-
ven, zouden ze een kakofonie van stem-
men moeten lat,.n horen. Ze zouden de
vers<:heidenheid en complexiteit van
zaken die in het geding zijn zoveel moge-
lijk naar voren moeten hrengen. In plaats
van enkel de feiten te registrtren, I.ouden
I.e vooral gnuige moeten l.ijn van de tra-
gedies die zich in de 'high (ech'-omgeving
van onze moderne ziekenhuizen afspelen
en zouden ze daar verslag van moeten
doen. Het streven naar consensus is vol-
gens de hoogleraar vooral gehaseerd op

door Mirre Bots

Foto's Chris Pennarts

stem
van de

•ratio

opkomst van de medische ethiek w wei-
nig kritiek heeft uitgelokt en dar cr w
weinig vraagtekens ",,'orden geplaatst bij
de rol die llledi"h ethici in on/.e gezond-
hcidswrg zijn toebedeeld.
In het 70 p.lgina"s tellende hoekje, dat
onlangs verscheen in het kader van het
Balie-project 'De tuin van pijn en hoop'
veegt Gerard de Vries op hijna elke pagi-
na de doer aan met de school van 'ver-
lichte' ethici. De ethica Heleen Dupuis is
daarvan de hekendste exponent. Haar
opvatringen zijn typetend voor de taal
die ethiei bezigen. Die taal staat bol van
woorden als helangen. rechten, plichten
en voorkeuren. De medische tedlnologie
wordt gelien als de grute bousdoener die

met de

De hoogleraar wijshegeerte ,tan de Rijks-
universiteit Limhurg levert in dit bock
fikse kritiek op de werkwijze van de
gezondheids-ethici. Ilij verwijt ze een
soort amateur-juristen te zijn die te
gemakkelijk regels formuleren waarmee
iedereen recht wu worden gedaan. En in
de gehureaucratiseerde instellingen die de
meeste ziekenhuizen in ons land H~gen-
woordig zijn, komt dat goed van pa,.
Iedereen weet dan immers waar hij I.ich
aan heeft te houden. Ook artsen en ver-
pleegkundigen omarmen de regels van de
ethicus maar al te gretig, omdat zij dan
immers minder met hun eigen on/.ekerhe-
den worden geconfronteerd. D,n is vol-
gens De Vries mede de reden dat de snelle

eids-ethici spreken
te veel
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Rekenschap
over spiritualiteit

culturele armoC"de en een l.\threk aan ver-
heeldingskrachr. In pbats van medisch
ethici te subsidii'ren I.OU het ministerie
vall \'(IVC er heter aan doen om sduij-
vtrs te sub,idiëren Jit eCIIsericu7C"roman
of toneelstuk over een mtdische tragedie
kunnen schrijven. Daar zou het publieke
dehat over kl'u/en in de gezonJheids/org
heel wat rijker en levendiger van wordt."ll.

Een andt."r helangrijk kritiek punt van de
auteur v:ln '(;l'rede twijfel' is de wijze
waarop er door ethi<:i over de meliische
technologie wordt nageJacht, Het is
nai'ci, zo stelt De vries, om te dl.nken dat
je een so<:iale ontwikkeling, het ontstaan
van steed, meer ITIl'disch-technologJsche
vindingen, zou kunnen stoppen door Cl'n
dtdaratie af te kondigen .. 'vlediseh-tech-
nologische ontwikkelingen ZlPl een
gevolg van een ingewikkeld samenspl'l
van tedlJlische, juridische, Cl.oIlomische
en culturele overwegingen en praktijken,
Ook t0evalligl' omstandigheden spelen er
een rol in. Zo i~ in de gl'schiedenis van dl'
geneeskunde meermalen gl'blcken dat
a<IJwankdijke ethische bowaren tegen
een lll'p,ulde technische vernil'uwing
weggeuonll'1I kunnen worden dour orga-
ni,<ltori~che mdatrege-Icn,
Als voorheeiJ noemt hij de anesthesie.
Toen in het midden van de negentiende
eeuw het gebruik van etlll'r en later chlo-
roform bij operaties mugelijk werd, leid-
de dat tot heftige discussie,. :\ten vroeg
LI(:h bijvoorbee-Id af of de eerb.larheid
v:ln vrouwen door de verdoving lIin in
gevaar zou kOJlll'n. l',ltiënten kregen de
r:lad om hun sil'radt."n en portefeuille
thuis re laten, wanneer ze hij de tandarts
een verdoving m()e~ten ondergaan, Ook
vroeg lllen zich af of door hl'! gebruik
van ether er niet een samenleving in het
verSl.hiet zuu liggen waarin veel mensen
half verdoofd door het leven gaan. El'n
fundamentele vraag W'lS voor sommigen
ook of het bestrijden van "i in wel verant-
woord W:lS. God had ons imlllers niet
voor niets met het vermugen om pijn te
lijden toegl'ru,t. lloort lijden niet bij het
Il'ven?
Nu komen dezl' vr,lgen ons wereld-
vreemd voor, want duor de ontwikkeling
v:ln de medische praktijk van de :lnesthe-
sie zijn ze immers beantwoord en opge-
lost. ;.;rarcose kwam onder profc"ionek
controle e-Ilwerd zelfs een medisch 'Iw-
cialisme. Tegenwoordig vindt iederl'en
het gehruik van anesthesie verantwoord,
misschien op l'l'n enkele zW:lrte-kousell
kl'rk n:l. De aam.:lnkeli[ke ethisl.he
bezw:lTl"n droegen hier in fl'itr mets aan
bij.
In nog el'll :Inder voorbeeld h'l:llt De
Vrie, h('t experimentl'ren nwt mensen
aan. Ethici hebben hier tallozl' rapporten
over geschre\'en, maar er bestaan Il:lu\v'e-
lijb ~(lJdies die 'lntwoord /;:l'\'en op tri-
\'hlle vragen als 'wil', wat, waar en hoe-
v'eel', Als ethici ook op die vragen ant-
woord zuudt."1Jkunnen geven, als ze veel
meer histori,che, sociologi,che en epidl"
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miologische informatie zouden verzame-
len, en als ze ook meer zuuden btrn zien
van de w'lnhonp en verscheurdheid dil'
patiënten, familie, ouders, artsen en ver-
pleegkundigen doormaken, dan zouden
11.' in de ogen van Ik Vries \"el'! meer bij-
dragen aan het erhische deba! dan nu het
gl'val is.

'Gere-de twijfel' is een vlot en hcldt."r
geschrC\"Cn hoekje en bekriti,eert mijns
înlil'ns terecht het /;:elllakkclijke gemora-
liseer en de 'll te simpele voorstelling van
laken ••••.aar ethi~'i nogal een, een handje
van hebben. Het hoekje i, wel enigszins
p:lmflenistisch. De Vrie, onderbouwt
zijn betoog niet erg. I lij lijkt soms ook
door een soort pl'rsoonlijke rancune of
weerz.in te wordl'll gedrt'vcn. Ook gaat
hij tl' Wl'illig in op de problemen wa,1Tde

Het juninummCT vall Rekenschap,
kwartaalhlad voor wetenschap en
cultuur, g:la[ over spiritualiteit. I/oc-
wel die term een hij belse ootsprong
hl'eft, dllidt het tegenwoordig \"(J(Jral
een gl'esteshouding aan. Spiritualiteit
kan worden gekoppeld aan humanis-
me als de aandacht wordt gericht op
nict-godsdie[J<;tige invullingen en als
mcn bere-id is zich open te stellen voor
diepl're verhanden in cultuur en
natuur, Misschien is het mogeliik om
via een andere, een spiriluele manicr
van denken te komen tot creatieve
()plos~ingen voor grote mondiale pro-
blcmen. Zo eonstatccrt Ouo Duintjer
in het openingsartikel ecn groeiende
twijfel aan de waarde van rraditionde
denkpatronen. Volgens hrm kunnen
mcdiratieve praktijken leiden tot 'spi-
rituele levenskunst'. Die kan vrucht-
baar zijn voor hl't oplossen van pro-
blemen - of kan het makkelijker
maken te leren leven met onoplosbare
problemen,
Verdcr gaat Arme-Marie Korte op
wek naar eell feministische spirituali-
teir en vindt die in de m'Jatschappij-
kritiek die opkomt voor een rrcht-
vaardiger positie van dl' vrouw,

technologie ons voor stelt, Om deze als
een soort moloch voor te stelll'n dil' op
ons afkomt zonder dat we er iets over te
zeggen hebben, ga:lt misschien wat al te
ver. :VVIaarhoe we er d:ln ml'e om moeten
of kllnnen gaan zonder dat we al.hter
elke technische innovatie aanhollen,
daarover bat hij zich in het geheel niet
uit, De medische technologie wordt door
hem tOl:h te veel voorgesteld als iets dat
volledig in onze lluatschappij zou zijn
ingl'bl'd ril d:lt wel uit zichzelf een oplm-
sin~ vuor de opgeroepen problemcn aan-
draagt. •

'Gerede twijfel. Over de rol van de medi-
schc l'thiek in Nl'derland' is een uilgave-
\.:ln Uitge\'erij De Halie in Amsterdam en
\'oor f 19,50 te koop in de hoekhandel.

Alocrt t>:icuwland is op zoek gegaan
naar concrete spiritualiteit en komt
terecht bij het werk van Eny Hille-
~um en Sanre. Vl'rder wijst Alpholl'i
van Dijk in zijn artikel op de gevaren
van spiritualireit, Hij waarschllwt
voor sektevorming en een dogmatisch
geloof in 'laatste waarheden'. Ook in
deze Rekenschap bijdragen van Her-
man \X'egm31l1'n Roelie Koning.

Behalve over het thema spiritualiteit
een verhandeling van Govert Jen
Hartogh over 'Het Kwaad', de tebt
\'an een lezing van Wim van Dooren
over techniekfilosofir en een column
van I knk Vis,er,

U kunt dit nummer van Rekenschap
bestellen door f 14, - over te maken
op giro 5822':13 trn name van de
Stichting Socrates te Utrecht onder
vermdding 'Rekenschap juni 1':193'.
Een abonnement voor 4 nummers
kost f 50,- en is aan te vragen door re
schrijven naar Humanistisch Ver.
bond, Antwoordnummer 2181, 3500
VB Utrecht (posrzegel niet nodig).
Wacht u s.v.p. met betalen tot u een
acceptgiro untvangt.



Conferentie over de toekomst
van de humanistische beweging

\ ,\1idd,tgs is cr keuze uil workshops
waar de OChlcndinlcidingen verder uitge-
werkt worden.

U kunt zich lOt 15 mei aanmelden door
f 2.'i,- (",oor deelname, koffie, thee, lunch
en do{"UmentMie) over te maken op giro
197930 van het Humani,ti~eh Verbond
te Utrecht onder \'ermelding van 'confe-
rentie 5 juni 1993'. Deelnemer, ollt\'an-
gen een uitnodiging met programma en
rou tebesdlTij ving.

Kamperen met de Jonge
Humanisten
De Jonge Humani~ten zenen tradi-
tiegetrouw hun tenten weer op met
Hemelvaart. Dit jaar is gek07,en voor
een mini-camping in Westdorp, in de
natuurrijke omgeving tussen Emmen
en Assen. Het thema van het week-
end is verantwoordelijkheid. Daarhij
staan de ,"olgende "ragen centraal:
Voel jij je (mede)\'Crantwoordelijk
mor de dingen die in jouw omgeving
en in 'de wereld' gebeuren? Of ,'ind
je het preniger om te doen wat ande-
ren van je verwachten? Of leef je lie-
ver je eigen leven?
Dil zijn maar enkele mogelijkheden.
Het thema biedt enorm \'eel llloge-
lijkheden voor een erealie,'e, ludieke
maar ook serieuze uitwerking. De
organisatie heeft de verantwoorde-
lijkheid op zich genomen cr welT een
mooie vierdaagse van te maken. Ga
dus met ons mee naar de Drentse
rust om Ie genieten van gezelligheid
en hetrokkenheid in een ontspannen
en open ,feer.
Het karnpeerweekend vindt plaats
van 20 tlm 23 mei in Westdorp
(Drenthe). De kosten zijn: voor J.H.-
leden f 60,' , voor niet-leden f 75,-.
Aanmelding en informatie: Bea "'an
Berkel, 030- 318145.

genoq~: Over
veremgrngen

Alleen het he,te is goed
organisatievormen ,"an
door Stn'erl de Waal.

Op 5 juni organiseert het Humanistisch
Verbond in Utrecht een conferentie waar-
op het onderzoekHapport van de Eras-
mus-univ'crsitcit wordt !l:cprcscntccrd.
Dit rapport vormt het uitl~an~spunt voor
zowel een inhoudelijke \'crkcnnin~ van
de betekenis van humanisme als een loe-
ken naar een adequate \'orm~c\'ing van
de humanistische heweging. Dele dag is
zowel voor geïnteresseerde leden als voor
hel bestuurlijke kader. 's Morgens l.ijn cr
vier inleidingen:

.Je hodt j~'niet v;tst tt" bijten: Historisch
besef cn hoofdlijnen \'ao humanistisch
denken donr I'eter Dcrkx, docent Unin'r-
siteit \'oor IlumanÎstick.
W;urheen, waarvoor?: VcrsLJg \'an het
ondcT7ock dooT de Erasmus-unÎv'chilcit
naaT de missie van het Humanistisch Ver-
hond en Humanitas, door Rob \'an Haas-
trechl, onderzoeker F.rasmus-unin~rsiteit_
We kunnen het wel alleen: De cuhuur
\"an zelforganisaties door politicoloog
Henk Krijnen, redaclcur \'an het buek
'Burgerschap &: maat~chappelijk mid-
{lenveld'.
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De scheidslijn tussen waarheid
en verzinsel is soms heel dun in

de twaalf vertellingen van de
Spaanse schrijver Enrique Vila.

Matas over de vele
mogelijkheden tot zelfdoding.

Het zijn geen loodzware of
macabere verhalen. Ze zijn

eerder verontrustend licht, een
beetje absurdistisch en vol

ironie. De personages in het
onlangs vertaalde 'Voorbeeldige

zelfmoorden' verlangen naar
iets groots en definitief

meeslepends. En wie zijn wij om
dat te veroordelen?

Zelfdoding
als de ultieme autol

IlU~IA~IST mei 1993 20

In lJl>t bock 'De laatste drur" w,larin
Jewen Brouwers van ~ederbnJse
autcur~ de lcvensomstJTuJif;hl'den schelst
die uiteindelijk hebhen ~elcid tot hun
zrlfdoding, besluit Brouwer~ een hoofd-
stuk met 'Oordeel lirver niet', Het moet
ook dit çr('do z.ijn wa,lraan de Catalaansr
schrijver Enrique Vib-:\btas dacht toen
hij zijn verhalenbundel 'Voorbeddige
zelfmoorden' ~..:hreef. Zelfdoding is in de
visie van Vila-,\tatas niet enkel el'n d;ud,
gehoren uit wanhoop over de cij{l'n
situatie of uit onverschilligheid jegens het
leven. De person,lges in deze onlangs in
het Nl'derlands vntaalde verhalenhundel
zijn dik wijb kr,u:htige figurrn die het heft
in eigen hand willen houden. Ze zv,"erWIl
door een drOOlllwereld eTT. analoog ,\<ln
één van de çondusies van Brouwer - put-
ten troost uit de IclfverkoLen dood, De
ulticlIle autonomic van dl' mens. Eén van
de figuren in her v"crhaal 'Ue nachten van
dl." Zwarte Iris' mcrkt op een gegeven
moment op: ~Wat het leven draaglijk
maakt, is het idee dat wij zelf kunnen kie-
len wanneer wij eruit stappen",
De vertellingen van Vib-:\bus worden
j{ekenml'rkt door een ahsurdîstis..:h tintje.

Soms is de schei •.bliin tussen waarheid en
verzinsel dun, :\Iaar hl,t thema wordt
nooit uit het oog verlorell. Toegegen'n,
hier en Jaar doen lijn verhalen denken
aan - zoals Paul Sinulll zong - '(ift)! ways
to IC<ll'C yo", !Ol'{'T'. Er wordt n'n hreed
scala van mogelijkheden opgedist: van
het opendraaien \'an de ga,kraan tot het
nemen van eyaank,lli-pil. ~"anl'en spIOn"
voor l'en auto (()t het grhrllik van vuur-
wapens. De auteur geeft echter de over-
peirJZingen van lijn Pl>rson,lge~ ell hun
dadl'n op humoristische wijze Wl'er (zoals
een verlamde grootvadet die op n'n ZOll-
dagochtend, wanneer iedern'n in de kerk
z.it, mer zijn grote teen van zijn rechter
voel de trekker van een geweer over-
haall),

Dil' hUIllOt dient wellicht om dl."ermt van
dl' laak te nütiveren, Wam zijn er nirt
velen onder ons die in eell bepaalde fase
van hl,t leven spelen met de gedal'hte aan
zelfdoding? \'Vaawm j{even maar l'nkden
aan dcze drang toe en hoc komt het dat
de meerderheid het nalaat? Het is een
gemeenplaats om re stdlen dat de dood
dicht hij het leven ligt, maar daarom i~



mie van de mens

door Simone Jacobus

De personages
zijn dikwijls
krachtige figuren
die het heft in
eigen hand willen
houden

het nog niet minder waar. Enriquc Vila-
.\I:UJS weet dit gegen'n re normaliseren.
En dat is kl1<lp.

In 'Voorheeldige ldfmoorJl'n' wordt VCT-
schillend!." keren gerefereerd aan Je Por-
tugese dichter FernanJo Pt'ssua en zijn
heste Hiend, dl." dichter .\Iário Je Sá-
Can{"iro, die in 19[6 op 26-jarige lcdtijd
zichzelf het leven henam. PcsmJ,
gekweld door depressies. rookte aan hd
einde van lijn leven ['Khtig sig;ln:nen per
dag, dronk li({'"fSalcohol cn was, aldus
AugUST \l;'illcmscn (in Fcrnando Pcs-
soa/Gedichtt"n), tril '7dfmoorucnaar-op-
R'rmijn'. resma stierf in 1935, op 47-
jarige Ic-cftijd. Even,l!; PC"S'>O'lhoudt Emi-
quc Vib-.\htas vast aan de liH:ratuur als
reddingsvlot van het hestaan. De Span-
jaard tracht zich te oriënteren in, lO
schrijft hij, " het labyrint \',lIl de zelf-
moord door de route uit te zetten van
mijn eigen geheime en literaire platte-
grond". Opvallend is wd d,1t dl' persona-
ges in Vila Mams' labyrint l\l~el gewoon
zijn, Zoals u en ik. Ze bevinden zich in
herkenbare situaties ell worden gecon-
fronreerd met de dillgl'n van alle dag.

l'\eem Rosa S(hwarzer in 'Ro,a Sdlwar-
7er komt wen tot leven'. Deze heldin,
suppoost in een museum in Du,scldorf,
be,cft plotseling, op de J.lg d,1I ze h,lar
vijftig,te verjaardag viert, dat ze wurdt
aangetrokken door de [armam uit het
land der zelfmoordenaars, z.oab wordt
afgebeeld op het s(hi1derij De :woJrte
I/rins in her museum. Als Ros,l hood.
schappen doet in de stad, bedenkt ze
allerlei manieren waarop z.e hJar leven
kan beêindigen opdat 7e haar kleurloze
eTlpijnlijke be,taJn achter zi(h kan bten:
De grenzelo7e verveling v,m de (Khten-
drn in het museum, haar overspelige
man, de verplichringen als huisvrouwen
haar twee zoons die niet in haJr gci'nte-
resseerd zijn en van wie de jongste ewstig
ziek is mnder dat hij her z,elf weet.
.\l3ar I{OS,l wordt telkens teruggelluten
door haar pJichtbescÎ, Iloe bn ze het
hJ;J.Trrouweloze man en haar zieke zoon
aandoen om zelfmoord te pkgen? Ze
lokt thuis z,elfs een ruz.ie uit, w.larbij ze
haar man twee jampotjes naar het hoofd
gooit. Ze komt voor het eerst in opstand,
in de hoop dat hij hJ;lf uit woede het
leven 7al benemen. De opzet mislukt. Uit-

eindelijk neemt ze - terwijl ze een dienst
draait in het museUIll - een slok uit Cl'n
fles gif die ZL' van een zwerver kreeg.
Bedwelmd door de dood belandt Rusa in
de wereld van het schilderij [Je :1(I<1rl('

pril/s, ['JS dJll realiscen ze zi<:h dat de
grijsheid VJn haar leven miss(hien wel zo
moet zijn en minder erl; is dan Zl: da(hr.
Ze benut de mogelijkheid om naar het
land der levenden terug tt' keren en ze
voelt zi<:hgoed,

Anderen hebben geen behoefre ;lJn een
tweede kJllS, Onder het mono 'ik weet
niet precies wat mij te \••..achtl:n St;lJr,
maar ik zie het hoc dan (lok lachend rege~
mod (uit '.\Ioby J)ick') venelt Vila-
.\latas het verhJal 'Op zoek naar de elek-
trische partner'. De ,uccesvolle Jcteur
.vlempo I.esmes \"erdienr hopcn l;eld en
koopt het droomhuis uit zijn jeugd, Villa
!'emo, [n het landhuis geeft hij vele
hacchJnJlen en hij geniet van het leven.
De ;Kteur eet en drinkt onJfgebroken en
hij wordt dik, heel dik. Zijn vl:r711chr kost
hem zijn carrière, Ilij wordr gedwongen
lijn villa re verkopen aan een baron en
raakt aan lager wal. Op advies VJn zijn
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'Wat het leven
draaglijk maakt, is het
idee dat wij zelf
kunnen kiezen
wanneer we eruit
stappen'

manager gaat hij op zoek naar l'en pan-
ner met wie hij l>en komis<.:h duo kan vor-
men waar de vonken van afspringen
zoals Annott en Cmtello of de Dikkl." en
de Dunne. Een (l1lmogelijke opgaaf, zo
lijkt het.
\X.'anncer Vilb ;"';emo afhrandt, hren,",'! de
a<.:teur een hezol'k aan zijn oude huis
waarvan cnkel dl."vil'r muren nog QaCl1l.
Ilij hesluit n te bivakkeren. Tijdens n'n
nacht venchijm aan hem de bleke cn uit-
geteerde fipmr van de baron, die met zijn
hele familie bij de brand is omgekomen,
"Er school iets vreemds in dk van ons
dat dc vcrborgen elektriciteit in de ander
aanwakkndl' en aan hel li<.:ht hracht, ~
verklaan de a<.:leur, Hij lll'cft zijn partner
gevonden en wa<.:ht op hel moml."nt dat
de schim van de baron terugkeen zodat
hij hem - met bchulp van strychnine - kan
volgl'n. Samen 7.ullen ze een su<.:<.:eS\'ol
tournee door het heelal gaan maken,

Sommige wrtellingen van Vila-.\1Jtas
zijn wat Illn'r ma<.:alwr. Zo gebruikt dc
aLltl"ur in één van de \"t'rhalen hl,t gegeven
dat cr families lijn wCIMiJij zelfdoding
met elke nicuwe generatie terugkeert ('n
waar niets aan te doen lijkt, Ih,t (gedurf-
de) genetische aspel"[ dus, Of hel sterven
door eigen hand na een onbeamwoordl'
liefde onder de noemcr 'Liddes voor het
leven'. De hoofdpersoon kan niet vcr-
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kroppen dar de vrouw dil' hij lO bng in
her geheim hel"ft hemiml met l'en ander
zal trouwen. Her verdriet, de tc1eurstc!-
ling is om.l."rdraaglijk,
En dan zijn cr nog de mystieke samen-
zweringen. HOl' vaak komt ("(llleçrieve
le1fmoord niet voor? (Een extreem voor-
beeld is Jonesrown). In het vl"fha'll 'De
nachten van de Zwarte Iris' bezol,kt een
\"oetnaller uit 1\ladrid met zijn ongellees-
lijk zieke Hiendin Victoria het plaatsje
jlort del Vent, In dit dorpje :Jan zee heeft
de vader van Victoria gewoond totdat hij
omkwam bij filmopnaml."n die in het
dorp werden gcmaclkt. De v,lder viel van
de kerktoren, Al ras Oludekt de \.oelhal-
Ier dar Victoria"> vadl"r hoofd was van
een geheime heweging, het Genoot'><.:h'lp
van Sympathisamen van de l"acht van dl"
Zwarte [ri" De grondslag van het
gelloots<.:hap was dat dc leden w:Jardig en
seH'cn zullen \.erdwijnen, na een groors
spirirued fce~t, dat diende als eerbetoon
aan hun onderlinge I"riends<.:hap l'n hun
liefde voor de filosofil'. "Zelfmoord is
een daad van zelfbevestiging", <.:on<.:lu-
deerde Vicrnria \ vader,
flij was de eersre van het geZl'!sehap dil'
dc st,lP waagde, na een vrolijke, door-
wa,lkte nacht, Tijdens de filmopnamen
sprong hij van de kerktoren, Om de twce
jaar sloeg el'n ander lid de hand aan zich-
zelf. Twce 1cden, twel." hroers, zien er uit-
eindelijk van af. Uit ang't of uit onver-

mogen. :\laar hun leven is cr door gete-
kend. lier schuldgC\'oc1 blijft knagl"n
omdat ze hun belofte hehhen gebroken,
\,'anneer dl' voetballer dl."jongste nroer -
Cato die de geschiedenis mcmore{"rt -
legt dar een sprong van een kerktoren
niet op l'cn serene, waardige dood duidt
wordt hij door Cam tcre<.:ht gewl'len.
IIl."t is hier dat s<.:hrijver Enrique Vila-
Mams duidelijk maakt dat een huircn-
staander zich beTer kan onthouden van
commeiHaar. Een waarnetll('f kan 7il.h
mocilijk indenken wat een iem,lIld die
7i<.:hzdf doodt doormaakt, vodt, Wl'nst.
Zoals Jeroen Brouwers al s<.:hred: 'Oor-
Jeclliever niet'. •

'Voorbeeldige zelfmoorden' door Enri-
que Vila-'\1atas, Uitgeverij Nijgh & Van
Ditmar, Amsterdam, Prijs: f 29,90, ISB:'\
9038880626.



Briljante serie televisie-
documentaires volgt
groep mensen al 5 x 7 jaar

On ce there were seven
Simeons .....
De Duitse filmregisseur Herz !'rank
maakte in 1985 de documentairefilm
'Siehen Simcons' oveT een jan-ensemble
waarvan de leden tot een familie uit
Irkutsk uit de voormalige Sovjet-Unie
hoorde. Het gezelschap genoot nationale
cn internationale bekendheid.
Drie jaar later eindigde het verhaal van
deze familie in een ware rragedie. Wd.
liçht om de kinderen meer van hun roem
en carrière buiten de Sovjet-Unie te laten
genieten, besloot moeder :\"inelj Ovccki-
na samen met haar elf kinderen, een
Aeroflot-tocstcl tijdens de vlucht van
lrkutsk naar Lcningrad te kapen en koers
te laTen zetten naar Engeland of de
Bondsn~publick Duitsland.
Ik poging eindigde in een bloedbad. Vier
kinderen pleegden zelfmoord, Ninelj
Oveckina smeekTe haar oudste zoon haar
te doden. Ook een stewardess verloor het
leven. Twee familieleden werden uitein-
delijk veroordeeld tot zware gevangenis-
straffen. Herl Frank maakTe van deze
tragedie zijn fV,'eede documentaire over
deze familie. Hoc heeft het 1O\'er kunnen
komen? Waarom had hij niet eerder iets
gemerkt van de onvTede die binnen de
familie leefde? Is het de kracht \'an een
dictatuur die mensen tot een dergelijke
wanhonpsdaad brengt, of spelen andere
krachten een rol?

De documentaire wordt 9 mei dour de
VPRO uitgezonden op Nederland 3 van
22.25 tOl 23.55 uur.

(Ingezonden mededeling)

Internationale
School voor
Wijsbegeerte

Zomercursussen 1993

Denk •••••• -"' ••• fMI polIzM
(5 t/m 8 juG)

1I. Muziek In de tijd ven de v •• lk:htIng
(lil t/m 23 juli)

UI. FI_lIe •••• _e. inleiding
(19 t/m 23 juli)

N, D.- gNChl<odoonlev'" MI lelf-beeld
•• n reiedOOfd. gelldl~nie vllnd.
fi~ (lllfm 13 -...glAtua)

V, Flloaolle ••.•oul!uu, "en de lalAm
(16lfm 20 eUlfustue)

VI, Flloaoflilehe ontmoeting""
(181/m 20 -...guS!JA)

Vraag nu vrijblijvend de uitgebreide
programma.lnformatle 8enl

I$WII, Poatbue 216, 3800 AE Am..-eloorl
Tel,033-6507OO

De VI'I{O zendt 70ndag 16 mei van
21.2 tuur 101 23.31 uur (Nederland 3)
de ruim twee uur durende documentaire
35 Up uit. 35 Up is de laatsle in een serie
zeer opvallende docurnemaires, die 28
jaar geleden begon toen een ploeg van
Granada Television een groep
7.e~'enjarij.;e kinderen met diverse
achtergronden en uit tOIaai \'erschillende
milieus portrelteerde voor de
documentaire Se\'en Up. De kinderen
spraken open en onj.;eremd over hun
leven, hun ideeën en hun toekomst. De
documentaire werd bijzonder
j.;ewaardeerd, en bleek hel begin van een
unieke serie programma's. Inmiddels zijn
cr ook Sevell Up-documentaires gemaakl
over een groepen kinderell in Japan ell
Zuid-Afrika. Deze waren onlangs op
telc"'isie te zi!,:n.

:\1ichael Apted, research-medewerker
van het eerste uur, heeit na Sevell Up als
producent nog dril" documentaires
gemaakt waarin dezelfde groep kinderen
- via het tiellerschap inmiddels opge-
groeid tot volwassenen - centraal staan.
Als 14-jarigen werden zij gemlgd ill
Seven Plus Seven, als 2J-jarigen in21 Up
(goed voor een Emmy Komination) en
weer zeven jaar later in 18 Up (onder-
scheiden met de Academy Award).

De inrernationJ.le pers komt superlatie-
ven tekort om de kwaliteiTen van deze
serie te verwoorden. De toch zeker niet
7.ourlole SundJY Tinws omschreef in
1984 de documentaire 28 Up al, 'een
mijlpaal in de historie van de televisie-
documentaire' en 'het belangrijkste pro-
dukt dat de televisie dit decellnium heeft
voortgebracht'. De Londotl Standard
noemde de documentaire 'ecn briljant
simpel en succesvol idee'. 28 Up werd
bekeken door tien miljoen Britten, die tot
laat in de avond op hlevt"n om dit 7.even-
jaJrlijk>e vervolg van 'a real-life' soJ.P' te
volgen.
Ell ook nu zijn de kritieken niet anders
dan lovend. 'Eén van de meest gedurfde
projecten', schrijft de Daily :\lirror ClVt"r
35 Up. 'Een fascinerende openbarillg,"
meent de financi31 Times.

In de serie worden elf perSOllen gevolgd.
In 1984 waren 7.ijn allen 18 jaar oud.
A"drt'w, zoon van l"en ballkier, is in 28
Up illmiddels 'gesetteld' en getrouwd mei
Jane met wie hij in de weekeinden hun
huis in Sussex opknaple. Jolm, wiens
vader overleed toen hij 9 was, zorgt voor

Suzy meI Kupert en kinderen

zijn moeder en was van plan te trouwell
met eell dochter van een Uulgaarse afge-
zant. I lij wilde niet geïnterviewd worden
voor 2H Up. Nt'il faalde op de universiteit
van Aberdeen en is werkloos, heeft geen
eigen onderkomen en leeft van de bij-
stand. SII<:Y, dochter van gescheiden
ouders, zelf getrouwd en moeder van
twee zoons, h~'cft zojuist een moeilijke
pl"riode achter d~. rug. Touy, getrouwd en
vader VJn drie kinderen, wil niet langer
als jockey zijll geld verdienen en denkt
erover een t"igen pub te kopell. Jackie,
getrouwd op haM negentiende, wil geen
kinderen: hJ.ar man is in '84 werkeloos.
l.ylltJ werkt als moeder van twee doch-
ters ill een hihliotheek. SJlsau is net moe-
der geworden van een zoon. Uwee werkt
op een school en is lid van de Labour
Party. NiclJOlas h~"eft als nJ.ruurkundige
een goede baan aan de University of Win-
consin. 1'<1111 tenslotte is met zijn vader
indertijd geëmigreerd Ilaar Australië- en
werkt daar als aannemer.

?\1u, leven jaar later haalt Michacl Apted
zijn hoofdrolspelers \'oor de camera om
hen te laten vertellen over hun levell, hun
ideeën, hun Jmbilies, hun plallnen.
Welke invloed heeft de media op de ont-
wikkeling van hUllle\"en (gehad)?

nert Mol
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TELEVISIE
Versieren, een heel spannend
spel om te spelen

RADIO
U kunt op Je dag van de uit-
7.ending pagina 264 van
Teletekst raadp!cgl'n \'oor de
inhoud van Het Voordeel
van de Twijfel. Boven 't Dal
en de Verllt'elding.

Documentaire over
schilder Melle
krijgt Prix Futura
De onlangs door de Huma-
nistische Omroep Sdchting
uiq~ezonden documentaire
'Landschappen waar nie-
mand van weet' ovcr de con-
troversiële schilder Melk is

in Berlijn IJndcrscheiden met de Prix
Futura in de catq;orie \'oor onafhankelij-
ke producenten, de 'TV Documentary '.
De prccies een uur durende film is
gemaakt door Mclle van Essen, een ach-
terneef van de vermaarde schilder. Bij de
bioscooppremière van de film schreef cri-
ticus Hans Beerekamp ;)1 in de NRC:
"V.lll alle voortreffelijke documemaires
die in het afgelopen jaar in Nederland
gereed kwamen, is deze de meest intieme
en weerb;)TStige, en (... ) de mooiste."

De Prix Futura, dil' fweejaarlijks in Ber-
lijn wordt gl:houden. behoort tot de
meest vooraanstaande festivals voor
radio en televisie in Europ;). Bijzonder is
dat de verschillende jury's worden
gevonnd door deelnemende programma-
makers. Het sleutelwoord van het fl:stival
is '\'erandering'. De bekroonde program-
ma's brengen zowel door hun vorm als
hun inhoud de veranderingen in onze
samenleving in beeld.

Ook de tweede hoofdprijs in de categorie
'TV Dllcumentary Night' van de Prix
Futura ging naar een Nederlandse pro-
duktie. Het betreft de documcntaire 'De
Streep' van Piet Hurkmans en Peter Gic-
lissen. Dele documentaire, die op 1t'i mei
IYY1 door de IKON is uitgewnden,
toont het dagelijkse leven van (v'eelal ver-
slaafde) protituées in Rorterdam. Iedere
nacht worden in De Streep gemiddeld
zl'stig vrouwen tijdens hun wcrkuren
door drie artsen cn acht maatschappelijk
werkenden opgevangen in het huiska-
merprojecl 'Keetje Tippel'.

Een speciale aanbeveling in de catagorie
'TI' Fiction Day' tenslotte ging naar de
NOS-produktie 'De zondagsjongen' van
Pieter Verhoeff, waarin ccn televisie-
maker tijdens het EK-v.oethal 1988 in
Duitsland vertelt over zijn traumatische
ervaringen met nazi.Duitsland.
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donderdag 27 mei,
Nederland 1,21.50 uur

De tweede ~njc .Ver,ieren' gaat van start
in café Duvclkc in Den Bmich. Op hl.'l
eerste nog een makkelijkr lokatie. Wam
als cr één plaats is waar ct"nv()uuig "Xln-

(<leren gelegd rn veruiept kunnen WO(-
den, is het natuurlijk wel het café. Toch
was het 'lOOf de [<:dacticlcdcll Suzanne
RJC, en Henry in 'r Zandt niet eenvoudig
om medewerking te krijgen van de bezoe-
kers. "liet café is een anonieme plek. De
bezoekers voelen tich niet n~rantwoorde-
lijk voor hun aanwezighód; het is meer
een rocvallight'id dat ze daar zijn. Ze
w;}ren dan ook niet zo maar bereid die
anonimiteit af te leggen."

Het snelle vrrvolg op de eustt." acht afle-
veringen van 'Versirren' is eenvoudig te
\'('rklaren: de st."rie'scoort'. Werd de eer-
ste aflevering door nog maar honderd-
duizend ml:nsen hekeken, de laatste afle.
vering owr erotiek in het bejaardenhui,
trok het Lesvoudige aantal kijkers, die de
uitzl:nding bovendien beloonden mt."t het
rapportcijfer 7.
De komende weken staan vijf uiUcndin-

gen gepland. Behalve in dit café zal één
van de afleveringen zich afspelen rond
een voor,telling van een amateur-tolleel.
gezelschap in Almere. Voor twee afleve-
ringen wordt nog naaf een lokatie
gC7.oçhr.

De lokatie Dm.elke is niet meer dan een
toevallige aanleiding om met mensen
over erotiek te praten. "Een onderwerp
waar wc nooit met elkaar over praten
maar waar we wel steeds mee bezig zijn,"
verklaart Henry in 't Zandt. De Vlaamse
kroegbazin Rita vindt dat Nederlandse
mannen "veel meer charme hebben,
huiselijker en meer behulpzaam" zijn.
Haar ll-jarige duchter Luciënlle, ook
werb.aam in het café, erkent giegelend
het altijd "leuk te vinden om sjans te heb-
ben, het is een spel waar je aan meedoet.
.\.har ik ben blij d;}t zij naast me staat: ik
kan altijd op ha;}r terugvallen." Louk
heeft altijd z'n vaste plek aan de bar.
"Kan ik goed /-ien wie cr binnen komt.
Als een vrouw mijn aandacht trekt, is het
altijd een spel wie begint. Zij of ik. Ik
niet, denk ik dan. Dus wel. het begint met
een biertje over en weer. Een heel span-
nend spel om te spelen."

Suzanlle Raes en Henry in
't Zandt zijn nier hanl; dat
het onderwt"Tp 'erotiek' bij
de kijkers snel tot verve-
ling zal Iciden. "Hoewel
men vaak heel clichématig
OVt"Tdit onderwerp denkt,
blijken de mensen ieder
hun eigen verhaal te hen-
hen. Of ze nu 15, 85 of 43,
gehuwd, samenwonr:nd of
alleenstaand lijn, iedereen
geeit een eompleet ander
antwoord op de vraag wat
erotiek is. Dat is het boei-
endr: van de serie. Wij wil-
lr:n ook niet de absolute
definitie van erutiek geven;
wij willen juist mensen aan
hl't woord later over een
ondt."rwerp waar zo weinig
on'r wordt gesproken. We
moctl'n er wel voor zorgen
om een goede halans vin-
den in de keuzes voor
omgeving, sociale achter-
gronden, opleidingen, en
andere factoren. Als ie dat
doet, is elk antwoord weer
verrassend. "



Videocamera vertelt verhaal over leven
en werk van JanWolkers

Bij de foto:
tijdens de
opnamen
op Texel

"

/', J,

:\Lu van Henshergen
trok afgelopen zomer
een weck bij Wolkcrs op
Texel in om deze film te
maken. ~lk ken \'\'01_
kers al heel w,u jaren.
Wc zijn hevriend, we
volgen elkaars werk."
Hij noemt twee helang-
rijke rcJenen op waar-
om hij deze film heeft
gemaakt. "Eigenlijk
heeft Wolkers deze film
niet nodig; hij krijg! 1'01-

doende aandacht van de
media .. \-laar cr I.ijn zo
weinig mensen die crin
slagen om alleen datge-
ne te kunnen doen wat
ZI) werkelijk willen.
\X'olkers is zo'n iemand.
Ilij heeft z'n eIgen
wereld gecreëerd door
de manier waarop hij
leeft, dOOf de mensen
die hij toelaat in zijn
leven. Die ruimte heeft
hij moeten hevechten, maar het is hem gelukt. Er is niemand in de wereld
die hem zijn wereld nog bn afnemen. Ik wil die wereld laten z.ien. ~
"De tweede reden is d,n cr, jlllst door die belangstelling in de media voor Je
pehoun van \'Ç'olkers, naaf mijn idee er een totaal wrkeerd beeld V,lIl hem
bestaat. Naar huiten toe komt hij vaak opgewonden Ol"er, terwijl het in feite
- en Jat zie je in dl.'le film - een heel rustige man is. Dat imago heeft hij zelf
in Je hand gewerkt, door heel hard te lopen kraaien owr alles en nog welt.
Dat is het paradoxale in dele man, net zo gOl'd ah Jat hij heel groot en
wreed kan zijn, maar net 1.0 goeJ kwetsbaar is."

\"oor de bloemkool
bereidde. Ik was meer
die laatste jongen."

vrijdag 14 mei,
Nederland 1,22.51 uur.

'Jan \X'olkers, heeldend kunstenaar,
schrijver' is een opvallende documl'ntai-
rc. Programmamaker .\1at van Hensher-
gm - vooral hekend om zijn werk dat hij
als camerman samen met Hans Keiler en
Picrcr Verhotff voor de VPRO heeft
gemaakt - laat zijn videocamera her H'r-
haal over Walkers' In"cn en werk vertel-
len. ~lk probea dl,','ingcnd tc laten kijken
naM dingen die normaal overwoekerd
worden door commentaarstemmen, " Ic!,!
Van lIensbcrgcn zijn werkwijze UiL Er
wordt geen vraag gesteld, gt'en commen-
taar gegeven, geen woord teveel gezegd.
Slechts de stemmen van de hoofdrolspe-
lers begeleiden de heelden: Jan \'\'olkers,
zijn vrouw Karina, hun zonen Boh en
Tom en De Groene Amsterdammer-
hoofdredaueur f\1Jrtin van Amerongen,
pianist GeoÎfrey :Vhdge en zijn vrouw.

\'\'olkers wordt ten volle geportretteerd.
Van Hensl'ICrgen volgt hem naar de zee
("de eindeloze vrijheid"), bij de vishoer
(":Vlijn vader had door het schoonmaken
van de vis altijd schub hen op de mouwen
zitten. Grote schubben. Als hij zondags
in de kerk zat, plukt hij ze van de mouw
en liet zc als centen in het z_akje vallen."),
door de tuin met z'n grote verscheiden-
heid aan planten en kruiden ("Dit is dolle
kervel, waaruit Sonates' gifbeker is
gebrouwen. :\1aar Wl'es gerust, hier kun
je alles drinkcn wat je aangehoden
krijgr.") en in de keuken ("AI dat keu-
kenwerk gaat terug naar de verhouding
met je moeder. Je had ]IJllgens die buiten
met stnkken vechtten en jongem die in de
keuken toekeken hOl' moeder het sausje

~Je moet je penseel altijd onderhands
vasthouden wdat het OveT het doek kan
dansen als een vlinder. Je moet lOfAcn
dM je zo ~ncl mogelijk het hele vlak v'cro-
ven. Dat is mijn doel."

De documentaire komt traag op gang.
:\linutenlang laat Van Hensbergen, met
skchts de astmatische ademhaling van
\'\'olkers op de ,lChtngrond, zien hoe de
kunstenaars stukjes glas plaatst in een
sculptuur. Hij stelt zijn kijkers op de
proef, weet Van Ilcnsbergen. ~Als je een
documentaire maakt, moet je gelijk in het
begin een afspraak met dl' kijker maken:
blijf nu kijken, en ik beloof je dat her alle-
maal heel mooi en spannend wordt."

HU.\IA\ISTmei 1993 25



Literaire wandeling door Gouda

Van het hoofdbestuur
Hart onder de riem
Sfeer en aard van de !tenomen besluiten up de extra
congresda!; in maart waren van dien aard dal het
hoofdbestuur zich een hart onder de riem voelt
geSlOken en mei volle im.ct het beleid voortzet.
Daartoe heeft het van het congres alle ruim Ie gekre-
gen.
~
Mer veel genoegen heeft het hoofdbcstuur in de
maart-vergadering kennis~cnomcn van ccn viertal
studies van de Ad"iesgrocp Bclinning (AGB) en
bepaald dat deze in juni als AGH-cahiers aan de ver.
eniging zullen worden aangeboden. De inhoud zal
op vclc manieren aan de orde worden gesteld en in

,"(rschillende gClc!schappcn. Ik noem hier slechts de onderwer-
pen: 'Humanisme en milieu', 'Zorg' (tot stand gekomen in
samenwerking mei de commissie Ethiek cn Gczondheidszof,l~),
'Burgerschap in hel nieuwe Europa' en 'Mensen als randver-
schijnsel'. Een vijfde ~tudie, over onderwijs, is binnenkorl kla<lr.
Traject naar congres '93
Een êêndagscongres en dat elk jaar betekent een verandering en
vereist een andere aanpak. Aan de noodzakelijke slroomlijnin~
van het congres wordt veel aandachl besteed. Aspecten ervan
vormen voortdurend agendapunlen op de s'ergaderingen.
Daarnaast wil het hoofdbestuur met de voorstellen komen voor
een nieuwe hestuurlijke werkwijze en SlrUClllur van hel Verbond.
Het ontwikkelen hiervan wordt begeleid door een extern organi-
satie-adviseur. Het hoofdbestuur prijsl zich gelukkig personen
bereid gevonden Ie hehben zining Ie nemen in een voordrachts-
commissie die het congres in hel najaar zal adviseren over de
samenstelling van het hoofdbestuur. De coiirdinatie van alle
werkzaamheden op ditlerrein wordt zor~vuldig bewaakt.
Rcgulier overleg
Het r~uliere overleg met bestuur en directie van s'ersehillende
werkstichtingen heeft als voornaamste doel elkaar wederzijds te
informeren over ontwikkelingen. In april is cr een ontmoeting
met het bestuur van de Universiteil s"oor Humanistiek, in mei
mei dat van de Humanistische Omroepstichting en in iuni met
dat van de stichdng Soerates.
femelijke o[lenin\.l
Zo langzamerhand zijn alle \'erhuisdozen uitgepakt en wegge-
ruimd, is er genOl.ogsloop- en timmerwerk verricht, heeft ieder.
een zijn eigen plek gekregen in het nieuwe landelijke bureau. De
juiste lijd kortom om verspreid over Iwee recepties velen in de
gelegenheid te slellen hel pand aan de nieuwe gracht Ie bezichti-
gen.

jorine Bocgem, algemeen secretaris

(lngewnden mededelingl

Tijd voor.....
Een tweedaags seminar met workshops over zeJf-
man,lgement, humanisme, creatief denken, time-
management, omgaan met spanning en stress,
grote veranderingen in je leven, conflicthantering,
relaties en sexualiteit, omgaan met dilemma's,
grenzen stellen, leren kiezen en plannen maken.
Elk dagdeel keuze uit verschillende workshops,
met voldoende ruimte voor ontmoeting en reflec-
tie. Drie keer per jaar.
Op vrijdag en zaterdag IS en 19 juni 1993 van
9.30 tot 16.30 uur in Drenthe. Kosten f475,00
exclusief overnachting. Koning in overleg. Orga-
nisatie: De Mink Dellktechnieken. Inlichtingen:
05700-35543. Frank de Mink, Keurkampmaar
16, 7415 DL Deventer,
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Met lege handen?
Op maandag 17 mei houdt
de Vereniging van Gt"estelijke
Verzorgers in
Bejaardenoorden een studie-
en ontmoetingsdag in het
gt"houw De Sçhakel in
Nijkerk. Thema is 'Met lege
handen 1";wat geestelijke
verzorgers heb hen te bieden
rondom het sterven van
bl."woners. Verdere
informatie bij V. Kluitman,
Staalmeesterslaan 123, 1057
l'<"'NAmsterdam, tel. 010.
6832141.

Op zondag 27 juni wordl cr
in Gouda een literaire wande-
ling gehouden. In del.e stad is
nog veel lerug te s'inden van
allerlei schrijfaelivileiten,
vanaf de late Middeleeuwen
tot op heden. 'Leeft, merckt
ende verstael so siet ghy hoc
't in de wereld gae!', dichtte
biivoorbecld de in Gouda
overleden Erasmus. Gid~ is
Marry Menschaart en ieder-
een kan meewandelen. Verza-
nlelpunt is 'Meat Point' Bras-
serie, ,\1arkt 25 in Gouda om
10.30 uur. De kosten zijn

Beeldende kunst
dichterbij
in Delft
Op 7 juni sp 'eekt meHOUW
jopie Wypkema-Meyer over
'Beeldende kunst dichlerhij,'
in Nederlandse musea.
Plaats: D.S.H.B.-huis, zaal
De Uithoek, Vorrinkplein 99
in Delft. Aanvang: 20.00 uur.

Turkije.jaar
in Amersfoort
In Amersfoon is 1993 uiige-
roepen tot 'Turkije-jaar'.
Daarom zal gemeenteraadslid
Ismail Aykul op zondag 16
mei vanaf 10.30 uur een
lezing houden over de 'Inte-
gralie en participalie van
allochtonen in Nederland en
in Amersfoort'. Plaats is hel
ouderencentrum De Eem-
gaarde, Dorresteinsewcg 49
in Amersfoort.

Jan Haasbroek
in Hilversum
'De media: wat doen ze mei
ons?' is de titel van de lezing
die jan Haa~broek op zondag
16 mei zal houden over het
effect van de media op mens
en samenleving. Jan Haas-
hroek is directeur-radio van
de VPRO, lid van de pro-
grammaraad van de NOS en
voorzitter van de Associatie
van Filmtheaters. De lezing
hegint om 10.30 uur. Plaats:
Hotel Hilfertsom, Koninllin-
neweg 28 in Hilversum. Toe-
gang is gratis,

Marry Menschaart

\'oor HV-Ieden f 7,50 (voor
niet-leden f 10,-). Voor meer
informatie: tel. 01820-
23778.

Wetenschap en
verantwoordelijkheid
inWapserveen
Onder leiding van de heer
Lafleur zal donderdag 13 mei
een forumdiscmsie worden
gehouden over '\'\'elenschap
en verantwoordelijkheid'.
Plaals: 'Onder de Linden' te
Wapserveen, Aanvang: 19.30
uur.

Religieus humanis-
me in Zwolle
Op dinsdag 1I mei zal de
heer A. van Dijk, docent
Iheorie van de religie en niet-
christelijke religies aan de
Universiteit voor Humanis-
tiek, een lezing houden over
Religieus Humanisme. Plaars:
De Hilde, Gomhertstraat 350
te Zwolle. Aanvang: 20.00
uur.



De derde special gaal helemaal over Lust. Zeventig pagina's over
één van de prettigste ervaringen die een mens kan overkomen.

In het nummer m'cr Kijken komen enkcIc beroepskijkers aan het
woord. Zij hebben oog voor iets dat anderen o~'er het hoofd
zieo. Door heel goed waar te nemen, voegen zij iets extra's toe.
Hoe doen zij dat, en; kun je dat ook leren? Aan het woord
acteur/schilder Jeroen Krahhé, fotografe Laura Samsom Rous en
regisseur Eric Oosthoek. Daarnaast in deze Humanist bijdragen
van o.a. Kees Fens, PierreJansen, Yvonne Kronnenherg, Ronaid
Barthes en Koos van Zomeren.

Het speciale nummer over Het Sterven & De Dood is al voor
veel mensen een opsteker geweest. Artikelen over: troost dat
alleen bestaat als degene die lijdt het zo ervaart, over rouw dat
iedereen op z'n eigen manier doet, over de buddie die zegt niet
meer te vechten tegen hel doodvonnis maar probeert het leed te
verzachten. En over een uitvaart op z'n humanistisch ('Er is
zoveel goeds om op terug te kijken'). Met een sprookje van Koos
)\-1cinderts om kinderen de dood te verklaren (leuk om voor te
lezen!). En mis de vele cartoons en columns niet.

U kunl deze drie speciale themanummers bestellen door fIS ,-
(f 10,- plus f 5, -porti) O\'er te maken op giro 58 van de
Humanistische lIers te Utrecht onder vermelding van' 3 x
themaHumanist'. Dit aanbod geldt zolang de (beperkte)
voorraad strekt. Wacht dus niet te lang met bestellen!

Waarom is Susie Orbach
van mening dat veel vrouwen bang zijn
voor hun lusten? En waarom denken mannen het
volgens Rik van Lunsen allemaal al te welen? Waarom vindt
Willeke Bezemer praten over lust in een relatie zo belangrijk
maar hebben ze volgens Astrid Roemer in Suriname zo weinig
woorden nodig? Een zwoel themanummer waarin grenzen
worden verkend, mogelijkheden afgetast en menin~en gevormd.

J !t

KIJKEN,
LUST EN

De dubbeldikke winternummers van de
Humanist hebben in de loop der jaren een
speciale faam opgebouwd. In toenemende
mate is voor deze themanummers ook
buiten de vaste lezers grote belangstelling.
VOOT alle nieuwe lezers die deze speciale
nummers van de Humanist hebben gemist
én voor alle lezers die hun exemplaar I
hebben uitgeleend cn nooit meer 'Ç-"' ['
terugkregen, dit bijzondere aanbod. U '\
krijgt van ons zo laol': de (beperkte)
voorraad strekt voor één (iemje (plus
porti) drie van de beste themanummers
van de Humanist in de bus. Bij elkaar
meer dan 200 pagina's over de
onderwerpen Kijken, Lust en Sterven &
De Dood.

STERVEN

DRIE HUMANISTEN
VOOR EEN TIENTJE

HUMA1\IST mei 1993 27



l1ng"wl\<!en mededeling)

Er iswel degelijk
leven na de dood. I

r---------------------------------------------- ,
Ja, ik wil meer informatie over legateren aan het Steunfonds Humanisme.
Naam: .

Telefoon: ".

Adres: .

Postcode: .

Woonplaats: .

In een envelop zonder postzegel zenden naar:

Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 2181, 3500 AC Utrecht I----------------------------------------------------------------------~

Als een leven ophoudt,

gaat Het Leven door.

AI wat u tijdens uw

leven de moeite van het

ondersteunen waard

vond, moet het zonder

uw steun doen. Neem

daarom maatregelen.

Maak een testament

En als het Humanistisch

Verbond u iets waard is

geweest, denk dan eens

na over een legaat aan

het Steunfonds

Humanisme.

Vraag gerust meer

informatie. Met de

onderstaande bon is

dat heel gemakkelijk.

STEUNFONDS
HUMANISME
POST8US114, 35DDIt. UTRECHT
TElEFOON D3D .31 81 45
8ANK C&E 69.97.13.889

~

(\
GIRO 6168


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028

