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De Stichting Steunfonds Praktisch Humanisme heetltot doel het voortbestaan van het
Humanistisch Verbond te garanderen. De gelden die het Steunfonds uit nalatenschap'
pen, schenkinuen en legaten verkrijgt, komen terecht in een basisfonds. Dit fonds blijft
onaangetast. Het rendement van het basislonds, in de vorm van rente en dividend, wordt
jaarlijks aan het Humanistisch Verbond uitgekeerd om er de akliviteiten van Ie financie-
ren die liggen op het gebied van het praktisch humanisme.
Voor meer informatie over het Steunfonds als er1genaam: Marga van der lans, mede.
werkster Steunfonds Praktisch Humanisme. Tel. 030-322786.
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RTV-DIENST VERHUIST NAAR
HILVERSUM, KWARTSLAG L:.~
GAAT NAAR NEDERLAND:~~-Tweehoog in het Erasmushuis in
Utrecht staan de dozen al klaar. De
radio- en televisiedienst van het
Humanistisch Verbond gaat verhui-
zen. Van Utrecht naar Hilversum.
Maar ook op uw televisie gaat het
Humanistisch Verbond van plaats
veranderen: van de maandag- naar
de donderdagavond. en von het
tweede naar het derde net. Dat ge.
beurt met ingang van maandag 4
april.

•.Zo langzamerhand moeten alle televi.
siekijkers op de hoogle zijn van de
komst van hel derde nel. Drs. P. zingt
erovel. Noraly Beljer (NOS-Journaal)
kondigt het aan. Tommy, Ienemienie en
Pino (Sesamstraat) praten erover met
Morga van Praag (Jeugdjournaal). Maar
wat gaat dat derde net precies in-
houden?

De eerste verandering met de huidge
situatie is dat de omroepen die leden
hebben, hun zendtijd verdelen over het
eerste en het tweede net. AVRO,TROS
en Veronica gaan naar Nederland 2:de
grote omroepen met een kleurtje - VA-
RANCRVen KRO- gaan naar Neder-
land I. De twee kleine omroepen EO en
VPROwisselen elke twee jaar met el-
kaar van net. Het nieuwe net Nederland
3is bestemd voor de zendgemachtigden
zonder leden: zoals de NOS (85procent
van de zendtijd), IKON,Feduco, Teleac
en natuurlijk het Humanistisch Ver-
bond.
De tweede belangrijke verandering
waardoor Nederland 3 zich van Neder-
land Ien 2 onderscheidt, is de horizon-
tale programmering. Geen dagelijks
wisselend ratjetoe van programma-on-
derdelen met een enkel vast punt erin,
maar een strak zendschema, waardoor
de televisiekijker op vaste tijden in de
week voor bepaalde soorten program-

ma's kan kiezen. Enkele voorbeelden:
elke dag om 17.45:Sesamstraat, 18.00
uur: uitzendingen voor minderheden,
18.30uur: Teleac-Kursussen, 19.00uur:
jeugdjournaal. Kwartslag verschuift
naar donderdagavond en is te zien van
22.10 tot 22.25uur. In tegenstelling tot
nu moet het HVditlevensbeschouwelij-
ke kwartier delen met DeVrijeGedach-
te en het Nieuwe Israëlitisch Kerkge-
nootschap. Daar staat tegenover dar u
het HVzo nu en dan ook zult zien bij
speciale programma-onderdelen, die
eveneens op vaste doge zijn ingeroos-
terd: het korte spel op zondag en het
diskussieprogramma op donderdag .
Daardoor is er - voorlopig nog mondjes<
maat - de mogelijkheid om program-
ma's van 4001ze1fs50minuten te maken
tussen 20.00en 22.30uur (prime time).
Verschillende vertrouwde rubrieken ke-
ren ook na 4 april in Kwartslag terug:
Kwartslag aan Talel: de Kont tegen de
Krib. Een nieuwe serie is: Sex, erotiek
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Denieuwe lokatie waar de radio & televisiedienst van het zal gggn werken:
voorheende vîllgwaarin de Ikonwas gehuisvest op de Borneolaan 17.

en macht. Zijnerotiek en sex wel zoHel
als ze eruit zien? Ol zit achter iedere
streling een greep naar de macht? In
drie vijftien-minuten-programma's en
in evenveel diskussieprogramma's van
drie kwartier besteedt het Humanis-
tisch Verbond in de maanden mei. juni
en juli aandacht aan de machtsverhou-
ding in Iîeldesrelaties.
Ook nieuw is; "Mijnleven 'lil in een kof.
lertje." Een programma over een pleeg-
kind, zijn familie en het nieuwe gezin.
Driepartijen met volstrekt eigen belan-
gen. die op elkaar zijn aangewezen.
Een verslag van de moeilijkheden die
zijmoeten overwinnen. deteleurstellîn-
gen die ze tegenkomen en van het ver-
schil tussen verwachtingen en werke.
lijkheid. Dit programma zal in novem.
ber worden uitgezonden.
Voorde programma's die de radio- en
televisiedienst van het HV(willen)ma-
ken is het belangrijke punt ol het HVde
verlangde zendtijduitbreiding krijgt of
niet. Zeker :wlang dat niet het geval is.
komen de dokumentaires, diskussies
en drama's als een soort humanistisch
strooigoed verspreid over de hele pro-
grammering terecht. Alskleine zendge-

machtigde maakt het Humgnistisch I
Verbond straks deel uit van een zender
waarbij aan televisie meer eisen wor-

den gesteld dan "als het maar be-
weegt". Bijzo'nzender voelt het HVzich
thuis. Ingrid erarner

Snelle stijging
aantal lezers Humanist Studie over antisemitisme in christendom
Een kleine wervingsaktie in december.
Spotjes in de rgdio- en televisiezendtijd
van het HV. gdvertentiell in Trouw,Het
Parool en de Volkllkrant, een speciale
brief ngar alle proefabonnees. Eind fe-
bruari kgn voorzichtig een eerste ba.
Igns worden opgemagkt: de Humgnist
kent dgn ruim 600 nieuwe lezerll (230
nieuwe leden en 370nieuwe abonnees).
En nog steeds komen op het Erasmus-
huis in Utrecht dagelijks ingevulde
kgarten binnen die in het speciale de-
cembernummer waren meegeniet. De
suksesvolle aktie werd grotendeels be-
kostigd uit het speciale Fonds Draag-
vlgkverbreding.
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De geschiedenis leert dat in het chris-
tendom van tijd tot tijd bewegingen ont-
staan tegen misbruik ofwantoestanden
binnen de kerk(en).Zomanilesteert zich
de laatste decennia een besel van ver-
antwoordelijkheid voor antisemitisme
1Y'anhet christendom omdat de kruisi-
ging van Jezuseeuwenlang gepredikt is
als "godsmoord", waarvoor alle niet tot
christenen te bekeren joden moeten
boeten.
De Haad van Kerken in Nederland ver-
klaarde hierover in 1981: "Christenen
hebben door een verkeerd gebruik van
bepaalde teksten uit de BijbeLdoor dis-
kriminatie, jodenhaat en pogroms me-
de de weg gebaand, die uiteindelijk is
uitgelopen op de vernietigingskampen
in Nazi-Duitsland". Duidelijk blijkt het
streven naar hervorming uit de op-
dracht aan alle kerken van de Wereld-
raad van Kerken: "to make know to all
christions the history of anti-jewish
theology and anti-jewish strategy"
(1982). Stellig kunnen ook humanisten
zich hierbij betrokken voelen, getuige
bijvoorbeeld de heftige jodenhaat van
"de grote humanist" Erasmus, die he-
laas in het Erasmus-jaar nauwelijks
minder verhuld is dan het opzwepen tot
gewelddadig antisemitisme door chris-
telijke gezagdragers zoals pausen en
Luther.
Natuurlijk dient de verbreiding van de-
ze inzichten te steunen op wetenschap-
pelijk verantwoorde gegevens. Hier-
voor is een weg aangegeven door de
theologen en historici. die in nagenoeg
ieder westers land verband hebben ge-
legd tussen de "catechese der vergui-
zing" en de Holocaust. Zij hebben na-
melijk de behoefte uitgesproken aan
een naslag-werk, dat alle uitingen van

anti. en £ilosemitiscbe in christelijke
geschriften verschaft en wel in de oor-
spronkelijke taal met desgewenst een
Engelse vertaling.
De stichting "Wetenschappelijk Onder.
zoekvan Christelijke Literatuur over Jo-
den en Jodendom" heelt onderzocht ol
zijzichde verschijning van zo'nboek tot
taak zou kunnen stellen. Deze vraag
werd bevestigend beantwoord omdat
Dr. Hans Jansen, de schrijver van
,.Christelijke Theologie na Auschwitz"
(1981.'85) bereid werd gevonden een in-
ternationale redaktie-raad te koördine-
ren en een comité van aanbeveling
werd gevormd door religieuzen en hu-
manistische leiders, politici, journalis-
ten en wetenschappers uit nagenoeg
alle West-europese landen, Amerikaen
Israel. De voorbereidingen van het pro-
jekt hebben het eerste jaar goede vorde-
ringen gemaakt. Belangstellenden in
de "Anthology ol Christian Literature
on Jews and Judaism" kunnen zich voor
nadere gegevens wenden tot de secre-
taris van genoemde stichting: J.
Wieberdink, Kudelstaartseweg 148",
1433 GNKudelstaart, tel. 02977-25440.O.
W.)



Misschien blijkt achteraf niets aan de hand,
berust de splijting op een misverstand.

Verzoeningspogingen blijken gestrand.
Koeriers van goede wil beleggen prompt
weer nieuwe meetings desgevraagd. Zo komt
er hopelijk een compromis tot stand.
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zake is zielskontakt geagendeerd.
De één daagt op. De ander niet Dgt er
wellicht een mooglijkheid een vredestichter
te vragen ofhij intervenieert?

DILEMMA

Langzaam spitst het conflietzich toe: de dichter
ontloopt de zakenman. En omgekeerd.
Men groet elkaar niet eens. De één beweer1:
de onder niet te kennen. Onverrichter

Vorig jaar studeerden in totaal 24 stu-
denten af van het Humanistisch Oplei-
dingsinstituut (Hal) in Utrecht. Onder-
staand de afgestudeerden met de titel
van hun einclskriptie.
R. van der Aar-Spreeuw: Eenzaamheid,
A. Bakker: Jij die mij QCUl2iet,
W. Blokland: Integratie van geestelijke
verzorging in de psychiatrie.
E. Blom: Roeien met de riemen die je
hebt.
A. Boon: Mensen zoals jij en ik,
R. Geene: Wat is eigenlijk een raads-
man? Wat is Humanisme?,
J. Geuze: Loslaten,
A. de Graaf: Levensbeschouwing en
basisonderwijs,
H. ter Heide: Raadsman en cliënte, de
invloed van de sekserol op de begelei-
ding van een raadsman aan een vrouw,
H. van der Hilst: Zorg en betrokken,
mijn werk als geestelijk verzorger,
H. Huussen-Sluyter: Suïcidepogingen
bij kinderen en bij jongeren.
M. de Jong: De balanszoeken. voelen en
vinden.
F. Kleingeld: Oud worden als verande-
ringsproces.
M. van der Laan-Hendriks: Het manne-
lijke en het vrouwelijke in het menselijk
bestaan,
E. Libourel: Geestkracht. een terrein-
verkenning,
J. Nauts: De betekenis van de dood voor
het leven. Grensgebied tussen psycho-
therapie en geestelijke verzorging.
A. Nederkoom: Ik beweeg mijn hart en
mijn geest buigt zich,
M. Prummel: Mens, Humanisme en Hu-
manistisch Verbond,
C. Reinking: De droom. Een sleutel tot
een harmonieus leven,
L. van Rooijen: Werkelijkheid en
droom. In het licht van horizontale en
verticale ontwikkeling,
P. Samwel: Sterven en zingeving, een
humanistische visie.
O. Sehroth: Mag ik worden die ik ben?
Het streven naar gelijkwaardigheid
van verstandelijk beperkte mensen,
M. Vogels: Een gat in je bestaan. Over
de problematiek van vrouwen die door
een ernstige ziekte getroffen worden na
lange tijd een ernstig zieke man te heb-
ben verzorgd,
T. Vos: Mijn-eigen-wijsheid. Spirituali-
teit en Humanistische Geestelijke Ver-
zorging.

24 STUDEERDEN
IN 1987 AF
AAN HETHOI
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Brazilië wordt door zijn buurland Argentinië wel eens smalend een
..zwarte staaf' genoemd. Maar zelf is het land er trots op dat het eeD
multiraciale samenleving heeft. Diskriminatie tussen de vele verschil.
lende bevolkingsgroepen en rassen lijkt weinig voor te komen. Dat geldt
echter niet voor het lot van de oorspronkelijke bewoners van dit grootste
land van Latijns-Amerika. Want als de Indianen ter sprake komen. lijktde
Braziliaanse rossentrots plaats te maken voor een zekere schaamte en
ergemis.
Toen de Portugezen zQ'nvijf eeuwen geleden Brazilië voor hun land in bezit
namen. leefden er ongeveer vijf miljoen Indianen in het land. Toen begon
het proces van plundering en uitroeiing in naam van de blanke vooruit.
gang. Tot op de dag van vandaag delven de Indianen het onderspit tegen
goudzoekers, jagers en veebaronnen. Vooral de laatste jaren eisten een
zware tol van de Indiaanse bevolking in het Amazone-gebied. Steeds meer
autowegen en spoorlijnen doorkruisen hun grondgebied. dammen verrij-
zen. en hun jachtgronden worden platgebrand ten behoeve van mijnbouw
of veeteelt. Momenteel telt men nog maar zo'n 220.000 Indianen.
De beschuldigingen van vooral de kerk zijn zeer ernstig. Zo zou het Ama-
zone-gebied worden "opengelegd" door het plegen van moordaanslagen.
platbranden. van dorpen. vergiftigen van drink- en viswater en het uil'
vliegtuigen strooien van giftige stoffen. Ook wordt met name de Funai
ervan beschuldigd dat het onder één hoedje speelt met de •.openleggers".
Terwijl deze organisatie er juist voor is om de belangen van de Indianen te
behartigen. bijvoorbeeld door het grondgebied van de Indianen Ie
beschermen legen indringers. Volgens de huidige grondwet van Brazilië
zijn de Indianen onmondige kinderen van de stoot. Zij hebben dezelfde
status als minderjarigen er kan dus eigenlijk geen sprake zijn van enig
recht op zelfbeschikking volgens deze grondwet.
De kerk krijgt in haar strijd voorde Indianen met name steun van nationale
en internationale milieugroeperingen en mensenrechtenorganisaties. De
regering lijkt er zich vooralsnog weinig van aan te trekken. De rijke bodem-
schatten in het Amazonegebied worden als onmisbaar bestempeld voor de
ekonomische groei van Brazilië. Wat er is gebeurd met de Indianen in
Amerika en met de Aboriginals in Australië dreigt nu voor de Amazone.
Indianen: rijke kulturen verdwijnen onherroepelijk van de aardbodem.
hele stammen worden uitgeroeid door moord en ziekte.. Bron: ANP

VOOR DEAMAZONE-INDIANEN
IS ERGEEN TIJD OF PLAATS

Michel Pellanders en Marion Hoekveld bezochten negen maanden lang de
bedreigde Indianen in het Amazonegebied. De Funai probeerde hun
pogingen om in kontakt te komen met de Indianen ijverig te torpederen. de
overheidsinstantie heeft geen behoefte aan pottekijkers. Toch slaagden zij
erin de dorpen te bezoeken van onder andere de Krahó-Indianen die al zo'n
honderd jaar kontakt hebben met de westerse wereld. en de Arara.lndia-
nen die nog maar vijf jaar geleden voor het eerst een blanke aanschouw-
den. Hij (fotograferend) en zij (schrijvend) geven in dit verhaal hun indruk-
ken weer van hun kennismaking mei mensen die in breekbare harmonie
met de omringende natuur leefden tot de westerse beschaving verscheen.
Hun boeiend relaas in woord en beeld maakt duidelijk wat zich zo ver van
ons bed afspeelt. Wij hier in het rijke geïndustraliseerde westen met onze
aarzelende eerste pogingen om uit de wurgende greep van onze eigen
natuurvernietigende kultuur te komen. kunnen iets heel kostbaars leren
van deze mensen die tijd noch toekomst kennen.

Foto's: MiChel Pellanders
Tekst: Marion Hoekveld
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"Onze geschiedenis komt van heel lang
geleden", zegt de oude Eleixo Kraho,
"maar met de komst van Pedro Cabral
uit Portugal begon voor ons de verande-
ring." We zitten onder de reusachtige
mongobomen naast zijn hut. Het dorp
ligt in een cirkel voor ons. Iedere hul
heelt een plek op de cirkel met een pad
naar hel midden naar de centrale ronde
zandvlakte. de kä. Aleixo tekent voor
ons een stralende zon in het zand. ,,20
zijn alle dorpen van de Krahó. ol zolang
we leven. Er was eens een lijd dat ook
onze huizen rond waren. We maken ze
nu vierkant, zoals jullie huizen. Maar
ons dorp blijft rond, dot heelt te maken
met het leven van de Krahó. Op de kä
gebeurt alles. Daar komen we bij el-
kaar, daar beginnen de dag en de
nacht, door wordt ook de opbrengst van
de jacht en van het verzamelen ver-
deeld. Iedereen woont bij ons evenver
van het midden, er is geen verschil."
De Kraho hebben al zo'n eeuw kontakt
met de blanke wereld. Behalve hun ei-

gen taal wordt er porlugees gesproken.
Verder heeft iedereen kleren om noor
de stad te gaan en is geld het betaal-
middel geworden. De oude Eleixo denkt
veel na over de verschillende werelden
van de kupèm (de blanken) en die van
de merrim (de indianen). "De zon en de
maan zijn voor ons de tijd. Die zal de
blanke nooit kunnen vernietigen. De
blanke is niet iemand die alles kan, dat
dachten wij merrim vroeger wel. Jullie
blanke wereld is een heel andere dan
de onze. Veel lawaai van machines, 's
nachts is het er heel licht en klokken
zeggen wat je moet doen. In jullie we-
reld bestaat vroeg en laat uit cijfers en
ook de toekomst is een cijler."
In de dagen die we in het dorp van de
Krahö doorbrengen. leren we Aleixo
kennen als een filosoof. een wijze oude
man vol dromen en ideeën. Zo wil hij
eens noor Amerika om gedachten uit te
wisselen met de Navaho-indianen. Hun
geschiedenis heelt vele overeen-
komsten met die van het volk van de

Krahó. Ook stelt hij voor dot wij zijn volk
zullen vertegenwoordigen in "Halon-
do", ieder volk heelt immers een am-
bassadeur in een ander land.
In de longe gesprekken met Aleixo voe-
len we de eeuwen in elkaar schuiven.

De open als silhouetten tegen de he-
mel, de blauwe vlinders zo groot als
vogels, de zwarte rovers als vliegers bo-
ven de boomtoppen, de vissen met ton-
den, het dichte gezoem van inseklen, de
geur van warmte en water, hel is alle-
maal echt. De krahö leven temidden
van wal voor ons een film lijkt. Voor hen
is het land de moeder. Voor haar moe.
ten ze zorgen, don zorgt zij ook voor hen.
Zo houden in de geïsoleerde gebieden
mens en natuur elkaar nog in balans.
ver weg van de roofzuchtige ideeën van
onze 20ste eeuw.

De oude Aleixo stelt vele vragen. Vra-
gen die duidelijk maken dat het onmo.

"

"./
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De zon en de maan
zijn voor ons de lijd.
Die zal de blanke
nooit kunnen
vernietigen

gelijk is om een Indiaan om Ie scholen
tot landarbeider die meewerkt aan de
opbouw van de Braziliaanse samenle-
ving. Toch is de Funai druk bezig om de
Indianen stukjes meI eigendom, onder-
wijs en ekonomische projekten toe te
dienen. Maar er is geen opening in hun
kultuur waar het harmonisch ingescho-
ven kan worden. Hun kultuur is als een
perfekt uurwerk. resultaat van de har-
monische ontwikkeling van eeuwen.
Onze westerse wereld ontregelt het on.
herroepelijk. Aleixo probeert wel oplos-
singen te vinden. Zo maakten de Krohö
zich in 1982los van de hun opgedrongen
..vader" door de Funai-mensen uil hun
dorp weg Ie sturen. Gevolg was dat alle
regeringshulp stople en steeds op-
nieuw wordt geprobeerd om kontrole
over het dorp terug te krijgen. Overleg
is onmogelijk, respekt lijkt alleen een
Indiaanse eigenschap. Dat je lrols zou
kunnen zijn op mensen die de ge-
schiedenis van je land drogen met zo'n
rijkdom aan taal en kultuur. komt niet
op bij de regeringsmensen en de pro-
jektontwikkelaars.

We vliegen boven het immens grote
Amazonegebied. De diepte beneden
ons is een oerlandschap. een uit de
losse hand gelekende landkaart uit de
oudheid. Rivieren kronkelen zich als
reuzenslangen door het ondoordring-
baar groene dok van de aorde. Er doet



Aleixo. rechts naast de gevederde man: ••Als een blanke een tijd bij ons is en als we allemaal voelen dat hij een vriend is. dan
dopen we hem Kraho.Dat is een ritueel leest. Devrouwen van de lamilie waartoe hij zal behoren. beplakken hem helemaal
met kleine veren. Zijnhanden. voeten en hals worden roodgeverfd met urucu. (rodeplantaardige verfstof).Z'nharen worden
op z'n Krahogeknipt. met een rode cirkellijn boven op het hoofd.Wedragen hem naar de rivier en weer terug naar de kä. Hij
krijgt een naam. een vader. een moeder. een hele familie en daardoor rechten en plichten binnen ons volk. Hijof zij is dan
Kraho geworden. Zoleven de Kraho over de hele wereld:'

Een dorp van de Kraho-Indianen. In het midden de kä waar alles gebeurt. De
huizen staan alle evenver van het midden.

zich daar diep onder ons een levende
stilte vermoeden waar ritme. orde en
ruimte levenskrachten zijn van de on-
verbrekelijke eenheid tussen mens en
natuur. Maar hoe lang nog? Ineens lijkt
me tijd als porcelijn zo kwetsbaar. De

westerse mens overheerst door bezit en
macht. door egoisme en kortzichtig-
heid. De westerse mens dreigt de hele
mensheid de diepte in te trekken. Het is
een wedren tegen de tijd die de India-
nen in snel tempo aan het verliezen zijn.

Zoals de Arara-Indianen die we bezoch-
ten. Ze hebben nog maar vijf jaar kon-
takt met blanke mensen. AI70%van dit
volk is inmiddels gestorven aan deze
tragische ontmoetingen. In een paar
jaar tijd verdween vrijwel een geheel
volk. Toevallige konlrontaties liepen
uit op moordpartijen. En later. na meer
vreedzame kontakten stierven de India-
nen aan griep. mazelen en malaria.
Hunlichaam kent deze ziektes niet. er is
geen dokter en hun pajé (sjamaan) weet
er geen raad mee.

De kara leven in het hart van het oer-
woud. in een andere tijd. een andere
beschaving. Rondtrekkend bewoonden
zijeen groot gebied. Maar hun land ligt
te dicht bij de Transamazone-weg en
een geplande hydra-elektrisch projekt.
Voorde Arare heeft er een ..tijdsheving"
plaatsgevonden. Voor hen is tijd niet
meer de reis van de zonen de maan. Er
is een bres geslagen in de cyclus die al
eeuwenlang de fysieke en de mytische
wereld. de natuur en kultuur onverbre-
kelijkmet elkaar verbindt. Debalans is
verbroken. Wat toekomst is. weten de
A:taraniet. Ook niet wat hun toekomst
zal zijn. Dat over vier jaar hun land ver-
dwenen zal zijn in een groot stuwmeer.
weten ze niet. De wereld is voor hen te
klein geworden.

Hoe kan het dat de Arara en ook de
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Krahó zoveel nieuwsgierigheid en ver.
trouwen hebben? Hun recente ge-
schiedenis is immers vol verwarring,
vol ellende. Tochzijnzijnieuwsgieriger
dan wij ooit zullen kunnen zijn. Als per-
lekte mimespelers en met enkele woor-
den Portugees stellen de Arara ons da-
gen- en nachtenlong vragen en vertel-
len ze ons verholen. Zoals bijvoorbeeld
Murtoté, 26jaar oud stoot op de Funai-
lijst. Indianen kennen hun leeftijd niet.
tellen is hem vreemd. Eén. twee, veel is
hem exakt genoeg, nog wel. Ik moet
leren hem niet meer te vragen noor het
hoeveel. het hoever en wanneer. Voor
hem geldt dat door een getal de balans
verdwijnt. de verbondenheid met de
dingen. Hoeveel kinderen? Die en die
en die en nog één wijzen ze me aan.
Wanneer? Tijdwordt gevormd door vele
gebeurtenissen die één voor één wor.
den verteld. Hoever? Tot de zon dáár
staal. Er is geen regen. geen wind. de
zon is warm en volledig. De zon en de
insekten doen je voelen hoe laat het is.
Horen, voelen en zien. afgaan op je zin-
tuigen.

Toch draagt Murtatá altijd een rood
plastic kinderhorloge. Wij vragen hem
hoe laat het is, hij kijkt naar de zon en
wijst op z'n horloge. Hijweet het wel en
ookweer niet. Want op z'nhorloge is het
altijd half vier. Het voor ons zo vanzelf-
sprekende verband tussen tijd en wij.
zerplaat is ineens ver te zoeken.
VoorMartatá is het simpeler omde mo-
tor van de boot weer aan de gong te
krijgen. oorzaak en gevolg liggen hier
dichter bij elkaar. Trots vaart hij ons

Hun kultuur is als een
perfekt uurwerk,
resultaat van de
harmonische
ontwikkeling van
eeuwen. Onze
westerse wereld
ontregelt het
onherroepelijk

naar de overkant van de rivier. Daar
verbouwen de AlOlOop een stuk land
maniok (cassave). Ze maken er meel
van en sinds kort produceren ze meer
don ze zelf op kunnen eten. Tijdens het
werk eten de Indianen op de Funai.
post. Zezitten op hun hurken op de bank
en eten spaghetti, rijst, brood en suiker.
Nieuw voedsel dat ze lekker beginnen
te vinden. DeFunoi zal het meel naar de
stad brengen en terugkomen met ka.
gels voor de jachtgeweren, met vislijn
en haakjes. met suiker en zout en mis.
schien met kralen. Allemaal dingen die
de AlOlOnog maar pas hebben leren
kennen en die een belangrijke plaats in
hun leven beginnen in te nemen. Ook
weten ze dat er altijd wordt geruild met
geld. De AlOlOzijn op weg naar "de
beschaving", op weg naar een ander
leven. Daar zal geen tijd en geen plaats
zijnvoor hun eigen kultuur met z'n inge-
wikkelde verbondenheid van alles met
alles.

Een klein bericht in de lokale krant dal
op 17 juli 1987de Funai kontakt heeft
gemaakt met nog onbekende Araw-in-
dianen aan de Iriririvier, 400kilometer
van de stad Altamira. Men grendelde
het gebied aL stuurde een groep artsen
en verpleegsters, en maakt zich klaar
om in het gebied een Funai-post te in-
stalleren. Het bericht lijkt een onbedui.
dend nieuwtje. het vervolg en de afloop
zal de krant wel nooit holen. Tochzijner
in deze eeuw al in totaal 80 Indianen-
volken verdwenen. in de 16eeeuw, toen
Pedro Cobral uit Portugal voet zette op
Braziliaans gebied, waren er nog 5mil-

--Arora-Indianen, voor het eerst met potlood en papier, tekenen de dieren van het oerwoud - ieder tekeningetje is minuskuul
klein en geeft een totaal beeld waarop binnen- én buitenkant Ie zien zijn.
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Voor de Arara heen
er een "lijdsbeving"
plaatsgevonden. De
balans is verbroken.
Wat toekomst is
weten de Arara niet.
Wat hun toekomst
zal zijn ook niet

joen Indianen, nu nog slechts 220.000.
Ze zijn verdeeld over zo'n 150 volken.
soms nog maar bestaand uit een zestig-
tal mensen. De volken zijn vaak zeer
verschillend, met hun eigen taal. eigen
kultuur. Allen reageren weer anders op
de ingrijpende gebeurtenis van het kon-
takt mei de westerse wereld.
De toekomst wordt voor hen bepaald. ze
moeten worden bijgeschaafd lot "gewo-
ne mensen", Dat is de taak van de Fu-
nai. die optreedt als de voogd van de
Indianen. Onze instantie probeert hel
proces van aanpassing niet ai Ie desa-
streus te laten verlopen. Maar slaagt
daar niet in. Misschien zou het nog kun-
nen lukken met veel respekt en veel tijd.
Mei een houding dat er veel te leren is
van deze mensen die zo in volledige
harmonie met de natuur leven, die zo'n
ongelofelijke kennis van dieren en
planten hebben, die meesters zijn in
muziek maken en die het begrip uitbui.
ting geheel niet kennen. Ze worden al-
leen moor als lOSlig beschouwd, pos-
sen niet in hel idee van de vooruitgang,
ze moelen 'blanken' worden: de Arara
en de Krahó, de Tikuna, Nambikwara,
Asurini, Yawanawá, Parakanà, Kane-
mori, Xavanle, SurUl, CintoLorgo, Zoró,
Wosusu, Hahaintesu, Mocu.

Bovenstaande foto is genomen in 1982. Drie Arara-Indianen . pijlkokers in de
hand. een klein stokje dwars door hun neus. Mensen zonder wenkbrauwen. Defoto
is het verstilde moment van de eerste vreedzame ontmoeting met onze wereld. Wat
moet dat voor hen betekenen: voor het eerst ervaren. nooit geweten hebben maar
toch verleid worden en dan nooit meer terug kunnen. Het eerste kontakt. de eerste
stap op weg naar het einde. In het midden Mu:rtatá.

De onderste foto is gemaakt in 1987. vijf jaar later.
Murtatá heeft de aanraking mei de westerse wereld overleefd. Hij repareert de
buitenboordmoter van zijn boot.
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Door Diek van der PeUl Met het boek ..De markt van welzijn en geluk". waarin hij grote vraagte-
kens plaatste bij de ongebreidelde groei van het zogenoemde welzijns-
werk. kreeg hij landelijke bekendheid. Stad en land. en ook Vlaanderen.
reisde hij af om in forums. op symposia en kongressen zijn standpunten te
verkondigen en te verdedigen. Nu nog achtervolgt zijn bestseller hem.
terwijl hij het welzijnswerk allang heeft afgeschreven .
.•Schaarste" ... grenzen" en •.publieke diskussie" zijn nu de trefwoorden
van een boeiend denker die op I februari door de stichting Socrates werd
aangesteld als bijzonder hoogleraar in de humanistische wijsbegeerte
aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen. De relatie tussen mens en
natuur is zijn favoriete onderwerp. Daarbij blijven Mao. Camus. Sartre.
Foucault. Locke en Hobbes niet onbesproken-evenmin als de in opspraak
geraakte Heidegger en de filmer en toneelschrijver Fassbinder. We snij-
den vele onderwerpen aan. waarbij steeds ..de moed om mens te zijn" de
rode draad blijkt te zijn die door het werk en het denken van Hans Achter-
huis loopt.

12Humanist maart 1988



VAN DEMARKT VAN WELZIJN
EN GELUK NAAR
HETRIJKVAN DE SCHAARSTE

Inlerview mei de filosoof Hans Achlerberg,
sinds kort bijzonder hoogleraar humanisme
in Wageningen

Zijn vuilnisbakken hondje is het leven-
de beeld van de vergankelijkheid van
de notuur. Kwijlend en schor bluffend
strompelt het naar zijn mand, alleen op
handgeklap van zijn baas reageert hij
nog. "Als het leven lijden voor hem
wordt. gaan we naar de dokter." Een
fier en fraai oosters beeld ('een erfstuk')
trotseert noast de hondenmand de tijd.
Hans Achterhuis zet thee en ploft even
later wat rafelig neer op de bank. Grijs,
pluizig haar omlijst zijn vriendelijk ge-
zicht, een oostelijke tongval geven zijn
weloverwogen woorden iets afgekne-
pends. "De basis van mijn denken is al
terug te vinden in mijn boek over Ca-
mus. Maar Illich en Paul Olreire waren
ook heel belangrijk voor me. Volgens
Camus waren er twee werkelijkheden:
de natuur en de geschiedenis. Onze ge-
neratie heeft de natuur vaarwel ge-
Zegd, wij zijn de geschiedenis ingedo-
ken. VoorCamus is het goede niet aan.
wezig, je kunt het kwaad alleen een
beetje afremmen. Hij keerde zich tegen
het absolute, de lijn naar God. naar de
mateloosheid die wordt nagestreefd.
Dot is ook het verschil met Sartre die in
het existentialisme vluchtte, een abso-
luut idee. Bijde Grieken zie je dat niet,
die wisten maat te houden, de grens
aan te houden."
Or.Hans Achterhuis werd in de oorlog,

in 1942,in Hengelo geboren. In Utrecht
studeerde hij theologie en in Straats-
burg lîlosofie. In 1967promoveerde hij
in Straatsburg op het proefschrift "Ca-
mus, de moed om mens te zijn". Voor
zijn studie over Camus dompelde hij
zich niet alleen onder in het denken van
de Franse filosoof. moor ook in de we-
reld waarin hij leefde . ..Ikwisl indie tijd
alles over Parijs, ik was helemaal thuis
in de wereld van Camus. Wie met wie
omging, wat ze deden. Noemmaar op.
Heerlijk was dat."
In de lijn van Camus meldde Achter-
huis zich daarna bij Amnesty Internati-
onal. "Ik heb me toen zeer sterk met de
mensenrechten bezig gehouden. Ook
daarna bleef me dat sterk bezig hou-
den, maatschappelijke vrijheden en on-
afhankelijk denken zijn immers enorm
belangrijk. Camus heeft eens gezegd:

Devrijheid van meningsuiting mag niet
worden aangetast. zelfs niet als in de
pers de tirannenmoord wordt verkon.
digd. Camus leek zeer sterk op een man
als VanRandwijk, eens hoofdredakteur
van VrijNederland. Diegeloofde net als
Camus dot na de oorlog de verstarde
verhoudingen zouden afbrokkelen. He-
laas was dot niet het geval. Toch bleef
hij een onafhankelijk denker die geloof-
de in verandering."
Er ontspint zich een diskussie over het
begrip 'vrijheid'. Kun je in bijvoorbeeld
Nicaragua ook dezelfde waarde toeken-
nen aan het begrip vrijheid? "Er zijn
twee houdingen mogelijk. Je kunt uit.
gaan van de absolute moraal. de vrijhe.
den boven alles stellen. Een andere lijn
is die van politiek-Machavellisme. Sar-
tre heeft door een mooi boek over ge-
schreven. 'Tussen de Raderen'. Het
goot over twee vrienden, waarvan de
één blijft vasthouden aan de absolute
waarden, terwijl de ander vanwege zijn
politieke funktie moet schipperen. Hij
beschrijft het konflikt tussen de twee
vrienden. Sortre en Camus hebben ook
zo'n diskussie gehad. De boeken "Les
maines salles" van Sortre en "Les Jus-
tes" van Camus zijn daar het resultaat
van. Sartre zat meer op de lijn van de
vuile handen, terwijl Camus zijn gren.
zen stelt. Zo achtte Camus het gooien

van bommen niet gerechtvaardigd in
de strijd.
Via het thema van de vrijheid belanden
we bij aktuele diskussies in Nederland
die zoveel met vrijheid van meningsui-
ting te maken hebben. Zoals het verbod
van het college van bestuur van de Uni-
versiteit van Amsterdam om een debat
over de filosoof Heidegger, die sterk
sympathiseerde met de Nazis; en het
verbod om het stuk van Fassbinder op
te voeren. Achterhuis is er zeer duide-
lijk over.
"Het is belachelijk dat het niet kan. Ik
zeil heb vreselijk de pest aan Heideg-
ger, maar dan verlaat ikme op Hannah
Ahrendt. Zehad voor de oorlog een ver.
houding van Heidegger. Ze is er mee
gekapt vanwege de grenzeloze naïviteit
van Heidegger. In begin dertiger jaren
was hij al nazi. Hij zag niet wat er poli-

liek gebeurde. Dat komt ook doordat de
intellektuelen in die tijd een wat we-
reldvreemde, gesloten groep vormden.
Er vond daardoor geen openbare dis-
kussie plaats, veel Duitse intellektue-
len zijn met de nazis meegegaan. Han-
noh Ahrend daarentegen heelt altijd de
publieke ruimte om te praten verde-
digd. Het is soms niet altijd leuk om
uitspraken te doen - haar uitspraken in
het Eichmannproces na de oorlog zijn
haar bepaald niet in dank afgenomen-.
maar toch moet je er aan vasthouden."
"Het verbod op het opvoeren van het
stuk van Fassbinder heeft, denk ik, veel
te maken met het trauma van de Twee-
de Wereldoorlog. Het percentage Ne-
derlandse Joden dot vermoord is, is na-
tuurlijk heel erg groot. In Denemarken
mocht het stuk wel opgevoerd worden.
Ikdenk dot dot ook terug te voeren is tot
de houding van de Denen in de oorlog.
Door heelt de Koning zich uitgesproken
tegen het dragen van een Jodenster.
Daar vond al tijdens de oorlog een poli-
tieke diskussie plaats. De Duitse Kom-
mandant in Denemarken wist er geen
raad mee. In Nederland heeft nooit zo'n
openbaar debat plaats gevonden. En
ook nu dreigt die openbare diskussie
weer te verzanden. Maar het is juist zo
belangrijk om dat soort gruwelijkheden
te voorkomen."
Zijn nieuwe funktie als bijzonder hoog-
leraar in Wageningen, noemt hij "een
nieuwe uitdaging", "Ik vind het heel
spannend om me niet alleen metliloso-
tie bezig te houden maar ook met men-
sen met een verschillende maatschap-
pelijke achtergrond. Ik vind het ook
aantrekkelijk dat ik nu zelf promovendi
kan begeleiden. Ook binnen de land-
bouwwereld is bovendien het nodige
aan de gang."
Is er een Achterhuis-school in Neder-
land?
"Nee. nee, die is er zeker niet, Niet al-
leen door Camus, maar ook door lllich.
Maar er is ook geen lijn of schoollllich.
Bijmij niet, maar ook bij mijn vrienden
en ex-studenten niet. Binnenkort komt
Illich op bezoek, moor dat wordt meer
een onderonsje. Meteen beperkte groep
praten we met hem. Illich is een beetje
uit op het ogenblik. Maar je kunt, omop
je vraag terug te komen, niet spreken
van een bepaalde school. AI ga je wel
proberen wat uit te bouwen. Zo ben ik
nu bezig met het begrip 'schaarste', Bin-
nenkort komt er van mij een dik boek
over uit. Daarvoor ben ik gewoon weer
de grote filosofen gaan lezen. Dat was
weer heel spannend. Vooral Hobbes,
een empiricus die een bewonderaar is
van de wiskundige methode, Locke,
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Ikweel niel direkl een oplossing. Slrukluren
veranderen kan ik niel, maar er blijft heel
wal om aan Ie lonen

(apostel van de revolutie van 1688in
Engeland, politiek filosoof en puritein!
DvdP) en Rousseau (vader van de ra.
mantiek, de filosofie van het hartlDvdP)
hebben me enorm geboeid. Ik heb ook
Marx en Foucault weer gelezen, maar
dat was toch minder indringend dan de
andere drie."
In zijn nieuwe boek 'Het rijk van de
schaarste', (dat waarschijnlijk in mei
uitkomt) trekt Hans Achterhuis lijnen
vanal de Renaissance door naar heden.
"Er is een beweging gaande die begint
in de Renaissance. Het heelt te maken
met de grenzeloosheid, de voortduren-
de expansie. In de Middeleeuwen wa-
ren de behoeften nog eindig, na die tijd
verandert dat. Men loopt elkaar in de
weg, er is nooit genoeg. Hobbes noemt
het de oorlog van allen tegen allen. Die
onderlinge konkurrentie vindt niet al-
leen plaats tussen mensen, maar ook
tussen staten. Tilbergen pleit altijd
vooreen wereldregering omdie konkur-
rentie uit te bannen, maar dal lijkt me
utopisch en zelfs gevaarlijk.
In mijn hoek houd ik wel de lijn met de
huidige maatschappij vast. Zoschrijf ik
ook over de schaarste in de gezond-
heidszorg en niet te vergeten de schaar-
ste op de voedselmarkt. In Etiopië en in
de Sahel is de schaarste massaal en
spektakulair, maar in landen als India
en op de filippijnen is het veel sluipen.
der aanwezig. Het heelt natuurlijk alles
te maken met de internationale verhou-
dingen. de schaarste in als het ware
geïnstitutionaliseerd. Als je beschrij-
vingen leest over Afrika 200jaar gele-
den dan was er geen gebrek, maar eer.
der een siluatie van overvloed. Dooron-
ze westerse invloed is dat veranderd.
De hele wereldbevolking kan gevoed
worden, maar dan moeten wel de
machtstrukturen doorbroken worden.
Dan moeten de boeren in Afrika niet
gedwongen worden om exportgewas-
sen te telen, in plaats van voedsel voor
de eigen bevolking te verbouwen. Ik
weet niet direkt een oplossing. Struklu.
ren veranderen kon ik niet. maar er
blijft heel wat om aan te tonen."

DeUtrechtse filosoofbehoort niet tot de
groep mensen die verlangend achterom
ziennaar de Middeleeuwen, toen de na-
luur nog overvloedig was en in veel ge-
vallen ongerept. "Hobbes is al van de
onderwerping van de naluur uitge-
gaan. Maar in onze tijd is er rooibouw
op de natuur gepleegd, zeker in de Der-
de Wereld. In India bijvoorbeeld wordt
er onoordeelkundig en in het wilde weg
bos gekapt. Het hout levert aan een be-
poolde groep mensen direkt profijl op,
maar de bewoners van de Himalaya
hebben daardoor last van erosie. Vroe-
ger was in India de hoorn heilig, dot is
met hel kapitalistische systeem verlo-
ren gegaan. Er is daar nu een tegenbe-
weging op gong gekomen, de Chipko-
beweging, waarbij vrouwen zich vast
ketenen aan bomen. Zevereenzelvigen
zich met die bomen. Onze Westerse
houding is vooral gebaseerd op dol we
de schade aan het milieu wel zullen en
kunnen oplossen. Maar je kunt er na-
tuurlijk donder opzeggen dot er tech-
nisch moeilijk iets aan de aantasting
van de ozonlaag is te doen. Ik gok niet
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op technologische mogelijkheden. Ik
vertaal de vooruitgang in mijn boek
vanuit het begrip schaarsie."
De dochter van Achterhuis komt bin-
nen. Geïnteresseerd luistert ze naar het
verhaal van haar vader, maar even la-
ter slapt ze toch zonder gewetenspro-
blemen in de lesaulo die voor koml rij-
den. "Mijnkinderen geloven wél in de
lechnologische vooruitgang. Maar ik
ben over die ontwikkeling niet pessi-
mistisch. Dat komt omdat ik alles wil
begrijpen. Met de natuur is het redelijk
uit de klauw gelopen, maar je kunt
mensen niet dwingen om rekening met
het milieu te houden. Dan krijg je een
soorl ecoloscisme."
"Vanuit mijn geloof in de publieke dis-
kussie denk ik dat mensen zich wel uit-
spreken. dat er wel wat verandert. Je
ziet dal steeds meer mensen overstap-
pen op natuurlijker voeding. Ook de
boeren zijnniet gelukkig metde situolie
waarin ze zitten. Daar zou iels mee ge-
daan kunnen worden", blikt Achterhuis
optimistisch voor zich uit. Een kultuur-
pessimist kun je Achterhuis dan ook
niet noemen. Ookal wijzener een hoop
tendenzen in een wat minder zonnige
richting als het gaat omhel leven op de

aardboL "Acher zijnwel meer kulturen
ten onder gegaan. Denkmaar eens aan
Mesopolanië. Een heilig geloof in ver-
andering, althans de mogelijkheid er-
van, zijnniet vreemd aan de opgewekte J
kijk van de filosool op de wereld.

"Ikhaal natuurlijk een hoop inlellektu-
eel plezier uil het feit dot ik zie hoe het
allemaal samenhangt met schaarste.
Daarnaast moel je ook positieve ont-
wikkelingen signaleren. Onlangs ont-
moette ik Geuit Huizer van het Derde
Wereldcentrum in Nijmegen. Dievertel-
de me dot er de laatste tijd een heleboel
basisbewegingen op een goeie manier
bezig zijn in de Derde Wereld. Hetmoel
toch voor een groot deel van onderop
komen. Er is dus hoop. Maar ook al zou
de tendens een andere kant opgaan,
don nog. Je moet zeil iets doen. Nietals
zelfrechtvaardiging, moor gewoon de
dingen doen die gedaan moeten wor-
den. Waarvan je zelf denkt dot ze goed
zijn, ook ol gaan ze tegen een bepaalde
modelrend in. Aulonomie en onafhan-
kelijkheid zijn zo belangrijk. De moed
om mens te zijn, door gaat het om. Je
kunt wel zeggen dot dot mijn rode
draad is."



wij toch duidelijk zijn en
vooral blijven. Topgesprek.
ken zijn in de wereld thans
helemaal in. Zouden de drie
voorzitters nu ook niet eens
"een top" kunnen hebben
over deze principiële en fun-
damentele verschillen. "De.
hemel-beware-ons" voor de-
zelfde verdeeldheid die de
gelovigen doormaken.

Reakties op artikelen in de
Humanisl zijn welkom. Kort-
heid verhoogt de kans op
plaatsing. Lange brieven
worden eventueel door de re-
daktie ingekort, Anonieme
brieven worden niel in be-
handeling genomen

Marius A.I. Hofhuis
(lid Hoofdbestuur
VrijeGedachte)
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behoefden wij niet bang te
zijn voor een ecologische
ramp. De godsdienst hier en
de godsdienst d66r zaait
twee-sport. Ik hoeft het hele
rijtje vanaf Afrika, via Irak
en Iran tot in hel nabije Ier-
land toch niet op Ie noemen.
Iedereen die iets verder kijkt
dan z'n neus lang is, weel
dal allemaal. Humanisten
zeker. En we zouden een an-
dere taal van de voorzitter
mogen verwachten.
Leuk dal we er zes raads-
lieden bij mogen nemen,
maar hel gaat toch niet al.
léén om de subsidie? Lalen
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gens. Maar goed. er komen 6
raadsmannen of -vrouwen
het corps versterken. En
daarvoor geeft de overheid
subsidie. Maar is onze voor-
zitter daarom zo vriendelijk
tegen de kerken. Wanl dat is
tochookeen beetje het CDA?
En dal is toch in wezen "de
overheid"?
Er slaat nog veel meer op-
zienbarends in de rede van
Glasira van Loon. Zaken
waar de méésle humanisten
en àlle vrijdenkers (en ik
noem ze vooralsnog in één
adem) gewoon hun schou-
ders over op halen. Over het
gevaarlijke nihilisme bij-
voorbeeld. Maar u leest ook
iets over de ergernis die de
voorzitter van het Verbond
voelt opkomen "als ik MIJN
koningin de bede hoor uit.
spreken". Want dan denkt
hij: "Christen, nu sluit je mij
uit".
U kon dat allemaal lezen in
hel NRCvan 24december jl.
Velen kennen mij als een
voorstander van samenwer-
king binnen de drie organi-
saties HV, Humanitas en
Vrije Gedachte. Die samen-
werking komt gelukkig ook
in een aantal gevallen tot
stand. Ik denk aan de HSHB.
aan het HSN,aan de OWOG
en aan de Werkgroep Gees-
telijke verzorging geeslelijk
gehandicapten. Maar ik wil
hier uitdrukkelijk stellen dal
wij ons als Vrijdenkers zeer
beslisl distantiëren van der-
gelijke opvattingen en uit-
spraken.
Vrijdenkers zijn nog oJtijd
van mening dat de kerken
staan aan de kanl van de
sterken, van de macht en van
de onderdrukkers. Iedereen
kan dat konstateren en de
geloofsverdeeldheid is bo-
vendien "altijd en eeuwig"
de oorzaak van alle ellende
op aarde. Als er geen ver.
deeldheid op deze wereld
zou zijn, zouden we geen
atoombommen hebben en

BEZORGD OVER
LEEGLOOP KERKEN?
Wij zijn geschrokken. "Er
bloeit iets moois tussen het
Humanistisch Verbond en de
Kerken", Zo begint een arti.
kei in het NHC-Handelsblad
van daags voor Kerstmis, 24
december 1987. Als jaren-
lang lid van het HV, als
plaatsvervangend lid van de
Verbondsrood en als lid van
hel hoofdbestuur van de
Vrije Gedachte ga je dan
even recht opzitten en knip-
per je mei je ogen ....• maar
je leest hel goed. De nieuwe
voorzitter van het HV, Jan
Glastra van Loon hield een
rede voor de Socrates-stich-
tiog. En de inhoud wcs zo op-
zienbarend dat een journa-
lisl van bovenvermelde kwa.
liteitskrant er bovenop dook.
Hij wijdde een artikel aan de
"nieuwe koalitie" die tussen
HVende kerken tot stand zou
zijn gekomen.
Want het zijn niet de kerken
en het is niet de religie die
een gevaar voor de mens-
heid vormen, maar de ko-
mende ekologische crisis en
de huidige atoombewape-
ning zijn veel grotere geva-
ren voor het mensdom. Gro-
tere gevaren dan de christe-
lijke geloofsijver. Althans
volgens de voorziter van het
HV."En",zo lezen we verder,
"Jan Glasira van Loon loont
zich bezorgd over de leeg-
loop vanuit de kerken.. "
Ja, leden van hel Verbond,
onze voorzitter is daar be-
zorgd over. "Wanl de kerken
hebben in het verleden ook
altijd al een stabiliserende
invloed gehad op de samen-
leving ..... "
In het artikel wordt gewag
gemaakt van de nieuwe fase
waarin het HVis lerechtge-
komen. Wist u dat? Vanwaar
deze vriendelijke maar on-
verteerbare woorden van de
voorzitter? Maar daarvoor is
ook een verklaring volgens
de schrijver van het artikel.
In de laatste weken van de-
cember hebben de kerken en
hel HVhet konfliktdat er was
over de verdeling van het
aantal geeslelijke raads.
lieden bijgelegd. "Wij" krij-
gen er zes bij en dan hebben
we er in 10100131.
De roomskatholieken en de
christelijken hebben er maar
liefst 209en in verhouding is
het Verbond helemaal ner-
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WAT DOE JE MET DE
DEUKEN UIT JE JEUGD?
Eén van de thema's waar iedereen
in zijn leven mee te maken heeft is:
wat doe je met de deuken uit je
jeugd. wat doe je met je jeugdtrau-
ma's? Er zijn mensen die hun hele
leven erdoor laten bepalen en niet
meer adekwaat op levenssituaties
kunnen reageren. Er zijn ook men-
sen die hun trauma's gebruiken als
gaten van de fluit waarmee
ze muziek maken.
Er ..is" niet een bepaald verleden.
we maken en hermaken het voort-
durend. Er is een zegswijze die
luidt: je bent nooit te oud voor een
gelukkige jeugd. Stel je hebt een
ongelukkige jeugd gehad. Je kan
dan je hele leven klagen over wat je
gemist hebt. Je kan ook de les eruit
leren en destemeer beseffen wat
het is gelukkig te zijn.
Mensen zijn natuurlijk nooit hele-
maal vrij om met hun jeugd te doen
wat ze willen. Er is een balans tus-
sen getekend zijn en zelf te (belteke-
nen tussen. slachtoffer en medespe-
lende zijn. Steeds moet die balans
weer bijgesteld worden. waarbij
het dan nog de vraag is wie er be-
paalt hoe die balans uitvalt.
Iemand kan eronderdoor lijken te
zijn gegaan. terwijl hij het zelf als
een innerlijk louteringsproces heeft
ervaren. Ook kan iemand die
(maatschappelijk) zeer gedaagd is
uit het leven stappen omdat het (of
hijzelf) niet aan zijn verwachtingen
voldoet.

Dit thema, hoe ga je met je jeugdtrau-
ma's om, is als een rode draad Ie vinden
in Iwee heel verschillende en heel goe-
de films die in de bioscoop zijn Ie zien.
De laatste keizer is een spektakelstuk
van de beroemde Italiaanse regisseur
Bemardo Bertolucci (Novecento, Last
lango in Paris, La luna). Een uiterst
kostbare film die een tijdperk van een
halve eeuw omvat die zich voor een
groot deel afspeelt in de VerbodenStad,
de keizerlijke verblijven in de Chinese
hoofdstad Peking.
Aan de andere kant Crazy Lovevan de
onbekende jonge Vlaming Dominique
Deruddere. Een lowbudget film uit het
alternatieve circuit die drie momenten
schildert uil het rijpingsproces van een
eenvoudige Vlaamse boerenjongen.

De laatste keizer
Eerst de film van Bertolucci. Poe Yi is
drie als hij bijzijnmoeder wordt wegge-
haald en keizer wordt van het feodale
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China. In dat China is een keizer god-
delijk en onfeilbaar, ook al is hij pas
drie. Erzijneen paar kostelijk scènes in
de film, waarin hij uittest tot hoever hij
metmensen kan gaan. Als dreumes on-
dekt hij dat hij ongestralt een bediende
nol mag spetteren. Als hij wat ouder is
bewijst hij zijn goddelijkheid aan zijn
broertje door een hofeunuch een potje
inkt op te loten dinken. Alls lijktmoge-
lijk als hij maar niet de poort van de
Verboden Stad uitgoot. Er worden hem
geen grenzen gesteld. wat hem natuur-
lijk tot een onuitstaanbaar joch maakt.
Een typisch produkt van wat we tegen-
woordig de slechte vormvan anti-auto-
ritaire opvoeding noemen. Er worden
geen expliciete maar wel impliciete
grenzen gesteld. Hetmaakt zijnverwar-
ring alleen moor groter. Zijn voedster
wordt op zijnzesde weggehaald met de
mededeling dal een keizer van zes geen
min meer nodig heeft en wel op eigen
benen kan staan. Het keizertje doet een
poging haar terug te krijgen: "Zeis mijn
min helemaal niet, ze is mijn vlinder."
Maar tevergeefs.
Via twee personen weet hij enigszins
door zijn eigen egocentrisme heen te
breken. Inde eerste plaats doorzijnzeer
Britse leraar Reginald Johnston die Poe
Yimet veel understatement een zeker
gevoel voor (Westerse) werkelijkheid
weet bij te brengen. Johnston redt hem
van het dcrk waar Poe Yi vanai wil
springen nadat zijn moeder zeIlrnoord
heeft gepleegd. Hijmerkt dan pas voor
het eerst dat er iemand is die echt om
hem geeft en wacrr hij van opaan kan.
Zijnmoeder en zijnmin hadden natuur-
lijkwel van hem gehouden maar waren
weggehaald, in zijn beleving hadden
beiden hem verlaten.
De tweede persoon die een positieve
invloed op hem uitoelent, is zijn vrouw
Wan Jung. Deze blijft hem trouw totdat
hij zich om maar Keizer Ie kunnen blij-
ven spelen laat omkopen doorde Japan-
ners.
Als de Japanners de oorlog hebben ver-
loren, wordt PoeYigevangen genomen
doorde Russen. Hijbelandt in een kom-
munistisch heropvoedingskamp waar
hij voor de tweede keer een poging tot
suïcide doet. De film begint hier heel
symbolisch mee. Poe Yi geeft ermee
aan dat hij het leven op de oude manier
niet meer aan kan en hij een heel
nieuwe start moet maken.
Inhet heropvoedingskamp merkt hijdat
hij op de een of andere manier toch nog
steeds belangrijk is voor mensen. De
direkteur weerhoudt hem van zijn zelf-
moorden geeft hem speciale crandacht.
Poe Yi vat dit aanvankelijk op als een
daad van opportunisme: het kommunis-
tische regiem kan hem wel gebruiken
en het volk zou wellicht in opstand ko-

men als hun keizer gedood werd. Maar
er is ook iets anders aan de hand. Het
knappe van de lilm is dat het heropvoe-
dingsproces (wat evengoed een hersen-
spoeling had kunnen zijn)aangegeven
wordl via terugblikken naar zijn jeugd.
Poe Yibeleeft zijn jeugdervaringen op-
nieuw tijdens de heropvoeding, een
vormvan therapie onder leiding van de
direkteur. De therapie slaagt en PoeYi
krijgt voor het eerst van zijn leven de
vrijheid.
Echt volwassen wordt hij niet meer. Hij
blijft een wat onvolgroeide en wereld-
vreemde figuur. De enige keer dat hij
echt iets vooreen ander doet en daarbij
zijnnek zelfs uitsteekt. is als hij ziel dat
tijdens de Culturele Revolutie de oude
direkteur gevangen is. Hij springt in de
bres voor hem, maar tevergeefs.
Op het eind van zijn leven weet Poe Yi
trouwens wel via een olijke truc nog
héél even op de keizerstroon plaats Ie
nemen, nèt voordat hordes kwakende
toeristen de zaal van het tot museum
gedegradeerde paleis binnen-
stromen ...

Crazy Love
Een heel ander verhacrlwordt verteld in
Crazy Love, een filmmet drie episoden
uit het leven van de Vlaamse boeren-
jongen Harry. Als l2-jarige is deze diep
onder de indruk van zwaarromantische
liefdesfilms. Als hij zijn vader als een
dronken vod op de divan ziet liggen,
vraagt hij zichzelf af wat zijnmoeder in
vredesnacrm ooit in die man heeft ge-
zien. Moeder probeert het sprookje van
de romantische liefde met alle macht in
stand Ie houden. Het wordt echter
wreed verstoord door een wat ouder
vriendje. Deze is gebiologeerd door het
fenomeen seks en probeert Harry alles
te laten doen wat hij zelf niet durft. Er is
in de film een prachtige scène op de
kermis waarin Harry wordt geïnstru-
eerd een meisje te zoenen. Hijaarzelt en
het meisje probeert hem te helpen door
haar hand op zijn knie Ie leggen. Door
dit gebaar noktHarryhelemaal af. Hijis
met zijn 12jaar nog net iets te jong om
precies door te hebben wat er aliemaal
gebeurt (Zoalshet masturberen van zijn
vriendje) en voelt zich steeds ongeluk-
kiger.
In de tweede episode zien we Harry als
puber optreden, zwaar gebukt onder
een grote hoeveelheid puisten. Hij
wordt er erg mee geplaagd en op het
eindeexamenfeestje zou hij eigenlijk
moeten dansen, moor hij durft niet. Ten
einde raad gooit hij hel op de gekke
toer, omzwachtelt zijn hoofd met WC-
papier en vraagt zo het knapste meisje
van de hele school ten dans. Dezestemt
schoorvoetend en uit medelijden toe en
er volgt een uiterst slijf dansje tot grote
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hilariteit van de aanwezigen. In het
derde deel van de lîlm zijn de puisten
over, maar Hurry is aan lager wal en
aan de drank geraakt. Hij is werkloos
en eenzaam maar onlmoet lot zijn grote
vreugde een oud jeugdvriendje met wie
hij de bloemetjes buiten gaan zetten. In
hun nachtelijke tocht naaI hun huis zien
ze een onbeheerde lijkwagen. In een
vlaag van beschonken carnavalslol be-
sluiten ze het lijk mee naar huis Ie ne-
men. Daar blijkt het een meisje Ie zijn

dat lijkt op het meisje waarmee hij ooit.
eens in zijn leven op de dansvloer heeft
gestaan. In een zeer subtiele scène vrijt
hij met het nog warme lichaam en fan-
taseert er een huwelijksplechtigheid
omheen, waarin hij haar trouw tot in de
dood zweert. De lilm eindigt terwijl hij
met het meisje in zijn armen de zee in
loopt.

De twee prachtige lilms die gezien hun
aard gemakkelijk de oppervlakkigheid

van het spektakelstuk en de banaliteit
van Vlaamse volkstoneel hadden kun-
nen hebben. Doordat ze echter inkijk
bieden in de binnenwereld van twee
mensen, laten ze het proces van hun
levensvervulling meebeleven. Beide
hoofdpersonen sterven, maar de bio-
scoopbezoekerverlaat toch de zaal met
een goed gevoel.

Alben Nieuwland
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Helma Capteijn is 36jaar, getrouwd.
drie kinderen. Zijwerkt part-time: geeft
humanistisch vormingsonderwijs op
drie scholen in Baarn. Naarden enAI-
mere. Zijwoont met haar gezin in een
verbouwd huis in Bussum. stijlvol inge-
richt in een wat bloemerige, romanli-
sche aandoende. Engelse stijl. "Ik hou
van harmonie. lelijke dingen die niet bij
elkaar passen. vind ik vreselijk. Ikheb
liever minder dingen. maar wel mooi,
harmonieus."

"Ikwas een jaar of 25,had net een kind.
Voormijn huwelijk was ik direktie-se-
krelaresse geweest, ik was inmiddels
opgehouden mei werken, dachl aan
een tweede kind en wal iknou nog ver-
der wilde in mijn leven. Alleen thuis
zitlen met de kinderen vond ik loch niet
voldoende. Ikwoonde in Amsterdam en
las loen voor het eerst iets over het hu-
manisme. Dat intrigeerde mezodat ik
naar zo'n avond van het HVtoe ben ge-
gaan. Ikontmoette er aardige mensen,
de ideeën spraken me enorm aan.

Het gekke is: van nature ben ik geen
levensblij mens. Ikben serieus, een
beetje een tobber. Het humanisme heelt
me veel levensblijheid gegeven: Leren
leven met twijfels, onzekerheid, dat
soortdingen. Waar ik hel meeste van
opkikkerde, was het besef dat er niet
één waarheid bestaat. Ik vond het een
bevrijding dat je na drie jaar anders
kunl en mag denken over bepaalde din-
gen. Een mens is voortdurend in bewe-
ging, verandert. Ik vind dergelijke uit.
gangspunten prettig om mee te leven.
Ikheb geleerd met wat meer optimisme
naar het leven te kijken. Als kind wasik
al bloedserieus, zwaar op de hand. De
oorzaak ligt voor een deel misschien in
erfelijke zaken en voor een deel in de
opvoeding; er hing thuis een sfeer die ik
nou niet echt opgewekt zou noemen. Ik
was een angstig meisje, bang voor ge-
weid, voor ruzie; de stabiele spiL de
geestelijke kracht voor mijn vier jaar
ouder zusje en mijn jongere broertje die
vaak met hun problemen bij mij kwa-
men - nog steeds trouwens. Ikwas theo-
retisch ingesteld, verstandelijk zat het
altijd wel goed bij mij, rapporten met
negens en tienen. Later ben ik pas het
gevoelsmatige gedeelte gaan ontwik-
kelen. Door te lezen. met mensen om te
gaan, natedenken. Nu heb ikhet ge-
voel dat ik dichter bij me zelf sta, dat ik
meer grip op mijn eigen leven heb ge-
kregen. Dedood zou me nu bijvoorbeeld
niel meer zovolkomen uit het veld
slaan. Je kunt er wel heel verdrietig om
zijn, maar ik zou nu kunnen leven met
onzekerheden en nieuwe wegen gaan
zoeken. Ikdenk dat ik strijdbaarder ben
geworden.
Ben ik nu een boek van Shirley Maelai-
ne aan het lezen over reincarnatie:
'Dancing in the light'. Het boeit me weL
maar ik geloof nief dat er andere levens
voordit zijn geweest ol na dit leven zul-
len volgen. Ikben rationeel ingesteld.
Ikgeloot in het hier en nu, niet in 'straks'
endat vind ik al heel veel. Dit leven is
boeiend genoeg.

Alben ik niet levensblij van nature, ik
heb toch leren genieten van het leven.
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Ikgeniet enorm van lezen, van lekker
koken en eten, vansex, en van muziek.
Ikben een operaliefhebster en ga vaak
naar koncerten. Klassieke muziek
maakt me rustig, brengt meweer in
evenwicht met mezelf. Ik heb het gevoel
dat ik nu in een rustige fase van mijn
leven ben terechtgekomen.

Ikheb gekozen voordrie kinderen bin-
nen vijfjaar. Datwas achteraf een heel
inspannende tijd. Ikhad soms het ge-
voel vier magen te hebben, twee bla-
zen, vier monden. Als ikmet mijn man
eens een weekje weg was, vond ik het
heerlijk om niet onmiddellijk hier een
lepel in een mond te doen, daar een
vork in te steken, die zijn broek opte
halen ol daar een luier te verschonen.
Als ik naast de kinderen er ook nog een
baan van40uurbij had gewild, had ik
teveel het onderste uit de kan willen
hebben. Zoben ik niet. Natuurlijk wil-
den mijn echtgenoot en ik de kinderen
samen. Maar hij heelt een eigen bedrijl,
ook daar hebben we samen voor geko-

zen. Hetwas logischer dal ik overdag
met de kinderendoorbracht. Maar 's
avonds deelden we het werk en kon ik
weg. Ikben we goed in grenzen af te
bakenen. Ikben echt niet onder te
scholleien. We hebben bijvoorbeeld ta-
ken in huis, en dat verzandt weleens.
Als ik dan het gevoel krijg overal achte-
raan te moeten, dan overleg ik mei mijn
huisgenoten. Enomdat ze inzien dat het
redelijk is wat ik vraag. werken zemee.
Dedrie kinderen hebben veel gevraagd
van mijn lichamelijke energie. Ikvoel-
de me soms echt uitgeput, tot niks meer
in staat. Maar achteral is die periode
toch weer snel verstreken en ben ik blij
dat ik het zoheb gedaan. Ikheb ontzet-
tend van zegenoten en geniet nog
steeds van ze. Als ik zezie, denk ik, ja,
ik heb toch goed gedaan om voor hen te
kiezen.

Het is natuurlijk ideaal als je de opvoe-
ding en werk rond kinderen helemaal
samen kunt doen. Ikheb bijvoorbeeld
vrienden die een tandartsenpraktijk de-
ten en dus ookde opvoeding van hun
kinderen, heerlijk. Maardat lukt niet
altijd. Ikben al bij de eerste baby be-
gonnen met studeren, heb wat kursus-
sen gevolgd.

Ikzat ook in een schrijfgroepje van Am-
nesty International. Metvier andere
vrouwen schreven we brieven naar Bo.
tha. Bourquiba, naargevangenisdirek-
teuren, naar Pinochet. Dat werk vind ik
belangrijk: we moeten de zwakken be-
schermen. Ikwil nu weer proberen
zoiets in Bussum op te zetten. Ikvoel het
heel direkt als mijn verantwoorde-

lijkheid te zorgen voor mensen die hon-
ger lijden ot onderdrukt worden. Een
organisatie als Amnesty bewonder ik,
het verdient alle steunen waardering.
Als ik in hun blad 'Wordt Vervolgd' lees
dat een groot percentage van de gevan-
genen vrij komt, blijkt dat het werk ook
zin heelt.

Ikbewonder mensen die strijden, die op
de harrikades staan. Misschien omdat
ik zelf niet zo'n voorvechtster ben. Ik
weet niet waarom, het is gewoon niet zo
mijn geaardheid. Ikben een wat be-
dachtzaam type, kijk graag eersl de kat
uitde boom, beredeneer, rationaliseer,
overleg. Ikhou niet van schreeuwen.
Sommige mensen zeggen dan dat 'ze
wel zouden willen schreeuwen', ik niel.
Ikzou het niet willen kunnen. Emanci-
patie bijvoorbeeld vind ik heel belang-
rijk. Vrouwen en mannen moeten gelijk-
waardig zijn. Maar overdrijving naar de
andere kant, emotioneleverontwaardi-
ging, nee. Ikoverleg, bereik kleine ver-
onderingen, verover mijn emancipatie

beetje bij beetje en niet schoksgewijs.
Binnen het gezin heb ik op die manier
steeds meer ruimte gevraagd en gekre-
gen. Doorte overleggen, niet door
kwaad teworden. Ikblijf altijd redelijk,
hou niet van zwart-wit, vaneendrasti-
sche weg. Als je je doel wilt bereiken
door wonden te maken, dan streel je
vaak je doel voorbij. Ik ben ookniet
emotioneel, niet zo'n type vanhimmel-
hochjauchend. zum Tode bedrückt.
Mensen zien mij als rustpunt.

Toen de kinderen wat ouder werden,
ben ik part-time gaan werken. Nukan ik
m'n eigen werk absoluut niet meer mis-
sen. dat zou trouwens ook z'n negatieve
weerslag op de kinderen geven. Ikben
verheugd dat er steeds meer tijd voor
mijoverblijft.

Ik voel me heel gelukkig mei mijn werk,
het geven van humanistisch vormings-
onderwijs aan kinderen. Je kunt natuur-
lijkniet alles in een uurtje veranderen.
maar ik merk dat er toch wat blijft han-
gen. Veel kinderen op de school in Al-
mere leven bijvoorbeeld in één en al
konflikt. Zezijn gewend aan geweld en
staag. Dal je dingen ook kunt uitpraten,
dat je kunt overleggen, kompromissen
kunt sluiten, daar staan ze helemaal
niet bij stil. Ik vind het belangrijk dat
kinderen niet alleen leren om te gaan
met hun hootd, maar ook met hun hart.
Ik schuw kennisoverdracht niet, maar
het staat niet voorop. Van de kant van
deouders komter steeds meer animo
voor humanistisch vormingsonderwijs,
dat isheelopvallend.
Ikvind het leuk om met kinderen om te



gaan, omdat kinderen nog zovolIedig
leven, ze kijken, luisteren. zijnheel zin-
tuigelijk. reogerenecht. Wijzijnopde
weg toch wat kwijt geraakt: door onze
opvoeding denk ik, door aanpassing.
We krijgen toch voortdurend te heren
wat weallemaal'behoren' te doen en
uiteindelijk passen we ons aan aan wat
we 'horen'te zijn. Op die manier komen
we steeds verder van ons gevoel af te
staan. Kinderen kennen nog geen dis-
kriminatie, zijn met de natuur bewo-
gen. Mijnjongste twee kinderen waren
op een avond alleen thuis, toen het pro-
gramma over roster Parents Plan op t.v.
kwam. Toen ik 'savonds thuiskwam
vond ik een papiertje met daarop: 'Kient
adoeplieren', met het telefoonnummer.
Devolgende morgen bleek dat ze er sa-
men over hadden gepraat en vonden
dat als zijvan hun zakgeld een kwartje
opzij legden en als we allemaal wal
zuiniger zouden zijn, we dan best een
kind konden adopteren.

Dematerie houdt ons volwassenen veel
teveel bezig. Sociale voorzieningen bij-
voorbeeld, vind ikeen heel nuttig iets,
daar is jaren voorgeknokt en die moe-
Ien we houden. Moor we overdrijven
soms ookwel door naar de andere kant.
Ikvind dat je het oerinstinkt van men-

senom voor zichzelf en voor anderen te
zorgen, ombrood opde plank te krijgen,
niet mag wegnemen. Daarmee ontmen-
selijk je iemand. Het is voor mensen
enorm belangrijk omvoor zichzelf te
zorgen, dot mag je hen niet ontnemen.

Ikverzet me ook tegen mensen die niet
met de waarheid omgaan, die zich ver-
schuilen, zichzelf zand in de ogen
strooien en anderen hun wHopleggen.
Of tegen mensen die hun macht ontle-
nen aan het geld dat zijhebben. Daar
heb ikgeen antwoord op.

Wat ikhet belangrijkste in het leven
vind, is het kontakt met mensen. Luiste-
ren, samenwerken, verbondenheid.
Datvind ik terug in het humanisme, in
de levensstijl, de visie. Yerder vind ik

het belangrijk dat mensen gelijkwaar.
digzijn. otjenu man. vrouw ol kind bent
ol je nu direkteur van de Shell bent ofde
vuilnis ophaalt. Gelijkwaardigheid
vind ik een voorwaarde voorgeluk. Zo.
wel voor mannen als vrouwen. Geluk
betekent voor mij van mensen houden.
zowel in kleine kring als daarbuiten.
Het gevoel dat je voor een paar mensen
belangrijkbent. Warmteuitstrolen
noor onderen waardoor mensen zich
beter voelen. En luisteren, dat kunnen
moor weinig mensen. Yeel mensen ho-
ren alleen zichzelf.
Ikgeloof niet dat er slechte mensen ge-
boren zijn. Ikga er vanuit dot elk mens
een besef heeft van goed en slecht. De
aanleg is er, het moet alleen nog ont-
wikkeld worden. Een kind dot wreed
overkomt of kriminelen zijn nog in fase I
blijven steken, hun besef voor goed is
niet voldoende ontwikkeld.
Het belangrijkste voor mij in mijn leven
is, om mijn kinderen naar de volwas-
senheid te begeleiden. Yerderwilik
van het leven genieten. Ikkrijg de laat-

IN HETLEVEN VAN
HELMA CAPTEIJN
ste tijd wat meer ruimte voor mezelf. de
kinderen worden groter, gaan meer hun
eigen weg. Ikkon kiezen wat ikmet
mijn tijd zoudoen: meer werken, ambi-
tie, karrière of kiezen voorde kwaliteit
van mijn leven. Ikheb voorhet laatste
gekozen. Nugo ikop donderdagmorgen
lekker sporten. Ikhad dat eigenlijk niet
van mezelf verwacht. dacht toch dat ik
meteen voor mijn werk zou kiezen. Ik
schrok er ook van: krijg ikdan minder
ambilie?Maar blijkbaar vind ik het op
het moment belangrijkerom van hetle-
ven te genieten. Het is wel zo:als iknog
meer lijden ruimte krijg, ga ik meteen
de opleiding aan het Humanistisch Op-
leidingsinstituut (HOl)volgen. Het ge-
voel heel veel dingen te doen die ik leuk
vind. heerlijk, het leven blijft een uitda-
ging. Ikzie soms mensen die echt oud
zijnomdat zijzich oud voelen en zich zo
gaan gedragen. Oud-zijn heeft niks met
leeftijd te maken. Jemoet bezig blijven,
zoeken naar dingen die bij je passen,
diejij belangrijkvindt. Hetgaat omde
energie die je hebt en die je aanwendt,
niet om jejaarringen."

Ida Overdevest
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Hl.'! Slrl'l'k,il,.'kl'nhuis Ilihl'rsulTl is
ontsla,lIl duur fus!l' van:

[)i01.:OI/('.\Wllhlll\'. 1/1111 Ni/'hl't'C1.:h,('~
N.I\. Zie!.:('IIl'('I'{I!q,ÎIIM. I\ollilign/flllll
Zlll/lIt'.\f/"aal. 1.0IIsdrt'(1It.1l' 811.1.

(iI'Z<lI11l'nlijk hl'hhl'n ,kil' ~ lokali<:Sl'l'n
kapacill,.'il van Xl)()!wdd",'ll. Naar
vl'T\VaChlilli!,zulkn I":i!,l'nl,.'ind Il)l)(\ :llk
ak IivileiIL'n' in e<.'neellt rUITl-ziekl'nhuis
zijn ~cïnt""g.rI'L'rd.

[n verhand lTlet het wrtr..:k pl'r I-I-19K\)
van de huidli!,L'funklionaris worden door
d..:din'klk g(.g.adig.dl'll opg.eTOl'p..:n \001'
d..: vakalure van

humanistisch geestelijk
raadsvrouw/man

Aansll'lIini!, i!,öchil'dl illllwrkl! met hl.'!
I hllllanisti;c11 Verbond. Dalun; van
ingang. bij \'lltlrkl'ur op 1-7-191\1\voor
10 uur p..:t'week. Na 1-1-191\9\olgl
uilbr<.'iding. lot 20 UUl"pl'l" w":l'k.

Ik diensl g.ecstcliJke vcrznrging SSII
Ix'v<lt verteg.I'I\\\'oordig.cr<, van dl,.'
\'(11g.('11dc de rllJ IIIina Irl'S: pmIesla 1\Is-
..:hrisle1îjk. f(\lllllSkatholil,.'k en hUTl1anis.
11sch. Binnen de dril' insldlini!,en wordl
illte:HTl\erband samengl'\vl'rkl.

Tot dl' takelllll'horell 0.:1.:
aanhil'den van hUl11anistisch i!,l'l'sll'-
lijkl' \l'rzorging h..n dil'nsl<.' V;1ll
palii.'nleJl en hun bmilil.'
kwren van l'L'1lbijdrage aan dl.'
inlq~r;llie van dl' gl.'l.'SIl.'iijk..:H'rlOl"gill!!
in h",.lzil.'kl.'nhuis
kn ..rl'n van l.'l'n hijdragl.' aan de
nptimalisl'ring van hl.'1kdklimaal
nmngl'\'l'1l aan hl'zinningshijeel1-
komsten ",'ngl.'spr..:ksg.l'Oepl.'n.

Inlidllilli!,l'll kunn..:n \\onkn ini!,l'\vllnnl'l1
bij J.K. èherpanalh. arts. direkteur
(ll.'1dllon 035-2."(751) <.'nbij Lil.'huidlgL.
humanistisch gCL'stl.'iijkTaadsVTUU\V
111l'\'TOUW1...\1. van Nif1erik-Duursll1a
(ll.'kftlol1 113."-2.'i(17lI.l).

."iolliciwfin 111('1cllrrinlilll/ll"jW(' 1(' ridlfl'/1
(1(11/ Ilc />il"('/..IÎC \'(/// hl'l SII'('{'/";:il'1.:I'/Ihlli,l,
l'II,llli//.1 1001tl. 1201 nA Ililn'F\1/I11.
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ALN steunt HV-werk opnieuw
Evenals voorgaande jaren heelt de Stichting Algemene
Loterij Nederland (ALN) aan het Humanistisch Verbond
f 775.000 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van een
aantal projekten. Het gaat daarbij om aktiviteiten die vrij-
willigefll in het HV landelijk en plaatselijk ondernemen:
zoals plaatselijke geestelijke verzorging. persoonsgericht
vormingswerk. vrouwen-. jongeren- en homowerk, stu-
dentenraadswerk. uilvaartbegeleiding en telefonische
hulpverlening.
Bij de uitvoering van deze taken zijn honderden UV-leden
in het gehele lcmd betrokken. De koördinatie berust bij de
afdeling verenigingszaken op het Centraal Buro, De sub-
sidie van de ALN levert een wezenlijke bijdrage aan de
genoemde projekten. Behalve het Humanistisch Verbond
delen nog vele andere ideële instellingen in de opbreng-
sten van de giroloterij die de voornaamste bron van
inkomsten voor de ALNvormt.



Naar aanleiding van het verschijnen
een door Ankie Peijpers samengestelde
bundel een programma over schrijf-
sters en dichteressen en hun achterges-
telde positie in de literatuur. Samen-
stelling: Rina Spigl.

4 april
VROUWEN EN
LITERATUUR

Visie van een vrouwenarts op (onder
meer) vrouwen en sexualiteit en de re-
latie tussen hun problemen en hun po-
sitie in de maatschappij. Samenstel-
ling: Anneke Groen.

HenkHolland. Daniël BuyleenJaapvan
Ginneken praten over methodes van
beïnvloeding door de media in de VS.
Samenstelling: Rina Spigt. Ruud Jans,
Anneke Groen.

7maart
BEïNVLOEDING
DEEL2

Klaas de Jonge. terug in Zuidelijk Afrika
praat in het hoofdkwartier van het ANC
over de kansen op een niet-geweldda-
dige maatschappij na opheffing van de
Apartheid in Zuid-Afrika. Samenstel-
ling: Karel Roskam. Rina Spigt, Ruud
fans.

21 maart
ZUID-AFRIKA NA DE
APARTHEID

28 maart
EYLARD VAN HALL

Maandelijkse paneldiskussie met An-
kie Peijpers (schrijfster). Wouter van
Dieren (milieudeskundige) en Karel
Roskam (publicist). Deze keer over de
invloeden van de Amerikaanse kultuur
op andere kulturen. Samenstelling: Ri-
na Spigt, Ruud Jans, Anneke Groen.

14maart
HET COCA COLA
SYNDROOM

RADIO
Be

TELEVISIE

Als mensen een ernstig zieke of gehan-
dikapte partner hebben. gaat alle aan-
dacht naar de hulpbehoevende partij.
Degenen die hun partner of andere
dierbare jarenlang verzorgen, klagen
meestal niet. Hen mankeert immers
niets. Maar hoe voelen ze zich eigenlijk.
Hoe is het om zo dicht te staan bij
iemand die geestelijk of lichamelijk iets
mankeert? Samenstelling: Mieke Ju-
lien. Diego Pos. Piet Brinkman.

HV.RADIO
Het Voordeel van de Twijfel

maandag van 12.05 tot 13.00 uur
op Radio 5

HV.TElEVISIE
Kwartslag

maandag van 19.12 tot 19.27 uur
op Nederland 2

21 maart
MIJ MANKEERT
NIETSKorte televisiespel van Gel Beuken-

kamp. Een jongen van 17bezoekt zijn
grootmoeder in hel ziekenhuis. Zij kan
niet meer beter worden en wil zelf het
tijdstip van haar dood bepalen. Met ie-
dereen behalve met haar kleinzoon
heeft zij daar al over gesproken. Hij is
daarvoor nog te jong zegt ze. De jongen
vraagt zijn oma waarom zij hem niet
serieus neemt. Door zijn openhartig-
heid gedwongen vertelt zij hem uitein-
delijk de echte reden. Regie: Rob van
der Linden. (Herhaling van 20-1-86)

'$Ochtends vroeg midden in de winter-
pikkedonker. hel vriest dat het kraakt-
raakt een auto Ie water en verdwijnt
langzaam onder het ijs van de Nieuwe
Haven in Meppel. Wat gebeurt er dan?
Wie gaat tol aktie over en wie blijft
staan? Wat vinden de betrokkenen van
elkaars rol? Wal weten mensen zich na
alle paniek eigenlijk nog te herinneren?
Een rekonstruktie van een heldendaad
waarin enkele verrassende tegenstrij-
digheden aan het licht komen. Samen-
stelling: Jas Kuyer en Roell-Jan Wen-
tholt.

7maart
••HETIS KREMER
MAAR ••• ZOIETS"

14maart
VROEGER IS NOU NIET

Het radio-panel: v.l.n.r. Ankie Peijpers. Karel Roskam en Wouter vo:nDieren.
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HOOFDBESTUUR
BESTUDEERT
ARMOEDEVRAAGSTUK
Het hoofdbestuur had in zijn
februari-vergadering op-
nieuw veel tijd nodig om de
begroting 1988 rond te krij-
gen. Hoewel er op popier een
klein tekort is. blijven er in
het werk grole knelpunten.
Tal van zaken kunnen door
geldgebrek niet worden uit.
gevoerd. De diskussie spit-
ste zich toe op het publici-
teitswerk. Dankzij het fonds
draagvlakverbreding zijn in
1987 suksesvolle akties ge-
voerd. Er kwamen veel leden
en abonnees op .•Humanist"
bij. Graag zou ik hel zien dat
deze werving wordt voortge.
zet, maar de financiële mid.
delen schieten tekort. Er is
een tussenoplossing gevon-
den door geld aan te trekken
uit een incidentele meeval-
ler. De begroting 1988 kon
uiteindelijk worden vastge-
steld met een tekort van ne-
gentienduizend gulden.
Inmiddels is in de Tweede
Kam.er een PvdA-VVD-D66-
amendement aanvaard om
de rijksbijdrage aan het Cen-
trum voor Humanistische
Vorming in 1988 met een ton
te verhogen. Het amende-
ment houdt voorts in dat de
subsidie voor de humanisti-
sche kadervorming ook ná
1988 verder omhoog moet.
omdat sprake is van een ach-
terstond.
Tot slot is gediskussieerd
over het armoedevraagstuk.
dat in de gehele wereld. ook
in Nederland. steeds meer
aandacht vraagt. Een hb-
kommissie onder leiding van
vice-voorzitter Arie den Broe-
der gaat hierover een stand-
punt voorbereiden. (BB)

EEN GLIMLACH
IN BUSSUM
Wordt er nog iets gedaan
met alle levenservaring en
de praktische wijsheid die
oudere mensen kunnen heb-
ben? Of moeten ouderen
magr de tggl vgn jongeren
leren verstgan? Op 16maart
gggt het in Bussum over le-
venswijsheid met een glim-
lach, dus u bent gewggr-
schuwd. Deze gespreksmid.
dog begint om 14.30 uur (tot
ongeveer 16.15 uur) en vindt
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plgats in de grote zaal van
het bejaardencentrum Anto.
niushove (inggng de Dennen
92). Trouwens, op 19april zal
het ggan over de Senioren-
ragd en op 24 mei over Alme-
re, het nieuwe land. Er wordt
steeds een korte inleiding
gehouden. waarna gesprek
in kleinere groepjes. Kosten:
niks en iedereen is welkom.

JONGEREN~EEKEND
IN VOORJAAR
Het is weer zover. Op 8 tlm 10
apdl organiseren de Jonge
Humgnisten een weekend
voor glle in humgnisme geïn-
teresseerde jongeren. Op
speelse wijze zgl er gewerkt
worden rond het themg: hu-
manisme en levensstijl. Aan
bod komen vragen gis: Wat
heeft het humanisme jou te
bieden in je dagelijks leven
en wat kun je ermee? Naast
dit "zware" thema zal er
ruimte zijn voor rekreatie en
kennismaking met andere
jongeren. Het hele weekend
kost f 55.-, en zal zich afspe-
len in het mooie Loge Vuur-
sche. Voel je hier wat voor?
Bel don voor verdere infor-
matie en eventuele opggve
het Humgnistisch Verbond
en vraag noor Ariane de
Brouw (030-318145).

NIEU~E
KADERVORMER
Per 1 februari is Joost van AI-
kemgde (30) begonnen in de
funktie van kadervorming.
Het is een funktie van vier
dogen in de week en gericht
op het ontwikkelen en uit.
voeren van trainingen en be-
geleiding gan de bestuurlij-
ke vrijwilligers in het HV.
Joost heeft hiervoor ruim ze.
ven jaar gewerkt als oplei.
dingsfunktiongris van vrij.

willigers bij Scouting Neder-
land. De gktivileit van ka-
dervorming zgl bestaan uit
een prgktisch aanbod wgar-
door de bestuurders in het
HV of vertegenwoordigers
binnen andere orggnisaties
zich gesteund voelen in het
bestuurlijk funktioneren.

•
THEMADAG
JONGEREN EN DE
DERDE ~ERELD
Op zaterdag 19 maart orga-
niseren de Jonge Humgnis-
ten een themadgg rond ..Jon-
geren en de Derde Wereld".
De dgg wordt georganiseerd
in samenwerking met het
HIVOS (Humgnistisch Insti-
tuut voor Ontwikkelingssa-
menwerking).
Onder meer informatie over
HIVOS.projekten. in het bij-
zonder over een scholings-
projekt voor jongeren in Zim-
babwe. Eén van de vrggen
die hierbij aan de orde komt
is: Wgt het specifiek huma-
nistische aan de deze projek-
ten is. 's Middggs een film
over de gevolgen Vgn de be-
eindiging vgn de zogenaam-
de "Lgncgster House-verdra-
gen". die de blgnke bevol-
king in Zimbabwe bevoor-
deelden.
De diskussie na de film zgl
gaan over vfCIgen gis: wat de
toekomst van Zimbgbwe is.
hoe het zit met de verschillen
en overeenkomsten tussen
jongeren hier en in de derde
Wereld. Mgar ook: hoe je uit-
drukking kunt geven aan je
gevoel van betrokkenheid bij
de problemgtiek van de ar-
me lcmden. Af en toe een gi-

root je uitschrijven? Of valt er
meer Ie doen?
De themgdgg wordt gehou-
den in hel Landelijk Huma.
nistisch Centrum. Oudkerk.
hof 11te Utrechl en begint om
11.00 uur. De deelnamekos-
ten bedragen f 10,- (inklu.
sief lunch). Je kunt je aan-
melden via een brielkaartje
of telefoontje naar het Huma-
nistisch Verbond. t.a.v. Arig-
ne de Brguw. Postbus 114.
3500 AC Utrecht (030-318145).
Verdere informgtie wordt
thuisgestuurd.

DRIEDELIGE KURSUS:
~ERKENMET
GROEPEN
Van vrijdaggvond Il t/mzon-
dagmiddgg 13maart organi-
seert de gfdeling Vorming
een stoomkursus ..Werken
met Groepen." Agn de orde
komen onder meer ..diskus-
sielechnieken". groepsdy-
namica". ..methoden van
evaluatie en observatie:'
Het weekend is bedoeld voor
iedereen die landelijk ol
plaatselijk. regelmatig of in.
cidenteel. HV-groepen bege-
leidt of van plan is dit in de
toekomst te gaan doen. In
agnsluiling op het weekend
vindt op zaterdag 26 maart
een landelijke dag plaats.
waarop de deelnemers een
keuze kunnen maken uit
workshops over (kennisma.
kings-, diskussie- en evalua.
tiewerkvormen) "dramati-
sche expressie" en "werken
met je lichaam."
Op zaterdag 23 gpril wordt
de kursus afgesloten en
staat centraal de vraag wat
men met de opgedane ken-
nis heeft gedagn of denkt te
kunnen gaan doen. De 19n-
delijke dagen worden ge-
houden in Utrecht. Het week.
end heeft als lokatie Vor-
mingscentrum de Kapeller-
put te Heeze (bij Eindhoven).
De deelnameprijs voor de to-
tale kursus bedraagt f 95.-
voor leden. voor niet-leden
f 115.-. Voor inlichtingen en
ganmeldingen kan men te.
recht bij het Humanistisch
Verbond. Oudkerkhof 11 te
Utrecht, t.a.v. Arione de
Brguw (tel. 030-318145). Of bij
de lunktionarissen vor-
mingswerk: Dick Metselaar.
Afra Schipper. Hans Verte-
goal.



ITEKEWEEDA
IN ALKMAAR

Ze stelt de vraag aan de or-
de. of de exklusieve lielde
tussen man en vrouw op weg
is naar een grotere vrijheid.
Houdt het ideaalbeeld over
huwelijk en gezin stand
tegenover de openlijk bele-
den vrijere relatievormen.
welke zich aandienen?

Genetische manipulatie.
een boeiend onderwerp.
Trek er eens een avond voor
uit om er meer over aan de
weet te komen en erover te
diskussiëren. Dat kan nog
deze maand in Breda, want
daar houdt Henk Smit op 22
maart een lezing over dil on-
derwerp. Aanvang 20.00 uur
in café Brouwer. GiWleken-
markt.

Op zondag 27 maart houdt
het bestuur van de gemeente
Walcheren zijn jaarvergade-
ring in het Jaeab Roggeveen-
huis in Oostcappelle. Aan-
vang 10.00 uur. Op zondag 17
april zal daar een bijeen-
komst worden gehouden die
ook om 10.00 uur begint. De
bedoeling is op informele
wijze met elkaar in kontakt te
komen. waarbij uiteraard de
koffie niet zal ontbreken.

BIJEENKOMSTEN
IN WALCHEREN

HUMANISME EN
OPVOEDING
IN WINTERSWIJK
Opzondag 27 maart zal Guus
den Beslen spreken over hu-
manisme en opvoeding. De-
ze bijeenkomst zal worden
gehouden in Café-Restau-
rant •.Het Kronenhuis" aan
de Markt te Winterswijk.
Tijd: 10.30 uur.

DE LIEFDE
INASSEN
Humanisme en liefde. daar-
voor gaat oud-voon.itter Rob
Tielman het hebben op 16
maart in Assen. Om hall acht
steekt hij van wal in de
Kloosterhof. Brink 40.

GENETISCHE
MANIPULATIE
INBREOA

op zgterdag 23 april in Am-
sterdgm.
De polemoloog Hylke Tromp
zal hier nader op in gaan en
wat ons betreft blijft het niet
bij één dag, want dit onder-
werp leent zich voor verdere
bestudering en konkrete toe-
passingen als jumelage en
andere kontalden. Natuurlijk
voortbouwend op bestaande
initiatieven. Daarom is ie-
dereen van harte welkoml
De lezing begint om 14.00
uur. 's Morgens wisselen de
kernen hun ervaringen van
het afgelopen halfjaar uit.
Tevens brengt het bestuur
dan verslag uit van haar ak.
tiviteiten op nationaal en in-
ternationaal nivo. De Ker-
nendag wordt gehouden op
zaterdag 23 april van JO.OO
tot 16.00 uur in gebouw 'Sa-
las'. vh. 'de Populier',
Ni~uwe Herengracht 93 te
Amsterdam. (nabij Metrosta-
tion WaterloopleinJ. Inlich-
tingen en aanmeldingen bij:
Provinciaal HVB Noord-Hol-
land. plo Klariet Latour. Iris-
laan 24. 2106 BG Heemstede.
lel. 023-290764.

PROBLEMEN DER
DEMOKRATIE
IN WINTERSWIJK
Dit is hel onderwerp waar de
heer Van der Kooy op don-
derdag 28 april over zal spre-
ken in de Berkhol aan de Wa.
liënsestraat om 20.00 uur.

Het Humanistisch Verbond
Alkmaar organiseert een Ie.
zing met diskussie over hu-
welijk en andere leelvor-
men. De avond wordt geleid
door proLdr. Iteke Weeda.
gezinssociologe en buiten-
gewoon hoogleraar vrouwe-
nemancipatievraagstukken.
Aanvang 20.00 uur op 22
maart in Motel Alkmaar. Ar-
cadialaan 2. Alkmaar. Iteke
Weeda heeft een veelomvat-
tend onden.oek gedaan naar
huwelijksproblemen en is
bekend door de boeken. die
van haar hand over dit on-
derwerp verschenen. en door
de artikelen.

::JNTMOETINGS -
rNEEKEND

WOONVORMEN VOOR
OUDEREN IN UTRECHT

COROERONDE
IN MEPPEL

fan vrijdagavond 8 april lot
m met zondagmiddag 10
!pril organiseert de HV-Ho-
nowerkgroep hel 16e onl-
noetingsweekend voor ho-
noseksuele. biseksuele en
leteroseksuele vrouwen en
nannen. Dit weekend vindt
)loats in vormingscentrum
ie Kapellerput in Heeze (bij
:indhoven).
n verschillende themagroe-
>en worden onderwerpen
)esproken.
-luiten de themagroepen is
er voldoende gelegenheid
foor ontspanning. zoals
lporten en dansen. De kos-
en van dit weekend zullen
ussen de f 95.~en J 145.-
îggen. Een uitgebreide bro-
;hure met aanmeldingsfor-
nulier kunt u aanvragen bij
:Ie HV-Homowerkgroep.
'ostbus 114.3500 AC Utrecht.
el.: 030.318145.

Oe voormalige burgervader
van Brielle heeft een jumela-
;Je (een soort partnerschap)
tot stand gebracht met de
'1'sjechische stad Havlickuv
8rOO. Daardoor worden bij-
'Ioorbeeld scholieren uitge-
wisseld tussen de steden. Dit
:dles ter bevordering van
~n beter begrip tussen oost
~n west. Hoe breng je zoiets
1I0tstand? Cor de Ronde weet
er alles van, en u ook als u
dinsdag 8 maart zijn leûng
'bijwoont (Dus niét op zondag
13 maart zoals in het vorige
nummer stond vermeld!).
IPlaats is nog steeds: Fong
oSheng. Stationsweg 9 in
Meppel. En aanvang is 20.00
uur.

'Marius Holhuis zal op dins-
dag 5 april een lezing hou-
den over alternatieve woon-
vormen voor ouderen. Afde-
'ling Utrecht organiseert het.
en het vindt plaats in het Er-
asmushuis. Oudkerkhof 11
in deze stad. Toegang is gra-
tis. ook voor niet-leden. Aan-
vang 20.00 uur.

HYLKETROMP
OP KERNEN DAG HVB
Perestrojka en Glasnost
een ontwikkeling naar ver-
dergaande ontwapening?
Dgt is het themg van de voor-
jaarskernendgg van het Hu-
manistisch Vredesberaad.

ANTROPOSOFIE
IN DORDRECHT
Spreker dr. van Ittersum zal
hel op 13 maart hebben over
Antroposofie en geneeskun-
de. Aanvang 10.00 uur in ge-
bouw "De Schakel". Albert
Cuypsingel341.

Stuur uw aankondiging
steeds voor de 10de van de
maand naar de redaktie van
de Humanist. Toezending
garandeert niet automatisch
plaatsing. Wees volledig en
hou uw tekst zo kort moge-
lijk. Kleine illustraties zijn
welkom.
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(ADVERTENTIE)

Het hooldbestuur van het Humanistisch Verbond roept sollicitanten op voor de funktie van

COOORDINATOR HUMANISTISCHE GEESTELIJKE VERZORGING MN (50%)

ten behoeve van de geestelijke verzorging in instellingen van de intramurale gezondheidswrg.
Binnen de dienst geestelijke verzorging in ziekenhuizen. verpleeghuizen en verzorgingstehuizen (ZVB)van het Humanistisch Verbond is
plaats voor een coördinator die zich vanuit onderstaande hoofdtaken vooral zal richten op instellingen in het noorden en midden van het
land.

Dto hoofdtaken zijn:
• Het initiëren en bewaken van formatieplaatsen in uitvoerende zin;
• het in ovetleg met het hoofd van dienst zorgdragen voor werving en invulling van formatieplaatsen;
• het begeleiden van plaatselijke werkgroepen. onderhouden ,on kontakten met gemeenschappen en vrijwilligers;
• het leveren van een inhoudelijke bijdrage ten behoeve van de raadsliedenkonferenties;
• het leveren van bijdragen ten behoeve van de beleidsbepalingen van de diens!.

Funktie-eisen .
• een nagenoeg algeronde studie aan het Humanistisch OplehJings Instituut;
• bij voorkeur praktische ervaring als humanistisch geestelijk raadsman/vrouw;
• alliniteit met het voeren van overleg op bestuurs- en directieniveau van instellingen in de gezondheidszorg;
• ervaring met konIlikthantering en -bemiddeling;
• in slaat om samen met de teamgenoten van de dienst ZVBverder gestalte aan het beleid van dit werkveld te geven;
• rijbewijs BE;
• leeliijd bij voorkeur minimaal 30 jaar,

De aanstelling zal plaatsvinden bij de Humanistische Stichting Geestelijke Verwrging. Enige uitbreiding van de functie wordt in
overweging genomen.
Salariëring, afhankelijk van leeftijd. opleiding en ervaring tot een maximum van f 4.616.67bruto bij volledig dienstverband.
Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het hoofd van dienst ZVB.mevrouw M. van der Schaal. tel.: 030-318145.
Uwschriftelijke sollicitatie kunt u tot 14dagen na het verschijner-,van dit blad richten aan de sollicitatiecommissie I.a.v. mevrouw M.van
der Schaal. Humanistisch Verbond, Postbus 114.3500AC Ulred.!.

Humanistisch geestelijk raadsvrouw/-man
voor 8 uur per week
Het Sch;e!and Ziekenhuis in Schie-
dam is een a!g~'meenz;ekenhu;.s en
nu nog gehuisvest ;n twee dicht bij
elkaargelegen gebouwen. In de ko-
mende jaren zul/cn allt.klinische en
po!iklini5(h~' activiteiten worden
ondergebracht in het gebouwcn-
complex aan de Burg.Knilppertla,m,
Als modem ziekl'nhuis kent het
Schil,lilnd Ziekenhuis vrijwelalfe cr-
kendr'speciillismen, Ruim 800 me.
dewerkendcn z~.It~'nzich gezamen-
lijk in voor l'en optimale zorgverie.
ning.

SCHIEIAND
ZIEKENHUIS
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Het Bestuur van het Schieland
Ziekenhuis wil kennis maken
met kandidaten voor de functie
van humanistisch geestelijk
raadsvrnuw/-man.

Tot uw taken behoren onder an-
dere:
leveren van een bijdrage aan
de geestelijke verzorging ten
dienste van patiënten en hun
familie
meewerken aan de integratie
van de geestelijke verzorging
in het ziekenhuis.

Wij vngen van u een afgeronde
opleiding aanhet Humanistisch
Opleidingsinstituut. Ervaring
als humanistisch geestelijk ver-
zorger in een instelling binnen
de gezondheidszorg strekt tot
aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
Salariëring en rechtspositie zijn
zoals bij de overheid gebruike-
lijk (onder andere opname in
het Algemeen Burgerlijk Pen-
sioenfonds),
De aanstelling geschiedt in
overleg met het Humanisti~ch
Verbond.

Informatie/sollicitatie
Voor meer informatie kunt u
contact opnemen mei me-
vrouw C. de Frel, verpleegkun-
dig directeur, telefoon 010-
4733733,oproepnummer 002.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt
u richten aan het Bestuur van
het Sehieland Ziekenhuis, Post-
bus 215.3100AESchiedam.
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