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Als je alle milieukosten zou
doorberekenen, zouden Nederlandse
boeren voor hetzelfde geld of minder

ook biologisch-dynamisch kunnen gaan
produceren. Er moet worden

ingekrompen, zoveel wordt duidelijk in
deel4 van de milieuserie die dit gaat over
de landbouw pagina 34

In dit dubbelnummer een speciaal katern
over bio.ethische vraagstukken die zich
in onze tijd steeds meer aandienen nu de

mens in staat raakt om het leven
ingrijpend te manipuleren. Mag alles wat

ook kan? Vragen genoeg. Een
Nederlands.Belgische kommissie boog
er zich over en schreef een rapport De
Humanist maakte er een special over en

hoopt dat u het met interesse leest.
Vanaf .." pagina II

Dit is in 1990en het wordt ook wel het
Coornhertjaar genoemd. Dat komt

omdat Direk Volckertsz Coornhert 400
jaar geleden overleed. Henk Bonger I

Coornhertspecialist bij uitstek, schrijft
over het hoge demokratische gehalte

van de humanist .•....................... pagina 6
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Waar ligt de grens .. )
.Ultgangspunt bij medisch onderzoek moet
zijn: het nut voor menselijke ontplooiing en
de verbetering van de kwaliteit van het
leven:
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Het Steunfonds voert laarliJks actie om projecten van het Humanistisch Verbond
financieel mogelijk te maken,
Dil jaar wordt een bezinnlOgsprOject bio-ethiek In het Verbond gestart, Het Steunfonds
heeft zijn voorjaarsactie daarop afgestemd. In dit maandblad vindt u meer informatie.
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PROBEREN TE GELOVEN IN
ELKAARS GOEDE WIL
De humanistische ideeën lopen als een
rode draad door het rapport
Zijn de aanbevelingen van de com.
missie?

De Universiteit voor Humanistiek orga-
nÎseerde vorige maand in het Amster-
damse Paradiso een symposium over
de Salman Rushdie-affaire. Onder het
motto "Is er dan niets meer heilig?"
p'aaUe een forum mei de aanwezigen
over de vraag in hoeverre orue opvat-
ting over vrijheid van godsdienst en
meningsuiting onverenigbaar is met de
manier waarop openbaringsgods-
diensten hun religie beleven. De orga-
nisatoren hadden het symposium een
citaat van Rushdie meegegeven dat
goed aangeeft in welke richting een op-
lossing van deze botsing van funda-
mentele kulturele waarden te vinden is:
"Laa! ons proberen te geloven in el-
kaars goede trouw."

In de westerse kultuur kent de literatuur
tegenwoordig veel vrijheid. Vroeger
was dat anders, toen was ze onderge-
schikt aan kerk en godsdienst. Nu is het

niet meer belangrijk ol het ook waar is
wat de auteur schrijft. Gebruik makend
van z'n verbeelding probeert de schrij-
ver zijn denkbeelden en gevoel over te
brengen op de lezer. Zo laat Solman
Rushdie in zijn Duivelsverzen de aarts-
engel GabriëL verongelukken. Het
vliegtuig waarin de engel zit, explo-
deert boven zee.
In orthodoxe gelooiskringen is geen
ruimte voor zoveel vrijheid. Daar is het
geschreven woord nog te zeer verbon-
den aan waarheid, aan de godsdienst.
aan De Koran. Rushdie's Duivelsverzen
wordl daar als beledigend, ja zelfs als
godslasterlijk ervaren. Rushdie stelt
dat hel niet zijn bedoeling was om mos-
lims te kwetsen. Op het symposium
noemde Frank Arion, schrijver uit Cura-
çao dat een slappe verdediging. ,.Het
gaat erom die kwetsing te erkennen.
Het gaal erom hoe we omgaan mei de
noodzaak om heilige zaken door middel
van de literaluur te onderzoeken en hoe
we omgaan met het kwetsen dat het tot
gevolg heeft."

Een tweede aspekt werd gesignaleerd

.........:>

door Henk Monschot. hoogleraar wijs-
begeerte en ethiek aan de Universiteit
voor Humanistiek. Reagerend vanuit de
zaal zei hij: "We leven in een tijd waar-
bij we twee verschillende dingen willen
verbinden: vrijheid van godsdienst en
respect voor de mens. Die vrijheid bete-
kent een inperking voor de manier
waarop iedereen zijn godsdienst wil be-
leven. Als Khomeiny dan een oproep tot
moord doet. zijn mensen gekwetst. En
juist omdat hij zich daarbij beroept op
zijn godsdienst. hadden de andere
godsdiensten dit moeten oppikken en
zeggen dat zo'n interpretatie geen gods-
dienst meer is."
Henk Manschot ziet in dit konIlikt geen
rol voor de staat. Toch heelt in een land
als Engeland de staat wel een rol omdat
daar nog geen wetten tegen lastering
van de chrislelijke god en de Angli.
caanse kerk van kracht zijn. Probleem
is dat de moslims nu vragen om hun god
ook in de wet op te nemen. Maar kan
een staat het in deze tijd wel verant-
woorden om haar wellen tegen gods-
lastering uit te breiden? Hel forum was
hier heel duidelijk over. Als de staat
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(Ingezonden mededeling)

Bijde afdeling geestelijke verzorging is plaats voor een

Met de kellze val/ e,'n JI/der lettertype
(eli meer mimte tussell de regels) wil de
rerlJktie Ilt,t gemak VOIIhet leun ('erha-
gelI. Het illvoeren I'JI/ de I'uorkelfrspei-
lillg is lIoodzakdijk geworden IlII ook de
tekswerwerking vall de HlfIllul/ist geall-
tomatiseerd gu,lt worden. Compl/ters
houdeli zich ill hlln prugra/llm,t's oper-
wegel/d aan d(' reguliere IJuorkeurs/lel-
ling, W'ij lW/lW dat fIbegrip klmt hebben
/'our dt'Ze /'erallderen - en weU/I dJt wil
l'eellezers er ook eell plezier mee doen!
Laat 11 ons gerust lilt! mening weten; Re-
daktie Humanist, /'osthus 114 3.5()() AC
Utrecht.

verpleeghuis elderhoeve
ELOEI'lHOFSEWEG 51
6842 Cl'l Il,RNHEM
085.810411

Elderhoeve is een verpleeghuis met een algemene signatuur voor
200 geestelijk hulpbehoevende bejaarden.

HUMANISTISCH RAADSVROUW/MAN

Dewerkzaamheden zullen bestaan uit:
• het leveren van een bijdrage aan de geestelijke verzorging van
onze bewoners,

• het leveren van een bijdrage aan de optimalisering van het
woon- en leefklîmaat,

• het vormgeven aan bezinningsbijeenkomsten en gespreks.
groepen.

voor 8 uren per week.

,I"lisschi('ll is het 1/ JI opgel'allm 1'11heeft
1/ 1111' wellkl"aJlw,'/1 gefrollst over zoveel
illkollsekweJllie: deu Humal/ist is twee-
lediK I'<lllkarJkter. Het ('erste e/liJt't 1,liIt-
su gedeelte is wals 11 VIlII de Hllm"nist
gt'wmd hmt, met de dl' ,\klllphis als
/t'csletter CIl de progressiel'e spellillg
1I',;,lrill ,/lles wal IIIt't eell k /IIJl{, tJok zo is
ges.-ilrt'l'en.
Het middcnkatem met !Jel speeid,' the-
ma OI'n bio.medische zaken is echter lIit
('eli ,Illder lettertype (de SJIJtJn) gezet, de
kappen zijl/ kleiner 1'11mil/der llersm,ûd
ell alles is kOllsekwent (comeqm'l1t dus)
ill de l'oorkellrspeilillg.

VERANDERINGEN IN DE HUMANIST

Rushdie zelfdenkt dat de verschillende
kultuIen steeds meel zullen botsen en
mengen. Bijvoorbeeld dOOlimmigJOtie
en intensievele handelsbetlekkingen.
En voolal in de steden zal de integJOlÎe
van al die kultuIen moeten plaatsvin-
den. De Engelse schJijfstel Mauleen
Duffypleit daarom vooreen geseculali-
seelde samenleving, want "we can no
longel impose OUIbelief on€Ochother".
Verder vroeg zijeen gematigde benade-
ring van het konflikt met de moslims
over de Rushdie-aflaire omdat we vaak
zelf veJOntwoordelijk zijn voor wat er
gebeurt: "Als er bijvoorbeeld in Enge-
land mindel JOcisme en onverdraag-
zaamheid zou zijn, zouden veel meer
moslims kiezen voor een wat gematig-
der houding. Misschien hadden zij de
oproep van Khomeinydan juist wel ver-
oordeeld. Daarom moeten we beginnen
bij onszelf." Zij sloot zich aan bij de
woorden van Arne Naess, de Noorse fi-
losoof die ook in het fOTUmzat, toen hij
opmerkte dat .,Humanism begins with
humans", EnDuffyvervolgde: "Ditpleit
voor terughoudendheid. We moeten
wel bepaalde systemen als fascisme
verwerpen, maar hoeven daarmee nog
niet de mensen te verwerpen die door
kulturele en historische oorzaken in
zo'n systeem verstrikt zijngeraakt." Of.
zoals Fons Elders het zei toen hij dit
eerste symposium van de jongste uni-
versiteit in Nederland afsloot met een
citaat van Karl Popper: "Lers kill each
other's ideals instead of€Ochother's bo-
dies",

NicoZonneveld

bescherming invoert, moet dat vooralle
godsdiensten gelden. Gelijke monni-
ken, gelijke kappen. Maar het zou nog
beter zijn als geen enkele godsdienst
speciale bescherming kreeg. DeBoedd-
histen in Engeland hebben allalen we-
ten geen bescherming van de staat te
willen. Een houding die misschien
meer navolging verdient.

DITIS EEN SPECIAAL
THEMANUMMER VAN DE
HUMANISTVOORDE MAANDEN
JULI EN AUGUSTUS. HET
VOLGENDENUMMER
VERSCHIJNT BEGIN SEPTEMBER.
KOPUDAARVOORMOET
UITERLIJK IOAUGUSTUSIN HET
BEZIT VAN DE REDAKTIE ZIJN.WIJ
WENSEN ALLE LEZERSEENHEEL
GOEDE VAKANTIE!

Gevraagd wordt:
• een (nagenoeg) afgeronde opleiding aan de universiteit van
Humanistiek, voorheen Humanistisch Opleidingsinstituut,

• bereidheid tol samenwerking met de confessionele collega-
geestelijk verzorgenden,

• in staat zijncontacten te leggen op een manier die het beste bij de
visie en belevingswereld van de individuele bewoner aansluit,

• samenwerken met medewerkenden van andere disciplines in
het begeleiden van bewoners,

• inhoudelijke benoeming tot humanistisch raadsvrouw/man door
het Humanistisch Verbond.

DeC.A.O. voor het ziekenhuiswezen is van toepassing. De functie
is in het lunctiewaarderingssysteem van de gezondheidszorg inge-
deeld in functiegJOep 60. (Bij een 100% dienstverband tussen
f 4144,- en f 5528,- per maand. bruto.
Pensioen volgens P.G.G.M.-regeling.

Allegewenste inlichtingen worden u graag verstrekt door dhr. P.I.
Peelers, verpleegkundig directeur of dhr. I.W. AlbeIS, geestelijk
verzorger.Ookmevr.M.E.van Angeren, landelijk coärdinalor gees-
telijke verzorging in psychiatrische ziekenhuizen en verpleeghui-
zen van het Humanistisch Verbond, tel. 030-318145, is tot het geven
van inlichtingen bereid.

Uwschriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14dagen na het velschij-
nen van dit blad richten aan de medisch dilecteur dhr. W.I.P.
Smeets, onder wie de afdeling geestelijke verzorging ressorteert,

I
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Nieuwe kol leges
van humanistische
hoogleraren
Op de Technische universiteit Dellt zal
Wim van DooIen colleges verzorgen
over "moderne filosofische problemen.
een inleiding in de geschiedenis van de
twintigste eeuwse liIosofie". De colle-
ges vinden plaats op acht donderdag-
middagen vanaf I november lussen
13.30 u:.u en 15.30 uur in Gebouw Wijs-
begeerte en Technische Maatschappij-
wetenschappen. Kanaalweg 2b. Dellt.
Basisliteratuur is hoofdstuk 6 van Denk.
wegen geschreven door Wim van 000-
ren. Aan het eind van de serie colleges
wordt een samenvatting verstrekt die
dient als leidraad bij een drietal activi-
teiten. Ten eerste een aansluitende se-
rie gastcolleges over "moderne filosofi-
sche problemen" op 6 dinsdagavonden
om 20.00 uur, eveneens in Gebouw
Wijsbegeerte en Technische Maat-
schappijwetenschappen. Kanaalweg
2b, Delft.
Verder verzorgt prof. Van Dooren op
vrijdag 1maart in het Aulagebouw een
feestcollege in verband met zijn 25-jarig
jubileum als bijzonder hoogleraar bij de
Technische Universiteit Delft. En op
vrijdag 15maart organiseert hij in het
Aulagebouw een internationaal sym-
posium over Renaissance-humanisme.
De sprekers zijn: prof. Pine (NewYork)
over mensbeeld, prof. Mojsisch (Bo-
chum)over kenleer, dr. Kraye{Warburg
Inst. Londen) over ethiek en prof. Van
Dooren zal het zelf over Arabische ach-
tergronden hebben.

Vacature ook voor
HOI-afgestudeerden
In het vorige nummer van de Humanist
stond een advertentie voor een huma-
nistisch raadsman/-vrouw voor het
Gasthuis in Zutphen. Als opleiding
werd de Universiteit voor Humanistiek
gevraagd. Daar had als aanvulling bij
moet staan: voorheen hel Humanistisch
OpleidingsInstituut. Want uiteraard
worden ook de gegadigden met een
HOI-diploma uitdlukkelijk uitgenodigd
om op deze funktie te sollîciteren.

Heleen Kromhout (ZVB)

Ditis het speciale zomernummer van
de Humanist met hel thema 'Mag ook
wat kan, humanistische visies op za-
ken van leven tot dood'. Dubbeldik
en dus voor twee maanden. Begin
september kunt u het volgende num-
mer van de Humanist verwachten.
De redaktie wenst alle lezers een
zeer goede vakantie.

Nadere informatie: mevr. R. Mantjesl
mevl. C. van Velzen, sectie wijsbegeer-
te. Kanaalweg 2b. DeHt. Tel. (015)
785143.

Op de Rijksuniversiteit Leiden zal een
wisseling plaatsvinden. Marcel Fresco
zal namelijk wegens het bereiken van
de pensioengerechtigde leeftijd per 1
augustus met emeritaat gaan. Op vrij-
dag 26oktober houdt hij zijn afscheids-
college. Hijzal nog tot het einde van het
kalenderjaar binnen de Rijksunivelsi-
teit Leiden actief blijven.
Per 1 augustus wordt hij als bijzonder
hoogleraar op het gebied van de "wijs.
gerige antropologie en de grondslagen
van het humanisme" opgevolgd door
prof. dl. Maarten van Nierop. Deze zal
in het eerste semester colleges verzor-
gen over Arthur Sehopenhauer, pessi-
mistisch humanisl.
In het tweede semester is het ondel-
werp: Humanisme en anti-humanisme
in de contemporaine {ilosofie. Deze col-
leges vinden plaats vanaf 10 septem-
ber, op maandag tussen 16.00en 18.00
uur. Plaats is Witte SingeVDoelen-com-
plex, Matthias de Vrieshof 4, Leiden.
Nadere informatie: het secretariaat van
de Faculteit der Wijsbegeerte, tel.: (071)
272031.Of bij Maarten van Nierop. tel.
(020)5254529(opdinsdag tussen 13.00en
14.00uur).
Op de Rijksuniversiteit Utrecht zal Prol.
dr. Rob Tielman colleges verzorgen
over Sociale en culturele aspecten van
hel humanisme. vanaf 4 september op
dinsdagen tussen 19.00 uur en 21.30
uur. Plaats is Trans 10. Utrecht. Voor
nadere informatie en inschrijving kunt
u zich (schriftelijk) wenden tot proi.
Tielman, Heidelberglaan 1. 3584 CS
Utrecht.

Op de Landbouwuniversiteit Wagenin-
gen zal prol. Hans Achterhuis collges
verzorgen over Natuur en samenleving
en op het gebied van De filosofie van de
schaarste. Een van de kernvragen is:
welke relaties bestaan el tussen maat-
schappelijke organisatievormen, inter-
menselijke verhoudingen en de hou-
ding ten opzichte van de natuur? Te-
vens verzorgt prof. Achterhuis de afstu-
deervakken Sociale filosofie en Mi-
lieufilosofie. De colleges vinden plaats
vanaf 12september, op woensdag tus-
sen 1O.30uuren 12.15uur. inzaai 357,de
Leeuwenborch. Hollandseweg 1. Wa-
geningen. Nadere informatie bij de
Landbouwuniversiteit, tel. (08370)89111
of bij prof. Achterhuis, tel. (020)5254518
(alleen op donderdag tussen 11.30uur
en 13.00uur).

Filosoferen over geluk
Van maandag 13 tot en met vrijdag 17
augustus houdt de Internationale
&hool voor Wijsbegeerte in Leusden
(tel.nr.: 033.650700)een zomerkursus
met als thema 'fîlosofelen over geluk'.
Verschillende historische opvattingen
over het geluk zullen aan bod komen.
Maal de deelnemers zullen ook samen
nadenken over wat geluk in onze tijd
betekent. Tekststudies, inleidingen en
filmmaken deel uit van deze zomerkur-
sus. Inleiders zijn M.Tager, Ch.Hup-
perts, H.M.Vosen R.Veenhoven.

Nieuwe hoogleraar
humanisme in Leiden
Met ingang van I augustus is dr. M.van
Nierop benoemd tot bijzonder hoogle-
raar op het gebied van de wijsgerige
antropologie en de grondslagen van het
humanisme bij de Rijksuniversiteit in
Leiden. Daarmee volgt hij prof.dr. M.F.
Fresco opdie in verband met zijn emeri-
taat alscheid neemt. Destichting Socra-
tes benoemt een hoogleraar op deze bij-
. zondere leerstoel.
Eén van de uitgangspunten van de
nieuwe hoogleraar is dat er zich in de
wereld, in het menselijk bestaan en in
onze interpretatie van beide een twees-
palt kan voordoen die de filosofie niet
werkelijk kan overwinnen. En de mens
is uiteindelijk een ambivalent wezen.
Het humanisme behoort zich hiervan
rekenschap te geven.

1990 Humanist World
Congress
Van 4 - 10augustus zal in Brussel het
1990Humanist World Congress plaats-
vinden. Het thema van dit kongres is
"Thesecularization of society on theba.
sis of:Liberty. Equality and Fraternity."
Voorzitter is de Canadees Henry Mor-
tengaler. bekend om zijn aktiviteiten
voor herziening van de abortuswet in
Canada.
Verscheidene sprekers zullen inleidin-
gen houden waarna in diskussiegroe-
pen nader op de diverse onderwerpen
wordt ingegaan. Tijdens het slotdiner
zal de "Humanist Award" worden uitge-
reikt aan Alexander Dubcek. Op vrijdag
10augustus zijn er diverse workshops.
Een aanmeldingsformulier kan worden
aangevraagd bij de IHEU, tel. 030-
3121550fbij het HV,tel. 030-318145,toe-
stel 32.
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Dit jaar is het vierhonderd jaar geleden dat de humanist Dirk Volckertsz Coornhert
overleed. Hijwas één van de belangrijkste erflaters van de Nederlandse kultuur maar
helaas veel minder bekend dan iemand als Erasmus, Coornherts grootste verdienste
was misschien wel dat hij zeer gedreven en overtuigend de geestelijke vrijheid ('die
ieder mens toekomt') verdedigde. In zijn tijd van verkettering en inquisitie was dat een
moedige want levensgevaarlijke opstelling. In onze tijd zou Coomhert ongetwijfeld
een demokraat geweest zijn in de echte betekenis van het woord. Dat isook wat Henk
Bonger betoogde op een studiedag over Coornhert die in februari werd georgani.
seerd door het Humanistisch Studiecentrum Nederland. In deze Humanist de tekst
van de lezing van Henk Bonger over de problemen van de demokratie en het
demokratische gehalte van Dirk Volckertz Coornhert.

COORNHERT
ZOU EEN

DEMOKRAAT
ZIJN GEWEEST

De eindeloze verwarring die het begrip
demokratie met zich brengt, heeft meen
ik de hoofdoorzaak in de tweevoudige
inhoud.
In de eerste plaats geelt het een be-
stuursvorm van een kollektiviteit aan
en in de tweede plaats een wijze van
omgang van mensen waarbij geen su-
perioriteitsgevoel ontleend aan geboor-
te, ras, sexe, levensovertuiging of ont-
wikkeling de ander als minder(waar-
dig) beschouwt. Daarbij zal deze demo-
kraat zich het lot van de misdeelde
meer aantrekken dan de lormele demo-
kraat. Niemand zal ontkennen dat de
Verenigde Staten demokratisch be-
stuurd worden; de president en hetHuis
van Afgevaardigden worden recht-
streeks bij algemeen kiesrecht geko-
zen, er is een onafhankelijk~ rechterlij-
ke macht, er is vrijheid van meningsui-
ting en er is kontrole op de uitvoerende
macht. Dat is de formele, bestuurstech-
nische kont van de demokratie. Maar
ook de geschetste wijze van omgang
met elkaar heerst inde V.S.Noord-Ame-
rika kent geen koning, geen adel. geen
onderscheidingen (behalve militaire),
geen patriciaat. geen intolerante kerk,
de burgers zijn gelijkwaardig, behalve
dat de zorg voor de zwakken zelf zwak
is. Deman achter het lokel van de bank
(zijn naam is duidelijk te zien) wordt
door zijn veelsoortige klonten als een
volwaardig mens bejegend en zo beje-
gent hij zijn klanten ook. Als er in de
socialistische ideologie van demokra-
tie wordt gesproken duidt die nooitdeze
lormele bestuurstechnische aan. Tot
voorkort stond de D.D.R.voorDemokra-
tische Republiek en de U.S.S.R.had de
pretentie de wore demokratie te heb-
ben. Dit houdt in dat de belangen van
de arbeiders en niet die van de kapita-
listen of van de bourgeoisie behartigd
worden. Communisten verwerpen de
formele demokratie, omdat die een
vrucht is van het verfoeide individualis-
tische liberalisme. Welhebbencommu-
nistisch geregeerde staten deze tweede
vorm tot hun formele bestuursvorm ge-
maakt. De scheiding is ookal te merken
in het woord volk. In de eerste plaats
wordt aangeduid alle inwoners van een
land (.,hetvolkzooals het door den stoot
omsloten wordt" zegt Huizinga in Ne-
derland's Geestesmerk). In de tweede
plaats duidt het de arbeidersklasse
aan. Het dagblad van de S.O.A.P.heet-
te Het Volk en daar was niet de hele
bevolking mee bedoeld.

Ik keer tot de Verenigde Staten terug.
Krilici zullen mij met een tweezijdig
zwaard aanvallen. Ten eerste het racis-
me, in hoofdzaak tegen de zwarte men-
sen gericht. In de beroemde Declarati-
on of Independence van 1774schreef
Jelferson - formulerend wat sedert de
Renaissance in vele hoofden leefde _
dat alle mensen vrij en gelijk in rechten
geboren worden en dat blijven. En of-
schoonWashington, hijzelfen anderen
de slaven de vrijheid goven en er een
verwoestende burgeroorlog om het sla-
vernijprobleem werd gevoerd, bleel de
diskriminatie bestaan, vooral op eko-
nomisch gebied. Deze vormvan diskri-
minolie is nog long niet voorbij, maar
de integratie gaat snel. Dat in 1989een
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zwarte op de nominatie stoot omopper-
bevelhebber van het leger te worden.
dot een zwarte burgemeester van New-
Yorkis en dot er een zwarte goeverneur
van Texas is benoemd, was tien jaar
geleden nog ondenkbaar geweest. De
Ku-Klux-Klanrookt meeren meergeïso-
leerd als een zuiver lascistischeorgani.
satie. Het racisme in de V.S.werpt een
smet op de demokratie, maar doet die
niet te niet.
De andere zijde van het zwaard is de
ongelijkheid die door het bezit ontstaat.
Invloed, ookop politiek terrein, kan ge-
kocht worden; het geld regeert. Het is
een onomstotelijke waarheid dat ar-
moede en rijkdomin één gemeenschap
de demokratie geen goed doen, moor
ook dit zo schrijnende onderscheid heU
de demokratie niet op. De niet-bezitter
heeft de vrijheid om mensen te kiezen
die zijn belangen behartigen.

Problemen der demokratie
In 1934schreef mijn vader, W.A. Bon-
ger, Problemen der demokratie, metals
voornaamste doel om te waarschuwen
tegen het omzichheen grijpende fascis-
me en nationaal-socialisme. Moor ook
om bepaalde ontwikkelingen in de for-
mele demokratie te signaleren. Het
boek had redelijk sukses (deeerste druk
was spoedig uitverkocht) en ook de

tweede, populaire druk van 1936was al
snel niet meer te krijgen. Toch is hel
spijtig dal het boek de invloed ontbeer-
de die het. volgens velen, verdiende.
Hetwerd helaas niet vertaald, behalve
kort voor de oorlog in het Bahaso Indo-
nesia. Het zou, in mijn ogen. een even
grote invloed verdienen als Thomas
Mann's rede: De komende zege der de-
mokratie van 1938.In 1976verscheen er
een reprint van de tweede uitgave, ver-
zorgd door De Trommel in samenwer-
king met de Wiardi Beckman Stichting.
De niet grote oplage is uitverkocht en
dot is een aanwijzing dat het boek ook
na de oorlog niet aan aktualiteit heelt
verloren. Mendenkt wel eens dat na de
oorlogde scholten tussen de geloven en
de politieke overtuigingen gesloopt wa-
ren, maar dot is niet zo.Hetprotestante
deel van Nederland houdt zich(behalve
in het CDA)nauwelijks bezig met de
katholieken en beide gaan niet ommet
humanisten. Liberalen zullen Vrij Ne-
derland niet lezen en linkse mensen
houden zich ver van Elsevier of de
AVRO.NedeIland i.sen blijlt een land
van zuilen.
Alleen in socialistische kring kreeg het
boek ruime bekendheid. De originele
opzet van het boek blijkt eruit dat de
schrijver uiteen zet dat bij vele primi-
tieve volkeren en bij het vrije vereni-



Coomhert: "Zonder onderzaten zijn koninghen gheen heren. 't Volck blijft
zonder heervolck, dat maeckt en breeckt een koning"

gingsleven (dus in een homogeen mi-
lieu) de demokratie de heersende be-
stuursvorm is. In de meest konserva-
lieve herensociëteit, waar vele leden
het nauwelijks kunnen verkroppen dat
de ongeschoolde arbeider en de be-
roemde geleerde Xbij de verkiezingen
allebei één stem uitbrengen, wordt het
bestuur van de sociëteit volstrekt demo-
kratisch gekozen. In een niet homogeen
milieu - de staat - zet de schrijver uit-
een, zal de demokratie gepaard moeten
gaan met een strenge selektie, wil deze
vorm waarbij de mens ingeschakeld
wordt. blijven bestaan. Waar de staat
met een einddoel (de erfenis van de
R.K.-Middeleeuwen en van Rousseau)
in de communistische ideologie toe
leidde (één partij, geen oppositie, cen-
suur, inquisitie) dat is genoegzaam be-
kend. Ditgeloof kan vergeleken worden
met de rooms-katholieke kerkleer.

Definitie van demokratie
Bonger begint zijn boek met een zorg-
vuldig opgebouwde definitie van de de-
mokratie. Nu is het een bekend ver-
schijnsel, kortna de oorlogopgekomen,

dat het definiëren in onbruik is geraakt.
Ik weet niet waardoor dat gekomen is.
Het zou kunnen zijn, dat men denkt dat
de definitie het objekt niet geheel dekt.
Hetzouookkunnen zijndat men de defi-
nitie nog verbindt met de scholastiek ol
met het positivisme. Hoehet zij, het ge-
volg is - in wetenschappelijke en jour-
nalistieke publikaties - een brede lawi-
ne van woorden, onbegrensde, meestal
emotioneel geladen passages en ge-
jaagde beschouwingen. Ik behoef niet
te zeggen, dat dit tot de mensweten-
schappen. niet tot de beta-wetenschap-
pen hoort. En die arme, nu zo gesmade
definitie gaf alleen de mogelijkheid
met vrucht te debatteren. Dat zij het ob-
jekt niet dekte. was bekend.
Hoehet zij, ik heb Bonger'sdefinitie no-
dig. "De demokratie is een be-
stuursvorm van een kollektiviteit met
zelfbestuur, waaraan een grootdeel ha-
rer leden, hetzij direkt. hetzij indirekt
deelneemt en waarbij geestelijke vrij-
heid en gelijkheid voor de wel gewaar-
borgd zijnen waarbij de leden van haar
geest doortrokken zijn. "Merkwaardig
is de laatste toevoeging. Is er een demo-

kratie. die aan de definitie voldoet zon-
der deze psychologische toevoeging
denkbaar? DeWeimar republiek is een
voorbeeld. De talrijke groeperingen
van uiterst links en rechts maakten een
eind aan de demokratie. Vele Zuid- en
Middenamerikaanse republieken ken-
nen wel demokratische constituties,
maar de generaals doen wat ze willen.
Op de vraag naar de inhoud van "de
geest der demokratie" is het antwoord:
vrijheid en gelijkheid. De gelijkheid
houdt in de eerste plaats in gelijkheid
voor de wet, geen privileges voor be-
paalde groepen. En in de tweede plaats
de mogelijkheid voor ieder om door zijn
kapaciteiten, niet door geboorte in een
bepaald milieu funkties te vervullen.
De vrijheid geldt in de eerste plaats de
qeestelijke vrijheid. die de vrijheid van
kritiek impliceert. De beperkingen van
de vrijheid zijn in demokratisch tot
sland gekomen wetten vastgelegd. Een
vakvereniging van inbrekers krijgt
geen wettelijke goedkeuring.
Samenvallend mag gesteld worden dat
de vrijheid inhoudt dat ieder mens het
recht heeft zijn leven in te richten zoals
hijwil. niet zoals een ander hem oplegt
of voorschrijft.Devrijheid van de mens
wordt beperkt door de vrijheid van de
ander. De vrijheid is gebaseerd op de
menselijke waardigheid, waaruit ook
de rechten van de mens zijn voortgeko-
men in de I8e eeuw. Ieder mens is
uniek, heeft waarde en dient met res-
pekt behandeld te worden. Er bestaan
geen twee gelijke vingerafdrukken. Er
is geen reden voor mensen om zich su-
perieur te voelen boven anderen en de
ethisch hoogstaanden zullen zich nooit
op hun zedelijke superioriteit laten
voorstaan. Enkele eeuwen heeft de be-
volking van Europa, door haar geiooI.
wetenschap en techniek zich superieur
geacht boven de inwoners van de ande-
re werelddelen, van de koloniën. Dere-
kening, die hiervoor betaald moest en
moet worden, was vrij hoog.

Het lijkt soms alsof vele intellektuelen
en kunstenaars moeite hebben met het
begrip vrijheid. Hun menselijk soorlge-
voel geldt alleen bij de eigen soort, zo-
als tot voor kort bij beroepsofficieren.
Hetverschil tussen Einstein en een dom
gehouden, analfabetische dagloner is
groot. Maar in vele zaken zal de daglo-
ner Einstein de baas zijn en zij zijn me-
demensen van elkaar. Het dignitas-be-
grip brengt mee dat de mens altijd als
doel. niet als middel tot een ander doel
wordt beschouwd en behandeld. Als
mensen gebruikt worden als instru-
menten (waardevolle ofgebrekkige) om
een geloof. een slaat. een ideologie,
een waarheid te grondvesten of te ver-
sterken, wordt hun waardigheid in hun
vrijheid aangetast, terwijl de macht.
hebbers juist in het dienstbaar zijn de
waardigheid verankerd zien. Ik meen
dat hierin de oorzaak ligt waarom in
landen waar de bevolking katholiek is
de demokratie zwak staat. De bevol-
king - opgevoed in de volstrekte
dienstbaarheid aan Christus en die
moest meewerken aan de eenheid van
kerk en staat - staat vreemd tegenover
het kompromis, een essentiële trek van
de demokratie. Het calvinisme kon
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Dirck Volckertszoon Coornhert: "d'eerwaardicheyt van de edele mensche"
daar, na een lange intorelante periode,
gemakkelijker toe komen omdat hun
kerkorganisatie van oudsher demokra-
tisch was georganiseerd. In Japan
moesten tot voor kort de bewoners de
goddelijke Tenno blindelings dienen
om het land sterk en groot te maken.
Deze, voor de meesten te zware opgave
- extra zwaar door de onbegrijpelijk-
heid - maakt dat hun besef van eigen-
waarde zich gebrekkig kon ontwikke-
len. En dat maakt wellicht dat wester-
lingen van hun aandoenlijkheid en
raadselachtigheid spreken.

Geboren demokraten
Het nationalisme is de geduchtste
vijand van de demokratie. Bepaalde ei-
genschappen predisponeren de mens
als een westers gestempelde demo-
kraat, andere karaktereigenschappen
tot een communist of tot een anti-demo-
kraat in beide betekenissen. Mag dan
de konklusie getrokken worden dat de
één als demokraat, de ander als anti-
demokraat geboren wordt? Ja. mis-
schien dat een 15%van de stervelingen
zo'n besef van eigenwaarde en respekt
voorde waardigheid van de ander heeft
dat deze mensen geboren demokraten
mogen heten. Wellicht zal een even
groot percentage - de mensenhaters, de
profetisch aangelegden, de elitaire in-
tellektuelen en kunstenaars en de on-
verschillige lakeien - totde geboren an-
ti-demokraten gerekend moeten wor-
den. Maar de overigen verzetten zich
als hun de mond wordt gesnoerd en zij
zijn ook geneigd ieder de vrijheid te
gunnen, die zij zelf willen hebben. Ik
denk dat vorming, opvoeding en scho-
ling weinig uitwerking hebben, maar
wel iets. Enals ik lees dat de bevolking
van een kleine en arme republiek - Cos-
ta Rica - een perfekte demokratîsche
opvoeding krijgt op de scholen en als ik
beleef dat de bevolkingen van de Oost-
bloklanden de tirannie verdrijven, dan
wordt steeds duidelijker dat de demo-
kratie met de immanente leiders ten-
slotte zal winnen. Degemiddelde mens
wil kunnen zeggen wat hij wil en deze
vrijheid is de kern van de demokratie.

Het wordt, na deze beschouwingen en
ontboezemingen tijd mij tot Coornhert
te wenden. Ik wil aannemelijk maken
dat hij aan de voorwaarden voldoet om
hem tot een demokraat te stempelen.
Ten eerste beschouwt hij de mens als
een schepsel met waardigheid, niet als
een verworpen wezen. De erfzonde be-
schouwt hij als een tot wanhoop stem-
mend bedenksel. ,:t Welckzichdaar in-
ne ... openbaart, dat na zulck ghevoe-
len d'afkomste van zulcken hincken (na
Adams val hinkt het mensdom), zelfs
niets mesdaan hebbende, om eens an-
ders mesdaad ghestraft zouden wor-
den. dat mede ghants vreemd is van
alle rechtvaardicheyd, die nemmer-
meer dan onschuldighen en straffeI."
Coornhert spreekt van "d'eerwaardic.
heyt van de edele mensche."

Detweede voorwaarde voorCoornherts
demokralische gezindheid ligt in zijn
onwankelbare overtuiging dot de mens
een sociaal wezen is en eerst in de sa-
menleving, dus met en door medemen-
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sen, tot het wel.leven kon komen. Hier-
mede houdt verband de derde voor-
waarde, het belang dot hij hecht aan de
"wetder natuere"; behandel de mensen
zoals je behandeld wilt worden. Wie,
volgens Coornhert deze wet toepast,
voldoet aan de tien geboden uit het Ou-
de - en aan Christus' voorschriften uit
het NieuweTeslament en heeft dan de
menselijke volmaaktheid bereikt.
Deze Wet en de profeten (Matth. 7:12)
impliceert de waardigheid van het sub-
jekt en van alle medemensen, en ver-
biedt de mens zich verheven te voelen
boven de anderen; de wederkerigheid
is essentieeL Coornhert spreekt van de
..wet der natuere" omdat zijoveral. zon-
der een speciale goddelijke boodschap
naar voren komt, en ook in de bijbel als

de opperste gedrochtsregel is te vin-
den. Hel is in mijn ogen één van de
moeilijkst te verklaren problemen
waarom de christelijke theologen en
ethici zo weinig nadruk leggen op de
Gouden Regel. Het zou kunnen zijn dat
de mens die het evangelie wil brengen
als het heil voor allen met de Gouden
Regel niets kan beginnen. De kerken
zeggen dat het uitsluitend een individu-
ele gedragsregel is, niet geldig vooror-
ganisaties.

Volk nootsakelyc rechter
Devolgende voorwaarde ligt in de hoge
dunk, die Coornhert heeft van het oor-
deelsvermogen van de gemiddelde
mensen. In de Synodus zegt de rooms-
katholieke gesprekspariner: "Het oor-
deel komt de herders toe, ende niet de
schapen." Daarmee is Coornhert het
oneens. Demens wie het aangaat, moet
zelf oordelen. ,,Soude men, goet
duncken, dat niet onder allen ghemeyn-
ten elck der selver KerckelyckeOver-
heydt alleen het oordeel behoort te heb.
ben van de leere want dat waer van de
partie selve rechter ghemaeckt ... maar
behooren daar af te oordeelen die leec-
ken ... " Maar de leken zouden alleen
mogen oordelen over de zaken, die zij
kennen, "en geensins voorder". Ookde
gereformeerden menen, dat hel volk

een onverstandig rechter is in geloofs-
zaken. Als Coornherts vriend Van der
wen hem daarop wijst, antwoordt hij
hem. dat het volk dan misschien een
onverstandig rechter is. "moer een
nootsakelyc rechter. Het gaat alle de
volck aan." Hierdoor wordt duidelijk
waarom Coornhert al zijn boeken. trac.
toten en pamfletten in het Nederlands
schreef, ofschoon hij uitstekend latijn
kende. Hijschreef niet voorde Europese
geleerden, de gewone burger moest zijn
werk kunnen lezen. "AI degenen"
vraagt Coornhert, die het volk het oor-
deelsvermogen ontzeggen, menen die
"dat het volck niet en verstoet oock tot
henluyden ghesproken te zijn alle die
waerschouwinghen voor den valschen
Propheten ende Pharizeen door die
gantsche Schriftuere overvloedelijck
wezende?" Coornherts mensbeeld en
alle daaruit voortvloeiende ideeën
mondenuit in het denkbeeld van de vol-
strekte godsdienstvrijheid. " ... dat de
menschen toekomt namentlijck vryheyt
in der conscientien ende dit so int gelo.
oven als int exerceren van elck zijne
religie." Wat de mens toekomt is een
aanzet van wat in de lBeeeuw als een
mensenrecht beschouwd zal worden.
Ikmeen. dat Hattersley gelijk had, toen
hij in zijn A short history ol democraey
schreef: We shall see in the long run
that influence (= veranderingen in de
religie) was in the direction ofdemocra-
cy, and that constitulionalliberties we-
re bom out ol religious liberty." In dit
opzichtstonden Coornhert en zijngeest-
verwant Castellio aan de wieg van de
beweging der mensenrechten.

Eerste aanzet sociaal kontrakt
Tenslotte nog een paar opmerkingen
over Coornherts opvattingen over de
politiek van zijn dagen. Vanzelfspre-
kend past bij zijn mensbeeld dat hij
uitging van de volkssouvereiniteit, dus
niet van de souvereiniteit der Staten.
"Zonder onderzaten zijn koninghen
gheen heren. 't Volckblijft zonder heer
volck, dat maeckt en breeckt een ko-
ning." Ditmiddeleeuwse denkbeeld im-
pliceert dat de vorstenmacht beperkt is.
Als hij tegen de wensen van het volk
ingaat. gedraagt hij zich als een tiran.
Het volk heeft dan het recht zich van
hem te ontdoen. Er is in Coornherts
denkbeelden over de politiek een eerste
aanzet te bespeuren van de IBeeeuwse
gedachte van het sociale kontrakt.
maar hij werkt dit denkbeeld niet uit.
Waarschijnlijk heeft Coornhert de ge-
schriften van de monarchomachen ge-
kend. Maar ik vermoed dat hij de poli-
tiek van de prins steunde, zich base.
rend op de Handelingen der Apostelen:
"Men moet Gode meer gehoorzamen
dan den mensen". Inde Zedekunsl heel
het: "Denmenschen komt toe, Ie weten
d'overheyd, in zyne wetten niet jeghen
de Godlycke strydende, gehoorzaam-
heyd om Godes wille." Dat komt over-
een met de laatste strofe van het Wil-
helmus: "Dat iek tot gheenen tijden f
Den Coninck heb veracht / Dan dat ick
Godt den Heere / Der hoochster Majes.
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Nadere informatie kunt u verkrijgen bijde heer T.D.Corzilius, algemeen
direkteur, telefoon 020.195333toestel 100.Uwschriftelijke reactie kunt u
binnen 14dagenrichtenaande heer P.F. Mans. hooldpersoneelszaken,
Ookmeerweg 268,1069MZAmsterdam.

Tl;OPolakhuis
'"Amsterdam

HUMANISTISCH GEESTELIJK VERZORGER MN
voor 16uur per week

DeHumanistische Stichting LeoPolak Huis omvat een verpleeg- en een
verzorgingshuis waar ongeveer 400bewoners verblijven.
Inons somatisch verpleeghuis met 100bewoners ontstaat de vakature voor
de part-time lunktievan

De globale funktie-inhoud:
• het verlenen van geestelijke verzorging en begeleiding aan bewoners,

zowel individueel als in groepsverband.
• het bijdragen aan een goed leefklimaat gebaseerd op humanistische

uitgangspunten .
• het incidenteel vervangen van de humanistisch geestelijk verzorger van

het verzorgingstehuis.

Defunktie ressorteert direct onder de algemeen direkteur.

Wij verwachten dat kandidaten beschikken over:
• een voltooide - ofnagenoeg voltooide ~opleiding aan hel Humanistisch

Opleidingsinstituut (H.O.I.).
• afliniteit met deproblemaliek van het ouder worden.

Dearbeidsvoorwaarden zijnovereenkomstig de CAO-Ziekenhuiswezen. Het
salaris wordt. afhankelijk van opleiding en ervaring, vastgesteld in
functiegroep 60.

Eindelijk is dan een dezer dagen het
nieuwe Humanistisch Manifest
verschenen. Dit is het werkprogramma
van het Humanistisch Verhond voor de
jaren 1990en 1991.In een dertigtal pun-
ten wordt kortaangegeven welke maat.
schappelijke doelstelling het HV na.
streeft. Dit nieuwe Manifest vervangt
hel werkprogramma voor de jaren 1987
tot en met 1989.De meeste puntenzijn al
dan niet gewijzigd uit dit Manifest over.
genomen. De uiteindelijke tekst kwam
tot stand na uitvoerig beraad op kon-
gres en Verhondsraadvergaderingen. U
kunt een gratis exemplaar aanvragen
door te bellen naar het HV:030-318145.
Een kaartje sturen met uw naam en
adres kan natuurlijk ook: Humanistisch
Verbond, Postbus 114,3500ACUtrecht.

Erbestaat in Nederland ook eenspecia-
le Coornhertstichting die de opvattin-
gen van Coornhert wil uitdragen. Zo
wordt tweejaarlijks een speciale Coorn-
hertrede gehouden (dit jaar op 29okto-
ber door prof.mr. van Moorseveen in de
St.Janskerk te Gouda.
U kunt ook 'vriend' worden van de
Coornhertstichting door minimaalfl5,-
over te maken op rek.nr 80.00.78.470van
de Verenigde Spaarbank Gouda ten na.
me van de penningmeester van de
Coornhertstichting. (gironummer van
de honk is 6511).U krijgt dan de tekst
van de komende Coornhertrede gratis
toegestuurd.

teyt I Heb moeten obedieren I Inder ghe-
rechtichheyt." Wel moet opgemerkt
worden dat Coornherts motiefomde ge-
hoorzaamheid aan Fîlips op te zeggen
niet gebaseerd kan zijn op het feit dat
deze het protestantse geloof bestreed
met wereldlijke strallen, want Coorn-
hert was geen protestant. Elke onder-
drukking van elk geloof was voor hem
een voldoende reden de gehoorzaam-
heid op te zeggen.
Ik hoef niet uiteen te zeilen dat Coorn-
hert een overtuigde bestrijder is van de
denkbeelen van MachiavelIi over het
regeren. Als de vorst bedrog, list en ge-
weid gebruikt verdwijnt zijn gezag en
moet hij naakte machtspolitiek voeren,
die steeds strenger wordt. Het gezag
van de vorst berust op rechtvaardigheid
en mildheid.
Ik meen niet dat uit Coornherts verhan-
delingen gedistilleerd mag worden dat
hij de republiek boven de monarchie
stelt. maar zijn oordeel over vorsten is
vernietigend. " ... onder tien ackerluy-
den salmen licht een goedt vinden, so
meedeonder tien ambachts-Iuyden een
vroom, onder tien koopluyden een rede-
lijek. Maar soeckt in alle historien, of
ghy onder hondert princen ... een sult
vinden die lijdelyck zij." Zo'n uitzonde-
ring is prins Willem, voor Coornhert is
hij de ideale regeerder.
Ik heb wat Coornhert en de demokratie
betreft van voorwaarden en eigen-
schappen gesproken. Van een recht om
een bestuurscollege te kiezen is, in de
semi-feodale. aristokratische zestiende
eeuw nog geen sprake, noch op natio-
naal. noch op provinciaal, noch op ste-
delijk nivo. Vorstelijkebenoemingen en
coöptatie vullen de Standenvergode.
ringen. Wat Coornhert haarscherp ge-
zien heeft is, dat hèt kenmerk van elke
vorm van tirannie ligt in de beknotting
van de geestelijke vrijheid ... Ende daar
wy liberteyt gheroepen hebben behoor-
den syluyden (de verbieders) uyt die
historien die sy gehnoech gelesen heb-
ben, wel geleert te zijn, dat die vrijheyt
altijt voorneemlijc in dien bestaan
heeft, dat yemandt zijn ghevoelen vry
uyt mocht spreken. Ende het is het ee-
nighe merckteeken van tirannye ghe.
weest. als men zijn ghedachten niet vry
uytspreken moeste."
Als Coornhert met zijn karakter, eigen-
schappen en denbeelden in later tijd
geleefd zou hebben, zou hij, als een Lin-
coln, een demokraat zijn geweest.

Henk Bonger
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LATEN WE
WEER GEWOON

DOEN OVER
SEKS ...

De laatste tijd wordt er vaak alleen
nog maar over akelige dingen ge-
praat, als het om seks gaat, Verkrach-
ting, incest, AIDS, ongewenste intimi-
teiten, porno ...
Terecht dat er over gepraat en ge-
schreven kan worden, maar het wordt
wel eens te veel. Zodat menigeen zich
onterecht onveilig gaat voelen, in een
isolement belandt, van alles niet meer
durft.
Terwijl seks toch een van de mooiste
dingen kan zijn, die mensen elkaar te
bieden hebben. De NVS.H. neemt nu
eens die positieve kant als uitgangs-
punt. Als mensen daar niet op een
goede manier mee omgaan, kunnen
we hen in veel gevallen op een beter
spoor zetten. Laten we ons plezier
niet door angst bederven.
De NVS.H. wil en kan er wat aan
doen. Dat zou veel meer kunnen zijn,
als we over wat meer geld en vrijwilli-
gers zouden beschikken.

DE N.V.S.H. HEEFT
NIEUWE

LEDEN NODIG
N.V.S.H.-lid ben je niet om er rechtsstreeks
voordeel van te hebben. Je betaalt die zes
tientjes per jaar om het werk van de vereni-
ging gaande te houden en uit te breiden. Als
je meer wilt doen, kun je je als vrijwilliger
aanmelden bij ons kantoor of bij een van de
18 afdelingen in het land.
Meld je aan of bestel de info-folder.

(Ingezonden mededeling)

Deafdeling Verenigingszaken van het
Humanistisch Verbond heelt per
I september 1990plaats vooreen

DOCUMENTALISTI
BEWERKER AUDIO- VISUEEL

MATERIAAL

ten behoeve van het vormingswerk in
de plaatselijke afdelingen.
Het werk betreft een aanstelling tot I
januari 1991,voor 16uur in de week.

Taken:
• het inventariseren van beschikbare
video-banden (televisie-
uitzendingen H.O.S. en andere
omroepen, door andere organisaties
uitgebrachte banden) die bruikbaar
zijn als materiaal in thema- en
gespreksgroepen .

• het samenstellen van handleidingen
ten behoeve van begeleiders van
groepen, waarin suggesties worden
gedaan met betrekking tot mogelijke
werkvormen/methodieken bij de
behandeling van de diverse thema's.

Van kandidaten wordt verwacht:
• een opleiding op HBO-niveau (bij
voorkeur in de sociaal-culturele
sfeer)

• uitstekende schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid

• affiniteit met het vormingswerk voor
volwassenen

• bekendheid en ervaring met in het
vormingswerk gangbare
methodieken en werkvormen

• inzicht in en gevoeligheid voor de
ethische en existentiële dimensie in
het menselijk bestaan

• affiniteit met het Humanistisch
Verbond

De arbeidsvoorwaarden zijn
overeenkomstig de CAO-Welzijn.
Salaris, afhankelijk van leeftijd,
opleiding en ervaring, tot max.
I 4.400,- bruto per maand (bij volledige
werktijd).

Geïnteresseerden kunnen schrijven
naar: Humanistisch Verbond, t.a.v.
functionarissen Vormingswerk,
Postbus 114. 3500 AC Utrecht. De
sluitingsdatum is 1augustus.

NederlandseVereniging
voorSexueleHervorming
Postbus64,2501CBDenHaag
Kantoor070-3469709
Hulpdienst070.3600010
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Mag ook wat kan?

Begin van leven

Tijdens het leven

Eind van het leven
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Wat we twintig jaar geleden niet voor mogelijk hielden, is nu de normaalste zaak van de wereld.
Zieke harten worden vervangen door gezonde, eicellen worden bevrucht in een reageerbuis,

. erfelijke afwijkingen worden al tijdens de zwangerschap opgespoord. De medische
voorzieningen worden steeds beter, de mensen steeds ouder. De vraag is alleen of dat allemaal
wel zo goed voor ons is. Hoe ver kunnen we ethisch gezien eigenlijk gaan? Mag ook wat kan? Er

moeten keuzes worden gemaakt: wat nog wel en wat niet meer? En, vanwege de almaar
schaarser wordende middelen, wie nog wel en wie niet meer?

Dergelijke beslissingen kunnen niet aan een enkelingworden overgelaten. Het is van belang dat
iedereen in staat is zich een meningover dergelijke zaken te vormen en zodoende een steentje
bij te dragen aan de maatschappelijke discussie. Om humanisten hierbij een handje te helpen
werd er een Belgisch-Nederlandse commissie samengesteld die zich uitvoerig in deze materie
heeft verdiept. Inmiddels is het rapport van de commissie gereed. Geen lijvig boekwerk vol

reglementen, maar een overzichtelijke discussienota met aanbevelingen, bedoeld als steuntje
in de rug voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Voor de Humanist praatte Sylvia Vermeulen uitgebreid met drie commissieleden over de vele
aspecten van wat ook wel bio-ethiek wordt genoemd. Daarbij wordt de structuur van het

rapport gevolgd, een drieluik bestaande uit begin, tijdens en eind van het leven. Er aan vooraf
een gesprek met de Belgische initiatiefneemster.

DE HUMANISTISCHE 11
ALS EEN RODE DRAAI:

'\'('t."vt."rtoeven in l"en ethisch vacuiim', ver-
woordt Lydia Blontrock de probkmatiek.
'Wl."kampl."n met een gebrek aan een globó1le
maatschappelijke visil'. En d,u kan ook bij-
na nil."t ,mdl."rs', voegt ze cr verklarend aan
toe, '\'('allt in het verkden heeft men lok
noodzaak van zo'n bio.ethische visie uiter-
aard nooit kunnrn inzien. En nu gaan dl'
technologischt." ontwikkdingl."n meens met
wlke enorme sprongt."n Hmruit Jat we wat
hetreft ons denken daawvl."r voortdurenJ
achter de feiten aan hollrn. Ik vrees Jan ook
dat ieder ziekenhuis i.'nelke arts dat moml."n-
teello'n beetje op eigen houtje invult.'

ANDERE OVERTUIGINGEN
In VlaanJl."ren IS het altijd de katholieke
kerk w:weeM die hepaalde wat goed en
slccht, wat wel Ctl met toelaatbaar was voor
volk rn vaderlJnJ. \'('ctten Ctl dl'cretcn wa-

ren altijd met een rcligirlls sausje overgoten
en min of meer aan de gemeenschap opge-
drongen . .\taar voor een nieuwe materie als
de bio.elhiek kon dat nit."tmeer, vond men
binnen het Humanistisch Ver hond, Dit keer
moest cr I'oor gezorgd worden dat (10k ,\ll-
dtre overtuigingen aan bod kwamen, niet in
de Lutste plaats de humanistische,
Vandaar (lat Lydia Hlonrrock, di.'stijds voor-
zitter van het Belgische HV. met het voorstel
kwam ("en commissie S<lmen te stellen die
zich over de hio-ethische kwestie zou buigen
met het Joel een hunlanistische visie IC for-
muler('n. 'Want wc hegrcpen heel goed dat.
wilden we t."l."nstecnrje bijdr;tgen aan
dl' maatschappl."lijke discussie. we wel met
irts gefundet."nh naar buitcn moesten ko-
men. Toen boorde ik toevallig Jat men in
Nt"derland met dezelfde plannt."n liep. dus
dacht ik: waarom zoudl."n wij, Jil." toch min
of mel'r dezclfdi.' taal sprekcn, niet gaan sa-
menwtrken, w"ant hl,t g,lat om Cl'n zel."rom-
vangrijke en complexe materie waarowr we
ons om te beginnen eerst eens (Iegelijk mOl'-
ten laten informeren, En zo'n samen""'l'r-
king betekent Jat wc een bl'roep kunnen
doen op elkaars heste specialisfen.'

Aldus toog vanaf btgin vorig jaar een bOIHt."
vt"rzameling deskundigen aan het werk om
de humanistischl." visie vorm te ge\'Co, Tij-
dens urenlangt." bijet"nkomsten bogen biolo-
gen, medici, ethici, filosoft."n. psychologen.
sociologen. geestdijk raadslil'den t."11een en-
kele jllTist zich over bio-ethische kwrstit."s
om ze stuk voor swk vanuit de verschilJemIe
v,lkgebitden ti.' belichten, Alleen het juridi-
sche ,lspect werd op vt"floek van Lydia
B1ontrock 7.ovecl mogelijk ongemoeid gela-
ten. 'Hl."t lt"ck mij belangrijktr met een ethi-
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sche visie en een aantal J.anbeveiingL'nnaJ.r
het beleid van het land we te komen en de
rt"glemenrering tot 1'1'11 minimum te heper-
ken, Als je zo'n ethisçh vraagstuk juridisch
gaat invullen, ben je namelijk erg nationaal
bezig en dat betekent een enorme beperking.
Terwijl mijn bedoeling juist is dat het rap-
port ook op Europees ell zelfs op mondiaal
niveau \Ioor ht"t IHEU wordt o\'ergt"nomen
en dan moet k natuurlijk niet eng-n;uiona-
Iistisch te werk gaan.'

BEPERKINGEN
Om de discussie zo overzichtdijk mogelijk
te houden, werden de \'erschilll'nde omk'r-
werpen al tijdens de eerste sessies in hoofd-
stukken opgedeeld en legde Illen zichzelf l:Tn
aantal heperkingen op. Er /.Oualléén gedis-
cussieerd worden over dl' westerse hio-ethi-
sche problematiek die bl.tTl.kking hedt om
mensen, Zaken als genetische manipulatie

van dien'n en planten en dierproeven zijn
dus buiten heschouwing gdaten. De COlll-
missieleden werden ver\leeld in vier groepen
die elk één onderdeel van het rapport toeoc-
deeld kregen: ethische retlectie en hegin, ge-
durende of emde van het lev'en. lJiter,tard
werd iedereen zo veel mogelijk ingedeeld biJ
d;ir deel dat hem of haar het meest aansprak.
Daarnaast werden dt."verschillende onder-
werpen ook plenair heh'lndeld, zodat ;llle
commissieledl'n de Illogelijkheid hadden
mee te praten ov'er de aanhevelingen zoals
dil' uiteindelijk in het rapport zoudt'n wor-
dl'n geformuleerd.

Als leidraad voor de discussies krq~en de
commissieleden twee vragen ter beantwoor-
ding voorgelegd: 'wat kunnen humanistl'n
leggen ten aanziell van de prohklll,niek en
dl' oplossing da;lrvan?' en 'Wat kunllcn hu-
manisten zeggen over degenen dil' vanuit de
\"erschilkndc posities hij deze problematiek
zijn betrokken?'
\X/atbetTl,fthet antwoord op dl' eerste vraag
moet gedacht worden ,lan dl' (wellicht te
beperken) k\'uzen uit de veelheid aan techni-
sche mogclijkheden die ons inmiddels tl'r
beschikking staan om hijmorhl'eld het le-
ven tc ver1cngen,ongewenst kindl'rlomheid
te verhdpl'll of genetische afwijkingen te
\"oorkomen. De tweede vraag heeft hetrek-
king op de positie van de hulpverlener, de
patiëm/consulll\'m en andere bt:trokkenen
dil' hun houding moeten bepalen en voor
wie steeds weer andere belangen een rol
spelen.
Zo moest de commissie 'begin van het leven'
zich buigen over de kwestie van het ano-
niemc donorschap waarbij maar liefst vier
partijen ziin hl,trokken: dl' wensoudcr(s), de

(anonieme) donor, het donorkind en de
hulpv'erleners.

LOYALE SFEER
Ondanks dl' complexiteit van dl' materie en
dl' veelheid aan onderwerpen, zijn alle dis-
cussies verlopen in 'eenlorale sfeer van luis-
teren naar elkaar', zoals L.ydia Blontrock
het uitdrukt. 'In het begin ging het een beetje
chaotisch, wan{ er 1.lInzóv'eel gehieden en
deelgá,iedcn die hesprokcn moesten wor-
dl'n, :\taar ik heb gelnkkig een Jart."nlange
ervaring met dergeliJke z;Jken, dIl', ver-
trouwde Ik er op dat wc tot ecn goed ellldre-
su1taat zOlllkn komen. En wc waren l'cht
niet altijd accoord, hoor. Er was rq:e1111;Jtig
sprake van knelpunten CII soms van v'er-
schilInde meningen, m,ur uitcindelijk zijn
we wch kunnen groeil'n naar \'cn bevredi-
gend resultaat. Ik zeg dus niet: censluidl'nde
;llJ(wtlorden op elk van de \'T'lgcn, maar d;l{

zou ook niet humalllstisch ZIJn.Humanisten
willen geen hijbel schrIlven met absQlute,
l'euwige waarheden. \'(fe weten wel dat een
r;lpport dat in 1990 IS geschreven in 1995
waarschijnlijk wel wen herschreven zal
moeten worden.'
Cl'en eensluidl'nde mening dus en ook geen
antwoord op allc vragen, maar dat was ook
nil't hl,t uitg;lIlgspunt van de discussies. Het
uitl'indc1ijke dol'! was te kOlnen tot een lijst
Illel aanoevdingL'n waarin ,llle cOlnmissic1e-
den zich zouden kunncn vinden. Geen mak-
kelijkL'opgave, zo is gl'bleken. Het had zo
nu en dan hed wat voeten in de aarde vóór
iedefL'enzich in de uiteindelijke formulering
konden vinden. Een van de commissieleden,
Thea de Grom, hierov'er: 'AI met al is het
een langdurig pnKes geweest, want het zijn
natllllriijk toch allemaal kwesties die erg ge-
voelig Iiggl'tl, Maar het is geen enkele keer
op stemmen of de mening van de meerder-
heid aangekomen. Als er al sprake was van
stl'rk verdedde meningen, dan werd er nog
eens diepg'land m'er gt"discussieerd en uit-
eindelijk kwamen we er dan wel uit. Aan de
euthanaslekwt."stie hijvoorbt'eld hebben we
hed veel aandacht hesteed. De waag was
hoc die mareTleher beste geformuleerd kon
worden. De t"erSiegeschreven stukken de-
den mij steigeren, maar toen er lang over
gepraat was en de inhoud wat genuanceerd,
kon ik ml'er wel in vinden. Er is één kwestie
geweest waarvan ik heb gezegd dat ik mijn
naam L'rniet onder wilde hebben als het er in
kwam zo,11shct inL'erste instantie was gefor-
muleerd. Dat ging OH'r het kweken van em-
brro's voor cxperimentele doeleindt'n. Ik
wil er absoluut nit,t op aangesproken wor-
den dat ik vind dat z.oietsmoer kunnen. Dus
nu suat L'rdat de commissie verdeeld was.'

WJ.t berreft de deskundigheid van de com-
mIssie kan van alle leden zonder men ge-
legd worden dat ze beslagen ten ijs kwa-
men. Toch ontstond bij een aantal Neder-
landse deelnemers Je indruk dat hun Belgi-
sche collega's qua bio-ethiek beter ondt'r-
1egd waren en aJnzienlijk meer over de
kwestie hadden nagedacht. h dat laatste
volgens Lydia Blontrock een terechte veron-
derstelling? 'Ik zou niet durven zeggen dat er
bi) ons inderdaad meer over nagedacht is,
maar het is wel een feit dat de Vlaamse
humanisten zich heel intensief met ethischc
kwesties t;wzighouden, Dat komt voor ecn
.lcd omdat de Vrije Universiteit in Brussel
die op humanistische grondslag werkt erg
\.t"elbelangstelling vüor e1hiek heeft, Maar
ik denk eerlijk geugd dat het vooral histo-
risch te verklaren is. Ik heb de indruk dat cr
in Nederland al veel langer respect is voor
het beHaJn van verschillende meningen. In
Vlaanderen is dat tot v'oor kort nooit het
geval geweest, Hoewel onze parlllen zich
niel allemaal pluralistisch opstellen, komt
hel tegenwoordig regelmalig voor dat poli.
tici ons komen wagen hoc wij tegen die
t"thische problemen aankijken. :\-taar dat is
een omwikkeling van de laatste iaren. Vroe-
ger was het altijd de katholieke visie die de
bovellwon voerde. We kregen die \'isie dus
opgedrongen en daar wilden we graag ver-
andering in brt"ngen. Vandaar dat wij ons
voortdurend in dit soort mJ.terie verdiepen
zodat wc naar buiten kunnen treden met een
gefundeerdt' mening die duidelijk humanis-
tisch is. In feite is hel dus noodgedwongen
dal wc lO veel over deze kwesties na-
denken:

Ot' bijdr:lge van Lydia Blontrock aau de
totstandkoming van het tapport is ove-
rigens niet beperkt gebleven !Ot het nemen
van de initiatiewn. Ze was lid van de com"
missie 'ethische reflectie', die de humanis-
tisch-filosofische uitgangspunten en de
grt."nzenvan de zorg behandelde. Op één
uitzondering na sloeg ze geen bijeenkomst
O\'er, ook de plenaire niet, en zag zodoende
haar geesteskind langzaam maar zeker uit-
groeien tot een volwaardig rapport. Het is
hard werken geweest, geeft ze toe, maar het
uiteindelijke resultaat heeft van haar een
gelukkig mens gemaakt. 'Ik zou het echt
onvergeeflijk hebben gevonden als wij nu,
op de drempel van het jaar tweeduizmd,
niet klaar zouden zijn ~eweest met een, ik
herhaal, voorlópig rapport, Als de confessi-
onelen dan met iet~ voor de dag komen ter-
wijl wij daar mrTlege handen staan, hebben
we geen enkele reden om te klagen dat er
niet naar ons geluisterd wordt.' En over de
inhoud van het rapport: 'Wat voor mii hrel
belangrijk is, is dat onle kernidreën, onze
principes, als een rode draad in hel geheel
terug te vinden ziJn. Ik Joel daarmee op het
zelfbeschikkingsrecht gepaard aan sociale
verantwoordelijkheden, want uireindelijk
leven we niet alleen op een eiland. Die twee
dingen, dat zehbeschikkinp.rt'cht en die so-
ciale verantwoordelijkheid vind ik overal
terug in de teksten en dat maakt dat ik erg
tevreden ben.'
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DE
VRAAG
OF EEN
EMBRYO

EEN MENS IS, IS GEEN
MAAR EEN FILOSOF

Bio-ethische vragen houden meestal verband óf met geboorte óf met de dood. De
commissieleden die zich verdiepten in de problematiek van het 'begin van het leven' kregen

met beide te maken. Aan de ene kant het vraagstuk van de ongewenste kinderloosheid en aan
de andere kant het gevolg van de ongewenste zwangerschap: abortus provocatus.

Thea de Groot-Zurné, fysiotherapeute en rechtsfilosofe, verdiepte zich al eerder in de moderne
voortplantingsmethoden. Als lid van een werkgroepje, voortgekomen uit de vrouwengroep
van het Humanistisch Verbond, zocht ze antwoord op de vraag of al die medische poespas op

het gebied van de voortplanting wel zo goed voor vrouwen is. Gewapend met de daaropgedane
kennis nam ze deel aan discussiesoverzaken als abortus, draagmoederschap en het gebruik van
embryo's. 'Niet vanuit een behoefte de kinderwens te verdedigen of te motiveren, hoewel ik
me kan voorstellen dat mensen kinderen willen. Datwilde ikzelf destijds ook. Maar ik kan me

ook voorstellen dat ze ze nfet willen. Ik zag mijn deelname meer als een theoretische uitdaging.
Want het isniet eenvoudig om met zo'n groepje dat nogal gedreven is, alle argumenten op een

rijtje te krijgen en daaruitde juiste conclusies te trekken.'

Als k kijkt naar de mogelijkheden om de
licharnelijke oorz'lken van onnuchthaar-
heid te om7eilen, is het hiJna onvoorstelhaar
dat cr nog menSl'n rondlopen met l'en 'on-
'Invulde kinderwens'.
Voor elk prohleem lijkt inmiddeb een op-
lossing tl' ziln gevonden, Anatomische af-
wijkingt:n worden verholpen door middel
v-an een (micro)chirurgJS(h~ ingreep. Voor
Houwt:n m..-teen slechtl' eiu'!produnil' is cr
een hormonen kuur en als ook die niet
werkt, is er eventul'el de mogelijkheid ge-
hruik te maken van gedoneerde eicellen of
emhryo's. Ligt de oorzaak van de onvrucht-
baarheid bij de man, dan is er de sperma.
hank, Verder zijn er allerlei inseminatietech.
nieken waarbij zaadcellen van de parrner
(Kil') of van n'n donor (KID) in dl' haar-
mncderholte van de vrouw worden ge-
bracht. En als de 'wemmoedl'r' d;IJrrOe 7_elf
niet in stJal is, kan n altijd nog een draag-
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moeder worden ingeschakeld die ll1~t he-
hulp van ~~n van dt" hi~rhoven gt"llOemde
T~chniát"n ht"Hucht kan wordt"n.

DRAAGMOEDERSCHAP
Draagmoedtrsch.lp is in dit, overigens niet
vollrdig~, rijtlt' mom~nteel zondt"r meer dl."
merst omstreden rnt"!hodc. Vour el'n hr-
langrijk dt"eI i" dat tt"wijTen aJn dt" neg;lticve
puhliciTeit rond diT onderwerp_ BerichTen
m't"r dra;lgmot"ders dit" gig;lnti,che hedra-
gen voor hun 'wrrb,aamhedt"n' t"lsten of na
de ht"v'al1ing voor de rechrrr werden gt"-
daagd omdat zr ondanks de overeenkomst
met dl' wensouders niet ml'er h~reid bleken
de hahy af te staan. Toch hebb~n d~ cam-
mi,sieiedt"n l.ich nit"TI;lTen verlt"idm tot ecu
uitsprJ'lk tégen. 'Dra;lgmoed •.•rschap be-
,taaT', legt Thea dt" Groot,
-Je kunt je wel gaan afvragt"n of ht"t goed is,
of hel moer kunllen, ma;lr d,u hedt weinig
zin. Wanr of je er nll op tegen helllof nit"!,
ikzelf hen cr ovrrigt'ns nier op tegen, jl' hint

het nieT verhieden. Het geheurt toch:
D•••colllmis,ir gaat zelfs l'en Slapje verder.
Pleit voor maatregelen om het draagmoe-
dcrschap officieel wal makhlijkcr re
maken.
Na de geboorte krijgen draagmoeder en
wensouders namelijk IC maken met de Ne-
derlandse adoptiewetg •••ving cn die is nogal
()udrrwet~. Vereenvoudiging van die wet
zou wel problemen tus~en de heide partijcn
uit dl' wereld hrlpen_ 'We hehben het dan
natuurlijk wel owr draagmoeder,..:hap uit
solidariteit met de weo>oudrrs, ni •••t o\'cr
commercieel draagmoederschap, [hr bete-
kende wel dar wc eCIl uil>praak I1lOesten
doen over dt" berekenis van ht"Tbegrip com-
mercieel. In de lireraTllur zie je vaak dat
draagmoeder'<.:hap ook JI als commerl-ieel
wordt he~t ••.mpeld als rr sprake is van rl'IJ
wrgo~ding voor bijvoorbeeld dieerkosten,
maar zo'n onko,tenvergoeding wijzen wij
ni("t af, Alleen als het duidelijk is daT de
vrouw handelr om l'r finJllcieci beter van rc
worden, zijl1 wij absoluut reJ.:en, Du, ,11,hel
kind als het ware ht"srdd en afgeleverd
wordt en teruggegeven of geruild als het niet
goed I,. \X'at oveTlgem niet verwerpl,lijk i~
vanuiT de vrouw ~ezien, maar vanuiT de \'isie
van d•.•mt"nselijke waardigheid. Je gaat niet
met t"en kind om alsof heT koopwaar i,:

Een helder standpunt WJJrbi) de belangt"ll
van het kind voorop worden ge,tdd. En zo
hoort het ook, zou Ie denkt"n. VandJJr de
\'erwarring, zo met lichte verbijstering, al>
de anonimiTeit van de donor ter sprake
komT. In h(,t hoofd,tuk 'de morele positie
van de hl,trokkenell' wordt ing •••gaan op de
positie van wensouders, donoren en kinde-

ren dil' met hehulp van gedoneerd m,ul'riaal
lijn verwekt. Het gehruik van gedonel'rde
eicellen m embryo's is nog geen gelll~~n-
goed, maar tr lopen over de hele wereld
inmiddl'ls ,11wel honderddllliendt"n I1K'nsen
rond die ooit zijn verwt"kt met spt"rmCl van
eell (mt"esul) alloniem •.•donor dit" zijn laad
,I;ln een z,udllJlIk hedt afgest,un. :\let oog
op evelltuele erfelijke l.iektes rn kwellen
worden op verloek wd de algel1ll"ne gege-
vens van de donor, l-fl,1lsgelOndhl'idsgq~e-
vens, lichamelijke kenllll'Tken en inseminia-
riegegc\'Cns aan de wemoudrrs H'r,tr~kt,
maar de ptrsoonsgegevt"lIs blijven absoluut
geheim. De H,Ug is of die anonirnilt'it lil de
to~kom,t gehandh;ufd moet hlijven en
wien> helang uiTeindelijk prevJleert: dat van
heT kind d;1t zlln hiologi,..:ht" ouder(s) wemt
te kennen of del[ van d•.•donor die lijn priva-
(}' gewaarhorgd wil llen? De donor, is de
mening van Je commissieleden. LeHl,rlijk
<:itaat uit her rapport: '\X,'anneer een kind
daT met hehulp van dOIlOr~JmeTen is \'l'r-

wekt, alsnog d~ donor IOU wilkn kennen,
dan IOU dat verzock de donor wel rtlO~ten
bereiken. ik donor kan dan beslissen of hij
of zil zijn of Il<lar anonimiteit wil opgl'ven.'

OUDERS BESLISSEN
Dus niet het kind, maar de donor krijgt Ill't
b,ltsTe woord? Thea dl' Groor: -lil feitl' zijn
het natullfli)k de ouders die illel'rSll' instan-
tie de hesli"ing nemen_ Zij kiezcn voor een
anonieme donor. Je kunt dus lC~en dat ze
hun eIgen beLIllgen heT lwaarst laten wegen_
Ze wilk'n ru~t, hebhl'n geen behol'tte a,m
een cunfront,ltie later, Ze tluken een keu IC
dil' ook voor her kind gevolgen heeft. \X'ant
als je l'enma;]1 g•.•kozen beht voor een :1110-
niellll' donor, kun Jt"hem niet meer achteT-
hJlen. Dallzulll' in allec~rli)kheid tegl'n het
kind moeten zeggen: ik weet heT niet en ik
kan cr ook nier meer ,1chtcrkomen. Vf(l<:ger
vertélden veel ouders hun kinderen zelf, niet
eens dat ze donorkinder •.•n waren_ Dan had
je daT prohl •.•em ook nit"T..\taar daar hen ik
niet HlOr. D,\[ vind ik een beetje leven meI
een leugen. DeHl neem je het kind niet sc-
TIcus.'

Alle v•••rIukn over de traumarische l'[\'arm-
gen \'an kinderen die hun biologiscllt" ouder,
niet kennen ten SPIjt, blijft TheJ de Groot
mer de commissieleden van mening, dat het
belang van de ouders en de donor voorg,lat.
'Inruïtit'f zou ik willt"n zeggen: natuurlijk
11\0eTeen kind weten wIe de ouders lijn,
maar van de andere kJ nt Haag ik me af of
het wel zo belangrijk is. Of er nict tl'\'l'el
waarde wordt gehechT Jan hd biologische
ouders<.:hJp_ Wij vinden het so<:io-affectie\'e
oudcrschJp het lll'langrijht~ voor de onT-

wikkeling van her kind. Een kind moet wel
w•••ten dat het een donorkind IS, maar of jc
de persoon van de donor dan ook nog met
het kind mo~t ..:onfronteren of ,lndersom?
AI, daT kind daar nou vr"elijke trauma's
van IOU hrblwn, mJJr deu vwag ik me elf.
Andere kinderen in een gezin hchhl.'l1 ook
\'aak grote traum'l's en die kenneIJ hun bin-
logis..:he ouders wd, Dus ik \\Tet het niet.
Ik weet daT er v'ed menscn zijn die \.inden
daT lOi(,ts nil'r kan. Dit" \'Crgelijking~n trek-
hn mer adoptiekindert"ll, ~Iaar die vergelij-
king vind ik nieT opg,lan, Adoptil'kinderen
lijn onder anderl' omstandigh('(len gehoren.
Ze lijn afge~taan en dar is ecn wel schok-
h-ndtr c[\'aring Jan de lI'etensl-hap d<u je
gl'nelisch niet hdem;lell van je ouders bent.
Ik kan me voorstelkn deu je als adopliekind
denkt: Welatom wilden Ie IJ1l' niet Ill'bben?
Dat is heel leIS anders dan: wij wildelI jou
juist 10 gr,l;lg, m;lar wc kondl'n het zelf ni~T.
Dat li)kt me \"Imr een kind niet zo tLlUma-
risch_ LiJkt me, hoor, zeg ik heel 11,Hlrukke-
lijk. Zeker wetell doe ik hl,t natuurlijk ook
niet.' En, vraelgt l.e z-IChaf, moet je dan de
wen >ouder, die ,lbsoluut gel'n <.:onfrontatie
willen en die alleen maar gebruik willen ma.
kt"n van een anOl1ieme donor, de mogelijk-
heid van l'en donorkind ontnemen? '\Vant
dat is natuurlijk wél dl' andere kant \-Jn het
v•.•rh,I,l!. Eigenlijk zou je twee mogelijkhe-
den mOden hehbl'n, maar dan nog kielt"ll Je
olt<.k'rs.'

Ze aeHlelr rcgelmatig. i'Jeemt denkpaule>,
Een moeilijk onderwerp, vllJdT l.c. Drie peu-
tijen, verstrengelde bdangen. Ook in het
\"[ollwcnwerkgroepje van d<."srijdsz.ijn I_e er
niet uirgekomen_ Twee Houwen die \-onden
dat her belang \'an heT kind Jbsoluur voor-
ging, De rest koos voor de donor, Ook dir
keer rrekt de donor aan het bngste eind. 'Ik
denk d;H dat wel redelilk IS.Tenzij je van re-
voren stdt dat cr alleen maar donoren geac-
<.:epteerd worden die bereid lijn zi..:hlelf be-
kend te maken, Daar i, wel disnl,sie o\'er
geweeST, del[ is ook in het rapport weergege-
ven .• "-laJr ik geef roe, het ,taat er allemaal
wat aarlelend en daT geeft wel a,m deu wc
nil'T eensge/_ind waren over dit onderwerp.'

ABORTUS GEACCEPTEERD
Lijtlf •••cIlI tl'genm't"r de prohlematiek \'an de
onververvulde kinderwens sraat de proble-
maTiek \'Jn dl' ongewenste lwangrrs..:h,lp el1
het evt"ntuele gevolg d,urvan: ahorTUS pro.
vocatus. Een groot dcel van onle S;lmenle-
ving heeft dele mogelijkheid roT zwanger-
schapsonderbreking inmiddels ah moreel
verantwoord geaccepTeerd en ;lIs de kaarten
eenmaal zijn ges..:hud, heeft et"n diepgaandt"
discussie moer lo'n kwesTit" uiteraard nict
veel zin meer_ Vandaar dat dl' commissie
zi..:h in hJar rJpport beperktr tot een aantJI
globale opmerkingen, zoals hel feir dat ab-
ortu~ gt"zien moet worden als een noodop-
lossing in een canfii..:rsiluarie russen kWJli-
TJTief ontwikkeld ell kwalitatief onontwik-
keld leven, dar her de \'TOUWISdie de uitein-
delijke beslissing 1ll't"llll en dJt de door de
samenleving aangegeven grenzen rn voor-
waardl'l1 in a..:hTdienen te worden genomen,
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Wij zijn alleen tegen draagmoederschap als de
vrouw het doet om er financieel beter van te
worden

Abortus levert echter nog een ander ethisch
probleem op: wat moet cr met al die foetu~-
sen, momenteel zo'n twimigduizend per
jaar, gebeuft."n?'Die gaan allemaal gewoon
de por in', aldus dr. Bruinse, hoofd afdeling
verloskunde van het Academisch Zieken-
huis te Utrecht, in een interview in De Groe-
ne eind vorig jaar. 'Je zou er materiaal van
kunnell gebruiken om mensen te gene7.en
(!ie bijvoorbeeld lijden aan de ziekte van
Parkinson. Ik weet niet of u weleens iemand
met Parkinson hebt gezien, maar dat is echt
een verschrikkelijke ziekte. In dat ge\'alzou
ik er niet tegen zijn om van dat materiaal
gebruik te maken. Dat is wat anders dan dat
je foelUssen tot de tiende week in reageer-
buizen kweekt om ze, nadat je het nodige
materiaal hebt afgenomen, vervolgens de
kop af hakken.'
De problematiek van het gebruik van foe-
tussen voor medische doeleinden kort en
krachtig samengevat. DJtlelfde rrobk~m
geldt ook voor 'overtallige embryo's'. Dit
zijn restprodukten van in vitro-fertili~atie
(IVF), één van de vele medische technieken
om vrouwen met een afwijking aan de
voortplantingsorganen aan nageslacht te
helpen. Bij IVF, wellicht beter bekend onder
de naam reageerbui~bevruchting, worden er
bij de vrouw eicellen verwijderd die buiten
het lichaam worden bevrucbt. Als de be-
\'TUchte eicellen, meestal een slUk of tien,

zich in het vier-cellenstadium bevinden,
worden lUssen de twee en vier van de beste
exemplaren in de baarmoeder gebracht.
Hoewel de kam op slagen van een IVF gro-
ter is als er meer embryo's worden terugge-
plaatst, geeft men er met oog op de risico's
van een meerlingenzwangerschap de voor-
keur aan het aantal te beperken tot maxi-
maal vier. De overige embryo's kunnen
worden ingevroren en hewaard voor een
eventuelr volgende poging of worden ge-
bruikt als donormateriaal voor een vrouw
die geen gezonde eicellen kan produceren.
Nog een alternatief is het gebruik van over-
tallige embryo's voor experimenteel onder-
zoek. En daarmee belanden we bij ht."fdis-
cussie-onderwerp dat Thea de Groot het
meest aansprak: de statu, van het embryo.
'Want daar gaat het natuurlijk Jllemaal om.
De ethische kwe>ties die wij hebben be,pro-
ken komen uiteilldl'lilk toch allema31 te-
recht bij de vraag hoe je over beginnend
lt."vendenkt. Of je nu praat over draagmoe-

derschap, over boventallige embryo's of
over het kweken ervan, in alle gevallen moet
je een bepaalde opvatting hebben over een
embryo. Dit hoofdstuk spreekt mij het
meest aan omdat er opvattingen in worden
weergegeven dir overeenkomen met mijn
intuïtie en volgens mij met de intuïtie van
ern helrboel mensen. \Vat is een embryo?
Een klompje cellen of men,eli)k leven? Als je
op die vraag een expliciet antwoord geeft,
kie, je voor het één en sluit je het ander uit en
daaruit volgl dan automatisch wat wcl en
wat niet mag. ~taar het is niet bevredigend
om zo'n vraag in die ón te beanlwoorden,
wanl Jan krijg je een dogmatisch antwoord.
Het is niet hrt één ofhet ander. Dat klompje
cellen is wel materie, maar het is ook net iets
meer. Het i~ook beginnend menselijk leven.
VanJJJr dat wij een Jndere invabhoek ht."b-
ben gekozen. Niet de vraag 'wat i, t."enem-
bryo?', maJr 'hoe kijk je tegen een t."mbryo,-aan.
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Het belang van de donor die zijn privacy
gewaarborgd wil zien, gaat voor het belang van
het kind dat zijn biologische ouders wenst te
kennen

MENSEliJK WEZEN?
Bij een emhryo of fot,tll~, zo ~telt hct rap'
port, l:Mt hl,t om hiologi~dl mcnselijk It,-
~'cn, ma,lr nict om mensell. Het gaat om
bel:innend menselilk leven en naarmate de
ontwikkeling van dit leven toeneemt, ncelllt
ook de he~çhermw;lardigheid toe, 'En die
conclusic', zcgt Thea de Groot, 'komt over-
een met mijn gevoel da;uover. De vra,lg of
L'en embryo of foelu~ eell mens is, IS geen
biologis..:he \"Taag, maar een filosofische
vra;lg. En wij hehhen nOl: gn'n <:rill'ria om
aan tl' gcvcn wat een menselijk wezen pre-
cle~ IS.
Geen materÎt.' du~ en ook nog geen mens.
\Vfl een mens in wotding met n~n groeIende
beschermwaardighl'Îd waaraan l'en symbo'

lisçhe waarde moet worden toq;ekend en
waarmee dienovereenkomstig moel worden
orngeg;l3n . .\-Lur aangezien de symbolische
waarden van ~mbryo's al, vl'rschillelld
wordt ervaren (eel1l'mhryo dat hel gevol~ is
van ecn gewenste lwangersch;lP ht.'eft l'en
!ou al andere WJ;lrJe dan hijvoorbeeld een
ovcrtallige emhryo), is het in de praktiJk
OlllllOl:elijk Jlle emhryo's over één kam te
schcren, Vandaar de conclusic &It Ol'er deze
m;Hl'rie moeiliJk in het algemeen ui"luilsd
valt ICgnen. In hep'lalde gevalkn mOd het

gehruik van emhryo's voor medisch onder-
zoek mogeliJk zijn, wa;Hhij uiteraard de ;11-
gemene rCl:els voor medische experimcnten
in acht gcnomen dienen te worden. Verder
llloell'n donoren rn uuders die hun ci- en
za;ukrllrll VOOT lVI' Ier hcschikkinl: stellen
grondig worden mgelicht, 7_od;Hzij vantevo-
ren kunnen hep'llell wat cr Il1l't de overtalli-
ge l'mhryo's gebeurt,

Over het kwéken van emhq.o's ten hehoeve
van de wetrns..:h;lp hleek dc çommissie niet
lul een l'enslllidende cOIH:lll,ie te kunnen
kOlllen, Thea dl' Groot: 'DM was het enige
punt waarover wc duidelijk verdeeld waren.
Ik heh mij uitgesproken tégen. Ik vind niel
dat je puur mag kweken lllel ecn dergelijke

Joclstdling. \'\'ij Kaan meI el'n dood mens
ook niet om ;llsof het een ding is, In feite is
hl'l cen ding, het mensdijk kven is eruit,
maar het ISnog steed, een symhool van een
lllens en dat grilit voor een enlhryo ook. Het
gehruik van overtallige cmhryo's vind ik
wal anders. Je kunt cr iets mee doen of Il'
kunt lC weggooien . .\-laar de intentie om
menselijk lcvcll, als is hct dJn theoreti~ch
menseliJk 1c\'l'n, te gehruiken alsof het gl'en
menselijk leven is, is nou net lers dat mij nou
nel te \er gaal.' •

Ziekte en gebrek zijn
varianten van de natuur

} I/mltlll/stell gtl,lII ewall I/it dat mell-
sen zelf ill sttl,1f zijn ilt l'rijht'id ell
FertllltU'oordeliikheid keI/Uil te md-
km. Daar"ij heeft iederenl het recht
zicl! zo goed mogeliJk te ol/tploo/cn,
Ilierachter sc/milt eell vrij ide,MI
hedd l'all de gezonde ell mondige
mens, Ziekte wordt hirrin als bijzon-
der hillderlijk ervarell. Om het zelf-
beschikkingsrecht goed Ie kl/nllell
uitoefellenl/inden humanisten dat ie-
d,'reell "recht" heeft Ol}""/I gezond
,'/I piJlIloos bestaan. Als dat gezollde
best,wlI "edreigd wordt t'ind,'lIl1'e
d<ltwc recht /n,/JlJell op rl'lI reddellde
ingreep, Met 1'1'11 beroep op de rdtio
utt"'l wi, OIISin t'(Jor eell zo goed
}//ogeli,ke gezolldl!t'idszorg. Ziekte
,'11xdJTek zijll immers ille;'11Imma-
nist/sche Fisic geenl'dll boa'll gege-
1'1'11te dccepIereIl sitJMties IIldl1r eell
I'ar/am l'dll de I/dt/fllr. /),lf betekel/t
(mder meer, dat door Immdlliserillg
['dIl de sumellleJ'lng /ljd,'n en ge/Jrek
focnem,'lId ontkend ellll/tgehdlllll'll
wordelI.
Ook P,IStgoed ill de hlt'e I'dll de zelf-
/Jesc!J/kk /ng ell de d,l<lr,1<l1lgekoppel-
de I'erdlltwoordelijkht'id dut we zelf
iets ddn Ol/ze gezondheid kl/lil/eli
docll, 111IJ"t l'erled('11pldc1Jtt'III'ee/
zi<'kten OIISte (Il'erkomen; epide-
mieën ds pest ('11dm/era veroor;:,l,lk-
tt'lI mdssale sterfte. Dit soort dektelI
is {'clJler t1'ruggt'drongeJl eJlI't'rt'dll-
gCIIdour dektelI dit' we l'O!g,'1ISde
dok ter grotelld('(" s ,/<lil 011sze/f tI'
dallkcn1JdJ!J('Il. noor •.gezond" ge-
drJ~ {'n goede 1e<'(olllstJlldiKhedl'n
bl/II/ell deze ziektenl'oorkol/lell
u'ord,'I/.

(llit het rapport)
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WAT
ZAL HET
BELANGRIJKSTE BLIJKEN: VE
KWALITEIT VAN HET LEVE~

'Weet je wat me beweegt bij dit soort zaken? AI die vragen die bij mij opkomen als ik zie wat er
wordt uitgegeven aan grote, dure technische voorzieningen. Als ik die bedragen vergelijk met

het geld dat er aan de zwakzinnigenzorg en de psychiatrie wordt besteed, moet ik zeggen dat ik
de verhouding tussen de care en de (ure nogal scheef vind. En daar ligt misschien ook wel de

kern van deze problematiek: er moeten politieke keuzes worden gemaakt, maardie
verantwoording schijnt niemand op zich te durven nemen.'

Het is de bedoeling dat ze praat over praktische onderwerpen als medische experimenten en
orgaandonaties. En daar begint ze ook steeds mee. Maar hoe we het ook wenden of keren,

steeds weer komt Yvonne Orobio de Castro uit bij de kwestie die haar het meest bezighoudt:
de emotionele kant van de zaak. Hoe moet het beschikbare geld verdeeld worden? En dan die
eeuwige twijfel alsze een standpunt moet innemen. 'Want dan wordt er van mij verwacht dat

ik de zaak veralgemeniseer, terwijl de praktijk me geleerd heeft dat geen twee mensen
hetzelfde zijn.'

lIe~in dezt" eeuw olltstond cr in de we~t<:rse
wereld een hewq~ing die er llogJl vreemde
Ideeën op nel hield" De vol~elillgt"n vJn do.e
leer. de eugenetka, niJakten zi<:h ermtig
zorgen O\Tr Je kwaliteil V;1nh~"IIJ;lgesLi<:hl.
Volgens Jl" bekende 'sur\"lvJl of Ihe fitrest'-
theurie \"an D,\twin is Je n,ltllllr erop gericht
de zwaksten in 011ze samenleving (eeiimine-
ren. zodat ze geen kans krijgen hun slechte
eigen~<:hapren via het nagl"slacht tl" ver-
spreiden_ MaM de so<:iale insl'!g van de
mens Ill"eit nu eennu,ll tot eifen d'l! Je
zwakkere 1Ill',1l'mens oeschermd en iodoen.
de in st;md gchou<.kn wordt" De eugenetica
ZJgl"1l h~"t als Cl"]] rq;elrechte oedreiging
voor Je IIlJars,"harrij dat met name de \1-
~ocialen lJlet hun veelvuldige zwakzinnig-
Ill"id de gelinsgrootte zouden overtreffl'n
\'Jn de nll'er normale. maat~ch'lrpeliJk gun-
stiger fJfllili~"s'" /I-1l.:npll'inc d:l!l ook voor
een regellllg van hogl"thand. I:l"n 'oescha-
ving~offenSR"f', zodJ( de voortp1:Jnting van



met naUll' de lagere kbswIl beperkt zou
\\'Ordl'n. Een ~ededtelijk voorrplanringsH'r.
bod dus om het ras te vertwtcren.

Destijds is het er nil,t van gekomen, maar
dat wil niet zeggen dat daarmee het hele idee
van de eugenetica v'an tafel IS geveegd, De
huidigl' vorm van erfelijbheidsondt'rzoek is
net zo goed een \'orm van eugenerica, zij het
dat er sprake is van een andere, positievere
doelstelling. En lil dat gev'al, zo wordt in het
rapport van de commissie bio.ethiek gecon-
cludeerd, is er m principe niets op tegen
omdat het de mens de gekgl"nheid gl'dt niet
zonder meer het slachtoffer te zijn van de
blinde selectie van de natuur.

ERFELIJKEAANDOENING
'Als je van plan bt:11t de vt:rantwoorJt:-
lijkheid voor een kind op Ie te nemen. wil je
natuurlijk wel dat dat kind zo gelOnJ t:n zo
gelukkig mogelijk wordt, Door erfelijkheid.
sonderzoek kun je vantevoren laten vaststel-

~a[ionale Zit'kl'l1huisraad. Een van de 1.;1-

ken dil' daar regclm'ltig ter sprake komen, i,
de probkmatiek rond medische expl'rilllen-
ten meI zieke l'n gezonde proefpersonen, l"l"n
onderwerp WJarover ook door llc commis-
sie 'gedurende het leven' uitvoerig is gedis-
cussieerd . .\logen menSl'n als procikonijn
worden gl'bruikt l'HZOj,l, a;1I1wl'!ke normen
dient Ilwn l.ich Jan te houdl'n? l'ati~nten
willen van de bl'handcldendl' arts nog wel-
l'em het verzoek krijgen mee te werken aan
een on,1crzoek of experiment. Daarhij kan
het gaan Onl een paar keer bloed gevt:n,
ma;u ook om het langdurig innemen v'an
een bepaald medicijn. In principe moet dat
kunnen, vindt de commissie, zoLmg het ren-
minste om vrijwillige t1wdewerking g:ur en
de patiënl prt'cirs op dt' hoogte wordt ge-
stl'ld van dl' inhoud en de eventuele gen}l-
gl'n van dat onderzoek. D.\1 Lt;\Isrl' wordr
wd informed l"IlIlsent" genoemd, wat zoiets
wil zeggen ,lIs 'her \'edenen v'an toesrem-
ming na grondig geïnformeerd te zijn'.

ken p,lti~nt dal' wr,lntwoorlijkhl'id op zich
nemen of is hel bloter hiervoor l'l'l1 soort
zaakgelastigde. een wettelijke H'rtegl'n-
woordiger. ;1;111tl' stellen ~ In iedt'r geval, zo
formuleert de commissie luar voorlopigt'
conclUSie. is bij dergelijke groepen uilerstl'
terughoudendheid gt:hoden en is onderzot'k
alleen toeLt;ltb;ur ,lIs hel plaatsvindt binnen
dl' conle_xt V,ln de neh,tIldeling.

Et:n ;1I1der ondenleel \'an hetzelfde ondl'r-
werp IS medisch onderzoek Itwt gl'1.0ndl'
proefpersonen. SlUdemen veelal, die legl"ll
hetaling n,tchtenbng wakker wordt'n gl'-
houden 0111de effecten daarvan te testen, op
allt:rlei arMatuur worden aangesloten om
metingen te bren ,,-enichtl'n of medicijlll"n
slikken waarvan ze niet weten wat dl"l'vcn.
tuele bijwerking IS. Er zijn inmiddels geval-
len bekend \'an ll1l'nSl'n dil' door dugclilkl'
e-"pnimentl'n ot1tzettl'nd in ,k problemen
lijn gekomen. Vreselijk dl'pn'ssief werden
of 'Illergisch voor eell l'L"paaldl' stof. En cr is

~ETERINGVAN DE
)F VERLENGING ERVAN

len of JOuw kind kans heeft op een erfelijke
a;tIldoening en als dat het geval IS, kun je
altijd nog overwegen géén kinderen re ne'
men: Totzovef geen voorbehoud of twijfel
hil Yvonne Orobio de Castro . .\laar d,m
toch: '.\lomenteel kunnen er alleen nog ern-
stige erfelilke afwijkingen worden opgl'-
spoord. Spierdyslrofil' bijvoorbeeld . .\L1ar
straks zijn Zl' misschit:n zo ver dat cr ook
voorspeld kan worden of je kind kleuren-
blind wordt en dan moet je je natuurlijk wel
gJan afvragen waJr de grens ligt:
Djt ze zo gennancend denkt, vaJk h,l;lr
hedenkingen heeft en zich ,,'oortdurend af-
\'faagt of ze wel de juiste beslissing hl'dl
genOltlell, is volgens haM het gevolg val)
ha;1T wl'rk. Als hum;mistisch geestelijk
raadsvrouw in het Academisch Ziekenhms
Urre(ht (AZU) heef! ze te maken met de
d;!geliJkse praktilk. Ze wordl geconfron-
tl'erd Hwt ;Ille kanlen van l'l'n erhisch l'Taag-
stuk l"nde en'aring hl,dt h;I;1Tgeleerd d,H ze,
al haar ideci.'n over p,\Ii~nrenre(hten en zelf.
beschikkingsrecht ten spilt, soms heel an.
ders over een ethi,che kwestie denkt d,m de
betrokkl'ne zelf. 'Het lijkt Imj bijvoorbeeld
niet prettig voor p'lli~nren om \'I}()r een
groep studenten hun l_lCkrebeeld te tonen.
!Jus als iemand mij koml vertellen d:ll de
art, h,"lll d;larvoor heefr geHaagd, denk ik
ml'tel'n: lIloet d,u nu? '\!Jar d;111merk ik dal
die patit'nt het juist ontzettend fijn vindt 0111
;Ian lo'n l'ollege mee te werken. En wil' \wn
ik d;lIl om dat tegen Ie houden~'

MENSEN ALS PROEFKONIJN
Y\'onne Orobio de Casrro heeft zitting in dt'
colilltlissil" ltIedische ethil'k v'an hel AZU,
,,',Hl het Humanistis(he Verbond en van de

Ynlllne Orohio de Castro kan Lich hele.
maal ,,'inden in de uitspr;tak v;1I1decommis.
sic, m,ur heelr wel haar bCllellkingen over
de mamer waarop er 111de Iwkellhuizen 1110.
IIIl"nteel lI1l't hl,t begrip 'vrilwillig' wordt
omgesprongen. 'Als je t:Tl1stig Liek bent,
krijgt dl' hl'h,llldelend arts soms een SOOrt
m;lgische fUI1l"til' voor Ie. En ;lls Jiu.elfde
arts je dan gaan vragen leis voor hem re
doen, is het heel moeilijk om d;1t te weige.
Tl'n. \Xlant ,'r zit v,1:\k iets hij van: ik word
hier zo gOl'd verzorgd. dus ik wil gra.tg Iers
tl'rug doen. Vandaar &n ik dar ook hel liebt
gescheidl'n zou zIen: een onafh'1I1kL'li)k ver-
trouwenspersoon dil' de l'Venmele meJe-
werking aan zo'n ondn/ol'k regelr en niet
de ,lrts dit' ht'l ondl'r/lwk doer l'll er dus
bdang bij hedl dat de p;ttit'nt ja' I,egl. Pa.
tiënten llIoeten weren dat ze rustig kunl1l'n
weigl'reol'n echt nil'l \'TrveletHl wonkn be-
jegend ;tls zt: nt:l' zeggl'n. NI! krijgen Ie d,u
naruurlijk ook wel ll' horen. maar d;lll van
de arlS. En ik hl'b in llc praktijk genen dat
het heel 1lI00'ilijk i, 0111nee tl' zeggen als Jl'
kwet,ba,lr bem, zekn "Is je ook nog op die
,lfts gesteld bent:

WILSONBEKWAMEN
Over de hierboven genOl'mde elhische nor-
Illen rond meJischl' l'xp"'rimenten waren (ie
l"\.ltunissil'!l'den hl't \"Tij snl'! meI dkaar
el'tts. \'('c1 is 111l"nvan n1l'ning dat l'r in de
nabije toekomst nOl; extra <landacht hesrt:ed
1111ll'twonkn aan l\ ••'akke en atlunkelijke
grOl'pen, Een van de vragen d;urhi) IS aan
wil' de heslissing moet worden overgelatt:n
in geval cr sprake zou lijn van medische
experilllellten bij de lC}geheren wilsollhe-
kwamen. Kunnl'n de ouders van de hetrok.

de uitspraak van een VJn de onderzoekns
die !lJl'gaf l.icllldf nooit aan dergelijke
prodn"lI1ing,'n bloot te ste1kn, hooguit mis.
schien als-ie kr,lP bij kas zal. Niet gehed
zonder risico" dus, dat gerxperimellteer. Ot'
I'raag is Jan ook ofht't moet worden getoll'-
rl'erJ, Een ingewikkclde vr,ug, zo bleek uit
de discussies, Waarom bijvoorlwl'!d geen
betaald drngmoederschap en wel beualde
medl'wl'rking aan expnimenten? 0111&11de
lijd drong en de kl\'l'stie veel probleuuti-
scher hln.k dan men zich had \'l}{)rgesleld.
besloor dl" COIl1J1lissil"hierover nog gl'el! uit.
spra;tk te doen. Ook Yvonne Orobio dl' Ca-
snu ISn nog niet uit. 'Als je uirgaat van het
hUllunistische rl'cht op zelfbeschikking.
kun ie srellen dat iedereen vrij is L'n geld te
wrdil'nen lCl,1]S.iedat wil. De e,'n m'l'mt een
kra11ll'nwijk en de anJer g;l;1t g,l;H drie Ja-
gen a;1I1 een appar,1:\t liggen. In principe
moet Il'llereen de vrijheid hehhen om die
kl"uzl' te makl'n. '\laaf v;1I1de andere kam
dt'nk ik: stl'! je voor dat mensen &lll straks
ook geld voor hun organen gaan vragl'n.
Dat is in feite ook l"l"ll kw{'Stil' van I,elfbe-
sl'hikking en in d,lt geval ben ik l'r in princi-
pe nil.t voor, 1I.1aar, hedenk ik dan weer. wat
L1l1 d;1.1r elgenli]k op tegen zijn als iem;lnd
er heel goed over n:tgeJ.1Cht heeft~ Dus w:t;tr
ligt de grem? Ik weet het nil't. Ik weet allel,tl
dat ik ontzettend bang ben voor bellJtle.
lillg:

DONORCODICIL
Het is nier voor niets Jat ze Je org;l,mJonor
als voorbeeld neemt, \\",1111ook het pUlli v:tn
dt' weefsl'l- l'n orgaandonaties stond op het
programma. In Nederland kennen we het
I_ogeheten 'toes!emminj;Ssysteem'. Wie beo
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Het is tijd dat de kosten van een geldverslin-
dende harttransplantatie worden afgewogen
tegen de kosten van bijvoorbeeld meer perso-
neelof meer privacy voor bejaarden in verzor-
gingstehuizen. De politiek moet kiezen

reid i~ zijn wed~e1 enfof org,lI1~n nel o\'~r1i).
dl'n voor rral1spbnrati~ Jf te staan, maakt
dolt duidelijk door het Hlvullen vall ecn du-
nnrcodicil. Op zich t."~npn:nig sy~tl'l"m, om-
dM hl.t tt'gt'l1lOetkomt aan h~t zelfbeschik-
kingsrecht. In de prak ti Ik leidt dJt edltt"r tot
eelJ groot tekort aan organ~1l omJat ved
lllenSl"n hl"t invullen van zo'n codicil Jchter-
weg~ laten. :"Jiet uit ollwil, I1U,1ruit gemak-
zucht ~n omd,lI het nit't prettig IS om on~r
dooJg'lJn te denken, wrmoeJt mevrouw
Orobio. 'Ik mOl"t zc~en d,lf ik cr 1,e1fook
onfat~o~nliJk Llllg over heb ge(llan om zo'n
cmllól te ttkenen, Trrwijl ik allang hJd be-
~Ioten J,u ik het wl'l wilde.'

De :s.:eJerL:.nlhe overheid l11t'enr dM zo'n
houding kenlllerkend is \'(lor well.lI1dgeno-
ten t'll hcdt dan (lok lange tijd overwog~1l
een ~~'~tecm in te voeren dat ouk in België
wordt gehantt'erd: het 'gren bezwJH ~ys-
teem'. lht houJt lil Jen hrt is tOl'gestaan
organen bi) een o\'t"r1edel1l' weg te hJlen,
1elll.ij hij of zil &lJrTegen uitdrukkelijk
(~chriftdijk) bezw,l.lr heeft aangetl"h'nd.
'(\~~llst geen iJeaal ~rsreelll', nnJt Ynlllnr
Orobio de Cl~tro. ';-.Jecm bijv(lodwl'ld
anJlfJbeten, Ongl'Vl't'r tien pnKent 1"111de
:-':l'derlanJers kJll nil't lacn t'll schrijVl'll.
Toch worJt cr J,lll van hun ~'eT\ncht Jat ze
bezwaar mJken ,lIs ze hun org;lllt."n llIt't nlor
tr;lll~planr;Hil' b~~chikb,I,1T stl'lIen. En veel

buitenl'lIlJse wnkncmers hebh~n ml1~ite
mct SederlanJs. Zij hebben cr dus (lok geen
idec ran hoe dil.' rt'geling hier in elkaar zit.
T l'Twi)l het h~el go~J mogelijk is dat lt' van-
Wl'gt' hun gl'looof ••overtlllgmg met al, do.
nor mogen optreden. Ik nnJ dat IC d,lJr
rekening rncl' moet houden.'
Ik commissie plt'it dan ook voor handha-
I'ing van het huidige 'tot'~teml11ing~sys.
tccm', want: 'het afstand Joen vall organen
is ecn uiting VJn ••oJidariteit Int'! de meJe-
nwns . .\taar opgckgJt' mlidariteit wals hij
hl,t 'gern bezwJJr srstt'em' is geen solidari-
teit. Liever llen wc get'n regeling, ook al
kidt d,u tot tekorten a,m organen. \X'ij pil'i-
ten cr ,oor dM it'dcrt'en vrijgeiJtl.n wordt
Clln te kiezen wat hijhij wil',

FINANCIËLE CRITERIA
Gcen pUlli op de agenda, m,lar \'Imr YVClnlle
Orobio Jl' Castro wd t'ell brandende kwes-
tie, is het fin;mcii'lc a'pect van llt. gczolH1-
heiJs70rg. D'lllkzil Je omwikkelingen in dl'

nlt'disçht' wett'll<;chap worden we ouJu en
kunllen cr ~tt"eds mt'l"r zll.kten en kwakn
worden genl'zen. D'lardoor wordt dl' ht"-
hodte ,Jan fin'lncii'le middelt."n uiteraard
groter. tt'Twijl de politiek Jt' geldkr;un lang-
w,lm macH zeker dl\"htdraait. \X',u nog wel
en wat nil,t men? is dus Je h'lmVra,lg tOnde
gcvolgrn daarvall zijn in de praktijk inmid-
deb al duid<'lijk zichtluar. 'Ik vind in feite
dM financii.qe CrikriJ niet zouden moeten
meeWl"gen, ma,lr hl't is ~chiJnheiligom lil te
denken. Dat vmd! lederel'1l n'1lllt'Jijk. .\taar
ondt'rtll~st'n worJt'n l'r a,m dt' lopende b,md
dingen niet geda'lIl omdat ze 1CI'eelgeld kos-
teil. Ik denk J.n het tijd ISJat Jt' kmtell vall
zo'n g,dJ\-cr,lindenJt' harnramplam,uie
worden ,lfgewogen tegl"n de ko~tcll vall bij-
I'(lOrbecid meer perSOlll'eI of rnccr privacy
VOOTbej'lar(icn in vcrzurging ••tehuizcn. Et
dOl'n lil"h Illomcllfcd al allerki concrete ~i-
w,uie, voor wa,nhij hrt pl'rsoncel uf de bl'-
handelend ,IrtS Cl'll kl"uze moet mah'n tus-
"en wt"1 of niet beh,lIldeicn omdat l'r een
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Als je ernstig ziek bent, krijgt de arts soms een
soort magische functie voor je. Het kan dan
moeilijk zijn om te weigeren aan een medisch
experiment mee te doen

Veel problemen niet zo
nieuw als we wel denken

,\led iuh-tec JJl/ische 011til ,ik kl'lillgen
ll'(ndelll'aak uer sl'lIs,ltiollt'e! ter
knil/is ge/,rac!Jt, Bli;kbaar spreekt
d,1t eelllJreda puMiek meer a,1IIdJII
{'eli oli;l'Ctin'e feitell,mill)'se. W'oor-
d{'11drilgeIl waddelll'all RI'l'oe!ells,
(JIllJewuste i1ngstell ellhil!f valmrgen
(alll'15ieàl met zich 1II1't', ill b(,t bij-
ZOllder als we prOberClIlIJ te d£'llkell
Ol'erde grellZl'III'(lII !el'{'111'11(lood
wills in de bin-etische disclIssit'. De
lleiKmg (!lil tI' 1,IIIchten in hol/I' kre-
11'11,slogalls of slarre dogma 's is dali
Krool; discussies !(Iordnl beslist met
l('oordell. A/mrlus 111'('1kinder-
moord, el'l1 i1rtsdie inga,l/ op 1'1'''
l'erzoek om elltlhlll,lsie 111/11 iemalld
bi; ziJllltolle L'enl,lI/d wordt I'erge/e-
ken met I'CIIko.l/l/pilrts lIi, lIazi-Dulls-
lalld, .\lellSl'lI sprekell Ol'er reag{'a-
huisbi1/J)"s ill pla,ItS I'all (}lier ill-I'i-
tro(erti!iso.Itie 1'11Zi/'II ill g,'d<lc"t'.11,11
l't'111'olgrol'ide hall)' illecn !Juis;e gc-
klemd. Vaak wordt /'ellll,lllwkeurige
1'11gocd heargu/llellteerde !'isie op die
/II<ln/erhedoh'ell OIlder het gewich,
1'0.111ll'{mr&'1l die al bi; I'QQrb,Mt de
discllssie ill l'ell hep,',llde richlillg
sturcll.
111de ilio-ethische diSfllssie I'agel'!
melll'a,lk dellllCef prohiemelllliet zo
lll't'tIlV û/Il als wc denki'lI. DI' ge-
I/I(lont,' om hel ki"d (loor 1'1'11mill te
1,1Icnl'II{,dclIofhet door {'eli kinder-
lIIl'isje Ie lalCIIwrzorgen gaf k illlh'-
reild twee .,moed,'rs "; }lulee(t dc
all&st voor Iwee "moedas" wal/lleer
e{'III'rOIlWZWel/rgeris ('oor ,.CIIal/der.
Hell'er/JOd op h/ll/leliikell tussel/
1Ii1,/steI'erwalllell is illgegel'('11door
de I'erhoogde kJIIS op IIJgl'slacht met
erfelijke aalldol'llillgclI. Del,nmee is
1'1'11rigide !,/lrml'all ..&{'lIetisc!JJd-
I'ies'. al iarell 1','11feit. De huidige COII-
trOl'crse (wer a/}{Jrtus ZO/IOIISSOIllS
dOellllergeull dat "Wil d,1t ill d,.oud-
hl'id gl't'/llaJkbare prakli,k 1!{)1II1,
Londer dat de commissie "1'1he/allK
IWI de huidige lJio-etisc!l(' dIscussie
wil olltkl'l1l1l'1l, wil zii hier he/r<ldmk-
km d,!! enig historisch illzicht It'i.lt
tot eell gezonde relatilterillg I'all de
problematit.k.

(Uit het tapport)
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Jellijk brak cr t"cn ••tnrm van prote,t los, dus
wetd d,u voor ••tl.l Wl.Cr ingelrokkt'll. ;\har
J,lt kan niet t"l."uwig7.0 doorgaan. Er komt
t"en dag d,u dt" nood zo hoog is d,lt l."rtoch
gekOl.t"n moet worden l'n ik IWIl lwnicuwd
wat d.m het hdallgnjkst blijkt: \'erhell."ring
van dl."kwalitt"it van hct Ievcn of vcrlt"nging
crvan. •

gebrrk ,un middelen I,. ;\laar d;H zijn na-
tuurlilk gcen kt."uzcs dil' jc allt"l;'l1Jan hulp-
wrlenen moer overbtt"ll. De politiek moet
kil'len. Wat Ie ziet IS d,H die kClUeS "tl.nh
maar wt"er vooruit worden ge,chovcn,
Denk maar dil."It"dtild van 5;; ja,\-Tdie 011-
langs door de lllt"diu wad \"onrgc,tcld ab
criterium om in ,I.\nmerkiug Tt' kunnl.n ko-
nWIl voor l'CIl h;unran'pL1nt.ltit". Onmid-



- ,
•

••
'\

';(•..'! .•,
~..
-~.



t
I

----••••-_._--
.. .t



HET WEIGEREN VAN EEN M
IS HET ONVERVREEMDBt

'Ik ben er van overtuigd dat euthanasie in Nederland ooit geaccepteerd zal worden. Dat baseer
ik op de rationaliteit van de geschiedenis. Er is een soort bewustwording gaande die

bijvoorbeeld tot gevolg heeft gehad dat abortus een zelfbeschikkingsrecht van vrouwen is
geworden. De vrouw kan zélf de besluiten nemen. Dat is inmiddels zó in ons algemene

bewustzijn opgenomen dat een zaak als euthanasie er evengoed bij hoort. Dat ligt in het
verlengde daarvan. Het is bijna een kwestie van logica om dat zelfbeschikkingsrecht daartoe uit

te breiden. je trekt in feite de consequenties uit een standpunt dat je al eerder had ingenomen.'
FransJacobs, filosoof, was één van de deelnemers van de commissie die het deelrapport 'einde

van het leven' voor z'n rekening nam. Hier kwam de aanvaardbaarheid van levensbeëindigend
handelen ter sprake: moeten zelfdoding en euthanasie worden toegestaan en zo ja, onder

welke voorwaarden? Het standpunt van de commissie, zo blijkt uit het rapport, vertoont helaas
vrij weinig overeenkomst met de dagelijkse praktijk.

'In d~ huidige praktijk is h~t zo cl,u 7dfdo-
ding ~n cUlhanasil' ontociaathaJr word~n
geachl. f let zou ni~t mog~n. I\lens~n 7_()lld~n
hel nil'lllloeten wilkn. Dl" e~rbieJ voor hd
lC\tn, dil' hlijkhaar de J(htergrond van deze
ged'1Chtl' i~, lOU 70 groot moeten zilll J,It
wikt gedachten 7.dfs met bij ml'nsen opko.
men. ':"Jn" dus, in principe, .'.har Jeopstel-
kr~ van dil' regds wet~n ook wel dM er
desondanks mensen zijn die een l'inJ~ JJn
hun kven willen makelI. VJndJJr d,ll 'tl'n-
7i)', de mogeli)khl"id om hel in hepaalde ge-
valkn \O(h toe te staan. Ma,lr Jan lIIoet cr
wel ;l,lll een aantal (riteri'l word~n volJ.tall.
Er moet spr'lkc zijn van uilli..:htloos liJdl'n,
VJn n()odsiIUalie~ rn dat ~oort Jl11gl'n. AI.
ktn d,Jn mag gehl'uren wat eigenlijk ni~t
rn.1g: een einde maken ,un d,tt InTn:

HULP VERLENEN
frans JJ..:obs, universitJir hoofddocent in de
rl'(htfilosofil' aan dl' universiteit van Am.
,lerdarn, werd begin \'orig jJM hen,tdad



met het vl;Tzoek deel te nemen aan de com-
mi"ie oio.ethiek. Waarom de keuze juist op
hem viel, i, hem nog stl"l,d, een r:udscl.
,\lis~chien dat een van de andere COlnml,-
sll~leden ziin naam heeft laten vallen, Of
wellicht hedT hij zijn bekendheid te dankl"n
aan een aantal publicaties op hN gebied van
de medische ethiek, zoals 'Medi~che ,ch;lar-
ste en het men,elijk [rkon' en 'Euthanasie,
knelpunten van een discu,sie' waarvan hij
het hoofd,ruk over de figuur van de veron-
der,tdde wil voor zijn rekening nam, Aan
zijn bekendheid als hUIllJnNi,ch filosoof
kan het in ieder geval niet gek'gen heoben.
'Ik heb er nooit aan gl'daehT mezelf hUllu'
nist te noemen, Eerlijk gezl"gd is het me ook
onduidelijk waT zo'n label toevoegt aan WJt
mensen toch al doen, ,\Iaar \'an Je andl're
kant, ik beschouw lllezelf nieT als een reli.
gieu, georiënteerd filosoof en dan brn je al
gauw humanisrisch,'
Dat zal ook de oorzaak zijn geweest \',lfl heT
feit dat zijn 'landpunten met bl'trckking tot

geval is, Ook hier ~pelt'n dl" l'isell \'an zorg-
I'uldigheld een bdangrijkl' rol vanWl"gl' de
betrokkenheid van derden, In beglllsel hdl-
oen wi, geen plichten ten op7.Îo,:htl'van on,-
zl'lf en ziln zodoendt' niet gehouden aan eni-
ge zorgntldighl'id. '\!aar ellth,lllasie hlludt
per definitie in d,lt er hulp van derden wllrdt
ingeroepen, Bilvoorbeeld vant'en arts die de
nodige middel('n vastrekt of V,1I1een llaa~T-
sta;1I1dc die zich in,pant voor de ('uth,ll1asie
van een coma-patiënt. lJiter;IJrd is Jan de
grootste zorgvuldigheId gl'bodl'l1. J,1(ohs:
'Het uitgangspunt \'an IK,t rapport I'; &lt
Iedereen re<.:hthedt op euth'lnasie.;\'u is het
probleelll dat amInen, ol1Jn het mOl]] V,ln
jouw re<.:hTtl' respecteren, 111 feitc hl'T leven
van el'n ;1llder kunnen hl'èindigen, Je kunt
dan altijd beweren dat die ander hedt gr.
l'fa,lgJ 0111 eurh,lnasie, DM is natuurlijk een
gn'aarlijke siflwtie, Je krijgt dan toestanden
,ll, destijds in dat Vl'rzoq~lI1srehuis De Terp
W,lar een verpleger ongevraagd t'l'll aantal
pMiëmen doodde, ,\Is jt' dergelijke situaties

hreken, ,J.m kan de \'erreg,'nwonrdiger
e\'Cntueel gebruik nuken van dl' \'eronJef-
~tl'lde wil' . [n bepaalde gevallen bn d(,
le\'Cnswijn' van de lwtrok kene \"llür hij oor-
deel,onbekwaarn werd voldoende handvaT-
tl'n bie,ien 0111te verondl'rstellen dat hij of
zij inderdaad om euthanasie zou 11l"bben
\ef/ocht als d,1t mogelijk was geweest.

MEVROUW STINISSEN
Als euthanasie en hn leven>test,ltllent ecu
ja,lr of vijftien geledl'n gl';KcepTecrd waren
gewee,t, I,OUd,u de naastl'u van mevrouw
Stinissen wellicht em hoop diende hebben
heSp,l.lrd. ,\tevrouw Stinissen raakte in die
lijd in een coma en werd sllld,dlen kunstma-
tig gevoed, H,I;Jf echtgenoot ~telde alles in
het werk 0111deze, n,lar zijn Illt'l1ing, zinloze
handelingen re doen ,toppen en hel leven
V,lIl lijn vrouw te b('ëindigen, Pas l'ind I,)S'}
besloot de dir,'cTie van Ill"t verpleegtehlll'
waar de HOUWwerd verzorgd na veel]undi.
sche touwtrekkerij gedeeltelijk aan de wcn-

ISCHE BEHANDELING ••~ RECHT VAN DE PATIENT
zclfdoding en euthanasie probln'mloo, aan-
sloten bij die van de overige commissiele-
dl'll, lJiepgaandl' l11ening~verschil1en l.ijn er
nooit geweest. 'En áls we al van mening
v'erschikkn, kwamen we na l'en uitvoerige
discussie altijd TOt l'en eensluidend stand-
punt, Zo heb hen we bijvoorbeeld besloten
dat el'rhied voor hetl('\'en met al, gevolg dat
'nt'e tenzij' niet het lUiste uirg,lngspunt was.
Wc draaiden de z;lak liever O[n: alleen de
betrokkene zélf hepaalt of 7,ijn Inen 7,invol
is of niet. En als 7.0 iemand oordeelt d,ll dat
niet langer het geval isen hesluitereen einde
aan tl' maken, dan is dat dus ('en 'ja' en lb,lr
moet je gevolgen aan \'Crbindcu, Niet tegen-
houden, l1l<\arer zelfs hulp hij verlenen.'

Voor de overzichtelijkheid is er tijdens de
discussie een duiddijke driedeling gl'maakt
tussen vrij\\'illige, onHijwillige en niel-\'fii-
willige euthanasil', Bij vrijwillige eUlh,lnaSie
is cr sprak,' VJn een situ,Jlil' waarhij de b",
trokkene nel weloverwogen oordelen hl'sluit
dat hd le\'en niet Iangl'f de moeite waar,1 is,
El'lI derde mag dan Illet ingrijpen omdaT hij
of zij vindt d,1! die ander onzorgvuldig tl'
werk gaaT, JUi,1 d,1t zou onzorgvuldig 7.ijn.
Nit'l11and kan voor een andl"r bepalen of n
~pr;lke i, \'an l'en zinvol of zinloos leven,dat
i~ al1Cl'n aan dl' betrokkene zelf. Het ,tJnd-
pUlli OVl'r ,-rijwillige ellthana~le is du~ dui-
delijk: ja, mits aan de eisen van zorgvuldig-
heid wordt voldaan.' Onvrijwillig is dîtW;lt
tegell dl' wil V,Hl de betrokkenen lIlgaat,
Daar hoefde de commissie nier bng O\'('r re
di~cussil'n'n, Dat is ahijd ontoeLI<1!haar.
Niet Hijwillig shut op situaties w;urbil de
betrokkene zijn of h,l.1r wil niet kan uiten,
zoal, bijvoorbet:ld bij coma'patiënten het

wilt voorkomen, mOl't het handl'lt11 van
hulpn'r1enl'rs ,1,111striktl' regl'ls worden ge-
bonden,'

DRIEDELING
Een ,\I1derl' driedeling in het rapport is het
onder,cheid tussen wil,bekwaam, mell<;en
dil' in STaJt zijn tot l'en wt:loverwogen oor-
deel, wilsonbekwa,lI11, als dit vermogl'n ont-
breekt zoals hij COIl1,ltell/,e p.ltiënten, en
oordeelsonhekwaam, in ge\',ll van menSl'n
dil' wél hun wil kunnen uiten, 1ll,lar onvol-
doende in ,t,ut worden geacht alle relevante
gezlChtpllmen hi) de hl'oordeling IC heTn'k-
ken, Opgroeiende kinderen hijvoorbeeld en
ernstig gee~fl'liik gl'handicapte menselI, .\-Iet
name d,lt balsll' onderschl'id, oordeebon-
bekwaam, is van groot helang Ollldal het
hier ga.l[ om men~en die niet zelf kunnen
beslr>sen en zodoende ook geen gehruik
kunnen maken van hun zelfilCschikkings-
recht. Hetzelfde geldt \"Imr hierbm'en ge.
lllll'mde situatil"s waarbij er sprake is van
niet-Hij willigt euthana,ie, De commis,ie
pleit in haar rapport d,1I1ook voor de aan-
<;telling van wettelijke \'ertegenwoordigcr,.
Dit ,preem is afgekeken van de Verenigde
Staren waar veel men,t'n I,o'n vertegen-
woordiger benoemen die als het ware de
verantwoording \"\)or de euthanasie op zich
neemt. 'Het is n'n figuur dil' hij ons niet in
hel heersl'nde n'cht past omdat euthanasie
nog niet is gearceptl'erd, Daar onstaat pas
rui mil' l'Oor als die STap wordt gezet, Dan
kun je bij kvenstt'stalllelll of codicil il'mand
,1,H1stdkn dil' naml'ns jou oordeelt o\'er je
ware 7.l'Ifl'n schriftelijk verklaren dat ie niet
kunstm,ltig in leVl'n gehouden wilt worden,'
I\locht lo'n l'odicil of len'11\testamenr om.

wn van de echrgenoot tegt'mOl't te koml'n,
ACtie\'e eUTh,lnasie, beëindiging van het le-
ven door middel van medicamenten, gmg
hen te I'er. \'(Iel was men hercId te ~WPP('n
met de kunstlll;lrige voeding, 'Een beeTje een
laffe oplo>sing', vindt h,HI~ J,1(ob" 'Als je
welbewust met het toedienen van voedsel
~lOpl met het oogmerk dat leven te dorn
heëindigen, ,-L111wil ie in feite dalle\'en doen
stoppen, Dóe dat dan ook, lOU Ik zoZ('ggen.
De vrouw 7.OUniet onder dat voedselgebrek
lijden omdal de hogere hersenfundics niet
werkten, was her excuus. Ma;1f hl't pro-
bleelll bij conUleuze p,1tii:'nren i, dat je d,1t
niet k\lnt hewijzen, Je kunt het vergelijken
met ecn plant die geen W<1tl'rmeer krijgt, Ik
weel niet of ik het goed 7ie, m,lar d,H vind ik
dus wel heel Zielig voor zo'n planT.'

Een apart hoofdstuk van het rapport is be-
sr,'ed ,lan ,k posilie van de hulpverleners en
de zogeheten ,chijngestalten van euthana-
,ic: het wClgnen \'an een l11edi,che hande-
ling, het <;taken \'an l'en medisch linloze
h,lIldding en het accepleren van levenwcr-
korting als gevolg van het toedienen \'an
pijnstilkrs, Uit IJl,t zdfbl'schikkingsrecht
van dl' mens volgt als valllelfsprekend dat
het weigeren \'an medische bl'handeling een
onverneemdhaar re<.:ht vall de patiënt is.
Maar de hesli>sing om een IIll'di,che linloze
handding tesraken, i, geheel aan de art" 'In
feite hoehe de arts de patiënT daarover zelfs
nil'l te raadplegen, al gebeurt dat in de pr,lk-
tijk llleestal wel', aldus Fran,J;t<.:oh" 'AI, de
an, van oordl'e1 is dat hel medi,ch 7,lllioos
i" kan hij slOppen met dl' behandeling en
bij\'oorbeeld weigeren bepaalde pillen voor
tr schrijven wa,lf de patiëm Olll vraagt, Die
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bl."slissingwordt puur aan het oorded van
de arts overgelaten omdat hij de de~kundige
bij uitstek IS,Ik kan me ook voorstellen dat
een automonteur weigert een bepaalde auto
op te knappen op grond van een professio-
neel oordeel. Je kunt iemand nu eenmaal
niet dwingen om tegen de professionele
standaardt:n in te gaan.'

ZINLOOS LEVEN
De vrijheid om om in allt:opZIchten 1.élfover
je doen en laten te kunnt:n beslisst:n, IS zon-
der meer het meest kenmerkende van het
rapport, merntJacobs. 'Die autonomie lijkt
misschien normaal, maar dat vindt echt niet
iedereen. Vandaar dal hrl dl' rnorilc waard
is om dat apart in het rapport te noernrn. Er
slaallrouwens nog wd meer in dat duidrlijk
afwijkt van wal momentc:el gangba<1r IS,
standpunten die je wellichl humanistisch
zou kunnen noemen. Bijvoorbeeld de om-
kellning dal hel biologisch leven als zodanig
waarde zou hebbcn. Er wordl gesteld dal
alll;én hct biografische, het pcrsoonlijke le-
VCII eerbicd verdient. Het mensdilk biolo-
gisch leven vorml slechts de basis om er iels
van Ie maken. Dat vind ik ec:nwaardc:volle
stelling. In dat perspn:lic:f zou hc:llcven van
t:cndefinitid comateuze patiënt t:cht 7.inloos
vc:rklaard kunnc:n wordc:n c:n ik bc:n ook
gcntigd dal te doen. Als een mcns moct
voorlbestaan zonder hcrsenfuncties is cr

~

f
~- ~- -

gc:cnrulOUC\loor ern biografisch leven. En
m'n leven dat al zijn rnogdijkhl."denkwijt is
om het als een 'ik' Ie beleven, dat alleen
ma,H een voort7.erting is van el'n stel biologi-
sche functies, is het nil."1waard om zdfs

---
-- -

maar geëerbicdigd te worden. Het is zin-
loos. En ik denk dat dat t:en stelling is die
iemand van bijvoorbeeld chrislelijke huize
niet zo makkrlijk voor z'n rekening zal
ncmen.' •
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De l'ermimde keu u'lllOgdi,kfJt'dell
die de hio-medische wen'''l hiedt
worden d(Jor /!lImal/ istelJ ill /!<'talKe-
II/tTlli'erwdkomd; ze komelillil'/
Sllel tol al/KstlKI' <I-priori-a(wijzillgCII
1',/11lI'elt'lI s,hJptleli,ke (JIItwik k din-
g{'n. To,h roepel/ deze wl'/t'l/sch<lll-
peliike on/wikkelillgell soms l'r,IKen
op. D,II is 1llt'/l/aml' IJ{'/ KI'I'd/W<lII-
/I{'er de I'/'Tm imde //Iogc!i,k hedt'n
s/<'(h/s i'O(1T enkdil/gen beschikbJar
lijll en Zt' aldus nieuwe Ol/Keliikhedell
IIIt't zich meeiJn'ngell. Ik/wh'e i-'ri,-
lJód 1'(Jrmt immas ook geli,khdd
('('11 Wt' Zt'n!i,k ollderdel'! lhlll /Jt't /m-
mallistis,he a(goed. /'!l'idooielll'oor
gdi,kiJl'id mogel/ echta op hUil beurt
lIi.,t up et'lI al dalllliet I'.'rhlp/e 11/,1-
lIia de l'i'riIJltU'oordelijklJeid ,lal//as-
teil die i.,daeelli'vor ::ijn 6}:clllel.'l'lI
heeft. Mellsell moetelI gccolI(nm-
!I'/'Td l/'Ord{'lIl1u't dc sociale koslt'1I
IJ,1Il h/l/l illl!h'id/l(.,rl h,mddt'II. Eell
dl'lIIoeTJtisciJc gezolldlJl'idspo!it iek
lI'iIJrin kostelI en b,ltellmedisch hall-
ddell tegt'll el/war a(gewvg{'IlIl'Ur-
den is (IIt()ntknomba,lY.
Hum,mistt'lI St,I,1IIindil'iduele ulfiJe-
sdlikking I'oor, {luk I'oor deg,',u'lI die
geclI /mllumist willt'l/ ;;i'II, W'ieop
In'ellS/JesdJolIU'elijke o(religieu ;:;t'

grolld{'11 /I it'l/u'e keu umogdijklJ,'dt'1I
afwiist dimt ze "iet opgedrongen Ii'
kriigt'lI. Zo it'II1<ll/dIJt't'{t{'(hta nid
het rl',ht om <ll/deren en'all te weer-
hOlld"lIl'r gl'bTllik ~'<l11te m,/kt'II,
Alellsell die pijn ('/I/iidt'n ,lis ",idde-
h'l1 tot ,IS,eSeOPl'illtell mogen <lnde-
reil, t'oor Il '1(' piJII en liidell zin loos
;:ijn, 11 i('/ tot ilJIIl'iI;1rdillK "'1',/11
dwingelI. Hum<lnisten bl'pleiten (10k
of! het gebied 1'<111 de !Jio-cthiek t'en
(1/lIrt/urmt' s<llllen/et'illg.
llldividllelt' zelflJl'schikking vagt ill-

spraak 1',111t!<ltij;nten: dl' bio-medi-
sche t'thiek: maK lIil'll't'Tt'lIgd 1I'0rde/l
tot ('('11/I{'f(}t'psl'thiek IMII t'lIVoor
arlSI'II. Goede il1(orma/it' (}/Ierk,m- .
St'lICII (oll)ntogeliJk:hedell ell over
t'l'el/luet'l /lese hikbare ,1/lcmütiel'{'/1
is da,/rbi; o/lomb/'erliik.

(Uit ht.t rapport)

AANBEVELINGEN
VAN DE COMMISSIE

Algemeen
• Gewndheid moet niet vereenzelvigd worden met de afwezig-
heid van ziekte of het onbeperkt rekken van In'en, maar moet
gez.ien worden al~ het bevorderen van lichamelijk en geestelijk
welbC\'inden ten diemte \I.llI een memwaardig bestaan. Hel
kla\~ieke zicklebegrip zal \'Crruimd moeten worden naar een
meer ecologische en sociale op\'aning o\'er ziekte,

• Uitgangspunl voor alle beleid inzake bio-ethiek dien! hel
menselijk zelfbeschikkingsrecht te zijn. A;Hl dit zelfbeschik-
kingsrecht is echter altijd verbonden ieders sociale en maat-
schappelijke verantwoordelijkheid.

• Geen enkele medische ingreep maK gedaan worden zonder
voorafgaande en nijwillige toestemming van de betrokkene.

• Teneinde de mondigheid van de memen te be\'orderen is een
belangrijke taak van de oH~rhcid zorg te dragen \'oor een
goede voorlichting over de gezonJheid\tisico's, medische
vOOfz.ieningen en consequentie~ bij toepas~ing en'an.

• Beleid dient erop gericht te z.ijn goede toegankelijkheid zowel
financieel ah geografisch voor iedereen uptimaal te verze-
keren,

• Bij beleid rond bio-elhiek dienen pluralistische oplies geres-
peCleerd te worden. Zowel degenen die wcl, als degenen die
niel gebruik willen maken van de mediS(he mogelijkheden
dienen tolerant tegemoet getreden IC worden.

• Tegengegaan moet worden dat wanneer iemand up ecnHJU-
dige manier geholpen kan worden men wçh z.ou m'er!:aan tOl
meer spçctaculaire technieken.

Begin van het leven
• Om een deel van de ongewilde kinderlomheid op te lmsen
dient de adopliewetgC\'ing \'erruimd IC worden.

• Zaad. en eiceldonatie en draa!:moederschap dienen gezien te
worden als daden van solidariteit met degenen die niet o\'Cr
(goede) geslachtscellen of een (goede) baarmocder besçhik-
ken. Mensen dienen los ~'an matcriële drang of dwang 101

donalie of draagmoederschap over te kunnen gaan.
• In hel beleid mei belrekkin!: lilt Jc nicuwe ~'uortpLmtings-
technieken dient de kwaliteit ~'an het ouderschap toets~teen te
ZI]n.

• Bij de kwalileitsbeoordeling \'an ouderschap mag niet gedis'
criminccrd worden, lJe ,'ooronderslelling dat het sameO\'al-
len van genetisch, fysiologisch, iuridi\ch en socio-affectief
ouderschap de cnige waarborg i~ voor goed ouderschap is
fcitelijk onjuist cn mag geen grondsla!: \"Oor wetgeving zijn,
Hel \ocio-affectief oudersçhap is het belangrijkste voor de
onlwikkeling van hct kind .

• Met hel oog op identiteitsproblemcn bij her kind dicnt het
mo!:c1ijk IC zijn dat een kind dal met behulp van donorgame.
ten is verwekt ecn vefl.oek kan doen de donor ICleren kennen.
Dat veflol.k zal de donor moelen bereiken. Ik donor kan Jan
beslissen of zijn/haar anonimiteit opgeheven mag worden.

• Prenatale diagnostiek mag alleen ingezet worden in de sltijd
tegen pathologische afwijkingen .

• Abortus dient als noodoplossing voor connictsitu.lIics tussen
kwalitarief onlwikkeld en kwalitatief onontwikkeld Ievcn
gelegaliseerd te wordcn. Een beslissing 0\ er abortus diem -
liefst in overlq;: met de eventuele ~l;lrlner - gcnomen te wur-
den door de vrouw.
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• Manipulatie met bij abortus ofIVPm'ergehle\'cn emhryo\ of
foetussen is toegestaan indien dit hijdraagt tot verbetering
van het mensclijk gwoom,

Tijdem het leven
• ,\iedisch ondel?oek mei memt:n is lOegestaan mits het vol-

doet aan een aantal eisen. Het moet \'oldoen aan de 'llgemene
eisen die aan wetenschappelijk onderLOek gesteld worden.
Ook dient het onderlol:k te voldoen ,lan de cis van "inforrned
conwnl",

• Toetsing \'an medisch onderzoek dient \ooraf IC geheuren
door el.n medi"h-ethische l'ommi"ie, Gedurende het onder-
loek en achteraf dient cr contmle te lijn door t:en klachten-
nmunissle .

• In nwdisdl-ethische commissies dienen naast mt:dici onder
and.:re ook juristen, ethici, geeslelijk \'Cr10rgers, verlegen-
woordigers van patiënlell, \'Crpleegkundigen en 'Ipothekers
LÎtting te hehben. i\1edisch-ethisl'he commissies dienen
le\'enshcschouwclijk pluriform \'an samenstelling te zijn.

• Hij mt:di"he keuringen en tnts dienen de reclllen dit: zich in
de luop der tijd hehhl:n ontwikkeld gert:spc(\eerd te worden,
()nder meer gaat het om de bescherming van de privacy en het
principc van "informed conscnt",

• Omdat hij verplichll: tests/keuringen ten hehoC\'e van \'erze-
keringen het principe \'an de vrijwilligheid - np hasi, waarvan
menscn tucstemming ge\'Cn \'C)or een mcdische ingrecp - en
hct principc dat een medis,he handeling de bctrokkcne geen
kwaad mag doen in het lo";cdrangkumen, dicnen artscn gel:n
ml:dewerking te \'erlenen a;ln de \'Crpli,hte tesl\/keuringen
len bl:hoeve \'al1 ,'erlt:kerinlo";en.

• Hij 'l'lO>lellingskeuringl'n in hCI bda \"10 een sollicitatic rnag
.ll1cen gl:keken worden naar "on the job" -revelante a,peeten.

• Hel verdient aanhe\'Cling de elhische, juridi,che, so,iak en
I',~chi"he a,peeten \'an het prohleem \'an de genctische
s(recning te onderloeken,

• Eugcnelische te,hnieken dienen ingaetle worden om mensen
niet meer het slachwffer te !.lten z.ijn van de blinde selectie varl
de n;lfUur. kdere \'orm \'an ra"en\'Crhetering dient verwor-
pen te wordl"n,

• Orgaan- of weef,eldonatie muel gcziell worden als uiting \-all
,,,Iid,uiteil. Iedereen dien I \Tij te kiezen of hijhij tot donalie
wil <ln'rgaan, Via informatie\'Crstrckking dient opgeroepen IC
wllrd<'n lIJl solidariteit up ba~i~ van eigen \'erarilwoordt:-
liikheid.

Einde van het leven
• Iedereen heeft recht op de dood op een door hem/haaT zelf

hep'Mld tiidstip en wcl op et:n goede dood, zonder \'ennijd-
haar lijden en mnder pijn, \\;'etjl;eving dient da;lf\'oor de
mogelijkheden te "heppen .

• Een wettc1ijke regeling die g;lrandeen d,lt bij be~luit\,(lTIlling
en handelen mei betrekking lot levcn<beëindiging aan de
ei'Cll van lOrgvuldigheid \'Olda;l1l wordt, dat aan de hulpver-
leners be~cherming gehodt:n wordt en dat iedereen die \'oor
zi,ll/elf geen le\'Cnsheëindiging wenst da;lrOl11trent zekerheid
gehoden wordl, i, dringend gewenst.

• In gt:val van wilsonbekwamt: patiënten dient een wenc1ijke
nrtt:genwuordiger aangesteld te worden die van uil het
1c\'Cn'per,pt:(Iief en vroegere uitgangspunten over 1c\'Cnl:n de
waarde daarvan nalllen, de p<lliënten t:en \'erzuek doet, De
wettdijk vertegenwoordiger lal dan zelf geen heLUlg bij
1c\'ensheëindiging bij de wibonhekwame patiënt mugen
hebben .

• Hij oordec1sollhekwame menst:n kan allt:en tolle\'Cmbeëindi-
ging worden o\-ergeg;l,ul indien de betrokkene ,c1f de Wl'ns uil
mn te Sll'f\'en. Een wellelijke vertl'gell\\oordigt:r dil:O! dan
alleen, mede op hasis v;Jn ad\'ie1.en van deskundigen, dl'ze
wens tl' wcgl:n .

• De tJ\'Crheid lal door middel van \'oorlichting,c,Hnpagnes ,Ic
he\'()lking op moeten roepen om eell levenstestamcm op te
stellen,
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Openheid en tolerantie
voor afwijkende menjngen
/n ('('11 Imlll,m istisc1Je('isie is et'll .Ih-
SO/1I111 ('11 dORmali,dl lIitg.mgs/llIllt
(mdellkb.I<I', Wlt'/epell imlllcrs illl'('11

/Illlr alistiSc/J{' 1I1<1.ltscha/lpi;lV,liIri/!
Ifit('CII/(I/It'lIde /et'l'lI sbcs(holfU 'illgCII
1I,I.ISt('11 met t'i kil.lr 1,,'sla,III, elk 1II('t
i'igCllllilg.mg,plfIl/ell, w,I,mlclI ell d-
sies. Dil /Jetekcllt ec"ta lIil't d,1! 110'-
111('11(J11lb'l'kt'l/ old,lt a l'ell ethische
l(}illl'kell' /1est,lat, I Ict he/ek el//wel
dat cr 0pl'l/heid mod :tiPI elI to/at/II'
I ie kil <1,1/1;;h'lI ('all .lfll'i,kl'llde IIU'-
Ilillgell, Duur middel {'dil opellheld
1'11tu{a.mt Ü' kdll eell O/liJOIfII'('lIde
,-liduog IIISS('lllIift'l'lI{o/lellde ICI'I'IIS'
he.<cholll/'illgclI fll o/JlI,lttillgell tot
st.md komelI, ZO'II di.i/oog kali t',-iJ-
ta p.IS {'{'JII opJml/weml zijll illdi/'II
g('I'n 1'1/kl'ie groefllllllpl'rtl}!,l'rs ,I (Irio-
ri Hili lIIedisc he (m/ fll'erlelllllg 11iIX'"
slolnl word Idonr ,,'strict h'l!('stulld-
{111II1"11 ol /f'('lg('t'iIlX. De {Jin-IIIil.;l-
Sdhlppi, ",I mogt'li,khede/lIll()('tl'll
cr<'f:'rC/Iom dl' /Jtltiëllt/((mSIIIIU'Ilt ill

St.ltlt te steffell ,mlmWllle lJeslis:;illgell
t(' lIemen in fIl'('rt'I'llstt'lIImillg IIwt
zijll of !Ja,1rl'iRellll'l'eIlSpl,1II ('1111'-
/'ms1Jesc1J()lIlt'eli;ke opth'k, Du,lrbij
za( ('1'11 dfu'I'gillR xellhldkt di('llell te
II'o,dclI II/ss{'n illdh'idlle/e ell HJ!fa.
ti{'Ut' bcl,mgl'lI.

(Uit hel rapport)

DE 810-
MAATSCHAPPIJ

Het cmllplt'te raIJ/Hlfll',m de (ml/lllissit'
8io.ethiek is IJtllMf ,mgllstlls in d(, hoek-
htilldell'erkrijgihl<lr l'oor dl' prijs 1';1/1

{20,- lIIet .I/S titel 'DI' iJin-m'MtsciJappii'
1'11 (mder rcd.;ktil' 1',/11 EmmyJacob" Vit.
gel','r is de Academische Vitgt'twi, Ie
Amt'fsloorl (ulliprilrt Accn), IS8N 'JO-
525fi-OJ4-X

DEZE SPECIAL OVER BIO.ETHIEK
KWAM MEDE TOT STAND MET
FINANCIËLE STEUN VAN DE
STICHTING WEEZENKAS EN EEN
EXTRA BIJDRAGE VAN HET HV.
BESTUUR.



OOK REKENSCHAP OVER BlO-ETHIEK
André Hîelkema schrijft over het so-
ciaal.darwinisme van rond 1900.Vol.
gens de aanhangers had de mens een
..biologische verantwoordelijkheid" ten
aanzien van de ofgonische eenheid
waartoe hij of zij behoorde: zoals volk,
ros ol de mensheid in hel algemeen.
Daarom moest de voortplanting von de
sociaal wenselijke individuen worden
bevorderd en die van de minder gewen-
sten afgeremd.
Henk Monsehel gaat in op twee boeken
von de ethicus Horry Kuitert: "Autono-
mie, een lastige laatkomer in de ethiek"
en "Mag alles wat kan?". Autonomie is
een sleutelbegrip als het goal om eu-
thanasie en het genenpaspoort. Man-
schol is von mening dol autonomie niet
een geïsoleerde individuele aangele-
genheid is. "De zelfbeschikking ligt in-
gebed in een relatie. Niet de tegenstel-
ling autonomie-autoriteit is het kern-
punt, maar de kwaliteit van het genees-
kundig gesprek dat de basis legt voor
de beslissing van de betrokkene." Over
de kwaliteit van een dergelijk gesprek
wordt verschillend geoordeeld. Het is
met name de rol van de arts die in dat
verband belangrijk is. De arts moet
meewerken aan het herstel van het ver-
mogen tot zelfbeschikking.
Emmy jacobs behandelt in haar artikel

de theorieën van het biologisch deter-
minisme. De laatste twintig jaar is er
weer een opleving in de discussie over
de vraag of karakter en eigenschappen
van mensen biologisch bepaald zijn. Is
intelligentie werkelijk erfelijk? En in
hoeverre is het verschil in gedrag tus-
sen mannen en vrouwen bepaald door
biologische lactoren? In hoeverre spe-
len ook omgevings- en opvoedingslac-
toren een rol?
Serge Ydo beschrijft de maatschappe-
lijke en medisch-etische bezwaren te-
gen het gebruik van de HIV-test en de
erfelijkheidsdiagnostiek als selec-
tiemiddelen voor niet-medische doel-
einden - zoals het afsluiten van verze-
keringen en opname in een pen-
sioenfonds.

Verder een artikel van de Antwerpse
gynaecoloog en androloog Jan Gerris
over het recht op voortplanting.
Roelie van der Hoeven-Koning be-
spreekt het levensverhaal van François
Jacob, DNA-pionier, microbioloog en
Nobelprijswinnaar, die zich afvraagt
vanuit welke noodzaak en door welke
hartstocht gedreven mensen altijd be-
zig zijn de wereld te exploreren, te door-
gronden en daaraan zoveel genoegen
beleven.

(Ingezonden mededeling)

Ukunt dit nummer van Rekenschap be-
stellen door f 12,50 te storten op giro
582293 t.n.v. stichting Socrates te
Utrecht ondez vermelding van "Reken-
schap juni 1990". Een abonnement op
Rekenschap kan worden aangevraagd
door te schrijven naar het Humanistisch
Verbond, Antwoordnummer 2181, 3500
VBUtrecht (een postzegel is niet nodig).
De abonnementsprijs is f 45,~ (4 num-
mers). Wacht met betalen S.V.p.oponze
akseptgirokaart. Nieuwe abonnees ont-
vangen met korting naar keuze ëén van
de nieuwe HV-uitgaven: Welzijn zonder
grenzen voor f 20,-{j.p.v. f 24,50)ol Hu-
manisme in het leven van voor f 5,-
(i.p.v. f 8.50).Gaarne uw keuze vermel-
den bij opgave van het abonnement.

den haag vraagt:
Humanistisch geestelijk verzorger
(vlm)
(voor 4 uur per week)

Vac.nr. 39-90-3444
Voor de Gemeentelijke DienstVerpleging en Verzorging t.b.v.
het Verzorgingshuis Ametisthorst
• Algemene informatie: ons verzorgingshuisis vijfjaar jong en
biedt plaats aan 100 bewoners. Er zijn35 aanleunwoningenen
76 zorgwoningen(inaanbouw).
Het huis heeft een algemene signatuur. De verzorgingen bege-
leidingis gerichtop een actieve levenshoudingen het bijdragen
aan een goed woon- en leefklimaat.Er is een eenzaamheidspro-
jekt en een maaltijdprojekten binnenkort starten we met een
huiskamerprojekl.Tevens kennenwijeen actief en gastvrijbeleid
naar wijkbewoners(o.a. P.G.-dagverzorging.tijdelijkeopname.
logerenen wijkmaaltijden).
Onze bewoners variërenin leeftijdvan 68 tot 99 jaar. Velenzijn

Voor deze functie geldt:
Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring.
De gemeente Den Haag wil meer vrouwen en leden van
etnisch-culturele minderheidsgroeperingen in dienst nemen.
Daarom worden juist zij, als zij menen aan de gestelde eisen
te voldoen, uitdrukkelijkverzocht te solliciteren. Schriftelijke
sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan de personeelsaf-
deling van de betreffende diensttak, onder vermelding van
het genoemde vacaturenummer in de linkerbovenhoek van
brief en enveloppe en voorzien van uw adres met postcode.

hulpbehoevend.Daarbijspelen lichamelijkebeperkingen en han-
dicaps een rol.Tevens ontwikkelenwijeen meer specifiekedes-
kundigheid m.b.1. de psycho-geriatrische problematiek van
ouderen.
• Taak: wijbieden u:
- een plezierigesamenwerkingssfeer:
- een jonge dynamischeorganisatie.
• Salaris: maximaal f 4.258,- bruto per maand (bij volledige
werkweek).
• Informatie: voor nadere inlichtingenkunt u zich wenden tot
de heerW.S.M.v. Schaik.huisdirecteur.tel. 070-3814831.
• Nadere informatie: het HumanistischVerbond/dienstZVSte
Utrecht is actiel betrokken bij de selectieprocedure. Zijzal ook
de toekomstige begeleidingverzorgen.
• SOLlICITATtEADRES:
GemeentelijkeDienstVerplegingen Verzorging.
Afd.Personeelszaken.
LaanvanN.O.l.14-16,
2593 ST DenHaag.

Gemeente 's-Gravenhage
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DE SITUATIE HEEFT MEER
WEG VAN CHEMISCHE
OORLOGSVOERING

DAN VAN
VOEDSELPRODUKTIE

Deel 4:de landbouw
Het gaat slecht met de natuur en met
het milieu. Dat weten we wel, maar

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

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

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

nodig dat er snel wordt ingegrepen.
Want later is te laat.

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

publiceren d ie systematisch
informatie geeft over hoe het er nu
voor staat. Enwat we kunnen en

moeten doen om uitzicht te hebben
op een schonere toekomst.

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

Humanistisch Verbond.
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Akkerbouwen veeteelt. op de manier
zoals wij die nu kennen, zorgen voor
record-oogsten en een groot aanbod
van vlees en andere dierlijke produk.
ten. De industrialisering van beide
agrarische bedrijfstakken heeft tot on-
gekende resultaten geleid en de in
vroeger dagen soms zorgelijke ekono.
mische positie van de boer belangrijk
helpen verbeteren, Bovendien nemen
akkerbouw- en veeteeltprodukten een
belangrijke plaats in de Nederlandse
eksport voor hun rekening, Helaas zijn
de schaduwzijden van deze ontwikke-
ling zeer aanzienlijk. voormens en na.
tuur, en overtreffenze de verworvenhe-
den met gemak. De kwaliteit van de
produkten laten we hier buiten beo
schouwing;oplossingen vooreen scho-
ne toekomst in de landbouw met vol-
doende kansen voorde natuur staan in
dit hoofdstuk centraal.

Europees landbouwbeleid
Het gemeenschappelijke landbouwbe-
leid van de EG-lidstaten heeft de boer
gedwongen steeds goedkoper te produ-
ceren en heeft een sterke klemtoonge-
legd op het produceren van steeds gro-
tere opbrengsten.
Dat heelt geleid tot "geïndustrialiseer-
de" landbouw Uandmining", zeggen
de Engelsen)met als gevolg strukturele
overschotten en ernstige aantasting
van natuur, landschap en milieu, De
landbouw is verantwoordelijk voor22%
van de uitworp van verzurende stoffen,
hoofdzakelijk ammoniak. Daarnaast
spoelt jaarlijk 22 miljoen kilo bestrij-

dingsmiddelen het milieu in, evenals
overdoses foslaten en nitraten. Dit is
een internationaal probleem. Alleenal
omdat buiten Nederland landbouw-
grond ter grootte van een gebied dat
drie keer groter is dan Nederland zelf
wordt uitgeput ten behoeve van onze
landbouw. Wemoeten af van eensitua-
tie in die landbouw, die meer weg heeft
van een chemische oorlogsvoeringdan
van voedselproduktie. Een duurzame
en milieuvriendelijker landbouw, die
bovendien minder zwaar drukt op het
EG-budget, gaat uit van:

- behoud van de verscheidenheid en
samenhang van natuur en land-
schap, met inbegrip van de (kultuur-
)historische waarden

- geen of zo min mogelijk verontrein-
ging van bodem, water en lucht. beo
scherming van de stilte op het plalte-
land

- bescherming van de natuur in de ont-
wikkelingslanden door het beperken
van het gebruik van veevoer voorde
produktie waarvan tropisch regen-
woud wordt gekapt

- zuinig gebruik van grondstoffen, wa-
ter en energie

- zorgvoor het welzijn van dieren
- bescherming van de volksgezond.
heid door het verstrekken van een
toereikend en gevarieerd pakket ge-
zonde levensmiddelen

- stopzetting c.q. terugdringen van de
verdroging die wordt veroorzaakt
door ontwatering van landbouw-
gronden



Niet terug naar toen
Een natuur- en mîlieuvriendelijker
landbouw betekent geenszins "terug
naar toen". Integendeel zelfs. Juist een
landbouw die voldoende en tegelijker-
tijd verantwoord weet te produceren. is
een intelligent, technisch interessant
en hoogontwikkeld bedrijf. Alleen op
die manier kan een duurzame voedsel.
produktie ontslaan die Qunboeren, con.
sumenten en naluur kwaliteit garan-
deert. En hel gebruik van kunstmest,
chemische bestrijdingsmiddelen en het
toevoegen van schadelijke additieven
aan veevoer. beperkt.
Hulpmiddelen bij een milieuvriendelij-
ker landbouw zijn zoveel mogelijk re-
cycling van voedingsstoffen, een lage
inbreng van mineralen, extensie! gras-
landbeheer dal rekening houdt mei de
weidevogels en optimale benutting van
de biologische methoden om stikstof
vast te leggen. Het verdient dan ook
aanbeveling deze technieken te stimu-
leren. De methoden zijn er; ze zijn ont-
wikkeld in de biologische landbouw.
Natuurlijk heeft een ecologische wer-
kende landbouw zijn prijs. De konsu-
ment blijkt echter graag bereid om een
wat hogere prijs te betalen voor een in
verschillende opzichten kwalitatief be-
ter produkt. Overigens is de lage prijs
uit de gangbare landbouw slechts
schijn: subsidies voor overproduktie en
milieuschade worden alleen op een àn.
dere manier aan de konsumenten door-
berekend. Deense onderzoeken tonen
aan, dat een volledige omschakeling

naar milieuvriendelijke landbouw (jn
Denemarken) een investering zou ver-
gen van ruim 1.8 miljard gulden. De
meeropbrengst voor de staatskas zou
jaarlijks tot 1,3miljard gulden kunnen
bedragen. terwijl de werkgelegenheid
met vijftien tot zestienduizend arbeids-
plaatsen zou toenemen. De schade aan
natuur en milieu neemt daarnaast
enorm al.
Berenschot heeft in een recent rapport
voorgerekend dat Nederlandse boeren
goedkoper biologisch-dynamisch kun-
nen produceren dan traditioneeL wan-
neer tenminste de milieukosten zouden
worden doorberekend. DeontwikkeHng
van milieuvriendelijke vormen van on-
kruidbestrijding en andere technieken
vormt een belangrijke uitdaging voor
het bedrijfsleven.

Overigens heeft ook op Europees ni-
veau een ..extensiveringsstrategie" in-
gang gevonden. met als resultaat een
aantal socio-strukturele maatregelen.
Het beste resultaat wordt bereikt met
maatregelen die op maat zijn gesneden
voor de regionale situatie. VoorNeder-
land: het uit produktie nemen van bui-
tendijkse gronden in de uiterwaarden,
een braaklegpremie in kombinatie met
een bosbouwpremie voor de veenkoló-
niën en een uitbreiding van de Berg-
boerenregeling op de Waddeneilanden
en in de veenweidegebieden.

Mestproblemaliek
Een zeer in het oog - en in de neus -
springend landbouwprobleem is dat

LE
van de overbemesting. In de afgelopen
jaren is naarstig gezocht naar oplossin-
gen voorde verschillende aspecten van
dit vraagstuk. In de veehouderij zijn
technische maatregelen - filteren van
stallucht, afdekken van opslagruimten,
selectiel uitrijden van mest _ dus niet
bij zonnig, schraal of vriezend weer _
alléén onvoldoende. Centrale mestver-
werking in mestfabrieken biedt geen
soelaas: ze hebben een te geringe kapa-
citeit. afzetmogelijkheden zijn onzeker
en voor de boeren onbetaalbaar. Het
eerder genoemde Berenschot-rapport
laat zien dat de mestverwerking boeren
meer zal kosten dan produceren op bio-
logisch.dynamische wijze zonder ver-
vuiling.
Om de noodzakelijke vermindering van
de ammoniakuitworp te bereiken en om
de stikstof- en foslaatvervuiling terug te
brengen tot hoeveelheden die het mi-
lieu kan verdragen. moet een inkrim-
ping van de veestapel met 40%worden
gerealiseerd. Die vermindering kan in
het jaar 2000bereikt zijn door een jaar-
lijkse krimp van 3-5%, natuurlijke ver-
loop van boerenbedrijven, VUT,eventu-
eel een uitkoopregeling en. in laatste
instantie ... afroming" van de mestkwo-
ta. De mestkwota moeten dan wel on-
verhandelbaar zijn.
Op dit moment is er al een krimp van
van 3,5% in de rundveehouderij; ook de
intensieve varkens- en pluimveehoude-
rij zal moeten inkrimpen. De schanel-
houderij kan tegelijkertijd worden ont-
wikkeld, met hogere prijzen en dus de
mogelijkheid van een veel lagere vlees-
produktie. Voor een vermindering van
de bijdrage van de veeteelt van de zure
regen is inkrimping trouwens niet vol-
doende; ook zaken als stikstofarm vee-
voer en een betere mineraalhuishou-
ding per bedrijf horen tot de broodnodi-
ge maatregelen.

Energie
Binnen de landbouwsektor wordt de
meeste energie verbruikt in de glas-
tuinbouw. Na het wegvallen van de Eu-
ropese grenzen in 1992zal energie-in-
tensieve teelt minder aantrekkelijk
worden. Bovendien kan de verwarming
van kassen een stuk efficiënter dan nu.
Een vermindering van het energiever-
bruik met::!:50%is haalbaar. Het totale
energie- en elektriciteitsverbuik in de
landbouw kan volgens berekeningen
met 47%omlaag.

Voorwaarde voor de haalbaarheid van
deze percentages zijn een bescheiden
ekonomische groei, een verandering
van de produktiestruktuur. een aktief
besparingsbeleid en meer hergebruik
van waardevolle grondstoffen. •
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BRIEVEN
Macht en machtsuitoefening
Met grote interesse heb ik de
bijdrage van onze voorzitter
over erkenning van macht in
het laatste nummer van "Hu-
manist" gelezen.
Zeer duidelijk stelt hij hier
het monotheïsme van de
christelijke godsdiensten
aan de orde als basis voor
het systeem van "macht in
één hond". Waarbij de mens
inderdaad "volkomen" 00-
dergeschikt wordt gesteld.
Of katholieken minder
zwart-wit over macht denken
dan protestanten blijkt vol-
gens mij echter niet uit de
toepassing van de leer. In de
protestantse kerken is in elk
geval méér ruimte voor de
vrouw in de "bediening des
woords en de praktisering
binnen bestuursvormen"
dan in de katholieke kerk.
Ook kenl de protestantse
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kerk niel het met onfeilbaar-
heid begiftigde éénrnons beo
stuur, wat in feite onaantast-
baar is. Deze gezagsstruc-
tuur in de katholieke kerk
lijkt mij dan ook heel wal
dichter bij de meest voorko.
mende politieke dictaturen
te staan dan de be-
stuursvorm van de protes-
tantse kerken. Met overigens
opmerkelijke verschillen
tussen beide dictaturen.
Vestigen politieke dictatu-
ren zich meestal via toene-
mende aanhang voor een po-
litieke "leider". de op mono-
theïsme gebaseerde dicta-
tuur binnen de kerken ont-
wikkelde zich via een bijna
onvoorstelbaar simpele for-
mule. Met het creëren van
een "buitenaardse" macht.
door onze voorzitter reeds
een Almacht genoemd. die

op onnavolgbare en oncon-
troleerbare wijze alles heeft
geschapen en aan zich on-
derworpen, is de basis voor
dictatoriaal bestuur gelegd.
Door dan een met onfeilbaar-
heid beklede vertegenwoor-
diger op deze aarde te be-
noemen, wiens woord gelijk
wet is, is een ondemocrati-
sche bestuursvorm ge-
creëerd, die geen tegen.
spraak duldt.
Natuurlijk zullen humanis-
ten macht, of liever gezegd;
machtsuitoefening. "na-
mens" niet afwijzen. Wel
echter Ie sterk of te eenzijdig
geconcentreerde macht.
Waarbij aan de volkomen
gelijkwaardigheid van ieder
mens niet kan en mag wor-
den getornd. En waarbinnen
volgens mij als humanist
dus voor begrippen als aris-

tocratieof adelen monarchie
met "majesteils"-begrippen
ook geen plaats kan zijn.
Even onvoorstelbaar als een
niet planetair gebonden al-
machtig bestuurder is voor
mij het begrip dat de ene
mens zich beroepende op
een "hogere" komaf boven
de ander zou kunnen plaat-
sen. Volkomen gelijkwaar.
digheid van mensen. moel
ook leiden tot volkomen ge-
lijkheid bij de inbreng in het
proces van totstandkoming
van de bestuursvorm. Op het
maatschappelijk vlok net zo
goed als binnen de kerken.

Piet Blauw (Zwaag)
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RADIO & TELEVISIE

RADIO
iedere zonda :
9.03.9.30 u
Radio 1:
DeVerbeelding
In de maand juli staan in
het literaire programma De
Verbeelding eilanden cen-
traal: de verbeelding in de
literatuur van de magie
van het eiland. In vijf uit-
zendingen komen respek-
tievelijk aan bod: het ei.
land als utopie, ontdek-
kingsreizen naaI eilanden,
het eiland als paradijs. het
eiland als lokalie van
avonturen, en het eiland
van Robinson Crusoë.
Onder redaktie van Ilonka
Verdurmen en Mieke van
der Wey komen onder an-
dere de volgende auteurs
en boeken aan de orde:
Thomas MOOIe (Utopia),
Louis-Antoine Bougainville
(Voyage autour du monde),
Denis Diderot, George
Sond (lndicne), Bernardin
de Saint-Pierre (Les rêve-
lies cl'un promeneur solitai-
re). Rousseou, Homerus,
Sinbad de Zeeman, De reis
van Sinte Brandaan, Da-
niël Defoe (Robinson Cru-
soë) en Michel Tournier
(Vrijdag).
Gerard Thoolen en (onder
voorbehoud) Pierre Bokma
lezen voor uit het werk van
de verschillende auteurs
en ferenc Snijders, die uit-
gebreid onderzoek deed
naar 'eilanden' als literair
thema, licht elk 'eilanden-
thema',uitgebreid toe. De
presentatie is in handen
van Ilonka Verdurmen en
Mieke van der Wey.

iedere woensda :
12.30 -13.00 u.
Radio 5:
De mooiste
Verbeeldingen
herhaald
In de maanden juli en au-
gustus wordt op woensdag-
middag een negental alle-
veringen van het literaire
radioprogramma De Ver-
beelding herhaald. Zij die
gewend zijn op zondagoch-
tend uit te slapen kunnen
deze zomer derhalve als-
nog kennis maken met de
negen mooiste Verbeeldin-
gen van het afgelopen sei-
zoen, In juli zijn dat:

4 juli: De Tao van Poeh
11 juli: Brieven van De
Schoolmeester
18 juli: Het Hoofdkussen-
boek van Shonagon Sei
25 juli: Gustave Flaubert's
brieven aan Louise Colet

Voorafgaand aan De Ver-
beelding leest Olga Zuider-
hoek telkens fragmenten
voor uit de reisbrieven van
George Sand (1804- 1876),
die Louze de Leeuwe in op-
dracht van het Humanis-
tisch Verbond vertaalde.
George Sand publiceerde
hoor reisbrieven in de bun-
dels Lettres d'un voyageur
(1836)en Nouvelles lettres
d'un voyageur. De twee
werken geven verslag van
haar reizen naar Italië en
het gebied rond de Middel-
landse Zee, Meer dan een
reisnotitie waren George
Sand's reisbrieven aanlei-
ding stil te staan bij de gro-
te vragen des levens. Het
aanschouwen van land-
schappen, dieren en ge-
bouwen vormde een
vruchtbare bodem voor
haar onnavolgbare over-
peinzingen, die zij vervol-
gens op schrift stelde, als
voyageur en niet als voya-
geuse; in de tijd van haar
reisbrieven presenteerde
George Sand (pseudoniem
van Amandine LucileAura-
re Dupin) zich nog als man.

ma. 25 .uni & 2, 9 en 16

12.05 -13.00 u
Radio 5:
De Poolse Paradox
De geschiedenis van het
duizend jaar oude rijk Po-
len wordt in alles geken-
merkt door tegenstellin-
gen: despotisme tegenover
anarchie, tolerantie en
gastvrijheid contra racisme
en vreemdelingenhaat. AI
tweehonderd jaar geleden
beweerde men: 'De trage-
die der Polen ligt hierin ,.I::.,
iedere Pool twee harten en
twee gewetens in zich
draagt.'
In twee dokumentaires
worden respektievelijk de
geschiedenis tot en met het
Stalin-tijdperk en de jong-
ste geschiedenis van ver-
zetsbewegingen, die uit-
groeiden tot Solidariteit,
geanalyseerd.
Vervolgens wordt in twee
afleveringen het hoorspel

TELEVISIE
Zonda 1 .uli 1990
20.25 - 20.40 uur
Waar zijn we nou mee
bezig
In de voetbalmaand zond
hel Humanistisch Verbond
vier compilaties uit van de
reeks vrolijke programma's
over serieuze zaken, Van-
daag de laatste: Eigen
schuld, dikke bult, over de
mens en diens al tiendui-
zend jaar oude schuldge-
voel. Met medewerking
van onder anderen: Fred
florusse, Hetty Heyting en
Elsje de Wijn..•.

'Gesprekken met de beul'
uitgezonden, een radio ad-
aptatie van een theater-
voorstelling naar het ge-
lijknamige autobiografi-
sche boek van Kazimierz
Moczarski over een Poolse
verzetsheld die na de oor-
log door het stalinistische
regime gevangen genomen
werd en in één cel terecht-
kwam met de ter dood ver-
oordeelde nazibeul JÛrgen
Stroop. In hun cel hadden
ze gezelschap van Gustav
Schielke, een Duitser die
tijdens de oorlog in Krokau
werkte,
ZowelStroop als Moczarski
waren ter dood veroor-
deeld, De twee gezworen
vijanden brachten in af-
wachting van de voltrek-
king van hun doodvonnis
negen maanden in dezeH-

Zonda 22 en 29 .uli
21.10 - 21.25 uur:
Klein Mankement geen
bezwaar
In april 1989voerde Ageeth
Scherphuis een viertal ge-
sprekken met gehandicap-
te mensen die te maken
hebben met onbegrip voor
hun seksuele verlangens.
Twee van die gesprekken
zijn nu nogmaals te zien.
De geïnterviewden vertel-
len erin hoe groot de pro-
blemen zijn op dit gebied,
maar ook hoe gehandicap-
ten vaak zeil initiatieven
ontplooien nadat ze een-
maal geholpen zijn.

de cel door. Stalinistische
beulen kreëerden op deze
manier een unieke en bijna
Shakespeariaanse situa-
tie, die Moczarski - hij ont-
liep de voltrekking van zijn
vonnis en werd in de post-
Stolin tijd volledig gereha-
biliteerd - vanaf 1971 op
schrift stelde. Gesprekken
met de beul kon pas jaren
na Moczarski's dood in Po-
len verschijnen.
De Poolse Paradox is ge-
maakt door Jetske Mijs en
Kees Vlaanderen.

i!!ij • .fi.1 ,lUim ti;!iJ!i
13 au uslus
12.05.13.00 uur
Radio 5:
30 jaar Cuba
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HET HV-GEBEUREN

Verbondsraad:
waardering maar ook
kritiek op bestuur HV
Waardering. maar ook kriti.
sche geluiden waren te be-
luisteren in de vergadering
van de Verbondsraad op 16
juni. Het eigen funktioneren
van het HV stond daar cen-
traal. Allereerst lag er het
rapport van de werkgroep
..Bestuurlijke Verhoudin-
gen". Deze heelt voorstellen
ontwikkeld om het funktio-
neren van hoofdbestuur en
vereniging Ie verbeteren. De
Raad kon het eens zijn mei
het beginsel ..besturen op af.
stand", Ideeën als jaarlijks
een algemene ledenverga-
dering en een permanente
adviesgroep voor vraagstuk-
ken vaD bezinning bleken
aan te slaan. Het idee om re-
gionale kontoktdagen in het
land te houden vond weinig
weerklank. eveDClIs de sug-
gestie de verbondsraad op te
heffen. Enkele leden waar-
schuwden voor het veelvul-
dig vergaderen. "Wij zitten
er voor de samenleving". zei
één van hen. Gemeenschap-
pelijk was het zoeken naar
"bij de jaren negentig pas-
sende vormen" voor zo goed
mogelijke demokratische be-
sluitvorming in vereni-
gingsverband. Nieuw was
het idee van één van de le-
den om ook de geografische
opsplitsing in afdelingen en
gemeenschappen door te
lichten. "Zijn wij zo wel zin-
vol en efficiënt bezig". stelde
hij als vraag. om daar reto-
risch aan toe te voegen: ..Of
is dit een taboe?"

Vervolgens hield de Ver-
bondaraad een debat over
inhoudelijk beleid. Bestuur
en Centraal Bureau hebben
een plan ontwikkeld om sys-
tematisch en stap voor stap
tot een meerjaren-beleid te
komen. Omdat de diskussie
met aJle betrokkenen ge-
voerd moet worden. is meer
tijd nodig dan aanvankelijk
geraamd. Op het kongres in
mEi "91zal de koers definitief
worden vastgesteld. Eén van
de beperkingen die de dis-
kussie zo moeilijk maakt. is
de financiële armslag van
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het Verbond. Bij ongewijzigd
beleid dreigt een tekort van
twee ton op jaarbasis. Naast
bewondering voor de werk-
kracht waarmee de proble-
matiek te lijf wordt gegaan.
uiten veel VR-Ieden teleur-
stelling (een enkeling zells
woede) over het tempo van
de voortgang. Als algemeen
thema voor de komende ja-
ren stelt het hoofdbestuur
voor aktiviteiten te ontwik-
kelen in het kader van bezin-
ning en vorming. De term
"Bildung" is daar bij geval-
len. Deze keuze kon de mees-
te aanwezigen wel bekoren.
al zal veel nog afhangen van
de nadere uitwerking die het
bestuur aan het toekomst-
scenario zal geven.

Hoofdbestuur
betreurt schokkende
uitwerking radio.
programma's over
Israël
In zijn vergadering van 20 ju-
ni heeft het hoofdbestuur de
reakties besproken die zijn
binnengekomen naar aan-
leiding van een viertal radio-
uitzendingen van de Huma-
nistische Omroep Stichting
(HOS) over Israël. De pro-
gramma' s van de HOS wor-
den uitgezonden onder aus-
piciën van het Humanistisch
Verbond. Het hoofdbestuur
kwam tot het volgende
standpunt: ..Het Palestijns-
Israëlische konJlikt ia een
probleem dat niet alleen on-
ze joodse en palestijnse me-
deburgers. maar alle men-
sen waarschijnlijk niet ge-
diend en misschien zelfs -
nolens volens - geschaad.
Het hoofdbestuur verzoekt de
leden zich voor zulke ge.
sprekken in eigen kring open
te stellen."

Een maand eerder. in mei.
vergaderde het hoofdbe-
stuur o.a. over de plannen
van de regering om "sociale
vernieuwing" te stimuleren.
Inmiddels is een brief ver-
stuurd naar de betreffende
projektgroep. Het hoofdbe-
stuur stelt daarin blij te zijn
met het initiatief. "want ook

wij hebben moeten vastatel-
len dat grote groepen mede-
burgers in de zijlijn van de
samenleving terecht kwa-
men of dreigden te geraken.
- Wij zijn verheugd dat het
Rijk nu een serieuze poging
onderneemt om nieuwe im-
pulsen te geven aan de be-
strijding van de hardnekkig-
ste achterstanden. _ Tegelijk
tekenen wij aan ook twijfels
te hebben omtrent de prakti-
sche tenuitvoerlegging. Wat
het Humanistisch Verbond
betreft: ook wij bieden graag
onze diensten aan."
Het hoofdbestuur heeft in-
middels de plaatselijke en
regionale besturen opgeroe-
pen zelf projekten te ontwer-
pen die ter plaatse zinvol en
uitvoerbaar kunnen zijn. Om
ook intern de vernieuwing te
bevorderen. is de afdelingen
gevraagd samen te werken
met andere organisaties zo-
als Humanitas en de Raad
van Kerken. Aan het kabinet
is speciale aandacht ge-
vraagd voor de noodzakelij-
ke steunfunklie die landelijk
verleend moet worden door
maatschappelijke organisa-
ties als het HV. "Wij pleiten
daarom met klem voor con-
venanten. Niet alleen met de
gemeenten. maar ook met
het maatschappelijk mid-
denveld". aldus het hoofd-
bestuur.

Ontmoeting met
Trefpunt
Op 28 april vond in Utrecht
een eerste gezamenlijke bij-
eenkomst plaats van het HV
en het "Algemeen Humanis-
tisch Trefpunt". Enige
tientallen leden van beide
organisaties waren aanwe.
zig om te luisteren naar Ie.
zingen over het thema "Le-
ven met onzekerheid - toch
een basis voor ethiek?" Dr.
H. Coenen. hoogleraar
mena-. maatschappij en kul-
tuurwetenschappen aan de
Universiteit voor Humanis-
tiek. stelde in zijn betoog de
rationaliteit als grondwaar-
de van het humansime ter
diskussie. Hij vroeg zich af
inhoeverre dit fundament
van het verstand "los" gela-

ten kan worden ol een ande.
re betekenis heelt gekregen_
"Humanisten binden zich
niet aan dogma's". aldus
Coenen. "zij zullen daarom
toegankelijker zijn voor
nieuwe inzichten. nodig om
de onzekerheid die met het
leven nu eenmaal gegeven
is. aan te kunnen." Vervol-
gens sprak dr. r.C. van
Noordwijk. voorziller van het
Wereld Natuur Fonds. over
onzekerheden in de biosfeer.
"Eén ding is zeker". aldus
Van Noordwijk. "met vijf mil-
jard mensen is de aarde
overvol; dil aantal moet be-
slist terug:' Aan de hand
van lichtbeelden illustreer-
de zij een en ander met gra-
fieken en ander cijfermateri-
aal. Ook maakte zij duidelijk
dat bet heel moeilijk zal zijn
een effektieve aftopping van
de bevolkingsaanwas te be-
reiken, omdat deze alleen
het resultaat kan zijn van de
medewerking van miljoenen
individuele mensen die al-
leen voor henzelf de beslia-
sing moeten nemen om te-
rughoudend te zijn in zaken
als voortplanting. het milieu
e.d.
De beide lezingen waren
aanleiding voor een levendi-
ge diskussie; als zodanig
was deze eerste ontmoeting
tussen leden van AHT en HV
geslaagd. De voorzitters van
de twee organisaties spra-
ken de wena uit op deze mid-
dag voort te bouwen. Op beo
stuurlijk niveau zullen de
kontakten zeker worden
voortgezet; in enkele afde-
lingen wordt eveneens een
vervolg georganiseerd. en
wel in de vorm van gezamen-
lijke gespreksgroepen rond
de themamap "Humanisme
als inspiratiebron". Nadere
berichten zullen in Humanist
bekend worden gemaakt.
(Bert Boelaars)
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Iheyo-konferentie Brussel voor jongeren

Avontuurlijke jongerenweek in de
Belgische Ardennen 211/m 28 juli

Een jaarabonnemenl op de
Humanisl kost slechls f 30,-.
Bel: 030-318145 (toestel 28).
Leden van het Humanistisch
Verbond ontvangen het blad
gratis. Als u lid wordt, hoelt
u dus geen abonnement Ie
nemen.

Lid worden van het Huma-
nistisch Verbond is simpel.
Alleen even bellen naar 030-
318145 of een kaartje sturen
naar postbus 114, 3500 AC
Utrechl.
Als richtlijn voor hoogte van
de kontributie geldt een hall
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 udaar-
onder dan belaalt u f 45,-
per jaar. Voor jongeren onder
de 27 jaar geldt een mini-
mumkonlributie van f 33.-.
U kunl de kontributie behal-
ve in één mep, ook in
tweeen, ol zelfs per kwartaal
betalen. Uitgegaan wordt
van een individueel lidmaat-
schap. Per lid kan één per-
soon, wonend op hetzelfde
adres, kiezen voor een gratis
medelidmaatschap. Een me-
delid onlvangt geen Huma-
nisl.

S.V.P. WACHTEN MET BE-
TALEN TOT U EEN AKSEPT-
GIROKAART ONTVANGT'

030-318145

blijven tegen zeer geringe
kosten voor huisvesting en
voeding op de campus van
de Vrije Universiteit. Ben je
geïnteresseerd, meld je dan
:1:0 spoedig mogelijk ~ i.v.m.
tijdige reservering huisves-
ting - schriftelijk of lelefo-
nisch aan bij: Frank Dut,
Dordtselaan 23S-A, 3073 GV
Rotterdam: 010-4 S34.

Abonnement en
lidmaatschap

punt, van daar uit gaat het
met busjes naar de "Laite-
rie". Opde laatste dag wordt
iedereen in ieder geval weer
in Maaslricht afgezel. De
koslen voor deze week be-
dragen f 395,-, inklusief ge-
bruik van alle materialen en
vervoer vanaf Maastricht.
Eventueel is een kortingsre-
geling mogelijk. Hel maxi-
male aantal deelnemers is
34, reageer dus snel als je
mee wilt! Vraag voor I juni
een folder met informatie en
opgave aan bij: Hans Hart-
jes, Hezer Enghweg 71, 3134
GP Den Dolder ,telefoon: 030-
287409.
Of bij: Gerrie de Bruin, Ei-
kenlaan 28, 3828 BZ Hoog.
land. telefoon: 033-801551.

Van 5 tot en met 11 augustus
organiseert de IHEU haar
tweejaarlijkse wereldkon-
gres in Brussel. Het thema is:
"The secularization of so-
ciety on the basis of: Liberty,

_.~, Equality and Fraternity". Pa-
rallel aan dit congres organi-
seert IHEYO (International
Humanist and Ethical Youth
Organization) haar twee-
jaarlijkse "Youth Conferen-
ce". Hierbij ontmoeten de le-
den van de diverse lidorga.
nisaties elkaar, worden er-
varingen met humanistische
aktiviteiten uitgewisseld en
worden beleidslijnen voor de
komende Iwee jaar uiteenge-
zet. Daarnaasl zijn er specia-
le bijeenkomslen zoals een
"Inlroduclion on Lib&rly,
Equality and Fralemity" een
workshop "What is huma-
nism?", een discussie over
"Bio-ethics", een discussie
over "The global Northl
South conflict" een discussie
over "Luwand Order" en een
workshop over" Young peo-
ple in the Humanist move-
ment". Daarnaast vinden ex-
cursies, culturele aktivitei-
ten, een barbecue en sport-
evenementen plaals.
De deelnamekosten voor
congres/conferentie bedra-
gen f 30,-. Deelnemers ver-

Voor hel vierde jaar alweer
organiseren een groep vrij-
willigers binnen het HV met
hulp van deskundige gidsen
een afwisselende vakan-
tieweek in de Belgische Ar-
dennen voor jongeren van 13
tlm 17 jaar.
Kanoen op de Ourthe, grot-
len onderzoeken (speleolo-
gie), bergklimmen, vlotten
bouwen en wandelen. Bij al-
le aktiviteiten geldt dat erva-
ring niet is vereist, het is
meer een soort "ruiken" aan
alle aktiviteiten. Wat wel
van de deelnemers wordl
verwacht, is een sportieve en
positieve inzet en gezamen-
lijke ondernemingslust.
Op zaterdag 21 juli is Maas-
tricht het cenlrale verzamel-

Bij het Humanistisch Over-
leg Men6enrechten (HOM) is
onlangs een nieuwe brochu-
re verschenen. Heel informa-
tief wordt daarin uiteengezet
wat het HOM is en waar het
voor staat. De brochure is
gratis verkrijgbaar op het
HOM-sekretariaat. Postbus
114, 3500 AC Utrecht. U kunt
ook even bellen: 030-318145

Nieuwe brochure van
het HOMverschenen

Op zaterdag 22 september
vindt een landelijke thema-
dag Bio-ethiek plaats. Aan-
leiding is het pas versche-
nen rapport van de Belgisch.
Nederlandse kommissie die
zich met deze problematiek
heelt beziggehouden. 's
Ochtends zullen medewer-
kers aan het rapport en enke-
le opponenten met elkaar in
debat treden. Ook de zaal zal
in deze diskussie worden be-
trokken. 's Middags kunnen
de aanwezigen in kleienere
groepjes verder van gedach.
ten wisselen. Er zullen drie
groepjes worden gevormd.
Daarbij wordt de indeling
van het hoek gevolgd: ethi-
sche vragen bij de aanvang
van het leven, ethische vra-
gen tijdens het leven en ethi-
sche vragen bij het einde van
het leven. Plaats van deze
diskussiedag is Oudkerkhof
II in Utrecht. Aanvang is
10,30 uur en de dag wordt af-
gesloten om IS.30 uur, Toe-
gang is gratis. Maar meldt u

,i,h welV~

Landelijke themadag
over bio-ethiek

Op zaterdag 8 september
staat het thema Humanisme
en milieu op een scholings-
dag voor begeleiders en or-
ganisatoren van gespreks-
groepen rond dil onderwerp.
Vraag hierbij is hoe een cy.
clus rond het milieu er uit
kan zien. Organisatie is in
handen van het HV.vor-
mingswerk in samenwer-
king met het Instituut voor
Natuurbeschermingseduca-
tie. Plaats is Oudkerkhol 11
in Utrecht, en de dag begin
duurt van 10.30 tot 16.30 uur.
Kosten: I ID.-(dil is inklusiel
lunch en dokumentatie). U
kunt zich aanmelden door
middel van een kaartje noen
het HV. Postbus 114, 3500 Ac
Utrecht. Bellen kan ook: 030.
318145, toestel 22

Scholingsdag
Humanisme
en het milieu
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