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Wat maakt een humanistisch verzorgingshuis nou
eigenlijk humanistisch? Een goede vraag maar
toch moeilijk te beantwoorden. Els van Thiel ging
kijken in het Coornherthuis in Den Haag
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De gelden die het Steunfonds uit nalatenschappen, legalen en schenkingen
verkrijgt, komen terecht in een basisfonds. Het rendement van dit fonds, in de
vorm van rente en dividend, gaat jaarlijks naar het Humanistisch Verbond.
Daarvan worden de aktiviteilen gefinancierd op het gebied van het praktisch
humanisme. Het basisfonds zeil dient als een linanciële buller voor het HV en
blij" onaangetast. Voor meer informatie: Marga van der lans, tel.: 030-322786.

In het tweede deel van de milieuserie gaat het
speciaal over ons bedreigde natuur. Wat kunnen
en moeten we doen om uitzicht te hebben op een
schonetoekomst. Heel veel, dat wordt wel
duidelijk pagina 12

Na lange tijd van waarnemers, vervangers en
interims heeft het Verbond per 2 april weer een
direkteur. Hel is Joost de Vries. Efficiency en
kwaliteit slaan hoog in zijn vaandel. Een
kennismakendinlerview pagina 16

Aidan Chambers schrijft kinderboeken .
Velen - waaronder zeer veel volwassenen!-
kennen hem van zijn boek .Je moet dansen op
mijn graf".
Binnenkort verschijnt het lang verwachle nieuwe
boek van hem. Aanleiding genoeg voor Ingeborg
van Teeseling om drie dagen met de Engelse
schrijveroptetrekken pagina6
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BIJ DE TIJD BLIJVEN
Onze manier van leven en de maat-
schappij waarin wij leven zijn de alge-
lopen jaren ingrijpend veranderd. Méér
en dieper ingrijpend dan wij ons, denk
ik, bewust zijn. In sommige opzichten
dringen de effekten van die veranderin-
gen zich zo nadrukkelijk op, dat ze
niemand kunnen onlgaan. De verkeers-
opstoppingen en de spitsuren, de ver-
slonzing van de steden, de opmars van
de computer in verschillende gedaan-
les kan iedereen waarnemen. Dat men.
sen gemiddeld langer leven, dal hun
opleidingspeil. hun geografische en so-
ciale bewegelijkheid en de ontkerkelij-
king zijn gestegen, zijn feilen die we
vrijwel allemaal uil een of andere
nieuwsbron welen. Deze lijst kan met
meer voorbeelden worden uitgebreid.
Maar wat hier achter steekt en wat het
bij elkaar voor het bestaan van ieder
van ons en voor onze relaties tot elkaar
betekent- positief en negatief - dat is
veel minder duidelijk.

Dat isde belangrijkste reden waarom
de psychologie en de sociale weten-
schappen ons iets hebben te zeggen.
Uiteindelijk moeten wij ook wat zij te
zeggen hebben vertalen in de termen
van ons eigen bestaan om de betekenis
ervan te verstaan. In het vorm geven

aan een eigen levensstijl en in het in-
richten van de staat en de organisaties
waarin we samenleven en samen-
werken.

Op verschillende plaatsen in de wereld
zijn staten verworden tot louter machts-
instrumenten - van avonturiers of van
zieners-op andere plaatsen takelen ze
alleen maar af, op weer andere worden
nieuwe staats- en regeringsvormen ge-
smeed.ln al die gevallen blijkt het be-
lang en in de meeste gevallen het bitte-
re gemis van vrijwillige, onafhankelij-
ke, door burgers zeil gevormde en be-
stuurdeorganisaties. Zonder zulke vrij-
willige organisaties moet ontzaggelijk
veel van wat mensen in een moderne
maatschappij wensen te doen, te be-
hartigen en te ontvangen hetzij onge-
daan en onvervuld blijven, hetzij door
de staat worden opgeknapt - die dan
hel karakter krijgt van een moloch,

Nederland iséén van die gelukkige lan-
den die allang en breed een demokra-
tisch regeringsstelsel en een grote rijk-
dom aan vrijwillige particuliere organi-
saties hebben. Zo te zien staat ons in
dat opzicht niets meer te doen don ons
te baden in onze weelde. Een blik op
onseigenHumanislisch Verbond is

voldoende om te zien dot dat een te een-
voudige voorstelling van zaken is.
Zo kostbaar als de veelheid van vereni-
gingen en andere vrijwillige organisa-
ties in onze maatschappij is, zobelang-
rijk is het om ze bij de tijd te houden. Dat
wordt bemoeilijkt doordat de lange ter-
mijn-veranderingen in een maatschap-
pij zich geleidelijk en onder het opper-
vlak van het direkt waarneembare ple-
gen te voltrekken. Om die in het vizier te
krijgen, moet je goed lellen op de teke-
nen van de tijd - ook (juist}a\s ze zich
het duidelijkst bij andere dan je eigen
organisatie vertonen.

Ontkerkelijking is zo'n teken des tijds.
Het heeft niet alleen te maken met ge-
loofsverlies maar ook met een verande-
ring van levenspatronen in onze maat-
schappij. Het heelt veel te maken met
het feit dat mensen in onze tijd hun kon-
takten en relaties met anderen veel
minder dan een dertig jaar geleden zoe-
ken in gemeenschappen en veel vaker
in wat men open kommunikatienetwer-
ken is gaan noemen. Een toenemend
aantal mensen is minder bereid en ge-
neigd zich om redenen van traditie, ge-
lijkgezindheid of wat dan ook te binden
aan een groep, steeds meer mensen
(vooral jongeren) willen hun kontakten ~
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en relatfes zelf op een persoonlijke ba-
sis, van individu tot individu uitzoeken
en vormgeven.
Het laatste kan worden gezien als een
geaksentueerde vorm van zelfbeschik-
king. Het is ook een vorm die humanis-
ten in de loop der tijden niet oneigen is
geweest. Dat iSO.a. een verklaring voor
het feit dat van degenen die de beginse-
len van hel humanisme onderschrijven.
zoweinigen zich aansluiten bij het Hu-

monistisch Verbond (endat vooral jon-
geren dat zoweinig doen). Endal dus
ook bij een toenemende ontkerkelijking
het ledental van het HVniet of nauwe-
lijks stijgt. Alzitten we niet in heIzeIlde
schuitje als de kerken, we hebben wel
met dezelfde doling van de water-
spiegel te maken als zij.
Ook wij kunnen ons dus niet in weelde
baden. Ook wijmoelen ons juist afvra-
gen of er n6ást de vorm van de gemeen-

(INGEZONDEN MEDEDElING]

schappen die aantrekkelijk is vooreen
deel van de mensen niet een andere,
meer open vorm is die beter past bij de
verlangens en behoeften van een ander
deel van de mensen van deze tijd. En
hoe die twee met elkaar kunnen worden
gekombineerd. Een voortrekkersrol in
deze zou ons niet misstaan.

JonGlastra van Loon

Het Streekziekenhuis Walcheren is een algemeen ziekenhuis met 454 erkende
bedden, verdeeld over de lokaties Middelburgen Vlissingen. Ruim 900 mede-
werkenden zetten zich gezamenlijk in voor een patiëntgerichte zorgverle-
ning. Vrijwel alle specialismen zijn vertegenwoordigd. De organisatie is,
mede in verband met de nieuwbouw, die eind 1992 moet leiden tot koncen-
tratie van alle aktiviteiten in Vlissingen, volop in beweging. Middelburg krijgt
een modern geoutilleerde buiten polikliniek, waarin alle specialismen aan-
wezig zijn.

Bij de dienst geestelijke verzorging bestaat een vakature voor een

HUMANISTISCH GEESTELIJK
RAADSVROUW/-MAN
Het gaat om een tijdelijke aanstelling voor 8 uur per week, voorlopig voor de
duur van één jaar.

De werkzaamheden bestaan ondermeer uit:
- het leveren van een bijdrage aan de geestelijke verzorging ten dienste van

patiënten en familie;
- het meewerken aan de integratie van de geestelijke verzorging in het

geheel van de zorgverlening van het ziekenhuis;
- het. in samenwerking met kollega's, vorm geven aan het beleid van de

dienst geestelijke verzorging vanuit een visie op geintegreerde geestelijke
verzorging, gebaseerd op ieders eigen identiteit.

Gevraagd wordt:
- een (nagenoeg) afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidings-

instituut (H.O.I.);
- bereidheid tot kollegiale samenwerking met de geestelijke verzorgers van

rooms.katholieke en protestantse signatuur;
- inhoudelijke benoeming tot humanistisch geestelijk raadsvrouw/-man

door het Humanistisch Verbond.

Hal salaris bedraagt, gebaseerd op een full.time dienstverband. maximaal
f 5.290,- bruto per maand (schaal 10 BBRA); u wordt opgenomen in het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds.

Voor inlichtingen kunt u kontakt opnemen met mevrouw R. de Groot.
direkteur patiënte"lzorg. telefoon 01180 -85382 en mevrouw
drs. H.A. Kromhout, koördinalor van de humanistische geestelijke verzorging
in ziekenhuizen. telefoon 030 - 318145.

Een schriftelijke taak- en funktie-omschrijving is aanwezig en kan op verzoek
worden toegestuurd.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan de afdeling
Personeel & Organisatie van de Stichting Streekziekenhuis Walcheren,
Koudekerkseweg 88. 4382 EEVlissingen, onder vermelding van
"Sollicitatie.B" op de enveloppe.

Korrespondentie-adres: Postbus 640, 4330 AP Middelburg.

"" Stich~'" Streekz18kenhuisWalcheren
'1111'11[[1"1111'
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Het andere Israël
op radio & televisie

Drie radioprogramma's en een televisiefilm zendt de Humanistische
Omroep Stichting in de maand april uit over Israël. Over het andere
Israël: het Israël dat zich verzet tegen de officiële regeringspolitiek
jegens de Palestijnen.
Al eerder in februari van dit jaar was het eerst deel van de raclioserie
te horen, gemaakt door programmamaker Stan van Houcke. Ons
nadrukkelijk verzoek aan hel eind van die uitzending om Ie reageren,
resulteerde uiteindelijke in welgeteld 16meest positieve brieven en
telefoontjes.
Ook al beginnen steeds meer mensen Ie wennen acrn kritiek op
Israël's politiek, het blijft een kwetsbaar onderwerp dat met
zorgvuldigheid en objektiviteit behandeld moet worden. Heel
nauwgezet worden in alle vier de radiouitzendingen alleen maar
citaten uit joods-Israëlitische bron gebruikt - naast een recent
rapport van Amnesty International. Interpretaties en konklusies
worden aan de luisteraar overgelaten.
In de komende drie radioui tzendingen wordt een historische
beschouwing gegeven van de expansiepolitiek van Israël, die
gebaseerd is opde zionistische gedachte dat het joodse volk recht
heeft op het bijbelse Palestina.
Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de gevolgen die dat voor
beide partijen heeft gehad en nog steeds heeft. Maar ook aan het
identiteitsprobleem van de joodse Israëli's en het hall verborgen
konflikt, binnen Israël zelf.
Op televisie zenden we de film Ma'loul fète sa destruc1Îon" uit (zie
RTVaankondiging).
Nadat tien jaar geleden naar aanleiding van radio- en
televisieuitzendingen die we over Israël maakten een brandbom
naar binnen werd gegooid, heeft het Humanistisch Verbond in alle
talen over Israël gezwegen. Nu wordt dat zwijgen doorbroken. Niet
alleen omdat wie zwijgt uiteindelijk medeplichtig is, maar ook
omdat de diskussie alleen gevoerd kan worden als fei ten en
meningen aan de orde gesteld kunnen worden.

Rina Spigt (Eindredacteur Radiol

Wilt u reageren op deze programma's?
Schrijf of bel naar: Humanistische Omroep Stichting, Postbus 135,
1200AC Hilversum. tel.nr. 035-284689.

Gezamenlijke
bijeenkomst HV.AHI:
Levenmet onzekerheid - toch
een basis voor ethiek?
Debesturen vanHumanistisch Verbond
en "Algemeen Humanistisch Trefpunt'.
beleggen voorhet eerst eengezamenlij-
ke bijeenkomst. en wel op zaterdag 28
aprilI4.00-17.00uur in het Landelijk Hu-
manistisch Centrum, Oudkerkhof II te
Utrecht. Doel is leden en sympathisan-
ten van beide organisaties met elkaar
in diskussie te brengen over een levens-
beschouwelijk thema. Gekozen is voor
het ideeën-stelsel van de Noorse socio-
loog Johan Galtung, die de begrippen
"diversiteit" en "sybiose" centraal stelt
in zijn analyse over de instandhouding
van mens en wereld.
Prof. dl. H. Coenen, hoogleraar mens-,
maatschappij- en kultuurwetenschap-
pen aan de Universiteit voor Humanis-
tiek, en dl. '.C. van Noordwijk-van
Veen, voorzitter Wereld Natuur Fonds,
zullen ieder een inleiding verzorgen. Zij
zullen ingaan op thema's als (on)zeker-
heid in het dagelijks leven. de schei-
ding tussen persoonlijk en maatschap-
pelijk leven, de angst voor milieuram-
pen en de moed om te werken aan even-
wicht in de natuur. Welke rol speelt het
humanisme bij dil alles? Aan de hand
van stellingen bestaat gelegenheid
voor een publiek debat. onder leiding
van de voorzitters van HV en AHT,de
heren J. F. Glastra van Loon en J. van
Noordwijk.
De toegang is vrij. Wie zich uiterlijk 23
april voor deelname heeft aangemeld,
ontvangt tijdig een beknopte informa-
tiemap (gratis). Na alloop bestaat de
mogelijkheid om samen te gaan eten
(vooreigen rekening). Voorde reserve-
ring van het restaurant is het prellig om
uw welkome deelneming aan de maaI-
tijd eveneens tevoren aan ons te meI-
den. Ons telefoonnummer: 030-318145,
toestel 22.

HV komt met nota over
levensbeëindigend handelen
De Medisch-ethische Commissie van
het HVheeft zich het afgelopen jaar ge.
bogen over de nota 'levensbeëindigend
handelen bij wils-onbekwame pa-
tiënten, i.c. zwaardefekte pasgebore-
nen' van de KNMG-Commissie Aan-
vaardbaarheid Levensbeëindigend
Handelen.
In het Humanistisch Manifest wordt on-
der punt 3 gesproken van de wenselijk-
heid van een verdere ethische doorden-
king van o.a. euthanasie en van levens-
beëindigend handelen, anders dan op
verzoek van betrokkene. Met deze dis-
kussienota levert het HVeen bijdrage
aan die verdere ethische doordenking.
U kunt de nota bestellen door f 2,50
maal het aantal exemplaren dat u
wenst te ontvangen over te maken op
gironr. 58 t.n.v. Humanistische pers te
Utrecht. onder vermelding van 'nota Ie-
vensbeëindigend handelen'.
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HET GESCHREVEN EN
GELEZEN WOORD

DE ESSENTIE VAN DE
Engelse schrijver MENS
Aidan Chambers ZIT IN

moest huilen, de boeken waarin ik
mijzelfhel meeste lerugvond, bijna
allemaal in dal ene kastje stonden.
Toen werd ik aktievoerder. De hon-
derden stukgelezen bandjes ver-
huisden naar beneden en kregen
een ereplaals tussen Brokken, Ro-
mein en Rolh. Op verjaardagen gaf
ik ze kado en als er mei iemand iets
droevigs gebeurde, haalde ik daar
de Wijze Lessen uit. En al gauw
bleek dat er een harde kern van le-
zers bestond die net als ik liefheb-
bers waren. Mensen die elkaar von-
den als doorgewinterde fans van
hele goede kinder- en jeugdlitera-
luur. want dat was het wel degelijk.
We wisselden ervaringen uit en
vonden in elkaars voorkeurslijstjes
veel dezelfde namen lerug. Astrid
Lindgren, Cynlhia Voigl,Ouida Se-
best yen, Margaret Mahy en Aidan
Chambers.
Vooral voor de laatste ging ik zon-
der weerstand door de knieën. Zijn
'Dansen op mijn graf' behoort al ja-
ren tot mijn persoonlijke top-vijf.
Het boek gaal over helden, liefde,
gek worden, overgave en een daad
slellen. Het heeft een visie, die het
besle leent van allerlei filosofieën
en die verder uitwerkt. Je moet erbij
denken en je moet mee, naar het
diepste van je eigen ziel. Cliche's?
Zeker. Maar daarom niet minder
waar.
Dus reisde ik bij de eerste mogelijk-
heid die zich voordeed af naar
Stroud, Engeland, waar de schrij-
ver woont. En liet me in 3 dagen
inpakken. Waarvan akte.

Ieder mens is een collage. En een
mobiel. Een voortdurende bewe-
ging van toevallige gedachten. En
niemand slaagt er ooit in ze alle-
maal weer te geven, niet tegelijk of
een voor een of hoe dan ook. Litera-
tuur is onvolledige geschiedenis.
'Geschiedenis is een schakering.
Van tijdloze momenten', zegt T.S.
Eliat. Waarom proberen we het
dan, waarom ondernemen we de tot
mislukken gedoemde poging om
onze ervaring vast te leggen? Om-
dat - wederom Eliot - 'Iedere po-
ging. Een nieuw begin is, een aan-
va] op het vage. ,.

Ik weel nog goed hoe groot en vol-
wassen ik me voelde toen ik oud
genoeg werd geacht om de in de
bibliotheek het heiligdom van de
grote mensen plankjes Ie betreden.
Eindelijk geen belachelijke kinder-
boeken meer, nu was het tijd voor
De Literatuur. Dat ik vaak meer ge-
noot van wat onder het plakkertje
'lol 16 jaar' stond, verzweeg ik.
Want ik was een puber en wilde
hogerop. En dot betekende: mee-
doen in de grote wereld. Kinderboe-
ken vond men daar een beetje dom,
wat kinderachlig en zeker geen lite-
ratuur. Nee, dan de Echte boeken.
Vol Wijze Lessen en Beeldschone
Taal.
Dus ging ik ondergronds. Overdag
zonder plaatjes en 's nachts met. ln-
klusie! een speciaal geheim boe-
kenkastje voor de hele verboden zo-
ne. Totdat ik merkte dat mijn troost-
boeken, de boeken waarom ik
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"De Engelsen hebben een hekel aan
denken. Ik zie dat duidelijk als ik een
lezing geef. Ze luisteren beleefd, knik-
ken vriendelijk, en gaan daarna tevre-
den naar huis. Nadenken, laten door-
dringen wat je gehoord hebt, er echt
over praten, vinden ze niet interessant.
Het hele konsept van een idee is voor
hen onbegrijpelijk. Alles is hierzo prag-
matisch. Ikheb nooit begrepen waarom
mensen denken vervelend vinden. Voor
mij is het de meest natuurlijke aktiviteit
die ik kan plegen. Ikvind mijn lijf tame-
lijk lastig. Als ik kon, zou ik het afschaf-
fen. Maar denken vind ik heerlijk. Niet
vermoeiend of bedreigend, nee. Je leeft
in je gedachten, dat is waar je bent. Ik
moet dat bekennen dat ik een theorie
heb: dat mensen niet meer zijn dan de
som van de ideeën die ze over zichzelf
hebben. Vonnegut. Verder is er niets. In
denken zit je ziel. Of denken is je ziel,
dat weet ik niet. In 'Nu weet ik het' hou
ikme bezig met de vraag waar het 'zelf'
uit bestaat en of daar iets objektiefs
over te zeggen valt. Een stap verder dan
meningen en verwarring.
Ik denk dat het middeleeuwse begrip
'ziel' bij ons staat voor 'bewustzijn'. Het
lichaam is niet meer dan een deel van
dat bewustzijn. In mijn lichaam uit zich
mijn ziel. De manier waarop mensen
denken, beïnvloedt de manier waarop
ze eruit zien. Dat gegeven plus de erva-
ringen van de kijker bepalen de toe-
komstige relatie tussen twee mensen.
Dus het denken, het bewustzijn, leidt
onmiddellijk naar relaties en het waar-
om en hoezo daarvan. Denken, de ziel,
is de kern. Daar begint alles .•

Georganiseerde chaos
We zijn wat we willen lijken, dus moe-
ten we goed.nadenken over wat we wil-
len lijken. Vonnegut

• 'Lang weekend op drie manieren' was
het eerste boek dat over denken ging.
Over het begin daarvan, hoe denken tot
ontwikkeling komt bij een jongen van
16. Ik schrijf graag over het begin, ik
hou niet zovan eindes. Wat Dittoin dat
boek voor het eerst meemaakt. is dat er
verschillende soorten weten zijn, ver-
schillende vormen van bewustzijn. En
dat dat het verwarrendste is als een
vorm alomtegenwoordig is, zoals in dil
geval fysieke sensatie in een - ook al
eerste echte - vrijpartij. Wat zijn pro-
bleem is, is dat op zo'n moment het den-
ken het fysieke gevoelen aantast. Daar-
door voelt hij zich gespleten. Mijnhoofd
denkt verdomme gewoon door. houdt in
de gaten wat er gebeurt, net een lastig
verwend kind. Stil, woorden zijn net
keistenen, gedachten zijn net zandzak-
ken die mijn lichamelijk genieten te-
genhouden. Waarom?Hij weet nog niet
dat fysieke sensatie een vorm van den-
ken is. Hij heeft zich nog niet gereali-
seerd dat denken en leven para1elle er-
varingen zijn. 'Lang weekend ... ' gaat
over de vijf zintuigen en de pogingen
van het brein om daarmee om te gaan.
'Dansen op mijn graf' gaat over de emo-
tionele reakties op die zintuigen en we-
derom het brein dat daar uitleg en vorm
aan probeert te geven. Het gaat steeds
over die drie lagen. Ervaringen, het
denkproces en de emoties. Diezich alle-
maal tegelijkertijd ontrollen. Daarom
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heb ik zo'n moeite met de vorm. Ik zou
een manier willen vinden om wat op
hetzelfde moment gebeurt ook gelijk te
laten lezen. Dat lukt niet, jammer ge-
noeg. Dus is elk boek een ander aspekt
van wat het betekent om te leven. Den.
ken, ervaren, voelen. Waarbij voor mij
het denken dat het interessantst is, om-
dat het voor in het hoofd ligt en al het
andere beoordeelt en weegt. Het pro-
bleem zilnatuurlijk in alles wat je denkt
in je achterhoofd, je onderbewuste als
je het zowilt noemen. Dat beïnvloedt je
voor-denken zondat dat je daar echt je
vinger op kunt leggen. In mijn boeken
probeer ik al die facetten van een mens
tot één geheel te maken, zoals het in het
dagelijks leven ook is. Georganiseerde
chaos.
Literatuur is lulkoek, surrogaat, ersatz.
Het geeft een keurig beeld van het le-
ven, wat onzin is. Leven is slordig en
chaotisch en vooral onlogisch. Het is
één van de moeilijkste dingen om tege-
lijkertijd gedachten en gevoelens weer
te geven en de woorden en daden op
een dusdanige manier dat jij zeals lezer
als een eenheid ervaart.

Even aanraken
Standaardbagoge van de interviewer;
interesse en een velletje feiten. In dit
gevaL Aidan Chambers, 56, schrijver
van jeugdliteratuur. Vijfboeken in ver.
taling uit. 'Lang weekend op drie ma-
nieren', 'Hetgeheim van de grot', 'Tiran-
nen', 'Dansen op mijn graf en recente-
lijk 'Nu weet ik het'. Drie zilveren Grif-
fels, de hoogste prijs voor een buiten-
lands kinderboek. Verder korte verha-
len, toneelstukken en radioprogram-
ma's over kinderen en lezen. Samen
met echtgenote Nancy runt hij 'Signar,
waarin uiteenlopende ideeën over
jeugdliteratuur aan de orde komen. Do.
cent Engels en sinds kort ook uitgever
van een klein fonds waarin onder meer,
heel verrassend, Engelse vertalingen
van Nederlandse boeken.
Feiten dus. Waar je relatief weinig aan
hebt in het soort gesprek dat een inter-
view volgens mij hoort te zijn. Prikke-
len, uitlokken, luisteren, toetsen van ei-
gen ervaringen. Aan een uitermate ge-
spleten persoonlijkheid. Gereserveerd
en verlegen, die kijkt totdat hij genoeg
moed heeft verzameld omje even aan te
raken. "Datheb ikmet boeken ook. Asik
de bladzijde niet kan voelen is het net of
hij niet werkelijk bestaat."
Enstige, urenlange gesprekken. Af en
toe doorkruisd door een opmerking die
mij verlegen maakt,of zijn plotselinge
drang om van omgeving te veranderen.
Hotel. pub. kantoor, huiskamer, keu-
ken, weer een pub, forellenkwekerij,
auto. Een rondleiding. Dooreen in bloei
staand heuvellandschop en het hoofd
van degene die daarover schrijft.
Schrijft. schreel, geschreven.

"TooI is het enige dat je hebt. De enige
bevredigende gemeenschap die je kunt
hebben met jezelf of de ander is via de
taal. Dat is het enige dat je ooit zult
weten. Daarom is aandacht voor taal.
als schrijver. lezer of in het dagelijks
leven, het belangrijkste dal er is. Dat
wil niet zeggen dat het gaat om veel
woorden. Nik in 'Nu weet ik het' gaat

I. mlln boeken probeer ik alle
lacetten van een mens tot een geheel
Ie maken, zoals het I. hel dagelllkse
leven ook Is: georganiseerde chaos

steeds minder woorden steeds gecon.
centreerder gebruiken. Misschien is hij
uitendelijk wel dichter geworden. Het
uiteindelijke doel is de meest gecon-
centreerde vorm van taal die je kunt
bereiken. Wat ik bouw voor mezelf
noem ik een cluster. De zinnen, de re-
gels zijn net een mobiel beeldhouw-
werk van taal. Woorden die zich in en
uit elkaar vlechten en zigzaggen, die de
hele tijd in beweging zijn en steeds
weer nieuwe combinaties aangaan om
nieuwe zinnen te vormen. nieuwe bete-
kenissen. Dat is mijn idee van de we-
reld. Als ik zou moeten zeggen wat god
volgens mij is, dan is het dat; die hele
samengekronkelde voortdurend veran-
derende onvoorstelbare cluster van
woorden.

Kleine fragmentjes
"Mijn ideaal is een boek dat bestaat uit
hele kleine stukjes, die onafhankelijk
van elkaar staan en toch een eenheid
vormen. Misschien zelfs losbladige
hoofdstukken, die iedereen in zijn eigen
volgorde kan lezen, maar die deson-
danks hetzelfde verhaal vormen. Een
duidelijkere samenwerking tussen Ie.
zer en schrijver. Waarbij de lezer niet
meer het gemak heeft dat de schrijver
de chaos oplost. Zozithet leven ookniet
in elkaar, zal ik maar zeggen.
De hele maatschappij is steeds meer
opgebouwd uit kleine fragmentjes. We
zappen op de tv van het ene kanaal
naar het andere, hebben vaak niet meer
êén relatie maar meerdere, wonen op
verschillende plekken, reizen. Iedereen
krijgt stapels ervaringen, indrukken en
informatie voorgeschoteld waar hijzelf
een min ofmeer leelbaar en logisch ver-
haal van moet maken. De literatuur
volgt deze tendens. Hetzit inde lucht. Je
lezers zijn gewend geraakt zo te luÎste-
ren en te kijken. Dus wordt literatuur



beïnvloed door filmen televisie. Inmijn
boeken doe ik dus niets nieuws als ik
experimenteer met vorm. Ik reageer.
Ik geloof ook niet zo in nieuw, in origi-
naliteit. Wel in verrassing. Joycewordt
gezien als een vernieuwend schrijver.
Maar wat hijdeed was dat samenvatten
wat er al geweest was, maar op een
andere, verrassende manier. Einstein
deed hetzelfde. Al het materiaal dat hij
gebruikte was al tijden voorhanden.
Zijn genie bestond uit de vorm waarop
hij het bij elkaar bracht. Dewaarde er-
van, de uiteindelijke konsekwentie,
was dat het ons een nieuwe invalshoek
gaf, een andere ingang voor ons den-
ken. Dát was het innovatieve.

Spannende vorm
Vormis voormij heel belangrijk. Het is
dát aspekt van schrijven dat me geïnte-
resseerd houdt in het verhaal. Zonder
spannende vorm kan ik geen verhaal
schrijven. Dan gaat het me vervelen.
Elk materiaal vraagt om zijn eigen
vorm. En soms is die anders en verve-
lender dan ik wil. Daarom zit ik al we-
ken vast met mijn nieuwe boek, 'The
toll-bridge'. Ik zit in een hele saaie pas-
sage, maar ik weet dat ik hem moet
schrijven omverder te kunnen naar iets
waarvan ik bijna zekerweet dat het wel
leuk is. Maar op dit moment erger ik me
aan de vorm,wat het materiaal niet ten
goede komt.
Ikraak ervan in paniek. Dealiesomvat-
tende angst dat ik nooit meer zal kun-
nen schrijven. Die me ongetwijfeld
weer in de neurose zal brengen die het
mogelijk maakt deze klus tot een enigs-
zins bevredigend einde te brengen. Nu
voelt het alsof je half hebt overgegeven
en de rest maar niet wil komen. Een
afgrijselijk gevoel..

We eten. Goddank geen 'dinner', maar
een 'meel'. Nancykooktuit principe niet
en Aidan vindt het eigenlijk zonde van
zijn tijd. Maar de wijn is goed en al snel
blijkt de schrijver ookeen gedreven ver-
teller. De familiegeschiedenis in saig-
nante details, terug tot in de zeven-
tiende eeuw. De dames luisteren, la-
chen veel en pellen een sinaasappeL
Waar ze gedachtenloos op hetzelfde
moment de helft van aan de verteller
geven. Zonder velletjes. Het offer.
"Mooi getimed", zegt de schrijver
droog, "Ik wilde net gaan vertellen dat
de mannen bij ons thuis niets zelf hoef-
den te doen. Ik werd zelfs gewassen
door mijn moeder. Ook toen ik al in de
pubertijd zat." Een aanvulling. Op eer-
der die dag. "Mijn vader was dood-
graver. Bijons thuis werd niet gelezen,
wel veel gepraat. Honderden verhalen.
Enig kind met weinig kinderen in de
buurt. Ikwas een 'slow starter'. Konwel
lellers lezen, maar er geen woorden van
maken. De oorlog bracht daar niet veel
verbetering in natuurlijk. AIIe goede,
jonge leraren zaten aan het front en de
man waar wij mee achtergebleven wa-
ren toen we zo'n jaar of acht waren was
een echte klootzak. Hij sloeg. Hard en
vaak. Jaren waar ik soms nog wel eens
nachtmerries van heb.
Toen ik elf was verhuisden we en
opeens werd school een paradijs. Voor-

gelezen worden, slaan was verboden
en ik kreeg zelfs een vriendje. Die me
meenam naar de bibliotheek, waar ik
doodsbang voorwas. Die stilte en aldie
boeken. Waar moest je beginnen? De
angst ook dat ik ze zou beschadigen en
weer gestraft zou worden.

Beschermheer
Ikwas twaalf toen me voorhet eerst iets
overkwam wat later nog vaak zou ge-
beuren. Ik kreeg een beschermheer.
Een leraar in dit geval, die me aardig
vond en had besloten dat hij dit kleine
jongetje wel eens verder zouhelpen. Tot
op dit moment zijn er mensen zoals hij
geweest. Iets dat ik nooit heb kunnen
verklaren. Ik ben niet uitzonderlijk in-
telligent, spannend ofmooi.Maar altijd
waren er anderen die zich met hun volle
gewicht voor me inzeilen. Alle banen
die ik ooit gehad heb, zijnme aangebo-
den. Terwijl ik de diploma's niet had,
niet slaagde voor de testen, die erva-
ring miste. Blijkbaar zagen ze iets is

SchriJv.n obl.ktl, •• n het d•• k•• ,
haalt d•••••• 11•• aar b••••. Z.da. d.
I.z.r ka. b.grl)p •• h•• d. p.rs ••• I.
h.1b•• k•• dus Is.M•• pral.n ku. J.
dal ••• 1tb.relk ••

mij. Ik heb nooit begrepen wat.
Die leraar bracht me de techniek van
het lezen grondig bij, stimuleerde me
en stuurde me naar de middelbare
school. Daar ontmoelle ik de grootste
invloed van mijn leven. Een leraar En-
gels voorwie literatuur het centrum van
het universum was. firnadopteerde me,
zogezegd. Hijmaakte een echte literai-
re lezer van me. Boog mijn intuitieve
karaktereigenschappen om in zelfbe-
wuste. Maakte een denkend mens van
me. Liet me dingen lezen en schrijven,
struktureel en met grote aandacht voor
de tekst. Ozzie in 'Dansen op mijn graf'
is een portret van hem. Ik bewonderde
Jim.Hoe bang ik ook voor hem was. Hij
was ervan overtuigd dat elk intelligent
mens iets te vertellen heeft over een
tekst die hij heeft gelezen. Endat liet hij
je dus doen. Argumenteren, uitleggen,
weerleggen, erover schrijven. Je moest
hem van repliek dienen, op je stuk leren
staan. Het ontwikkelen van een kritisch
bewustzijn. En ik wilde leren en zag dat
hij me kon helpen.
In het laatste jaar van de school besloot
Jim dat ik moet gaan lesgeven. Dus
ging hij naar mijn ouders en regelde
het. Zo ging dat. De school was god,
zeker voor mensen als mijn ouders. En
eigenlijk beviel het idee ze wel. Ze za-
gen heel goed dat het een manier was
om uil de mijn te blijven. En ik? Ikwist
dat ik lesgeven leuk vond en dat ik er
goed in was.
Als prefekt op school had ik dat al regel-
matig gedaan als de leraar weg moest.
Ook dacht ik dat leraren lange vakan-
ties hadden en om vier uur naar huis
konden. En dus leek me dat een goed
beroep om te kombineren met schrij-
ven. Dat schrijven was een geheim
plan. Ik had het niemand verteld, om-
dat ik wist dat ze zouden zeggen dat ik

niet slim genoeg was. Dat heb ik zelf
ook heel lang geloofd. Daarom ver-
scheen mijn eerste echte boek pas toen
ik al in de veertig was. Vlak daarvoor
stierf firn.Het spijt me nog steeds dat hij
het net niet meer heeft kunnen lezen.

Tuin achIer de muur
Auteurs kiezen verhalen uit, schrijvers
worden gekozen door het verhaal. Dat
geloof ik. Behalve 'Lang weekend .. .' is
er niet één verhaal dat ik geschreven
heb, dat ik zelf ookzou hebben uitgeko-
zen. Van 'Lang weekend ... ' heb ik ge-
noten omdat het een technische explo.
sie was. De eerste keer dat ik bewust
dacht: 'Laat ze de ziekte krijgen, ik doe
wat ik wil hoe ik het wil.' Dus zit daar
alles in, zonder kontrole. Een heel pu-
beraal boek, een eerste keer neuken.
Maar over het algemeen weet ik niet
waarom ik de boeken moet schrijven
die ik schrijf. Het is gewoon zo.
In mijn hoofd, en soms ook fysiek te
voelen, is er altijd een soort muur ge-
weest. Een dikke scheidslijn tussen mij.
zelf en wat ik zou kunnen en willen
schrijven. Ik heb altijd het idee gehad
dot ik een goed schrijver zouworden als
ik moor over die muur zou kunnen kij-
ken. Dat daar mijn uiteindelijke ver-
haal ligt en dat alle verhalen die ik nu
schrijf oefeningen onderweg zijn. Daar
word ik af en toe gek van. De onmoge-
lijkheid. De angst dat ik er nooit door-
heen zal komen. Alhoewel er wel mo-
menten waren dat ik even leek te kun-
nen ruiken aan de mogelijkheden. Ik
schrijf niet makkelijk, integendeel.
Maar heel soms loopt het zo uil mijn
pen. Die korle geluksmomenten associ-
eer ik slerk mei de luin achter de muur.
Zelfvertrouwen, geloof in je mogelijk-
heden.
'Boezemvrienden' was een term die on-
der woorden bracht wat ik gewild had
zolang ik me kon herinneren: een totale,
absoluut trouwe, altijd aanwezige
vriend, die nooit iets voor mij zou ver-
bergen net zo min als ik voor hem. Er.
gens daarbuiten is iemand die op zoek
is naarmij, net zoals ik opzoek ben naar
hem. Een jongen met een blik vol tover-
bonen. Als David en Jonathan - elkaar
liefhebben als je eigen ziel. Dat was
zo'n moment. Maar over het algemeen
vind ik schrijven vreselijk.
Dewoorden deugen niet. Ze zeggen niet
wat ik wil dat ze zeggen. Ze liegen. Ze
verbergen de waarheid. Ik lees de
woorden en ik voel wat ze zouden moe-
ten zeggen, maar ze doen het niet. De
echte betekenis ligt erachter verscho-
len. Het zijn net stenen. Ze vormen een
muur. Eenmuur die aan hetoogonttrekt
wat erachter gebeurt. Je hoort gedemp-
te geluiden, maar je kunt niet echt,
nooit echt, begrijpen wat ze betekenen.
Wat opgeschreven is zegt nooit genoeg,
legt helemaal niets uit. - ..- Je wordt je
eigen ruwe materiaal. Je moet naden-
ken over wat je was en vormgeven aan
wat er met je is gebeurd. Door dat te
doen lijk je jezelf anders te gaan zien.
Dit mozaiek van de ikdieikwas.

La.ge donkere nachl
.'Lang weekend .. .' en 'Dansen op mijn
graf' zijn Iwee kanten van hetzelfde ver-
haal. 'Nuweet ikhet' en 'The toH-bridge' ••
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ook. 'Tirannen' en 'Het geheim van de
grot' zijn tussenboeken en tellen voor
mij niet echt mee. Op de een of andere
manier weet ik heel zeker dal er zes
boeken zijn die ik moel schrijven. Als ik
de lijd heb. Nee, dat is geen kwestie van
lot. Meer een gegeven. Werk dat moet
gebeuren. Een lange donkere nacht van
werk dat gedaan moel worden. Enals je
geluk hebt begrijp je aan hel eind ervan
wal je echl kunt en wat de reden ervan
was. Ik moet doorgaan. Stoppen is een
verraad aan de energie en het denken
dal ik geslopt heb in hel voorgaande.
Vrijheid van keuze? Daar geloof ik niet
in. Al was het alleen maar praktisch
gezien. Als ik niel schrijf word ik nog
vervelender dan ik al ben. En ziek bo-
vendien. Dus keus? Nee.

Schrijven objektiveerl denken, haalt de
essentie naar voren. Zodal de lezer kan
begrijpen hoe de persoon in hel boek
denkt en dus is. Met praten kun je dal
nooit bereiken. Praten is niel in staat tol
eenzelfde hoogte van koncenlratie te
komen. Daarom blijft het boek ookaltijd
beslaan volgens mij. Aldat gezeur over
het verdwijnen van de literatuur is on.
zin. De essentie van de mens zit in het
geschreven en gelezen woord. En hoe
ingewikkelder de maatschappij wordt,
hoe meer we de taal nodig zullen heb-
ben om ons enige helderheid Ie ver-
schallen. Verhalen zijn een fundamen-
tele vorm van denken, van filosofie
zelfs. Omdat ze gaan over waarom
mensen doen wat ze doen. En omdat ze
vragen oproepen ten aanzien van onze

eigen houding in een soortgelijke situa-
tie. AbstrakIe vragen in een konkrete
vorm gegoten, zodat iedereen ermee
overweg kan. Dat is fundamenteel.
Daarom vertelt iedereen verhalen over
wal in zijn bewustzijn het meest speelt.
Ikdoe dat ook en werk een fantasie uil.
Koppel het nieuwe. het ontdekkende
van een zestienjarige aan de ervaring
die ik heb overgehouden van zoveel
jaar meer nadenken. Een eerste erva-
ring gekombineerd met geschiedenis.
Ons aller ideaal: dát nog eens overdoen
met de kennis die je nu hebt."

• Alle teksten in kursief zijn fragmen-
ten uit de boeken van Aidan Chambels

Mensen kunnen niet anders dan twijfelen,
omdat ze zo weinig weten en begrijpen

met hem ofhaar naar bed zouwillen.
Pas daarna koml de kwestie van de
vriendschap. Iedereen die seksueel
wordt afgewezen, zoals Nikin dit
boek, verliest iets. Demogelijkheid
omde ander op dat nivo te leren ken-
nen. Wehebben pijn om iets dat we
verloren hebben, terwijl we hel zells
nooit gehad hebben. Maar het idee
van de mogelijkheid maakt dal de
afwijzing een gevoel van inkom-
pleet-zijn oplevert. "

Ookgaat "Nuweet ik het" overreli.
gieen Iwijfel. het dagelijks leven en
degeschiedenis en (de zin van dit
alles).
Ik heb broeder K.gezegd dat ik vol-
gens mij atheïst ben. Hijzei: Dan
kunnen we tenminste proberen je te
helpen een goede atheist te zijn. Ik
zei: Wat is dat, een goede atheist? Hij
zei:Hetzelfde als een goed chris-
ten ... iemand die twijfelt. Ikzei:
Twijfelt u? Tuurlijk, zei hij. God zij
dank wel! Ik zei: Waarom God zij
dank? WiJtuniet liever zeker van uw
zaak zijn?Hij zei: Graham Greene
zegt ergens in een van zijn boeken:
"Deene gelovige isal bereid om de
andere gelovige te bestrijden van.
wege de schaduw van een geschil-
punt. De twijfelaar bestrijdt alleen
zichzelf. ",.Ikwerd monnik toen ikze-
sentwintig was. Religie had me al-
tijd al geïnteresseerd, omdal de gro-
te vragen me bezig hielden. Thuis
hadden wegeen geloof en ikwilde
weten wat het christendom te mel-
den had, dus las ikveel. Theologie,
geschiedenis. Kloosters vond ikaan.
trekkelijk omdat alles daar met tekst
te maken leek Iehebben. En ik trofer
ookandere liefdes aan. Het theater
inde rituelen, de geheimzinnigheid,
de koncentratie, de stilte, de een-
zaamheid, de muziek.

of seks, de fysieke koncentratie, het
fysieke penetreren, noodzakelijk is
vooreen echie, volledige relatie tus-
sen mensen. Hebje die energie no-
dig? Ikwil dat mensen daar over na-
denken. Het is een meditatieover
iets waar we bewusl ofonbewusl al.
tijdmee bezig zijn. Elke keer als je
iemand ontmoet, vraag je je af ofje
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schreven zij
voor de eerste keer

...en toen
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HIVOS Humanistisch Instituut voor OntwiKkelingssamenwerking
financiert o.a. alfabetiseringsno-ojccten. Voor meer informatie: -..

C. ••••

Sinds een paar dagen ligt Cham-
bers' laatste boek "Nuweel ik het" in
de boekhandel. Het iseen verhaal
over liefde, vriendschap en seks. "AI
mijn boeken gaan over vriendschap
en seks en de grenzen en overeen.
komsten daartussen. In "Nuweel ik
hel" heb ik het over de status van de
seksualiteit. Devraag in dat boek is
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HIVOShoudt maand aktie voor alfabetisering
Dit jaar is uitgeroepen tot hel Interna-
tionaal Jaar van de Alfabetisering.
Daarom organiseert HIVOS.hel Huma-
nistische Instituut voor Ontwikkelings-
samenwerking, een reeks aktivileilen
waarin aandacht wordt gevraagd voor
het probleem van het analfabetisme in
de derde wereld.
Ondanks allerlei campagnes is in ont-
wikkelingslanden vaak meer dan de
helft van de bevolking analfabeet. Dat
probleem is volgens HIVOS alleen op-
losbaar als die campagne zich niet eks-
klusief richten op lezen en schrijven.
maar ook sOCÎaal-ekonomisch en maat-

In mijn eerste baan als leraar kwam
ik terecht op een school waar tegelijk
elf nieuwe docenten werden aange-
nomen. Een heerlijke tijd. Omdat ne-
gen ervan christenen waren, diskus-
sieerden we eindeloos over theolo-
gie en de reden van het universum.
Harde, stimulerende, lol verder den-
ken aanzeIlende gesprekken. En ik
maar roepen dat godsdiensl onzin
was en dat God niel beslond. Uilein-
delijk kregen ze me met een logisch
argumenl in een hoek. Zezeiden:
"hoe kun je welen dal hel onzin is als
je het nog nooit hebl willen erva-
ren?" Dat leek me valide. Toen be-
greep ikdat zowel een hoger doel als
logica walgelijk tiranniek kunnen
zijn. Dus hen ik eens voorzichtig
naar de kerk gegaan. SmelIs and
bells. I loved it. Weinig preienties,
gewoon een samenkomst van gelijk-
gestemde, aardigemensen. Ende
taal! Debijbel. de psalmen. Dat is
hel mooisle Engels dal er is. In het
kort, het begon me te fascineren.
Ende mensen waren denkers,le-
zers, wetenschappers. Geen dogma
Ie bespeuren. Waarom geloven men-
sen al dat gedaas over God?En hoe
voelt het om dat te geloven? Wat
voor effekt heeft het op je? 1kwil
maarzeggen, zelfsintelligentemen-
sen gaan ervoor door de knieên. Ik
wilde het meemaken, ervaren. En
dal kan ik maarop één manier: hele-
maal. Geloof, zei hij, moet je bele-
ven, alsjeerietsvan te weten wilt
komen. Jemoetje eigen laboratori-
um zijn, je eigen gereedschap, je ei-
gen specimen. Alsjeerecht iets van
wilt begrijpen, dan moetje observe-
ren hoegeloof bij jezelf werkt.
Via via hen ik loen in een kloosler
terecht gekomen, waar ik zeven jaar
zat toen mijn liefde voor Nancy een
mooie aanleiding was omermee op
te houden. Tewas er monnik naast je
gewone dagtaak, in mijn geval het
lesgeven. Voormij dé manier om tol
de kern van de ideeën Ie komen en ze
te testen. Push it 10 Ihe extreme.

En als ik voel dat ikophetpunt sta
om de zin van dit alles te vatten, ver.
bleekt het en is weg, en blijft erenkel
een diep verlangen achterom het
weer terug te voelen komen. de

schappelijk belere perspeklieven
scheppen voor analfabeten. De ak-
tiemaand omvat o.a. een internationale
konferentie in Den Haag (23, 24 en 25
april), een publieksmanifestatie in
Utrecht (27 april), bezoek van verle-
genwoordigers van alfaheliserings-
organislies uit zes landen, de radiose-
rie Standplaats Honduras (vanaf 6 april
bij de VPRO), plaatselijke informa-
liebijeenkomsten en speciaal informa-
tiemateriaal zoals een themanummer
van het HIVOS-kwartaalblad.
HIVOS steunt in verschillende landen
alfabetiseringsprojecten van partiku-

kracht ervan te ondergaan, de ont-
zetting. - ... -Moest weerdenken
aan de tijdeloosheid ervan, hoe ik in
het hart van de dingen scheen te
kunnen kijken en het mysterie van
het heelal leek te kunnen doorgron-
den. Moest weerdenken aan het gei-
le verlangen om erin onder te gaan,
erin klaar te komen, me erin te ver-
liezen. Mensen kunnen niet anders
dan twijfelen, omdat ze zoweinig
weten en begrijpen. Tochgeloof ik
niet dat ik een toevallig ongelukje
van de natuur ben. Daarvoor zit er te
veel logica en geheimzinnigheid in
de mens en de wereld. Mensen zijn
ergens van gemaakt en dat iets is
niet alleen maar stof. We zijn onder-
deel van een groter bewustzijn, dat
zeggen zelfs de wetenschappers. We
zijn niet zomaar ergens vandaan
geëvolueerd. En zelfs als dat zo is,
heelt er ergens de kiem, de gedachte
van dit alles ge legen. Niet dat het
rneerg bezig houdt, want ik ooner.
En het belangrijkste is dat je door-
gaat mei er te zijn en daar vorm aan
te geven. Geloof heelt temaken met
besluiten watje inje eigen ogen be-
tekent. En als je dat eenmaal weet,
dan moet jeer iets meedoen. Ikmoet
worden en zijn wat ik ben. In mijn
geval is dat schrijver. En ik vermoed
zelfs dat dat mijn bestemming is,
hoe eng dat woord ook klinkt. Dil
schrijven is mijn stukje van de puz.
zei. Het is mijn verantwoorde-
lijkheid. Ikhoef geen fantastisch
boek te schrijven, maar ikmoet het
wel proberen. Falen is minder erg
dan niet proberen.

Een goed boek is altijd subversief.
Het hoort zaken ter diskussie te stel-
len en de lezer voor te bereiden op
het stellen van vragen. Dat geldt
vooral voor kinderboeken. Belang-
rijke boeken maken je onrustig, la-
ten je twijfelen. De rest is tijdverdrijf.
Elegant boredom."

liere organisaties waarin inkomens ver-
betering, gemeenschapsontwikkeling,
organisatie en emancipatie een be-
langrijk onderdeel vormen. In Hondu-
ras bijvoorbeeld waar op het platteland
3 op de 4 mensen analfabeet zijn. Meer
informatie over de akliemaand: HIVOS,
Raamweg 16, 2596 HL Den Haag.
Tel.m.: 070-3636907.

Zomerschooi Moral
Counseling te Brussel,
30 juli-ij augustus
DeVrijeUniversiteit Brussel (VUB}ende
Universiteit voor Humanistiek (UvH)or-
ganiseren in de week van 30 juli tot 4
augustus een zomerschool over geeste-
lijk werk. Deze kursus is van belang
voor mensen uit de praktijk van het hu-
manistisch geestelijk raadswerk, maal.
schappelijk werk, vormingswerk, vor.
mingsonderwijs, enzovoort. Ook voor
degenen die meer vanuit een theoreti-
sche invalshoek zich bezighouden met
vragen van zingeving en levensbe-
schouwing. biedt deze kursus voldoen-
de aanknopingspunten.
Een tiental hoogleraren en universitai-
re docenten van beide universiteiten
zullen de colleges verzorgen. Een
drietal thema's krijgen speciale aan-
dacht:
aktualisering van de Verlichlingslilo-
solieën; de invulling van de professio-
nele identiteit van de geeslelijk wer-
kers en de rol van de geestelijk werker
bij achterstandsgroepen.

In de ochtenden worden er steeds weer
(plenaire) colleges gegeven. De voer-
taal is Engels. In de middagen worden
werkgroepen per taalgroep georgani-
seerd. In kleine groepen wordt een ak-
tieve deelname van de deelnemers na-
gestreefd. Aansluitend volgt elke dag
een reeks kulturele aktiviteiten die de
deelnemers de kans geeft diverse facet-
ten van het humanisme te ontdekken.
gedurende de zomerschool zullen deel.
nemers worden ondergebracht op de
Campus van de Vrije Universitet Brus-
seL De kosten bedragen f 835,- ink!.
kultUrele aktiviteiten, overnachtingen
en alle maaltijden. Verdere informatie
en opgave voor deelname kan worden
gericht aan: Universiteit voor Humanis-
tiek, t.a.v. Zomerschool Moral Counse-
ling, Van Asch van Wijckskade 28, 3512
VSUtrecht tel. 030-312674.

HVB-Kernendag
Op zaterdag 21 april wordt
weer de halfjaarlijkse ker-
nendag van het Humanis-
tisch Vredesberaad gehou-
den. D~ze dag begint om
10.30uur en eindigt om 16.00
uur. Plaats: Kleine Drift 35A
in Hilversum.
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Het gaat bar slecht met de natuur en
met het milieu. Wereldwijd maar
zeker in Nederland. één van de
meest vervuilde landen. Deuitbui.
ting van natuur en milieu stuurt ons
regelrecht af op een ekonomische
ramp. Dat weten we wel. maar we
willen er nog niet echt aan. Want
dan moeten we er wat voor laten,
moeten we ons denken en doen
drastisch veranderen. Zo'n ekologi.
sche revolutie is de enige mogelijk-
heid om te bereiken dat Nederland
nog generaties lang mee zal kun-
nen. Daarvoor is het nodig dat zo
snel mogelijk wordt ingegrepen.
Want later is te laat.
Reden genoeg voor de redaktie van
de Humanist om een serie artikelen
te publiceren die systematisch in-
formatie geeft over hoe het er nu
voor staat met de natuur en het mi-
lieu. Enwat we kunnen en moeten
doen om een uitzicht te hebben op
een schone toekomst. Overigens
worden de visie en de standpunten
in deze serie niet noodzakelijker.
wijs gedeeld door het bestuur van
het Humanistisch Verbond.

De tekst van deze serie is ontleend
aan het boekje ..Leven en later Ie.
ven. pleidooi voor een schone toe.
komst". een prima boekje dat is uit.
gegeven door vier natuur- en mi-
Iieuorganisaties: Natuurmonumen-
ten. Natuur en Milieu. de Vogelbe-
scherming en het Wereld Natuur
Fonds.
We kunnen ons voorstellen dat u
niet zolang wilt wachten tot de ge.
hele tekst in de Humanist is ver.
schenen. Ukunt dan zelf een exem-
plaar van het boekje bestellen door
f 12.50per exemplaar over te ma-
ken op girorekening 3150252ten na-
me van Milieuboek te Amsterdam
onder vermelding van ..boekje La.
ter Leven".
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In de afgelopen jaren is hel regerings-
beleid vooral gericht geweest op hel
verkleinen van hellinancieringstekort.
In de strijd tegen dat tekort zijn belon-
gerijke suksessen geboekt. Het zou de
regering nu sieren om in de komende
regeerperiode met dezelfde bevlogen-
heid initiatieven te ontwikkelen op het
gebied van herstel, behoud en ontwik-
keling van de natuur. Anders zal ook
dàl tekort tot grote problemen leiden.
Geen tekort dat nu in percentages van
hel nationaal inkomen is uit tedrukken.
Moor eerder een tekort, dot een aantos-
ting beteken! van de kwaliteit van hel
leven in ons land en dol onherstelbaar
is. En juist de noluur is voor veel men.
sen dé inspiratiebron. een rustpunt in
een jachtige wereld. Sterker nog: de ba-
sis van ons bestaan.
Overigens is menselijk eigenbelang
niel de enige reden voor natuurbescher-
ming. Hoe nuttig de naluur ook voor ons
is als drager van essentiële ekologi-
sche processen. als leverancier van
grondstoffen. medicijnen. produktenen
als rekreatieterrein. de natuur heeft op
onze planeet ook een recht van bestaan
dat niet alge leid is van haar nut voorde
mensheid. Noem het: hel "eigen recht'"
van de natuur om te beslaan. De aan-
wezigheid van een gezonde natuur is
geen luxe. het is pure noodzaak. En we
zouden het bijna vergeten, maar Neder-
land heeft door zijn vruchtbare bodem
en groeizame klimaat de basisvoor-
waarden voor een uilbundige. krachti-
ge natuur. Juist nu zijn er mogelijkhe-
den om die versnipperde en gekooide

natuur weer de ruimte Ie geven - lan-
den met een armere bodem en harder
klimaat krijgen de herkansing niet
eens. Nederland wel: een reden lemeer
om die kans vo~ledig te benutten.

Ekologische ruggegraal
Een schoon milieu is niet voldoende
voor de leefbaarheid in ons land. Daar-
voor zijn ook een gaaf en gevarieerd
landschap en 'n rijk planlen- en dieren-
leven noodzakelijk. En hel valt helaa;;
niet te onlkennen: de natuur in Neder-
land is zo hard achteruit gegaan dal we
er niet meer komen met het in stand
houden van wat er nog aan de natuur
over is. De beslaande bossen en natuur-
gebieden moeten worden aangevuld
met nieuwe gebieden. Samen met de
bestaande naluur moeten die nieuwe
gebieden onderling verbonden worden
lol een "ekologische hoofdslruktuur":
de ruggegraat van de Nederlandse na-
luur. Hier moet de natuur zich op eigen
kracht kunnen ontwikkelen en hand-
haven.
Hel spreekt voor zich zelf dat in die rug-
gegraal geen plaats is voor industrie,
woningbouw, intensieve landbouw en

nieuwe wegen. Maar het weren van dat
soort zaken is niet voldoende. De pro-
cessen waarmee de natuur zich zelf
vorm kan geven moeten worden her-
steld. De gebieden in de ekologische
hoofdstrukluur moeten daarvoor vol-
doende afmeting hebben en op de juiste
plaatsen liggen en tevens moet een
stringenl milieubeleid worden ge.
voerd. Alleen op die manier krijgen we
een kansrijk starlpunt voor een nieuw
beleid. Wat hoort er in die ekologische
hoofdstruktuur thuis? In elk geval:

- onze ondiepe wateren en moerasge'
bieden, de wetlands. Zij zijn kenmer-
kend voor de Nederlandse natuur en
vervullen talloze belangrijke funkties
(o.a. het reguleren van de waterhuis-
houding, water zuivering. kraamkamer
van talloze vissoorten, voedsel-, rust-
en ruigebied voor miljoenen vogels).
Meer dan honderd van onze wetlands
zijn zelfs van internationaal belang: als
een van deze gebieden verloren gaat,
heelt dal gevolgen lot ver over onze
landsgrenzen (van zuidelijk Afrika tot
Noord-Canada en SiOOrie). Op korle ter-
mijn is een daadwerkelijke bescher-
ming van al onze wetlands noodzake-
lijk, en zeker van die internationaal be-
langrijke gebieden.

- hel Nederlandse duingebied dat, on-
danks de vele aanslagen die erop ge-
pleegd zijn. wal betreft rijkdom, uilge-
strektheid en verscheidenheid zijn ge-
lijke in Europa niet kent. Een nationaal
beleid is nodig ';lm de waarde van de

- debosgebjeden. Zoals wij die kennen
wordt hel karakter daarvan in de eersle
plaats bepaald door levende (ol zells
stervende) bomen. Maar in een natuur-
lijk bos maken natuurlijke dynamische
processen de dienst uil: leven, afster-
ven, bouwstoffen terugwinnen en
nieuw leven. En het is de naluur zelf die
bepaalt wanneer en waar die proces-
sen zich afspelen. Bomen worden niel
omgehakt maar sierven van ouderdom,
door slorm ol door bliksem. Dode bo-
men worden ook niet weggehaald,
maar worden langzaam door de naluur
opgeruimd en geven voedsel en be-
schuItingaan talloze dieren en planten.
Dergelijke processen krijgen in ons
land nog veel te weinig kans. Het is dan
ook noodzakelijk dat daar, zeker in een
aantal bossen, verandering in komt: de
natuur moet daar haar gang kunnen
gaan.
Een belangrijke voorwaarde voor een
suksesvol natuuronlwikkelingsbeleid
zijn soortenbeschermingsplannen. Dat
zijn gedetailleerde plannen, die erop
gericht zijnde knelpunten voor een aan-
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droogvallen bij lagere waterstand. Het
resultaat zal de terugkeer zijn van een
landschap dat in het verleden normaal
was: een rivier begrensd door fraaie
bossen waarin talloze planten en die-
ren leven. Maar ofwe met ons vervuilde
rivierwater daar ook dieren als de oller
weer kunnen terugkrijgen, is nog maar
de vraag.

Cultuurhistorische en
landshappelijke waarde
De Nederlandse natuur is voor het
grootste deel "half-natuurlijk" van oor-
sprong, waarbij menselijke aktiviteiten
bepalend zijn voor de aan- of afwezig-
heid van de verschillende planten en
diersoorten. De huidige blauwgraslan-
den, heidevelden en rietlanden zijn het
resultaat van traditionele vormen van
landbouw. Ook zeldzame landschap-
pen. soms van internationale beteke-
nis, zoals trilvenen, stuilzanden en de
vochtige graslanden met hun rijke wei-
devogellauna zijn zulke half-natuurlij-
ke landschappen. Degevarieerde land-
schappen in het oosten van ons land,
vele landgoederen verweven met nog
kleinschalige landbouwbedrijven,
bieden naast een grote landschappelij-
ke en kultuurhistorische waarde geluk-
kig nog steeds plaats aan veel plant-en
diersoorten.
Zulke half-natuurlijke landschappen
ontlenen hun huidige waarde aan het
leil dat zij vaak plant- en diersoorten
herbergen die in Nederland geen echt
natuurlijk lee/gebied meer vinden. Ook
hebben ze vanwege hun ontstaansge-
schiedenis kultuurhistorische waarde.
Deze landschappen dienen behouden
te blijven en niet te worden opgeofferd
aan wegen- ofwoningbouw, landbouw
ol industrie. Ten aanzien van het be-
heer van zulke gebieden moeten echter
keuzen worden gemaakt: traditionele
methoden voortzetten (behoud van de
aanwezige waarden) ofproberen ookin
dit soort halfnatuurlijkegebieden welo-
verwogen natuurontwikkeling mogelijk
te maken.

Schoon water
Nude konsument steeds vaker direkt te
maken krijgt met de achteruit hollende
kwaliteit van het (drink)water in ons
land, verbreedt zich het draagvlak voor
ellektieve maatregelen om de kwaliteit
snel te verbeteren. Vervuiling door fos-
laat, verdroging van de natuur, steeds
zoutere grote rivieren en daardoor een
steeds zouter IJsselmeer. Dat zijn zulke
ingrijpende zaken, dat passende maat-
regelen nu dringend noodzakelijk zijn.
We noemen: terugdringing van de lo-
zingen van fosfaten en stikstofverbin-
dingen met 75 tot 90 procent per 1995,
inplaats van de door de regering voor-
gestelde 50procent, terugdringing van
de afwatering en de beregening van
landbouwgronden met grondwater, het
weer op peil brengen van de natuurlijke

Juist nu zlln er mOlelllkheden om die
•• rsnlplI8n1een lekDolde naluur
weer ruimte te I8Ien • landen met een
armel8 bodem en banier klimaat
Iul)Ien die berllanslnl niet eens

.-. ~.
•.,

--dierenals voor de waterbewoners.
Het netwerk van verbindende land-
schapselementen moet dus hersteld en
uitgebreid worden. Dat betekent o.a.
meer wildpassages over snelwegen en
langs kanalen en het beschermen van
bermen, dijken, boomsingels en kleine
bosjes. Het met elkaar in verbinding
staan van natuurgebieden en -ge-
biedjes en het beschikken overvoldoen-
de oppervlakte en de bescherming te-
gen negatieve externe invloeden zijnde
meest essentiële onderdelen van het
slagen van de groene dooradering . Een
groene dooradering die nodig is om de
natuur en het landschap opnieuw te
verrijken.

Natuurontwikkeling
De natuur- en milieu-organisaties plei-
ten ervoor om veel meer dan nu aktief
gebruik te maken van de potentie van
de natuur zichzellregulerend te ontwik-
kelen. Dat wordt wel natuurontwikke-
ling genoemd. En dat is veel méér dan
een boom of struik planten; het is het
scheppen van de mogelijkheid de na-
tuur haar gang te laten gaan, ook in
grote gebieden zoals in de Oostvaar-
dersplassen en op de Veluwe. Natuur-
ontwikkeling door potenties te benutten
en door natuurnieuwbouw te plegen is
van essentieel belang voorde toekomst
van onze natuur.
De natuur komt er niet met beheers~
maatregelen alléén. Een goede milieu-
kwaliteit is ook een voorwaarde. Een
voorbeeld: er is een goed gefundeerd
plan omde uiterwaarden langs de grote
rivieren weer natuurlijk te maken zodat
ze onderlopen bij hoge waterstand en

HIVOS Humanislisch lnstiluut voor Ontwikkelingssamenwerking
financiert o.a. alfabcliscringsprojcclen. Voor meer informatie:

HIVOS RQlllweg 16 2596 HL Dell Hilg Tel. 010 _ 36 369<17 Giro716000

tal bedreigde diersoorten precies in
kaart te brengen en konkIete aanbeve-
lingen te doen om ze weg te nemen.
Schoon water is lijn voor de lepelaar,
maar als er in het voorjaar geen stekel-
baarzen in Noord-Holland kunnen
zwemmen of als z'n rustplaatsen in
Noord-Spanje worden drooggelegd.
dan verdwijnt deze vogel toch uit Ne-
derland.

Groene dooradering
Hetgrootste deel van ons landschap be-
staat uit hoog-produktieve, agrarische
gebieden, waartussen verspreid kleine
en minder kleine natuurterreinen in de
vorm van eilandjes liggen. Dekwetsba-
re situatie van de natuur in Nederland
is daar onder andere een gevolg van:
planten en dieren op die kleine terrein-
tjes raken in een isolement. Aanvoer
van "nieuw bloed" is nauwelijks moge-
lijk. Het uitsterven van veel soorten is
daaraan te wijten. Ende situatie is zeer
slecht. De teruggang van diverse soor-
ten dieren en planten beloopt tientallen
procenten. Er is sprake van een nood-
toestand. Wanneer we niets doen, blijft
er niets over.

schreven zij
voor de eerste keer

...en toen

Te laat is het nog niet. Maar dan moeten
we beslist verder gaan dan de overheid
voorstelt. Naast een ekologische hoold-
struktuur zullen ook de "verbindings-
wegen" voor planten en dieren tussen
de kleinere natuurterreinen hersteld
moeten worden. Zodat flora en fauna
zich langs zo'n "groene dooradering"
onbelemmerd van het éne naar het an-
dere gebied kunnen verdelen. En dat
geldt zowel voor de landplanten en

¥
iJk Mb ()J.. WO?rcltI1 ~
çt({, (J.L 11an.cWt»ten ~.
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grondwatervoonaden in duinen en
zandgronden, beperking van de win-
ning van grondwater mei tenminste 2S
procent. sanering van de vervuilde Oll-

derwaterbodems, terugbrengen van de
lozingen van moeilijk afbreekbare slot-
fen met tenminste 80%, herstel van de
natuurlijke loop van beken en een inter-
nationaal akkoord over een stop op
zoutlozingen op de Rijn. En dat is nog
maar een greep uil hel omvangrijke
pakket maatregelen dat genomen moet
worden om ons water, onontbeerlijk
voor een levende natuur schoon te krij-
gen. En ook hiervoor geldt: beter nu in-
grijpen dan voortmodderen, en straks
gekonfronteerd worden mei een onher-
stelbare situatie.

Wetgeving en natuur
Wie z'n auto fout parkeert gaat op de
bon en wie sleelt is een dief. Eigendom
en veiligheid worden beschermd door
de wetgever. Maar wie de natuur aan-
tast heelt niets te vrezen.. Op grond
van internationale verdragen, zoals de
EG-Vogelrichtlijn de Ramsar.konventie
en de Bern-konventie is Nederland ver.
plicht tot handhaving en bescherming
van grote natuurgebieden. Maar de
praktijk is anders. Lauwersmeer. Mar-
kermeer en Grote Peel bijvoorbeeld,
stuk voor sluk gebieden van internatio-
nale betekenis, zijn slachtoffer van het
niet nakomen van die verdragen. Er is
sprake van een schrijnend kontrast tus-
sen theorie en praktijk.
Waarom zou Brazilië zijn oerwouden

sparen als Nederland zijn "oerwou-
den". de wetlands. stelselmatig aan-
tast? De natuur moet het hebben van
slecht nageleefde konventîes en Neder-
landse wellen uit het verleden. die
soms meer dan 50 jaar oud zijn en geen
samenhang vertonen. In 1988 versche-
nen een voorontwerp flora- en Fauna-
wet en het voorontwerp tot herziening
van de huidige Natuurbeschermings-
wet. In beide voorontwerpen worden
nogal wat zaken node gemist:

- de verbondenheid tussen gebiedsbe-
scherming en soortenbescherming .
In het huidige voorontwerp heeft de
bescherming van een plant of dier
wel konsekwenties voor het bejagen.
bezitten e.d. ervon. moor de konklu-
sie dat het leefgebied van die soort
ook integrool beschermd moet wor-
den, wordt niet getrokken.

- een verbod op het rooien van hout-
wallen en op ontwatering;

- de noodzokelijke bescherming van
alle in het wild levende planten en
dieren;

- het verbieden van het opzellen van
dieren, het rapen van kievitseieren.
het houden van inheemse vogels en
valkerij;
de bescherming van ongewervelde
dieren en vissen.

En tenslolle: zoals voor alle wetten
geldt, is de effektiviteit en geloofwaar-
digheid ervan afhankelijk van de hand-
having. Overtredingen tegen de Na-

tuurbeschermingswet kunnen tot nu toe
alleen via strafrechtelijk ingrijpen wor-
den aangepakt. Het is noodzakelijk de
mogelijkheid te openen tot het opleg-
gen van een dwangsom zoals ook ge-
beurt in de Hinderwet. Financiële straf-
fen blijken in de praktîjk erg goed te
werken.
Natuurbeleidkosl geld. uiteraard. De in
dit hoofdstuk genoemde maatregelen
vergen gedurende twintig jaar onge-
veer 400 miljoen gulden per jaar. Een
globale en indikatieve raming die als
volgt is opgebouwd: de ekologische
hoofdstruktuur kost jaarlijks circa 220
miljoen gulden. de groene dooradering
circa 20 miljoen, de bescherming van
specifiek historisch landschappelijke
waarden ongeveer 50 miljoen. 100 mil.
joen gaat naar noodzakelijke milieuin-
vesteringen en 12miljoen is nodig voor
diverse andere maatregelen. Het zijn
behoorlijke bedragen. Maar doorgaan
op de huidige weg kost komende gene-
raties véél meer. Natuur is geen luxe!

Volgende maand: Mobiliteit
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Maandag 2april was z'n eerste

werkdag op het Landelijk Humanis-

tisch Centrum in Utrecht. Maar in

maart liep hij al enkele dagen

warm in zijn nieuwe funktie. Joost

de Vries (40)is de nieuwe direkteur

van het het Humanistisch Verbond.

En hij heeft er zin in: 'Ja. een hele

uitdaging. Ikga 'mmet plezier

aan.'

Hijziet z'n werk als een soort top.

sport waarvoor je in goede konditie

moet zijn. lichamelijk én geestelijk.

Dus in de vrije tijd op de racefiets en

fitnesstraining thuis. Niet roken en

niet drinken. Werk is heel belang-

rijk voor Joost de Vries. 'Dat hekti-

Het is voor hem moeilijk om de positie
waarin hij als direkleur van het Huma-
nistisch Verbond zal zitten, precies in te
schatten. 'De post is lang vakani ge-
weest en er lopen momenteel ontwikke-
lingen in het HVdie ookde direktîeposi-
tie zullen beinvloeden. Wel weet ikwat
mijn eerste belangrijke taak zal zijn.
Dat is om de centrale werkorganisatie
in Utrecht goed georganiseerd Ie laten
verlopen. Puur management dus. Hoe-
veel inhoudelijke aspekten daar verder
bijzullen ZÎlten.is voormijnu nog moei-
lijk te overzien.
Ikzal m'n weg moeten zien te vinden in
een verschrikkelîjk ingewikkelde orga-
nisatie waarin hoofdbestuur. dagelijks
bestuur. beleidsplatforms. slof. onder-
nemingsraad, Verbondsraad en kon-
gres allemaal hun rol spelen. Het is dan
vooral belangrijk dat er uit alle diskus-
sies een struktuur ontstaat waarin ver.
antwoordelijkheden en taken helder
zijn zodat de club heel efficienten effek-
tief loopt. Hoe ellektiever dat gebeurt.
hoe minder geld dat kost. Zo simpel is
dat. Als je daarin slaagt, ontstaan weer
meer mogelijkheden om belangrijke in-
houdelijke zaken te realiseren. Degren-
zen van de financiële mogelijkheden
zullen uiteindelijk altijd doorslagge-
vend zijn. Anders zet je je voortbestaan
op het spel.
Op een gegeven moment botsl het stre.
ven naar efficiency met de in wezen in-
elficiente aard van de vereni-
gingsstruktuur. Dat is een struktureel
probleem. daar kun je niet omheen.
Daar ligt dan ookde beperking. Je moet
bijvoorbeeld rekening houden met een
kongres dat een maal in de twee jaar

Wille een aantal doelstellingen
bereiken - hoe IdeeAI die ook zlln-
dan moelie daa"oo, een zakeliJke
sYstemaUek van werken hebben. Heel
helder en heel klantgerichl

wordt gehouden. dat levert vertragin-
gen op in de besluitvormingsprocedu-
res. Maar binnen de mogelijkheden kun
je er natuurlijk naar streven omzoeffek-
lief mogelijk te werken. de struktuur zo
helder en de kommunikatie zooptimaal
mogelijk te maken. Wat dan precies op.
timaal is. moet dan maar blijken.'

Achlerlopende kultuur
'Als een organisatie niet goed loopt.
kan dat aan heel veel dingen liggen.
Het kan zijn dat er te weinig geld is.
Maar het kan ook zijn dal de kultuur
achterloopt. Zo heerste er op de vor-
mingscentra een soort zestiger-jaren-
kultuur die het vaak volstrekt onmoge-
lijkmaakte om effektief te werken. Veel
van die instituten zijn nu min of meer
bedrijven geworden die moeten probe-
ren op een heel zakelijke manier over-
eind te blijven. Ik denk dat dat ook voor
een deel voor het Verbond geldt. Wil je
een aantal doelstellingen bereiken -
hoe ideeël die ook zijn - dan moet je
daarvoor een zakelijke systematiek van
werken hebben. Heel helder en heel
klantgericht. Want uiteindelijk geldt
natuurlijk dat als je die leden niet meer
hebt, het HVophoudt te bestaan.
Wil je als organisatie kwaliteit kunnen
leveren. dan moeten funktionarissen
bijvoorbeeld precies weten hoeveel

sche gedoe omme heen. daar leef ik

op.'

Hij is geen onbekende in

humanistische kring. Was lang

werkzaam bij de humanistische

geestelijke verzorging in de krijgs-

macht. Laatst als direkteur van Het

Coornherthuis. humanistischcen-

trum voormilitairen. Vanaf 1986

was hij direkteur van DenAler-

dinek, een centrum voor vorming.

training en scholing in Laag Zu-

them. Nudus de nieuwe baas van

het Verbond. Genoeg reden voor

een eerste. oriënterend gesprek.
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ruimte ze hebben om hun werk te doen.
Je moet oppassen, zeker in een instel-
ling waar op zoveel verschillende ni-
vo's wordt vergaderd, dat belangrijke
thema's niet gaan rondzingen terwijl
snelle beslissingen nodig zijn. Dat er
overal over wordt gesproken maar dat
dat niet tot een besluit leidt. Dan is een
zekere deregulering nodig, zonder on-
recht te doen aan de inspraakmogelijk-
heden.'

Joost de Vries

'Wat mij hier erg is opgevallen is de
bereidheid van bestuursleden om zich
ook echt voor uitvoerend werk in te zet-
ten. Dat kan wel eens lastig zijn, omdat
daarmee het onderscheid tussen bestu-
ren en uitvoering vaag dreigt te wor-
den. Aan de andere kant mag je als
organisatie heel dankbaar zijn dat je
mensen kunt vinden die zich op zo'n ma-
nier willen inzetten. Want heel veel din-
gen zouden ondenkbaar worden als al
die vrijwilligers dat niet meer zouden
doen. Het betekent wel dat je heel goed

met elkaar moet regelen wie wat doet
en duidelijk de grenzen trekken.
In m'n vorige baan was ik vooral tech-
nisch bezig. Langzamerhand kreeg ik
het gevoel dat ik wat wegdreef van de
dingen die mijn belangstelling hebben.
Marketing is een heel leuk vak en ik ben
blij dat ik daar een hoop van geleerd
heb. En ik denk ook dat ik als direkteur
van het HV die kennis goed zal kunnen
gebruiken. Maar voor mij is het nodig

dat die ervaring wel ten dienste van iets
staat, het moet middel zijn en geen
doel. Alleen maar zitten cijferen boven
m'n calculator en uitdraaien maken op
m'n computer vind ik te weinig. Je bent
dan meer controller dan direkteur. Ik
wil ook met de inhoud bezig zijn.

Ja. je zou kunnen zeggen dat ik me heb
ontwikkeld van vormingswerker tot ma-
nager. Dat heeft zich in mijn vorige
baan afgespeeld. Ik ben wat harder ge-
worden in m'n denken. Ook in de non-
profitsektor gaat het er om dat je met z'n
allen kwaliteit levert en dat je als in-

stelling goed kijkt waarin je bizonder
bent en wat je daarin te bieden hebt.
Ook heb ik veel meer oog gekregen voor
de rol van het geld in het geheel. Ik had
veel met funktionarissen te maken die
alleen maar denken aan de inhoud en
liever niet weten dat dat soms niet kan.
Dat dat zelfs het voortbestaan van de
organisatie op het spel kan zetten.
Zo moet je heel goed kijken wie precies
je doelgroep is en niet denken; ik heb
een boodschap en aan wie kan ik die
kwijt. Dat is een heel ander proces.
Door de beperkte middelen die er zijn.
ga je precies na wat je wilt en wat het
belangrijkste is. Je haalt technieken in
huis die in het bedrijfsleven gebruike-
lijk zijn. Van wezenlijk belang is dan
wel dat je in de gaten houdt waarvoor je
er eigenlijk bent en niet weer doorslaat
naar een puur bedrijfsmatige opzet:

Theologische dropoul
'Ik heb met het Humanistisch Verbond
te maken gekregen omdat ik een soort
theologische dropout was. Ik ging theo-
logie studeren. niet om een vak te leren
maar om er achter te komen hoe de wer-
kelijkheid in elkaar steekt en wat die
voor mij betekent. Tijdens die studie
kwam ik met het humanisme in aanra-
king en via het Verbond kreeg ik infor-
matie over humanistische lilosofen als
Jaspers, Sartre en Fromm.
Er bleek een club te bestaan die zich
hetzelfde soort vragen stelde als ik en er
een soort antwoorden op gaf dat mij
persoonlijk heel erg aansprak. Daar-
mee geef ik gelijk een belangrijke funk-
tie van het HV aan die nog altijd een
grote rol speelt; mensen verenigen die
gezamenlijk een bepaalde kijk op de
werkelijkheid en op het leven hebben.
In de no nonsense-periode die we nu
achter de rug hebben, raakt een geeste-
lijk genootschap als het HV in een moei-
lijke positie. Net zoals je bij de kerken
ziet. Maar ik denk dat we nu weer een
nieuwe. interessante fase ingaan waar
ook voor het HV een belangrijke taak is
weggelegd in de sfeer van bezinning.
Die doelstelling zal denk ik nu wat meer
aksent krijgen dan de emancipatie van
buitenkerkelijken.

Levensbeschouwing is mij van jongsaf
zeer vertrouwd. Ik ben opgegroeid in
een godsdienstig milieu waar levens-
beschouwing een grote rol speelde.
Mijn vader was predikant, mijn groot-
vader
godsdienstonderwijzer. En mijn broer is
ook weer predikant geworden. Het was
een schok voor mij om van god los te
raken. Dat heeft een jaar of twee,drie
geduurd. Ik studeerde theologie. maar
ging niet meer naar de kerk. En een
beetje vrijblijvend Nederlands-Her-
vomd zijn leek me ook niets. Ik wilde
antwoorden op een aantal vragen. In de
doktoraallase heb ik me vooral bezig
gehouden met filosofie en ethiek, ana-
lyseerde voor mijn skriptie het werk van
Fromm. Dat was meer dan alleen inte-
lektuele belangstelling. Als achter-
grond voor hoe je in het leven staat, is
het heel fundamenteel.'

Hes van Huizen
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EEUWIG KNAGEN

HET GEWETEN
BLI FT NIET

Goedbeschouwd komen eens al je
dromen uit, ook je nachtmerries. Ik
geloof daarom ook dat er uiteinde-
lijk geen verschil is tussen je dro-
men en het werkelijke leven.
Op een bepaald moment ging ik
voor het eerst met iemand naar bed.
Op een keer stond ik aan het graf
van mijn vader.
Opeens was ik zelf vader.
Op een keer trouwde ik met de
liefste van de wereld.
Op een dag had ik een andere
vriendin.
Het was allemaal anders dan in
mijn dromen, maar deed je een stap
terzijde dan was de droom een
nachtmerrie - en de nachtmerrie
een droom. Het leven zelf heeft er
een duivels plezier in ons oren aan
te naaien en je de paradox te laten
voelen van je bestaan.
Want toen ik vader werd. was ik
angstig als ik nog nooit ben ge-
weest.
Tijdens mijn huwelijksplechtig.
heid. maakte ik me zorgen over de
toekomst en toen mijn vader stierf
had ik er vrede mee -en voelde ik
me zelfs schuldig dat ik niet droevig
genoeg was. En die keer dat ik voor
het eerst met iemand naar bed
ging, voelde ik naast het geluk te-
vens de vrees dat ik iemand moge-
lijk zwanger had gemaakt.

En toen ik "vreemd" ging? Ik weet
dat ik tegen mijn geweten in ging-
en toch deed ik het. Ik had berouw
en spijt, verdriet en schaamte-
maar ik ging toch naar mijn
vriendin om daar gelukkig te zijn.
Gelukkig met het net van verraad
waarin ik verstrikt zat. gelukkig ook
met de nachtmerrie. En ik kon alles
met de geest verklaren: woorden
genoeg.
Verraad- ik geloof niet dat er een
grotere zonde is dan die - maak je
vooreeuwigonbetrouwbaar. Mooie
woorden blijken lelijke woorden,
grote woorden blijken klein.
Ik kijk niet graag op die periode te-
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rug die gekenmerkt wordt door laf-
heid-en ik ben er een stuk behou-
dender door geworden. En ang-
stiger.

Toen alles min of meer uitgekomen
was - een nachtmerrie die ove-
rigens weer meevieL want ik bleek
zelfs begrip op te kunnen brengen-
begon ik me te interesseren (want ik
was totaal de weg kwijt) voor ande-
re vormen van leven en liefde. Ik
luisterde naar de praatjes van Iteke
Weeda (vrije liefde moet kunnen in
de toekomst, men zal in de toekomst
meerdere partners tegelijk of na el-
kaar hebben, er zullen
vriendschapsnetwerken komen),
maar ofschoon ik het er aanvanke-
lijk mee eens was, geloof ik er niet
meer in. Althans, ik geloof niet dat
het voor ons allen zal gelden. hoog-
stens voor een paar echt vrijeden-
kers die hun opvoeding hebben
meegehad.
Ik weiger te geloven dat je eigen
traditie, je eigen verleden vanjeaf
kunt werpen: je draagt het mee als
een onderhuidse rugzak die alleen
maargrolerwordt.
Ik zal me om zaken waarvoor ik me
niet schuldig hoef Ie voelen altijd
schuldig blijven voelen, want er
blijven gebieden waarin rationele
motieven onmogelijk je gevoel kun-
nen breken. hoe ik daar ook op te-
gen ben.
Maar toch ... toch zijn dit ook mooie
woorden.
Wal voel ik nog van de schuld van
toen?
Niets!
Durf ik mijn dochter nog recht in de
ogen te kijken nadat ik haar heb
opgescheept met een gebroken
gezin?
Ja hoor.
En mijn ex-vrouw die ik zo bedrogen
heb?
Wegaan heel aardig met elkaar
om.

Toen onlangs Frank Kellendonk

stierf. las ik in alle memoriams dat
hij zich niet los had kunnen maken
van zijn katholicisme. al geloofde
hij niet meer. Hij is zijn latere lite-
raire leven bezig geweest om tus-
sen het geloof van zijn kinderjaren
en zijn ratio een brug te slaan. Voor
mij is dat iets onbegrijpelijks als ik
kijk naar het resultaat. Maar als ik
het toets aan mijn eigen jeugd, be-
grijp ik het wel.
Je doet bepaalde handelingen om-
dat je voelt datje die moet doen
(vreemdgaan. gokken. stelen, et-
c.etc.). maar je geweten blijft je
kwellen, al is dat onzin.

Inde film "Crimes en Misdemea-
nors" van Woody Allen zie je dat
ook. al krijgt het geweten daar een
mooie wending. Een keurige. res-
pektabele man. een oogarts, heeft
een slecht huwelijk. Hij pleegt over-
spel met een eenzame vrouw. Die
vrouw blijkt min of meer een hyste-
rica. Ze pikt het gedrag van die oog.
arts niet en besluit alles aan diens
vrouw te zullen vertellen. Op een
advies van een kriminele broer be-
sluit de oogarts alle problemen op
te lossen door de vrouw te laten ver-
moorden. Dan beginnen de proble-
men pas goed. De nachtmerrie
wordt erger en erger, het schuldge-



nergens meer behoefte aan. Hij
voelt zich niet meer schuldig en
meent daarom dal hij waarschijn.
lijk niet meer schuldig is.
Hel is - zonder een oordeel over het
vorige geval uit te spreken- iets
wal je wel meer ziet bij oorlogsmis.
dadigers en wat zoverbaast; de af-
grijselijksle daden die ze hebben
gedaan, hebben het konlakl met
hun verleden verloren hoewel ze
zich wel realiseren wat ze hebben
gedaan.
Het onbegrijpelijksle aan de moord
op G.J. Heijnwas de volstrekt koele,
niet emotionele manier waarop de
moordenaar over zijn daad vertel.
de. Geen über.ich, geen geweien,
lellerlijk niel. Dal kan, blijkbaar.
Endal is angstaanjagend.
Een geweien bepaalt je handelin-
gen, maar het omgekeerde gebeurt
ook;dat je handelingen je geweien
bepalen. Jesteelt en moordt, terwijl
je weet dal je niet mag sleIen en
moorden - en achleraf toets je dat.
Dan spreekt je geweten, maar op
een gegeven momenl zwijgl het.
Dan is het net ofde handeling be.
staat buiten je zelf om, als een ding.
Jekan daarvoor ter verantwoording
geroepen worden, maar je voelt het
niel meer als iels afschuwelijks.
Ikkan me nog verbazen over mijn

.•~.
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voel groteren groter. Wat heeft hij
in hemelsnaam gedaan. Deoogarts
realiseert zich dat dat hij een be.
paalde grens heeft overschreden,
maar hij is ook sentimenteel: hij
verlangt terug naar de oude status.
Hetmooie van de film komt lang.
zoom inzicht. Metdat schuldgevoel
valt mettertijd te leven: het geweten
blijft niet eeuwig knagen, maar
houdt op een bepaald moment op.

Devreselijke realiteit van deze
schitterende film Îs dat uiteindelijk
de leugen zelf leugen wordt; begrip.
pen als schuld en geweten kunnen
hun betekenis verliezen. Waar.
door? Doorde tijd, door het feil dat
je er niet meer meegekonironteerd
wordt. doordat alles 'anders' blijkt.
Het is de columnisl Frits Abrahams
geweest die in de NRCeen mooie
vergelijking heeft gelrokken tussen
deze film en een geval uil de oorlog.
Inde oorlog heeft iemand eens een
moord op een jood gepleegd uit
naam van het verzet. Maar was het
een verzetsmoord, ofwas het een
roofmoord? Niemand weet het. Wel
is het zodat de man die die moord
heeft gepleegd zich niel meer ge.
hinderd voelt door schuldgevoel.
Hijheeft geen behoefte aan recht.
vaardiging van zijn daad - hij heeft

•• _'0- __
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!hoodo. "olman 0,", dolaatstolllm
vanWood, Allonon do paradoxv.n
heIboIlaan

eigen kriminaliteit. Hoe ik volstrekt
gewetenloos was-en tegelijkertijd
ookweer niet. Blijkbaar is zoiets als
een geweten niet meer dan een
hulpmiddel, een ezelsbruggelje dat
je er even aan herinnerlom bepaal.
de handelingen niet Iedoen, of juist
wel- maar hoeft hel uiteindelijk
geen invloed te hebben op je ge•
drag. Hoevaak hebben we niet de
ergste moordenaars gezien die een
hartstikke leuk gezinsleven hadden
en een trouwe burger waren. Ge.
konfronleerd met hun daden zagen
zewel in dal die schandelijk waren,
maar het zei ze niets meer. Ik- was
toen een ander. Ikwas vreselijk in
die tijd, een beest. Maar dat ben ik
nu toch niet meer? Waarom moet ik
dan veroordeeld worden. Dieman
van toen had veroordeeld moeten
worden, maar ik niet.

De rol die WoodyAllen in de film
speelt, spiegelt zich aan die van
zijn zwager. Hijis een mislukle do.
kumentaire-maker die uileindelîjk
een dokumentaire gaat maken over
zijnzwager die hij eigenlijk haal.
Hijverraadt daarmee zijn eigen ar.
tisheke geweten.
Waarom?
Omdal je niet anders kan; omdat je
gelooft dat je het naar je hand kunl
zetten, omdat je denkt dat hel alle.
maal anders zal zijn-maar hel
droeve feit is, dat het inderdaad an-
ders is, maar weer anders dan je
verwacht.
Vlakvoordat ik dit ging schrijven,
las ik in The International Heraid
Tribune dat psychiaters in Israël
een nieuwe therapie hebben om
mensen met een KZ.syndroom te ge.
nezen: ze leren hun patiënten het
syndroom te onderdrukken. Dat
blijkl heel goed te werken.
Ikmoest toen ookmeteen denken
aan deze film en aan een andere
uitspraak van WoodyAllen: "Helle.
ven is eigenlijk een concenira.
tiekamp" . Jezou kunnen zeggen-
en dat bewijsl Allen schrijnend met
deze film - dat we allemaal ook in
staat zijn om een gewetensloze
kampbeul te zijn. We plegen ver.
raad, terwijl we besetlen dal we dat
niet moeten doen. We kunnen hel
niet tegenhouden. We kunnen al
onze misdaden zodraaien dat het
onze schuld niet is.
Maar wiens schuld dan wel?
Toch de onze- endat is een beklem-
mend besef. Dat maakl dromen tot
nachtmerries. •
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'Humanistische waarden zijn heel
goed in de dagelijkse praktijk van
het verzorgingshuis te vertalen. De
nadruk ligt bij ons op de privacy en
de zelfstandigheid van bewoners,
op respekt voor ieders hier eigen
achtergrond, levensgeschiedenis
en behoeften. Bewoners hebben
recht op een leefwijze die past bij
hun achtergrond en leefstijl. We
proberen ruimte te scheppen voor
keuzes, spreken bewoners aan op
dàt wat nog wel mogelijk is. Een
verzorgingshuis is geen
wachtkamer voor mensen die hun
leven erop hebben zitten.' Els van
Thiel ging voor de Humanist op
speurtocht naar wat nu precies het
'humanistische' is aan het
Coomherthuis, een onlangs
gerenoveerd verzorgingshuis voor
ouderen aan het Haagse
Erasmusplein. Van buiten een
opzienbarende een mintgroene pui.
binnen verrassend moderne kunst
en spannende schuine lijnen. Maar
het verzorgingstehuis is ook
bizonder door de wijze waarop
iedere medewerkereen
humanistische visie gestalte
probeert te geven in heel gewone,
dagelijkse zorg voor een groep
oudere mensen.

door Els van Thiel

Foto's: Liesbeth Sluiter
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MevrouwH. Groot-Fortriekoos er veer-
tien jaar geleden heel bewust voor om
bewoner te worden van het Coornher-
thuis. 'Ik wil niet zeggen dat er geen
humanisten zijn met een religieus
tintje, maar ikwas als buitenkerkelijke
toch héél blij met dit huis. Eerlijk ge-
zegd zou ik niet hebben geweten waar
ik anders naartoe had moeten gaan. Ik
kan hier leven op de manier zoals ikdat
zelf wil, niets wordt me opgelegd en ik
voel me heel vrij.'
Ze komt uit wat je noemt een roodnest.
Heeft een moeilijke en eenzame jeugd
gehad. Toen ze dertien was, stierf haar
moeder en bleef ze achter met een ern-
stig zieke vader die veel verzorging no-
dig had. Het AlC heeft die beroerde ja-
ren nog een beetje goed gemaakt voor
haar. 'Daar vond ik kontakten, vrien-
den, dat was enorm belangrijk voorme.
Ikwas links grootgebracht, dus de sfeer
sloot heel goed aan, ik voelde me er
thuis. Nu is het leuke dat ik de mensen

Bewoners van humanistisch verzorgingshuis
blijven zelf verantwoordelijk voor lijf en ziel
van toen hier weer in huis tref. Ik heb
bijna uitsluitend kontakt met geestver-
wanten. Op deze etage wonen twee
oud-AlC-ers. een echtpaar, en op de
eerste etage woont ook een oud.Ale.
ster. Deze week is er nèg een AlC.ster
op deze verdieping komen wonen. Ik
niet echt een type dat aldoor bij ande.
ren binnenloopt - ik ben erg graag op
mezelf en daar krijg ik hier gelukkig de
kans voor. Maar toch is het een prettig
idee dat er mensen in huis wonen met
wie je goed kunt praten en die een be-
langrijk stuk verleden met je delen. Ik
ben al bijna dertig jaar weduwe. Heb
geen kinderen, wel veel kennissen.
Mensen die dat nodig hebben, worden
hier aangemoedigd om kontakten te
zoeken en dingen te ondernemen. Ik
niet. want zeweten dat ik dat niet nodig
heb.'
'Het zijn de bewoners die het moeten
maken', zegt humanistisch raadsman
Alfons Nederkoom. 'Wijmoeten niet te
zeer een stempel drukken op hun leven.
We kunnen mogelijkheden aandragen,
ondersteunend zijn, maar moeten ook
op tijd een stapje terug weten te doen.
We vinden het belangrijk de waarden
die in het humanisme centraal staan in
de praktijk te laten zien. Zoproberen we
hier een sfeer te creëren van solidariteit
en verbondenheid. Een verzorgings-
huis dat fungeert als een gemeen.
schap, waar mensen deel uitmaken van
een gehéél. Op mijn terrein probeer ik
dat gevoel van verbondenheid bijvoor-
beeld te stimuleren door mensen in ge-
spreksgroepen op een andere manier
met elkaar te laten praten. Overandere
onderwerpen dan het weer, het eten en
de medebewoners. Over vragen als:
hoe kijk je aan tegen het leven dat je
gehad hebt? En wat betekent het als je
ziek bent. meer afhankelijk wordt. dich-

ter bij de dood komtte staan? Wepraten
over zingeving en levensvragen. Dat is
één van de manieren om een gemeen-
schappelijk gevoel te ontwikkelen en
mensen ervan te doordringen dat ze iets
betekenen. '

De humanistische gespreksgroep is bij
elkaar. Tien dames en de humanistisch
raadsman rond de tafel. Koffieen koek-
jes in het midden. 'Wiltu misschien nog
terugkomen op de film die we vorige
keer gezien hebben?' vraagt Alfons.Het
blijkt om een film te gaan over een ou-
dere mevrouwdie al dan niet opzettelijk
ten val werd gebracht door een jonge-
man, waarna zichdesondanks een war-
me, generaties omspannende
vriendschap ontwikkelde tussen dader
en slachtoffer. Was het boze opzet? Of
was het een lolletje en wilde hij haar
gewoon aan het schrikken maken? Zou
zoiets in het echt ookkunnen gebeuren?
Zoveel hoofden, zoveel gedachten. De
deelneemsters aan de gespreksgroep
blijken er stuk voor stuk nèt iets anders
van te hebben opgepikt, maar vinden
elkaar uiteindelijk in de konklusie dat
de jeugd tegenwoordig echt zo slecht
nog niet is. Als je maar je best doet
verder te kijken dan uiterlijkheden.

Ondanks vele onderbrekingen. sommi-
ge dames komen te laat omdat ze Ie
lang bij de kapper moesten wachten,
andere moeten tussentijds naar het toi-
let - is de stemming zeer geanimeerd.
'Zogaat het nou altijd, we komen nooit
klaar met ons programma, maar dan
pakken we de volgende keer de draad
gewoon weer op.' Allons leest een stuk
voor uit 'Met het oog op gisteren', een
boek waarin vijftien vrouwen vertellen
over zichzelf als kind en ouder, en
vraagt de deelneemsters of ze willen

nadenken over hoe zij de relatie tussen
ouders en kinderen zien. Hilariteit als
Alfons struikelt over het woord 'brode-
rie' en golven van herkenning bij be-
grippen als liane lietjes met dubbele
borst en stamptonnen. 'Was dat een
wasbord?', vraagt de humanistisch
raadsman. 'Nee jongen, dat was weer
veel moderner.'
Erwordt ingespannen geluisterd en AI-
lons woorden maken heel wat los:het
huishouden dat nooit klaar was, het
harde werken vanal heel jong al. de
armoede, de voedseltochten in de oor-
log. Nee, echt een goeie, ouwe tijd was
hel voor de meesten niet ...
'Ik kan niet hoera roepen over mijn ou-
ders', zegt een van de dames gedeci-
deerd, 'mijn vader dronk, mijn moeder
moest steeds maar weer bevallen. Hoe
hard vader haar aanpakte is me steeds
bijgebleven.' In veel jeugdherinnerin-
gen blijkt alcohol een rol te spelen. Veel
drinkende vaders, maar ook ouders die
fervenle geheelonthouders waren. ('Als
je denkt dan drink je niet!') Eén me-
vrouw herinnert zich het lidmaatschap
van de Nederlandse Bond van Absti-
nent Studerenden. Het ene verhaal
roept het andere op en allemaal zijn
héél verschillend. Kostelijke anekdo-
tes, dierbare herinneringen. Maar ook
heel veel pijnlijke ervaringen. Ieder
heelt zo haar heel eigen geschiedenis.

Dit is een verzorgingshuis. Hetbetekent
dat de w66nfunktie vooropstaat. Oude-
ren wonen er zelfstandig in eigen ap-
partementen en kunnen aanvullende
hulp krijgen. Eenverpleegtehuis is voor
mensen die dag en nacht en voor lange-
re tijd afhankelijk zijn van verzorging
en verpleging. Voor velen is dat een
schrikbeeld. In een verpleeghuis moe-
ten patiënten hun eigen spullen ontbe-
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het is het personeel uitdrukkelijk niel
toegestaan om moraliserend op te tre-
den. Netty Verleg: 'Wij leggen hier de
nadruk op de vrijheid van keuze. Dat
klinkt heel mooi. maar het is lang niet
altijd gemakkelijk, zeker niet als je er
wat minder goed aan toe bent. Eendeel
van onze bewoners verwacht dat wij
voorhen kiezen, ze zijn niet voorniets in
een verzorgingshuis komen wonen, vin-
den ze. Zal ik wel of niet de dokter bei-
len? Moetik nu die medicijnen innemen
of niet? Zuster zegt u het maar. Veel
vrouwen van de generatie die nu in ver-
zorgingshuizen woont, zijn er aan ge-

wend dat hun echtgenoten voorhen be-
slisten:
Homofiele en ongetrouwde paren zijn
welkom in het Coornherthuis. Over
sexueel verkeer tussen bewoners wordt
niet geoordeeld, En bijvoorbeeld natu-
risten genieten binnen de beslotenheid
van hun appartement alle vrijheid. Het
personeel wordt geacht hiermee om te
kunnen gaan. Euthanasie aksepteert
men onvoorwaardelijk als de bewoners
daar voorkiezen. Ook indien dat na rijp
beraad en overleg met de huisarts zou
betekenen dat men niet langer wille.
ven. 'Wij doen niets achter de scher-
men, wij nemen geen verantwoorde-
lijkheden over als bewoners die zelf
kunnen dragen. Wiedat beoordeelt? De
huisarts en een verpleegkundige wor-
den er altijd in betrokken. Als een be-
woner bijvoorbeeld zegt: het hoeft voor
mij niet meer, ik wil niet meer uit bed,
dan zijnwijons zeer bewust van de kon-
sekwenties. Iemand van tachtig of ou-
der die niet meer in beweging is, krijgt
al gauw problemen met decubitus
(doorliggen) en spierverslapping . Wij
aksepteren uw keuze, zeggen we dan,
maar weet uwat de gevolgen zijn?Kiest
u daarvoor? En als een familielid ons
vraagt medicijnen in de soep te doen
omdat vader of moeder ze weigert in te
nemen, dan beginnen wij daar niet
aan', zegt NellyVerleg.

Zelf vera.lwoo,delijk
Een sjiek zijden bloes met een geruit
colbert op een spijkerbroek, Dat was
wel even wennen voorde bewoners van
het Coornherthuis toen Wies van Leeu-
wen direkteur werd. 'Ach, heelt u ook
jurken?', vroeg een bewoonster na een
jaar, oprecht verbaasd, De reaktie van
Wies van Leeuwen was heel duidelijk:
'wilt u een direkteur die zich lekker
voelt en hard kan werken of iemand die
er opgeprikt en ongemakkelijk bij zit?'
Toen ze werd aangesteld in het Coorn-
herthuis, trol ze er een gang van zaken
aan dat was gebaseerd op een strak
medisch model. 'Als mensen iets aan
hun arm hadden, lagen ze op de zieke-
nafdeling met hun blote billen onder de
dekens. Dat vond ik zo akelig.' Zebond
de strijd aan tegen hel medisch model.

Huma.ls1I.ct1raadsman Allo••
Nederkoom:.o.oo •• a.
.omo.de.held .tlmulore. door
mensen Uier andere onderwel1len te
late. prale. dan o.e, hel .eor, hel
elo. e. de medebe.o.ors

het van het moment af laat hangen hoe
laat die naar bed wil gaan, betekent dat
dat een ruimere marge op de koop toe
moet worden genomen. Het kan dan
wel eens een half uur eerder of later
worden voordat een verzorgende tijd
heeft.

Respektvoorkeuzes
Lang niet alle medewerkers van het
Coornherthuis zijn zelf humanisten.
Een sollicitant wordt wel nadrukkelijk
voorgehouden wat het in de praktijk
kan betekenen om respekt te hebben
voor de keuzes die mensen maken. En

ren. Het beetje privacy dat hen nog rest
bestaat uit een drietal vierkante meters
als ze het gordijn om hun bed dichllrek-
ken. Verder speelt het leven zich groten-
deels in groepsverband af. In een ver-
zorgingshuis wonen mensen weliswaar
onder één dak, maar wel temidden van
hun vertrouwde meubels en tussen de
eigen vier muren.
Maar ook in een verzorgingshuis is het
niet altijd gemakkelijk om de humanis-
tische waarden hoog te houden. Res-
pekt voor de eigenheid van elke bewo-
ner is natuurlijk mooi maar kost tijd en
dus geld. Tijd die wordt toegewezen op
grond van een formatiesysteem dat be-
paald niet is toegesneden op de maat
van individuele bewoners met eigen
wensen en behoeften.
'Zodra er verzorging en verpleging aan
te pas moet komen, schieten we inder-
daad soms op dat punt tekort', beaamt
Netly Verleg, Zij is het hoofd van de
zorg, 'Als iemand gewend is 's morgens
om elf uur op te staan en 's nachts om
twee uur naar bed te gaan en hij of zij
heeft daar hulp bij nodig, moet daar wel
ruimte voor zijn. Wijproberen de indivi-
dualiteit van de bewoners te respekte-
ren, maar hoe hulpbehoevender
iemand is, des te moeilijker is het.' Net-
ty geeft een ander voorbeeld waaruit
blijkt dat het soms schipperen is tussen
idealen en mogelijkheden. De meeste
bewoners die geholpen moeten worden
met uitkleden en naar bed gaan, spre-
ken daarvoor een vast tijdstip af. Zemo-
gen dan verwachten dat de verzorgen-
de niet langer dan vijf à tien minuten
van die tijd afwijkt. Maar als iemand

...en toen
schreven zij
voor de eerste keer
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Hetwerd niet door alle geledingen even
fanatiek ter hand is genomen, zegt de
direkteur met gevoel voor understate-
ment. 'Maar bewoners zijn in dit huma-
nistisch huis zèlf verantwoordelijk voor
lijf en ziel.'
Wies van Leeuwen is de eerste omtoe te
geven dat sommige bewoners het niet
gemakkelijk maakten omhet roer om te
gooien. Dievoelden zichbest komforta-
bel bij betutteling en bevoogding. En
ookverpleegkundigen en verzorgenden
moesten afstappen van ingesleten
werkwijzen. Dat kostte tijd en energie,
Maar de strijd tegen het medisch model
en tegen de daarmee samenhangende
afhankelijkheid van bewoners had suk-
ses. Op de ziekenaldeling worden nu
geen mensen meer verpleegd. De ver-
pleegkundigen en verzorgenden wer.
ken zoals in de wijk: op aanvraag zoe.
ken zij de bewoners op in hun apparte-
ment. Deafdelingen verpleging en ver-
zorging werden geïntegreerd en delen
nu, veel meer dan vroeger. sámen de
zorg.Voorsommige bewoners en mede-
werkers. vooral voor de oude getrou-
wen - een ware revolutie. Direkteurvan
Leeuwen geeft een voorbeeld. 'Op een
ziekenafdeling pakt een verpleegkun-
dige bij gelegenheid automatisch een
washand en hemdje van de plank.
Maar in een appartement is de bewoner
de baas. Wat wilt u vandaag aan? dient
er gevraagd te worden. En als de reak-
tie is: 'Achkind, pak maar wat." '? Wies
va Leeuwen veert op.'Néé, néé! Altijd
kiezen. Het leven bestaat nu eenmaal
uit keuzes.'

Grote privacy
Suze Meyer-Bonnet werkt al tien jaar
als bejaardenhelpster in het Coornher-
thuis. Zij assisteert de bewoners bij de
lichamelijke verzorging en de huishou-

'WI)leg.en hier de nadruk op de
"'Illeid ran kem, Dil klinkt heel
mooi ma •• Is lan. niet IIUld
mikkelllk als Ie erwat minder lan loe
bem'

delijke taken ('Huishoudelijk werk is
ookzorgen!')Suze is van huis uit katho-
liek en toen ze als achllienjarige sollici-
teerde, realiseerde zezicheigenlijk niet
dat ze in een humanistisch huis zou ko-
men Iewerken. Hetwerd niet, zoals nu,
uitvoerig besproken tijdens het sollici-
tatiegesprek. 'Hetwas toentertijd ookal
zo dat men bepaalde waarden hoog in
het vaandel droeg, maar men ging er-
van uit dat je als nieuwe medewerker
wel wist hoe dat er konkreet in de prak-
tijk uitzag -ol dat je er wel in zou groei-
en. Ik hoei mezelf op geen enkele wijze
geweld aan te doen. want wat ik door
mijn werkhouding probeer uit te stra-
len, vind ik zelf ook erg belangrijk: res.
pekt voor bewoner, veel aandacht voor
de privacy, mensen in hun waarde 10-
len en hun keuzes respekteren:

Deprivacy van de bewoner is van groot
belang. Er is in het Coornherthuis niet
één medewerker te vinden die dat niet
uitdroogt. Wat betekent het voor Suze?

'Altijd aanbellen bij een bewoner. even
wachten en dan pas naar binnen gaan.
En als ik iemand verzorg, altijd goed de
deuren sluiten en zorgen dat op de gong
het groen lichtje bij het appartement
brandt. Kollega's weten dan dat ik be-
zig ben en dat ze niet binnen kunnen
komen. Verder worden de bewoners al-
tijd met 'u' aangesproken. Er is eerbied
en respekt voor oudere mensen. Res-
pekt dat ik op mijn beurt ook verwacht
van de bewoners, al ben ikdan een stuk
Jonger.
Bescherming van de privacy wil in het
Coornherthuis ookzeggen dat niemand
een appartement betreedt als de bewo-
ner alwezig is. Nelly Verleg: 'Soms zijn
de konsekwenties minder prettig. Dan
kan het gebeuren dat iemand uit het
ziekenhuis komt in een niet opgeruimd
en niet schoongemaakt appartement.
Maar het geeft de bewoners wel de ze-
kerheid dat er nooitgesnulleld wordt en
dat er tijdens hun afwezigheid niemand
binnenkomt.'

Al is de gezondheid broos, al liggen
mensen in bed, ze moeten wel het heft
in handen kunnen houden. NettyVerleg
heelt legio voorbeelden van kons-
ciëntieuze zorgvoorde privacy. 'Wijzul-
len bij een zogenaamde 'routine', een
blaas- of spiertraining bij inkontinen-
tieproblemen, nooit meer dan één be-
woner tegelijk op het toilet zetten. Het
wil namelijk wel eens helpen omop ge-
zelle tijden naar toilet te gaan, ol men
hoeft of niet. Zijn er op een gang vier
mensen die op dezelfde tijd een poging
doen, dan worden ze toch keurig een
voor een in hun eigen appartement ge-
holpen:

Eenwarme omgangscultuur is ons han-
delsmerk', zegt een medewerker. Het
Coornherthuis staat open voor ieder-
een, het overgrote deel van de bewo-
ners is niet humanistisch. De humanis-
tisch raadsman: ' Mensen kiezen vaak
op basis van heel andere argumenten
voor een bepaald verzorgingshuis, •.
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Schriftelijke sollicitaties gaarne binnen 14 dogen na het verschijnen van
deze advertentie te richten aan hel Bestuur van de Stichting, Noordsingel
106,4330 LAMiddelburg.

Bijde sollicitatieprocedure zal een vertegenwoordiging van bewoners en
medewerkenden worden betrokken.
Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij:
- deheerC. J. Goedegebuure, direkteur, tel. 01180-14251.
- mevrouwP. Hobbelman, coördinator geestelijke verzorging bij de
Humanistische Stichting voorHuisvesting van Bejaarden, lel. 030-318145.

Deaanstelling geschiedt doorde Humanistische Stichting voorGeestelijke
Verzorgingte Utrecht in overleg met het Humanistisch Verbond.

Voorhet venorgingshuis Buitenrust (70 bewoners) roepl het bestuur
kandidaten opvoorde funktie van

DeHumanistische Stichting "Jacab Roggeveen" beheert twee
verzorgingshuizen te Middelburg, alsmede 231 woningen voorouderen.

HUMANISTISCH GEESTELIJK
RAADSVROUW/MAN

Geboden wordt:
• een aanstelling voor IIV,uurper week ingaande zospoedig mogelijk
• salariëring afhankelijk van opleiding en ervaring conformschaal 12 van
de CAO-bejaardenhuizen

Gevraagd:
• een voltooide ofnagenoeg voltooide opleiding aan het Humanistisch
Opleidings Instituut

• affiniteit met de problematiek van het ouder worden

Werkzaamheden:
• de geestelijke verzorging ten behoeve van de bewoners
• het bijdragen aan een goed leefklimaat op basis van humanistische
principes

maar wij horen wel vaak dat de sfeer
hier zo warm en hartelijk is en dat de
medewerkers zo aardig zijn:
Op 13september vorig jaar vierde het
Coomherthuis tegelijkertijd de officiële
heropening en het twintigjarig be-
staan. Om de grootscheepse renovatie
mogelijk te maken, moesten de bewo~
ners ruim een jaar in een 'wisselhuis'
verblijven. De 297 verzorgingsplaatsen
werden teruggebracht tot 178, waar-
door de bewoners nu veel ruimer zijn
gehuisvest. Het vernieuwde huis maakt
een open indruk. In de recreatiezaal
zorgt het drukke verkeer van hel Eras-
musplein voor een levendig decor. Ook
hier mooi, doordacht kleurgebruik en
moderne kunst aan de muur. Een van de
werken blijkt van de bewoners hel pre-
dikaat 'de vuile sokken' te hebben ge.
kregen. De architekl heeft in het be-
staande gebouw een ingenieuze 'rich-
tingsverandering' teweeg gebracht
waardoor er spannende lijnen zijn ont.
staan en een prachtige galerij.

Een humanistisch raadsman heeft in
een verzorgingshuis als hoofdtaak de
geestelijke verzorging van de bewo-
ners. Maar ook beleidszaken en over-
legsituaties vragen aandacht, evenals
de zorg voor het humanistisch karakter
van het huis en de zorg voor hel perso-
neel. Allons Nederkoorn: 'Het knelt
soms dot je op zo veel fronten tegelijk
aktief moet zijn en don kunje het gevoel
krijgen dat je de bewoners tekort doet.
Want het is in een verzorgingstehuis
erg belangrijk dot er continuïteit zit in je
kontakten met bewoners. Je moet don
ook gemakkelijk bereikbaar en be-
schikbaar zijn.'
Wat vooronderwerpen komen er aan de
orde in de gesprekken tussen bewoners
en de humanistisch raadsman? 'Soms
worden je in een paar minuten zeer in-
dringende dingen verteld, een andere
keer gaat het over alledaagse zaken.
Vaak zijn het levensverhalen, hel hu-
welijk, de kinderen, de band met de
overleden partner, de moeilijke en pijn-
lijke momenten die er geweesl zijn ol
het wel en wee in huis. Omdat ik in
tegenstelling tot mensen van de verzor-
ging of huishouding rustig de tijd kan
nemen, ben ik natuurlijk een prachtig
object om van alles en nog wat aan
kwijt te kunnen. Almaak ik dan deel uit
van het huis, in zeker zin ben ik onaf-
hankelijk omdat ik inhoudelijk verant-
woording schuldig ben aan het Huma-
nistisch Verbond. Hetzit zoingewikkeld
in elkaar dat ik het nooit probeer uit te
leggen, maar bewoners voelen het wel
aan.'
'Wij zijn net één familie en dat willen
we graag zo houden ook', zegt een van
de dames van Allons gespreksgroep.
Aan dat gevoel van verbondenheid en
onderlinge solidariteit dragen ook de
helpenden en verzorgenden bij.Suze
Meyer: 'Iedereen heeft hier wel een
buur om mee op Ie trekken. Wij probe-
ren dat Ie stimuleren door bijvoorbeeld
nieuwe bewoners voor te stellen en ge-
zamenlijk koffie te drinken. Loot ik het
zo zeggen: we bieden de mogelijkheid,
maar terughoudend, we dringen niets
op, we bemoeien ons nergens mee ...'.
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RADIO & TELEVISIE
RADIO
iedere zonda :
9.03.9.30 u
Radio 1:
De Verbeelding
Hel literaire programma
besteedt in april onder an-
dere aandacht Qon de vol-
gende onderwerpen:
8apr: DeAfrikaanse reizen
van Jan Brokken.
15 apr: De Tao van Pooh.

I 22apr: Tanka, het lied van
Japan, roman van 1. van
TOOIen.

iedere woensda :
12.30.13.00 u
Radio 5:
55+
Een serie programma's met
levensverhalen van vrou-
wen boven de vijfenvijftig
jaar, een in een media
enigszins vergeten groep.
Veelal zijn de vrouwen die
aan bod komen dertigers
en veertigers. In deze pro-
gramma's staan hun moe.
ders centraal.
Programma's over Vlouwen
die net de feministische
trein gemist hebben. die
opgroeiden in een tijd
waarin seksualiteit met ta-
boes omringd was, die
vaak hun opleiding niet ai-
gemaakt hebben en een
groot deel van hun leven
hebben besteed a;:Inde op-

I voeding van hun kinderen.

Ma 2 9 & 16 a r:
12.05.13.00 u
Radio 5:
Het Paleslijns.
Israëlisch konflikt
Stan van Houcke praaue
onder andere met voorma-
lige joodse terroristen en
met een humanist die be-
trokken is bij de PLP, een
splinterpartij die met een
zetel in de Knesset is verte-
genwoordigd en zich tegen
het zionisme keert.

Ma 23 & 30 a ,& 7 mei:
12.05.13.00 u
Radio 5:
Vluchtelingen
Serie van drie program-
ma's waarin aandacht voor
respektievelijk de vluchte-
ling en de omstandigheden

in zijn vaderland. Neder-
land door de eeuwen heen
als gastland van vluchte-
lingen en de toekomst van
het Nederlandse vluchte-
lingenbeleid.

TELEVISIE
Z01a,
21.20.22.00 u
Het Vonnis
Een korte speelfilm van Hil-
!ie Molenaar en JooP van
Wijk. Op een dag ontvangt
Arnold Lumey, een man
zonder bijzondere kenteke-
nen of eigenschappen, een
brief van de overheid waar-
in hij wordt verzochtom "in
het kader van de Wet op de
Demokratische Uitvoering
van Vonnissen" een dood-
vonnis te voltrekken.

In het verder niet nader ge-
definieerde land waarin de
film zich afspeelt blijkt on-
langs een referendum te
zijn gehouden over de her-
invoering van de doodstraf
die nu opnieuw is inge-
voerd, met als bijzondere
bepaling dat iedere burger,
zonder aanzien des per-
soons, aangewezen kan
worden voor de uitvoering
ervan.
Het Vonnis volgt de strijd
van Lumey met zichzelf en
met de "redelijke" staat,
met de persoonlijke verant-
woordelijkheid voor kollek-
tief genomen besluiten. en
met de uiterste konsekwen-
tie van een tot in het extre-
me doorgevoerde demokra-
tie. Met onder anderen: Jo-
zef van den Berg, Herman
Naber en Ralph Wingens.

Ma 2 a r, 20.50.21.15 u
fDmiDfIlWt!J'I'm
IM1U1fi!iJm'jllOttt
Ischa

fD!EiIltltimIDJ!ll
HetDordeel
Programma van Karin Jun-
ger waarin een crime pas-
sionel centraal staat. Zo-
wel de dader als de nabe-
staanden van het slacht-
offers spreken zich uit over
de zin van de straf die volg-
de op de misdaad. Schenkt
zo'n straf voldoende ge.
noegdoening aan nabes-
taanden van het slachtoffer
en is de straf zinvol voor de
dader? Daarnaast wordt
gepoogd te rekonstrueren
wat de dader bewoog voor
en tijdens zijn daad en hoe
hij de rechtsgang erna er-
voer.

~
Ma'loulfète sa
deslruction
Film uit 1986van Michel
Khleifi over het niet meer
bestaande Palestijnse dorp
Ma'loul in Galilee. In 1948
is het verwoest door het Is-
raëlische leger, de bewo-
ners werden verdregen. In
de loop der tijd zijn de res-
tanten van het dorp lang-
zaam overwoekerd door het
bos dat geplant werd als
herinnering aan de nazi-
slachtoffers. Sinds enige
jaren hebben de vroegere
bewoners van Ma'loul een
traditie: eens per jaar hou-
den ze een picknick in hun
oude dorp, die plaats heeft
op de Israëlische onafhan-
kelijkheidsdag - de enige
dag dat de Palestijnen
geen militaire pas nodig
hebben om hun dorp te be-
zoeken.
Michel Khleili filmde die
bijzondere dag, de ontmoe-
ting met de restanten _ een
steen, een raam, een olij-
venboom - van een jong
maar verwoest verleden.
Tegelijkertijd is in de Iilm
te zien hoe een geschiede-
nisleraar zijn klas met Ara-
bische leerlingen doceert
over de stichting van Is-
raël. Twee elementen van
één werkelijkheid, bege-
leid doorauthenlieke en in-
dringende historische
beelden.
Een van de oudere geïnter-
viewde Palestijnen wordt
tegen het einde van de film
gevraagd naOl de oplos-
sing van het Israëlisch-Pa-
lestijnse probleem. Zijnop-
winding verandert op slag
in cynische gelatenheid als
hij antwoordt: "De oplos-

sing ligt in Gods handen".
Het is tevens het centrale
en desperate statement
van de film waarmee de
maker de onoplosbaarheid
van het probleem aangeelt.

~
Onvoltooid Verleden
Een drieluik van Frank Vel-
lenga over hoe mensen om.
gaan met het verleden en
terugkijken op een lijd van
invasie en bezetting.

~
De Greb
Film van Koen Aarts en
Hans Pols over de gebeur-
tenissen in de meidagen
van 1940 op en rond de
Grebbeberg. Vijfmilitairen
vertellen daarover hun ver-
haal: een sergeant van een
pantser afweer geschut.
een mitrailleurschutter,
een ordonnans en twee "ge-
wone" militairen. Een aan-
tal van hen was
dienstplichtig, anderen
vrijwilHers. Hoewel de
chronologie van de gebeur-
tenissenais raamwerk voor
de vertelling gebruikt
wordt, staan de persoon-
lijke ervaringen centraal.
Persoonlijke verhalen over
de mobilisatie, de eerste
oorlogshandelingen, de
veranderende normen en
waarden, de angst. de ge.
vechten, de kameraad-
schap en het onvermijde-
lijke einde.
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Hoofdbestuur: weUelllke maatregelen voor
geestelllke verzorging In gezondheidszorg
vereist
In zijn maart-vergadering
heeft het hoofdbestuur be-
slolen bij de regering aan te
dringen op wettelijke maat.
tegelen die een evenwichtig
aanbod zullen garanderen
van geestelijke verzorging in
zieken-, verpleeg- en bejaar-
denhuizen.
De geestelijke verzorging in
de gezondheidszorg staat
onder grote druk. Daarnaast
heeft het KVbij herhaling on-
dervonden dal met name de
humanjstische geestelijke
verzorging in veel- vaak van
oorsprong konfessionele -
instellingen wordt geweerd.
Aangezien alle patienlen
meebetalen aan de voor-
zieningen is de boycot van
het humanistisch raadswerk
onrechtvaardig. Hetzelfde
geldt voor de geestelijjke
verzorging in de krijgsmacht
waar de achterstelling van
hel humanistisch raadswerk
eveneens groot is.
Twee jaar geleden bracht de
Commissie Hirsch Ballin een
advies hierover uit aan de
toenmalige regering. In dat
advies werd aangedrongen
op een rechtvaardige verde.
ling van de beschikbare mid.
delen voor geestelijke ver.

Jonge vrouwen over
de perlekle vrouw
In het weekend van II tot en
met 13mei zullen jonge vrou-
wen tussen 25 en 35 jaar pra-
ten over het boek 'De perfek-
te vrouw' van Coleue Dow-
ling. Het weekend vindt
plaats in het vormingscen-
trum de Bom in Gelderland
en kost all-in f 25.-. Voor op-
gave en meer informatie:
030-318145. vraag naar Aria-
ne de Brouw.
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zorging. Om deze te bepalen
zou de voorkeur van de be-
trokken cliënten-groepen
maatgevend moeten zijn.
Het vorige kabinet nam het
advies moor zeer ten dele
over. Hoewel demissionair
legde minister Van Dijk een
en ander op I november vo-
rig jaar nog vlak voor zijn af-
treden vasl in een "kabinets-
standpunt". Het Humanis-
tisch Verbond verwacht nu
van het nieuwe kabinet een
krachtig optreden. Het blijft
voor mensen die een beroep
willen doen op humanisti-
sche geestelijke verzorging
onaanvaard. dat deze niet ol
nauwelijks beschikbaar is.

Inmiddels heeft het hoofdbe-
stuur gesprekken gevoerd
met staatssekretaris Simons
(volksgezondheid) en leden
van de Tweede Kamerfraktie
van de PvdA. Binnenkort vol-
gen eveneens gesprekken
met de frakties van D66 en
CDA. Naast de geestelijke
verzorging komen dan ook
de positie van het humanis-
tisch vormingsondetwijs en
van de Humanistische Om-
roep Stichting aan de orde.

BB

Kursus kreallef
denken
Op vijf woensdagavonden
vanaf 16 mei tot en met 13
juni wordt weer de kursus
kreatiel denken gehouden in
Deventer. Het doel is om te
leren over manieren om op
ideeën te komen. over om-
gaan met blokkades en op-
lossen van problemen. De
technieken zijn toepasbaar
op gebieden zoals werk. re-
laties en dagelijks leven.
Kosten f 65.- voor leden.
f 115.- voor niet leden. incl.
schriftelijk materiaa!. Bege-
leiding: Frank de Mink. on-
derwijskundige aan de Uni-
versiteit Twente. Plaats: Sin-
gelstraat 31. 2 min. van het
station. Tijd: 19.30-22.15 uur.
Opg.!inl.: 05700-35543.

Plet Thoenes In Borne
Woensdag 11 april vindt de
laatste lezing plaats van de
cyclus ..Humanisme en Ar-
beid". Piet Thoenes. em.
hoogleraar sociologie aan
de R.U. Utrecht. zal vanuit
een humanistische VISie
spreken over de organisatie
van arbeid en de belangrijke
rol die werk in onze maat-
schappij speelt. Er is ruimte

Studiedag HV.
vertegenwoordigers
Op zaterdag 12 mei organi-
seert de afdeling Vereni-
gingszaken een studiedag
voor vertegenwoordigers in
verzorgingstehuizen en
wooncentra. In het najaar
volgl een studiedag voor ver-
tegenwoordigers in andere
organisaties.

Het thema van deze dog is de
toekomst van de humanisti-
sche vertegenwoordiging.
Na een korte inleiding zullen
er vijf thema's nader worden
uitgewerkt. De deelnemers
moeten hieruit een keuze
maken.
Ondetwerpen zijn: 1. Hoe
werf je vertegenwoordigers?
2. Humanistisch beleid en
praktijk in het verzorgingste-
huis; o.a. aanpak van het eu-
thanasie protocol. 3. Huma-
nistisch beleid en praktijk in
het wooncentrum; O.a. op-
vang t.O.V. veréénzaming.
4. De toekomst van de hu-
manistische bejaardenhuis-
vesting.
5. Wat willen humanisten in
en met maatschappelijke or-
ganisaties: vertegenwoordi-
ging als instituut ol als net-
werk.
Deze landelijke dag wordt
gehouden in het Landelijk
Humanistisch Centrum te
Utrecht en duurt van 10.00 tot
ongeveer 15.00 uur. Deelna-
me aan de dag is gratis. voor
een eenvoudige lunch wordt
gezorgd.

Voor verdere informatie en
aanmelding: tel. 030-318145
Ariane de Brouw (sekreta-
riaat) of Joost van Alkemade
(funktionaris Kadervor-
ming).

voor vragen en diskussie. Dit
vindt plaats in zaal "de Vos-
senhoek" . Stationsstraat 70
in Borne. Aanvang 20.00 uur.
zaal open vanaf 19.30uur.

Kursus Humanisme
De afdeling Verenigingsza-
ken organiseert de kursus
Humanisme als inspira-
tiebron speciaal voor vrijwil-
ligers en voor leden die ok.
tief wille. worden. Begeleid.
ster is Aafje Manshanden, zij
is trainster in het scholings-
aanbod en geestelijk raads-
vrouw.
In dei'-e kursus gaat het om
het beschrijven en het onder-
zoeken van humanisme als
levensovertuiging. Aan-
dacht wordt gegeven aan de
postulaten, de beginselver-
klaring van het HV en de rol
en betekenis van het huma-
nisme in je taak als vrijwilli-
ger. Eigen denken. handelen
en voelen worden "getoetst"
aan het humanisme aIs le-
vensovertuiging. De eigen
ervaring en beleving krijgen
speciale aandacht. De kur.
sus onderscheidt zich inhou-
delijk van een gespreks-
groep over het humanisme.
De landelijke kursus wordt
gegeven op 6 woensdag-
avonden in het Humanis-
tisch Centrum. Oudkerkhol
11 te Utrecht. De data zijn: 2.
9, 16. 23. 30 mei en 6 juni van
19.30 uur tot 22.00 uur. De
koslen bedragen f 25.- voor
leden. Aanmelding op het
landelijk sekretariaat. Oud-
kerkhof 11. Utrecht. Telefoon
030-318145. vragen noor Ari-
ane de Brouw (sekretariaat)
ol Joost van Alkemade (funk-
tionaris kadervonning).

De nieuwe vaders
Op 24 april draait HV-Deven-
ter een unieke video-band
over hoe moderne mannen
het vaderschap invullen. Va.
der-zijn stelt andere eisen
aan de verdeling van aan-
dacht tussen baan en gezin.
Na afloop diskussie.
Singelatraat 31. Aanvang:
20.00 uur. Leden f 3.- en niet-
leden f 5.-.
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Kampeerweekend 24 mei - 27 mei

Kursus voor nieuwe bestuursleden

Tweede
Wereldoorlog
in Groningen
In de maand april worden in
Groningen twee bijeenkom-
sten georganiseerd rondom
de thematiek van de Tweede
Wereldoorlog:
Op zondag 8 april een ge-
spreksbijeenkomst: •.Drie
generaties over de invloeden
van WO IJ op hun leven."
Ouderen en jongeren lijdens
de Tweede Wereldoorlog
evenals de generatie van na-
dien krijgen gelegenheid in
groepen te bespreken wat de
sporen in hun leven waren
van wat zij meemaakten. hoe
ze daar mee om gingen en
welke gevoelens nu in de
herdenkingsmaanden voor
henspelen. Plaats:Hu-
manistisch Centrum. W. A.
Scboltenstraat 2. aanvang
13.30 uur,

Zondagochtend 22 april:
Aansluitend bij de aktuali-
teit een extra bijeenkomst
waarop de heren Bemord
Dellgaauw en Jan Glastra
van Loon met elkaar in ge-
sprek gaan over het maken
van keuzes tijdens WO Il.
o.a. over wat motieven en
achtergronden waren van
wat zo snel het etiltet "goed"
of "fout" opgeplakt krijgt.
Bij het ter perse gaan van dit
nummer waren lokatie en
naam van de dagvoorzitter
nog niet bekend. Belangstel-
lenden kunnen de datum
vast noteren en tijdig het Hu-
manistisch Centrum in Gro-
ningen bellen voor nadere
informatie. (ma.-vr. 10.30-
13.30 tel. 050-127850).

JIJen ik
op Hemelvaan
In het weekend van 24 tot en
met 27 mei organiseren de
Jonge humaniaten weer een
kampeerweekend. Dit jaar
bij de kampeerboerderij in
het brabantse Berlicum. 7
kilometer onder Den Boach.
Het thema relaties staat dit
keer centraal. Kosten van dit
weekend: f 50.-. Yoor meer
informatie en opgave: 030-
318145.

Werken
met groepen
Wie geaprekken begeleidt of
diakusaies na een lezing in
goede banen leidt werkt met
groepen. Speciaal voor vrij-
willigers die gespreksgroe-
pen of diskussies begeleiden
(en zij die dat willen). organi-
seert het HY-vormingswerk
een kursus "Werken met
groepen". De kursus (acht
avonden in het Landelijk Hu-
manistisch Centrum) gaat
over zaken zoals: humanis-
tisch vormingswerk. stijlen
van leiderschap. starten van
groepen. duidelijkheid en
veiligheid. en konflikthante-
ring.

Kosten: voor HY-leden f 75.-.
voor niet-leden f 150.-. Een
"statiegeldregeling" is mo-
gelijk: terugbetaling als u
aktief wordt in het HV. Kur-
susfijden: acht achtereen-
volgende woensdagavon-
den vanaf 25 april tussen
19.30 uur tot 22.00 uur.
Plaats: Landelijk Humanis.
tisch Centrum. Oudkerhof
11. Utrecht.
Opgave bij Ariane de Brouw:
030-318145.

Net gekozen op de ledenver-
gadering komt er meestal
een stortvloed van informa-
tie op de nieuwe bestuurder
af. Veel vragen komen op.
Zoals: Een nieuwe situatie
die veel vragen met zich mee
kan brengen: "Wat wordt er
van mij verwacht. wat houdt
het besturen in. hoe geef ik
inhoud aan de taak en hoe
raak ik zo snel mogelijk inge-
werkt?"

Yoor nieuwe bestuursleden
en voor leden van het Ver-
bond die zich oriënteren op
de taak van de bestuurder.
organiseert de afdeling Ve-
renigingszaken een landelij-
ke kursus Besturen.
In deze kursus komen de vol-
gende onderwerpen aan de
orde: inzicht in humaniatisch
Nederland en de plaats van
de gemeenschap: taken en
verantwoordelijkheden van
een bestuur; humanistisch

Een jaarlijks terugkerende
aktiviteit van de afdeling
Eindhoven is het kampeer-
weekend rond Hemel-
vaartsdag.
Meestal zijn er zoOn3S deel-
nemers. kinderen meege-
teld. De laatste jaren is er
ook deelname uit Den Bosch.
Men is vrij om al of niet aan

We amuseren ons
kapot in Deventer
Op zondag 20 mei organi-
seert HV-Deventer als afslui-
ting van het seizoen een dis-
kussie naar aanleiding van
een inleiding over "We amu-
seren ons kapot". het boek
van Neil Postman. waarin hij
de rol van de media bij infor-
matie verschaffing bekriti-
seerd.
Daarna kunnen de aanwezi-
gen kiezen uit zes alterna-
tieve spelen. waaronder Li-
fe-style (over voorkeuren).
Open kaart (over ethiek en
ondernemen). Lijfspraak
(over non-verbale communi-
catie) en Scrupulus (over di-
lemma's). Vanaf 10.30-14.00
uur in de Singenstraat 31.

bestuur: werkplannen. be-
leid. financiën in de ge-
meenschap: presentatie
naar de leden en naar bui.
ten; het besturen als "rich-
ting gevende".

Inbreng vanuit de eigen
praktijk krijgt nadrukkelijk
vorm in deze kursus en bij
veel onderwerpen zal er
praktisch worden gewerkt.

Deze landelijke kursus vindt
plaats op zaterdag 19 mei
10.00.21.00 uur en zondag 20
mei van 10.00-17.00uur in het
Landelijk Humanistisch
Centrum te Utrecht.
De kursus kost f 75.-. Voor
zittende bestuursleden gra.
tis. Aanmelding voor 5 mei.
Meer informatie: de afdeling
Verenigingszaken. telefoon
030.318145. vragen naar Ari-
ane de Brouw (sekretariaat)
of Joost van Alkemade (funk-
Honaris Kadervorming).

de spontaan opkomende ak-
tiviteiten mee te doen. We
denken dan aan gemeen-
schappelijk koffiedrinken.
wandelen. enz.: alles uiter-
aard afhankelijk van het
weer.
In Schaijk. waar we een ei.
gen veldje hebben op een
goed geoutilleerd kampeer-
terrein. beschikken we ook
over een grote tent ala ont-
moetingsruimte. Bij droog
weer Îs er 's avonds kamp-
vuur. Lijkt u dit ieta. dan bent
u van harte welkom!
Nadere inlichtingen bij: fom.
Wolferink. 040-519883.

Abonnement en
lidmaatschap
Een jaarabonnement op de
Humanist kost slechts f 30.-.
Bel: 030-318145 (toestel 28).
Leden van het Humanistisch
Verbond ontvangen het blad
gratis. Als u lid wordt. hoeft
u dus geen abonnement te
nemen.

Lid worden van het Huma-
nistisch Verbond is simpel.
Alleen even bellen naar 030-
318145 of een kaartje sturen
naar postbus 1I4. 3500 AC
Utrecht.
Als richtlijn voor hoogte van
de kontributie geldt een half
procent van uw bruto.inko-
men. De minimum-kontribu-
tie is f 70.- als u een bruto.
jaarinkomen heeft van
f 18.000.- of meer. Zit u daar.
onder dan betaalt u f 45.-
per jaar. Voor jongeren onder
de 27 jaar geldt een mini.
mumkontributie van f 33.-.
U kunt de kontributie behal-
ve in één mep. ook in
tweeën. of zelfs per kwartaal
betalen. Uitgegaan wordt
van een individueel lidmaat-
schap. Per lid kan één per-
soon. wonend op hetzelfde
adres. kiezen vQOreen gratis
medelidmaatschap. Een me-
delid ontvangt geen Huma-
nist.

030-318145
S.V.P. WACHTEN MET BE-
TALEN TOT U EEN AKSEPT-
GffiOKAART ONTVANGT
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INGEZONDEN MEDEDELING)

De Stichting Geestelijke Verzorging in Ziekenhuizen, Bejaardenhuizen en Verpleeginrichtingen te Rotterdam
e.o., vraagt voor het somatisch gemeentelijk Verpleeghui$ De Twee Bruggen en het psycho-geriatrisch ver.
pleeghuis Smeetsland in de Rotterdamse wijk Lombardijen, naast de reeds aanwezige r.k.-pastor (50%) een:

fUIl-timeGEESTELIJK VERZORGER (m/v)
Gezien het feit dat reeds een r,k,-pastor part-time aan beide huizen is verbonden. zal in deze funktie geen r,k,geestelijk ver-
zorger worden benoemd,

De geestelijk verzorger heelt in de verpleeghuizen tot laak:
• individuele begeleiding van patiënten/bewoners en lamilie-

leden.
• bemiddeling bij het contact tussen patiënt/bewoner en

diens eigen geestelijk verzorger .
• coördinatie en integratie van de geestelijke verzorging in

beide huizen in samenwerking met de r.k.pastor .
• organisa~e van erediensten en bezinningsbijeenkomsten

in samenwerking met de r.k.pastor en de reeds aanwezige
vrijwilligers.

• leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen van een
zorgconcept in de verpleeghuizen en aan hettormuleren
van dit beleid in samenwerking met de multi-disciplinaire
staf.

• het helpen versterken van de band met de wijk,

Voor het goed vervullen van deze functie wordt van de
geeltelijk verzorger gevraagd:

.een open visie op levensbeschouwelijke vraagstukken.

.een zodanig respect voor ieders levensovertuiging. dat de
patiëntlbewoner de eigen overtuiging optimaal kan bele-
ven .

• een voltooide opleiding aan een erkend opleidingsinstituut
van protestantse dan wel humanistische signatuur.

• bvk ervaring in de geestelijke verzorging in de intra murale
gezondheidszorg,

• voor de aan te stellen geestelijk verzorger wordt een
inhoudelijke benoeming/bevoegdheidsverklaring vereist
van het betreffende levensbeschouwelijke genootschap.

DE AANSTELLING geschiedt bij de eigen kerk dan wel bij de Humanistische Stichting Geestelijke Verzorging (HSGV).
Het salaris wordt gebaseerd op de FWG-schalen van de Nationale Ziekenhuisraad.

Informatie kan worden ingewonnen bij de directie van beide huizen. (de heer
S.Bes~ directeur "Smeetsland". tel, 010-4198511, de heer E. Zwerver. direc-
teur "De Twee Bruggen" te!. 010-4324011. alsmede de heer Drs. LJS. Rogier.
voorzitter van de Stichting Geestelijke Verzorging,
tel 010-4148811).

Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan:
STICHTING GEESTELIJKE VERZORGING IN ZIEKENHUIZEN, BEJAARDEN-
HUIZEN EN VERPLEEGINRICHTINGEN, postbus 70, 3000 AB Rotterdam.

(INGEZONDEN MEDEDElING)

~

Humanistisch• •Vomllngs
Stichting ~ ~ 0 nderwijs

Humanistisch pedagogisch (studie-)centrum voor scholing, begeleiding en leerplanonlwikkeling

Wegens het bereieken van de VUT -gerechtigde leeftijd van een van onze medewerkenden ontstaat m.L v. 1augustus 1990
een vakature voor

PEDAGOGISCH DIDAKTISCH MEDEWERKENDE
in de regio oost voor O.4 formatieplaats

(rechtspositiebesluit onderwijs is van toepassing)

Funktie-informatie
De Ie benoemen medewerkende zal worden belast met taken op hel gebied van begeleiding/scholing van hvo-gevenden in de regio
oosl, die grotendeels bestaat uil de provincies Gelderland en de Noordoostpolder.
In overleg met twee kollega's uil de regio wordt jaarlijks een laakverdeling gemaakt in planning en uitvoering van aktiviteiten.
Deelname aan beleidsvoorbereidende en landelijk koördinerend overleg 1 à 2 keer per maand Ie Utrechl behoort ook tol het
takenpakket.
Aangezien woonplaats tevens standplaats is, is voor een evenwichtige spreiding van medewerkerden over het gebied het
woonachtig zijn in Zwolle of omgeving gewenst. Nadere informalie isop aanvraag beschikbaar.

FunkUEHlisen
• Een ruime ervaring in hel werkveld humanistisch vormingsoderwijs in al zijn geledingen;
• Geïnteresseerd zijn in implementatie van het in 1989 verschenen Leerplan in met name scholing/begeleiding;
• Een voor humanistisch vonningsonderwijs geëigende opleiding;
• Ervaring in hel werken mei volwassenen;
• Goede kontak1uele en organisatorische eigenschappen.

Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad graag richten aan Bestuur van de Stichting HVO, Postbus 14, 3500 AC
Utrecht, (Iel. 030 - 318145).
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