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In dit nummer
De gedrevenheid van Youp van 't Hek
Op een d.lg word je geboren, op een daR ga je dood. En die tijd
lussenin ... Lcd lOch je l(~'cn als het allerlaatste uur! Your van 't Hek
is voor veel mensen ccn soort vriend geworden die hen een spiegel
voorhoudt en een schop onder de kont geeft. "bar ook troost
schenkl. Trudy Kunz sprak uitgebreid met de meester van de
confcn;ncc en de populairste criticus van de jaren negentig.

Pagina's 10tlm 17

Brian Keenan
kregen ze niet klein

;\1eer dan vier jaar lal hij al~ gijzelaar
gevangen in Beiroet. ,\tec\tal

F,cblinJdockt en geketend. Toch
overwon hij Je wanhoop. Met typisch

krse koppigheid, maaT ook door humor
cn door vriendschap. Een duivelse

koestering in Beiroet.

Pagina's 18/19/20

Ricardo Navarro's
strijd voor het milieu
'Als wc het in El Salvador hebhen over
ccolol;ischc prohlemen, dan praten we
ovcr zaken van leven en dood; zegt
ecologist Navarro. Kern van zijn strijd is
dal de menlalileit van de mensen moet
veranderen.

Hans Achterhuis over
nieuw handboek humanisme
Kort ~c1eden veneheen het lijvi~ handboek m'er het humanisme:
'Humanisme. Theorie en Praktijk'. Filosoof Hans Achterhuis had het
er als recensent moeilijk mee, wanl hoc bespreek je zo'n
overzichhwerk waaraan zo veel auteurs hun visies geven over zo ved
thema\?

Pagina's 24/25/26

Voor zichzelf ofvoor de ander,
waarvoor leeft een mens?

Pagina's 21/22/23

Een nieuwe serie in de Humanist. Over mensen die een eigen invullin~
ge\'Cn aan hun plck illlic wercld. De één zet zich totaal in voor z'n
medemens en cijferlzichzelf weg. Een ander stelt zichzelf centraal.
Sommigen lukt het om \'oor zichzelf én voor de andcr te lcven. In dele
eerste afle\'ering Gerda \"Ieggers,

Pagina's 28/29/30

Ook in dit nummer
Brie\'Cn \'an lel.ers - pagina's 4/5
Column van flerman H. van der Kloot Meijhurg - pagina 6
Opinie \'an Pam Hobbelmall- pagina 7/8
HV-nieuws. pagina 32
Rtv-programma's van het HV - p,lgina's 32/33
Cryptogram - pagina 34
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L. Schepper-vd Mculcn

Prima Braidotti

Brieven zijn welkom.
Houdl u hel wel kort. De
redactie behoudl zich
hel rechl voor om

brieven in te korten ol
niet te plaatsen

Brinkman nieuwe
premier?
H('( is mij eo:n raadsel hol."u
mee kunt doen aan de
'wÎshful thinking' van hel
CDA in uw maannUlllmer
van dil jaar. Brinkman mag
dan als lijs((To:kkn de
opvolgo:r zijn van I.ubbers,
maar hl."rtlaf te schilderen als
de nieuwe premier tart lOch
alle logica. Of hel CDA de
nieuwe premier mag levo:ren,
hangt af \'an o:nkele factoren
Jie nog mOO:lenworden
waargemaakt. liet CDA
moet Jan eerst nog als
groutste partij uit de
(stem)bus kumen, En de
coalitiepartllers moeten
akkoord gaan met de
heoogul' pro:mier. [n de
Humanist verwachl ik geen
irrationele specubties.

D. \Vandemaker
(Doetinchem)

zullen we het wagen onze
inzichlen te veranderen.
creatief de platgetreden
paden te verlaten en
proberen een eigentijdse
humanist te worden? Voor de
uren van inspiralie, Rosi,
Jank je wl'I, gracias, thank
you, merci, Janke schön, etc.

J.H,C. SteÎnmeijer
(Emmcloord)

jaren door dl.' toeters der
hruinhemden, na \,\'0 11door
een brutaal kapitalisme dal
via marktmechanismen ons
degradeerde lOt
gemanipuleerde
confectiemensen. Zodat we
nid meer weten of we als
christenen verklede
humanisten of als
humanisten verklede
christenen zijn. Slachtoffers
werden we van uitgekiende
reclameboodschappen en dit
vernlrmde ons 'ik' lot een
samenraap,el van opgelegde
meningen. Een nieuwe
metafysica was geboren: het
georganiseerde
marktonderzoek, de
kijkcijfers, de
verkiezingspool s.
Ilier en daar hiedl een
aftandse humanist zijn
zoetgevooisJe
zonnes~"hijnv~'rhaal nog aan.
,\leewarig wordt hij
hekgend: relict uit een ander
tijdvak, hij is voltooid
verleden tijd.
Durft de humanist-van-nu de
gletsjers van het ijstijd vak
van de gore 'leegte' te
hetreden~ Dan moet je niet
hlijmoedig" maar gewoon
echt moedig zijn. En dal is
Rosi Braidoltil Zij waagt
zich op de verlaten gletsjer
met zijn verraderlijke sleten.
die reiken tOl in de diepten
van het menselijk kennen, In
hel spoor van vooral de
Franse post-modernistl'll als
Derrida, Foucault en L.acan
verkent zij de afschuwelijke
lco:gte die hll."ef,toen de mens
het echt wa'lgde niet-
Illdafysisch, d.w.z.
onJogmatisch te durven
denken. Zij aanvaardt dat je
poging ondogmatisch te
denken heel wal anders is
Jan blijmoedig uit de weg
gaan. wat je tOl een daklo7_e
en nomade maakt. Zijn wii,
humanisten der nege11liger
jaren, niet dakloos en moeten
we niet op weg als nomaden?
I'rikkcll'nd, uitd'lgend nodigl
I{osi Braidotti UllS uil en ....

Braidotti waagt zich
moedig op gletsjer

Ik vond hl.'t fijn dM in her
februarinummer van de
Humanist de redevoering van
Rosi Braidotti was
opgenomen. Met mijn
dochter hen ik naar dio:
avond go:gaan. Er z<lten ook
veel jongeren in de zaal. Rosi
inspireert tOt anJers denh:n
en daar genoten wij heiden
van. Het is ook iets om in je
woonplaats mO:landere
humaniSlen ovo:r le pral('n.

De weg van de
nomade

"Dat land \';1n licht ('IJ

7.onneschijn. dat zal het onze
7.ijn", w luidde in een anden."
tijJ onze
tuekumstverwachting. Op
weg naar onderling hegrip,
humanileit,
gelijkherechliging, vreugde
aan do:arho:id en nog veel
meer grole woorden. t..1J.ar cr
kwanll"n: Jictaturen links en
rechts, concemratiekampen,
napalm en verschrikkelijke
rapporten \'an Amnest}'
International. Alle blijde
verwachtingen werden lq;e
illusies, \'\'eggebombarueerd
onze goede int(.nties,
ondanks goedbeduclde
o11lwikkclingsh ulp:
brandende haarden in Je
Derde Werdd. Sommigen
bleven illusies koesteren als
fossielen uit een ander
tijdperk, maar de grote
'leegte' was begonnen en die
wl'r(1 gevuld. In de deniger

Frans Couwenhergh (Oor)

Een nieuwe vulling
voor de ideologische
leegte
Door het doorwerken van de
a-rdigieuzl." rn grlijkscha~
kclende benadering V;ln de
consumpticmaa lschappij
vallen de gcloofsgcbonJcn-
heid en de p,utijgehonden-
heid meer en meer weg in de
bekving van de mensen,
~1aar Je 'zuilen' schraagden
wel onze waarden en
normen; die komen nu in de
lucht te hangen. Ze worden
bcuJratid: iedereen voegt
ziçh ernaar voorzover hem
dat uitkomt, nee, voegt ze
naar zijn eigen leefwijze van
het moment. Normvervaging
heet dat terecht: ze horen
gemeengoed re zijn. Ze horen
gq;rond te zijn op algemeen
aanvaarde uiq;angspuntcn.
De ideologische leegte is luist
hrr ontbreken van algemeen
aanvaarde uitgangspunten.
En &n is heilloos, Jaar kan
ik zó zeven argumenten voor
opsommen, maar dat hoeft
denk ik niet eens,
Het nntwerpen van een
nieuwe 'hij hel' vonr onze
samenle\"ing, zoiets als de
Universele Verklaring, maar
dan niet van de Rechten
(hehhen we alJ maar van de
I Ier komst en de Geaardheid
van de t..lens, dat is een
swutmoeJige geJachte!
.\Iaar wel haal haar en ook
nodig, Zelfs onontkoombaar,
willen wij de steeds
individualistischer wordende
geesten rijp maken voor een
nieuw wij-gevuel, zonder
wdke Je eensgezinde
hereidheid van de westerse
mens tot het omvormen van
onze ll.'vensbedreigende
grueiecullumie in eeu
'econom io:-van-hcr -go:noeg'
niet tot stand komt. Voor wie
mee wil werken aan de
totstanJkuming van een
nieuwe 'bijbel' vuur um:e
samenlC\'ing: ik heb al wat
aanzenen ver./:amc1d. (tel.
080-2.35160)

IlUM ..\.I\IST mei 1994 4



Directeur of
directrice
In hl."t aprilnumml."T van Je
Humanist Il:t"sik op bLub.ij
31 dat Joke Schrijvers
'directeur' is van InDRA.
Gelukkig gl."cn directrice,
wam dan denkt men meteen
aan een vrouw, Aan dat
tweederangs wezen, dat
nooit zo'n belangrijke funcTie
kan hebben. Gelijkheid? nee,
vernederend en verwarrend.

Anila van Dcdcm (Zeist)

Er is nog een hoop
te doen
Als buirengewoon
geïnteresseerd mem volg ik
de ontwikkelingen in ons
land op politià en (a-
)sociaal gebied. Ik vooTzie,
als er nieTs verandert, een
samenleving der individuen
(cakuIerende hurgers is een
begrip mer een tI." negatieve
bijklank), Politieke partijen
verliezen stemmen aan
belangengroepen (ouderen,
jongeren, auromohilisren). In
de Tweede Kamer omstaat
ruimte vnor wi"elende
rnct'rderheden, de rev;crinV;
hestaat uit mensen die in
functie worden j!;ehJ7.endoor
de burgers, regeerakkoorden
~'erval1en,em.. \Xlat een
toekomslheeld!
Zoals anderen \'óór hen
(lIir'iCh-lbllin,lIo1kestein)
signaleren Iloogenverf en
Van der \X'al dat er iets fout
dreigt te gaan in on7.e
samenleving. Zonder lie

waardc van her hlad
Humanist aan te willen
tasten, wil ik er voor pleiten
dit soort discu~,ies tc vocrrn
met rn voor een hreder
puhliek. \'('aar de r\'OS veel
zendtijd heeft gebruikt voor
de individuele waarden en
normen van politici
(p<trlementaire enquetes,
IRT-7.aak) moet ûj toch ook
in zijn voor debat in breder
verhand. \X"e1lichtheeft zo'n
debat mt"er waarde d;ll1 het
nationale economie-debat,
waarvan de uilkom,t al bij
voorbaat va,t ~tolld. Er i>
nog ('n) hoop (te dom).

Gerard R. Brunen
(Uithuizen)

Rectificatie
In het aprilnummer was
helaa, de auteur van het
interview met Ina Brouwer
weggrval1en. liet interview
was gemaakt door Simone
Jacobus, die ook tekendc
voor de interviews mct de
andere vier politici. On/.e
excu~es.

Inge101den mededeling

Dood doet leven

Alles verandert voortdurend. Daaraan zien we dat we
leven. Waarom zijn we dan zo vreselijk bang voor de
vergankelijkheid. voor de dood? Volgens de
Boeddhisten is sterven het begin van het leven, blijft de
dood voortdurend bij je, je hele leven en daarna.
In het Tibetaanse boek van Leven en Sterven staat het
beschreven. En daarover schrijft ONKRUIDweer.
Uitgebreid. Zonder doods-angst.

ONKRUID is trouwens helemaal niet bang om moeilijke,
spirituele of bizarre onderwerpen aan te pakken. Zo
schrijft ONKRUID ook over persoonlijke ontwikkeling,
gezond koken, alternatieve geneeswijzen, en magie. Om
maar eens wat te noemen.

Hoofd in de wolken, voeten op het gras. dat is ONKRUID.
Het enige blad dat net zo nieuwsgierig is naar
spiritualiteit als jij. En net zo kritisch.

................. ~ .
BON om uit te knippen en op te sturen of te faxen naar:
ONKRUID.West 32.1633 Je Avenhorn. fax 02294.2315.
telefoon: 02294 - 2800.

Ja",f.,~ik wil wel eens even zien wat ONKRUIDmij te bieden
heeft.

o Ik neem een half jaar proefabonnement voor f 15,- of
300 Sfr.

o Doe mij maar lekker meteen een jaar-abonnement voor
f 35.50 of 680 Sfr. En ik krijg meteen een fascinerende
vier -kleuren.astrologie.poster thuis.

Naam

Adres,
~ Woonplaats,

HU.\t-\:\"IST mti 1994 5



Geestelijke verzorging
als kernactiviteit

door Herman H. van der Kloot Meijburg
AtcllSCl1 worden ziek, krii~cn ccn ongeluk. Anderen worden
met een lichamelijke of geestelijke handicap gehoTen. En ieder
mens wordt oud en sterft. Op lulke momc11Icn i~goede zorg
geboden, maar ook geestelijke ondcTSlcuning cn begeleiding.
Dal geldt tc meer wanneer iemand het eigen huis moet
verlaten en in een andere omgeving afhankelijk is Win ecn heel
legertt' hulpverleners.
Die zorg is de batste jaren sterk van kleur v'crandcrd. De oude
opv'atlinJ.;cn ov'cr zorg verbleken met de jaren. Waarom
louden de ~tcrkcn nog betalen \'oor de zwakken? ExÎstentiële
solidariteit wordt hoogstens een rÎsiw-solidarileil. Hel
charitas-model van welecr wordt ingeruild voor een
gelOndhcidswrg à la Dekker of een mlgens het plan-Simom.
Telkens opnieuw krijgen wij te horen dar de gczondhcidszorlol
als cen zware collectieve bH op ons uitgan:npatrIJon drukt.
V;'illen wij ecn betaalbare zorg dan kunoen wij beter de markt
op onze bchoeften lm laten. l\1aak de mensen zelf
wrantwoordelijk \'Imr wat zij aan zorg nodig hebben en de
markt doet de rest, l(J luidttq;enwoordig de redenering. De
gezondheidszorg is dan niet langer een collectieve last maar
een economische lust voor ver7.ekeraars en zorgaanhieders.
Deze gedachtengang is geleidelijk gemeengoed geworden en
heeft diep wortel geschoten. Wie de ontwikkelingen ~'an de
laatste jaren een beetje heeft gcvolgd, merkt dat ondermeer
aan het woordgebruik. Dat is zakdijker gewmden. De
zorgwrlening is sterk verrechnologiseerd en
geprofessionaliseerd. l\len praat over de wrg in termen ~'an
produkten en contractuele wrplichtingen, over ziekenhuizen
als zorgondernemingen.

Zulke ontwikkelingen laten de humanistische geestelijke
verzorging in in';rellingen ~'oor gezondheidszorg natuurlijk
niet ongelnoeid. Immers, de wijze waarop over de
dienstverlening in de gezondheidszorg wordt gedacht, is van
invloed op de eigen werboort. Onder de gewijzigdc
omslandigheden is de verplel'gkundige allang geen Florence
Nightingalc mccr, net zo min als de moderne geestelijk
verzorger in zijn/haar werk niellanger het oude model ~'an
naasrenliefde cn ziekentroost verregenwoordigt.
V;'ie en wat verregenwoordigen moderne geestelijke verzorlolers
dan wel?
Laat ik nogmaals voorop stellen dat ik zelf overruigd ben van
de waarde en het bestaallsrecht van deze vorm van
dienstverleninIol. Geestelijke ondersteuning en begeleiding
nlrmt voor mij een wezenlijk en ecn onmisbaar bestanddeel
van goede wrg. Gelei op de hierbo\Cn omschreven
olmtandighedeo beschouw ik geeslelijke verwrging zelfs als
een cmmter ,'ai/ing power, een representant van de
tegenbeweging die de huidige ontwikkelingen in de zorg
oproepen. Laat ik dit toelichten.

Schaars onderloek (op zichzelf al een merkw.lardig fenomeen)
wijst telkens opnieuw uit dat aandacht voor de psychosociale
aspecten \'an de zoq~verlening een beier zorgprodukt oplevert.
Voor zorgver7_ekeraars en zorgaanbieden zou het lOch een
interessant gegeven moeten zijn dat ah hulpverleners behalve

aan de nood13kelijke materil.:1c aspecten ook aandacht
besteden aan de meer inhoudelijke, aan de immateride
aspeClen van de zorg, patiënten opveren. En - als dat mogelijk
is - ook snelk'r beter lijn (aantrekkelijk financieel argument).
Het repareren van zieke mensen alleen is niet voldoende. leiS
\'an die behoefte schemert door in de opmerking van een man
die al eoige tijd in een verpleeghuis was opgenomen en die mij
heel openhartig toevertrouwde dal, ondanks alle aardige
mensen om hem heen, de verveling en de eenzaamheid
nauwelijks meer te dragen was. Ik hesehouw zulke ervaringen
als een teken aan de wand; en voor de humaniSlisch geeslelijk
verzorgers 7.ieik ze als het J,;at in de markt. Gezien de
uitkomslen van het onder7_oek en genoemde ervaringsfcilen
vraag ik mij af waarom wij de noodzaak van zo'n psycho-
sociale dienst in de gezondheidszorg niet 70udcn kunnen
aantonen en waarom de geestelijk verzorger zich niet7nu
kunnen opwerpen om die immateril.:le aspecten \'an de zorg
\'oor hun rekening te nemcn. Geestelijke verzorging bezig mei
de core business van de 7orgverlening. Humanistisch
gecstelijke verzorging als trendsetter. Ik zie het al ,'oor me:
geestelijke verzorging als kefllactiviteil in een instelling voor
gezondheidszorg.

Zo'n insteek vereist een plan van aanpak waarin deze
ontwikkelingen zijn verwerkt. De bedrijfsmatige, aan de
markl georiënteerde benaderiog en inrichting van de
dienslverlening zal zich io de klllllellde iaren doorzeuen. Een
heroep op hoc het in het verleden was, zet beleidsmatig weinig
zoden meer aan de dijk. In de tweede plaats moelen wij
rekening houden dat wij kinderen van deze tijd zijn en dus
wrschuift ook in ons eigen denken datgene wat wij
inhoudelijk onder goede LOrg \'erstaan.

Kort samenge,-at waag ik te stellen dal het relalionele elemem
in de zorgvcrlening plaats maakt voor een meer contractuele
benadering vao de zorg. De geestelijke verzorging krijgt te
maken met cnnsumenten-gedrag. In de derde plaats zal de
praktijk van de 7_orgverlening, mede als Il;evolg ,'an
ontwikkelingen op medisch technologisch gebied, in moreel
opl.icht steeds zwaarder worden. Genoemde omwikkelingen
leveren sleeds ingewikkclender casuïstiek op rood het begin en
aan het eind van hetle\'en. En \'lagen van zowel de
hulpvragers als de hulpverleners een steeds groler gevoel voor
de ethische implicaties van medische imerventies.
Tenslolle zal de geestelijke verwrging rekening moeten
houden mct hel plurifnrme karakter \'an de godsdienstige en
levensbeschouwelijke samenstelling \'an het patiëntenbesrand,
Ik ncem aan dat dil in de toekolllsi een andcre rol nlOr de
aanwezige Il;eestelijke verznrgers zal inhouden. Wellicht een
meer coördinerende en bemiddelende rol.

1>C7eontwikkelingen stellen hnge eisen aan de verschillende
onderdelen, aan de fabricage van het produkt geestelijke
~'erzorging en aan hen die dat produkt aanbieden en hel in de
praktijk \'an de l_orgverlcning mogen invullen. Geen sinecure,
wel een uitdaging!

Herman H. l'an der Kloot Mcijbllrg is secretaris van het College l!OorEthische ('11 l.e!'ellsbescho/lll'elijke ast/reten
I'all de Zorgl'erlellinl; (Cf:LAZ) vall de Nederlandse Zorj!,federatie.
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HUMANISTISCHE GEESTELIJKE
VERZORGING: GEEN LUXE MAAR
NOODZAAK
BczuiniAingcn. reorganisaties en markt-
gericht denken beheersen de gezond-
heidszorg. Ook de humanistische gCCHC-

lijkt' vcrwrging wordt hierdoor geraakt.
De toekomst \'3n de werksoort is in het
geding in ccn klimaat ••••.aarin de overheid
kiest v(Jor een zo goedkoop mogelijk,
minimaal aanbod van zorg. Onder de
titel 'Cccstcliikc verzorging, oood7.aak of
luxe' organiseert hel Humanistisch Ver-
bond op 10 juni een symposium {WeT dit
thema. Het HV ••iert d:l.armcc hel 25-
jarig bestaan van de humanistisch geeste-
lijke verzorging in de gewndhcids- cn
ouderenzorg.

Vanaf de oprichting in 1946 hedt het
Humanistisch Verbood zich ingespannen
voor een aanbod van humanistische gees-
telijk!." verzorging. Al vroeg werd een
hegin gemaakt met zickenhezoek door
vrijwilligers. In de loop der jaren groeide
dil uit tOt een aanbod van professioneel

Door Pam Hobbelman
Hoofd van de dienst

Humanistische Geesteliike
Verzorging in de Ouderenzorg

geschoolde geestelijk \'erwrgers.
De overheid stelde in 1%6 de humanisti-
schc cn de godsdienstigt" geestelijke ver-
zorging in principe aan elkaar gelijk,
In 1968 kwam de eerste professiunele
humanistisch raadsvrouw in dienst van
een ziekenhuis. Een jaar later stelde het
HV een functionaris ann om te onder-
handelen met instellingt'n over de aan-
stelling van meer humanistis.:h geestelijk
verzorgers.
:-'lomenteel werken humanistis.:h raads-
lieden in psy.:hiatrisdlC ziekenhuizen,
instellingen VOUf verstandelijk gehandi-
capten. verzorgings- en verpleeghuizen,
Cliënten van deze instellingen kunnen in

situaties waar het moeilijk is om een
eigen weg re vindcn, gevoelens en
gedachten delen met de humanistisch
raadsman- of vrouw, Fundamentele vra-
gen vragen over leven en dood, schuld en
verantwuordelijkheid kunnen dan ter
sprake komen, Het hesef van de eigen
levensovertuiging kan een steun zijn bij
het hervinden van levenskracht en ver-
trouwen.
In de praktijk werken de humanistisch
raadslieden samen met dominees en
priesters, Zij verwijzen naM elkaar ah, de
cliënt d,lat de voorkeur (\<lngeeft,

In de ge7ondheids- en ouderenzorg moet
steeds per instelling underhandeld wor-
den over de noodzaak van het aanstellen
van humanistisch raadslieden, meestal
naasr dt, al bestaande godsdienstige gees-
telijke verzorging. Het aantal formatie-
plaatsen voor humanistisch raadslieden
in deze senor grneide naar ruim 100 in ••..
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Symposium Geestelijke verzorging: noodzaak of luxe!

1994. Dit aantal is bereikt ondanks het
feit dat geestelijke ver70rJ,:ing eerst in
geen enkele CAO \"Oorkwam. Ook de
humanistische ambtsopleiding werd niet
altijd gcliikwaardiJ,: J,:eacht aan de theolo-
gische opleiding. De huidiJ,:e llaatSl:hap-
pdijke erkenning leidt ertoe dat ook
I'0dsdienstige get"stelijk verzorgers wel
pleiten voor aanstelling van hum:lIlisti-
sche colleJ,:a"s. Algemeen wordt kwalita-
tlt"ve lorg nu gezien als zorJ,: waarbij
r~'cht gedaan wordt aan de keuI.evrijheid
van de patii'ntlbewoner, ook wat betreft
leven sovertu iging.

In een lich ontwikkelend beroep komen
natuurlijk ook kritische vragen naar
voren. \X'aarom is geestelijke verzorging
nodil' in een nuatschappij die zich meer
en meer secularisl'ert? Kan een filosoof of
een psycholo0!o: niet hl'Tzelfde werk doen?
En wat is nog de rol van het Humanis-
tisch Verhond als de instellingen de j!,ees-
tdijk verzorgers I_elfhet:llen?

Het IIV is, onJ,:eacht wie de geestelijke
veu.orgers het:lalt, \'eranrwoordelijk
voor de inhoud van de humanistische
get"stelijke verzorging. Dit vloeit voort uit
de grondwettelijk vastgelegde scheidinJ,:
van kerk en staar. I lierdoor kunnen
humanistisch raadslieden zich onafhan-
kelijk opstellen van de instellingen waar
ze werken. Dit heet de 'vrijplaatsfum:tie'.
Deze vrijplaats is een J,:evolJ,: van de
'ambtshalve binding' met het 'zendend
genootschap', in dit geval het HV. Juist
hierdoor zijn hUJlunistisch ra:Hislieden
waarachtige vertrouwenspt:rsonen.
Dit heantwoordt ook de \Taag waarom
filosofen en psychologen niet hetzelfde
werk als raadslieden doen. ook ;11 spre-
ken zij ml't hun cliënt over z.ingevingsvra-
gen. Zij bálnlen immers nooit die posi-
rie waarin zij optreden namens l'en
levensbeschouwelijkt" organisatie, waar-
door ze een vrijplaats kunnen zijn voor
de cliënt. lla,Hnaast kan V:ln filosofen
noch psychologen grondige kennis en
doorleving van een eigen levensheschou-
welijke traditie gevraagd worden. Zij
profileren zich daar ook niet mee. Een
gesprek op grond van een gemeenschap-
pelijke levensovrrtuiging is daarom niet
vanzelfsprekend, wM hij geeSTelijke ver-
zorging nu jUiSTéén van de uitgangspun-
ten is. In zeer moeilijke levt:lISsiTu,nies is
het van belang als j~. als hununistisrh
raadsman of -vrouw op eenzelfde lijn zit
met de cliënt.

Het zou een miswr,t:lnd zijn te denken
d:lt lLn geestelijke verl.Orging minder
nodig wordt bij toenemende ,ecularisa-
tie.
Uit hel recente rapport van het Sociaal
CulTureel Planhureau over de onrkerke-
lijking in Nederland blijkt dar de binding
aan de kerken srerk afneemt. D,u wil e..:h-
rer niet zeggen dar mensen minder zinge-
vende en zim'ragende wezens zijn. Het
niet-georgamseerd zijn naar le\'enso\'l'r-
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tuiging hetekent IJiet dat mensen geen
eigen ideeën hehben over het lewII. Daar-
om is het V:ln groot belang dat de gt:este'
lijk \'erlOrger uitkomt \'oor welke levens-
overtuiging hijzelf staar. Alleen dan kan
de cliënt kiezen wie het met.st ,unsluit hij
zijn eigen idl'een en met wie hij her liefst
een gesprek h~'eft. De geestelijk verzorger
kan niet llll'er volstaan met het afstappen
op de leden van de eigen richting. Hij z.:ll
breder moeten kijken wie er behoefte
heeft aan juist l.ijn gel_elschap.
De cliënt heeft P,IS een echte keuze :lIs er
een evenredig aanbod \'an geestelijke ver-
ulrging door het Humanisris..:h Verhond
t:n de kerken zou zijn. De tol'nemend ••
buirenkerkt:lijkheid zou dan wel moeten
leiden tot met:r formatieplaatsen V(lor
humanistisch geesrl.lijk \'t:rzorgers.

Ht:zuinigingen en stelsel wijziging in de
gezondheidsz,org, reorganisaties van
instellingen en toename van het aantal
ouderen hehben tot gevolg dat de ver-
worven plaats van d~. geestelijke \'erzor-
ging onder druk staat. Slogans als: 'de
h'lIlden aan het hed' en 'zorg op maat'
nuken duidelilk waar de (H"erheid voor
kiest: een 7.0 goedkoop mogelijk, mini-
maal zorgaanbod, waarhij geestelijke
verz.orging al gauw al> luxt: wordt
hestempeld. De trend is om mensen zo
lang mogelijk thuis te laten hlijven. zodar
kosten bespaard worden en om niet t~.
hoevt:n zien in welke erharmelijke (gees-
telijke) situatit:s ze zich bevinden. Geeste-
lijke vCfzorging is t:chter finan..:ieel noch
inhoudelijk een luxe. Ogelukkige of
stullrloz_e mensen kunnen veel duurdt:r
lijn dan mensen die een halans in hun
leven weten te vinden. 'Iet vergt slechts

Op 10 juni van 13.0U tot 16.30 uur
organiseert hel Humanistisch Verbond
het symposium 'Geestc1ijke verzorging;
noodzaak of luxe? Aanleiding is het 25-
jarig juhileum van de diemren
humanistische geestelijke "erzorging in
de gezondheids- en ouderenlOrg. Het
Humanistisch Verbond wil met het
sumposium de aandacht vesligen op het
helang van geestelijke verzorging, juist in
een tijd dat de zorgseclOr beheerst wordt
door bezuinigingen en nieuwe
lechnologieën.
Lezingen door: Dr. P. Cliteur, algemeen
voorziuer HumaniSlisch Vcrhond, Dr. H.
Zwart, CenirUIll voor Ethiek, Katholieke
Universiteit Nijmegen en Ir. A. Hersee,
.\linisterie "an \\'VC.
En verder: Twee dehauen onder leiding
van men. Mr. R. Haas-Berger, voorzitter
Nation:lle Commissie Chroni\eh Zieken,
mUI,iek en een feeslelijke afsluiting.
Pla:lls: CongrescenIrum De Reehorst in
Ede.
Hel symposium richt zich op koepels \'an

een zeer kleine fraaie van het totale bud-
get voor de zorgsector!

professionele humanistische geestelijke
verzorging lll'dt zich allereerst gericht op
siruaries waarbij mensen in de knel kun-
nen komen. zoals bij opname in een l.ie-
kenhuis of hij I_eer oud worden. In die
gevallen is er ook een instelling (zieken-
huis, bejaardenhuis), die vrrantwoorde-
lijk is voor een hejegening van de "tota~
Ic" mens, en niet alleen voor de behande-
ling van de tumor of het aantrekken van
de steunkousen. Door de huidige ver-
schuivingen naar kortere opnames, meer
poliklinische behandelingen en zolang
mogelijk thuis wonen. moet het aanbod
van geestelijke v••rzorging uitgebreid
worden naar de wijk, de zogenaamde
eerste lijnswrg. Het zal duidelijk zijn dat
ook hiervoor hudget zal moeten worden
vrij gema'lkt.
Er zijn ook zeker goede kansen voor
geestelijke verzorging. Op initiatief van
miister Hirsch Ballin ligt er nu een eon-
cept-wetsvoorstcl voor geestelijke verzor-
ging bij de Raad van State. Dit beoogt
onder andere de instellingen voor de
gezondheids- ell ouderenzorg re verplich-
ten geestelijke verzorging hes~'hikbaar re
stellen en te betalen uit het zorgblldget.

Na een kwart eeuw kan geconcludeerd
wordt:n dat dl' fundamenten voor kwali-
tatief veranfl.voordc humanistischt: gees-
telijke verzorging gc1egd zijn. Mt:t nieu-
we wetge\'ing en uitbreiding naar de eer-
st •• lijn liggen er volop uitdagingen voor
dl' volgende 25 j:lar. I Iet ,ymposium op
10 juni zal daarvoor het startpunt kun-
nen vormen. •

inslellingen en beleidsmakers in de
gelOndheids- en ouderenzorg, directies
van zorginstellingen, politici,
ouderenbond ••n, patiëntenveren igingen
en geeslelijke verzorgers.
Deelname is gratis. Aanmelden via
folder, Jan Ic vragen bij het
Humanistisch Verbond, tcl: 030-
31RI45 U. Hosman).



Ria Bremer presenteert studiemiddag
HV over hulp bij zelfdoding
liet Humani~li~ch Verbond oTganis("crI
op z;ucrdag 18 juni een studiemiddag
over hulp bij lclfuouinJ,:. Doc
bijeenkomst is alleen toegankelijk \'OOT

HV-leden. I'rcccntatrice Ria Bremer leidt
de discussie. waaraan deelnemen:
J\1artÎnc Cornclissc van de :'\cdcrlandsc
Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie
(NVVE), Dries van Dantlig {psychiater
en lid van de eEG, de Commissie Ethick
GczondhcidHorg van hel HV), Govcrl
den Hartngh (Socratcshoogleraar
medische ethiek aan de Uni\'crsilcit \'an
Arnstcrdam en \'tJOrzittn \'al1 de CEG),
!Iuib Drinn (voormalig lid \'al1 de Hoge
Raad en hekend \'an\~'qtc 'de pil van
IJrion') en Trees IC Braakc (universitair
docent gcwndhciJsrn'hl aan de
UniVl.'rsih:it van Amsterdam en lid van
de eEG).
Na de wettelijke re~c1ing van de
eUlhana~ie ~Iaat hulp hij lclfdodin~ ter

Discussiedag over
de kunst van het
afscheid nemen

discussie. Hel doel \'an de bijeenkomst is
om meer inzichl re krijgen in dir
moeilijke probleem. Vragen die aan de
orde komen zijn: Is cr een verschil \'an
belekeni~ tussen emhanasie en hulp bij
zelfdoding? \\'at is de juridische slatus?
"loet de wetgeving ander~? \Vclke
elhische en praklische dilemma's spelen
cr bij verschillende soorten hulpHagen
een rol? Moeren ouderen de be~chikking
krijgen m'er een pil om hun les en te
kunnen beëindigen?

I)e bijeenkomst is \'an 13.30 rot 17.00
uur in Vredenburg 19, Uneeht. U geefr
l,ich als deelnemer op door
overschrijving van f 15,- op
postbankrekening 1979]0 \'an het
HllIll<lnistisch Verbond in Utrechl, omler
\'Crmeldinj.; \'an 'bijeenkomst lil juni'. U
ontvangt dan vooraf een toegangsbewijs
en een reader met achtergrondartikelen.

Tot en mer 15 mei is cr in GaleriC!Uitleen
TRAl'\Sarte een exposirie te lien van
werk van de (anoollist Len .\lunnik. Er
zijn onder andere politieke tekeningen te
zien uit hl"t dagblad Trouwen het
weekblad llenormd Nederland. Ook
hangl'[l cr cartoons dil. Len M\lllllik
maakte voor 0plij en de Ilumanist.
Adres: Doc!enSlraar 12 in Utredn (bij
hl,t Centraal .\Iuseum). Tijd: woensdag
tlm zondag 13.00 - 17.00 uur. of op
afspraak (tel. 0]0.] lóOl0). Toegang
gratis.

Op zalerda~ 11 juni lal op de Utreclme
Uni,'eniteir voor Humani~tiek (adre~:
Drift 6) een discussiedag v,orden
gehouden over de kunsl van hel afscheid
nemen. Ook is cr die d,tg veel informarie
over dil rhema te krijgen en te lien in de
jamkerk op hel j,lllskerkhof in Urrecht.
Steeds meer mensen l,ijn OlJteHeden over
de manier waarop aan de uitvaart vorm
wordt gegeven. Zij lijn op wek naar
meer bij hen passende en ci~enrijd~e
rituelen. Op del,e dag wordt mensen de
gelegenheid gegeven om na te denken
over het begraven of cremeren willen
worden, en re loeken naar eigenlijd,>e
rituelen. Er worden inleidingen
~eh(luden en presentaties en worhhups
gCj~even. Onderwerpen I.ijn: de
geschiedenis van de uitvaart, her belanj\
van de uin'aarl bij de rouwverwerkinj\en
de zin van afscheidsrituelen. In de
janskerk is op deze dag veel informatie
te "inden over nieuwe ontwikkleingen
bij hq~raven en cremeren, De worhhops
worden gehoudeo over de vraag hue je
kinderen kunr hetrekkt.-n bij de dood en
her laahte afscheid. en waken als ritueel.

Meer infoTlll<uie: rcl,nr. 030 - 390169

UITNODIGING AAN
DE LEZERS
Wat js het ergste dat u ooit
op vakantie is overkomen?
Zo'n verhaal waarvan u zegt:

1 j nu kan ik er om lachen, maar
toen ... Schrijf het op en stuur
het ons toe, Want in junj
verschijnt het speciale
zomernummer van de
Humanist dat helemaal over

r~Ai' vakantie gaat. Daarin zullen
rv I'~ wij ook zoveel mogelijk

reacties publiceren.
Doe mee en stuur ons uw mooiste anekdote over uw grootste
vakantieleed. En als mogelijk mét moraal.

Uw bjjdrage mag maxjmaal150 woorden tellen (indjen nodig
zal de redactie redigeren en inkorten) en moet uiterlijk 23 mei
binnen zijn bjj de redactie. Stuur uw verhaal naar. redactie
Humanist, Postbus 114,3500 AC Utrecht,
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De woede en
•ontroering van

Youp van 't Hek

door Trudy Kunz

foto's: Jan Swinkels
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allerlaatste uur

Leef toch je
leven als het

Hijvoert een éénmansguerilla
tegen de verburgelijking, de
vertrutting, de sleur, het

voortkabbelen. Youp van 't Hek
wilmensen wakker schudden;
pas op voor macht, pas op voor
domheid. Zijn cynisme grenst
aan de werkelijkheid, en in zijn

tirades kan hij nog steeds
briljant boos worden. Maar er is
iets bijgekomen: de ontroering.

Hij is vader geworden en hij
heeft zijn ouders verloren. Het
maakt hem ook melancholisch,
meer bespiegelend, poëtischer.

Bezinning lijkt een steeds
grotere rol te gaan spelen in zijn

programma's. In de schaduw
van de dood is alles onzin, zegt

hij in z'n nieuwste show.
De meester van de conference
over troost, geluk en liefde. En

natuurlijk over de dood.

Ze braken de tem bijna af, Jaar in Hel-
mond. Zo leuk was hij - Youp, de stcr. Zo
raak en 7.0 gevoelig. :-'har na de ovatie cn
Je bloemen is hij in het kale [i..:hr van Je
kleedkamer ineens een kleine man op een
SToei, eenzaam, witjes, handduek om de
nek. moe. I lij grefr een stevige handdruk:
'Youp van 't Hà.' Het klinkt onbedoeld
grappig, of zou de koningin zich ook
voorstellen? of de paus? Hij klokt l'cn
glas water weg, en nog één. 'Vond je het
leuk?' wil hij weren. Leuk? Is dat het
woord voor de ontroering, de lachkramp
en de huiver die hij me de afgelopen paar
uur heeft bezorgd? :\1aar hij wil het we-
ten. Net zoals hij een paar dagen later, tij.
dens het interview, wil weten of ik het ge-
zellig vind. We zitten in zijn hescheiden
suite ("de mooiste hotelkamer van :'vlaas-
trichT~), waar heT zomerse rumoer van
heT Vrijthof door heT open raam naar
binnen waait, en nemen zijn grote the-
ma's - Het Leven en De Dood. door. Ge-
zelli~? Hoe noem je een ontmoeting met
een man die gruwt van de middelma,u,
ledt bij heT sprankelende, hunkert naar
het grootse? 'Ik hoop daT ik een beetje
kan schudden aan mensen,' zegt hij over
ûjll gedrevenheid, 'dat ik aan hun zeker-
heden l_aag.' Gezellig is het woord niet.
~tees1cpend, maar daT klinkt weer 1-0

overdreven.
"Léd!~ zegt hil krachtig, "en lááT je nieT
leven. ~ Hij is opgeSTaan om STOom af Te
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Verbazing, twijfel, verbijstering, woede.
Emoties die sinds jaren zijn gereedschap zijn,
zijn handelsmerk. Maar er is iets aan
toegevoegd: de ontroering, de rust en ook
wel de ironie.

blazen - "ik moet altijd effe lopen~ - na
("en hele tirade owr de 'leikerds'; de men-
sen die niet durven leven, en die het liefst
uok anderen beletten het leven te omar-
men. Zijn stokpaardje. ~Een vriend van
mij is nu voor maanden aan het rri,en. Ik
snap dal zó goed. Hij is getrouwd, dus
dan krijg je reacties als: 'En laat hij lijn
HOUW dan vijf nlaJnden alleen:" Ja, dat
dOl.t hij. Goed gezien! Maar misschien
wordt een mens dJar wel veel interessan-
ter \'an dan van vijf maanden - 'rrusten,
kusje' - met je reet tegen elkaar Han sla-
pen." Youp op 7'n hese Kriti,t"h, gl'drl"
ven, amusant. Niet veel anders in het echt
dan op de planken. ~Ik leg altijd, ah ie-
mand met e("n plan komt: 'I.euk, moet je
durn!' Een h("("qc loil' dt' l,h'rl' m,Jg toch
wel? .\laar je h("bt ("Took dil' hct niet al-
lccn zdf kwijt zijn, maar dil' het l'r ook
hij hun vrouwen kinder("n uit geramd
hehhen. Of andersom: vrouwen die het
hij hun man vefllictigd hehhen. Als ik
hoor dat dat soort t'<.:htparen uit elkaar
gaat, roep ik altijd: 'Goed zo!'" Hij haalt
nog twee flesjes fris uit de minihar,
schenkt bij en ontspant lich. Zachter:
".\1cnsen die ècht \'erdriet hehben, die
hoor je bijna nooit ,eiken. Die maken er
nog wat van, op hun manier. ;\taar die
echtparen, die altijd in een vrrwijtende
sfeer mrt elkaar leven. (Zrurslemmetje):
'Hij is er nooit'. liet gaat heel stilletjes,
hed stiekem, met kleine gemt'ne opmer-
kingl'tjl's. En ze hehbrn lich van elkaar
Jfhankclijk gt'maakr. Hrhhen een enor-
me angst nmr de af(ain', angst dat de één
goed met it'mand anders kan opschieten.
Soms zie je mensen zo worden. Ondt'r in-
doed van elkaar, van hun werk, van de
huren. Da'Hbij heh ik zo vaak het gevoel:
mag het ietsje meer ziJn? Mag het leven
wat groter zijn, al~jeblieftr
Ikt elkaar niel~ gunnen, her overal op af-
dingen, het alles IWlTekke1ijk willen zien.
Gèk wordt hij ervan. ".\kt mijn boeken
merk ik het ook. Die lopen heel goed, ik
lig me! stapds hij de I)runa. Maar laatst
legt iemand: 'Jij hent natuurlijk niet een
eehtl' schrijver.' 'Net,,' zeg ik, 'dat hen ik
ook niet. Het zijn stukjes. ml'er niet.
.\bar zijn het geen leuke stukje~ d,lIl!'
'Ja, her zijn wclleuke stukjes, maar .. : En
dan komt er weer wat. \'\'at zoek ie nou,
denk ik dan, wat wil je nou? Het is dar.
zelfde benauwde sfeertje dat ik uit mijn
jeugd ken van die hockeycluh)t's onder.
ling. 'Waar hockey jij? IHár? Nre toch~'
(;isteren at ik na de vuorstelling in een
restaurant. bij een kok die ik toevallil;
heh leren kennen. Hij kan heel g<ll'd ko.
ken, hij heeft ook l'en ster, l'n dit' man
zegt altijd zlilke aardige dingen over an-
dere koks. Dat vind ik een kuke man.
Het is zoveel leuker als je kum genieten
van wat anderen kunnen."
Op dl' vraag na,lr zijn motivatie, de hron
waaruit hij put, 7.egt hij: "Het eenmalige
Iewn dat ik heh. Dat wil ik niet laten ver-
slonzen, daar wil ik niet makkelijk in
worden. En ik vind dat t'r n'rdomme iets
aan de hand is. Ik heh ma:1T et'n jaar of
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zestig, zeventig, hooguit tachtig die we-
rdd in handen een béétjt'. Dan wil ik
daar een heet je aan sjorren. Dit' wert'ld
gaat straks weer door naar m'n kinderen
Anna en Julius. \,Xlatdóe je daar nou mee?
Al die bossen llie maar doodgaan, al dil'
twijfels." Hij strijkt met heide handen
door het dunne ha'IT. Rukt wat aan het
gordijn, dat hem niet ver genoeg open
kan zijn. Bent'den, op het plein, klinkt
meisjesgelach, O\'erstemd door startendt"
brommCTS. "Daarom hou ik ook van die
TOUrneeS,daarom hou ik van die hotelka-
mers. Ik zit hier IJU alweer te denken over
mijn volgende programma en daarin zul-
len TOchwerf een paar grute thema's, dir
mijn levrnsmono zijn, aan de orde ko-
men. :-':atuurlijk i~ ht't allemaal een drup-
pel op de glot'iende plaat, maar is dat t"en
rt'den om dan maar helemaal niets te
doen: Ik geloof dat ik ongeveer de enige
hen in ~ederland die nog een stem hedt,
die af en toe een beetje uitschreeuwt bo-
ven dil' kakofonie van dingen die wc alle-
maal maar normaal vinden:'

Jij hent voor hed veel memen een soort
vriend geworden, een ouwe hekende.
"[ht vind ik ook wclléuk. Als ik merk
dat ik mensen voor een deel troost met
lil'djl'S al, '\Vaarom gaan de verkeerde
mensen dood?', dan denk ik: ja, het en-
thousiasme \',lIl mijn publiek is ook een

Mensen die echt
verdriet hebben,
die hoor je bijna
nooit zeiken.
Die maken er nog
wat van, op hun
mamer.

beeqe de henzinc voor mijn motor. Ik be-
sef ook zo goed dat ik een prachtig leven
heb. Dat ik niet in de fahriek sta. Ik hen
niet 7.0'n godsgcloveT, en waar ik het ta-
lent vandaan heb weet ik likt, Illaar ik
moet t"r toch iets mee doen. Dat zit ook in
mijn opvoeding." Een ,treng katholiek,
Gouis ncst. Acht kinderen waarvan zes
jongens, opgrot'iend in de jaren zestig.
Dat het daar wekens knetterde, laat zich
radt'n. "'\l3ar," zegt Youp, "'ze waren

heel rechtvaardig. Ik kan mijn ouders
achteraf niet betrappen op dingen zeggen
etl niet duen." Voor zijn vader had hij ren
diep respect. "Die man heeft een paar
dingen gezegd in mijn leven waarvan ik
zo vaak denk: wat had hij dat gOl'd door,
dir ouwe. Ilij l,at in de bell'ggingen, en ik
vroeg hem erlls: 'War is nou ren goeie be-
legging?' Torn zei hij: 'Een goede nacht-
rust. Daar moer je hij alles maar eens aan
denkl'n: hij de liefde, bij het kopen van
een huis, hij het kiezen van je werk, bij
het kiel.rn van je vrienden.' En ik slaap
inderdaad waan7.innig goed. Een gUl'de
I/achlmst. Ik ken 7.m.t'e! ml'o<;en die gern
goede nachtru,t hehhen. Door teveel
hooi op hun Hlrk, door een slecht gewe-
ten, door ... Zo'n kleine wijsheid! Hii
was zakenman, hij was veel weg. Als hij
's avonds laat thuiskwam hoorden Tom-
mie, mijn jongste hrorrtje, en ik mijn
moeder beneden tegen hem 7,t'ggen: 'Laar
le nou', maar dan wisten wij al dat hij
dat niet deed. Hij zei tegen haar: 'Ik ga



even een ander nverhemd aantrekken', en
dan kwam hij de trap op. Je hoorde hem
snuiven. mijn vader snoof altijd halver-
wege de trap - en even later ging bij ons
de deur open. In miJn herinnering kwam
hij minimaal een uur bij ons litten - ver-
halen vertellen. Rare verhalen, die hij al.
[emaal verzon en dat wisten wij ook. Hij
had uiteraard bij Ajax gevoetbald vroe-
ger. dat soort dingen."

Ze zijn allebei kort na r[kaar gestorven.
Zijn vader vorige lomer, lijn moeder in
januari. Youp: "'Het is gek, als je ouders
dood zijn. Zij waren dl' binding tussen de
kinderen ondrrling. Als wij naar vader
wegingen, vertelde hij bijvoorbeeld:
'frank lit in Praag'. En ik vertelde hem
dat ik rrn wrek in ~1aastricht was ge-
weest. Dus als Frank bij hem kwam, lei
hij tegen Frank: 'Youp heeft net een weck
in Maastricht gezeten'. Dat soort dingen.
Je belde elkaar, je ging bij ze langs, je
hield een oogje in het zeil. Die zorg is nu
over en dat is heel raar. Het ouderlijk
huis is ook verkocht. Na tweeënveertig
jaat. Toen ik laatst in BussUln sprelde,
kwam ik Bussum binnenrijden rn ik
d:Kht: ik ga even bij le - ik ga even wát?
Ik ga even niks meer. Ik heb niks meer te
zoeken in dat hele Bussum. Toen ben ik
nog wel ., avonds, na dl' voorstelling,
langs mijn huis gerrden. Er stond et."n
hed groot bord in de tuin: 'Hier \'er-
bouwt .. :. Ja, 7.0gaat het, dacht ik. Zo is
het. Dat is het enige in het hele [even

waar niet aan te tornen valt."
Zowel bij de dood van zijn vader als van
zijn moeder had hij één troostrijke ge-
dachte: ze hadden tenminste het gduk ge-
had nooit een van hun kindaen te heb-
bell moeten begraven. Youp: ~Er was
zo'n requiem-mis, beide keren, en om
m'n ouders een ple7.Îer te doen, liepl'n wc
met les jongens in zo'n gehuurd jacquet je
en mijn twee wsjes mooi in het 7\vart.
Vijfenn\.inrig kleinkinderen, allemaa[
met bloemen. En geen toespraken. geen
verhalen. Want iedeteen heeft toch zijn
eigen berld, zijn eigl'n herinneringen. Ik
heh ook tegen m'n vrouw Debby ge7.egd:
als ik ooit ovetlijd, dan wil ik niks. Bek-
ken dicht. \X'e1komen, maar ga maar ge-
woon ren uurtje naar mooie mUl-iek lui-
steren. Laatst ~tierf de vader van een
vriendin, zevenentachtig en een ongeloof-
lijke Chopin-fanaat en Ruhinstein-be-
wonderaar. Dus werd er een half uur
Chopin gedraaid. Die paar nOCtLlTOe'S-
prachtig. Later lei ielll;lOd: 'Jammer hè.
dat cr niks gelegd werd'. :\'ee, prachtig
juist, dacht ik. Zevenentachtig jaar, wat
moet je daar nou nog aan toevoegen?~

:-.Ja de dood van 7ijn ouders heeft hij
~toch wel naar buiten ûften kijken, een
maandje lang~. Youp: "We hebbl'll ook
veel \'erdriet over 7,egehad. Ze zijn alle-
bei erg ziek gewerst. ~tijn moeder was
een bloeiende VTOUW.echt een beautr. een
schát. En in het begin dacht ik: ik hou ge-

woon die herinneting aan vroeger. Maar
dat is dus niet gelukt. Vier jaar rolstoel is
toch te bng om te vergeten. Nee, cr was
niet wveel troost." Stilte. ~Ik heh in die
tijd ook dat nummet over Alzheimer ge-
schreven." Staat op en [oopr naar dl' had.
kamer om zijn neu~ te snuiten. Roept van
daaruit: ~Vind je me niet netjes. met miin
~tropdasje?"
'In de schaduw van de dood is alles on-
7jn" zegt hij in zijn nieuwste show. En:
'Leven is niets anders dan niet willen ster-
ven.' Nee, hij wordt cr met de jaren niet
milder op. f\1inder cynisch dan? Ook
niet. OL? "Je wordt anders. Zrker als je
kinderen krijgt. Dan ga je ren bretje klei-
ner naar de wereld kijken. Je ziet opeens
mensen harder rijden in de hinnenstad,
want nu staat cr iets naast je op de stoep.
Vroeger dacht ik alleen: Jezus. man. Ie
lijkt wel gek. Nu denk ik: llil!~

Vader worden en je ouders verliezen. Het
is een natuurlijk proçes. waar hij ook
mee is opgC\'oed. Toch grijpt het hem
meer aan dan verwacht. "Dat cynisme
was een soort handelsmerk van me en dat
valt nu toch wel een hretje uit mijn po-
ten. Zonder daar nu meteen zo'n relative-
rende veertiger van te worden. hoop ik.
Dat is mijn groot~te ang~t." Spedt: "Zo
eentje die tegen de jongeren zegt: 'Deden
wij dat nou vroeger ook?' (Boos): Ja, dat
dedrn wij ook, lil[, en dat weet je heel
goed, dat je dat (Jok deed! En dat ic:der-
een helachelijk was en gek. Natuurlijk.
A[s je twintig bent, is iedereen gek en ie-
dereen een ouwe lul." Dan, getemperd:
"Dat neemt niet weg dat ik ren andere vi-
sie op her leven krijg naarmate ik ouder
word. Als Peres en Arafat elkaar een
hand hadden gl'geven toen ik twintig
was, dan had ik gezegd: 'Nou. dat wordt
vrede!' Maar nu ik veertig hen en ze ge-
ven elkaar een hand, denk ik: het zou nog
weleens heel verkeetd kunnen aflopen.
Of zo'n Berlu,coni, die met z'n rechtse
hap in drie maanden tijd opkomt. Hopr-
[00>, drnk ik nu." Even later komt hij er
een bertje op terug: ~Dat handje van I'e-
res en Arafat. Ik heb toch altijd wel iets
van - een soort hoop dat ergens in die
woestijn dar ene groene blaadje begint re
groeien. Dat het toch altijd wel ... Het is
nooit uinichtloos. Gisteren 7.ag ik op de
tele\'isic twee mannen elkaar kussen, een
Kroaat en een moslim. Het kan dus tóch.
Het is iets verschrikkelijks wat ik nu ga
zeggen, echt verschrikkelijk, maar - het is
bij die zes miljoen Joden gebleven, het
zijn cr gelukkig geen twaalf miljocn ge-
worden. Er is hlijkbaar toch iets ... her is
toch ern keer gestopt. Nagasaki, Hiroshi-
ma - afschuwelijk, afgrijselijk. maar cr is
er niet nóg een gevallen. Er is dus toch
een inzicht gekomen."
Toch heeft hij meer oog voor de keerlij-
de. voor de niet te stuiten opmars van het
kwaad. ~De neo-nui's: ze staan er weer.
En wc zijn nu zovcr dat we overal een ca-
mera hebhen staan. Het kind ligt onder
de cameta te sterven. want die camera,
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Niemand weet hoe laat het is
Vannacht in mijn slaap word ik plots overvaflen,
straks komt een auto en die rijdt me kapot
Wanneer zal de dood zijn fiets bij mij slallen?
Wat zal mijn clou û;n, hoe is mijn plot?
Misschien zegt de dokter: 'Meneer, nog twee maanden'
en word ik door een slepende ziekte gesloopt
Men ugt dat dat beter is voor nabestaanden,
maar twee maanden pijn is toch niet wat je hoopt.
Deze dag is de eerste van de rest van mijn leven
Dat denken er velen bij hun ontbijt,
tetwijl ik altijd denk: ik heb nog maar even,
dit wordt de laatste van een prachtige tijd.
Dus moeten we ddnsen en moeten we vrijen,
moelen we 14chen en drinken vol vuur,
lief hou me vast want nu ben ik nog bij je,
tijd is toch geld dus het leven is duur.
En ik merk elke cLlgdat ik me vergis
en dat er dan nog een dag over is.
jij mag niet doodgaan en ik wil niet sterven.
!dat staan onze liefste, denk niet aan ons kind
haar dood zal ons leven voor altijd bederoen
terwijl ze misschien een hemel daar vindt.

Niemand mag doodgaan, niemand verdwijnen,
maar je weet net als ik: er gaat steeds zoveel mis,
met auto's en veerboten. vliegtuigen, treinen,
Niemand weet hoe laat het is.
[s 't vijf voor twaalf, of net half zeven?
Hoeveel uur heb ik nog, of rest mij een kwarlier?
Hoe lang mag ik doorgaan, nog doorgaan met leven?
'k Heb echt geen idee en ik grijp het plezier.
Dus moeten we dansen en moeten we vrijen,
moeten we lachen en drinken vol vuur,
lief hou me vast want nu ben ik nog bij je,
tijd is toch geld dus het leven is duur.
En ik merk elke dag dat ik me vergis,
en dat er dan nog een uur over is.
'k Weet als ik later groot ben en ook bijna dood ben
dan is al die angst niet nodig geweest.
Maar altijd de bangste, altijd die angsten,
maakten mijn leven tot een schitterend feest,
Want we hebben gedanst en we hebben gevreeën.
we hebben gelad,en en gespeeld met het vuur,
God verbood wat we allemaal deeën,
Leef toch je leven als het allerlaatste uur.

Je wordt anders
als je kinderen
krijgt.
Dan ga je een
beetje kleiner
naar de wereld
kijken.
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Ik heb altijd wel iets van - een soort hoop
dat ergens in die woestijn dat ene groene
blaadje begint te groeien. Dat het toch wel
Het is nooit uitzichtloos.

meisje ~emaakt toen ze nog nirt wist dat
ze dood zou gaan. En in dat doosje lag
ook een papieren gevouwen vlindertje."
Hij kijkt me lang en verwonderd aan.
Zegt dan: "\"I/ret je wat zo ráár is? Een
hele rijd larer, rijdt'ns een voorstelling,
vloog er in het hele felle lil:ht van die lam-
pen zó'n vlinder. Die ging op mijn Sl,:hou-
der zitten, op mijn witte overhemd. De
7_aalhichen - en ik moest helemaal niet la-
chen." Drie slokken Cola en hij is rerug
in heT hier en nu. ~Het is natuurlijk hele-
maal niet zo bijzonder: die heesten zetten
zich in die toneelrorrllS, het zijn grwoon
nal:htvlinders, en in her lichT worden 7.e
wakker. :-'-Iaar het fasClnéért wel. Wat mij
aan het hele leven zo fascineert is: straks,
als ik niet uitkijk, ben ik dood. De Stuur-
fout. De hartstilstand. ?'Jiemand weet
het, dat vind ik juist heT mooie. Als je
doodgaat, dán weet je het. n

Zo komt renslotte ook het geluk aan bod.
Wat betekent dat voor hem? Enthousiast:
"Geluk? Dat wa, bij ons vroeger. dir
pr;H:hri~e avonden in dat grote gezin.
Lang aan tafel zitten, eten, praten, la-
I:hen. Dát was geluk. En ik zie het nu ook
wel bij mijzelf thuis. Gewoon die kinde-
ren in die badjassen aan die sjoelbak.
'Breng jij mij zo naar bed, pappa?' 'Ik
breng jou zo naar bed, lieverd: 'Doe je

dan weer ... ?' 'Ja hoor, die doe ik weer:
'En ga je dan ook weer eng doen:" 'Doeo
•.••'e ook weer eng.' Dat is geluk. Op dat
moment ben ik de meest burgerlijke
klootzak van allemaal en heb ik het pri-
ma naar mijn zin. En zo kan ik ook met
mijn vrouw door Frankrijk trekken. Dan
heb ik het ook prima naar mijn zin. Weer
je, ik denk ook - de meeste liefdes gaan
niet kapot door een gebrek aan liefde,
maar door ern gebrek aan vriendschap.
:-'-lijn vrienden kunnen zo ollTzettend la-
chen om mijn zwakheden. Als ik iets
stoms gedaan heb - de tv uit mijn poten
laten vallen, dat soort dingen. En ik vind
her zó leuk als ik merk dat iemand van
mijn Zwakheden houdt. Liefde en vriend"
schap, dat is zóiets - het is een chemie die
nirt te bevatten is. Het valt niet uit te leg-
gen."
Grluk i, ook, voor een deel, een kwestie
van kie7-cn. Voor een deel, want hij IS in

een krottenwijk geweest, vlakbij Nairobi,
in Krnya, rn daar durf je her woord 'kie-
zen' nauwelijks in de mond te nemen.

Youp van 't Hek: ~Daar wonen een mil-
joen mensen en die wonen in dozen. De
dozen van wasmachines. Om dr drir do-
zen was er t.'en doos met een kruis erop ge-
tekend: een kerk. Als je 70 opgroeit. kun je
moeilijk spreken over 'kielen'. Vergelijk
dat eens met iemand die, zoals ik, in Se-
derland wordt geboren en dan ook nog in
het Gooi, bij een vader die het zeer voor de
wind ging. \X/at kun je dan nog zeggen
over kiezen? Ik, die zestien jaar lang iedere
zomer een maand naar Egmond aan 7..ee
ging op vakantie. Of mijn kinderen: gebo-
ren in een grom huis in Amsterdam en in
de lomer zes \veken naar de kust. Dat heb
je allemaal niet gekozen, maar die mazzel
heb jr al wel. En daarna gaat het er om:
war doe je met wat je hebt: •

De Zandloper

Vlak na zijn geboorte is hij vertrokken
richting de altijd magnetische horizon
en ondertussen loopt hij al zo'n kleine
vijfendertig jaar door de woestijn
van fata morgana naar fata morgana
was hij vroeger onderweg
naar een volgende fata
dan wist hij niet dat het er eentje was
anders was hij wel omgekeerd
inmiddels is hij oud
en wijs genoeg
en weet hij het
hij is onderweg naar een nieuwe
maar hij keert niet om
omkeren is zinloos
hij zal dan vijfendertig jaar terug moeten lopen
om oud en eellzaam bij het begin te komen
en te beseffen dat het zinloos was
dus hij loopt door van fata morgana naar morgana
met de doodstille hoop
dat die ene er geen is
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Brian Keenan zat viereneenhalf iaar als gijzelaar gevangen in Beiroet,
vaak onder de meest erbarmelijke omstandigheden.

Toch liet hij zich niet klein murw maken. Hij schreef een boek over
zijn gevangenschap en over de verschillende fasen en emoties die hij

tijdens deze periode doormaakte. Vooral de buitengewone
vriendschap die er tussen hem en de Engelse gegijzelde John

McCarthy ontstond, hield hem op de been. En dat terwijl ze uit totaal
verschillende werelden kwamen.

Over de kracht van vriendschap, en een sterke overlevingsdrift.

door Simone Jacobus
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Een duivelse koestering in Beiroet

Brian Keenan hebben ze
niet klein gekregen

In penihele en uitzonderlijke situaties
kunnen mensen zich tot krachtige per-
soonlijkheden ontwikkelen. Een n1l'nS
hlijkt soms dan oplTns \"ccl meer te kun-
nen \"crdurcn dan hij zelf ooit voor moge-
lijk heeft gehouden, zijn uithoudingsver-
mogen is vele malen groter dan menigeen
zou vermoeden. Een dergelijke krachtsin-
spanning is waarschijnlijk toe te sçhrij-
vcn aan het instinct, de drJng om te ovef-
leven. Hierdour is de men, bereid veel,
misschien wel het onmogelijke te duen.
Dat is (Jok de ervaring van d", Ier Brian
Keenan die vicrcnccnhalf jaar als gijze-
laJT in Libanon gcvangrll zat en zijn he-
\"indingen vastlegde in nrt ademhene-
mende hoà 'Een duivelse koestering'.
Het onderwerp van zijn noek, zo stelt
Keenan, is "dat mensen in onmemeliike
omstandigheden groeien en hun mens-
zijn verdiepen, In het aangezicht van de
dood, maar niet vanwege de dood, gaan
ze ineens hartstochtelijk leven, overwin-
nen z_ede wanhuop met krankzinnige hu-
mor," Keenan tekende zijn relaas op als
onderdeel van een langdurig genez.ings-
proces, maar ook - om met D,II, Lawren-
ce te spreken - om zijn misselijkheid uit te
kotsen.

De 01ltHlering was simpel. Op 11 ilpril
1986 werd Keenan hij z.ijn huis door vier
mannen opgewacht die hem een auto in-
duwden. Hij werd overgehf<Kht naar een
gehouw, waar hij in een kleine henauwde
ruimte terechtkwam, slechts bestaande
uit vier hetonnen muren en een veldbed.
Geregeld werd Keenan door z_ijnontvoer-
ders, fundamentalistische Sjii'ten, onder-
vraagd, Hij kreeg drie keer per dag eten,
maar zag gn~n enkel levend wezen omdat

hij z.ichzelf moest blinddoeken voordat
één van de ontvoerders de cel binnen-
kwam. WH hoorde Keenan de Stelllnwn
van andere gevangenen in het gebouw.

De situatie waarin hij gedwongen te-
rechtkwam, was cr een van vele para-
doxen. Geboren en opgegroeid in Relfast
werd hij in 1986 ontvoerd ('f) gegijzeld
door moslim-fundamentalisten die dach-
ten dat hij een Engelsman W,lS. Voor een
Ier op zich al een enorme helediging.
Tijdens zijn gevangenschap ontdekte
Keenan dat niet alleen de westerse gijze-
laars gevangenen waten, maar ook dege-
nen die hen moesten hewaken. [n zekere
zin, z_osteil K('enan, waren de bewakers
afhankelijk van de gijzelaars. De ultieme
paradox . .\-laar er zijn nog meer tegen-
stellingen. Na zes maanden isolatie be-
landde de Ier in de cel met de Engelsman
John fl-kCarthy, een televisiejollrnalist
die in Beiroet was om een televisierepor-
tage over de verdwijning van Keenan te
maken. McCarthy dil' tot de Britse lIP-
perclass behoorde l'n een verleden van
dure kostscholen kende, was in veel op-
lichten de tegenpool van Keenan, de ar-
beidersjongen die op eigen kracht Engel-
'C en Amerikaanse letterkunde studeerde.
Ondanks de versd1illcn wetden de twee
goede vrienden, elkaars steun en toen'r-
laat, Keenan schrijft: "De buitengewolle
band die zich ontwikkelde tussen Joht) en
mij was niet zomaar een verhintenis van
twee afzonderlijke mensen die in een do-
delijke wervelwind gevangen waren, Het
was ook de verhintenis \'an onze meest
innerlijke persoonlijkheden (-} op een
manier die wc diep in ons hart misschien
allemaal nastreven. ~ Even later an:lly-

seert Keenan; ••John en ik nntdekten niet
alleen een liefde voor elkaar die on7e ver-
schillen en achtergronden overstt'eg,
maar ook n'n hernieuwde liefde nJur Je
wereld en Je mogelijkheden ervan."

Op indringende wijze beschrijft de Ier de
diverse fasen die hij in deze periode \.an
solitaire gevangenschap doorliep. In het
hegin was er de ontkenning, iets d,n veel-
vuldig voorkomt wanneer iemand met
een traumatisl.he overgang te maken
krijgt. Kel'nan: ~01ltkenning is vaak n'n
noodzakelijke fase in het aanpassings-
proces, Ontkenning geeft ons de tijd om
ons even terug te trekken uit de werke-
lijkheid, geeft 011l-einnerli[k(' krachten de
tijd om zich te hergroeperen en te herstel-
len, om te Iwginnen met de verwerking
van het verlies u.u ons is opgedrongen, ~
Vervolgens waren er momenten van on-
geloof, depressiviteit en woede, Keenan:
"Dl' kwaadheid die ik zo heilzaam had
gevonden hij hl't overwinnen van de
wanhoop om mijn hulpeloosheid, ging
langzaam over in l'en stompzinnige woe-
de, een soort razernij die een grotere straf
was, pijnlijker was dan een afranseling
zou zijn geweest." Daarna angst, paniek
en onafgehroken gehuil. Keenan memo-
reert emotioneel: "Ik zak weg in uitput-
ting en zwaarmoedig gesnik. Vele malen
denk ik aan de Jood, bid erom, kijk er-
naar uit, jaag ,jjn hartstochtelijke kus
na,
Als een rasechtt" en koppige lrishml1l1
deed Keenan wel pogingen tot verzet.
Om zijn totale Jfl.Otldl'ring tl' doorhre-
ken, vroeg hij om kranten, om nieuws,
Deze eis zette hij k"Kht bij door een hon-
gerstaking, \'an oudsher een machtig wa-
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Beeld van Beiroet in 1989, lOen Brian Keenan er gevangen zal

Zeventien keer werd hij in de
kofferbak van een auto verhuisd.
Een angstaanjagend en verstikkend ritueel.

pen van Je Ierse zieL liet verstrilken van
dagen van owrschilligheid door de hon-
ger sterkte de wil van Keen,.m. Hij was
vasthesloten nier toe te geven. Uiteinde-
lijk hehaalde hij een kleine m-crwinning.
Hij bedacht ook allerlei pbnnen om te
ont,nappen; deze waren weliswaar te
hoog gegrepen. maar ze hielden Keen:1I\
wel bezig. Ook com:entreerde hij zich op
famasieën, herinneringen en het dichten.
In 'Een Duivelse koestering' is ook een
aamal van zijn gedichten afgedrukt.

J',rian Keenan maakt de loer tevens deel-
genoot van zijn gedachten over wat het
voor een mt'ns betekent om zijn menst"-
lijkhcid te verlit"zen en in een 'dierlijke
staat' te moeten leven. I lij vraagt zich af
wdke verschillen er zijn tussen tamme en
wildr dieren. Zijn conclusie is dat een
wild dirr, onbevreesd en dapper, in een
consume staat van opmerkzaamhrid en
paraathrid lerft, terwijl een huisdier geen
beslissingrn hodt te nemen, zdfs niet bn
nemen. Keenan was als een dier in een
dit'rentuin. "Ik llt'gon te hcgrijpen hoe
het komt dat zoveel dieren in gn'angrn-
schap niet parrtl. En daarmee begon ik
mijn eigrn woede te begrijpen over mijn
impotentie, nvrr de onma,ht van mijn
vlees,"

Na z_esma,mden werd hij in de kofferhak
van een auto naar een amirr onderkomen
overgehracht. Dir transport was zoals al-
tijd een angstaanjagend en vrrstikkend
ritueel. De gijzelaat lag opgerold, ge-
blinddoekt en met een minimum aan
zuurstof in de koffrtbak en wist nooit
hoe lang de tocht ging duren. Dit ritueel
heeft Keenan maar lief.a zeventien keer
morten meemaken.
In ziln nieuwe ,cl ontmot"tte hij John .\10.:-
Carthy. Ern mentale opsteker. Plotseling
had hij een gesprekspartner en een
vriend. Onduidelijk is waarom de term.
risten beslotrn Keenan en .\kCarthy sa-
men in Cl'I! ,el onder te hrengt:n. De En-
gdsman en de kt geloofden aamankelijk
dat het te maken had lllet een spot"dige
vrijlating. Ze zouden nog vier jaar met eI-
Llar doorhrengen,
Die rerste plek waar Keenan en ,\,tcCar-
thy verbleven, was een paradijs vergde-
ken bij het volgende st;ltion, een ved te
klcint' ruimte waar ze niet konden lopen
of staan en dus ook geen gynmastieko...fe-
nin~en konden doen, Al liggend hielden
ze oeverloze gesptekken over politiek en
literatuur en stortten ze z.ich op een do-
minosprl dat de terrori.,ten hen h,ldden
gegeven, [n bijna al1e onderkomens waar
Keenan en .\1cCarthy gevangen laten,
waren de s;lnitairr voorzieningen pover,
was het eten slecht en eentoni~, kroop
ongedierte rond, Ook onthrak ht"t hen
aan dke llledische verzorging. Tot'n Kee-
nan langdurig oorpijn had, weigerden de
ontvoerders hem medische hulp. Pas na
een list werd hij meegenomen naar rrn
arts die hem een antibiotica-kuur voor-
schreef. Een paar maanden later werd
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KCl'nan gndd door buikkrampen, Da-
gt'n aehtneen kon hij nauwelijks eren,
poepte hij zichzelf onder en gilde hij van
de pijn, zondn dat de terroristen iets de-
den, Dankzij de goede zorgen van .\-Ic-
Carthy herstelde KeeJlJn.

Ze werden ook regelm;ltig geslagen. Kee-
nJn: "Hoc meer ik werd geslagen, hoc
sterker ik leek te worden. Het was geen
spirrkracht of lichamelijke sterkte, maJr
een vastbeslotenheid om nooit te zwich-
ten voor die lui, om nooit angst te tonen,
me nooit klrin te maken tegenover ht'n. ~
Op ern gegr~'en ogenblik belandden de
Engelsman en Ier in een bijgebouw van
een boerderij, in de heuvels buiten Bei-
roet. VanJf toen "'erdrn ze niet alleen ge-
blinddoàt, maar ook geketend. Ze heh-
hen biina dtie jaar aan kettingen vastge-
Irgen, ongracht of ze verbleven in een
ruimte die hrt predikaat varkenskot ver-
diende of in een rcJelijk luxueuze kamer
met een heuse hadkamer.
Tallo/_e m;lkn spraken ze over \'Iuchtpo-
gingen en hed;Khten ze scenario's hier-
voor. De \Tijht"id kwam echter net zo on-
verwacht en plotsding als lil' gevangen-
"hap was gekomen. MijmrTend zegt
Kecnan: "Het komt, z_oals alle dingen die
een leven veranderen, moeten komen:
onaangeko.ndigd, ~ Keenan en !l.IcCarthy
zaten samen met Frank Reid in eell ap-
partement in Beiroet, waar ze al een veel

betere behandeling kregen, toen de Ame-
rikaan als eerste kon vertrekken. Zijn
vrijlating betekendt: voor Keenan en .'vlc-
Carthy een oppepper. Kort daarop was
het de heurt aan Kecnan. ,'vlt"t moeite
stemde hij met zijn vrijlatin!-t in, want hoe
vrij kan et'n mens zijn wanneer hii zijn
andere helft, vastgeketend aan de muur,
mot"t achterlaten? .\bar ook .\kCanhy
wrrd niet lang daarn<l vrijgelaten.

Opmerkelijk i, dat Keenan, terugkijkend
op deze m;lrtrlendr jaren, weinig wraak-
gevodens kent. Toen hij in de auto lat
meI de Syriërs ,Ian wie hij door z.ijn ont-
voerders werd overgrdragen, voelde hij
zich kalm, berustend, zdfs onaangedaan
Joor alles wat er was gebeurd. Gren
woede o\'rr de verloren jaren, gl'cn haat
over het hem aangedane onrrcht, geen
voornemens om degenrn die hrm en de
andere gijzelaars (van wie de Framman
.\Iil'hcl Seurat en dl' Amerikanen I.eigh
Douglas en Peter I'adfield werden ver-
moord) dit alles hadden aangedaan te la-
ten straffen. De teneur van 'Een duivelse
koestering' is bcrusting en kracht, Brian
Keenan hebben 1-eniet klein gekregen .•

'Een Duivcl~e koestering' door Brian
Keenan, Amsterdam (Nij~h & Van Dit-
mar) 1993. Prijs: f 39,90.



Gesprek met milieu-activist Ricardo Navarro uit EI Salvador

, ,•
'-

Als je
vecht
voor ;',\.,

verandering, doe je dat
omdat je een droom hebt

door Kario Anema

"EI Salvador is een zieke samenleving. Het leven is er moeilijk," zegt
Ricardo Navarro (42) tijdens een kort bezoek aan Den Haag.

Hij staart uit het raam, alsof hij zo de droge ontboste berghellingen
kan zien liggen, de verkeerschaos van de Salvadoraanse hoofdstad

ondergaat of de giftige stank van het water ruikt
als hij 's morgens een douche neemt.

Hij is directeur van de milieu-organisatie Cesta, die met
verschillende projecten het milieu én de sociale situatie van de arme
bevolking wil verbeteren. Hij voert discussies op radio en televisie,
leidt campagnes en ontwikkelt aan de fiets verwante technologieën.
Ricardo Navarro: "De ecologische strijd ismijn leven. Het is een

intensieve en extreem opwindende strijd. Als we het in EISalvador
over ecologische problemen hebben, dan praten we over zaken van
leven en dood," Een gesprek met Navarro over zijn motieven voor

zijn strijd voor een beter milieu.
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Ricardo Navarro promoot de fiets in
plaats van gecompliceerde high-tech.
Het gaat hem om een levensstijl.

In El Salvador hebben de mili~u-prohle--
me-n e-e-n dieptepunt wcl bereikt; 80%
van de- oorspronkelijke bep;f(leiin~ is ver-
nietip;d, driekwart van het land lijdt on-
der erosie, en wat~r, voedsel en lucht
sterk z.ijn verontreinigd. De- voornaamste
doodsoorzaak van kleine kindt."rt."n zijn
7.iekten van d('"luchtwep;en door lu<:htver-
ontreiniging. Tweede dood,oorzaak 7.ijn
maag- e-n darminfecties door vervuild
water en voedsel. Na\.arro noemt hen
stille doden - geen doden die het nieuws
halen,
\XTiler iets verand('"ren, dan 7_ijnvoorlich.
ting over het milieu en participatie essen-
tieel volge-J1s Navarro. Ondanks de zeer
slechte economische situatie van de mees-
te mensen, krijgt hij die- medewerking.
~Mensen voe-len zi~'h juist enorm ht."trok-
ken. Want de ecolop;is~'he problemen zijn
grote maatschappeliJke problemen ge-
worden - het is ni('"t zoa]<; in ;-';ederland
waar je mellS('"n enthousiast moet maken
voor bijvoorbeeld r('"erc1ing. In El Salvador
woon IC náást de afvalhoup, het pro-
hleem is direct aanw('"lÎg. leders persoon-
lijk leven is erbij betrokken. Het g,lat On1
hun eigen, dagelijkse ervaringen. Vraag je
in t'en willrkeurig dorp wat zij als pro-
bleem ervarrn, dan krijgt Ie als ant-
woord: watrr. Alleen al in de hoofdstad

d,lalt het grondw;nnpól jaarlijks êên
meter. Als w('" in El Salva dor over ecolo-
gie praten, praten w('" over zak('"n van le-
ven en dood. Over water en lu<:ht - de ba-
sis van hrt bestaan. O\.er oJlvru..:htbaar
land door erosie. De voorwaarden die Ie.
ven mogelijk maken, worden vernietigd.
Dan krijp; je wel de steun van de mensen.
Je móet iets ,lan de problemen doen want
het is je eigen levcn dat op het spel staat."

n,1t is t't'n helangrijk verschil met de mi-
lit."uproblt'TI1t."nin Europa, zegt Navarro,
)'Iensen ervarrn hier milieuproblemen
nog niet als et."n macuschappt'lijk pro-
bleem. ~aruurlijk, overal zijn t'r proble-
men al, de dunne ozonlaag, zure rt'gen,
verlies van biologiso:he diversiteit.
~.\laar,~ zep;t hij, "in Europa ziet nJt."n
e..:ologi('" eerder als iets aardigs om jt' bij
betrokken te \.oclen - terwijl het tegelij-
kertijd toch wel vcr van mensen afstaat.
Het raakt niet echt hun dagelijks leven.

Ilt't lijkt meer een luxe-onderwerp. jL'
ziet d'Hl ook groepen die opkomen voor
on.hidn'('r1, die zich heperken tor het hr-
houd \.an bomt'n en hlot."men, maar ver-
geten dat Je mensen zèlf ecologische we-
z.en, zijn en dat zij deel zijn \'an h(,t mi-
lieu-problt'em dat men moet oplossen, Of
we- hebhen ht't over de schoonheid van
een bos. In El Salvador daarentegen gaat
het over de basis van het brstaan. EI Sal-
vador is erostig ziek. ~
,\bar, Octoop;r ;-';avarro, bij de Salvadoraan.
se overheid is er geen hewustzijn, geen
wil om Îl'tS ;un het milieu te doen, De
oVl'rhl'id vertegenwoordigt de machti-
gen: hun ~.oornaamste doel is om hen rij-
ker te makel\. Om wved mogelijk grond
te t'xploitercn voor koffie t."nkatoen mt't
gebruik van veel pesticidt."I1. En door
grootschalig te omhossen. Dat gaat ten
koste van de ecologie .. \1ilieu-wetten be-
,taan alleen op papier. ~I>ie wetten lijn
net ,11,een slang: hij bijt degenen die geen

Bij de foto: Salvadoraanse boeren lIraven een goot voor hef regenwater
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Betrokkenheid is het belangrijkst.
De strijd voor het milieu moet
gezamelijk worden gevoerd.

schoenen hehben. Want een oude vrouw
mt."t haar mand \'01 brandhout op baar
rug wordt aangewezen als oorzaak van
bet onthossingsproblt-cm. .\Iaar die
vrachtwagens Hll gekapte bomen kunnen
hun gang gJ.an. Dit grote verschil in rijk
en arm is slechl voor het milieu. D,lar
moelen we van af. En dat betekent dat
we binnen mot."tt."ndringen in de poli-
tiek. ~

Ricardo Navarro is milieu-aCtivist in hart
en nierCl\. Langzaamaan hegint de over-
heid de hete adem van zijn milieu-organi-
satie tt." voden. Een niet-ophoudt."nJe
reeks onthullingen, demonstraties, dt."bat-
ten en nieuws op radio, televisie rn in de
media dwingen de m'erhrid tot enige
aandacht. Daarbij krijgt Cesta \'eel steun
van dt."brvolking.
:-.:Iermde strijd \'oor water. Overal in het
land verdrogen stroompjes of worden
vuilstortplaats. Onlangs streden dorpe-
lingen fel voor hun water. Het zou uit
hun dorp afgetapt worden naar een nabij
gelegen grote stad. De overheid had de
pijp al gelegd. Daarop groef de woeden-
de dorpshevolking de pijpen uit en
sjouwde met behulp van ossen en tracto-
ren segment voor segment naar het
staJsplcin. "Het was zeer indrukwek-

kend," zegt Navarro, "hoc die acht me~
ter lange, één ton zware pijpen. 200 in
totaal - werdrn \'ersjouwd. Als milieu-
acti\'ist brn ie ern guerrillero van het le-
ven."

"De ecologische strijd is mijn b'en. Ik
reis enorm veel door het land, leer veel
van de contacten met de bevolking, her
werk is afwisselend, intensief en extreem
opwindend. Als je vecht voor verande-
ring, doe je dat omdat je een droom hebt.
Als wc dat niet zoulien hebben, zouden
we niet vechten, Dan lieten we alles maar
begaan." Een droom van nieuwe normen
ell waarden voor het opbouwen van een
milieu-bewustzijn, Want wie praat over
het herstel van hrt milieu, mot>( tegelij-
kenijd zoeken naar her menselijk herstel,
vindt Navarro. De kern van de ecologi-
sche strijd is dan ook om een proces van
mentaliteitsverandering in gang te zetten.
"Ik heb beter zicht gekregen op waar het
in het leven om gaaL Toen ik van de uni-
versiteit kwam, dacbt ik dat een goede
wetenschappelijke methode, een goede
technologie afdoende antwoord kon ge-
ven op een probleem. Natuurlijk heb je
dat allemaal in zekere mate nodig. ~1aar
ik heb vooral geleerd dat het prohleem
ligt in de normen en waarden van men-
sen. Daar ligt dus ook de oplossing. Ver-

andert de mentaliteit dan kan er sprake
zijn van werkelijke ontwikkeling.~

Van huis uit is hij technicus: een werk-
tuigkundig ingenieur. Inmiddels presen-
teert hij zich nadrukkelijk als 'ecologist'
en niet als ecoloog of als ingenieur. \'\'aar-
om voelt hij 7.ich 'ecologist'?
Ricardo Navarro: "Veel mensen denken
dat ik uit de biologische hoek kom maar
ik heb nooit een biologie-studie gedaan.
Vanuit iedere im'alshoek, vanuit iedere
studie-achtergrond, kun je een 'ccologist'
zijn en proht."ren het evenwicht te herstel-
len in het milieu. Een jurist zou dan wer-
ken aan wenen om het milieu te bescher-
men; een huisvrouw zou een tuin met
medicinale planten kunnen hebben; een
priester zou venellen dat de manier
waarop wij met de aarde omgaan tegen
de wil van God ingaat. En ik, als werk-
tuigkundige, Joe bet op een eenvoudige
manier: het promoten van recycling, van
de fiets in plaats van gecompliceerdt."
high-tech. f fC( gaat mij dw; om ern le-
vensstijl - zelf leef ik zeer eenvoudig. Om
'ecologist' te zijn moet je bewust 7.ijn dat
we allen ,'en verantwoordelijkheid heb-
ben voor moeder-aarde, Dat betekent: in
het algemeen belang zou iedereen ecolo-
gist moeten zlln. ~

De el"{llogie strijd verschaft mij \'Cd vol-
doening. Het geen hetekenis aan mijn le-
\'en. Het geen me energie om te blijven
strijden, AI zijn er veel dingen waar je in
je leven vóór of tégen kan strijden, ecolo-
gie is iets waarvoor je blijft suijden. Je
voelt dat die strijd bet waard is. Wam IC
vecht niet voor geld - dat je later mis-
schien wel weer verliest waardoor je le-
ven leeg wordt - maar voor leven: het al-
lerbelangrijkste, •

DiJt optimisme wil hil vasthouden, die
verwachting dat na de crisis een mentali-
teitsverandering volgt, "Op zijn minst
praat men - zowel bevolking als in de po-
litiek - nu over dit SOOfT 7.aken. liet is
gaan leven. Die berrokkenheid is het be-
langrijkst. De strijd voor het milieu moet
gezamenlijk worden ge\'oerd. Met de
overheid, En van dorp tot dorp. Hl't
moet duidelijk zijn dat als we ons ill7.et-
ten voor de natuur dat we dat voor ons-
zelf doen: wij lijden onder water-tekort,
vervuilde lucht en water. Strijd voor over-
leven is een verantwoordelijkheid van al-
len."
Zijn idealisme is ook terug te vinden in
het onlangs gestane project: 'Bos van
Ver7.0cning.' Het idee is om een berg die
tijdens Je oorlog zwaar gebomhardt."erd
werd - waardoor boshellingell 7.ijn ver-

brand - opnieuw tt." heplanten met een
bos van 75,000 bomen. Eén boom \'oor
ieder oorlogsslaehtoffer - voor zowel de
guerrilla's als voor de soldaten uil ber
Salvadoraanse leger 'want links en rechts
ademen dez.e1fde lucht: en we vechten
voor de lucht, bet water en de bomen.'
De bomen zijn er ter herdenking van de
Joden èn tegelijkertijd voor het milieu. In
de dorpen leggen dorpelingen intussen al
kwekerijen aan met zaden van bomen en
spijkeren de eerste naamhordjes op de
reeds geplantr homen.

Navarro is wars van fragmentarisch den-
ken. Als bolist denkt hij lie\'er in grote
verbanden, Zoals bij zijn komende,
grootse campagne {('t's safe the wlI/ur)'.
Hij wil zoveel mogelijk organisaties daar-
bij betrekken, zoals vakhonden, scholen
en hedrijven. "Neem een vakbond voor
buschauffeurs," zrgt Navarro. ~Die moet
niet alleen voor ren goed salaris strijden,
maar ook voor schone werkplaatsen,
schone lucht, en een veiliger rij-gedrag
met het oog op fietsers,
Om EI Salvador te veranderen, hehben
we allerleerst de memen zelf nodig. Het
belangrijkste is niet geld of technologie.
Je kan 20.000 miljoen dollar in EI Sal-
vador pompen en dan nog zal je niet het
kern-probleem oplossen. Want dat heeft
te maken met de levensstijl van de men-
sen. Als mensen veranderen, kan er een
proces op gang komen. Daar richten we
ons werk op. Ik heb cr vertrouwen in dat
we die mentaliteit kunnen veranderen.
Daarhij zijn juist de kleine, praktische
initiatieven waardevol. Dal begint vaak
bij een latrine. Of bii de fiets, Of bij het
recyclen van afval. Het gaat om het aan-
hieden van alternatieven. :-'let voorlich"
ting, Zo kan iedereen kiezen voor erll
duurzame Irvensstiil. ~ •
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Eind vorig jaar verscheen bij uitgeverij De Tijdstroom het lijvige
handboek 'Humanisme. Theorie en praktijk' onder redactie van Paul
Cliteur en Douwe van Houten. Een imposant overzichtswerk van het
hedendaagse humanisme waarin tientallen auteurs hun kijk geven op

evenzovele thema's. Hoe bespreek je zo'n boek?
Filosoof Hans Achterhuis doet een kritische poging.

geeft kaleidos(

Lijvig handboek
over humanisme

door Hans Achterhuis

Toen ik mij een aantal jaren l:c1eden als
bijzonder boogleraar in de humanistiscbe
wijsbel:eerte breed wilde oriënteren in de
humanisti_che levens. en denkwereld,
was er hiervoor één boek voorhanden:
'Grondslagen van humanisme' van J.I'.
van Praag. Dit I:edegcn 0\'Cr7.icht ver-
scheen in 197!L Het was de vrucht van
een levenslange theoretische en prakti-
_che betrokkenheid in de humanistischc
beweging van één ameur. llierin ligt nOl:
stceds de kracht van dit boek. Op allerlci
terreinen en verschiinselen wordt de lezer
een samenhangend perspt'Çtief geboden.
Tegelijkertijd ligt hier ouk een 7.wakte.
Zelfs iemand met zuveel theoretische
kl'nnis cn praktische ervaring als Van
Praag kon her wijd uitwaaierend huma-
nismc onmogelijk in zijn totaliteit over-
zien en beschrijven. Bepaalde deelgebie-
den komen er dan ook hekaaid af. Bo-
vendien is 'Grondslagen van humanisme'
7.onder meer verouderd. De filosofische
cn maarschappelijke coulissen waar Van
Praag ;o;ich hinnen hewoog, waren toch
vooral die van de jaren zeSlig. Die zijn
ondertusscn behoorliik verschoven. Zo
heeft het cxistentialisme pL.urs I:cmaakt
voor het post-modernisme, algemene
maatschappijkritiek cn zelfontplooiing,
voor milieu problematiek cn de discussies
ovcr de tockomst van ue verzorgings-
staat. Ook hct werk van de humanisti"
sche raadslieden is de laatste twintig jaar
sterk veranderd en uirgebreid. Er kwam
een Universiteit voor Humanistiek en de
inhoud \'an het raadswerk kreeg een ste-
vige theoretische steun in de rug.

AI met al bestonden er dus velc redenen
0111een nieuw o\'cr7.i(htswerk te wensen.
Alleen, wie zou dat moeten schrijven?
Twee hedendaagse humanistische vuor-
lieden, Paul Cliteur (sinds kort all:emeen
voorzitter van ht"t Humanisti,ch Vcr-
hond) en Douwt. van Ilouten (rot voor
kon rrcror van ue Universiteit voor Ilu-
manistiek) hebben er samen voor gete-
kend, Ze hebhen <.Luechter als red,Kteu-
ren en niet als co-auteurs g{'uaan. Dat is
l'en gocde hepcrking. Theorie t:n praktijk
van hct huidige humanismt: zijn zo vt"t:!"
vormig dat 7.ij onmol:elijk meer vanuit
één of twee perspectie\'en zijn te belich-
ren. Van Ilouten en Cliteur hebben er
daarom terecht voor geko7_en een !!oroot
aamal ueskundigen als auteurs voor hun
overzi,.;htswerk in te schakelen.
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Hot'zeer de gc'interesscerue lezer uok ge-
baar mag zijn hij deze benadering va11de
twee redacteuren, als rccensem heb ik het
er moeiliik ml'e, \'('ant hoe bespreek je
een overzichtswerk waarin, al, ik het
goed geteld heb, 36 versdlillende aureurs
hun veel verschillende visies gevcn op 32
thema's die variëren van een humanisti-
sche visie op het strafrecht tot n'n vcrgc-
lijking van het Humanistisch Verbond cn
zijn Bdgische zusterorganisatie. die zo-
wd dl" professionalisering van het huma-
nistisch geestelijk werk beschrij\'cn als
el'n humanistisch perspc,.;ricf geven op
'de \"TOUW als ander'? \X'at moet je als re-
,.;enSl"nt in jt: ecmjc mer je eil:en beperkte
invalshoek met een zo bleidoscopi"h
overzi,.;ht? Ik heb ervnor gekozen om
deels intensief. maar ook deels \Iuchtig re
lezen. Sommige stukkcTl meen ik te kun-
nen beoordden, vaTl anut"re heb ik als
gc'interesSÇ'erJc Iczcr het nodige opgesto-
kt'n zonder dat ik kan pretendert"TI ze als
reccnsent echt te hespreken. Wat volgt is
dus deels een algcmene indruk, ueels een
welo\'eT\\'ogen oordeel.

Hel eerste deel van hl't hoek dat de ge-
s,.;hiedenis van het humanisme hehandelt,
is zonder meer van hoge kwaliteit. Daar
staan de auteurs uil' voor de verschillende
bijdragen tekenen, garant 'lOOt. Her algc-
mene humanisme van UI.' Renaiss,lIlce
wordt door Kwant, uat van na de Renais-
sance door rres,.;o besproken. Beide au-
teurs gaan hier hij op leesbare wijze langs
tamelijk goed gcbaande paden. Dat geldt
minder voor de bijdrage van Thoenes l'n
Kunneman over dl' geschiedenis van Ilt't
humanisme in Nederland en over huma-
nisme en pust-modernisme. Ikide auteurs

stippelen deels een nieuwe wel: uit op een
nog nauwelijks Olllgonncn onderzoeks-
gebicd, w;urbij Thoenes meer de breeure
en Kunneman de diepte ingaat, liet korre
overzicht dat de eerste geeft, zal, hoop ik,
meniget'n inspircren om bepaalde aspec-
ten van het :-';eJerlands humanisme na-
der te verkennen (bijmorheeld de ideeën
\'an de reeds genoemde Van Praag of Je
ges,.;hiedellis van het 1ge-eeuwse huma-
nisme). Interessante onderwnpen, ge-
noeg voor werkstukken van de studenten
van de Universiteit van Humanistiek, lig-
gen hier voor het oprapen, Kunneman
durft het aan Je post-modernistische kri-
tiek op bet humanismc serieus te nemen.
Post-modernisme smat dan niet zozeer
voor iets wat .!lJ.de moJcrniteir komt als
wel voor ecn hepaalde kritische visie op
het modernisme. Voorzovcr juist Van
['raag, zoals Kunneman laat zicn, huma-
nisme en modernisJllt' samen laat vallen,
is deze kritiek inderdaad van toepassing
op grote delen van het georganiseerd hu-
manisme. Dit mag zich er dan ook niet
gemakkelijk van af maken, zoals in het

verleden bijvoorbeeld door mijn ex-colle-
ga hijzonder hoogleraar Tielman wel
eens is gedaan. Deze mcende dat filoso.
fen als Fou,.;ault en l.yorard zich vooral
rcgen het Franse humanisme ri~'hnen.
\X.'ii zouden in NcuerLmd het anders en
herer doen. KunnclIlJn laat terecht zien
dar deze filusofen de gehde humanisti-
sche westerse cultuur op Jt" korrel ne-
men, Wij hoevcn deze overigens niet inte-
graal overboord te gooien om van hun
kritiek re kunnen leren.

In deel 2 van 'Hullunisme, thl'orje en



.pisch overzicht
praktijk' komen systematische en Thema-
tische vragen ten aanzien van het huma-
nisme aan de orde. Over de meeste hij-
dragen in dit deel, die thema 's als toleran-
tie, humanistisch huq~crsÇhap en de reLt-
tic tussen humanisme en het nieuwe reli-
giruze bcwusrûin aan Je orde STellen.
steek ik vol overtuiging de loftrompet.
Eén stuk sprong cr hierbij \loor miÎ in po-
sitieve, ééIl in negatieve zin uit. Dcrkx,
hoofJdoçcnt aan de: Universiteit VJn Hu-
manistiek, schetst in een zeeT heldere hij-
drage ~'icr hoofdlijnen van Je humanisti-
sche traditie en hun actuele hetekenis.

II('t gaat dan urn het vormingshumanis-
me, hrt moreel-politiek humanisme, het
humanismc als lt."vct1skul1s[en het hum3-
nismc als universeel-menselijke levensoc.
schouwing. Derkx maakt aannemelijk dat
al deze lijnen met verschillende nadruk in
her hedendaags humanisme samenkomen
en dat het de moeite waard is ze alle te
blijven koesteren. Zeker, de ene humanist
zal de ene, de andere humanist een andere
hoofdlijn benadrukken. De rijkdom en de
kracht van het huidig humanisme ligt ech-
ter juist in de veelkleurigheid van de dra-
den wnaruit ht'f geweven is.

'Humanisme tussen Oost en West' van
Elders, hoogleraar aan de Universiteit
voor Humanistiek, heb ik daarentegen
met gekromde tenen gelezen. Het is een
flodderachtig stuk dat Elders waarschijn-
lijk om zich in te dekken, ulf als een 'es-
say', letterlijk dus een probeersel, aan-
duidt. Werkwoordsvormen en de voor-
nnamwoorden in "de bewondering van
feksten .... zijn een illustratie", "het waar-
denpatroon en haar universele oriënta-
tie" etc. zijn als in een middelbare schooI-
opstel door elkaar gehaspeld. Citaten,
deels in moeilijk Engels, worden zonder
veel uitleg aan elkaar geregen. Een cruci.
aal citaat uit de bijbel, uit her Johannes-
evangelie, wordt onjuist weergegeven.
Over het algemeen blijkt Elders het chris-
tendom waar hij in discussie mee wil
gaan, nauwelijks te kennen. Ik begrijp
tenminste niet hoe hij bijvoorbeeld "het
humanistische ideaal van morele auwno"
mie" historisch voort laat komen uit "het
beeld van de christen voor de stoel van
Petrus". Naar mijn bescheiden mening is
de morele autonomie historisch juist he-
\'ochten tégen de aanspraken van de paus
die op ue stud van Petrus zat. Tenslotte,
om deze helaas lang niet uitputtende op-
somming \fan ergernissen af te sluiten, ik
begon het artikel van Elders deels te lezen
omdat het register mij beloofde dat erin
verwezen werd naar Thomas :-'lore, de
vriend van Erasmus aan wie diens 'Lof
der Zotheid' opgedragen is. Na lezing
was ik .'vlore nog niet tegengekomen. Op-
nieuw bladeren en zoeken leerde mij toen
dat in de onvertaalde Engelse teksten van
Elden twec kcer het woordje 'more' te
vinden is! Dit soort slordigheden kunnen
het leesplezier aanzienlijk vergallen.
Daarom snel door naar deel 3, waar ik
als recensent weliswaar gecn gefundeerd
oordeel over kan vcllen, maar dat in elk
geval wat meer informatic cn leesgenot
opleverde. In dit deel komt het humanis-
me als maatschappelijk verschijnsel uit-
~ehreid aan hou. De geschiedenis van het
georganiseerd humanisme tot en met het
Humanistisch Verhond wordt door F1ok-
stra deskundig uit de doeken gedaan. In
een aantal andere artikelen wordt vanuit
verschillende perspectieven - de vergelij-
king met andere levensheschouwelijke
organisaties, het vraagstuk van de verzui-
ling, het probleem van de lage organisa-
tiegraad van humanisten - naar het Ver-
bond en andere organisaties gekeken.

Deel 4 laat zien hoe sinds 'Grondslagen
van het humanisme' van Van Praag, de
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praktische aktiviteiten vanuit humanisti-
sche kaders zijn toegenomen. De geschie-
denis en de methudiek van het humanis-
tisch geestelijk werk en het humanisti-
sche vormingswerk komen al in algeme-
ne zin aan de orde. Vervolgens kijkt Jor-
na, docent in de praktische humanistiek,
vanuit een spiritueel kader naar profes-
sionaliteit. Op een aansprekende wijze
komen hierin een aantal thema's terug uit
Jorna's inspirerende bock 'R'ladgrven'.
Kunnem,m rn Van Houten proherrn trn-
slone, na alle kritiek op de professionali-
sering van auteurs als Foucault en Haher-
mas, toch een verantwoord, zij het he-
scheiden beroepsprofic1 van de humanis-
tisch geestc1ijk werker te schetsen.
Deel 5 hreft als laatste veel weg van een
\'erga<1rbak. Allerlei min of meer actuc1e
naagstukken worden hierin vanuit een
humanistische visie benaderd. /l.lensen en
media, opvot."ding en onderwijs, memen-
rechten en milieucrisis, ver7.orgingsstaat
en dagelijks leven. Het is een bonte veel-
heid van thema's die hier bijeen l-ijn ge-
bracht. Dit deel presenteert zo voor elk
wat wils, en doet dat over het algemeen
op heldere en verantwoorde wijze. Pre.

cies dus wat je van een overzichts- en na-
slagwerk mag verwachten.
(her het algl'meen is het fbuw om bij
zo'n veelheid aan onderwerpen, de keuze
van de red;lCteuren te bekritiseren. Als ik
er toch één algemene kritische opmerking
over maak, is die dan ook niet zozeer te-
gen de redacteuren gericht. Wat volstrekt
omhrel"kt in de 500 pagina's over huma-
nistische theorie en praktijk, is enige ver-
wijûng naar de twee bepalende materiële
grondslagen van de moderne samenle-
ving: economie en technologie. Zelfs in
het register komen heide hegrippen nil"t
voor. Dit is echter niet zozeer tekenend
voor een verkeerde keus van beide redac-
teuren bij de samenstc1ling van de bun-
del, als wel voor het hedendaagse huma-
nisme. De v'ier hoofdlijnen die Derkx hier
zo mooi van schetste, liggen alle op het
ideële vlak. Kunneman noemde indertijd
het humanisme in zijn inaugurele rede,
als ik mij goed herinner, 'boterzacht'. Dat
klopt. Elke grrep op of reflectie over de
harde sectoren in onze maatschappij lijkt
er te ontbrt."ken. Paradoxaal genoeg zijn
Cliteur en Van Houten zich wel degelijk
hewust van de zwakhedl"n van de diagno-

sc die zij in hun bock geven. Al in de
tweede alinea van hun inleiding wijzen lij
erop dat in onze tijd vaak ~te gemakke-
lijk voorhijgegaan wordt aan een domi-
nant aanwezige economisch-tl."chnologi-
sche superstructuur die ons bestaan ver-
regaand bepaa1r~. Zij wisten het wel.
maar konden er niets aan doen. Er zijn
kennelijk geen humanisten die zieh hier
mee bezighouden. Marxistisch gezegd
hebben wij met 'Humanisme, theorie en
praktijk' dus een handboek voor de 'cul-
tllrelc hoven bouw' van dl" maatschappij.
\X'at er in de 'onderbouw', in de machine-
kaml"rs en stuurhutten van onze samenle-
ving, gebt."urt blijft daarbij aan het oog
onttrokken. Pas als humanisten zich hier
meer mee bezig gingen houden, zou in
een volgende versie van dit handboek die
de redactl."uren al voorzien, misschien de
aandacht iNS verlegd kunnen worden .•

'Humanisme. Theorie en praktijk', onder
redactie van Paul Cliteur en Douwe van
Houten. Uitgeverij De Tijdstroom,
Utrecht. Prijs: f 99,-.

Oproep
Stichting Protecta beheert de financiën voor mensen die dat zelf niet of niet meer
kunnen. Del.e stichting wil haar dienstverlening uitbreiden en zoekt in verband
daarmee l'en

nijwilliger voor de relatie-ontwikkeling

Proteeta is een werhtil'htin!; van Hllmanitas, gevcstigd in het Landelijk Bureau
van Hum3nitas tI.' Amsterdam. Het wt."rkgehit'd van I'f{}te<.:taheperkt zich nu nog
hoofdzakelijk tot de noordelijke Randstad, maar uitbreiding naar verdere con-
centratiegt."biedt."ll is gewenst.
Daartoe is het nodig dat er contacten gelegd worden met:
- kantonrechters en griffies, omdat het de kantonrechters zijn die een ondetbe-

windstelling (zoals het beheer in dit geval heet) kunnen uitspreken in de hij
hen aangehrachte gevallen van noodzakelijk beheer door een derde;

- instellingen als patiëntenverenigingen, ouderenbonden, woonoord- en st."rviee-
flatorganisaties, inrichtingen voor geestelijk of lichamelijk gehandicaptt."n en
andere instellingen buiten of binnen de humanistische kring. Zulks omdat of.
wel potentiële cliënten er vetblilvcn, dan wel omdat zij of hun familie er om
raad vragen;
hankinstellingen, om hun bl"heer en dat van Prote<.:ra op e1k:lar te doen aan-
sluiten.

Gezocht wordt naar een vrijwilliger, bijvoorbeeld ('t'n SS-plusser met relevante er-
varing, die deze taak twee of één jaar voor één of twee dagen per week op zich wil
nemen. Uit een gift is cr et."nbudget voor dit project beschikbaar.
De gezochtt." persoon zal werken in overleg met een commissie uit Bestuur en
Raad van Advies van Proteeta. best,lande uit de heren prof.dr. A.J. \Vichrrs (voor-
zilter), B.ll. Engc1sman {penningmeester) en prof. mr. J.F. Glastra V,In l.oon (Raad
van Advies), waaraan is toegevoegd de adminisrrateur, mr. \'1;'.1..Valk, kandidaat-
notaris.

Brieven waarin u kenni, geeft van uw en'ntuele helangstellinl' te richten aan: Pro-
tecta. Postbus 71, }OOO AB Am,terdam, waarna dcz,e vertrouwelijk door dt."
<.:ommissie zullen worden behandeld. In verband daarmee graag op de enveloppe
venndden: Commissie.
\Xlilt u tevoren nog verdere inlichtinl'cn, dan kunt LI telefonisch contact opnemen
met de voorzitter (telefoon 034.38~16666) of lIlet de penningmeester (telefoon
0.3465-71813).
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Van jongeren voelt 9%
zich verwant met het
Humanistisch Verbond

'Jongeren en Levensbe>ehouwing', zo
heet het rapport dat het Kaksi eind vorige
weck presenteerde. Het Kaksi is een on-
derzoeksinstituut dat in opdracht van de
room,-katholieke kerk onderzoek ver-
richt. Opmerkelijk in dit rapport is de
COnst3tering dat jongeren zich nog het
meest verwant voelen met het Humanis-
tisch Verhond ('J%) en het Leger des
Heils(13%l.
Voor jongeren tot 25 jaar komr het Kaksi
net als het Sociaal-<':Illtureel Planbureau
op ruim 70% buitenkerkelijkl"n. Ge-
sprekken over leven,beschouwing met
vrienden bevorderen de godsdienstige be-
trokkenheid niet. I.even,beschouwelijke
vorming op school zer ook geen zoden
aan de dijk. Alleen van een open, gods-
dienstige opvoeding thuis v'alt nog enige
redding te verwachten. Religieuze gevoe-
lens koestert nog maar 20% van de jon-
geten. Zij zoeken hun heil niet bij de be-
st'lande kerken en ook niet bij alternatit."-
'Ic religieuze bewegingen.



Debat mensenrechten in China
Op donderdagavond 26 liIei lal in Am.
sterdam een publicbdcbal over 'Demo-
cratie, economist"he hcrvnrmin~cn en
mcmcnrcchlcn in China' worden ~chou-
den.

Dissidellt X Kearresteerd. Dissidellf X
l{'C(7 ltTiixdaten. Dissident X weer geur-
rt::itcerd. Dissidelll X /log steeds vast op
gc!JCiml' plek. ['oli/ie ill ClJill<J sc/JO/J! dis-
sidf'lIl. Eell greep uir Je kramckoppt"11
over China in maart en april 1~94. Dit
voorjaar 1)Clonfr een politiek spannende
tijd tc worden. Dissidenten vrezen dat de
Chinese aUTOriTeiten ook de komende
maanden door zullen gaan met hun inti-
midaticcampagne. Eén van de redenen is
het 75-jarig nestaan van de Vier-:\Ieibl'.
weging, de eerste stlident(,l1dcIllOI1~tratics
in de Chincse geschiedenis. Een andl're
J.,mleiding is de jaJ.rliikse herdenking van
het bloedbad op het Tian'anmen-p[ein in
de hoofdstóld Beijing VJ.n4 juni 1989.

Ondanks de onverzoenlijke houding \'an
de Chinese regering en met gevaar voor
eigen leven blijven mensl'nrechtenaetivis-
ten zich openlijk inspannen voor nale-
ving van hun rechten. Begin april heeft
t'en bekende dissident bijvoorheeld een
nit'uwe organisatie opgericht, Appèl aan
:-'lcnsenrechlen, die zal opkomen voor
rechten van dissidenten, arheiders, on-
derwijzers en migranten.

En hoe zir het met de rechten van vrou-
wen? Een tweede greep uit de kr:lllll'kop-
pen: Chn<l: W<l<lrziin de nlt'isjt'sV<lvü's?
China h<lg,Ut'llis£'f'rleugenetica-we!. ehi-
1/<1 wil FO(Jrtaan geeN 'infericure geboor-
tCII' mcer. Het (hineSl' bevolking,beleid,
dat erop is gericht d,1I (echt}parcn hun
gezin beperken tot één kind, vcrstcrkt dl:
discrimin,uie van \'fOUWl:nl:n Jlwisjes. Dl:
traditionele voorkl:ur \'OOr 7.00ns en ge-
brek aan voorbehoedmiddden leidt ertoe
dat veel vrouwen zich gedwongcn voelen
meisjt>s-fut."lussen te laten aborteren. De
schl:ve demografische verhouding die
hiervan hn ge\'l)lg is, vormt één van de
oorzakl:n van de grootschalige handel in
tllt'ISJes l:n vrouwen.

Ondanks de srel,dmatigc schending vJ.n
mensenrechtl:n \'an \"fOUWt'n in China
hebben de Verenigde Naties besloten om
de Vierde VN \Vereldvrouwenconferentie
in ,eptemher 1995 in Beijing te laten
pbatwinden. Wat kJn deze conferentit'
hetekl:nen voor Chinese Houwen 7_df?
En hoc gaan de duizenden ml'nsen die
zich nu over de hele werdJ voorbereiden
op dit ('venemt"nt om met hl,t cynische
feit dat juist een conferl'll(ie over de situ-
atie van vrouwen in Chin:l lal plaatsvin-
(Ien? De wereldgemeenschap achHt., ol'e-
rigen, Chin:l. notabene v,mwq;e de lllen-
senrechtensiru<lrie, gn'n ge,chikte lokatie
\"Oor de Olympische Spekn 2000.

TIjdells het publiek,deh:n op 26 Illt"i zui-
len drie forumkden, onder leiding van
Maartl:n van TrJa (voor7.iner HO.\t) met
de zaal in discussie gaan over de politieke
en economische ontwikkelingen in China
en WM den' betekenen voor de mensen-
rechten. Iloe ,tellen wij ons als westers
IJ.nd en <lIsEuropa op tegenover dl' super-
macht China? Op welke manier en \'0[-
gens welke ,trategie kUllnen wij de men-
senrechren- en \'rollwenllt"weging in l:ll
huiten ChinJ ondt"rstt"unen en \.t'rstnken?
In her forum zullt'n t'en Chinl:St' 'dissi.
dent', een China deskundige en een
vrouw die is lwtrokken bij de \'oorberei-
dingen op de V?' \X'ereldvruu\\"enconfe-
rentie deelnemen.

Het debat wordr georganiseerd door her
Humanislisch Overleg Alensenrechlen
(HO.\1) in s:llllenwerking met de Stich-
ling Tegen Vrouwenhandel (STV) en hel
Vrouwenheraad Omwikkclings>amen-
werking en \'indt plaats in Odeon, Singel
460, Amsterdam en duurt \':ln 20.00 101
1230 uur (zaal open urn 1930 uur)
;\1l:er informalie: HO,\-I, Winde b.enhuis
of Ellen Vcrwiel, tel: 030 - 31H14.'i, fa,,:
030 - 367104. Op 26 mei is een in forma-
liem:lp over de mensenrechten in ChinJ
verkrijghaar.

HU~lASIST mei 1994 27



Ze is even in Nederland. Voor de verjaardag van haar stiefmoeder,
om zaken te regelen, om vriendinnen op te zoeken. Daarna reist
Gerda Wieggers (57) weer af naar haar landhuis Poudos, prachtig
gelegen in de glooiende heuvels van de Gascogne. Dur heeft ze na
een ernstige crisis een nieuw leven opgebouwd. Na zich jarenlang
vooral voor anderen verantwoordelijk te hebben gevoeld, koos ze
voor zichzelf. Een keuze die hur weer in balans heeft gebracht en

die ook voor andere mensen waardevol is.

Gerda Wieggers:
Anderen komen
niet altijd meer

op de eerste plaats.
De dag is nu
ook mijn dag.

Voor zichzelf
of voor de ander

Wurvoor leeft een mens?

Allemaal mensen die keuzes
maken hoe zij in het leven
willen staan. Mensen die

zichzelf centrul stellen, of
mensen die zich richten op
hun medemens. En mensen
die het lukt om voor zichzelf
én voor de ander te leven.
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(iehoren in ",en hcsch~'rmd. katholiek
hoerengelin was Cada \X'icR:t:rs hel Cl'r-
,h;" mei,j,' uit haar •.Iorp dM na Je lagere
,(hooI doorleerde. Eerst Je mulo t'n
,Ja;lrna een bcrocpoplciding voor war tC-
genwoonlil' ier,Hes huishoud- en gelond-
heidskunde heet. Cerda \Vieggcrs: "I kr
was g<,cn Iwwuste keUle. Thuis h'I,11111:'11
Ct'"ll duidelÎlk Îlil'e wat ik moest ga'lI1
doen: n'n upll'idillg vuur het huishouden
of l'cn opleiding vuur het ollJnwijs. Dar
waren zo ongeveer dl' mogelijkheden
voor een respectabel Hwi,jc Ik voelde
zelf wel voor maatschappelijk werk,
JIIaaT daar kwam p:rotc weerstand tegen.
Dat Ill'h ik wen niet doorgezet. Ik nes loot
om achter mijn onderwijs-op1ci(ling te
g,lan sta:1l1 en hen vol idealismt' dt' uitge-
stippelde w('g opgega<1l1."
Idealisme tn maatsch<lppdijk eng<lge-

door Japke Schonewille

ment kenmerken de dertigjarige onder-
wij~luupb'l<ln die \'olgdl'. Ze hegOll ah le-
r,He" klom op tot directrice, werd hegin
Jaren 'ïO hoofddlH:ent aan één van de
nieuwe lerarenop1cidingen ('n btkleedde
uiteindelijk de functie van inspecteur
voor het onderwijs. In al dil' banen lette
lt' zich in voor \'ernieuwingen in het Uil"

dl'rwijs. Vooral dl.l,tnancipatie van meis-
jes en vruuwen hedt haar alrijd na aan
het hart gelegen. Genb \'\!ie~ers: ~Toen
ik net in het onderwijs werkte, had nie"
mand het nog over emancipatie. To.:h
heh ik het altijd heüngrijk gc\'onden ,Lu
ook meisjes V,1O het pbttt:land .'en goedt'
opleiding kregen. Voor meisjes 'uit Iwt
wen' was doorleren ahsoluut niet van-
~_c1fspr...kend.AI~ lerares en directrice ho.:b
ik cr hard ,un getrokken om dezl' meisjes
te stimulo.:ro.:n na de leerplicht een he-
roep,op1ciding te gaan doen. Ook mijn
overst'IP naM de inspeCTie hield verhand
met enl'HlCÎp.Hi('. n,H WJ" eind jaren 'ïO



een veel gr{)[er onderwerp geworden, ge-
lijke kansen voor meisjes en jongens. Ik
was idealistisch, had het idee dat ik in-
vloed uit kon oefenen, nieuwe ontwikke-
lingen in gang kon letten."
Toch hidd niet alleen het engagement
voor anderen haar hetrokken hij het on-
derwijs. "Jarenlang heb ik met veel ple-
zier in het onderwijs gewerkt. Ik had ook
de ambitie om mezelf verder te ontplooi-
en. Wilde niet alleen lesgeven maar ook
hezig zijn met de coaching van docenten
of met het uitzetten van beleid. Dl' carriè-
re die ik maakte, was een mooie bijkom-
stigheid. :\laar voor mezelf ging het meer
om een verbreding van mijn interesses,
om her aangaan van nieuwe uitdagingen.
Ik hou van pionierswerk. Tegelijkertijd
vodde ik een n'rantwoordelijkheid om
hij te dragen aan het reilen en zeilen van
de maatschappij. Ik moest mijn talenten
gehruiken \'oor de wereld en voelde een
grote wrantwnordclijkheid \'oor ande-

ren. Dar liep als ccn rode draad door
mijn levcn."

;\"a haar OVCfstap naar inspecteur voor
het onderwijs begon het te rommelen in
haar leven. Her bleek heel moeilijk om
haar ideeën over emanópatie binnen de
inspectie te realiseren. :\kn zag haar als
'die feministe' en nam haar niet serieus.
Ze voelde zich miskend.
Ook in haar persoonlijke leven stapelden
de problemen zich op. "Ik identificeerde
me met de 'underdog' in het onderwijs,
lOer meisjes en allochtone jongeren, maar
ik zat natuurlijk ook met mijn eigen un-
derdog. :\Iiin moeder overleed na een
lang liekbed toen ik zeven was. Als el'n
dreiging heb ik dat aan zien komen. Er
werd niet over gepraat, ik kom uit een ta-
melijk gesloten gezin. l"a het overlijden
van mijn moeder ging ik me erg \'erant-
woordelijk voelen voor miin jongere
broertic en zusje. "let de komst van mijn

Frankrijk stond voor
vrijheid.
Een gevoel dat ik in
Nederland niet kende.

stiefmoeder werd dat );evoel van vcrant-
woordelijkhcid nog groter. Als kind kom
ik ervoor om te overleven; mijn verdriet
stopte ik weg. Pas heel veel later ben ik
daar op stukgelopen."

Ze kreeg depressies en had alsmaar min-
der energie. [n een poging het tij te keren
ncs!oot le in 1985 om naar Deventer te
\-erhuizen. Ze kreeg dezelfde functie,
maar in een wat rustiger gebied. Het
hielp niet. Eind 1987 raakte ze zwaar
overspannen. Gerda Wieggers: "Het was
nooit in me opgekomen om te stoppen
met werken. Ik was steeds hezig met hoe
ik het vol kon houden en koos de ver-
keerde oplossingen. TOl'n ik echt afknap-
te, was dat een enorme schok. Ik was
radeloos, in paniek. Tot het moment dat
ik voor mezdf acceptl'erde: het is zoals
het is. Toen voelde ik voor het eerst weer
een sprankje vitaliteit."

I.angl..aam krabbelde ze uit hl"t dal. Ik'scf-
te dat l.e niet meer tl"rug kon en wilde
naar het onderwijs. Na dertig jaar was
het op. Ze ging fantaseren over weggaan,
naar frankrijk. "Frankrijk stond voor
mij voor vrijheid, een gevoel dat ik in l"e-
derland niet kende. Ik wiltJe letterlijk af-
stand van mijn familie. Die sterke gebon-
denheid waar ik maar niet los van kwam.
Altijd die zorg voor mijn broer, mijn zus-
Sl"n, mijn stiefmoeder. Hel was echl een
keuze, een hed sterk gevoel van: en nou
ben ik aan de beurt!~ .,.

HU~IA:-JISTmei 1994 29



(Ingezonden medeaeling)

STEUNFONDS
HUMANISME
1'0111\1$ 114.Mil: lITJlQIT
lHHOOlIll.11 11II
lUl C&lU 11.11 lil,y
(l

GIRO 6168

Voor informatie IJver \.erblijf op I'oudos:
Gerda \\'ieggers, tel. 00-3362610093 of
Els Cuppen, tel. 080-225453 (na 19.30
uur).

ik het nier Jll~t."rzo ('cvaar. Er is evenwicht
tusst."n wat ik kan en wat ik doe. ~ •

lIij ecn overlijden moet Cl snel hl'l'! Hel
gl'll'gl'!d wOllkn. Dat gaat vel'! !\l'rnakkl'lijkl'r ah
u zelf al maatregekn heeft gellomen. \Iaar \'l'l'1
mensen vinden het mocilijk of onaangenaam
om zulke maatregl'!l'Jl te trdien.

Het Steunfonds Ilumanisme heeft bl'lrouwhare,
ervau.'ll mensen die u kunnen helpen. Als uw
executeur. te~taml'ntai I

besplek"n ze met u hoc uW
laatste wil er uit moet komen
te lil'n. En uiteindelijk
dragl.'ll ze ook zOlg voor
pUrlltul'le uitv()('ring.
Vraag eem om
inlurmatil'

Nalaten is iets heel anders
dan nalatigheid.

Mensen kunnen
hier bijtanken
en daarna weer
verder gaan met
hun leven.
Dat ik dat mensen
kan bieden, vind
ik heel waardevol.

Ik ga niet onderuit ,lis mensen hijvoor.
beeld m'n rten een keer niet lekker vin.
den. Ook heb ik nil't mCI'r het idee dat
anderen altijd op de l'crstc plaats moeten
komet\. Mijn eigen ••••.cnsen en behoeften
zijn even belangrijk. Her grappige is dat
cr op I'oudos p~riod~s zijn dat anderen
wel op de t."erste plaats komen, m,l,lr dM

r------------------------------------------------------------,Ja, ik wil mel'l informatie un'r ccn cxel"Uteur-tl'stamentair van het Steunfonds I[umanisme.
:"aam:
Tt'lefuun:
,\dles:
l'u'IHXII':
Woonplaats: ,.,.."..,."..""., "..,__"._._,_.__._,__._,._, .__.,_.__.,..,_.""_,,_.,
In een envelop zond"r IX)stzcgcJZendl'rl naM:
Stl'unfollds Humanhnll', ,\nlwoordnummel 2181, 3500 AC UtrechtL _

Op een vakantie kwam 7e door het Zuid-
franse sta(!)e Auch, zag bil een makelaar
een annon(-e voor het landhuis I'oudo'i
hang~n ~n ging dir~n kijken. "Ik ontd~k-
te dat het huis veel mogelijkheden had
om gasten ontvangen, Er was een grote
tuin bij, er was ruimte om met groepen
iets te doen, Daardoor realiseerde ik me
ineem den dat het was wat ik echt wilde,
AJlt."puzzdstukjt."s p,lSt~n in dLlar. ~

Terughlikkend op haar loopbaan in het
onderwijs zegt Gerda Wieggers: "I.ang~
tild koos ik er voor om me nuttig te nu-
ken in d~ s:Hll~nl~ving eTlm~ in t~ zetten
voor v~rand~ring('n. D,u was waard('vol
~n ik kon er voor mezelf ook g~noegdoe-
ning aan omlenen. :\fu ben ik uit d,tt ,lcti-
vismc, dat maatschappelijk ~ng,lgement
gCStapt. De behoefte a,m engagement is
op t."en pero;oonliiker v!;tk komen te lig-
gen. Dit is nu mijn In'en en tegclijkercijd
kUlllu:n ander('n daar van mee genieten,
daar in delen, Poudos is ook een huis om
te delen, een plek om te de1cn. Het enga.
gement ligt er niet meer zo dik bon'nop,
m,tar het is cr wel.
I'oudos is el'n bell' \'rl'dige plek als je beo
kijkt wat l'r in de rest van d~ w~rdd
gaande is, l\1aar daar kan ik niet wcl aan
doen, Wat ik wcl kan bieden is &It men.
sen die hier komen, het goed hebben. Dat
le kunnen ontspannen, genieten, plezier
hebben, Dat ze stil kunnen zijn, maar
ook comaet met anderen kunnen leggen.
Lekker eten, pocdclen in het zwembad.
Ze kunnrn bijtanken en daarna wt."er ver-
der gaan met hun Ie"en. Dat ik dat men-
sen kan hieden, vind ik heel waarde\'ol.
Ik zet Ill~ dus nog stCl'd, in voor mensen,
,\lI~en and~rs dan voorheen. Ik vod me
nog steeds n'ramwoordclijk . nu voor
het scheppen van goede voorwaarden
voor de mensen die hier kornel!. .\1Jar
het drukt niet meer op me als een last.
Mijn gasten kunnen cr ple7.ier \',111heh-
ben, maar dat is niet meer nliin verant.
woordelijkheid. Er is afstand gekomen
russen d'lt wat ik doe en dat wat ik ben.

~inds 1989 woont en werkt Gerda Wieg-
gers op I'oudos. Ze ontvangt grol'pen
memen in haar landhuis, kookt voor
haar gasten, \-erbouwt groenten en fruit
in haar moestuin, en geniet van de ruimte
en de natuur. "Ik heb het gl'vod: de dag is
mijn dag, het leven is mÎjn le"en. Ik was
daarvoor lOch erg bezig met overleven.
Op I'oudos lééf ik. In het onderwijs was
ik vooral met mijn hoofd hezig. Op Pou-
dos heb ik er veel plezier in om ook met
mijn handen te werkt."n. In de tuin, h~t
Cont,Kt mt."t de ,urd~, h~t kok~n, het
huishoudelijk werk. Dat hl'eh mij ook
'geheeld', om her eens mooi te zeggen.
Tol'l1 ik verteldt." dat ik in Frankrijk ging
leven, was mijn familie vooral verhaasd.
Er is niet aan me getrokken om hier in
Nederland te hlijven, Dus dat viellile erg
mee. Ik voelde me (Jok ni(,t schuldig, ter-
wijl ik me vroeger altijd schuldig voelde
als ik een keer voor melelf koo'i."
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Humanistische psychologie in Leiden

Tussen natuur en cultuur in Groningen

Kampeerweekend Jonge Humanisten
met als thema vriendschap

vriendschappen te sluiten,
Het kampeerweekend vindt
plaats van d01Hlcnlagmiddag
12 mei lOt en TIIet londag-
milldag 15 mei. De kmten
zijn f 60,- per persoon (niet-
leden f 75,-). over te maken
op girorekening 1700689 van
de jonge Hum,lTIisten onder
vermelding van 'Kampeer-
weekend'. Aanmelden voor 7
mei. Na a,mmelding krijg je
een boekje met uitgebreide
informatie toegestuurd,
re kunt ook bellen voor meer
informatie: tel. 030-3181-15
en hij Bert Bos, '\lozartweg
51c, 3816 LL Amersfoort,
tel. 03.'\-726-116.

Gidia jacobs (32) studeerde
ped<lgogiek aan de Uni\'Crsi.
teit van Leiden en was d,Mr
lOt 1991 werkzaam als on.
defloeker, Thans is zij werk-
zaam a;ln het Instituut voor
Ralioneel-Emotiew Training
in Haarlem. Zij \'erricht te-
\CrIS ,ld\'iesonderzoek voor
het Ambulant Bureau Wel-
lijnszOfl': in Leiden,
De openbare hijeenkomsl
met Gidia j,twbs wordl ge-
houden op maanda!-\ 9 mei
(aanvang 20.00 uur) en vindt
plaals in de benedenzaal van
Sociëteit Kuns{krin).: De
Burcht, Bur~"tee~ 1-1 te Lei-
den. De Bur~steej.; ligt direct
achter de :-.lieuwstraat hij de
Centrale Openbare Biblio-
theek, h,utje Leiden, De toe-
gang is gratis.

noemen d,u onze cultuur. De
bewijzen van die cultuur lien
we de hde dag om ons heen;
de huilen die we hewonen, {le
auto's waarin wc rijden,
maar ook de wijze w,tarop
we hebben wnen in Ie grijpen
hij onze ademhaling, onze
voortplanting en 7e1fs onle
hartslag. Daarmee is gelijk de
vraag j.\es{eld of we met onze
cultuur wel op de goede weg
ZIJn.
Plaats: Humanistisch Cen-
trum Groningen, \V.A. Schul-
{enstraat 2. Aan\',lTll':
10,30 uur,

In het weekend van Hemel-
va,lft houden de jonAe liu-
manistl.n weer een kampeer-
weekend. Er is een schitteren-
de lokatie gevonden in Bak-
kum, een dorpje hoven Cas-
tri..:um (NH), een paar kilo-
meter van het strand. Daar
zal bij een boer worden ge-
kampeerd, op een groot \'eld
worden de tenten opge-
bouwd.
Het begrip 'Hiendsch,lp'
staat dit jaar eemr,lal. Als
\'anouds is het de bedoeling
0111er een ge7.ellig weekend
van te maken l11et \'eellijd om
leuke din~en te ondernemen,
nieuwe contacten op te doen
en misschien om lIleuwe

Er raken nogal wat mensen
onrspannen in deze tijd.
Conflicten op bet werk of in
de persoonlijke lC\'enssfeer
l.ijn niet \'<m de lucht. je komt
O\'eral ,tdvertelllie" tej.;en van
cur"ussen stress-management
en ontspanningstrainingen.
Wat leert de humanistische
psychologie ons om emotio-
neel gezond te blijven func-
tioneren in een maatschappij,
waarin wel ge\'faal':d wordt
van het kunnen van mensen:
In een openbare bijeenkomst
zal Gidi,t jacobs vooral aan-
dacht besteden aan de Ratio-
ned-Emmieve Therapie
(IU:T) van de Amerikaanse
psycholoog Albert Ellis, C.i-
dia 7al de aanwezigen actief
bij de presl,ntatie van deze
denk wijle betrekken,

Op zond'lgmorgen 8 mei
spreekt Guus (!en Besten in
het Humanistisch Centrum in
Groningen (J\'er het onder-
werp 'De men", een welen
tussen natuur en cultuur'.
Guus den Besten is (to{ 16
mei) voorzitter van het ge-
west Groningen.
Toelicluing: Dat de mens een
naluurwel,en is 7al nieman(1
betwisten, Onze ademhaling,
voortplanting en hartslag IO-
nen dit ovcrduidelijk ,lan.
,'laM d,lJfllaa"t heeft de
mens kans gezien de n;l\uur
naar zijn hand te l,enen. \Vij

Uit het hoofdbestuur

Ikrichten voor deze rubriek kunt u rechtstreeks naar de re-
dactie van de Humanist sturen. Dit vergroot de kans op
plaatsing. Houd dc tekst zo kort mogelijk, vuig het stramien
zoals het in deze rubriek wordt gehanteerd en let op de uiter-
ste dalum waarop de kopij bij de redactie binnen moel zijn
(zie op pagina 2),

Stuur uw nieuwsbericht
rechtstreeks naar de redactie

Het hoofdbesluur is doende ... stap voor stap de
ideeën voor hel HV van 'morgen' \'Ofrll te geven,
hier cn daM te Lucn prOClicn cn soms nog l'n~nIC Ia-
lcn rijpen.
Wat merkbaar bijdraagt tol de herkenning van hel
HV is het prompt cn - naar veler oordeel - precies
naar de 01,1<11 nm hel ogenhlik reageren op menin-
gen \-ao 30deren door onze \ioorlittn Pau! ClitcUT.
Bij dit gc\'cn van opinies of stdlinj.\ nemen, 7al
sH;cds (ook În de toekomst) l'en l_ckerc tCTughou-

{lcndhcid wordCll hetracht. Het HV streeft immers gecn hetwete-
rij na.
~Iannccr dil numml.r nm de Humanist uitkomt, lal cr een sa-
menkomst zijn gewn'st vall \'crtCj~cnwoordigers van enkele toon-
aangevende instituties uÎt de humanir,tischc hcwq;ing in Neder-
land (de lh'Il, de HOS, Humanitas, De Vrije Gedachte en het
HV), Doel is 0111af te stemmen op welke wijle wij ons het best
gecoördineerd naar buiten toe kunnen profileren, Maar ook - in
grOle lijn - op welke maatschappelijke Hn<.:hijnsclen wij wel en
niet lUllen of willen reageren en hoe zo'n reactie vlot en doelge-
richt kan worden HJUrbereid, Vó()r alle, willen humanisten todl
duidelijk herkenbare, en vooral ook eenduidige publieke std-
linp,name, zonder daarbij de nU,Hlres uit hee oog te \'erliel,en.
Heel stimulerend bij het uitleHen \',lTIonze koers waren de vier
rq~ionale ontmoetingen (in respl.ctien:lijk Grnningen, Utrecht,
Arnhem en ROltl'rdam) met beSluursleden uit afdelingen en gc.
meemeh'lppen. ~!ij zijn onder de indruk van de betrokkellheid
van lokale beSluurders. die cr vaak een lange reistijd voor over
hadden om aan de discmsie-bijeenkomst deel Ie nemen. Op\'al-
lenll is ook de mocÎte die men zich gceft om leden in het afde-
lings'territorium' betrokken tc krijgen bij lokale e\'Cnel11enten als
lezingen, gespreksgroepen, wandelingen en andere in- en ont-
spannende bel.igheden,
De constatering dal vrijwel overal het aantal deelnemers aan de-
le acti\'iteiten slechts een fra<.:lie vormt van het huidige ledenbe-
stand, maakt ook duidelijk dat het HV 7ich ook moet gaan rich-
ten op ht;n die soms - te (ollectief en te kleurloos - ,lis 'dt; al,hter-
ban' worden gekenschetst.
Daarbij denken wij in lle eerste plaats aan die leden van .v,m-
daag', die het UV een warm hart lOedragl'n, maar die geen be-
hoefte hebben aan deelnt;ming aan HV-evenerllenlen in welke
vorm dan ook. Maar daaraehter 7ien wij ook al die mensen die
zich wel voelen aangetrokken tot de hum,lJlislis(he levensbe-
schouwing. maar die dat (nog) niet in een lidlllJat"chap of ande-
re \'Onll tot uitdrukking hebben gebradlI.
Daarom wordt binnen het Centraal Bure,lU en op andere plaat-
sen, hard gewerkt aan een lodanige flexibele opzet en uitstraling
\'an het tlV (liever nol':; van de humanisti",he bewev;ing) dat
sympathisanten mei en duidelijk de bij hun "maak en behoefte
meest passende vorm van verbondenheid kunnen vinden.
Het HV wil immers helpen zoekers tOl vinders te nuken.
Het hoofdhestuur hoort I':raag uw reacties (l'mlbus 114, .HOO
AC Utrecht). Die reacties ,Kht het onmisbaar voor het uitzetten
van herkenbare en a,l1lln.kkelijke routes voor die zoekers en \'in-
ders.

Kamens het hoofdbestuur,
joop Puls
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TELETEKST
Sinds eni~e tijd bcs..:hikt Je
Humanistische Omroep
Stichting over rcn eigen pagi-
na op Teletekst van :-Jeder-
land 1,21;"11 3. Drze r'Jgina,
325, wordt gevuld met
nieuws en hcriçhtcn vall aller~
lei aard. Toelichtingen op Je
radio- en televisieprogram-
ma'.; blijven te vinden via Je
pagina's 20 I, 204 en 255.
Op dit mOJlKl1t kunt u op pa-
gina J25 van dinsdag lOl en
met donderdag wekelijks
fragmenten lezen uit het ver-
haal van de weck lcz<:n uit
Schchcrazadc 200 I.
Sinds 1 april wordt er elke
vrijda!-\JvonJ, gelijktijdig in
theaters in vcrschilkndo: Eu-
ropese landen, een kort ver-

haal voorgelClen nJ Jf100p van Je Jan
gespeelde voorstdling .. 'Iet dit initiatief
willen kunstenaars uit Europa een groet
brengen aan bet publit."k in Sarajt'vo en
,mdetr sTeden in Bosnië. i'et als Schehr-
r<\Lade uit de Sprookjes van 1001l\'acht,
\i{'rtdlen zij <,rn verhaal en houuen zo ue
\Trbedding [('vend, als teken van mense-
lijkheiu in een onmenselijke SitLlalir.
Dl.' vrrhalen zijn geschre\'en uoor voor-
aanstaanue Europese schrijvers als A.S.
lIyatt, (;ianni Cc1ati, ~1argriet ue Moor,
Kristien llemmcrc..:hts en Clauuio :\ta-
gris. Samrn vormen de verhalen el'n wà,
van uromen die dl.' rne na..:ht nwt Ulo'an-
UUl' verbinul'n, rn dl.' rnrn stau met Ulo'
anune. De \"I'rhalencyclus duurt in totaal
veertil'n Wrkl'll.
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TELEVISIE
:\'og één documentaire i, er Te zien op ue
vroege maandagmorgen.
In ue reeks hoogtepunten uit voorhiJt' ja-
ren kum u op maandag 9 mei nog kijken
naar

Drie mannen in de woestijn
Documentaire uit 1993 van Rob Ilof.

Eell ouue Somalische k;lmelenurijver wil
vooruat hij sterft nog eenm,lal zijn ouu,te
won zien, uil' als vluchteling in ;-';eul'r-
land woont: Osman, vijftig jaar ouu en
valkr van vijf kinuerl'n . .\let zijn oudste
zoon reist Osman van Elilmcloonl IU,U

dl' Somalische woesrijn.
Ooit was Osman net als l-ijn vader een
analîahete kamelendrijver. I lij was Tien
toen een oom zijn vader l'rvan wist te
overtuigen dat het beter W,IS te leren le-
Ien en ,>chri]ven. [mmers, 'zij dil' kunnrn
lezen en schrijven hebben de toekomst'.
Veertig j,ur Lurr woont Osm,1II in Em-
mc1oord; hij heeft l'en ln'cn vol onder-
wijs achtn dl' rug en studeerde onder an.
dere in de VS. Hij vr,ugr zich nu af of hij
rr goed aan gedaan heeft ooit ue wo('stijn
t(' verlaten,
Op weg naar zijn \'ader die hij Zl'sentwin-
tig jaar niet meer heeft gezien, kijkt Os-
man terug op zijn levensloop: wie is nu
beter af: zijn achtergehieven vadcr of Os-
man cn zijn ~ez_ill? (}imall weet d~lt zijn
vader op bem zoal neerkijkl'n als op 'een
half-mens'. [n het buitenland en in de
stau heeft Osman immers iedere relatie
tussen mens en natuur verloren. Tijdl'ns
de reis, op weg naar zijn sten-cnue vader,
leidt hij zijn zoon door ziln gescbiedcnis
en land: het verwoeste en door oorlog
verscheurde Somalië.
In de woestijn ontmoekn Zi: hun {groot-

)vader. Ilun gr,prekken geven uiting a,ln
de bot,ing tuss('n twee culturen, al vuelt
Osman zich direct w('rr thuis en komt
vanaf het moment d'lt hij voet z_etop So.
malische bodem het leven in Emmeloord
hem voor als een 'onwezenlijke film'. Os-
man hoort nergens meer hij; zijn zoon
kent alleen ue westersc samenleving. zijn
vader alleen de woeslijn. Toch is Osman
de enige die in staal is z.ich in te leven in
de denkwereld van zijn vader en zijn
loon.

Verder is ucz_emaand een viertallc1evi,ie-
drama's te tien \-jie de Humanistische
Omroep Stichting gemaakt heeft in sa-
menwerking met hl't Rotterdamse RO
The<Her. De HOS werkte in de voorhije
jaren al vaker s,tml'n mCThet RO. De vier
nieuwe produkties. van elk ongeveer der-
tig minuten, kregen een gemcenschappe-
lijk motto mee dat ooit door de Engelsc
toneclschrijver Howard Brenton als volgt
is gciormulcerd:
'Drama is hij uitstek een effenief medium
om maatschappelijke discussies te voe-
ren. Ik vind her uiter,t democratiserend
om een gecompliceerd gegeven zo te dra-
matiseren, dat het zich af,peelt tussen
twee mensen en het publiek daardoor iets
kan herkennen. iets kan meC\"oelen \'an
ecn onderwerp cl,u er ,lan\'ankclijk alleen
maar ingewikkeld of bedreigend uitzil,t.'
In de reeks worden achtereenvolgens uit-
gezonden:

Donderdag 12 mei, 21.00 uur,
l'\ederland 1

Semmelweis
Een gevecht lussen m,teht en geweten
'Het is alsof cr een innerlijke domkop in
de mens zit, die in eerste instantie dat af.
wijst wat goed is voor ons.'
\'I/enen 1K4K, een vervallen ne~entiende-
eeuws ziekrnhuis. \X'e zien twee artsen:
professor Klein. dl.' gen('esheer-directeur,
en zijn jonge leerling Semme1weiss. De
laatste maakt zich meer en l11(,eTzorgen
over een onrustbarend probleem: er st('r-
\'en veel, te veel, kraamvromven in heT
z-iekenhuis. l.angzaam komt Semmel-
weiss erachter hoe dit komt en welke
simpele remedie ertegen bestaat: artsen
moeten vóór onderzoek hun handen was.
sen ... De geneesheer.Jireeteur i, echter
niet overtuigd van Sl'mmelweiss' gelijk.
Semmclweiss is de strijJ tussen iemand
die gelijk heeft maar niet weet hoe hij het
moet krijgen e1l iemand die gl'en gelijk
he('ft maM wel de macht om het te krij-
gen.
Het teicvisiedr,lm,l is gebaseerd op het
gelijknamige toneelstuk, gesehreven door
Gerben Hellinga, dat in het seizoen
1991.1992 door het RO Theater i, opge.
vocrJ. Semnll'lwl'iss is gl"hecl op locatie
opgenomen,



Keuzenummer nog te bestellen

Donderdag 19 mei, Nederland 1

Moordenaarskop
Verslag van een executie
'Je zou die hengst eens moeten zien, jon-
gen! Loopt een kwart mijl in eenentwin-
tig seconden rond. Ik zou die jockey zo
de zijden kleren van z'n lijf willen ruk-
ken.'
Televisiedrama in zwart-wit, gehaseerd
op Killer's Head van dl' Amerikaame
schrijver-acteur Sam Shepard, die dl' to"
neelmonoloog schreef als aanklacht te-
gen de gemakzucht waarmel' in de Ver-
enigde Staten over de doodstraf wordt
gepraat.
In ivtoordenaarskop vertelt een man,
Mazon, over zijn leven en over zijn
grootste hartstocht: paarden. Zijn herin-
neringen worden verdrongen door beel-
den en geluiden van wat hij de batste da-
gen heeft meegemaakt. Dagen die hij in
de gevangenis heefr doorgebrachr, Uren
die hem scheiden van zijn dood. De man
is een ter dood veroordeelde, die wacht
op ZIJnexecutie.

I)nnderdag 2 juni, 21.00 uur, Nederland 1

Juliana Boys
'Ik lees nu Malcnlm X. Dat is :-.Jederland.
hè. Eerst slaan ze je invalide en dan bren-
gen ze je revolutionaire boeken. Keurig
op een st<tpeltje. I Iet liefst hehhen ze dat
je d'lllkjeweJ zegt, .\laar dat hoeft niet.
:-':aar keuze.'
Ergens in een nieuwbouwwijk speelt een
loclal \'oethalclftal tegen de z.warte voet-
b'lllers van Juliana Hoys. Een omstreden
penalty is de aanleiding vom een uitbars-
ting van geweld, die spoedig uitwaaiert
tot in het drukke winkelcentrum.
Juliana I~ors is de dlll'ulllentaire recon-
structie van de noodlottige confrontatie
tussen twee groepen jongeren. ;-.;'egenbe-
trokkenen leggen getuigenissen af, ieder
vanuit zijn eigen perspectief, t::ragmenten
daarvan worden gemonteerd rot een
doorlopend verhaal: de reconstructie,
Angst, woede, weJerz.ijds onbegrip, maar
ook hravoure.gedrag ulrgen \'oor de fa-
tale afloop. Maar wie z.ijn de daders en
wie de slachtoffers:

Donderdag 26 mei, 21.00 uur, Nedl'r-
land I

De taal van geweld
'Vandaar dokter, dat ik zo uitgebreid aan
het woord wilde zijn, Ik prubn'r me naar
el'n wertld te praten die ik ken, waar je
de stilte te lijf gaat, niet elkaar.'
Andl'fhalf jaar geleden wnd journalist
Stephan Sanllers wndl'r enige aanleiding
genadeloos in elkaar gl'slagen. Een moe-
deloos makende, vernederende tucht
langs hulpn'rleningsinstanries vulgdl'.
Hierover sehrl'd hij een aantal culumns
in Je Volkskrant, die de baSIS vormden
voor dit televisiedrama.
\X'I' zil'n een schrijver die probl'ert l'en
verhaal te schrijven over zijn helevenis-
sen. Maar kun jl' met ta"l je vertrouwde
wereld terugwinnen? 'Ik praat, dus ik be-
sta. ,\Iaar zij 7.l'ggen "ik" met hun li.
chaam. Zodra zo'n VUistkomt aansuizen
hl'n je uitgepraat.' 1101' verhoud jl' je tot
dit dagelijkse geweld? Kun je iets anJers
doen dan je aanpassen?

Veel menSl'n hl'stcllen een extra exem-
plaar van het speciale winternummer van
de HumaniSlover Keuzes in hel le\'cn.
Bij,'oorbl'e1d omdat ze een exemplaar
aan een J.:oede vriend, niendin, familie-
lid, buur of kennis willcn geven. EXlra
eXl'mplarell bestellen van dit nummer is
nog mOJ.:e1ijklOLlng de voorraad strekt.
Hoe u bestelr: Maak per exemplaar
f 8,45 (dat is inclusief porti) o\'er op giro
58 van de Humanistische rns IC Utrecht
onder vermelding van 'Extra cxemplaar

George \'an HOUlS in 'De raai van ~e-
wdd'

W'intl'r-Humanisf. En ah u meerdere
l'xemplaren wilt, gin:er dan evenzovele
malen f 8,45 en vermeldl !Joe"eel extra
exemplaren IJ wens!. Wilt u meer tian 10
exemplaren, dan kunt u een fikse korting
krijgen. Neem dan comacr op mer ons
(tel. 030-3ISI45}. U kum het winter-
nummer ook bij de receptie van het l'en.
(f,I,11 bure,lu ,'all hel HUlll;lnisrisch Ver.
bond verkrijgen ,'oor f 5,95 (Nieuwe-
gmcht 69,1 in Utrecht)

Interviews met o.a.
Nelleke Nicolai, René Diekstra en Jaap van Ginneken
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Nieuwe HSN-uitgave:
Brandpunten uit Trefpunten

Voor het extra verkieûng~llummer VJn
de Ilumcmist, de bundeling van de
intt'fview~ Jllet vijf prominente politici
van vers..:hillende stromingen, bleek de
afgelopen JllaJnd grote belangstelling.
Het extra nummer versdlCen begin
vorige maJnd in een oplage van 5000
exemplaren. Op 6 april \"l'n..:hellen de
d,lgbbden Trouw, Her Parool en de
Volkskrant advertenties voor dit speciale
numlller van de Humanist. Alleen JI dil'
dag belden meer dan duizend 1Ilt.'l1st.'11
voor een gratis exemplaar.
Daarnaast grepen veel afdelingen van her
Ilumanistisch Verbond dezl' gclegcnhcid
aJn om aan de weg te timmeren mt.'t een
COJKreet, tastbaar produkt \"Jn het IIV.
De Jfgelopen weken henhen enthousia~te

Bij het Ilumallistis..:h StudiL'..:entrum ~e.
derLmd (IIS:-.J) is de hl,t boekje 'Brand.
punten uit Trefpunten' verschenen. Het is
et.'n hluemlezing uit het mededelingen-
hLld \uor donateurs van de HlOrmalige
~tichring AlgelIleen IIUIll;lnistiscll Tref.
punt. Deze sti..:hting werd in 1992 ont-
bonden, toen de donateurs oordedden
dJt het nitt langer noodzakdijk was om
als J.pJrte organisatie te blijven oestaan.
Het Algemeen Humanistisch Trefpunt
wJ.s tit.'n jaar a..:tief, In die tijd \"erscheen
regelm<ltig het blad 'Trefpunten'. Daaruit
is nu een bloemlezing samenj!,estcld met
<lftikekn over onder andere de plaats van
het Alj!,emeen HllmanistiSÇh Trefpunt in
de humanistische heweging nationaal en
internation;wl, O\'er humanistis..:he
ethiek, levensovertuiging en maatschap-
pelijke vraagsrukken.
In de bundd wordt ook ruime Jandacht
bl'steed aan inhoudelijke waJgstllkken
die hl't humanisme en het humani~tis..:h
denken betreffen. l\:Jclst een Janlig tijds"
beeld biedt de hundel w ook waardevuIle
aanzet!l'tl voor maatschappelijke dis..:us-
sie, die nog steeds actueel zijn.

De bundel is re bestt.'!len door f 15,- over
te m;lken op girorekt.'ning 5503,,4 VJn
het HumJnistisch Studit.'..:entrum :-':eder-
land te Urre..:ht, under \'ermcldinj!; \'an
'bundt.'! Trefplllltl'n'.
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leden pla,nsciijk duizenden cxempbren
van het verkielingsnummer verspreid.
Een twel'de oplage van weer 5000
exelllplan'n vond de afgtlopen weken
ouk snd z'n weg naM hdangstdlenden.

Leven met een carrière
Unieke eursus \'oor directeuren, leden van mana~emenr-teams en hoofden
\'an a(ddin~en van organisaties profit en non-profitsecror.

U heef! carrière gemaakt, maar uw einddoel nog nier bereikt.
U kunt doorgaan op de oude voet, maar u beseft dal u k(,ules moet maken.
Partner, kinderen, maatschappdijke verplichtingen, werkdruk:
hoe gaat u om met andermans behoeften en claims die steeds stnker
worden? Hoc mobiliseert u uw kwaliteiten om lOt 0plimale presIaties IC
komen?
De cursus 'Leven met e('n carrière' helpt u bij het bewust worden \'an
keuzes, U krijgt inlicht in de samenhan~ lUssen maatschappdijke
ontwikkdingen en uw eigen Iciderschapsstijl. U v('rheldert uw \'isie op
arbeid ('n organisatiecultuur,
\\'ij bieden u: inleidingen door gerenomme('rde d('skundigen, met een
eij;enzinnige \'isie; creatie\'C werkvormen en aandacht voor lichaam en
geest. Dit alles ()]ldcr JeskunJi~e belldciding in een inspirerende omgeving.

Cursusduur: 8 dallen, verdedd over 4 x 2 Jagen in de periode september-
december 1994. Kosten: f 52.SO.- pop. (inclusief maleriaal. o\'t'rnachtingen
en maaltijden). Organisatie: Humanistisch Verbond in samenwerking met
Reliëf, oplcidings- en conferentiecentrum.

Vraag meer informatie of de gralis folder aan: Humanislisch Verbond, td:
030 - 318145 (men, H. van Dijk)



Hori70ntaal:

3. Illuminatie in de 18de eeuw (11)
7. Die van 14 juli 1789 wa~ een heel

helangrijke (9)
9. Verhaaltje met wat wii~heid (4)
12. Gaat wat Iang7.alller dan 7

hnrÎmntaal (S)
14. Was deze Engelsman gek op spek?

(5)
15. Kopie mer klem (6)
17. 't Is geen hond, mlJl"der, maar l'en

stuk leer (5)
IS. '\b;msrand tijdens

vnetbaleyenemenr (2)
20. Dubbele toon in Drents en Brabants

watrr (2)
22. Betutteling (12)
24. St,tat mer heide benen op de grond

(7)
25 .. \Iuzikaal pa,nd (3)
27 . .\Iodelwerkgever (7)
2S. Hinderlaag van twee vogd~ (7)

Vertikaal:

I . .\Ieisje ineen kleine auto (4)
2. Flinker met zo'n plaatshewij5 in de

trein (IJ)
J. l.el (II)
4. Wrg vit'! weg uit 7 horÎwmaal (5)
5. Ruzie tijdrl\'i lIl' dans (5)
6. Ongeschondrn talent (4)
11. '\leisje van 1.38 m. (5)
10. I.uiaard ad inrerim (2)
11. Vnlgen~ Jan Gre~h()ff In,lakt dit

alleen niet gelukkig (5)
13. Ilier manket'rt niets aan (8)
16. Tamdijk verstandig (7)
19. Aan 7.0'n tekening koml geen sp,ltd

te pa~ (6)
20. Houding van Ria (3)
21. Oudnoorse (3)
23. De helft van .\lama (2)
25. Stop! Bijna water (2)
26. Engelse herberg in Oostenrijk (3)
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Oplossing aprilcr}'ptogram:
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GRATIS BOEKJE

Ook gewone bloe-

Lebes, gladIolen. h~adn-

ten ... ze miken lekker, kleUren
mooi, brengen blijdschap of

koken ..

geven troost. Maar \"Oor het

milieu heeft Nederlands natio-

nale trols een minder fleurige
kant.

In de bloemen- cn hollen-

teelt wordt tien keer zovcelgif

gebruikt als in de rest \'an Je

landbouw. De kassl:n voor snij-

bloemen produceren meer

kooldioxyde - het beruchte

broeikasgas - dan het totale

luchtverkeer in Nederland.

Van de energie die nodig is

\'oorde teelt van een bos rozen
kunt u 7eker twee weken

misten ICVt'fensooJ1en~ie

minderschade1ijk zijn voor

het milieu.

Meer hicrovl'r leest u in
het gratis boekje 'Nalum;lijk

bloemen zonder gif. Stuurde

bon yam.lua~ DO~ op!

Gelukkig bestaan cr biolo~ische

bloemen zonder'luchtj~". Ze
zijn hCI-kcnhaaraan

het EKO.keunncrk.

De~e acti" u-ordl ",,,Je ""',.;rliik
g"",a~kl d"'Ir hel WrreldNa/lmr
Fm"l .• "" d,' 5lidlli"l; DOEN! !'mla"
Nali,,,,,,ll' "osicode 1..olaii......-.-
• NATIONALE.
POSTCOOE
.LOTERIJ.

~
. _---------_._ _-~.~~~~-~ j

Postcooel\\'oonplaats , ,

Adres

:-Jaam

o Stuur mij gratis het boekje 'Natuurlijk bloemen zonder gif.
o Ik word lid/donateur van Vereniging Milieudefensie voor
f 12,50 per half jaar.

Welke bloemen zijn
milieuvriendel,ijk? Lees het in

dit?!:.ti.fboekje!

Stuur bon
(of briefkaart) aan:
Milieudefensie!
bloemenactie
Postbus 19199
1000GD Amsterdam.
Of bel de MilIeuTelefoon:
020-62.62.620.
Ook voor andere vragen
over het milieu.
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