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Socrateslezing 1992
door Hans Achterhuis

Op dimdagavond 8 december. vindt van,lf 20.00 uur weer de jaarlijkse
Socratesleûng plaats. Ditmaal wordt Je lezing verzorgd Joor prof.clr. Hans

Achterhuis. Tot vorig jaar verbonden aan Je Llndbouwuniversiteit \Vageningen
als bijzonder hoogleraar vanwege de stichting Socrates. Tegenwoordig is hij
gewoon hoogleraar in de algemene wijsbegeerte aan de Universiteit Twente.

Hans Achterhuis zal ûjn lezing plaat,cn op de lijn die in eerdere
Socratcslczingcn is uitgezet door o.a. Arie den Broeder ('individualisering en

solidariteit') en Trudy van Asperen ('de mythe van het onbegrensde zelf).
In verband met de grote belangstelling worJen Je Socratesleûngen voortaan

gehouden in de Blauwe Zaal van de Unechtst' Stadsschouwburg aan het Lucas
Bolwerk 24. Daarvoor is het echter wel nodig een toegangsprijs te vragen. :\"ng

een ver:llldering: twee deskundige referenten zullen na de pauze direct
COlllmentaar geven op de lezing.

Voor Jel.e Socrateslezing duor Ham Achterhuis kunt u een TOegangskaart
besldlen door f 10,' te srorten op /!;iro 582293 t.n.v. stichting Sncrates te

Utrecht, onder vermdding van 'Socratesle7.Îng 1992'. Meer kaarten ontvangt u
door de tnegangsprijs met het gewenste aantal kaarten te vermenigvuldigen en

dit bedrag over te maken.



In dit nummer
Interview met Midas Dekkers 12/18

Is her erg dallie dodo is uitgestorven? Of dat de panda momen-
teel wordt bedreigd mei uitsterven? Nier voor de natuur in ieder

gel'al, zegt bioloog Midas Dekkers. "De natuur zil er absoluut
nier mee als de panda cr nict meer i~.Wij mensen zitten cr mee.
Uit schuldgc'.'Oci denk ik." Een typerende uitspraak voor deze

bekende bioloog die graag prikkelende beweringen doel. Omdat
memen meer zelfstandig moeten denken. Want dal gebeurt

maar bedroevend weinig in dit landje. \'indrlJij. Nog een uitda-
gende uitspraak: "Wij mensen bcbbclI een \'o1slagcn verknipte.
kinderlijke kijk op de ll.\IUUr". Nieuwsgierig? Lees dan verder

het omslagverhaal van deze maand.

Corneille, schildervan geluk 9/11

Op 23 oktober zendt de Humanistische Omroep Slichling een
boeiende documentaire uit ov'er 'Het Afrikaanse gezicht van
Comcille', Een filmploeg: nam de bekende Cobra-schilder mee
terug: naar Afrika. Daar liet bij zicb in de jaren '50 inspireren
door de oervormen die hij tegenkwam in de kunst. In veel werk
van Comeille is duidelijk de verwantschap te zien. Ook in de
zeefdruk die lezers van de Humanist voor een speciale prijs kun-
nen bestellen. Zie op de achterkant van dit nummer.

Nieuwe serie:een humanist 19

Humanislen, wat zijn dal nou voor mensco? Beelje iOlellectueel.
nogal elitair volkje schijnl men wel eens Ie denken. Maar vooral
'gewone' mensen v'oelen zich vaak humanisI. Door de keu1.es die

1.ijdagelijks maken, bten zij zien humanistisch in hel [even IC
Slaan. Zonder poeha (Jf poespas. Wie zijn zij? En wat voor keu-
zes maken zij? Een nieuwe serie. Over 'gewone' hum;)nisten. In

dil nummer komt Jopie Tellinga aan het woord.

Vier humanistische raadsvrouwen 20/23

Ze komen regelmatig: hij elkaar. Uil Groningen, Rijswijk,
Emmen en Utrecht, Om te praten over hun werk, om ervaringen
uit te wisselen. En af en toe om elkaar cen h;)rt onder de riem te
steken. W;)nt hel werk van een heginnend geestelijk verzorger
kan knap moeilijk zijn, Ze leerden elkaar kennen op het Huma-
nistisch Opleidingsinstituul (HOI) dat binnenkort z'n batste
studenten uitzwaait. De opleiding is dan m'erg:eg:aan in de nieu-
we Universiteit voor Humanistiek. Ter gell,:j1;enhód hiervan een
gesprek met vier hekkesluilets. Oie zich in de praktijk nog:
gmentjes voelen.

De Aboriginesvan Australië 24/27

Voor de Ahorigines - de oorspronkelijke bevolking v'an Auslfalië. viel cr bitter weinig te vieren
toen in 19RR groOlscheeps werd gevierd dat Australië 200 jaar 'bestond'. Voor hen zijn de Europe-
anen plundera;)rs van hClland dat hen heilig is. Als kind len:n zij al dat ze nooit een lillekeo op
andermans land mogen achterlaten.
ReRun-produkties heeft nu een film gemaakl die toont hoc de Aborigines het einde van hun
droomtijd hebben bereikllerwijl de wesIerse droom "ao de v(loruitg:ang onlaardde.ln de bioscoop
te zien en op "ideo IC huur.
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Vroq; of laaI vragen de mCC~lcmensen zich af wal ze eigenlijk hier op dele wereld doen.
Lange lijd was voor bijna iedereen die Haag een weet. Het anlwoord hCl.'tte eenvoudig God.
Tegenwoordig is dat voor veel mensen anders. Zij nemen geen gcnuq;cn meI een antwoord
waarin wordt Wfwezen naar een macht hoven hen en een doel na dit lc"en. Zij zien dl: mens
als oitgangspulU en voelen zich daarom humanÎst.

Hel humani~mc gaat cr vanuit dat de mens niel alle weet \',UI het leven en dl: wereld kan heh-
ben. DaMom moeten wc ook niel zoeken naar um'Îndbarc anlwoonlcn. Ht:I is aan de mens
zelf om te hepalen hoc in het leven tc Slaan. Het leven wordt duor humanisten dan ook niet
hij Hlorbaat l,in\'ol of zinloos gcachl. Door nns doen of laten, door de kcuzcs die we maken,
~eefl de mens er zelf betekeni~ aan,
Zo'n twee miljoen Nederlanders herkennen in hl."tho manisme hun eigen ideei:n. De meeSIC
mClIScn staan cr echter niet 1.0 bij stil. Zij vinden hun kijk op het leven min of meer vanzelf.
sprekend. Maar vaak-nogal ecns als zij worden J;econfronteerd met de Haag naar de zin \'an
alles- is er iets \'an herkenning en gaan ze zich nok humanistisch voelen.
Zo spOnlaan als dal soms klikl, zo grom is \'aak de aarzeling om dan ook lid te worden \'an
het Humanistisch Verbond. Aan een kant is dat wel vrrklaaroaar. Eeuwenlang werd ieders
overtuiging immers inl':elijfd bir instiluten, Ma,1T er is ook een andere kant die de aarzeling
zou moeten wegnemen. \v'ant het Humanisli~eh Verbond gaat uit \'an hel recht op zelfbe-
schikking van ieder mem. Het koml op voor emancipatie en \erzet ûeh Il:gen onderdrukking,
doglll<l's en tahoes. Het HV heh<lrtigt de bebngen van hum<lnisten en in veel j.;evallen ook die
V<lnandere bUllt:nkl."rkelijkcn in de samenlc\'ing. En omd<lt je S<lml."nnu eenmaal meer kum
d,m in je el'ntje, wil het Verbond zo veel mogelijk mensen verenigen die zich in het humanisme
herkennen.

Ook u kunt lid worden van hel Hum<lniSlisch Verbond, Of abonnee van de Humanist.

Misschien is dit de eerste keer dM u iets leest over humanisme en het Humanis-
lisch Verbond. ,\1isschien ook bent u cr al vaker mee in aanraking gekomen en
O\'erweelo\t u uw rebtie met het Humanistisch Verbond een va,lere vorm te
J;evcn. Nu is dat eenHlUdilo\er dan ooit. Haal de bon bij deze pagin'l er uit
en vul die ZIJHJllediJ; mogelijk in- de vermelding \'an uw beroep/werk-
z<lamheden i~ daar hij ter Hije keuze. Stuur vervolgens de bon naar ons
op. Een postzegel is niet nodig. En betalen hoeft u pas als u van on,
ern acceptgirokaarl in dr bus krijgt.

l.id worden van hel Humanistisch Verbond,

Voor de hoogle \'an de conlributie houden wc als richllijn
een half procenl \'an het bruto-inkomen aan. De mini-
rnum-contribUiie houden wc als richtlijn een half pro-
eenl van het hrulo-inkornen aan. De rninimunl-
cmJtributÎe is f 7.'1,- bij een brutojaarinkomen
van f 18.000,- of hoger. Bij een lager hruto-

inkomen betaalt u f ~5,-. Jongeren onder 27 jaar
betalen een minimum van ( 35,-. De~gewenSI kunt u

de contributie in termirnen belalen: per half jaar of per
kwartaal. Het blad de Humanist is bij het lidmaaISchap inbe*

grepen. Zonder verdere kosten kan een persoon die op hetzelfde
adres woonl, medelid worden, Deze onh'angt dan geen exemplaar

van de Humanist.

U kunt ook cerst een grali~ informatiepakkeI aanHaj.\en. Stuur dan cen kaartje
naar: Humanisti~ch Verbond I'osfbus 11~, 3500 AC UlTeChl.

Of nog makkelijker: hel: OJO-3181~'i

Een abonnement op de Humanist

U kunt zich met de bon in dit nummer ook opge\'en als ahonnec van de Humanist. een jaar-
<lbonnement kost ~lechts: f JO,-.
Dc Humanist \'enchirm ncgen kcer per jaar en laai vcle bekendc en rninJcr bekende (maar
niet minder boeiende) mcmen aan hel woord. Zo werdcn onder andercn Vada\' Hal'cI, hcha
Meyer, Fay Weldon, Anja Meulcnhclt, Oli\'ier Sacks, Conny Braam, Pierre jamscn, Hans
Galjaard en Cornclis Verhoe\'en aan de tand ge\'oeld o\'cr hun normen en wa<lrden, \'j\ie en
driif\'eren, Naast tal van serieuze, be~chouwelirke zaken wordt (met name in de themanum-
mers) ook Hll humor en ironie tegen mens en wereld a,mlo\ekeken door bekende columnisten
en cartoonisten.

Lid worden V<lnhel HumaniSfi~ch Verbund?
Of cen ahonllemcnt nemen op de Humanist?

Doe het Illeleen!



Slordig

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

brieven in te korten of
niet te plaatsen.

In de Humanist van juli staat
een artikel getiteld 'Stop
kunstmatige voeding als dat
medisch geen zijn heeft, bij
onomkeerbare coma', dat ik
ronduit slordig wil noemen.
In dar artikel wordt een
standpunt over het in de titel
genoemde onderwerp
verkondigd, waarvan de ene
keer wordt gezegd dat het het
standpunt is van het
hoofdbestuur, dan weer
wordt een hoofdhestuuTslid
geciteerd; en in de laatste
alinea wordt ge7.egd dat dit
de mening is van ht't
Verbond.
Hoe nu, denk ik dan, op
welk congres of in welke
hoofdbestuursvergadering is
deze uitspraak gedaan?
Het tweede punt van
slordigheid schuilt in de
laatste alinea. Verwijzend
naar het gcval-Stinissen
wordt gesteld dat
kunstmatige voeding terecht
werd gestaakt omdat
medisch vaHstond dat Ineke
Stinissen niet meer bij
bewustzijn zou komen.
Daarnwe was \'erder mediscb
handelen zinloos geworden.
En dan volgt: 'Voortzetting
zou mishandeling betekenen
en daarmee een inbreuk op
de inregriteit \',Jn de
persoon:
Hoezo mishandeling? Is het
hoofdbestuur een godheid
die weet wat er op zo'n
moment in een patiënt
olllgaat~ Waarnm wordt niet
uitgelegd wat het
hoofdbestuur hier met
mishandeling hedoelt?
Hegrijp me goed: ik hen het
er niet mee oneens dat
ingeval van een langdurige
coma, als een medisch team
constatl."ert dat de patiënt
niet meer bij bewust7.ijn zal
komen en als de
nabestaanden (een nader te
omschrijven hegrip in dit
geval) het er mee eens zijn,
het leven van de patiënt op
een zo humaan mogelijke
wijze beëindigd wordt.
Ik ben het er dus niet mee
eens dat het staken van een

hehandeling uitsluitend een
zaak is van de medici. En dat
als de nabestaanden het hier
niet mee eens 7.ijn ze maar
naar de rechter moeten
stappen. Ik vind dit laatste
getuigen van een
verbijsterende kilheid voor
hun gevoelens.
\X'ie spraken cr ook weer
over "humanism for Head
and Heart"~

Hugo de Jong

Taboes
Hij deze wil ik met nadruk
mijn instemming betuigen
met het voorstel van de heer
Kuiper, gedaan in de
Humanist van septembl."r, om
een discussie te openen over
de gevolgen van de opening
van de Oostbloklanden. Ook
ik ben \'an mening dat ons
Humanistisch Verbond te
zeer beheerst wordt door
velerlei taboes, waardoor
\'ele zaken onbespreekbaar
lijken. Omdat ik bovendien
van mening ben dat
t3hoeisering in het HV om
meerdere redenen volstrekt
uit den boze is, wil ik
bovendien gaarne
meewerken aan het
Oc\verkstelligen van een door
de heer Kuiper voorgestelde
discussie. Uit praktische
overwegingen Stel ik echter
het volgende voor:
1. Een algemene l."n
diepgravende dis..:ussie
behoort zich niet te beperken
tot ingezonden brieven van
lezers van ons blad, mail!
moet mijns inziens geopend,
geleid en gestructureerd
worden door de redactie van
Humanist. Ingezonden
bijdragen van lezers kunnen
daarbii verheldl."rend werken
en een bijdrage leveren aan
een \'fUchthare
gedachtenwisse Jing.
2. De heer Kuipn begint met
de aandacht te vestigen op de
situatie in de
Oostbloklanden, maar noemt
gelukkig ook een aantal

situaties in de wereld die
zeker eveneens onze
aandacht verdienen, in het
bijzonder de
vrijheidsbewegingen in
andere delen \'an de wereld
(o.a. Baskenland, Noord-
Ierland, Palestina enz.).
Welnu, ik stel voor ons niet
te beperken tot de
Oostbloklanden, maar wil
uitdrukkelijk pleiten voor
een behandeling daarbij van
de eerder genoemde
bevri jdingsbewegingen
waarop nog grotere taboes
rusten dan op de situatie in
de Oostbloklanden.
3. Voor een heldere discussie
die voorgoed afrekent met de
taboes in het HV is het mijns
in7.iens noodzakelijk dat in
die discussie ook de oorzaken
en het waarom van die
taboes aan de orde worden
gesteld en nader worden
behandeld.
4. Het is nood7.akelijk voor
een goede en diepgravende
discussie dat een beperking
daarvan door de redactie van
Humanist bij voorbaat wordt
uitgesloten. Immers. anders
wordt de kiem gelegd voor
nieuwe taboes. Zolang de
redactie boven de rubriek
"Brief" medl."dl."eltdat zij zich
het recht voorbehoudt te
bekorten, ja 7.elfs biidragen te
weigeren, zullen taboes in het
HV kunnen blijven bestaan.
En dm maakt een discussie
zinloos.
Ik wacht nu met spanning of
deze brief integraal zal
worden geplaatst of wellicht
geweigerd. Dat laatst zou een
bevestiging zijn van het
kwaad dat de heer Kuiper en
ik willen bestrijden.

A.J. van der Koo)"
(Den Haag)

Naschrift redactie; He/das
voor 11 is het een algemeelt en
goed ge/mlik bi; li,dschriften
om hrieven el'enWeel in te
korten of niet te plaatsen.
Daardoor krijgen zoveel
mogelijk menscn de
gelegenheid deu rubriek te

gebruiken als platform I'oor
discussie. Dat wil de redactie
graag w houden. Wij hebben
ook gezocht naar taboes en
het kwaad dat u meent te
zien. Helaas, niets gevonden.

Te tolerant HV
Onder andere naar aanlei-
ding van de ingezonden brie-
ven in de Humanist van 7 juli
van Sabina van der Hem
'Vrouwen besnijdenis' en 'Wie
tolereert wie' van Wouter
Heitzer hl."t volgende. Ook ik
erger me aan de tolerante
houding van het Humanis-
tisch Verbond. Hieruit blijkt
inderdaad dat er vanuit het
bestuur - en overgebracht op
alle lezers van de Humanist -
onzekerheid over 'onze'
(HV)-waarden en normen
Ocstaat. Heel duidelijk vraag
ik niet om artikelen die agres-
sie oproepen, dus intolerant
zijn. Wel moet je voor jezelf
steeds nagaan:
1. wat zijn mijn normen en:
2. wil ik daarnaar leven en zo
een goed voorbeeld zijn voor
allen waarvoor ik verant-
woording draag (Ocginnend
met je kinderen en eindigend
naar de plaats die ie in de
maatschappij Ockleed, 11'
medewerkers (ondergeschik-
ten). (Dit geldt niet alleen
voor mezelf, maar ook voor
Lubbers, Kok, mijn buisarts
etc.)
Hierbij stel ik mij beschik-
baar om mee te werken de
"Tien Geboden voor het
HV~ op te stellen. Naar ik
hoop wordt deze brief
geplaatst in de Humanist en
doorgezonden naar het
bestuur. Reeds eerder gaf ik
als pragmatisch filosoof
ergens aan mee te willen wer-
ken. Het antwoord was: dat
het genoteerd was. (Mag ik
dit vergelijken met zoals de
hele maatschappij en vooral
het ambtenarenapparaat
werkt). Op uw medewerking
rekenend,

P.J. de Graaff (Nijmegen)
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Fort Europa
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Frans Jacohs is ret"hf5filosuof aan de
Juridische Faculteit van de
Universiteir van Amstcrdalll,

Steeds meer vluchtelingenstromen
overspoelen \"(.'t'sr-Europ'l. Niet zo
lang geleden was dat gebied zelf nog
bet toneel van honger, oorlog CII

clnische zuiveringen. fl.laar
inmiddels 7.ijn we blijkbaar een
toonbeeld geworden vall weiVJ<ut,
vrede en rok'ranric. En dal oefent
aantrekking~krachr uit. Wat zou cr
humaner zijn dan al die mensen
welkom te ht."len? Maar iedereen
binnenlaten die aan de deur
verschijnr, Jat kunnen en willen wc
niet, om respectabele redenen (je
kunt de problemen heter ter plaatse
aanp.lkkcn), en om minder
respectabele redenen (anders steken
vrccmJclingenhatcrs de bod in
hrand).
Dus gaan we onderscheid maken:
politil."ke vluchtelingen zijn welkom,
economische vluchtrlingen moeren
lot onze spijt terug. :\Laar de meeste
econOmiSl"he vilKhtelingen bereiken
ons land niet eens; dic gaan massa,li
dood in Somalic. Het is, zou je bijna
zeggen, maar goed dat de ,lfstand
tussen Somalië en \X/est-Europa zo
groot is. Stel dat zo'n uitgemergelde
vrouw met haar twee resterende
kinderen bij Olls zou aankloppen;
dan kun je hen nawurlijk niet als
economische vluchtelingen
terugsturen.

EconomiSÇhe vluchtelingen:
naarmate West-Europa (en
Zuidoost-Azië en ;-.,'oord-Amerika,
maar daarover heh ik het nu niet) in
cconolllisch en politiek opz.icht heter
gedijt, wordt het attracriever voor
mensen die de pl"Çh hebben gehad
elders geboren te zijn. Een
hedendaagse, grootschalige variant
van de smoezelige Dickens-kinderen
die op kerstavond door de ramen
gluren van de zich \lol Hetende

rijken. En die rijken houden hun
deur op slot, hchalve voor een
enkele sTumperd, en VOOf mensen
\lan hun eigen Hand nawurlijk: 'Een
Europa wnder grenzen' krijgt
ondoordringbare buitengn:nz.en,

Wij kunncn ons in onze welvaart,
vrede en tolerantie hlijven koesteren
zolang we ons afSÇhermen \lan
gehieden waar honger, oorlog en
etnische zuiveringen heersen, Moet
Je dan niet z.eggen dat onze welvaart
nwde gebaseerd is op de honger van
anderen en dM onze tolerantie
floreert doordat wc slachtuffers \'an
intolerantie huitensluiten? Europa is
er niet toe in staat geweest een
militaire macht op de heen te
brengen om aan die diende daar in
Joegoslavië iets tc doen. ~laar als de
nood aan de man kOlllt, zal een
Europese defensiemacht cr zeer wd
roe in staat zijn, het welvarende,
Hedelievende en tolerante Fort
Europa af te ,chermen van de boze
buitenwereld,

De ongelijkheid tussen Europa en de
rest van de wereld is moreel
<lanvaardha;lr, zobng van de
ma.usch;lppelijke en ecollonlische
bloei die daaruit voonkolllt alle
wereldhewoners kunnen profiteren.
Het hetrekken van een economisch
en politiek fon getuigt ervan dat dat
perspectief ontbreekt en is daarolll
een immorele daad.
Vluchtelingenhulp docr in die
omst:ll1dighedcn denkt'n <l,mdat
the;lu;lle gebaar van Pilatus, die zo
graag ziin omchuld wilde hcwijzen.

Frans Jacohs

Een vluchteling die uitgeput,
berooid en ontgoocheld zijn

toevlucht zoekt bij een
humanist, mag verwachten met

open armen ontvangen te
worden. Het leed dat hem of

haar is aangedaan, staat immers
haaks op alle humanistische

waarden: zelfbeschikkingsrecht,
principiële gelijkwaardigheid
van mensen, recht op eten en

arbeid, vrede.
Help mij, smeekt de vluchteling
en de humanist zegt: kom maar,

schuil maar bijmij.



Vluchten kan niet meer
Dt" werkelijkheid i~heel wa! minder sim-
pd Jan dit crhi~çhcsn~nario.De wereld
is het toneel van ingrijpende veranderin-
gen die elkaar in een adembenemend
tempo opvolgen. zoals Je val van het
communisme, moedwillig veroorzaakte
milieurampen, Je opkomst van her fun-
dalll<:lltJlismc, de politieke en economi-
sche snijd om de macht binnen Europa,
de herlrving van nationalisme en racisme.
Tegen dit decor valt de individuele rnrm
die vlucht voor hongt'T l."11 onderdrukking
weg tegen de massale vluchtelingenstro-
men van mrnsen die hun thuis is afgeno-
men. :-.Jicrdt."vluchtding, maar het vluch-
telingenprobleem is Jaarmee in ht't (en-
trum van de l;dangslcllillg kOlllm Tl'
STaan.

Vele internationale organisaties storten
zich op dit vluchtelingenprobleem. De
Europese ~elTleenschap, de Conferentie
o\'er Veiligheid en Samenwerking in
Europa, de Verenigde :-Jaties met zijn

Hoge Commissaris voor Je VhKhtclin- biedt imlTlers evenveel overeenkom,ten
gen. ;\1aar overal staat het eigen belang al> verschillen in reactie op vlu~'htelin-
voorop. Ingrijpen in de weerharstige genstromen. In 1572 waren de Frame
materie van het vluchtelingenvraagstuk is Hugenoten - op de vluchr geslagen na de
noodzakelijk vanwege economische wrede Bartholomelisnacht - in de lage
helangen, handhaving van het machts- landen hij de zee meer dan welkom. De
evenwicht of ,impcl omdat men in het verfijnde amhaehten en intellectuele
internation;ul moreel protest niet achter gaven die z.e meebrachren, droegen hij
kan hlijven. Het prohleem lijkt op die aan de e("Onomi~he welvaarr. :\1aar de
manier eerder groter te worden. Zo z.ijn migrcnie van g'lsrarheidrrs in de recente
de gevluchte Koerden in hun gedoogden- jaren zeventig leverde ondanks een verge-
zones in Ir,lk juist door hl:t V:-\-optreden lijk hare hijdrage aan de economie op den
misschien wel vL'"rdl'r1',111 huis dan ooit. duur geen integratie in de cultuur op.

zodat ren prohlerlll wrrd grboren.
Wie lering wil trekken uit het vrrleden, Vt."t."1 mensen Jrnken nu (Jok terug aan de
vergroot dt: \'erwarring. Ot: gt:s~'hieJt:nis HOllgaarsL'" vluchtelingen voor het com-

munisll1l' en aan dL'"JoodsL'" vluchtelingL'"n
"';~'•..~ vour het nazisme. :\1aar het lijkt nauwe-

~ lijks te hdpt:n in het bepalen van reIl
:w,l",~ houding ten opzil'htl' van het actuele

''ft, vluchtelingenvraagstuk. .,.

'lI.,~,41111JUII

~"f'''/~~~lffMIi
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Kenmerkend voor hrT huidigr problrelIl
van de vluchTelingen is konweg ge7.egd
dat het er zo veel zijn. Het gaat om Tien-
Tallen miljoenen mensen, een grootheid
die eigenlijk niet meer te bevatTen is. Hel
probleem is ook wereldwijd, hrt sprrlt in
het .MiJden-Oosten, Afrika, ZuiJml';[-
A7.ië en in Europa binnen Je voormalige
Sovjet-Unie, Joegoslavië en Albanië. De
omvang van het probleem1ciJt onvermil-
delijk tot het vermindrren van hulp aan
vlm:htdingen, verhuld in bureaucratische
terminologie. Zo worden in de toelich-
ting op de Nederlandse Justitiebegroting
voor 1993 de hoofdlijnen uitgezet van
'het geïntegreerde vreemdelingenbeleid'.
Daaronder moeten we verstaan 'voorko-
ming van ongewenste migratirstromen',
'beheersen van de unlVang van de
instroom' en 'hrterr handhaving van de
grste1de rrgels'.
i\:iet alleen in Nederland, maar ook in
andere Europese welvarende landen gaat
de deur op slot. In grote eellsgrzindheid
hebben de politici bedacht dat hrl pro-
bleem ter plaatse opgelost dirnt te wor-
den. De CVSE heeft zelfs een Hoge Com.
missaris voor de Minderheden aangesteld
met als opdracht het voorkomen van
migratiestromen.
Als reizend preventief diplomaat zirt Van
der Stoel nu al \'eertig gebieden voor zil.:h
waar etnische conflicten kunnrn om.
staan. Maar of Europa drze humanisti-
sche br.mdwacht voldorndr zal onder.

HUMANISToktObeT1992 S

steonen, is nog een grote \'f;1.lg,
Wel is zonneklaar dat de werdd haar
vluchtelingen niet meer bergen kan, Or
migratiestromen versroren de economi-
sdl{' en politieke stabiliTeit. VllKhten kan
llIet meer.
De oplossingen die bedacht zijn voor het
\'luchtelingenprobleem. brperken zich
veelal tot kosmetische \.erwijdering
ervan; we hebben er geen last mrer van
als het probleem uit zicht is. Zulke
'oplossingen' variëren van botweg terug-
sturen (de AlhJne7en uit JtJlië), verdrin-
ken (de VietnJmese hoot\.lllChtdingen),
laten verhongeren (Somaliërs en andere
Afribnen~ via het mril:hten van onaf-
zienbaJr grote kampen tot het bieden van
militaire bescherming onder VK-auspi-
ciën. Voor echte oplossingen zullen de
wortels van de eigen politieke en e«mo-
mische stelsels moeten worden blootge-
legd en dat is voor het rijke \'('csten pijn-
lijker.

Intussen staat de vluchteling nog steeds
voor de deur V,1ll de humanist. Het kan
evengoed ecn uitgemngelde Eritreër zijn
als cen fanatieke Bosnische soldaat, een
Turk'ie christen of een T1miltijger. Als
humanist blijft je behalve het vluchtelin.
gl."nprobleem ook de vluchteling zirn. Al
was het alleen al omdat Je al> je de deur
open doet, jezelf ziet staan.

Iris \l;'assenaar

Militaire interventie?
Is militJire interventie ter
beschrrming van mensenrech-
ten geoorloofd of niet? Hoe
kijk je daar tegenaan als het
gaaT om een land als Somalië,
vol wapens en 7.onder voed-
se!?Discussie op vrijdag 16
oktober van 20.00 tot 22.00
uur, Met Jan Pronk, minister
on twik ke Iingssa menwrrking;
Paul Scheffer, onderzoeker en
publicist en Bea Stolte, Afri-
ka-deskundigc en vredesacti-
vist. In het Jaarbeurs-Con-
grescentrum in UtrechT.
Onder leiding van ,\harten
van Traa, voor7.Îrter HO:VI.
Toegang f 5,- Vooraf reserve.
ren: Humanistisch Overleg
MensenrechTen (HOM): 030-
318145 (of Evert Vermeer
Stichting 020-5512453).

,J~rKOMr M~OP D~
Wl OfMD£~fMA~£R
6ÇV£NO Vo:JR" .. -



CORNEILLE:
SCHILDER VAN GELUK

"Ik ben een schilder van geluk", zegt Corneille in de documentaire
die los Wassink van hem maakte. Alles wat hij om zich heen ziet aan

ellende, kan hij als mens wel ervaren maar als schilder niet
gebruiken. Iedereen kent wel de vogels, de vrouwen, de zon en de

felle kleuren van het werk van de schilder, vooral bekend door
Cobra. In het vooruitzicht op de tentoonstelling die vanaf21 oktober

in het Haagse Museon is te zien, werd de film 'Het Afrikaanse
gezicht van Corneille' gemaakt. los Wassink nam hem mee naar

plekken in West.Afrika waar de kunstenaar in de jaren '50 is
geweest. Opnieuw ervaarde Corneille de tropische warmte en de

Afrikaanse kleuren. Sabine Funneman zag de documentaire en sprak
met maker los Wassink over Comeille, een schilder van geluk.

Televisie-documen taire
toont het Afrikaanse
gezicht van Corneille,
kunstenaar op zoek
naar de essentie van
het menselijk bestaan

dour Sabinc Funneman
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Bioloog MidasDekkers over het knuffelen van dieren,
onze verknipte kijk op de natuur en hoe weinig er in ons land wordt nagedacht.
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door Ingchorg van T eeseling

Foto's: Chris Pennarts

Mensen moeten meer
zelfstandig denken, want dat
gebeurt maar bedroevend
weinig in dit landje, vindt hij.
Vandaar dat hij mensen graag
provoceert met prikkelende
vragen en controversiële
uitspraken. Waarom wordt
bijvoorbeeld de gemiddelde
Nederlandse man minder
geaaid dan de gemiddelde
Nederlandse hond? Of de vraag
waarom het erg is dat de panda
uitsterft. Wordt een dier
waardevoller naarmate het
zeldzamer is?Vroeger was het
de godsdienst die ons
schuldgevoel aanpraatte. Nu
lijkt het er op dat de natuur die
rol overneemt, stelt Midas
Dekkers. Gesprek met een
bioloog die zich zeer afvraagt
wat er omgaat in een koe die
hem vanuit een weiland
langzaam kauwend staat aan te
kijken.

Het is misschienwel erg voor de hand lig-
gend, maar ik moet het toch eerst even
hebben over Arie, de poes van bioloog
Midas Dekkers. Want zoals dat schijnt te
horen, lijkt het huisdier op zijn baas. En
welke journalist kan zo'n gouden kans
tot introductie voorbij laten gaan? Arie
houdt van aandacht, als hij zelfmaar kan
uitmaken wanneer hij het krijgt. Als de
bezoeker hem wil aaien, is hij net zeer
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In het bos heerst angst, van 's ochtends vroeg
tot 's avonds laat. Moord en doodslag,
ziekten, opvreterij. Er wordt in de natuur
duizend maal zoveel gestorven als
er wordt geleefd.

verdiepl in het olllcijferen "an de litel van
hel dichtslbij /o\ele/o\en artikel. Maar
wordt er een sigaret gerold of een foto
gemaakt, dan is hij er als de kippen bij.
Net als Midas Dekkers zelf, die in zijn
boeken, artikelen en optredens voor
radio en televisie een uilersl eigenzinnige
manier \'an presentatie heefl. Provocatie
gaat hij daarbij niel uit de weg. Dat levcri
hem regelmati/o\ woedende reacties van
naruurhesche'rmers en andere liefhebbers
op, maar ook hoge verkoopcijfers en een
le\'Cndige discussie. Vooral voor dat laai-
ste lijkt hij te leven. ~Er wordt bedroe-
vend weini/o\ zelfstandig gedachl in dil
land", is zijn motto. En Midas Dekkers
doel alles om dat te veranderen.

Een intnview met een heme aanleiding.
Deze maand verschijnl van r-.lidas Dek-
kers .Lief dier', zijn langverwachte studie
\.an de Ocstialileit. Bestialiteit? Zeker
weer een nieuwe provocatie? Midas Dek-
kt:rs: " 'Lief din' gaal wel over de sexucle
omgang tussen lllens en dier, maar het
wordt geen vies bock. Er lijn grote over-
eenkomsten tussen bestialiteit en de
manier waarop de \X'esterse mens tegen-
woordig mei zijn huisdieren omgaat. Zu
wordt de gemiddelde l'\ederlandse man
minder geaaid dan de gemiddelde i'\eder-
landse hond. Hn is een merkwaardig
verschijnsel dat zoveel liefde niet over
onze eigen soortgenoren wordt uirge-
stort, maar wordr opgezogeo door
konijntjes, kartt'n, hondt.'n en cavia's. Dat
zou nog nier zo erg zijn als we nier had-
dt.'n te klagen over liefde. Maar dar heb-
ben we wel. De meestt. mensen lijden
onder eenzaamheid en gebrek aan aan-
dacht.
Onze relarie mer dieren is een interessant,
cultureel bepaald verschijnsel. \X'anr een
paar honderd kilometer naar het zuiden
versraat men onder het houden van
vogels niets anders dan het vakkundig
klaarmaken en opeten ervan. Ik
beschouw 'Lief dier' dus als een cultuur-
hisrorische beschouwing van de mens-
heid, met bestialiteit als min of meer toe-
vallig uitgangspunt."

Vind jij de /o\rote liefde \'an de mens voor
het dier et:n uiting van gedegenereerd
gedrag?
~Ik ben de laatste die daar een mort"c1
oordeel over zal uitspreken. \X'ar je wel
kunt vaststellen, is dat het enige moment
waarop mensen net zo reemden met bees-
ren als wij lJu doen, te vinden is in de
naJagen van Rome en Egypre. Je zou dus
kunnen vermoeden dar her iets te maken
heeft met decadentie. fo..letn,llTIe bestiali-
teit beeft de bijsmaak van iers dar nier in
de haak is. Maar ik denk dat dar voor her
gevrij ook wel eens zou kunnen gelden.
Konrad Lorenz heeft de manier waarop
wij mer onze huisdieren omgaan bt:schre-
ven als 'sociale sodomie'. Een treffende
omschrijving.
Dc vraag wat diert"n er nou zelf van vin-
den, heeft me altijd gefascineerd. Zijn het
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ongewenste intimiteiten, of genieren ze er
echr van? Zo langzamerhand denk ik dat
dat la,mte het geval is. Er zijn ge\'allen
beschreven van mensapen in gevangen-
schap, die de hand van hUll vcflorger
pakken en naar hun geslachtsorgaan
brengen. En daar dan duidelijk plezier
aan beleven. Ook is het nit:1 ongebruike-
lijk dar een hond het iniri:nicf neemt tot
sexueel contact.

De uitielllt: vraag in de biologie is naruur-
lijk niet hoc al die planrjes heten of hoe
vervelende dingen als enzymen werken.
Bijna niets van wat biologen doorgaans
onderzot:ken, heeft te maken met de
Haag waar het werkelijk om zou moeten
gaan. Namelijk: ",,'at speelt zich af in her
hoofd van een dier? Hoe is het om een
dier re zijn? War gaat er om in de koe die
mij vanuir her weiland, al kauwend, staat
aan te kijkcn? Dat wil ik weten. Sex is
dan een omstandigheid, JIlaar ik ben ner
zo geinteresseerd in de emories van het
beest als het wordr gemolken of gedood.

Vroeger hadden we
de godsdienst die
ons schuldbesef
aanpraatte. Na de
ontkerkelijking
doet de natuur
hetzelfde.

Die Haag kun je natuurlijk nooir De,mt-
woorden, maar dat geeft niks. De welen-
schap streeft naar de waarheid rerwijlze
weet dar ze die nooit z.al kunnen achter-
halen. Dat maakt bet stre\'en nu juist w
bijzonder aardig."

De Britse bioloog Desmond Morris zegt
dat dieren een bepaalde taal spreken die
wij alleen nog niet kunnen verstaan. Het
krakt:n van ,lie cude zou het wederzijds
be/o\ripwel kunnen stimuleren.
~Ik weer nooit zo goed wat ik van zo'n
uitspraak moet vinden. De beesten waar-
in wij het meest geïnteresseerd zijn, de
zoogdieren, communiceren vooral met
hehulp van luchtjes. En daar hehben wij
geen geschikt orgaan voor. Ons ruiken
stelr niet loveel voor. Van onze neus is net
genoeg over om er een brilletje op te zet-
ten. Dus zou je een apparaatje moeten
hebben, et.'n soort geuranalysawr, die al
die duizenden zeer ingewikkelde luchrjes

uir elkaar kan halen. En dan /log zal het
niet meevallen. Nou kan ik wel mijn
leven in dienst stellen van her ontwikke-
len van zo.n ding, maar dan kost het mis-
schien nog wel duizend jaar voordat her
e\'hr zoden aan de dijk zet en daar heb ik
persoonlijk natuurlijk niks aan.
Er zijn andere manieren om achter de
waarheid te komen. Het lezen van de
boeken van Anton Koolhaas bijvoor-
beeld. Die z.ich, relviijl hij helemaal geen
bioloog is, probeert voor te stellen hoc
het is om een rar of een varken te zijn. Hij
zet zijn fantasie in en dat is het krachtig-
ste wapen dat je hebt. Ik denk dat hij ver-
der is gekomen dan welke bioloog ook.
Veel biologen hebben geen gevoel, willen
nier eehr iets weren. Voor zichz.elf, bedoel
ik. Uit werkelijke nieuwsgierigheid. Het
zijn t.'t.'nstel kouwe kikkers, die desnoods
ova /o\aantor vivisectie of gedragsexperi-
menten. Daardoor behandelen ze een
dier meer als een ding dan als een per-
soon. Terwijl een dier intrinsieke rechten
heeft. !l.1aar slechts weinig wcrt:nschap-



Mensen houden van vogels omdat ze meestal
monogaam zijn. Pa gaat even wormen halen,
terwijl ma in het doorzonnest op de
kindertjes let.

pers schijnen te hegrijpen wat dat bete-
kent.

Bij veel natuurbeschermers die zichzelf
ten onrechte naHluriiefhehhers noemen,
heeft het misverstand postgevat dat een
dier waardevoller is naarmate hij zeldz,l-
mer is. Vossen schieten ze dood omdat
die lepelaars opeten. Wam wc hebben
minder lepelaars dan vossen, dus jammer
voor de vossen. Dat is een belangenafv.'e-
ging op hasis van cilfers. Over de hoof-
den van de dieren heen. Maar de enige
soort die echt in aanmerking komt voor
massale vernietiging is de mens, want
daar zijn er veel te veel van en ze bedrei-
gen meer zeldnme snorren dan wie ook
anders. ;\1aar ja, de mens heslist. De bio-
loog Singer had het over \peciesisme',
racisme op basis van soort. De mens als
superieur wezen. Iedere dag worden er in
Nederland et>n ontelbaar aantal dieren
op de meest gruwelijke manier afge-
maakt, na een even afschuwelijk leven
geleid te hebhen in de bio-industrie. Ome
maatschappij is gebouwd op 400 miljoen
lijken per jaar. En we zijn afhankelijker
van ze dan ooit. Als dat geen belangenaf-
weging is!"

Wat maakt een dier voor \'eel mensen
nou een aantrekkelijker gezelschap dan
een medemens?
Een stuk of tien dieren hlijken te zijn Uil-
\'erkoren rol knuffel. Die lien vertonen de

meeste menselijke trekjes. En je kum je
inderdaad afvragen of het, als wc dan
toch van namaakmensjes houden, niet
heter is voor rlJe real thing' Ie kiezen.
,\1aar dat is natuurlijk eng. Houden van
mensen vah niet altijd met>.Het is bedrei-
gend, je moet jezelf blootgeven, het kan
pijn doen. Blijkbaar hebben veel mensen
al wveel klappen gehad dat ze het risico
gewoon niet willen lopen en zich daarom
maar melden bij het dichtshijzijnde asiel.
Niet dat het hehben van een hond of een
kat de hemel op aarde is. Die kunnen ook
doodgaan of weglopen of je schuldgevoel
opwekken . .\bar doorgaans is het w dat
een geringe investering een heleboel lief-
de kan opleveren. Voor een blikjr en een

paar aaien per dag haal je een onvoorstel-
hare hoeveelheid aanhankelijkheid in
huis. "

Wat hehhen die tien dieren aan mense-
lijks dat wij zo op l.e gesteld l.ijn?
"Om te beginnen de juiste hocwdheid
poten. \X'ij mensen hebhen twee poten,

en vinden iets op twee poten dus her
prachtigste dat er is. Neem een hond of
een poes. Die heeft vier poten, en dat
staat dicht geooeg bij ons aantal van twee
om ze aardig te vinden. Maar als een
hond op z'n achterpoten gaat zitten en
pootles geeft, vinden we hem opeens nog
veel leuker dan daarvoor. Bijeen muis zie
je het heel sterk. Als hij op vier poten
door de kamer rent, worden vrouwen
geacht met hun rok omhoog op de stoel
te gaan staan. Maar als diezelfde muis op
zijn hilletjes gaat zitten en mer zijn voor-
pootjes een stukje kaas vasthoudt, breekt
ons hart van vertedering.
Insekten hebbt>n zes poten. Dat vinden
we dus maar niks. ~lensen die zich die-

renliefhebber noemen, doen hun kat een
hand om zodat alle zespotige beestjes
onmiddellijk het loodjt> leggen. Op die
regel is maar een uitzondering: het lieve-
heersbeestje. Maar die heeft zijn pOlen
dan ook heel decent onder zijn schild ver-
horgt>n.,kht poten - een spin - vinden we
doodeng. En nul poten, een slang, heeft
ook niet echt onze voorkeur. Twee poten
moet je hebht>n.
Een ander criterium is dat een dier over-
eind moet lopen, net als wij. Er is maar
één vis die ons vertedert en dat is her zee-
paardje. Vogels vinden we ook aardig,
maar ons hart hreekt pas echt bij een pin-
guïn of een papegaai."

Toch houden we ook allemaal goudvis-
sen en guppies.
"Ja, maar het hebben van aquariumvis-
sen is een hoofdstuk apart. Schrijvers van
aquariumhoeken vergelijken hun voor-
liefde met het kijken naar een venster-
hank met hloemen. Het heeft een decora-
tieve, esthetische waarde. En ik denk dat
cr ook een vorm van machtswellust mee-
speelt. Vissen hehhen ahsoluut geen pri-
vaC}"eo de eigenaar komt dichthij God.
Hij hestuurt ze echt. Het is een ahsolute
vorm van controle. Het kan daarom ook
geen tneval zijn dat het houden van aqua-
ria voornamelijk is voorbehouden aan de
lagere standen. Het beste en meest geva-
rieerde voer kun je kopen in volksbuur-
ten. Dat weet ik uit ervaring. Vroeger
dacht ik altijd dat dat kwam omdat de
mensen daar weinig geld hebben. Maar
het hebben van een aquarium is een dure
Iiefhehberij, dus dat kan het niet zijn.
Maar goed, ik vind dat we het in dit geval
nauwelijks meer hebben over een relatie
tussen mens en dier. Het is een soort tui-
nieren met beesten. Je kunt ze ook niet
aaien, want dan gaan ze gelijk stuk.
Nee, als je als dier wilt dat mensen je aar-
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dig vinden, mOl'r Jt in dt allntnstt
plaats op een mens lijken en dan nog
liefst op etn kltuttr. Nitt op een hahy,
want die is alleen aantrekkelijk voor de
eigen moeder. Verdl'r zijn het monsterlijk
lelijke scçreten. waar je niks mee kan.
Kleuters roept.'l1 daarentegen de ver7.0r-
gingsdriften van de hele gemecnsch:lp op.

De meeste mensen lijden onder eenzaamheid
en gebrek aan aandacht. Zo veel liefde
wordt opgezogen door konijntjes, katten,
honden en cavia's.

En je 1Il0et aaibaar zijn.
"Dat betwijfel ik. G:l maar eens in Arti,
kijken in het hokje van de vogelspin. Als
een heest er aai haar uitziet, is hij het wel.
Desondanks schrikt iederern ervan terug.
En kleine biggetjes, die net zo hloot zijn
als wij, ~'inden we ook schattig. Terwijl ze
toch niet echt aaibaar lijn. Maar ze lijken
op een kleuter. Het vertederingsmecha-
nisme is het7.e1fde. Vandaar dat memen-
kleuters wel eens met higgetjes verward
worden en je in de kiosk wl"rkelijk niet
kunt zien of je te maken hebt mei
'Oudl"r, \.an Nu' of een tijdschrift op het
gd)ied van land houw en verleell. ~

Hoe zil hel eigenlijk md vogeh? Die
lopen dan wel rechtop en op Iwee poten,
maar ze hehben ook sna~'ek Dat \'ind ik
persoonlijk nogal eng.
~Het merkwaardige doet zich voor dat er
in Nedl'rland vcel meer vogelliefhehhers
zijn dan zoogdierlidhebhers. Do: Vo:reni-
ging van Vogdbescherming tdt tiendui-
ll"nden leden en er 7.ijn honderden man-
nl"n dil" op zondag tegen hun vrouw zeg-
gl'n dat ze vogels gaan kijken. Magere.
onderwijzersachtige liedl"n met verkeerde
schoenen ell eigenaardige haargroei en
groene hoedjes. AI, mensen in de natuur
bersten gaan kijken, 7.ijn het bijna Jltijd
vogeltjl"s. Dat heeft een hele eenvoudig!:
reden. Zoogdieren doen alles op de reuk
en laten zich dus minder zien. Onze geur
is meer dan getlOeg voor ze. Da;lfllaast
7.ien ze cr hijna allemaal hetzelfde uit.
Vogds ruiken net 7.0 slecht als wij l"n zijn
voor hel herkennen van hun soortgeno-
ten ook afhankelijk van hun ogen. Daar-
om zijn ze er in allerlei mogelijke kleuren
en variaties, die je met behulp van een
boekje uit dkaar kum houden. Dat is leu-
ker ,bn weer zo'n zelfde ree. Vogels heh-
ben daarnaast een kenmerkende zang, en
om gehoor is ook vrij redelijk. lharom
communiceren we betl"r met vogels dan
met onze mede-zoogdieren.
Een andere reden dar we veel van vogds
houden, is dat de meeste vogels monog-
aJm zijn - il"ts wat je van de andere dier-
soorten niet kum z.eggen. AI die plaatics
van papa vogel en mama vogel en de klei-
ne vogeltjes in het doorzonnest. Hel
toonheeld \'an burgerlijke huisdijkheid
en Vktoriaanse klwuterigheid. Pap'l gaat
even wormen halen. terwijl mama op de
kindertJes lel. Je ziet de schemerlampen
hii wilze van spreken zo in het nest staan.
Dar is wat ze ons biivoorbl.dd altiid in
natuurfilms laten zien. Dieren dil' 01\7.e
idealen delen. We selecteren. Voor de
gruwelen sluiten we onze ogen. ~

HU.\IA:-JIST oktober 1992 16

Hou jij eigenlijk van dien;n?
~ Het is onmogelijk om van alle dinen te
houden. Als ik gesteld ben op poezen,
geef ik ze fijngehaktr stukjes koe re eten.
Je maakt dus een keuze. En mensen die
geen vegetariër zijn, wudcn al helemaal
hun mond moeten houden. Want iemand
opeten, lijkt me toch geen teken van
vriendschap.
Dieren hebben tl"gensrrijdige belangen.
Dat mJakt dat je nooit zoiets absoluut>
kunt zeggen als 'ik hou van dieren'. Je
moct maar eens oplenen als je een
natuurfilm ziet. Zo een van de NCRV
waarin wordt aangcgcven hoc moOi de
natuur functioneert. Daarin kiezen zc
altijd partij. Als wordt getoond hoc een
roofvogel een knaagdier slaat, is d<lt
altijd vanuit Ill't penpenief van de roof-
vogcl. :-';ooit vindl'n we onS7_elf terug in
de rol van het klcine konijntje dat op laf.
hartige wijz.e \'anuil de lucht wordt aan-
gl"vallen. Die viSie geven ze om; met
opzet, denk ik. Zod,lt Wl"ons verrrouwen

Bij veel natuurbe-
schermers heeft
het misverstand
postgevat dat een
dier waardevoller
is naarmate het
zeldzamer is.

in de goedheid van de n,ltuur niet verlie-
zen.
In Je negentil"nJe eeuw had jt>'thr natur-
al theologists'. Vooral in Engeland waren
dat dominees die 's zondags op de kansel
stonden maar de rest van de week in hel
bos te vinden waren om de natuur te
ocstuderen. :\let als oogmerk om a. aan
te tonen hoc prachtig de natuur in elkaar
zar. en b. daaruit de conclusie te trekken
dat de Schepper een buitl'ngewoon vak.
kundig iemand is die je maar heter veel
kum prijzen. want voor je het weet
zwaait er waL En ook nu geloven wij nog
steeds in de onfeilharc pracht van de
natuur. I Iele godsdiensten worden er aan
opgeh,)ngen, Terwijl het flauwekul is.
Darwin heeft d<lt destijd, al7.eer duidelijk
gemaakt. Hij vroeg zich af hoc het komt
dat de natuur w verschrikkelijk wreed en
verspillcnd is. Waarbij hij het klassieke
voorbl'cld van de sluipwesp aanhaaldl".

Een sluipwesp legt zijn eitjes in een rups.
Als die uitkomen eten de larf jes de rups
van binnenuir Il"eg. Levens. Darwin vond
het nict logisch dat .Moeder NJtuur eerst
zo'n prachtig ingewikkeld mechaniek als
een rups uitvindt, om het daarna gruwe-
lijk te laten stukmaken.

Van :llle planrcn en dieren die er geborcn
worden, sterft '19% binnen de kortste
keren. Als je in je vogelkastje een nestje
koolmeesjl"S heht, denk je dat dat leuk is.
Maar daar vergis je ie in. Van de tien
jonge vogeltjes die cr dat voorjaar gebo-
ren worden. zijn er negen binnen een jaar
gruwelijk <lan hun eind gekomen. Opge-
geten door dl' kat, gestorven aan een enge
ziekte, uil het nest gedonderd. In wezen
heh ie door het ophangen van dat nestje
voornamelijk een hoop ellende in de
wereld gebracht. En in het bos is het
alleen nog maar erger. Angst. Van '5 och-
tends vrocg lOt 's avonds laat. :\toord en
dood,lag, ziekten, opvrl.terij. Er wordt in

de natuur duizendmaal zoveel gestorven
als cr wordt geleefd. Dus al dat hoogdra-
vende gekletst over DE NATUUR waar
alrijd de zon "hijnt en de vogeltjes zin-
gen, is onzin. We hebben een volslagen
verknipte, kinderlijke kijk op de natuur.
En dat debiele juhellied wordt door het
groene gespuis telkens maar weer aange-



Waarom is het zo erg als de panda uitsterft?
Niet voor de natuur in ieder geval.
De natuur zit er absoluut niet mee als de
panda er niet meer is. Er is wel vaker een
diersoort verdwenen. Wij als mensen zitten
ermee. Uit schuldgevoel denk ik.

heven. \X'e hehben de natuur
zeer ten olHeçhte heilig ver-
klaard.

Godsdienst is hegonnen als het
aanbidden van planten. dieren
en hemelliçhamen. Daarna kre-
gl'n wc goden die half dier en
half mens waren en in de loop
van de tijd is het steeds verder
verpersoonlijkt. Nu is de cirkel
weer rond. De mee,tl" mensen
in Nederland <lanbidden de
natuur. lietzij op hun rug op
het srrand. hl"tzij met verrekij-
kers in het bos. Of door het
veel te duur kopen van produk-
ten nll't het woord 'natuur'
erop.
Dat wil natuurlijk niet leggen
dat je in de natuur niet ontlet-
tend zou kunnen genieten. Ook
bedoel ik niet dat atle natuur-
lietbebbers idioten zijn. Wij als
mensen hebhen voor ons voort-
hestaan wel degeliJk een schoner milieu
nodig. Dat helang tast ik helemaal niet
aan. Voor de natuur daarentegen lOU het
het allerheste zijn als wc het milieu 7.0

snel mogelijk verpesten. Dan zou name-
lijk de mens als één van de eerste soorten
uitsterven. \X'aarna de natuur gewoon
door 10U kunnen gaan met wa,H ze al
drie-en-een-half miljarli jaar mee bezig
was voordat wij roet in het eten gooiden.
Als je dus r<:ht wil dat de natuur weer zo
natuurlijk mogelijk wordt, moet jl" juist
voor meer industrie zijn en voor het zo
snel mogelijk kapPl'n van alle regenwou-
den. Gl"woon lekker doorgaan zoals we
nu bezig zijn, zou ik zeggen. En misschien
nog een schepje er bovenop!

Wat dat betreft gaan we de goede kant
op. Onze minister van milieu streeft, naar
een 'minder snelle groei van het auto-ver-
keer'. Dat is roçh lachwekkend? :\Iaar
het is wel de mentaliteit. Als hij morgen
zou voorstellen om het aantal auw's wer-
kelijk omlaag te brengen. is hij overmor-
gen geen minister ml'Cr.
Hel l'\ederlandse volk wordt stilletje,
belazerd door het milieubeleid van de
regl'ring. Als wc zouden nadenken, zou-
den we da! ook weten. Maar denken i,
wd het laatste dat wc willen. wanl hel
resultaar komt ons niet zo goed uit. De
regering zegt dat wc 'de milieuvervuiling
moeten he,rrijden met middelen die wc
vrijmaken uil de economische groei'. Dat
is natuurlijk onzin. Et:onomische groei
betekent meer produ<.:eren. Als je meer
produceert heb je meer grondsruffl'n
nodig. die uiteinddijk tot men afval zul-
len leiden. Ziehier een vióeuzl' eirkel. Of
heter gezegd: een doodlopende weg. Nog
afgezien van hl,t feil dat wij in om rijke
ded van de wereld misschien nog V;'el
enigslins in ,raat zullen ziln lOt groei
dankzii het uitbuiten van de rest van de
wereld, maar dat dat wereldwijd natuur-
liik helemaal niet kan. AI, alle mensen

ons welvaarbniveau zouden hehhen, wa~
het milieu bij wijle van spreken morgen
op. EconomiSl:he groei is op den duur
altijd slecht voor het milieu. :\1aar daar
willen de memen niks van weten. In de
jaren leventig zei de Cluo van Rome het
al: inkrimping hebhen wc nodig. Dus
toen ging iedereen op houten klompen
zijn eigen worteltjes verhouwen. Maar ja.
na een tijdje kwam ledeteen cr achter dat
die zelherbouwde worteltjes helemaal
nier zo lekker waren. Vooral niet al<; je
die niet met prettig gif hebt Hijgemaakt
van allerlei enge beestjes. Dus gingen wc
weer over tot de orde \'an de dag. Vervol-
gcm I"erdween het milieubewust7.ijn een
hele tijd uit de picture. Dat het nu weer
teruggekomen is, komt alleen omdat ons
wordt voorgehouden dat wc 10Wel een
,choon milieu als t'conomis<.:he groei
kunnen hebhen. Ja. dat willen wc alle-
maal wel. Zo laren wc ons belazeren met
auto's met zogenaamde '~chonere moto-
ren'. Dat is echt één van de grootste gots-
pen dil' ik ken.

Dc morele verontwaardiging heeft alleen
te maken nWI uiterlijkheden. Het dragen
van bontjassen, en of je wel of nier rookt.
l\1aar iemand die auto rijdt is alles bchal.
ve een paria. Terwijl autorijden het meest
asoçiale is dat je kunl docn. Je vervuilt de
lucht, rijdt kleine kinderljes dood, ver-
woest de natuur. maakt elke stadsplan-
ning onmoj.\clijk. gehruikt onevenredig

ved grondstoffen, scheept het milieu met
een enorme hoevcelheid ahal op. Veel
mensen leUren over roken in gemeen-
schappelijke ruimten. Terwijl dia_elfde
mensen worden vergiftigd door hun
eigen auwmohielen als ze ook maar een
stap buiten die ruimte lctten. Het malste
heeld d'H ik ken is een ,lUW mct ecn sti-
cker erop die 7_egt: 'niel roken'. Hel
bewijs bij uitstek cl,u mensen :lIs kippl'n
wnder kop achter m,urschappeliike
trends aanrennen.
Er \vordt dus hedroc\"cnd weinig lelf-
standig gedacht in dil land. Het vaststel-
len van eigen normen en waarden schijnt
uiterst ingewikkeld en eng te zijn. Da;H-
om heh ik ook altijd wveel kritiek op
natuurheschermer,. De meeste ml'usen
zijn dat omdat iederl'en het is. Vroeger op
school kreeg ik als kind te horen dat de
here Jezus goed was en de duivel slecht.
Nu is natuur goed en milieuhederf ~lecht.
Maar ik wil altijd w j.\raag wetcn waar-
om. \X'aarom gooien de mensen een tien-
tje in de eerste de heste houten panda
waar ze een gleuf in gelaagd hehben?
\Y,'aarom is het erg als de panda uitsterft?
Nil't voor de natuur in ieder geval. De
natuur zil cr absoluut niet mee als de
panda er niet meer is. Er is wel eens vaker
een soort verdwenen. Wij als mensen lit-
ten ermee. Uir schuldgevoel, denk ik. En
waarschijnlijk helaas niet omdat wc ieder
dier een intrin,ieke waarde toekennen.
Als je aan mij vraagt waarom wc de
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Voor de natuur zou het het beste zijn als we
het milieu zo snel mogelijk verpesten. Dan
zou de mens namelijk als één van de eerste
soorten uitsterven. Waarna de natuur
gewoon door zou kunnen gaan met waar ze
al drie-en-een-half miljard jaar mee bezig
was voordat wij roet in het eten gooiden.

panda zouden moeten best:h<:rmen, weet
ik ook niets beters te verzinnen dan dM
we met z'n alkn op deze planeet zijn en
dat we er met zijn alkn het beste van
moeten maken. Dat is de diepste gedach-
te die ik daar na 25 jaar nadenken over
weer te formuleren. r-:iet omdat het zo'n
goede gedachtt' is, maar omdat alle ande-
re redenen niet opgaan. Het is een soort
monumentennlrg. Alhoewel je ook zou
kunnen zeggen dat het beter is voor de
panda als hij wel uitsterft. Dan gaan we
nog meer van hem houden. Dan worden
er nog meer affiches van hem gedrukt en
doen we wel vijftig gulden in de gleuf. Ik
heb wel eens retorisch gerol'pen: 'wees
eens eerlijk, mist u de dodo?' Nee,
natuurlijk. ~Iaar we kennen hem alle-
maal. Waarom? Omd<lt hij uitgestorven
is en daarmee verworden tot een soort
focus van ons schuldgevoel. Daaraan kun
je de functie van de natuur weer herken-
nen. Vroeger hadden we de godsdienst
die ons sçhuldhesef aanpraatte. Na de
ontkerkelijking doet de natuur hetzelf-
de. ~

Hoe ben jij zelf eigenlijk van je geloof
gevallen?
"Ik denk dat het hoek Genesis mijn eersle
scepsis heeft opgewekt. Het scheppings-
verhaal. Je krijgt op SÇhool allerlei vak-
ken. Aardrijkskunde, geschiedenis.
natuurkunde, scheikunde, wiskunde. En
als al die vakken in tegenspraak zijn met
dat ene vak godsdienst, ga je je toch din-

gen afvragen. Als je tenmimee niet hele-
maal achterlijk bent. Een wetenSÇhappe-
lijke instelling. Toen al, ja. De gedachte
dat je met God niet meer van de wereld
verklaart dan zonder lood. Het logische
gevolg is tbn d.u je het zonder doet. En
als hij het daar niet mee eens is, dan geeft
hij maar een seintje. Da,lrnaast zijn de
gruwelen in de natuur voor mij bij uitstek
het bewijs dat God niet bestaat. En
mocht ik me daarin vergissen, dan IS hij
een kolerelijer waar ik niks mee te mak{'u
wil hebhen.~

Je heht eens ~ele~d; 'Als je niet in God
gelooft en je ,",crstand een beetje bij
clka;lr hebt, word je vanzelf cynisch.'
Hoe bedoelde je dat?
-Het <lardige van godsdienst is natuurlijk
dar je er veel troost uit kunt putten.
Daarom is hl't ook uitgevondrn. Als

goJsdienst ven'alt, hlijft allern de wereld
om ie heen over als hron van troost. En
als je goed kijkt, LUIje to<;h moeten con-
cluderen dat hij Jat niet te bieden hedt.
De wereld is in en in slecht en z.ll daar-
door onvrrmijdelijk naar de donder
gaan. Als je tot die condusir komt, kun je
maar twee dingen doen: nf je knoopl je
op. of je maakt cr grappen over. Dan heh
je tenminsTe no~ lol van die narigheid. En
dat geeft je dan de kracht om door te
leven.
God,dienst is gebrek aan fantasie, het is
geestelijke luiheid. Oké, sommige dingen
kunnen wc nog niet verklaren. f\laar dat
is nog geen reden om vervolgens in Jan-
hidding mar de hemel te gaan zitten kij-
ken, Trek erop uit, onderzoek het, vra<lg
ie eens iets af, denk!~ •
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Een humanist

'WAAR ZAT JIJ IN DIE TIJD?'

Jopie Tellinga (53) is caféhOIJJ~ler in Jon-
kersvaart, l'en klein dorpje op de jl;fcns
\'an Groningen en Friesland. Humanisten
zijn er hier llic! w veel. In dit Wester-
kwartier wonen vooral rcchtzinnijl;c pw-
testamen. De dood van haar loon leidde
tot haar kennismaking met het humanis-
me.

~Jk ben de dochter van een hakker. Een
kleine middenstander dus. 'Ik moet van
iedereen efen', zei hij altijd. En koos dus
nooit panij. Zo werd mij vroeger ook
streng verhoden om ruzie re makt.'n met
gcrcformcrrde kin-
deren. Hij mijn
vader ging de han-
del voor alles. Zelf
ben ik wars van
schijnhcilil;heid, ik
vind dat een mem
moet kiezen in zijn
leven. ,'"'tuet kiezen
voor de zwakkeren.
Ik ben een heel
gewoon mens,
maar ik doe wat me
te doen staal. Is dat
humanistisch?
:\Iijn ouders waren
:-Jederlands I ier-
vormd, maar 7.1'de-
den nergens aan.
Wie niks W;IS. werd
automatisch mge-
lijfd bij de Neder-
landse Hervormde
Kerk, zo giIlg dat in
ons dorp.
Toen ik ouder werd,
vond ik het raar om
zo ook bij de Bur-
gerlijke Stand te
boek te staan ter-
wijl het geloof me niets 7.ei. Van humanis-
me had ik toen nog nooit gehoord.
Ik trouwde jong en stuurde mijn eigen
kinderen ook weer naar de zondag,.
school. We waren wel niet gelo\'ig maar
het hoorde er in het dorp nu eenmaal bij.
En ik wilde niet d;H ze buitenbeentjes
zouden worden. Maar toen mijn jongste
begon te protesteren en liever ging voet-
ballen. heb ik hem daarin vrije keus gela-
ten.

In 1988 maakte onze 7.00n een einde ;un
zijn leven. Die gebeurtenis leidde tot mijn
kennismaking mct het humanisme. Plot.
seling werden mijn man en ik geconfron-
teerd met een crematie en wisten wc ons
geen raad. Gewoontegetrouw verschijnt
bij w'n gelq;enbciJ cen dominee. :-'Iaar
dar wilden mijn man en ik per se niet, dat
vonden we 7.0 huichelachtig. In gedach-
ten hoordcn wc zo'n kerkdienaar al op
misprij7.cnde toon zoiets zeggen als: 'Ik

Humanisten, wat zijn dat nou voor mensen?
Beetje intellectueel, nogal elitair volkje
schijnt men wel eens te denken. Wij

dachten van niet. Vooral 'gewone' mensen
voelen zich vaak humanist. Door de keuzes

die zij dagelijks maken, laten zij zien
humanistisch in het leven te staan. Zonder
poeha of poespas. Wie zijn zij? En wat voor
keuzes maken zij? In deze nieuwe serie
'gewone' humanisten aan het woord,
Geïnterviewd door Els van Thiel.

Jopie Tellinga

heb dc overledenl' niet zo goed gekend,
want hij was geen kerkmens .. .'
Geen dominee dus. maar w;lt dan wel?
Helemaal niets was ook zo kaal. On7.e
buurvrouw zcue ons op het spoor van
humJ.nistiscbe uitvaarthegeleiding. De
manier waarop dJ.t werd ged;}J.n. maakte
/O'n diepe indruk op mij dat ik direct lid
b<.'11geworden van het Humanistisch Ver-
bond. Het is belangrijk dat die dub er is.

Wij hebbl'n bier al dertien jaar een klein
bruin cafeetje. Typisch pbttelands. De
ligging, een eind buiten bet dorp, is gun.
stig. De bewekers willen niet graag
gezien worden. Het is een wonderlijk
streekie hier. De sociale controle is groot,
men smoest 7.0 gauw; heb je gezien dat
die en die alweer in de kroeg 7.it...
\Xle hebben veel bezoekers uit de regio,
Meer dan de belft \'an de klantenkring

zijn gereformeerden. Zelfdoding is in de
ogen van deze streng kerkelijke mensen
iets verschrikkelijks. Zij lieten het in die
\'our ons moeilijke periode totaal afwe-
ten, Een tijdlang was het hehoorlijk stil in
het café, Dat was moeilijk. Ik kan me
hest voorstellen dat zelfdoding een grote
zondl' is als je zo bent opgevoed. En ook
dat mensen zich heel ongemakkelijk hij
zo'n situatie voelen, Maar ik voelde me
aan m'n lot overgelaten. Wat ben ik vaak
kwaad geweest, ontzettend kwaad!
Menigmaal heb ik kokend van woede
tegl'n cen klant geroepen: 'Waar 7.at jij in

die tijd?'
Boosheid is mIs-
schien geen goed
richtsnoer, maar mij
heeft het geholpen
mijn verdriet te
hoven te komen.
Dat moest ook wel.
het café wa, onze
emge bron van
inkomsten.

'Over politiek en
geloof word ie het
nooit eens', luidl
hel gezegde. Daar
kun je het dus Octer
maar niet over beb-
ben in een café.
Toch stel ik er eer
in gecn blad voor
de mond te nemcn
wanneer hct over
belangrijke zaken
gaat. Al verscbieten
er een paar klanten
van kleur, ik zeg
dan dus dat ik vind
dat elk weldenkend
mens die niet meer

wil le\.en. bet rccht heeft on1 zijn leven te
beëindigen. Ik ben niet vóór euthanasie
of abortus, maar kom er rond voor uit
dal het onder bepaalde voorwaarden
mogelijk moet zijn. En als er weer eens
een klanl is die de vaart wil dempen met
buitenlanders, nMak ik van mijn hart
geen moordkuil en 7.eg J;n ieder mens
recht hl'eft op ecn plekje in de wereld. En
dat wc elkaar moelen helpen. Ik zeg wat
ik denk en doe wat ik moet doen. Vroe-
ger was ik banger, Maar boe ouder ik
word, hoe beter het mc lukt mijn eigen
lijn te volgen.
Ik heb geen geloof nodig om te weten wat
ik wel of uiet mag. Leven naar wat je
eigen hart en je eigen verstand je ingeven
- dàt heb ik mijn kinderen altijd voorge-
bouden. Wc moeten bet met elkaar lÎen
te rooien hier, van boven valt immers
niets te verwachten!"

Foto: EFG/Jaap Kniggc
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De 'groentjesgroep' van het HOI

Schijnoplossingen en
pasklare antwoorden zullen
ze uit mijn mond niet horen
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De groentjesgroep • zo noemen ze zich. Nog wel. Vier beginnende humanistisch raadsvrouwen, die op
gezette tijden bij elkaar komen om over hun werk te praten. Marcelle, Ellen, Ria en Brita leerden elkaar
kennen op het Humanistisch Opleidings Instituut (HOI), waar ze behoorden tot de laatste lichting HBO.

opgeleiden. Het HOI wordt na dit studiejaar opgeheven, de Universiteit voor Humanistiek is dan het
instituut dat humanistisch geestelijk raadslieden opleidt.

Nu ze de grote sprong naar de praktijk hebben genomen, blijven de beginnende raadsvrouwen elkaar van
tijd tot tijd een hart onder de riem steken. Want het bestaan van een debuterend humanistisch geestelijk
verzorger kan knap eenzaam en moeilijk zijn. En de verwachtingen in het werkveld zijn hoog gespannen.
Zo spoort de leerstof niet altijd met de weerbarstige praktijk: Een scriptie schrijven over eenzaamheid is
toch iets heel anders dan tegenover iemand zitten die hartverscheurend verdrietig is. Elsvan Thiel sprak
met vier hekkesluiters van het HOI (dat op 14en 15november een afscheidsconferentie en reünie houdt).

door Els van Thiel

Foto's: Marco Borggrcve

Eigenlijk had .\larcelle Mulder (33} na de
opleiding nog graag een half jaartje wil-
len fn..t'whee1en. Maar toen die adverten-
tie in de krant ~tond. dacht 7.C; nu of
nooit. De rest voltrok lÎch in een verhij-
sterend tempo en voordat ze tijd had om
aan het iure te wennen, wa, ze ingelijfd
hij hd team van een groot academisch
ziekenhuis. "Op de deur een mooi hord-
je; gcc~;tcliikc vcrwrging. De ontvangst in
het team was hartelijk, mijn collega 's,
drie dominees en een katholiek pastoraal
werkster, ontvingen me met koffie en
geh.tk. "'laar toen ... wat moest ik gaan
doen? De lege dagen in mijn agenda Wf-

vulden me met lichte paniek. Ik had de
lll.'iging me Ct"ll 'dol."nl."ri~e' houding aan
te meten, t~rwijl dat ni~t past bij het
amht van ge~stelijk ver7.orger. Praten,
afwachten wat ~r bij de p<itiënt omhoog
komt. ruimte s<.:heppen zodat hij zelf het
antwoord kan vinden op zijn \'ragl."n - (bt
kost tiJd. Dat ga<lt niet met een tof op dl."
laatste minuut volgl."plande agl."nda."

:\l,ucelle maakte haar entree in een team.
In het ziekenhuis was de humanistisch
geestelijk verzorger een hekend fenomel."ll
- ze moest haar weg zoeken. maar langs
gebaande wegen. Dat gold niet VOOt
Ellen 1.00lnans (31 j. Zij moest pionieren
als de eerste humanistisch geestelijk ver-
zorger op haar huidige werkplek, een
groot verwrgingshuis in de Randstad. Ze
heeft er nog geen naamplaatje, geen eigen
kamer (z.e bivakkeert in de bibliotheek).
Ellen: "Op een gegeven moment werd ik
bij een bewoner geroepen. De verzorging
vertelde erbij dat de psycholoog al was
geweest. Een geestelijk verzorger, dat kon
nooit kwaad. meende men. 11iss<:hien
zou die ook nog wrl wat kunnen dorn.
En op dat moment. nog vol van de lessen
over dit onderwerp. heging ik de blunder
om haarfijn te gaan uit1cggen wat het
verschil is tussen psychisch en geestelijk
functioneren. In mijn ij\'er om duidelijk-
heid te scheppen over mijn beroep, werd
ik door mijn theretisch, schoolse verhan-
deling juist vaag en warrig. Ik had in het
hegin voortdurend de neiging iedereen
,1:I.nte klampen om te vertellen wat gees-
telijke verzorging precies inhield. Gaan-
deweg merk ik dat het \'anzelf duidelijk

wordt als ik er gewoon hen en mijn werk
doe. Over een poos zal iedrreen hl."grijpen
dat een geestelijk verzorger niet de aange-
wezen persoon is voor een snelle oplos-
sing voor een probleem."
Ook hewoners die de hulp vao een huma-
nistisch geestelijk vetzorger inroepen,
verwachten vaak oplossingen. "Als ie
bimlt."lIkomt, vragen ze nogal eens; wat
kunt u voor mij doen? Dan moet ik ze
duidelijk maken dat cr aan sommige din-
gen niets te doen valt. Schijnoplossingen
en pasklare antwoorden zullen ze uit
mijn mond niet horen. Zo van: Zoek
toch ('en nieuwe partner, 11 ziet er /log
best mmtrekkeli,k lIit. U bel/t toch /log
jOlig en I1 heeft zulke aardige kinderen.
Néé .. .ik proheer naast mensen te gaan
staan in de maalstroom van het leven.
Maar ik denk ook wel eens: dit is het
dus ... hil."rût!en we dan ...••

Brita Stern (32) werkt in een humanis-
tisch verzorgingshuis, een huis waar de
humanistÎs<:h geesteliJk verzorger al wel
een hekende en ingehurgerde lIledewrr-
ker is. Ze had dan ook het gen)l."l dat ze
welkom was, ((Jl."nze op 1 april dit jaar
begon. Maar ook zij stuit vaak op t'en
verwaehtingsp'ltroon dat nief strookt
met haar intenties. "Wannl."er wordt een
geestelijk verzorger ingl."schakeld? Als cr
een probleem is waarvoor een oplossing
moet komen. De heil."organisatie van een
verzorgingshuis is ~wricht op her welzijn
van de hewoners. £n als dat welzijn
wordt bedreigd, is er een probleem dat zo
snel mogelijk uit de wereld moet worden
geholpen. Terwijl dl."l."ssl."ntievan gl."este'
lijke vrrzorging juist is: het samen stil-
staan hij dingen Jil." nil."! oploshaar zijn,
die zijn z.oal, ze zijn ... Waarom zouden
ouJe mensen z.i(h nief verdrietig mogen
voelen? Ze hehhen er vaak alle reden ((Je.
Overigens heerst de ideologie dat ieder-
een als het even kan gelukkig moet zijn.
niet "lleen in het verz.orgingshuis. Alle
verdriet, alle narigheid en alle pijn moe-
ten in onz.e samenleving 70 snel mogeliik
worden weggepoetst voor het Grote'
Gelukkig Zijn."

"Als je de lange lijsl van alle verdriet en
ellrnde waarmee wij als eerstejaars-hulp-
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verleners zijn geconfronteerd, in een
eomputer zou invoeren en uirprinten,
vraag je je af wie dir werk wil doen~, legt
Ellen. ~Wat heb ik me in dit eerste jaar al
vaak machteloos gevoeld!~ ,\Iarcelle
spreekt van de 'rafelranden' van het va-
drier die haar aan het hed van een patiënt
SOlllS letterlijk doen kreunen. ~Een geluid
dat onbewust uit mijn lichaam omhoog
kOlllr. "
Machteloosheid, tijdgebrek en ... verwon-
dering over de rijkdom en de intensiteit
van de contanen. "Het klinkt wel wat
bijbels", zegt Ria Hogervorst, "maar ik
denk wel eens: wie ben ik dat ik dit doen
mag? lemJnd gum je een intieme blik in
zijn leven en schenkt je zijn vertrouwen."
Maar niet elk gesprek is even zinvol.
Brira: "Soms ben je even een gezelschaps-
dame. Sommige bewoners van het ver-
wrgillgshuis vinden het fijn als ik van
revoren een afspraak maak. Ze ruimen
op, zetten koffie en halen een koekje in
huis. Ze vinden het heerlijk dat ze weer

eens gastvrouw kunnen I.ijn. En; er komt
iemand op bezoek die helangslclling
heeEr. "-lensen laten voelen dat I.e de
moeite waard Ijjn, is erg belangrijk."
!vlarcelle hecft in hel ziekenhuis gcen
'hewoners'; zij ziet een \"{lOrtdurend in
heweging zijnde stoer patiënten aan zich
voorhijtrekken. De gemiddelde verblijfs-
duur is twee weken. Vaak is cr geen tijd
om {'eli relatic op te bouwen. Soms blijft
het hij rrn kennismaking en een belang-
stellend praatje. Onlangs had ze haar eer-
ste uilvaartbcgeleiding. "Het was iets
nieuws, iets groots. Ik hcb Icgell mezelf
gezegd: je bent cen ccrstejaars-hulpverIe-
ner, neem er dus ruim de tijd voor. Door
het contact Illet deze ernstig óeke patiënt
en ûjn familie merkte ik dat ik heel \"Cel
moet geven in dit vak, maar dat ik cr ook
veel voor terugkrijg. Ik leer ved over het
langzaam loslaten ah dl' duod naderbij
komt en over hoe mensen gcdragcn kun-
nen worden dour hun lidde voor elkaar.
En over hoe mensen kunnen leven met

verdriet. Ik verbaas me over de humor
die ook in deze buitengewone omstandig-
heden kan bloeien. Ik vind het heel bij-
wnder dat ik een p!a;}ts krijg in dit intie-
me proces."

De 'groentjesgroep' is op volle sterkte hij-
ecn in Je werkk;}mcr van Brira. Jaarver-
sbgen, geJichren en artikelen worden
uitgewisseld. '"Ik zag me voor het eerst
geconfronteerd mei een kerstviering.
Nachtmerries krecg ik erVJn! Waar haal
ie-w gauw een humanistische kerstvertel-
ling vandJan? Waar vind je kerstgedich-
ten zonder kindjes in de kribbe en herdcr-
tjes bij nachte?" vraagt Ria Hogervorst
(35), humanistisch raJdsvfOuw in twee
H'rzorgingshuizen in het oosten van het
bnd. "De theorie van de opleiding staat
nu inmiJdcls ver van me af. Prima dat ik
het allemaJI geleerd heb. ~Iaar als ik bii
een bewoner ben, is het toch anders,
we7enlijk anders. Ik had meer te weten
willl'n komen over de emoties die fx'paal-

Marcelle: Ik leer veel over het
langzaam loslaten als de dood
naderbij komt en over hoe
mensen gedragen kunnen
worden door hun liefde voor
elkaar.

Brita: Alle verdriet,
narigheid en pijn
moeten In onze
samenleving zo snel
mogelijk worden
weggepoetst voor
het Grote Gelukkig
Zijn.
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Ria: Ik had willen leren hoe je
omgaat met verdriet van
mensen, met schuldgevoelens en
met geheimen die je worden
toevertrouwd.

Ellen: Bewoners
vragen nogal eens
wat ik voor ze kan
doen. Dan moet ik
duidelijk maken dat
aan sommige dingen
niets te doen valt.



Rekenschap over
keuzes in de zorg

de gebeurtenissen in een mensenleven
oproepl'n. En willen leren hoe je als gees-
telijk Vl;~rzorgeromgaat met verdril"t van
mensen, met schuldgevoelens en met
geheimen die je toevertrouwd worden.
Eell huoghejaarde mevrouw vertelde lIIe
dar ze zil'h na haar tweede kind in het
diepste geheim had laten stl"riliseren. Ze
had het nooit aan iemand verteld, I-clfs
niet aan haar man. Ik hezoçht haar voor
het eerst en mij Vl"rtrouwt ze dit geheim
toe. Dan Sla ik perplex!"

Geen van vieren hegonnen ze als over.
tuigd humanist aan de oplóding tot gees-
telijk verwrgn. Imegendl.el. Ellen: "Ik
wist niet eens dM er 7.oiets als een huma-
nisti"che levensovertuiging bestond.
Humanisme hetekerHle vuor mij: alge.
meen menselijk. Het \\I,\S l'en hele ont-
dekking dat er een len-nsbeschouwelijke
stroming bijhoonIe. Ik werd er nogal
weerharstig van. wilde niet in een hokje
grzer worden. De humanisrische uit-
gangspunten ondersçhrijf ik, dat is voor
mij het allerbelangrijkstl'. Vandaaruir doe
ik mijn werk. ~
Ook llrita werd men aangetrokken door
het hl"roep van geestelijk verzorger dan
door de bijbehorende overtuiging. "Ik
heb eerst de Açademie voor Exprrssie
grdaan ell ben vervolgens de hulpverIe.
ning ingrgaan. Ik werkte hij Je gel-inwer-
wrging en in een nachtverhlijf van de
gemeente Utrecht. Als iemand het moei-
lijk had, werd er een hele colonne hulp-
verleners gemobiliseerd. ~laar ik merkte
dat de vragen die ik helangrijk vond 1-e1-
den of nooit aan de orde kwamen. \'('elke
waarde hechten mensen aan ziekte en
pijn? En hoe gn'en 7.e prohlemen een
plaars binnen het geheel van hun leven?'
Hoe houden I-e het hoofd hoven W<l!er1'
Pa~ na een diepgaande studie van de
beroepcn~ids kwam ik hij het HOI
terecht. Ik word geestelijk verwrgl"r, nam
ik lIle vour, en dat humanisme, dat zil" ik
dan wel wel't ... ,'.taar tor miln verrassing
bleek het een levensovertuiging die goed
aansloot. Ik voel me erdoor gclnspirrerd
en gesteund. Waarom zou ik me dan geen
humanist noemen? Geestelijke veT7.or-
ging is trouwens unmo~eliik wnder een
levrnsbeschuuwelijke basis .•'
Bij .\tarCt'l1e ging de kennismaking weer
anders. Zij noJigde als docente maat.
sl'happijleer eens een hum;lllistisch raads.
vrouw uit voor een gastles. Her klikte
wond~"rwel enle Ocsloot naar het HOI te
gaan. ~Ik ben op mijn hest als ik kan
werken met mensen die lOekende 7.ijn. I~ij
dogmarici - of dat nu humanisten lijn of
kerkelijken - voel ik me niet op mijn
gemak. Er zijn een paar vragen die mij
van jongsaf hebben heziggehouden. Hoe
leven menst.n hun leven? Hoe redden 7.e
het bij alll.S wat ze tegenkomen?~

De groentjesgroep. ~Ioet de naam bin-
nenkort niet veranderd worden? "Nee,
Jat hoeft voorlopig niet. In dit werk hlijf
je n'n paar jaar een groentje! ~ •

Kortgeleden verscheen het septemher-
nummer van Rekenschap met als thema
de actuele veranderingl"Jl in de 7.orgverle-
ning in 0115 land. Deze veranderingen lijn
de uitkomst van de al in de jaren '70 op
gang gekomen discussie over maatrege.
len om de kosten van Je gezondheidsl-org
heheershaar te makt'lIl'n zo mogelijk ook
de kwalifeit van de zorg te verbeteren. De
Commissie Dekker meende in 1987 dat
de vrije concurrentie ru,sen zorgverzeke-
raars en tussen zorgaanbieders hiervoor
een goed middell-Ou zijn: die concurren-
tie zou de prijs Vall Je zorg omlaag hren-
gen. Op basis van het Plan Drkker kwam
de huidige staatssecretaris Simons tot 7ijn
voorstellen lut herziening van het stelsel
van zorgverlening. Discussies o\.er de
invoering ervan zijn in volle gang.
De staatssecretaris heeft in het kader \,lll
de kostenbeheersing niet alleen gekeken
naar de systematiek van de 7.orgveric-
ning. llIaar ook naar de kwestie van de
kostemtijgingen door de medisch techno-
logische vooruitgang. Hij gaf aan de
COlllmissie Keul-en in de wrg (onder lei.
ding van prof.dr.Dunning), de opdracht
te onderl-ot"ken welke grenl-en aan de
toepassing van nieuwe medische teçhno-
lugieën moeten worden gesteld. Vorig
jaar verscheen van drl-e commissie het
rapport 'Kirzen en delen'.
Het uitgangspum hierin is d,u het aantal
individuele vragl"n om I-org groter is dan
de samenleving I-al willen honoreren. Dit
heeft tot gevolg dat niet meer alle midde-
len tot wrg die de medische technologie
voorhanden heeft, aan de mensen die
erom Hagen Ier beschikking wllen wor-
den gesteld. De Commissie Keuzen in de
zorg hl"eft geprobeerd criteria te ontwik-
kelen aan de hand Wa;H\'an theoretisch
kan worden bepaald welke lorg het
helangrijkste is. Alleen dele zorg zou in
de toekomsr nug algemeen verzekerd
lllogen worden en daardoor direct
beschikbaar blijven voor degenen die
erom vragen.
Volgens de criteria van de commissie dir
samen uok wel Je 'trechter van Dunning'
worden gellOl"JlIJ, is die zorg het meest
helangrijk die nuodzakelijk, werhaam
en doelmatig is en die niet voor eigen
rekl"ning en verantwoording van de zorg.
vrager kan zijn.
In dit themanumllll't van Rekensçhap
worden zowel Je stelselher- liening vol-
gens het Plan Sil1lons als het rapport 'Kie-
zen en delen' vourzien van kritische kant-
tekeningen. Tot de critici in Rekenschap
behoren 0.<1. Serge Ydo, Hans Achter-
huis, Els Berkhout-Dhunt en Harry Kun-
neman. Verder in dir nummer een essay

van Ruclie Koning over de schrij\"Cr
Louis Paul Boon, de gebruikelijke L.osse
notities en enkele boekhesprekingen.

U kUlll dit nummer van Rekenschap
hestellen Joor f 12,50 te storten op giro
582293 t.1l.V. stichting Socrates te
Utrecht, onder vermelding van 'Reken-
schap septemher 1992 •. Een ahonnement
kan worden aangevraagd door te schrij-
ven naar het Humanistisch Verhond.
Antwoordnummer 2181, 3500 VB
Utrecht (een postzegel is niet nodig). De
"bonnetllelltsprijs is f 45,' (4 nummers).
\Xlacht met betalrn s.v.p. op OI1I-Caccept-
girokaart. Nieuwe abonnees ontvangen
gr<ltis het boek "Wellijn zonder grenzen;
sociaal-culturele aspecten van de Europe~
St.integratie'.

Oraties van Jos de Beus en
Wouter Achterberg
Op donderdag 22 oktoher zal prof.dr.
Jos de Eeus aan de Univrrsiteit Twen-
te zijn inaugurclr rrde uitspreken als
bijzonder hoogleraar vanwege de
stichting Socrates. Onderwerp van de
rede is: economische gelijkheid elJ hel
goede leven. Jos de Beus is sinds 1991
bijzondrr hoogleraar op het gebied
van Je politieke filosofie, in het bij-
zonder de humanistisçhe bezinning
op politieke vraagstukken. De inau-
gurele rede begint om 16.00 uur en is
openhaar. Plaats: het Gehouw voor
Bestuur en Beheer van de Universiteir
Twente, collegezaal 11,op het terrein
van de universiteit in Enschede.
ProLdr. \'('outer Achterberg, bijzonder
hoogll"raar vanwege de stiçhting
S(K"tates aan de Landbouwuniversi-
trit Wageningen, houdt zijn oratie op
donderdag 5 novemher. Onderwerp
v,lll de rede is humanisme zonder
arrugamie; de onderlinge betrokken-
heid van modern humanisme en eco-
centrisme, waarbij o.a. de genmani-
pulMie ,lan Je orde komt. ,i/outer
Achterherg is sinJs 1991 bijzonder
hoogleraar op het gebied van huma-
nistisçhe filosofie, in het bijzonder
met betrekking tot de rdatir tussen
mens en natuur. De inaugurele rede
hegint om 16.00 uur en is upenhaar.
Plaats: de Aula van de L.andhouwuni~
versiteit Wageningen, Gen. Foulkes-
weg Ia in Wageningen.
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Het einde van de droom tijd van de Australische Aborigines
en de verwording van de westerse vooruitgangsdroom

Als je mijn stilte niet begrijpt,
zul je nooit begrijpen
wat ik te zeggen heb
'Our land, our Iife', stond er op de spandoeken van de Aborigines die
in 1988tijdens de grootscheepse viering van 200 jaar blanke vestiging
inAustralië, naar Sydney kwamen om het zelfbeschikkingsrecht op
hun land op te eisen. Het natuurlijke ontzag waarmee men het land
tegemoet treedt, is voor de Aborigines heilig.Als kind leren ze al dat

ze nooit een litteken op andermans land mogen achterlaten. Hoe
anders is dat voor de Europeanen, die eind 18eeeuw Australië

begonnen te koloniseren en vanaf die tijd het land in hoog tempo
hebben omgegraven, opengebroken en voor de uraniummijnbouw
toegankelijk gemaakt. Of, zoals een Aborigine in de documentaire

I 'Het doodde de wolken' zo treffend verwoordt: "Als de Europeanen
land zien, denken ze alleen maar aan geld, geld, geld. Maar wij praten
met ons land, de planten, de rotsen. Het land praat ook voortdurend

• met ons door ons te voeden en dingen te geven. Als je de band tussen

I land en mensen doorsnijdt, dan dood je een moeder." Mirre Bots
ging deze boeiende film zien.

De film rouleert in filmhuizen en is op video te huur.

•
•

door Mirre Bots

Foto's: ABC-Prcss

Voor de Aborigines, de oudste bevol-
kingsgroep van Australië (de weten-
schappers zijn het er niet over rens of hUil
cultuur nu 40.0UO of 60.000 jaar terug is
ontstaan) heeft het doorsnijden van de
band met de moeder ingrijpende gevol-
gen gehad. Het nomadenbestaan zoals zij
Jat vroeger leidden, werd door Je ont-
ginning van het land onmogdijk gewor-
Jen. De sociaal-ecollomisçhe positie van
ht,. merendeel van de 120.000 r••.•sIerende
Aborigines is ronduit erbarmelijk. Zij
leven in armoedige en vervuildl." omstan-
digheden, waar lage lonen. hoge wrrk-
loosheidscijfers en alcoholisme \"oor
grote problemen 7.or~en en hen tot ban-
nelingen in hun eigen land heeft gemaakL
Voor Je Aborigines viel er dan ook wei.
nig te vieren tijdens het Australische
'bicentellnial'. Al is de tolerantie voor
hun cultuur inmiddels toegenomen en
hecht Je regering belang aan het behoud
van enkele tradities .. \taar dit is vooma-
mdijk omdat de Aborigines een grote
,tamrekkingskracht op de toeristen uitoe-
£tonen.En [()erisme is een belangriÎke
inkomstenbron voor Ausrralië . .\1idden
in het centrum van .\telboume mag dan
weliswaar op aandringen van de Aborigi-
nes een heilige boom gespaard zijn geble-
ven (de verkeersweg is eromheen geleid)
aan de slechte sociale positie van de Abo-
rigines verandert dit maar weinig. ••..
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Als de Europeanen land zien, denken ze
alleen maar aan geld, geld, geld. Maar wij
praten met ons land.
Als je de band tussen land en mensen door
snijdt, dood je een moeder.

Een groep Nederlandse filmmakers, in
Australië tijdens de viering van het 200-
jarig hestaan van het land ervaarde het
schrijnende contrast tussen de talloze
mediateams die in Australië rondliepen
en hun beelden van het grootse feest naar
de hele wereld doorstraalden en aan de
andere kant de gemangdde cultuur van
de Aborigines. Het was voor de film-
groep aanleiding om een doçumentaire te
maken over de 'confrontatie tussen de
Aboriginal dreamtime en de westerse
vooruitgangsdroom', Frits Steinmann.
één van de makers van 'Het doodde de
wolken': "Het was fascinerend om te
zien dat er zoveel Ahorigines van heinde
en verre naar Sidney kwamen om een
vuist te maken en te protesteren, maar
tegelijk ook pijnlijk dat mensen die tot de
oudste heschaving van de wereld heho-
ren. z.ich moeten compromitteren aan een
westers verschijnsel als een demonstratie
in een hoofdstad. Sommigen van hen
waren nog nooit naar de stad geweest en
moesten dagen lopen om er te komen.
Een aantal oudjes heeft het zelfs niet
gehaald." Juist door dat schrijnende con-
trast omstond hij de filmmakers het idee
om een documentaire te maken. waarin
heide culturen tegen elkaar worden afge-
zet, Aan de ene kant de orale. niet-mate-
rialistische cultuur van de Ahorigines
waarin de sterke verbondenheid met hun
grond centraal staat. Aan de andere kant
de westerse cultuur die haar geschiedenis
in woord en heeld vastlegt en die wat de
natuur betreft als helangrijkste adagium
hanteert 'man must explore'.

Het resultaat is een fascinerend en poë-
tisch tweeluik, dat voornamelijk uit asso-
ciatieve heelden hestaat en dat geen
moment verveelt - ondanks dat de film
twee en een half uur duurt. De geschiede-
nis van beide culturen ontrolt zich in een
traag, \lerstild tempo voor de ogen van de
kijker, waardoor deze tot een andere
manier van kijken uitgenodigd wordt. De
beelden snellen niet in hoog tempo aan je
voorhij (zoals dat in vele t\l- en hioscoop-
films met een overdaad aan actie), maar
zijn zorgvuldig neergezet, zodat de kijker
de tijd krijgt om ze tOt zich door te laten
dringen, Het doet ook recht aan wat de
makers met de film heoogden: een poëti-
sche zoektocht naar hetekenis in het
moderne leven.
De film maakr zich niet schuldig aan
idealisering van de 'edele wilde' of een
romantisch terug-naar-de-natuur verlan-
gen noch aan een totale verwerping van
de technologische samenleving met haar
uitwassen als Dachau en Tsjernohyl.
maar wil de kijker uitnodigen tot reflrctie
en een eigen plaatshepaling. Hoe kunnrn
wc, z.onder de techniek dit, zo'n allesover-
heersende plaats in onze levens heeft
ingenomen te verwerpen, zelf de verant-
woordelijkheid nemen om de vervreem-
ding die hiervan het gevolg is een halt toe
te roepen~ Geen eenvoudige opgave,
maar wel de moeite van het hespiegelen
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waard. Frits Steinmann: ~Voor onszelf is
het ook een projrct gewrest, waarin we
hebhen proberen te ontdekken in wat
voor complexe samenkving we eigenlijk
leven. De rode draad door de film heen
is: hoe steekt Oll7.esamenleving in elkaar
en hoe is het zover gekomen? Wat ver.
mag de techniek allema'll? En hoe is de
houding van de moderne mens hiertegen-
over?"
De film geeft geen pa,klare antwoorden -
dat is ook niet mogelijk hij een dergelijke
complexe (en voor velen heladen) thema-
tiek - nuar verhaalt in eigeozinnige beel-
den \lan historische gebeurtrnisseo die
hebben geleid tot onze hedendaagse
samenleving met z.n hoge graad \.an
technologische ontwikkeling.

Vertrekpunt van de film is het jaar 1606.
In deel één. "".aarin de Ahoriginal-cultuur
met z'n rijke mythis\.he vertellingrn en
ceremonies crmraal staat, zie je hoe in
dM jaar de eerste kolonisten, :-.'ederlan-
ders, vort aan wal zetten in Australië. Ze
werden door de oorspronkelijke bewo-
ners nog met sU(Çes verjaagd. In de film
vertelt raul \X'almby, een ouderr Aborigi-
ne uit Aukurun, het verhaal van de lan-
ding van deze eerste kolonisten alsof het
gisteren is gebeurd en hij er zelf bij is
geweest. ~\X'ij d,Khten dat het gcesten
waren en jorgen ze terug de lee in.1-) Zij
gaven OIIS kleren, maar wij wilden geen
hroek aan." Behalve dat hij deze histori.
sche gebeurtenis heel smakelijk weet te
vcrtelien. is het ook een goede illustratil.
vao wat orale m.erlevering voor een cul-
tuur hetekent. De plaats waar de geha-
vende ontdekkingsreizigers de kust moes-
ten verlaten, noemden zij Kaap Keer
\X/eer.
En ze keerden weer, twn. eeuwen latrr.
Dr nieuwkomers eigenden zich het land,
inclusief de heilige plaatsen, tOl' en
begonnen de Ahorigines te hekeren en uit
hun 'primitieve staat' te verheffen. Hier-
door werd hun traditionele leefwijze
steeds meer naar de achtergrond ver-
drongen en kreeg deze een tweeder'l1lgs-
status. De kolonisten brachten echter
niet alleen hij een natuurvolk als de Abo-
rigines onomkeerbare proce~sen op gang.
Ook in Europa hrachten de nieuwe vin-
dingen de nodige onrust teweeg.

In het tweede deel van de film bevinden
wc ons in Europa. In hettelfde jaar dat de
eerste hlanke voet in Australië aan wal
was gegaan, verschijnt 'The advancemem
of learning' van de Britse filosoof francis

Bacon, wa<lfin hij pleit \'oor een nieuwe,
objectieve wetenschap. Volgens Ibeon
moest de natuur op de pijnbank worden
gelegd, zodat zij gcdwongen werd om
haar geheimen prijs te geven. Deze veran-
derde wetenschapsopvatting, waaml
heheersing van de n:ltuur werd gezien als
doel van alle kennis. werd al snel de
dominame werellschapsopvatting en
leidde ertoe dat de westl'rse mens steeds
verder van z'n natuurlijke omgeving \.er-
wijderd raakte. Keek de mens \Toeger
naar de natuur en het heelal om iets over
óchzelf te welen te komen, vanaf toen
werd cr naar dr natuur en het hrrlal
gekeken om deLe zoveel mogelijk te kun-
nrn beheersen. Het onderzoeken en apart
zetten van de .natuur verwijderde de wes-
terse cultuur steeds verder van Iradirillne-
Ic culturen wals die van de Ahorigines.
Verhalen werdelI vervangen door boeken
en beeldcn. Het alles willen vangen in
heelden. de verwording \.an de media.
wordt in de film treffend weergegeven
door de alom J.anwezige film-. video- en
fotocamera's die alles rücksichtlos regis-
treren. Of het nu :\1adurodam, een bota-
nische ruin, de landing op de maan of het
mtl'ieum in Dachau is. Deel twee V,lII de
film is sowieso rijk aan allerlei tt"rugke-
rende symholen en metaforen (zoals het
oog, de spiegel, de toren). die de ogen-
schijnlijk losse structuur van dit gedeelte
samenhang geven. Het laat \'erdrr 7.ien
hne in relatief korte tijd de trchnische
ontwikkeling \.oortschreed en de vooruit-
gangsdroom in onderdelen oplosttt" ~iet
alleen de droomtijd van de Ahorigines is
hierdoor aan fhlrden gescheurd, ook
onze droolll is in duigen ge\.allt:n.

De dominante plaats die de technirk in
de westerse maatschappij is gaan inne-
men en de gevolgrn die dit voor de wes-
terse mens heeft, wordt in de twrede helft
van 'Het doodde de wolken' verwoord en
hekritiseerd door de franse filosoof en
socioloog Jacques ElluI.. Hij is van
mening dat de sterke splocialisatie in onze
technologische samenleving heeft geleid
tot onverantwoordelijke mensen. Hij
geeft het simpele voorbeeld van een stuw-
dam die doorbreekt ... Wie is daar verant-
woordelijk voor? Je heht de geologrn, die
de studie van het terrein hebben
gcm,uh, je hebl dr ingenieurs die het
profiel \.an Je stuwdam hebben gemaakt,
je hebt de arbeiders dil. de stuwdam heb.
hen gehouwd. ie hebt Je regeringsverant-
woordelijken die besloten om de stuw-
dam op die plaats te maken. Wie is ver-



antwoordelijk? Niemand. Er is nooir een
verantwoordelijke, nergens."
Ook heeft volgens hem de techniek de
reflectie vervangen door reflex. "Reflec-
rie wil zeggen dat, als ik lets ervaar, ik
nadenk over die ervaring. Reflex is
onmiddellijk weten wat te doen in een
bepaalde omstandigheid zonder na te
denken. Als men in een auto die 160 kilo-
meter per uur rijdt, gaar nadenken, dan
krijgt men een ongeluk. Dan moet men
reflexen hebben." De techniek vraagt
voortdurend om reflexen en daarmee
heeft ze, aldus Ellui, de myrhe en de wijs-
heid geëlimineerd. En zonder dar zal ome
vrijheid slechrs een schijnvrijheid blijken
te zijn.
Wat dat betreft kunnen we van een
natuurvolk als de Aborigines met bun op
verhalen, mythen en refleerie berustende
cultuur leren, schijnt de film te willen
zeggen, maar expliciet wordt die bood.
schap niet gegeven. Frits Steinmann;

"Het is absoluut niet zo dat we terug ver-
langen naar de Aborigines-tijd. Dat zou
ook ahsoluut onmogelijk zijn. Je kum
waarden van vroeger nier 7,omaar over-
plaatsen naar onze huidige samenleving.
Wel hebben we recht wiJlen doen aan het
eigene van de Aboriginal culfuur. We
hebben hun manier van denken en de
wijze waarop zij tegen het leven en de
natuur aankijken als referentiekader
gebruikt om onze cultuur te bekritise-
ren."

'Het doodde de wolken'is een goed
gemaakt en prachtig document gewor-
den, waarin twee heel verschillende visies
op de wereld om ons heen - ieder met
hun eigen beeld van de werkelijkheid -
elkaar treffen. Door de rijke beeldtaal
hlijft de kijker verwonderd elJ, vragend
achter. Althans zo verging het mij.
Omdar de film door de Stichting ReRun-
produkties, een eollecrief dat in eigen

beheer films en publikaties uitgeeft die de
westerse beschaving ter discussie stellen,
zonder subsidie is gemaakt, mag het een
des te grotere prestatie heten dat het een
in alle opzichten geslaagd produkt is
geworden. Het is maar goed dat er nog
filmers zijn die zo'n eigen weg durven te
bewandelen. •

* Voor mensen die in de persoon en
opvattingen van Jacques Ellul geïnteres-
seerd zijn. De makers van 'Het doodde de
wolken' hebben voor de IKON-tv een
film van een uur over hem gemaakt. Deze
zal 8 oktober uirgezonden worden.

Vroeger keek de mens
naar de natuur om iets
over zichzelf te weten
te komen. Maar de
mens begon steeds
meer naar de natuur te
kijken om deze zoveel
mogelijk te kunnen
beheersen.

Het doodde de wolken' is voor geïnreres.
seerden op video te huur bij ReRun Pro--
dukries, Postbus 43021, 1009 ZA
Amsterdam, telefoon 020-6922036.
Ook is de film in november in bijna alle
filmhuizen in roulatie.
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RADIO
De ~cdcrlanJsc radio heeft
per 1 oktober een mcramor-
fme ondergaan. Een verande-
ring waaraan een lange voor-
bereiding vooraf is gegaan cn
die noodzakelijk was om de
Xederlandsc publieke radio
rc bren overlevl.'n Temidden
V,In ht't toenemende comm!"!-
ciële, regionale l;"O lokale
geweld. Duidelijkheid. her-
kenbaarheid cn regelmaat;
met die dril.' trdwoordro zijn
alle 7.enders opnieuw vorm-
gegeven.

1'\a die 'reorganisatie' zijn de
programma's van het Huma-
nistisch Verbond terl."chtge-
kOlTIl."o op Radio 5. ;...lietwn-
der reden. Radio 1 j, dl."zen-

der vall hl.'l nieuws; live, kort cn vluchtig.
Radio 2 is als een heuse familiclcndcr
gedachT, vol spelletjes cn andere voor
adverteerders interessante zaken. Radio
3 en 4 waren, zijn rn hlijven de muziek-
zenders. En Radio 5 is de zender van de
informatie, de beschouwing. Net als dl'
andere zenders is Radio 5 horizontaal
gedacht, wat betekent dat iedere
(werk)dag op hetzelfde tijdstip hetz_elfde
soort programma is te horen.

Her Humanistisch Verbond zendt \'anaf
1 oktober op maandagmiddag uit, van
13.00 tOl 15.00 uur, aaneengesloten, drie
programma's. Twee van die drie pro-
gramma's kent u al:
Na het nieuws van 13.00 uur Het Voor-
deel v.all de Twijfel. als vanouds mer
documentaires, reportages, ponretteren-
de imerviews en hounpclen . .'vleer infor-
marie tezijnenijd in de gidsen.
Om 14.00 uur Boven het Dal, een nieuw
half uur durend interviewprogramma,
waarin mensen wordt gevraagd naar hun
kijk op de wereld en hun eigen doen en
laten. Zijn er IlOg mensen met een ideaal~
In de eersn~ afleveringen kiJmen Arita
Baaijens (5 oktober) en 'eoen Stork (12
oktober) aan het woord. De eerste legde
haar baan op, gooide haar zekerheid over
boord en trok met kamelen door de woe-
srijn. Dl' tweede is Nederlands ambassa-
deur in Roemenië en groeide tijdens de
laatste dagen van Ceaucescu 'uir tot een
heuse 'media-personality'.
Ten slotte, van 14,30 tot 15.00 uur, De
Verbeelding, éên van de meest aandachtig
beluistrrJe radioprogramma's van
Nederland. Dat was het al op de vroege
zondagmorgen. dat wordt het ongerwij-
fcld op de vroege maandagmiddag. Voor
de precieze inho'ud kunt LL het beste uw
gids opslaan,

Vanaf 1 oktoher het Humanistisch Ver-
hond op de 'opiniezender van Nederland'
Radio 5, onder het motto 'Lekker Lang-
zaam', iedere maandag van IJ.OO - 15.00
uur.

Afgelopen maand zijn tijdrns dl' Firato
weer de jaarlijkse prij7.en uitgereikt van
de Nederlandse radio- en televisiejollrna-
listen, de Sïpkowschijf en de Zilveren
Reiss.microfoon. Voor de tweedr maal in
vier jaar kreeg een radioprogramma van
. het Humanistisch Verbond een eervolle
vermelding: Betonnen restanten van een
verloren utopie, een documentairr over
dl' tdoorgang van de Amsterdamse Bijl-
mermeer. gemaakr door Erik Hogen-
bool11 en Kel's Vlaanderen. uitgel.onclen
op 10 januari jongstleden. Het program-
ma is door een :--Jcderlandse jury ook
grselrcteeri:l als Nrdrrlandse inl.rnding
naar de Prix Italia, het meest prestigieuze
radio- en tclevisicfestival \'an Europa.
Het is daarmee \'oor het derde achtereen-
volgende jaar dat een radio-programma
van hel Humanistisch Vrrhond geselec-
[eerd wordt als inzending.

(Ingel(lnden mededeling)

Als een leven ophoudt, gaat Het Leven
door. Al 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

eens na over een legaat STEUNFONDS
aan het Steunfonds HUM A NIS ME
Humanisme. Vraag PlI1IUll1l,1lI11~11ll~'1

IllUUIIlI' 1111j\
gerust meer informalie, 1111Cl! II 11.11111

met de onderstaande ~
bon is dat heel /l
gemakkelijk. G I R O. ~ 1 68r----------------------------------------------------+-+-------+---,

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. :, ,L ~
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(Ingezonden mededeling)

Internationale Sc/lOoI
voor Wijsbegeerte
Leusden

Sokratisch Gesprek
23-25 oktober

Een op consensus en werkelijke
onderlinge verstandhouding ge-
richte methodiek - de aangewezen
weg voor waar het echt belangrijk
is: diagnose van fundamentele
problemen, ontwikkeling van
beleid, ethische vraagstukken, ...

Men maakt kennis met de metho-
de door ze daadwerkelijk te beoe-
fenen, in groepen van 10 perso-
nen.

Uitgebreide informatie:
033-650700



TELEVISIE
Ook op de tl."ll."visiris cr van alles veran-
derd per I oktober. \"{'aarschijnlijk hrnt 1I

de afgelopl.'ll Jagen bedolven onder de
informatie uver nieuwe programma's \",Hl
Ut."grott." omro('pcn. ,\har niet alleen bij
hun is cr vcd veranderd. Sinds I okrohn
zendt het HumanÎ,tisch Verbond uil op
:-.Jederland 1. Dat berekent na "ien:nccll-
half jaar een afKhcid \'an NCtit'r1and 3 en
wl:ucrom een sprong in her diepe. Temid-
den van de zogcnaJ.mde AK:\[-omrocpcn
(Avro, KRO en ;-":CRV) en de Ikon, heeft
de HumJnisri,che Omnwp Stichting ecn
volwaardige plaats voor h,lar program-
ma's gekregen. :'\euerl,mJ I heeft als
enige 1.cnJer ervoor gl'kuzCll avonden
niet per omrOl'p ÎnTe delen, lllaM per uur.
Dus: niet lluanuag Avro. dinsdag ;-";CRV
1.'lll0vOort. nuar: om half zeven een
jeugdprogramma, laat in de avond een
programlll<l met serieuze informatie
en/ovoort. Op één avond zenden dus
meerdne OmrOl.'pen uit, en her Humanis-
ti,ch Vl'rboud drJJir mee in die carrou-
sel.
Voor ons longerenprogramma YOY
hl.dt dat de volgende consequentie. Iede-
re d'lg wordt om l!LH uur het bekende
jeugdprogramma Hl't Klokhuis uitgezon-
den, maar op znndag om 18.35 uur
'1'0'1'. In feite gaat het mei de andere pro-
gramma.s op een gelijke wijle. De bre
nijdagavond wordr gereserveerd voor dl'
documentaire, Onge\'Cl'f ecu kt:"er per
m,land 7.endt de Humanistis..:he Omroep
Sti..:hting op die tijd een dO(llmelllaire
uit. 23 oktoher aanst,tande is Jat Het
Afrikaanse gezicht van Corneille. En in
de toekomst zullen we ook op andere
dagen en tijden g,lan uitzendl'n.
De 1105 is heellevreJen met deze nil'uwe
construnie. Na een veel re lange onzeker-
heid m'er de toekomst van het publieke
omnwph •.•stel, W,lClfV,1ll het Humanis-
risch Verbond deel uitma,lkl en waarvoor
bet zich sterk maakl, lijkt er nu enl rda-
tieve rust opgetreden. Lang is het onzeker
geweest waar de progr'll1ll11a'S V,Hl het
Humanistisch Verhond rerel"ht louden
komen; opries van zaterd'lgrnorgen op
Cl'n satdlierlender lOt zondagn'lChl op
Nl'derland 2 ljjn de revue gepJs,eerd.
I\let de uitkomst van onderhandelingen
die cr nu ligt - een volwaardige pl'lats op
een volwaardige zender die programma's
maakt voor een .llgemeen publiek - is cr
red •.•n voor revrt.'d •.•nheiJ. En net al, we
op Nederland .1 d•.•Jen, zullen we ook op
Xederbnd I m•.•t d •.•prograllun,l's die we
maken, met de oud •.•rwerpkeuze, de HJrnl
en de kwaliteit erV,lIl, onS/elf hnkenbaar
maken en Oll7.e stem bten horen. Op
l'\ederl,md 3, in een op •..'enstapeling van
klrine en soms uiterlijk op elkaar gelij-
kendr I.endgernaehtigden, lukte Jat lon
we hehhen er alle vertrouwen in dat wc
ook op :-':ederlanJ [ daarin lullen slagrn.

Hel Afrikaan~e gelicht \'an Corneille
Wat de programm.l's I.elf hetrdt, hel vol-
gendr. Hoogrepunt in de lllaand uktuber
vormt I.onder twijfel dl.' dOo.:lllllelllaire
Het Afrikaall~e gelÎcht van Curneille, die
vrijd.lga\'ond 23 oktober om 22,55 uur
wordr uitgezonden en waaro\.t:"r u elders
in den' Humanist uitgebreid kunt lezen.
Een reis door de inspirerende brllhchap-
pen van Afrika, aJn de hand van een
hC/ie1d s..:hiIJer. en een rei, langs onver-
moede 'lSpecten uir CortlCil1es werk, dat
je na b•.•t zilon van dele film nooit meer
m•.•t dezelfde ogen bekijkt.

YOY
4 oktober markeerde de srart van YOY
op Xederland l. Over De grote droom
was in de vorige Humanist al te la.en.
Zondag 11 oktober, 1835 uur vervolgen
wc meI een uitzending over de kihhoets.
Een tijdje werken en wonl'n in een kih-
boel'; in !srael; hoewel niet meer 1.0 in dl.'
bdangstelling is het nog altijd ralend
populair onder jongeren. M'l.llldelijks
vertrekken cr tient.lllen jongeren lUssen
de 18 en 25 naar een Kibhoets in Israël,
minimaal voor drie maanden, maximaal
voor een jaar, om er te werken als vrijwil-
liger, in de keuken of op de bananenplan-
tage .• r..leike, RonaId en Willemijn vn-
trokken in april naM [srad. YOY filmde
hl'n op Schiphol en vroq; Il' naar hun
\'envachringen, hun idealism... en de
reden van hun keil Ie voor •.•en kibhoers.
Een paar maanden later vertrok ook
YOY naJr [srJrl en wcht Je drie op. Ze
zijn enkele maJnden ervMing rijker, m,tJr
lijn ze nog steeds even goed te ,prek •.•n
over het avontuur in IsrJ!'I?

Spierkracht
Op t8 oktoher (1Ondagavond, I S.3S
uur) in YOY: Spierkracht. Marie-Jm.: is
geboren in Het Dorp, waar haar moeder
werktt:" en haar vader als spierdystrofie-
patiënt woonde, Tot haM negende !erfde
ze in Het Dorp temidden VJn gehandi-
capten. Ze \"olgJt:" latrr een oplei(!ing aan
de sociale academie en doet onder meer
vrijwilligerswerk als buddy van aids-
patiëmell. :-.Ju, op negentienjarige leef-
tijd, woom ze samen mer hJ,H vriend
Erik-Paul op een woonhoot. Ze heeft zelf
ook spierdystrofie, maar is d.urin veel
minder geïnteresseerd dan in wezenlijke
contacten mer mensen. YOY rrok een
paar dagen or met .\1.lrie-Josf, voor wie
bet leven telt, niet haar ziekte.

Vrijdag 23 oktober
op Nedl'rland I
om 22.25 uur: het
Afrika.lIlse gezicht
van Corneille,

Zo zijn
ZondJgJvond 25 oktober (18.35 llur)
SI3;\r '1'0'1' stil hij het moment waarop je
'wereldkundig' m,IJkt Jat je homoseksu-
eel bent. Een behtngrijk moment dat voor
menigeen prohlematisch is, maar als je dl"
star eenmaal goet hebt, is cr al weer ern
\'olgend probleem: hoc kom je in contact
met gevodsgenoten? Als il' in een kleine
stad in hel OU>leli van her land woont,
zijn gay-ca fis en hl.t COC niet direct
voorh<lnden. Dus zoek je je toevlucht lot
een 06-lijn, of zet ie een advenentir.
YOY reisde van Almelo llJar Amsterdam
en van Kampen naar Delft en henJChl een
aantal homoseksuele jongeren die een
minutieus verslag gn.en van die heLmg-
rijke perioJe waarin cr opet:"llS heel veel
veranden - plotseling hoor je hij een
auden' groep, "Wat anders werd, was dat
ik opeens een stuk emhollsiJster werd
over Je hele wereld. [k dacht: h.:, de helft
van dl' werelJ had ik nog nooit goed
bekeken. In de tram keek ik opeens mijn
ogen uit naar alle HOUWen", aldos een
meisje Jat overigens eerl stuk b•.•deesJer
was toen ze de eerste keer naast Clon
\'toUW in hed lag. Kortom, YOY gaat
vanavond over de spannende en zonnige
kanten van 1.0 zijn.

Mijn moeder heeft een
vriendin
Zondag I novemher (18.35
uur) is YOY op bezoek in een
gewoon huis in een gewoon
dorp waar Kyra, Tycho en
Prtrik wonen, Tnch voelen Ie
zi~'h anJers dan hun leeftijd-
genoten, Hun ouders Ijjn
ges<:hloiJen en hun mocder
hedt nu een relatie met een
vrouw.
Dllor de onwennige reactlt:"s
in hun omgeving ervaren ze
wat vuoroordelen zijn. Maar
zelf vinden ze hel alle drie
uok mOl'ilijk hun vader re
vertellen dal hun moeder les-
bisch is. YOY filmde de drie,
samen en afzunderlijk: Kyra,
die o\.er haar probkmen
pm,1t lllet baar vriendinnl.'n,
omJJt ze Jat op school niet
kan; Tycho, die op sl.hool les
krijgt over \"lJOroordelen; en
Pnrik di •.•>t,lge loopt en in
7.lIn VflJe tijd langer in een
b'ltld is.
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Filosofen te gast in Rotterdam Lezingen in Amsterdam

Heeft levensbeschouwing zin?
inWaddinxveen

(Immanuelkerk), Reeds voor
de derde keer discussiëren
christenen en humanisten
samen o\'Cr een levensbe.
schouwelijk thema. Gezien de
belangstelling voor deze
a\'onden lijkt daarmee een
traditie geboren.
Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met
André de Bruin, telefoon
01828-1.1431.

Rob Tielman, oud-\'oorzitter
\"an het Humanistisch Ver-
bond, nu hoogleraar sociale
en l-uiture!e aspecren van de
humani~tiek aan de Rijk~uni-
veniteit in Urrecht, houdt een
lezing o\'Cr humanisme.
Plaats: in de zaal Anemoon
\'all de Deining, Marktplein
92-94, Hoofddorp, aanvang
20.00 uur.

Humanisme
in Haarlemmerland

Maandag 5 okwber zal imam
Hamza Said spreken o\'Cr de
Koran. Aam'ang 20.00 uur.
Plaats is het HumanislÎseh
Ouderencentrum De Eem.
gaarde. Dorresteinseweg 49
te Amersfoort.
Bij voldoende intnesse wordt
de Islam op de maandag-
avonden van 19 en 26 okto-
ber verder belicht.

Op donderdag li oktober om
20.00 uur vindt in de Imma-
nuelkerk te WaddiIHl\'een een
bijzondere discussieavond
plaats. Drie inleiders lullen
de vraag heantwoorden of
een le\'CnsheKhouwing zin
heeft: drs. A.A. de Bruin
(\'oorzitter \'an het Humani~-
tisch Verhund Midden-Hol-
land); pastoor T. Buitendijk
(St. Victorparochie) en us.
A.A. van Houwelingen

Dr H. Proeee spreekt op 20 oktober over 'Denken russen culru-
ren', mer de dubbelzinnigheid van termen als tolerantie, discri-
minatie, gelijkheid en cultuur. Or Procec is houfd Bureau Studi-
um Generale \'an de Universiteit van Twente.
De heer J. Beerenhout behandelt op 3 november het onderwerp
'Onderwijs en integratie'. J. Beerenhout is beleidsadviseur op de
gemeentesecretarie, speciaal nlOr migrantenzaken.
Beide lezingen vinden plaats in het Fons Vitae Scholengemeen-
schap, IC Vinkeleskade 53. Het begint om 20.00 uur, de toegang
is vrij.

De Koran
in Amersfoort

weer een workshop dit keer
gl'geven door E. Hoogkar-
spel. In dele workshop zal
\'erder ingrgaan worden op
de vehchillende vormen van
ethisch denken, hun relatie
lOt de mcta-ethiek en de alle-
daagse praktijk.
Op vrijdag 27 novemher cell
lezing over 'De romantiek
van hetaaide arbeid' door M.
de Wit. Aan de hand van
recenre discussies o\'er de
deelname van vrouwen op de
arbeidsm.lfktl,al deze roman-
tische opvauing van arbeid
ter discussie worden gesteld.
Op vrijdag 4 del"ember een
\'fa,tggesprek: 'Filosofen en
samenle"ing: filosofische \'fa-
gen bij de relarie tussen
industrie en ontwikkelings-
landen'. Rita Muilwijk praat
met prof. dr. H. Killllllerle.
Op vrijdag 11 december een
workshop door H. "1uijen.
Behalve in de praktijk van het
maatschappelijke leven heh-
ben vrouwen hun ~tem laten
hnren in het gesprek dat
(voornamelijk) lualillelijke
filo~ofen voeren. Laat deze
stem iets wezenlijk anders
horen? Speelt het sexe-\'Cr-
schil eell rol in de filosofie, of
staat de filosofie &ur los ,'an,
omdat filosofisch denken in
principe ongeslachtelijk is?

Pla<us: Alle evenementen vin-
den plaats in her Humanis-
tisch Centrum, Pro\'cniers~in-
gel 48 te Rotterdam, aan-
vang: 20.00 uur.
Entreegelden: lezingen kosten
tien gulden, workshop vijf
gulden.

Op uijdag 16
oktoher zal I.
Jongsma een
lezing houden
met de titel 'De
filosoof In de
samenleving:
horzel of vlin-
der?' Over de
mogelijkheden
en onmogelijk-
heden van de
filosoof om met
de samenleving

in dialoog te treden.
Op vrijdag 30 oktober is cr
de lezing: 'Mcmdijke waar-
den en waardigheden' door
prof. H. Kunneman. In deze
lezing zal de prohlcmati"hc
plaats van de mcmdijkc
waarden in Olll.1: samenle-
ving, en de noodzaak om
deze plaats IC versterken,
worden IOcgclicht aan de
hand vall de medisch-techni-
sche vervorming van sier-
\'Cllsproccsscn in de gezond-
heidszorg.
Op vrijdag 6 novemher een
worbhop gehouden dOOf R.
Muilwiik.
Over Habcrmas die beweert
dat aan clk proces van kcn-
nÎsvcrwcH'ing, en elke in(cr-
pretatie van de werkelijkheid,
belangen ten grondslag lig-
gen.
Op \'fijdag 13 nowmber is er
een lezing met de titel 'Rech-
ten en plichten' door AI.A.
Verkerk. In deze lezing zal
vooral aandacht worden
geschonken aan de recente
rehabilitatie van de deugde-
nelhiek en de 'anti-theorie'.
Op vrijdag 20. ntn"emhcr

Humanisme, wat is dat in Hengelo

Discussie-avond in Midden.Holland

Bijeenkomsten in Brabant
DiscussiebijeenkOlllsten rond het thema '\Val is vooruitgang'. I>e
"ijf onderwerpen zijn:
1. Vooruilgang: wat is dal eigenlijk?
2. De nieuwe technologie: he\'fijding of heheersing?
3. De lOegenomen welvaart en de kwaliteit van het bestaan.
4. De toegenomen mobiliteit.
5, De berekenis van de toegenomen vrije tijd.
De bijeenkom~ren worden gehouden op dinsdagavonden 6, 27
oktoher, 10 en 24 november en 8 decemher in de aula van de
Nutsschool Hoeimeer. Jan Nieuwenhuijl_enstaat 2 te Hr.cda. Van
20.00 tot 22.00 uur. De ko~ten bedragen f 15,- (inclusief lesma-
teriaal en consumpties). Iklang~tellcndell kunnen zich opgeven
bij Bram Besse!ink, 01620-55182.
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Onder woorden brengen wat
humanisme precies i~, is vaak
knap lastig. Vandaar deze
reeks orientatie-hijeenkom-
sten. Aan de urde komen: De
waarde \'an een le\'enshe-
schouwing, wat is humanis-
me en wat zijn plaats, prak-
rijk en achtergrond van het
Humanistisch Verbond. Men

Op 20 November zal Hans
\'an Mierlu de CoornheTlrede
uitspreken under de tilel 'De
hurger en de politiek' in de
Goudse Schouwburg. Ook
zal dan voor de tweede keer

kan l.ich voor deze ~erie opge-
ven bij: Peter Smir (053-
353758) of Elly v.d. Meer
(074-665983), Aan de cursus
is een geringe eigen bijdrage
verbonden van f 15,- voor
,tilt: drie avonden. Plaats:
Grundelhuis te Hengelo,
Aanvang: 1930 uur.

de ClJornhertprijs voor Socia-
le Vernieuwing worden uitge-
reikt. Verdere informatie:
tel.nr. 01S2S-U508 (of:
0182S-IH31).



Dialezing
in Amersfoort

Mensenrechten
inWeert

Humanistisch Café in Gouda

Op zondag 18 oklOber zal de
heer H. Verheul, consul \'an
de Stichting het Utrechts
Landschap, een dialczing
houden over de namur van
dil landschap en het vogelle-
ven in de Oosivaardersplas-
sen. Pl.uls: Centrum \'oor
Natuur en ,\tilieu Sehuthmsl,
SchothorsterLt,m 21 Ie
Amersfoort. Aanvang: 1030
uur.

De afdeling Midden/Noord-
Limburg organiseert op fl
oklOber In samenwerking
meI de werkgroep Anlllcsty
International van Weef! een
Ihema-;lvond o\'cr mensen-
rechten. Aanvang: 10,00 uur
in Het Gruenewoud, GmJ.f
Horndaan 32 in \Veert.

Iedere eerste maandag van de
maand heut u van.lf 20.30
uur welkom in hel Humanis-
tisch Café in gebouw het
Trefcentrum, SpieringsIraat
113J. in het Goudse centrum.
Het 'café' is een gewaJ.rdeer-
de onlmoetingsplaals waar
men een piuige discussie niel
uil de weg gaat. Mede door

de korte inleiding die wordl
verzorgd is er altijd voldoen-
de gespreksslOf.
Op 5 okiober is het onder-
werp: Rechh-radicalisme.
Op 1 november is het onder-
werp: RilUclen.
Wilt u meer informalie? Even
bellen mei Marry Men-
schaart: 01820-13778.

Project Samen
Leven in Nijmegen
Inleiding in het kader van het
project 'Samen LCl'cn' door
mc\'rouw Calh. Dracopou-
lou, ombudsvrouw \'oor etni-
sche groepen van de Gemeen-
te Nijmegen. Om 14.00 uur
in Je Daalsehof, Daalseweg
115, entrCl;: f 3,50 indo kop
koffie.

Normen en waar.
den in Purmerend
Een discussie over normen en
waarden waarmee wij le\'en,
en die we ons niel ahijd hele-
maal bewusi zijn. Vrijdag 23
oklOber, aan\'ang 20.00 uur
in bibliotheek K.uekiethof,
Pu rm eren d- 0 ver w here
Noord. Toegang grJ.tis,

Verlies in Roermond
Op 14 okiober is in Roermond een avond met als IhemJ.: 'Verlies
hoort bij het leven, maar hoe verder?' De heer Sief Kessels,
humanistisch geesldijk raadsman, 1.al een inleiding verzorgen
o\'er verschillende aspecten van verlies. Daarna is cr gelegenheid
om iu kleine groepen eigen ervaringen uit te wisselen mei het ver-
werken van het verlies \'an bijvoorbeeld partner, kind, maar ook
van gezondheid, b.I.11Iof vertrouwde omgeving. Aanvang: 20.00
uur in de \'Crgaderzaal van hel MaalSchappclijk Werk, Lindallus-
sUaat 2a in Roermond,
Beide avonden zijn toegankelijk voor leden èn niet.leden.

Kennismaking met Jonge Humanisten in Utrecht
Op wndag 29 november zui-
len de Jonge Humanislen een
informatiedag houden waar
ce",raal zal slaan wat het
humanisme voor jongeren
kan betekenen. 's Morgens
een inleidend praalje en 's
middJ.gs wordl cr in kleine
groepjes doorgepraat. De
dednmers (jongeren lussen
de 18 en 30 jaar) zullen de

hele dag worden geconfron-
leerd met humanisme in de
praktijk. Ook zal cr een dia-
serie worden getoond o\'er
een them;l\veekend van de
Jonge Humanisten en zullen
cr collages hangen van foto's
van themad'lgen. Enkele
actieve Jonge Humanisten
zullen iels verlenen owr acti-
viteiten binnen de wreniging.

Je kunl je opge\'en door Ic
bellen mei Dini Boer op
IeLnr. 030-318145. de d;lg
zal worden gehouden op het
Landelijk Humanistisch Cen-
trum, Oudkerkhof 11 in
Utrecht. De koffie staat klaar
om 10.30 uur, om 11.00 uur
bLogint het programma. De
informulicdag duurt lOt
1630 uur. Daarna is er nog

lijd voor een borrel en kan er
gezamenlijk worden gegclcn
(graag opgeven bij aanmel-
ding). De toegang kost f
11,50.
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Speciaal Corneille-aanbod!
Oiseau né du paysage' is de titel van bovenstaande Corneille-zeefdruk. Gemaakt in 1992 in een oplage van

200. Formaat is 86,5 bij 75 cm. Deze zeefdruk toont het Afrikaanse gezicht van de schilder.
Ter gelegenheid van de speciale Corneille-documentaire die de Humanistische Omroep Stichting

op 23 oktober uitzendt (zie ook het achtergrondverhaal in dit nummer), kunnen lezers van de Humanist
'Oiseau né du paysage' met een fikse korting aankopen.

Jaski Art Gallery geeft de lezers een korting van 200 gulden op deze zeefdruk van Corneille. U betaalt
geen f950,' maar de speciale prijs van 1750,- voor dit werk van de Cobra-schilder.

Dit aanbod geldt tot 15november 1992.

U kunt deze zeefdruk bestellen door het bedrag van f750,' over te maken op ABN.AMRO bank, rekeningnummer 47.13.34.199 ten nillnen van Jaski Art

Productions b.v" Nieuwe Spiegelstraat 27 in Amsterdam onder vermelding van 'Corneille zeefdruk.Humanist', (U kunt ook gireren: het gironummer van de

ABN.AMRO in Amsterdam is 8238. vermeldt dan bovenstaand bankrekeningnummer van Jaski Art Gallery plus 'Comeille zeefdruk.Humanist').

Het adres op uw bank. of giro<heque ui gelden als het adres waar het kunstwerk naar toe zal worden gestuurd. Mo(ht de (beperkte) oplage van de zeefdruk

onverhoopt zijn uitverkocht, dan wordt het gehele bedrag op uw rekening teruggestort. De bestellingen zullen op volgorde van binnenkomst worden

behandeld. Dus hier geldt: hoe sneller u bestelt, hoe meer kans u heeft dat dit Comeille-kunstwerk binnenkort aan uw muur prijkt. Wilt u nog informatie, dan

kunt u bellen metJaski Art Gallery: tel.nr.020.620l9l9.
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