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Hivos steunt lokale organisaties die bouwen aan een samenleving gebaseerd op gelijkwaardigheid.
Vanuit het humanistisch gedachtengoed willen wij kansen scheppen die door omstandigheden niet aanwezig zijn.

Democratisering, emancipatie en armoedebestrijding bevorderen.
Een goed voorbeeld van zo'n organisatie is 4C's van de mensenrechtenactivist Willy Mutunga in Kenia.

Willy Mutunga verzet zich tegen het vasthouden van 1200 politieke gevangenen en pleit voor eerlijke verkiezingen.
Hivos ondersteunt 4C's in haar strijd voor vrijheid en een menswaardig bestaan.

Maak het Jaar van de Mensenrechten tot een feestjaar.
Ondersteun het werk van 4C's en andere mensenrechtenorganisaties met een donatie.

vrijheid om te kiezen
Hivos, giro 716000 Den Haag, telefoon 070 - 376 5500
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Een passie voor mongolen

Een goede behandeling van zwakzinni~
gen toont onze menselijkheid. Toch?
Tegelijkertijd hopen we vurig dat ons
ongeboren kindje 'normaal' is. Volgens
psychologe Inge ~1ans hebben zwak-
zinnigen ons veel te bieden, maar dan
moeten wc wel openlijk omgaan Illet
de tegenstrijdige gevoelens die ze op-
roepen. Een interview.

PIlGINIl 6

Knuffels voor de daders

Wil Govers werkte twintig jaar in gevangenissen. Nu
is ze vrijwilliger hij Bureau Slachtofferhulp. Overeen-
komsten genoeg. 'In beide gevallen ga je om met de
gevoelens van mensen na een schokkende gebeurte-
nis.'

PAGINA II

lokaal geld moet rollen

'Jij komt bij mij strijken, ik laat
jouw hond uit'. Zo kun je werken
zonder dat er geld aan te pas
komt. De lokale ruil systemen die
overal in Nederland opduiken,
hieden veel plezier en geven deel-
nemers zelfrespect. Want: iedereen
kan wel iets waar een ander wat
voor over heeft.

PAGINA 14

"Ouder worden is fantastisch"

Voor meesterverteller Willem de Ridder is de wereld
één grote speeltuin. Van ellende wil hij niet horen.
Akelige dingen negeer[ hij liever, want aandacht is
energie en 'als je ergens energie in stopt dan groeit
het'. Omdat woorden volgens De Ridder profetische
waarde hebben, moeten wc voorzichtig zijn met wat
we leggen. 'Je hebt veel meer kracht dan je denkt!'
Leonie van den Schoor krijgt een lesje positief denken
aan de ontbijttafel.

PAQlNA 18

Kinderkasteel in Brabant

Myrke en Chiel zegden van de
ene dag op de andere hun banen
op om hun droom na te jagen:
een kinderkastecl waar kinderen
kunnen ravotten en spelen.
Aflevering uit de serie 'Idealen
aan het werk'.

PAGI.A 28 .Marian Verkerk
Troost voor weduwen
Deugd voor de 21 ste eeuw
Denken & Doen
Colofon/Cryptogram
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Uw brief is van harte welkom.
Maar schrijft u zo kort en bondig
mogelijk (maximaal 200 woorden).
De redactie behoudt zich het recht
voor uw brief in te korten of niet
te plaatsen.

Winnaars boek Frank McCourt
De tien winnaars van het boek 'De as uan mijn moeder: een
Ierse her;,mering' van Frank McCourt (lezersactie febru.
arinummer) zijn: J. Massink, Tilburg: \Y/. Kaiser, Den
Haag: Renee Mamhaan, Sitio de Calahonda (Spanje):
J. Kuipers, Nijverdal: Jeanne Boveree, Den Haag; ~lia de
Haan, Alkmaar: ,\1. Smir, Beilen; ,\-levr. Gordana Sarcanski,
Tilburg; R. rer Horst, Spijkenisse: M. Noordanus, Arnhem.
Voor de overige inzenders: het boek is ook in Je winkel te
koop (uitgeverij Bert Bakker, ISBN 90 351 17050).

Ruimdenkendheid
De column van Gert van
Dijk in het februarinummer
. 'Ruimdenkendheid' - heeft
een onuitwisbare indruk op
me gemaakt en maakt sinds
het lezen ervan deel uit van
m'n leven. Soms is het alsof
je anderen door een ver-
grootglas ziet. Dat is niet
prettig, want meestal betreft
dat negatieve punten. Het
gevolg: ergernis van mijn
kant. Ja, en dan kom ik bij
de deugden, waarvan ik
méér dan één belangrijk
vind, dus: méér dan eens er-
gernis!
"Het is mijn eigen schuld
als ik mij erger", schrijft
Gert van Dijk, "want mijn
ergernis komt voort uit een
vergissing: ik heb mezelf een
verkeerd beeld gevormd ... ".
Deze laatste stelling heb ik
nu herhaalde malen toege.
past en is een enorme hulp
geworden om dingen te re-
lativeren.
Ik ben altijd van mening ge.
weest dat je niet moet pro-
beren mensen te verande-
ren. Aan de andere kant
mcen ik, dat je wel mag
trachten iemand de andere
kant van iets te laten zien.
In een discussie riep een
vriend eens regen mij: "Wat
kan her jou eigenlijk schelen
wat Ik vind!" Ik was ineens
stil en er flirste door me
heen: ja, waar maak ik me
eigenlijk druk over? Ik had
hem graag anders willen
zien, maar zó was hij dus
niet. In dir geval weer ik de
oorzaak van m'n ergernis:
een gebrek aan tolerantie!
l\1aar naar mijn waarden en
normen was hij intolerant!
Ik zal nog een lange weg
moeren afleggen om in die
zin 'ruimdenkend' te wor-
den, maar wie weer, de

HUMANIST 4 APRIL 1998

21ste eeuw is nog niet aan-
gebroken. In ieder geval
veel dank voor deze co-
lumn, hij houdt me - al dan
niet 'ruim' - aan het den-
ken!
Matty van der Merk
Sneek

Chronisch ziek
Op her verhaal 'Lastig li-
chaam maakt werk vinden
moeilijk' in het februari-
nummer wil ik een aanvul-
ling geven. Als medewerker
van het Provinciaal Urrechrs
\X'AO-beraad ben ik al ja-
ren betrokken bij de (re)ïn-
regratie van mensen die de
politiek nu 'arbeidsgehandi-
capten' is gaan noemen. Wij
bieden mensen tegenover
vele vormen van bureaucra-
tie steun op hun pad naar
werk en hebben samen met
de FNV de regio ~1idden-
Nederland aangemeld als
experiment-regio voor het
persoonsgebonden reÏnre-
grariebudget. Het artikel
van Ingrid Baart brachr de
ontwikkeling prima in
beeld. Ik denk zelf dat wij
een hele mooie aanvulling
hebben in het boek 'De
\'(fAO voorbij', dat wij vo-
rig jaar gepubliceerd heb.
ben. Het boek (ISBN 90.
5422-020-1) is voor fl5,-
(excl. verzendkosten) vcr-
krijgbaar bij F!'-'Vafdeling
publicaties, rel. 020-
5816420.
Jan Schrauwen
Utrecht

Still Human
De vader van mijn zoontje
(2 jaar) zit sinds een maand
gevangen: ik ben vreselijk
boos, verdrietig, teleurge-
steld. Hij vraagt mijn sreun
en support, hij huilt zijn
ogen uir z'n kop van spijt en

verdriet - wat moet ik er-
mee? l\laar ook hij is na-
tuurlijk: 'srill hu man' ... Het
artikel heeft me geraakt - ik
ben erg benieuwd naar de
cd.
Naam en adres bij de redac.
tie bekend

Oproep
Gary Cooper stelr in het
arrikel 'Voor altijd srenen in
je schocnen' in hct maart-
nummer dat uiterst succes-
volle mensen vaak een moei.
lijke jeugd hebben gehad,
bijvoorbeeld omdat ze al
vroeg hun 'luders verloren.
Ik heb samen mer Mieke
Ankersmid een workshop
ontwikkeld voor 'Dochters
zond cr moeder'. De meesten
van de vrouwen die hun
moeder hebben verloren
zijn, denk ik zo, niet zo suc-
cesvol in het leven gewor-
den - integendeel. Daarom
zou ik graag in conracr ka.
men met de succes vollen
onder deze groep - zowel
mannen als vr'luwen. Ik
hoor graag uw ervaringen.
Titia liese
Laan 56, 8071 JB
NIIIIS/,eet, 0341-252203

Voorpiepen
De column 'Voorpiepen' in
het maarrnummer heb ik
enige malen herlezen. Iedere

keer vroeg ik me weer af of
de voorzitrer hier demago-
gisch en onduidelijk is, dan
wel dat ik de column niet
begrijp - en ik denk het eer-
ste. \X'achtlijsten hebben
duidelijk nier de bedoeling
pariënten te ontmoedigen
en bedrijfspoliklinieken
hebben niets te maken mer
wachtlijsren (of \'erricht die
van Akzo Nobel soms ook
hart- en heupoperaties?).
Het GAK heeft niets te ma-
ken met het 'lnrstaan of in-
srandhouden van wachtlijs-
ten. Tot slot heeft her 'ge-
bruiken' van bevriende rela-
ties niets van doen met de
'tweedeling' (meent de
voorzitter soms ook dat bij
echte schaarste distributie
niet nodig is als je er, als
persoon. maar voor zorgt
boeren rot vriend re heb-
ben?).
Ner als de columnisre heb
ook ik van jongs af aan be-
paalde dingen geleerd, on-
der anJere dat je niet alleen
democratisch maar ook so-
ciaalmoet zijn en denken.
Ik vind tweedeling niet
sociaal. Als de voorzitter dit
ook van mening is, laat zij
zich dan duidelijker - en
minder demagogisch - uit-
drukken.
K.W. de Wit
Amsterdam



Zondagse kleren
Maria/1 Verkerk

Herkenbaar
\X'il het humanÎsme herkenbaar blijven,
dan moeren er goede communicatielij-
nen zijn tussen het hoofdbestuur en de
regionale afdelingen van her Humanis-
tisch Verbond. Het landelijke en het
lokale beeld van het humanisme moe-
ten immers op elkaar aansluiten. Ra}'
Geurs, secretaris van het hoofdbestuur,
legt uit waarom. "Dit jaar richt het HV
zich onder meer op armoedebestrij-
ding. Her hoofdbestuur doet zijn best
om daar landelijk ruchtbaarheid aan te
geven. Stel nu dat een geïnteresseerde
naaf een lokale afdeling van her HV
stapt om te horen wat hij of zij concreet
aan armoedebestrijding kan doen, dan
kan blijken dat die lokale afdeling druk
is mer totaal andere dingen. Dat is op
zijn zachtst gezegd vervreemdend voor
de nieuwkomer. Ja, ik vermoed dat
zoiets nu af en toe gebeurt."
Het is overigens niet de bedoeling dat
het hoofdbestuur de thema's dicteert
waar de afdelingen zich mee bezig moe-
ten houden, haast Geurs zich te zeggen.
Als de communicatie beter wordt, kan
het hoofdbestuur juist leren wat er in
de afdelingen leeft. En: "Samenwerken
is ook gewoon handig. We kunnen van
elkaar leren, we hoeven niet allemaal
opnieuw het wiel uit te vinden."
Om het niet bij vrome praatjes te laten,
staan er voor begin september in ver-
schillende afdelingen kaderdagen op de
rol. Actieve leden van het HV gaan d~m
in gesprek met leden van het hoofdbe-
stuur en professionals van het landelijk
bureau. Zo'n dag kan gaan over de in-
houdelijke koers van de vereniging,
aansluitend op het Humanistisch Per-
spectief. Maar de dag biedt ook ruimte
om praktische tips en trucs uit te wisse-
len, hij voorbeeld over hoe je lokaal le-
den werft. Deze kaderdagen worden
nader aangekondigd.

Het verslag over 1997 van het Huma-
nistisch Verbond is half april beschik-
baar. Geïnteresseerden kunnen het
jaarverslag opvragen, telefoon 020 -
5219000.

Op pagina 30 van dit nummer vindt u
een nieuwe rubriek: Denkel1 & Doen.
Denken & Doen biedt een chronolo-
gisch overzicht van activiteiten op le-
vensbeschouwelijk terrein. lkoontjes
(een microfoon voor een lezing, een
schilderijlijst voor een tentoonstelling)

Vroeger waren zondagen vervelend. Je
moest naar de kerk en daarna bij opa
en oma op de bank. 's :vtiddags werd
er gewandeld. Maar ook daar werd je
niet echt gelukkig van, want in je zon-
dagse kleren - die had je toen nog! -
door het bos, dat is vragen om moei-
lijkheden. Zondag was wel de enige
dag dat je je vader zag, want een zes-
daagse, 48-urige werkweek was vroe- :'
ger de normaalste zaak van de wereld.
Gelukkig is het tegenwoordig beter
geregeld. De 36-urige werkweek
wordt bijna overal ingevoerd en vier-
daagse werkweken worden steeds
normaler. En iedere politieke partij '"
vindt tegenwoordig dat zorg en werk 0

beter gecombineerd moet kunnen ...
worden.
Hebben ",'e het eindelijk aardig voor
elkaar, beginnen de kerken een actie
tegen de 24-uurseconomie. Wonder-
lijk. Dat er mensen zijn die 's avonds
of op zondag werken betekent toch
niet automatisch dat de kwaliteit van
hun leven geschaad "..-ordt? Misschien
stelt het mensen juist in staat om een
baan te combineren met de zorg voor
kinderen of met een studie.
!\har, zo meldt het persbericht, 'er
zijn minder mogelijkheden tot het bij-
wonen van kerkdiensten en gods-
dienstvieringen op zondag'. De kerken
leeg omdat iedereen aan het werk is?
Lijkt me niet. De kerken zijn leeg om-
dat mensen tegenwoordig zelf willen
kiezen op welke manier en met wie zij
hun vrije tijd doorbrengen. En dus
gaan ouders op zondag leuke dingen
met hun kinderen doen, gaan kinde-
ren bij hun ouders op bezoek, wordt
er gewinkeld, aan sport gedaan, boe-
ken gelezen, columns geschreven, mu-
sea en pretparken bezocht, of - nog
steeds populair op zondag - uitge-
breid de liefde bedreven.
Sommige mensen gaan ook naar de
kerk. Anderen gaan op zaterdag naar
de synagoge of op vrijdag naar de
moskee. En daar gaat het natuurlijk

HV-nieuws anders
helpen om snel te selecteren op activi-
teiten die u interessant vindt. In de ge-
kleurde band staan vrij zakelijke gege-
vens. Vaak voert een lijntje naar een
wit kader met achtergrondinformatie.
Deze rubriek komt in de plaats van de
oude pagina's HV-niemvs en de RTV-

om: dat iedereen zich kan richten naar
de vrije dagen van zijn of haar levens-
beschouwing en zelf kan kiezen met
wie zij op welk moment wil omgaan.
En iedereen moet zoveel mogelijk zelf
kunnen bepalen hoeveel uur en op
welke dagen er gewerkt wordt. \Y/e
moeten niet strijden tegen de 24-uurs-
economie, maar voor de mogelijkheid
van een 24-urige werkweek.
~1aar is er dan niets aan de hand? Is er
dan geen sprake van verhaasting en
stress? Ik weet het niet. Als we ons al
zoveel haasten, dan komt dat niet
door de 24-uurs economie, maar om-
dat we zulke hoge eisen aan onszelf
stellen en zo weinig grenzen erkennen.
We moeten carrière maken, moeten
briljante kinderen, een perfect lichaam
en een bruisend sociaal leven hebben,
de nieuwste film van T arantÎno gezien
en het laatste boek van Grunberg gele-
zen. We hollen wat af. Maar goed dat
Albert Heijn 's avonds open is, anders
liep alles in het honderd.

Columniste Marian Verkerk is
voorzitter van het Humanistisch
Verbond

pagina. De nieuwe opzet, een ontwerp
van Catholijn Luteijn, zal misschien
even wennen zijn, maar de redactie
vertrouwt erop dat veel lezers plezier
zullen beleven aan Denken & Doen.
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~assievoor mongolen
Vroeger heetten ze 'zotten, narren en idioten'. Tegenwoordig leggen
wc 'mensen met een verstandelijke handicap' en zijn ze mens onder
de mensen. Tegelijkertijd proberen we door prenatale diagnostiek
hun leven te voorkomen. Psychologe Inge Mans schreef een boek
over vijf eeuwen ambivalentie in onze verhouding tot zotten en
z\vakzinnigcn. 'Zwakzinnigen worden steeds meer uitgesloten.
Maar dat werkt wel in ons leven door.'

veel openlijker aanwezig dan nu. 'Zot-
ten' werden gezien als vreemde figuren
die dichter bij het bovennatuurlijke
stonden dan gewone mensen en die hen
daardoor een diepere waarheid konden
voorhouden. Die waarheid had twee
gezichten: ze kon goddelijk van aard
zijn, dan riepen 'zotten en onnozelen'

Adriaan dichterlijke en profetische ga-
ven. Mans: •.Als hij een uitbarsting van
creativiteit had, \vas 'ie heel dwingend.
Je moest zijn rijmelarijen dan direct
opschrijven. Torn er nog niks aan de
hand was, voorspelde hij zijn eigen
blindheid en dood. Hij wilde almaar
Mag het licht uit van De Dijk draaien.
En hij begon erover dat 'ie
niet wekenlang aan slange-
tjes en apparaten in het zie-
kenhuis wilde liggen. Het
trieste is Jat het, na een val
van de trap, precies zo is af-
gelopen. "

Oren wassen
Nar is maar één van de vele
functies die 'zorten' en 'on-
nazeien' in de .\-liddeleeuwen
en Renaissance vervulden.
Ze waren overal in de maat-
schappij aanwezig: als gelief-
de en goed onderhouden
hofnar bijvoorbeeld, of als
dorpsgek, die, gestoken in
een speciaal kostuum, voor-
aan in de processie liep 0111

de mensen met water de oren
te wassen. ~'1aar ze zwierven
ook dakloos rond, afhanke-
lijk van christelijke naasten-
liefde.
Geïntegreerd in de maat.
schappij, zou je kunnen zeg-
gen. Maar daardoor hadden
ze nog geen beter leven,
vindt Mans. "Die inH.'gratie
hield in dat ze, anders dan de
zwakzinnigen van nu, niet
buitengesloten \"'aren . .\-bar
de ambivalente houding te.
genover 'zotten' was ook Privékiek;e uit 1990 van Inge en Adriaan

Ingc Mans gaat mer twee voeten boven
op haar stoel zitten en vertelt met wijd-
se gebaren en een gepassioneerde bul-
derlach over Adriaan. ~tans zit vol met
verhalen over zwakzinnigen, zowel uit
de geschiedenis als uit de tijd dat ze als
groepsleidster in de zwakzinnigenzorg
werkte. "Ik beleef enorm veel plezier
mer zwakzinnigen, en met sommigen
heb ik een hechte band. Zo denk ik met
liefde terug aan Adriaan - hij is aeln
jaar geleden overleden en ik mis hem
nog steeds. Ik herinner me nog goed de
eerste keer dat ik hem ontmoette. Ik
vroeg toen wie hij was en hij ant-
woordde met luide stem: 'Jáaa ... wie
ben îk ... God zit in mijn pik!' Ik
schrok me dood. Terwijl ik wat warrig
stond te kijken, barstre hij in lachen
uit. Schitterend. Ik kreeg een hechte
band met hem. Hij stuurde me kaart-
jes: 'Ingemans, ook al geef je me een
pak op m'n donder, blijf ik van je hou-
den: Die mengeling van liefde en ge-
weld, het kon allemaal bij hem. Om-
gaan met zwakzinnigen betekent voor
mij vrij zijn van allerlei normen over
hoe het hoort en wie ik zou moeten
zIJn. "
Later, toen ze verhalen over de Middel-
eeuwen ging lezen, zag ze in Adriaan
de figuur van de Middeleeuwse nar te-
rug. "Net als de nar dwong Adriaan
met zijn vaak nietsontziende optreden
ontzag af. Hij was ook bedelaar. Twee
dagen per week ging hij op pad om met
behulp van bedclbricfjes, die ik in vier
talen voor hem had moeten schrijven,
de mensen in Noordwijk en l.eiden te
vermaken." Volgt weer die lach. Ze
vertelt dat hij ook nog een briefje in het
Arabisch probeerde te krijgen, maar
dat lukte niet. Net als de narren had
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duwde. "De strijd waarin Itard terecht-
kwam, is typerend voor de strijd waar-
in ik als groepsleidster elke dag verwik-
kelJ raakte. Je bent steeds bezig de
baas te spelen, maar tegelijkertijd heb-
ben zwakzinnigen een eigenheid waar
je niet doorheen komt."

Oebilisering
De pogingen om 'idioten' te beschaven
begonnen in Je negentiende eeu\ ••..•toen
het geloof in de maakbaarheid en op-
voedbaarheid van de mens meer en
meer postvatte. Sinds Je Verlichting
waren 'idioten' geen vreemde wezens
meer die naar de waarheid van het
mens-zijn venvezen, maar minder-
waardige mensen - onmensen zelfs -
met een gebrekkige ratio. Met veel elan
ging men in Je negentiende eeuw aan
de slag om daar in aparte instellingen
iets aan te verhelpen, 0111 hen 'te ver-
heffen tot de gelijkenis des mensen.'
Begin twintigste eeuw kregen kleine ge-
breken van de ratio, die eerder mis-
schien niet zo opvielen, steeds gemak-
kelijker het etiket 'zwakzinnig'. Dat

Een 'loopkar', ongeveer 1940. Zo kon het schaarse personeel meerdere slechtlopende pupil-
len tegelijk mee uit wandelen nemen

bewondering en eerbied op en waren
ze de voorbeeldige ander, maar ook
duivels of dierlijk - dan waren ze de af-
schrikwekkende ander.
De Italiaan Jozef van Cupertino bij-
voorbeeld groeide tijdens de Renaissan-
ce uit tot een heilige. Hij ging als kind
het klooster in, maar het lukte hem
maar niet om de gebeden te leren, hoe-
zeer hij zijn best ook deed. Op een ge-
geven moment ontdekten de klooster-
lingen dat deze 'onnozele jongen' gene-
zende gaven bezat. Van heinde en verre
stroomden de mensen toe om zich door
hem te laten aanraken. !\laar afschrik-
wekkende lotten verging het niet zo
goed. Die werden weggejaagd of vogel-
vrij verklaard, vaak bespot en uitgela-
chen. Dat lachen was, denk ik, een be~
zwering van de angst die zij opriepen."

Vieze praatjes
l\,lans werkte in de jaren tachtig ruim
drie jaar als groepsleidster in zwakzinnÎ-
geninrichting de Hafakker. Ze hield er-
mee op omdat het werk haar fysiek te
zwaar werd. \X1elis ze er nog steeds kind
aan huis. Toen ze werkloos \verd, begon
ze over de geschiedenis van de 'zwakzin'
te schrijven. Tenslotte belandde ze met
haar boek op het T rimbos-instituut, het
landelijke onderzoeksinstituut voor de
geestelijke gezondheidszorg en versla-
vingszorg. Op 22 april promoveert ze
op het onderwerp, met een mongoloïde
meisje als paranimf.

Het bestuderen van oude teksten was
voor Mans een openbaring. "Wat me
niet beviel toen ik in de zwakzinnigen-
zorg werkte, was dat wij als verzorgers
voortdurend bezig waren voor zwak-
zinnigen te denken: wat hûn behoeften
waren. waar zij recht op hadden. Het
ging almaat over wat wij voor hen
konden betekenen en niet over wat zij
voor óns betekenden. Tenvijl ik bij-
voorbeeld zag dat mensen zeer gehecht
raakten aan zwakzinnigen, ontzettend
veel plezier met hen beleefden. i\1aar
dat verdween voortdurend in de taal
van de zorg, in een jargon dat alles wat
je aan zwakzinnigen kunt beleven met
een deken van goedwillendheid toe-
dekt. Nee, dan liever zo'n schoolmees-
ter uit het begin van deze eeuw. die nog
gewoon schreef: 'Ze kunnen niks, al-
leen vieze praatjes verkopen, in hun
broek plassen of in de klas zitten mas-
turberen'. Dat was tenminste onver-
bloemd,"
De ouJe teksten vormden ook een spie-
gel voor haar eigen belevenissen en ge-
voelens. Zoals de Franse arts Itard
rond 1800 worstelde met het 'idiote'
wilde kind uit de bossen van de Avey-
ron. zo worstelde !\rlans soms met haar
zwakzinnigen. In zijn poging de wilde
jongen te beschaven hing Itard hem een
keer uit wanhoop op z'n kop uit het
raam. I\lans herinnert zich dat ze in
zo'n zelfde wanhoop een keer een kop.
pige mongool tegen de straatstenen

Op het terrein
//an een

zwakzinnigen-
inrichting
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Zwak~illlligell ~11" illdividuell bij uitstek. Daarom
fasciJleren ze OJlS

had te maken met de opkomst van hrt
onderwijs en het daaraan verbonden
gebruik van intelligentietests. Voordat
de leerplicht bestond, was er in het le~
ven van alledag altijd wel ergens een
plek voor een minder slim kind. Daar-
na vormden domme kinderen op
school een probleem waar iets aan ge~
daan moest worden. Met behulp van
intelligentietests gingen schoolartsen
de mate van domheid vaststellen. Een
IQ beneden de norm kreeg voor een
kind grote gevolgen: het moest naar
het speciale onderwijs.
Volgens Mans zet deze ontwikkeling
door en leven we in een 'debiliserende'
cultuur. "De eisen op school en op het
werk worden steeds hoger, steeds meer
mensen vallen uit de boot en die heten
dan 'zwakzinnig'. Het percentage
zwakzinnigen onder de Nederlandse
bevolking is gestegen van ongeveer
0,125 procent in 1875 tot 0,76 procent
in 1994. Dat is een verzesvoudiging.
De Z\vakzinnige van nu is veel gewoner
dan de spectaculaire zot uit de 1\.1iddel~
eeuwen."

Apart circuitje
\Vie niet meekan, belandt in een apart
circuit. Zwakzinnigen worden geboren
om naar aparte kinderopvang te gaan,
aparte scholen, aparte werkplaatsen en
aparte tehuizen.
~1ans: "Voor ons twintigste eeuwers is
die apartheid volkomen vanzelfspre~
kendo De uitsluiting van zwakzinnigen
is een feit.lvlaar wij, de niet~zwakzinni~
gen, hebben daar schuldgevoelens over.
\Ve vinden eigenlijk dat we niet het
recht hebben om hen uit te sluiten. Ze
zijn immers, net als wij, mensen."
Dit gelijkheidsideaal verwijst naar een
groot probleem, aldus Mans. "Aan de
ene kant spoort dat gelijkheidsideaal
met de ervaringen van iedereen die da~
gelijks met zwakzinnigen te maken
heeft: je ziet .!Vlarie, je ziet Adriaan,
vaak een vriend of vriendin. Ze zijn dan

je gelijke. Het zijn echter momenten,
want daarna moet je weer zorgen dat ze
niet onder een auto lopen, of je moet
hun luiers verschonen. Aan de andere
kant proberen we met dat ideaal een
gat te vullen, want die gelijkheid is er
gewoon niet. Zwakzinnigen blijven
voor ons toch 'mindere anderen', men-
sen met een gebrek, een onvermogen.
Dat blijkt bijvoorbeeld uit hun nieuwe
naam: mensen met een verstandelijke
handicap. Het is typerend dat men de
noodzaak voelde de term handicap te
gebruiken. Blijkbaar vinden we dat het
beste weergeven wie ze zijn."

Spontaan
Ook voor ons twintigste eeuwers heb~
ben zwakzinnigen dus een ambivalente
betekenis. Ze zijn onze gelijken en tege~
lijkertijd onze minderen. Maar niet al-

APRIL 1998 9 HUMANIST



/nge Mans, 'Zin der zotheid. Viif eeu.
U/e11 cultuurgeschiedenis uan zotten, 011-
noulen en zwakzinnigen', Bert Bakker,
j49,90 (geïll,J, ISBN 90 3.11 1977 O.

I

Ex-gev,
De penitentiaire inrichting
voor vrouwen 'Het Spoor'
in Utrecht

een

Middeleeuwse 'geboren zot',
die als hofnar diende bi;
Filips de Goede, hertog van
Bourgogne

•

1,
f. ~,

-'---,. ".
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Aan het eind van Mans' boek formu-
leert een zwakzinnige het als volgt:
'Maar soms, dan rust ik op mijn hed en
dan ben ik net een boomstam. En dan is
het net of ik leven voel. Net of zich wat
omdraait in me: net of ik leven voel. Er
leeft dan toch \""at in me en dan hoor ik
huilen en er draait zich \\'at 0111... En ik
bedoel maar eh .. , dat is het wonder in
de mens. Er leeft dan echt wat in me!
Terwijl ik van het mannelijk ras ben,
leeft cr wat in 111e!I lee! komisch en je
moel jezelf niet teveel afvragen maar
dat is het wonder. Dat er toch wat in
me leeft.'

ven in de brouwerij. Zwakzinnigen
hebben bijzondere levens die raken aan
essentiële menselijke ervaringen: hulpe.
loosheid, domweg in het moment op-
gaan, volledig de ander vertrouwen, el-
kaar aanraken en liefgehad willen wo rw
den. Dat komt allemaal openlijk naar
voren, Zwakzinnigen hebben ons een
enorme levendigheid te bieden."

-;'"l
--..:',. ')..c_ }_~ ....c;. •••.,.a. , • ..-:~:,iJ"'-

leen dat: ze kunnen w net als in de Midw

dcleeuwen - ook voorbeelden voor ons
zijn. Mans: "Zwakzinnigen appcleren
aan belangrijke idealen van de laatste
decennia: spontaniteit, onaangepast-
heid, individualiteit. Zwakzinnigen zijn
natuurlijk individuen bij uitstek. En
daarom fascineren ze ons."
Mans is wel zo pessimistisch om te den-
ken dat zwakzinnigen nog lange tijd
vooral de mindere ander zullen blijveil.
"Sinds de Verlichting, toen de mens
zijn lot in eigen hand nam, is de mens
gedoemd tot eeuwig huiswerk: hij moer
zichzelf en zijn wereld voortdurend ver~
beteren, alles wat hij als onvermogen
zier moer hij uitbannen. Het gebrek aan
intelligentie en zelfstandigheid van
zwakzinnigen zal daarom problema-
tisch blijven. Toch zie ik veel mensen
die door welke omstandigheid dan ook
w ziekte of werkloosheid - proberen het
onvermogen in hun leven een plaats te
geven. Mensen die mer zwakzinnigen te
maken hebben, doen dat soms ook.
Neem een moeder die zegr: 'Het gaat
allemaal zo traag met die mongool van
mij, je kunt nooit eens opschieten.
f\.laar daardoor doet-ic ons steeds weer
stilstaan bij de kleine dingen.'
.f\.lisschien verwIJzen zwakzinnigen
voor ons op die manier - net als in de
Middeleeu\\'en w naar een waarheid.
Een bevrijdende waar-
heid: het hooghouden
van de illusie van wat
een mens allemaal zou
moeten kunnen, valt
Immers veel mensen
zwaar. Het kan heel be-
vrijdend zijn om te be.
seffen dat de werkelijk-
heid vol onvermogen
zit. "
Mans vindt dar zwak-
zinnigen andere mensen
veel te bieden hebben.
Maar dan moeten we
wel openlijk kunnen z

omgaan met de gevoe- ~
lens die zwakzinnigen ~
oproepen, hoe ambivaw :

lcm ook. "De profes- Q

sioncle en poliriek cor. :;
recte taal van tegen- Q

woordig is zo vreselijk
vlak, er gaat zoveel ver- ~
laren. Ik zou het erg be- ~
vrijdend vinden als \ve ~
het gewoon over zowel
het vieze en ongewenste ...
als over het plezierige
van zwakzinnigen kon- _
den hebben. Als de last :l

openlijk in de maat-
schappij bespreekbaar
is, is er ook ruimte voor
de lust. Dat brengt le-
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nisdirecteur verleent hulp aan

o
o
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o
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.Ie oei knuffels nodig'
\Vil Govcrs werkte twintig jaar in strafinrichtingen, eerst als bewaarder, later als plaats-
vervangend gevangenisdirecteur. Ze heeft diverse cultuurol11s1agcn in het gevangenis-

wezen meegemaakt: van een sober naar een soepeler regime en weer terug naar een
strenger klimaat. De roep om hardere straffen snapt ze wel, maar ze ziet er geen heil in.
Sinds een jaar zit ze in de VUT en werkt ze als vrijwilliger bij het Bureau
Slachtofferhulp. Govers ziet overeenkomsten tussen daders en slachtoffers. "In beide
gevallen ga je om met de gevoelens van mensen na een schokkende gebeurtenis, want

voor de daders betekent hun detentie vaak ook eell schok."
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De heftige discussie over het Neder-
landse strafklimaat heeft ze net als ie-
dereen in de kranten en op radio en te-
levisie gevolgd. J\1et de nodige distan-
tie, want \Xlil Covers (58) is een jaar
geleden vervroegd uitgetreden. Ruim
twintig jaar heeft ze in strafinrichtin-
gen gewerkt. Ze begon als bewaarder
in de vrouwengevangenis in Rotterdam
en beëindigde haar loopbaan als
plaatsvervangend directeur van de pe-
nitentiaire inrichting voor vrouwen
!-Iet Spoor in Utrecht. Tegenwoon.1ig
werkt ze als vrijwilliger
voor het Bureau Slacht-
offerhulp 111 Utrecht.
\Xlaarom? "Omdat ik in
al die jaren van omgang
met daders geïnteres-
seerd was geraakt in de
andere kant van het mis-
drijf. De kant van het
slachtoffer ...
Voor de luide roep om
langere gevangenisstraf-
fen na een reeks gerucht-
makende gevallen van
straatgeweld heeft ze be-
grip. "Als er iemand aan
mijn dochter zou komen.
zou ik diegene ook zo
lang mogelijk achter slot
en grendel willen heb- l:

ben." Vrijheidsstraffen _ l:

en zeker lange vrijheids- ~
straffen - dienen volgens i
haar vooral twee doelen: 0

bescherming van de <

maatschappij en vergel- :;
ding. Slachtoffers en pu- ~
hliek willen dat de da- 0

ders lijden. Voor de da-
ders zelf hebben lange
straffen geen enkel nut.
zo is haar overtuiging. "Een lange straf
gaat op den duur zijn zin verliezen. Je
ziet gedetineerden na verloop van tijd
omslaan. Ze voelen zich dan niet lan-
ger schuldig. Integendeel: de maat-
schappij krijgt de schuld. Gevangenen
hebben ook de hele dag cont;Kt met
andere criminelen. die dezelfde woede
koesteren tt'gen de maatschappij. Dat
is naruurlijk niet goed." Enigszins be-
rustend voegt ze hieraan toe: "Een ge-
vangenis is geen goede omgeving voor
een mens. "1aar wat moeten we an-
ders? Her dilemma is dat we bij ernsri-
ge misdrijven nu eenmaal geen alterna-
rief hebben."

Verharding
\Xlil Covers is een vrouw met een moe-
derlijke uitstraling. Over sommigen
van de gedetineerden die ze heeft leren
kennen, zegr ze: "Die hadden een hele-
boel knuffels nodig." Evengoed had
Covers te maken mer, vaak verslaafde,

\'fOU\\.'L'tldie 'hun gevoel waren b•...ijt-
geraakt'. Als deze vrouwen moeder
waren, omroerde her haar alrijd hevig
hoe hun kinderen de handen naar de
moeders blevcn uitsteken. "Terwijl die
moeders hun kinderen soms alleen
maar keihard gehruikrL'n om extra be-
zoek te krijgen. Uir mijn Rotterdamse
tijd is zo'n bezoek me om de een of an-
dere reden altijd bijgebleven. De rechls-
sering kwam bij een vrouw op bezoek
en had haar tweejarig dochrertje mee-
gebracht. Er was daar een heel lange

I

gang en ik zal nooit her beeld vergeten
van dat kleine meisje dar na afloop van
het bezoek die lange gang uirliep. llal-
'lenvege draaide ze zich om, alsof ze
zich afvroeg of ze nier terug naar haar
moeder moest gaan. Dat greep me ont-
zettend aan ...
De opkomst van drugsgerelareerde
misdrijven die ze in de afgelopen twin-
rig jaar heeft meegemaakr, heeft de
sfeer in de bajes hoe dan ook verhard.
"Mer veel verslaafden kun je nu een-
maal niets beginnen. Er valt niet mer ze
te praten, er is niers mer ze te bereiken.
Bij uirzondering willen ze weleens af.
kicken, maar de meesten willen of kun-
nen dar niet. En her is helaas onmoge-
lijk drugs buiten de gevangenis te hou-
den. Een pilletje van her een of ander is
zo klein. \Xle vonden hij gedetineerden
soms drugs in de broek banden. Het is
absoluut een illusie re denken dat je dar
spul helemaal zou kunnen uirhannen:'
Ze was al halverwegL" de dertig, ge-

scheiden en alleensraand moeder van
een dochter van t\vaalf, toen ze de ge-
vangeniswereld min of meer inrolde.
Op haar kantoorbaan was ze uitgeke-
ken en ze dachr serieus over een studie
aan de sociale academie. toen ze de ad-
vertentie zag waarin om justitieperso-
neel werd gevraagd. Ze solliciteerde uit
nieU\vsgierigheid en hvam ror haar ei-
gen verbazing steeds l'en ronde verder
in de selectie. Hinncn l'en paar maanden
kon ze haar be\ •...aardersuniform aan-
rrekken. Op de eerste dag dat ze - nog

Get'dlzgene in politiecel krijgt te eten

onder de hoede van een ervaren collega
- in de bajes \verkte, kiepte een boze ge-
derineerde een piespor boven haar
hoofd om. "Dat was even schrikken. Je
eersre gedachte is: 'Gaat her hier zo?"
Mijn collega's hebben me larer \vel vcr-
reld dar ze toen dachten dar ze me nooit
meer terug zouden zien, maar toen ik
na dar piespot-incident mer mijn men-
tor onder de douche stond, hebben \ve
juisr OIltzetfend gelachen."

Kostschool
De primaire raak van een bewaarder-
tegenwoordig heet deze een peniren-
tiair inridltingsmedewerker - is de vei-
ligheid, zowel van de gevangenen als
van de buirenwereld. Op de tweede
pbats komt de verzorging van de ge-
vangenen. Dagelijks moest \Xlil Covers
de cellcn controleren op 'verhoden'
voorwerpen \vaarmee gederineerden
zichzelf of elkaar kunnen verwonden,
of waaflllce ze zouden kunnen probe-
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goede omgeving voor een
1110eteu Il'e (Juders?

ren te ontsnappen. Onder verzorging
werd in die dagen vooral eten, drinken
en hygiëne verstaan. Aan geestelijke
verzorging kon het personeel niet be-
ginnen, een goed gesprek was bijna
niet mogelijk. "'Als je te lang bij een ge-
detineerde op de kamer bleef, werd je
weggeroepen." De vrouwengevangenis
in Rotterdam had midden jaren zeven~
tig wel iets weg van een strenge meis-
jeskostschool, herinnert ze zich. "Als
de directrice op een afdeling kwam,
werd dat rondgefluisterd. Er heerste

Een gevangeills IS geell
mens. Maar wat

orde en regelmaat. Als bewaarster nam
je weleens stiekem een kopje soep dat
over was. Toch was de sfeer niet on-
prettig. Nadat de inrichting was geslo-
ten, omdat de Bijlmerbajes met zijn
vrouwentoren af was, werd er door
personeel en gedetineerden nog wel-
eens met nostalgie over gesproken. Het
was de tijd dat het nog niet zo 'zwaar'
was in de bajes. Er zaten veel minder
verslaafden en gestoorden dan nu. Er
zaten ook vrouwen voor lichte vergrij-
pen zoals tippelen."
In haar begintijd liep Wil nieuwsgierig
in de gevangenis rond. Verbaasd kwam
ze tot de conclusie: 'Verrek, het zijn
hier gewone mensen'. "Van veel gede-
tineerden kun je denken: als dat leven
maar een iets andere richting had geno-
men, zat ze hier niet. lvtaar natuurlijk
is er ook de categorie geharde crimine~
len en die is de laatste jaren meer gaan
overheersen ..•
Wie in de gevangenis werkt, moet niet
streven naar grote overwinningen en
successen, want die zitten cr volgens
Govers in het algemeen niet in. "Het
zijn de kleine dingen die het werk de
moeite waard maken. Als je via via
hoort dat het goed gaat met iemand.
Als een gestrafte bij ontslag een briefje
achterlaat om te bedanken. Ik ben er
altijd in blijven geloven dat de vriende-
lijkheid en menselijkheid die je in men-
sen investeert, er ooit ook weer uit
kunnen komen, al zal dat zeker niet bij
iedereen gebeuren ...

Bijlmerbajes
Na twee jaar in Rotterdam verhuisde
Wil met de gevangenen mee naar de
Bijlmerbajes in Amsterdam. nu gedeel-
telijk rijp voor de sloop, destijds als ge-
vangenis het neusje van de zalm.
"Door de manier waarop de Bijlmer-
bajes is gebouwd, heb je kleine afdelin-
gen van tien personen. Daardoor kreeg

je als personeel een veel hechter con-
tact met de gedetineerden. Ik werkte in
de vrouwentoren. Daar was het de ge-
\\'oontc de deur van iemands cel te ver-
sieren als zij jarig was en ook waren er
dan altijd wat lekkere hapjes. Ik heb
wel meegemaakt dat vrouwen in huilen
uitbarstten, omdat het de eerste keer in
hun leven was dat hun verjaardag werd
gevierd ..,
Voor veel gedetineerden is de gang
naar 'buiten', als de straf er op zit, be-
hoorlijk zwaar. "Heel vaak hebhen ze

buiten niets en niemand. Er moest wel-
Cl'ns iemand voor de poort worden
weggehaald, die per se weer naar hin-
nen \vilde. Of ze helden na hun ontslag
wanhopig op, wat ze moesten doen om
weer binnen te komen. Sommige zwer-
vers en junks halen expres dingen uit
om in Je gevangenis een tijdje goed bij
te slapen en te eten. Dan gingen ze er
tw('e keer zo dik uit als ze erin waren
gekomen. "

Overstuur
De bajes als hotel. Wil Govers maakte
de beweging mee van een sober en
streng naar een soepeler gevangenisre-
gime. Inmiddels draait de slinger weer
terug naar meer strengheid. Dat heeft
ook te maken met verzakelijking: de
formatie wordt kleiner, dus het perso-
neel heeft minder tijd voor praten en
andere leuke dingen. Niet zo gek als je
bedenkt dat het aantal cellen sinds
1975 met een factor drie tot vier is toe-
genomen: van 3500 toen tot ruim
12.000 nu.
Govers: "Begin jaren tachtig leek het
een poos of alles maar kon in de gevan.
genis. Gedetineerden mochten naar fit-
ness, sporten, een naaidubje, noem
maar op. Het gevangenisleven was aan
de overdadige kant. Er traden topartie-
sten op in de haj('s: Doe !\.taar, Herman
Brood, André Hazes. Die luxe is cr nu
wel weer vanaf. Aan de filosofie van de
werkzame detentie wordt tegenwoor-
dig veel strakker de hand gehouden.
Gedetineerden moeten \verken of Stu-
deren; doen ze dat niet, dan zitten ze
achter de deur. Vroeger werd er meer
door de vingers gezien."
Met dat beeld van de 'luxe' gevangenis
zit \Xlil Govers enigszins in haar maag
sinds ze voor het Bureau Slachtoffer-
hulp slachtoffers opvangt en begeleidt.
"Gek genoeg hebhen de slachtoffers
die ik heb geholpen nog nooit gevraagd

wat ik vroeger voor werk heb gedaan.
[k zie tegen die vraag op, omdat men-
sen nu eenmaal vaak denken dat ge-
vangenen in Nederland vertroeteld
worden. Ik zou het vervelend vinden
als slachtoffers mij als een \"crtroete-
laar van criminelen zouden zien."
Govers ziet juist overeenkomsten tus~
sen het werk met gedetineerden en het
werk met slachtoffers: "'Je gaat om met
de gevoelens van mensen na een schok-
kende gebeurtenis. Want voor daders
en verdachten is het vaak een schok-
kende gebeurtenis om te worden opge-
sloten, zeker als het de eerste keer is."
Het idee dat ze met slachtoffers wilde
werken, heeft de laatste jaren van haar
werkzame leven postgevat. "Ik moest
altijd al veel aan de slachtoffers denken
als ik hoorde welke afschuwelijke din-
gen sommige gedetineerden hadden ge-
daan. In de bajes wordt wel vaak over
de gepleegde delicten gepraat, maar
zelden of nooit over het slachtoffer. Ik
kon haast nooit laten blijken dar ik me-
delijden had met het slachtoffer, omdat
dat bij de dader verkeerd zou kunnen
vallen. Er zijn wel daders die herouw
tonen, maar meestal proefde ik dat
niet. De meesten zijn toch vooral met
hun eigen problemen bezig en je wilt
als gevangenisbewaarder voorkomen
dat gedetineerden door het lint gaan."

Zitten en luisteren
De vaak intens trieste belevenissen van
de slachtoffers die ze helpt brengen
haar niet uit haar evenwicht. "Door
een training van jaren ben ik nauwe.
lijks meer te schokken. Ik raak niet
gauw overstuur. \Xlel ben ik mijn ge-
voel gelukkig niet kwijtgeraakt. Daar-
door kan ik de mensen juist goed hel-
pen, denk ik." Haar werk met slacht-
offers omschrijft ze als: zinen, luisteren
en adviezen geven. "Voor slachtoffers
betekent het veel als een wildvreemde
naar ze toekomt om te helpen. Een
vreemde kan vaak beter, onbevooroor~
deelder, luisteren dan bijvoorbeeld een
familielid. "
Wil Govers is inmiddels oma. Ze heeft
een kleindochtertje. \'(fat ze haar het
liefst zou willen meegeven is warmte en
eerlijkheid en het vermogen om trots re
zijn op zichzelf. "Gedetineerden mis-
sen vaak dat gevoel van eigenwaarde.
Dat kan zich op heel tegengestelde ma-
nieren uiten: door zielig doen of juist
door overdreven stoer gedrag. Het is
natuurlijk geen wet van .\leden en Per-
zen, mensen kunnen immers heel ver-
schillend reageren op een ongelukkige
jeugd, maar één ding is zeker: wie een
stevige en veilige basis mist, loopt extra
risico in de prohlemen te raken."

•
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Vraag Massage (22)
4 n•••ssaf,C

36 .11I.3~!OlIge

Aanbod Lichamelijke verzorging (23)
12 geb!uik 10ll/lro:lIIk
41 "haar knippo:n

Vraag Lichamelijke verzorging (23)
~ haar opsldc1\
lil "hoouheids'l"<'Ciah~lc. pCdlCUIC.lIu,ucu.e ~
24 haar kniprcn
H m:miçll~
4 'JlI:hoont.eids'r-:ol1i~c

Aanbod Sport en spel (24)
I') oosi,les ccndil": I à 2 1II3:11huilen
II k,,\de<'f'C1ci,~'Uil
17 .b,,~i~ansles op Afril<.~"n~rilnle';

Aanbod Lenen (25)
10 grote cn kleine: tug7al.
4 my.ak Ie lcc"
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o,

,
<
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Zakelijke diensten:
Aanbod Computer (31)
2 ;'L<!"llctell compulc, (Willoo"s)
2 maken \'111coll,pulcrprogl'.1Inm;l" (b.\", 'OOI \-creniglllg:cn)
2 locipen omg;L'lIl mei Win(,io"l;

211. COlnpulcn\clk o.a Wp~ I
32 :lI_h'i~,Cf' bij p'oblcllIen noct 0 a Clipper. DUJ5C en P-.mldo,

Vraag Computer (31)
)8 clIlnpulcr (speciaal lil b.1. bfcimachincl

Aanbod Kantoordiensten (32)
12 gebrUIk fa"'lA"'I3.11
2(. adnum<lral,C"\-e cn'nnng

weken srond ze kamers te behangen,
vijvers te graven en tuinen te onder-
houden. Niet voor harde guldens,
maar voor 'Klavers'. het alternatieve
geld dat binnen het LETS-systeem in
Heino gebruikt wordr. J\'1et een uurtje
behangen verdient ze vijftien Klavers
en die Klavers kan ze gebruiken om
weer iemand anders in te huren die,
ook \veer voor vijftien Klavers per uur,
voor haar komt koken of strijken.
\'('ant aan die klussen heeft ze een
broertje dood. \'('agener: "Doen wat je
leuk vindr, en laten doen waar je een
hekel aan hebt. En dat zonder dat je
rijk bent. \'('ie wil dat nou niet?"

Werk, werk, werk. Het lijkt soms alsof het paarse kabinet
betaald werk als enige vorm van deelname aan de samenle-
ving ziet. Dat het ook anders kan bewijzen de LETS-syste-
men (Local Exchallge alld Trade Systellls) die overal in
Nederland uit de grond schieten. Deze lokale, geldloze eco-
nomieën bieden sommige deelnemers een uitweg uit een
sociaal of financieel isolement. Voor anderen is het een wel-
kom medicijn tegen het onpersoonlijke van de huidige tijd of
een middel om onder vervelende klussen uit te komen. Hoe
je een aardbeientaart kunt ruilen tegen cen uurtje strijken.

"Vanavond komt er iemand voor me
koken en morgen ga ik bij iemand an-
ders een kamertje behangen. Dan staat
mijn rekening weer op nul." Marja
Wagener van de LETS-groep Heino vat
her principe van het lokale geld en-
thousiast samen. Haar verhaal is illus-
tratief voor veel deelnemers aan een
LETS-sysreem. Toen haar man enkele
jaren geleden plcHseiing overleed, werd
ze om financiële redenen gedwongen
met haar twee kleine kinderen te ver-
huizen naar her centrum van Heino,
een kleine gemeenschap in de buurt
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van Zwolle. Wagener: "Als je hier in
her dorp de klep van je aura opendoer,
dan sraan er mereen tien mannen om je
heen om je te helpen. Dat is leuk na-
tuurlijk, maar je wilt rach ook wel eens
dat mensen een beroep op jou doen. Je
zegr wel: 'Als er iets is, dan bel je
maar', maar in de prakrijk gebeun dar
nier. Als buitensraander is het nou een-
maal moeilijk om er in zo'n kleine ge-
meenschap russen te komen."
Gelukkig werd in Heino ner op dar
moment een LETS-groep opgezer.
Maria sloor zich aan en binnen enkele

Kruiwagen
Er zijn in Nederland zo'n tachtig
LETS-stelsels, waarin naar scharring
zesduizend mensen actief zijn. De dien-
sten en goederen die de deelnemers
vragen en aanbieden worden opgeno-
men in een regelmarig verschijnend
gidsje. Een centrale 'bank' op de com-
puter van een van de leden van de
LETS-groep houdr netjes alle transac-
ties bij. LETS-punten zijn alleen lokaal
geldig: iemand uit Heino kan zijn Kla-
vers niet gebruiken in de LETS-groep
van Zwolle. Met sparen schiet je wei-
nig op, want rente is er nier. Geld moer
juist rollen binnen LETS, anders ligr
het systeem binnen de kortste keren
plat.
De gidsjes van de diverse LETS~krin-
gen - die allen een lokale geld vorm als
Eco's, Nixen, Dinges of Knopen heb-
ben - bieden zaken aan die zo divers
zijn als mensen zelf: van conversatieles
Swahili rot het lenen van een kruiwa-
gen, van een lift naar Friesland tot het
breien van wollen truien: 'gegaran-
deerd lekker warm!'
En het werkt. Uit Amsterdam komt het
verhaal van de lichamelijk gehandicap-
te man die met behulp van een hoofd-
band abstracte schilderijen maakt, die
voor 'Noppes' verkoopt (het Amster-
damse ruilmiddel) en vervolgens met
zijn Noppes mensen inhuurr om met



Lokaal geld brengt leven In gemeenschap

voor noppes
hcm door het park te rijden. Een be-
jaarde, aan huis gekluisterde vrouw
zorgt voor Noppes dat de fietsen die bij
haar VOOf het raam staan niet gestolen
worden. Dat is de gedachte achter
LETS: iedereen kan wel iets \•...aar ie-
mand anders iets voor over heeft.
Maar, zo gaat de filosofie verder, veel
van dergelijke talenten krijgen in het
normale geldcircuit geen kans. Iemand
kan goed breien, maar wie kan cr bin-
nen de reguliere economie een handge-
breide trui betalen? De meeste mensen
kunnen zich ook geen eigen kok ver-
oorloven, maar het wordt anders als je
in ruil voor een aardbeientaan 1('-

mands gordijnen kunt strijken of de
hond kunt uitlaten.

Afwachten
Lijkt het LETS-systeem daarmee op de
goede oude tijd toen mensen als van.
zelf nog dingen voor elkaar deden?
Volgens Marja uit Heino niet: "'n deze
streek heb je van oudsher een buursys-
teem, het 'naoberschap" waarin buren
een soort verplichting hebben om el.
kaar te helpen in tijden van nood.
Maar daarin heb je toch een afhanke-
lijkheidsrelatie; je moet altijd maar af-
wachten wat mensen feitelijk voor je
willen doen. Binnen LETS zijn de rela-
ties veel gelijkwaardiger. Iedereen
moet zowel iets vragen als iets aanbie~
den. Ook worden alle diensten bij ons
met hetzelfde tarief betaald. Of je nou
financieel adviseur of schoonmaakster
bent: iedereen verdient vijftien Klavers
per uur."
Marja kreeg na een tijdje weer een
baan waarvoor ze in harde guldens be-
taald wordt. Ze denkt dat het lokale
gcldsysteem daarbij geholpen heeft.
"Ik merkte hoe prettig het was dat
mensen een beroep deden op dingen
die ik goed kan, zoals behangen en tui-
nen onderhouden. Ik dacht ook altijd
dat ik helemaal geen tijd had om te
werken, omdat ik nou eenmaal voor de
kinderen moest zorgen. Maar toen ik
zo actief binnen LETS aan de slag ging,

was ik daar zo veel tijd mee kwijt dat
ik dacht: dan kan ik net zo goed weer
gaan werken." De eerste de beste solli~
citatie was meteen raak. Kinderop-
vang? Via het LETS-systeem.

Sociale Dienst
Renée Eek, landelijk contactvrouw
voor LETS bij Aktie Strohalm, herkent
i\larja's verhaal. "Heel vaak gebeurt er
met die stap naar een LETS-systeem in.
eens vee! meer in iemands leven." La-
chend: "Daarom duurde het in .\laas-
tricht zo lang voordat de LETS-groep
was opgestart: iedereen die ermee be~
gon vond meteen een baan en had ver~
volgens geen tijd meer!"
Het tegengaan van sociale uitsluiting is
volgens haar ook de reden waarom
steeds meer sociale diensten uitkerings~
gerechtigden stimuleren mee te doen
aan het LETS-systeem. Eek: "Zij zien
dat mensen door LETS uit hun isole-
mem komen, opgenomen worden in
een netwerk op \vijkniveau en zelfver-
tromven opdoen omdat er eindelijk
weer eens iemand beroep op hen
doet." In de praktijk blijkt LETS ook
vaak een springplank voor beginnende

Meer weten
Het Humanistisch Verbond, Huma-
nitas en Aktie Strohalm houden op
zaterdag 6 juni 1998 in de Nieuwe
Buitensociëteit in Zwolle een confe-
rentie over LETS en over de moge-
lijkheden om het LETS-systeem roe
te passen op vormen van vrijwilli~
gerswerk. Meer informatie hierover
vindt u in het meinummer van de
Humanist.
Voor meer informatie over LETS
kunt u terecht bij Aktie Strohalm,
Oudegracht 42, 3511 AR Utrecht,
030-2314314. Internet: www.În-
touch.nl/strohalm. e-mail: stro-
halm@inrouch.nl.

Doell wat je leuk uilldt,
IatelI doell waar je eell
hekel aall hebt. ZOllder

dat je rijk bellt!

bedrijfjes: taartenbakkende bijstands-
moeder wordt professionele cateraar,
klusjesvrouw wordt fulltime meubel-
maakster.
Zelf doet Eek ook mee aan LETS.
"Omdat het leuk en praktisch is, maar
ook vanwege mijn idealen rondom
werk. Ik ben iemand die van 'droog'
werk zoals boekhouden houdt, maar
ook 'sof tere' zaken als masseren be-
langrijk vindt. In een reguliere baan
doe je dan altijd of het l'en of het ander:
je bent Of boekhouder, Of masseur.
Daardoor ontwikkel je vaak maar één
kant van je persoonlijkheid. Binnen
LETS kun je in een week allet\'\.'ee doen.
Of je kunt voor tWt,'e of drie dagen een
baan nemen in één richting, en zonder
veel bestedingsverlies de rest van de tijd
in LETS werken. Zo kun je jezelf op
veel meer vlakken ontplooien dan bin-
nen een 40~urige baan mogelijk is."

Hergebruik
Het eerste LETS-systeem ontstond in
1983 tijdens een economische crisis in
het Canadese plaatsje Commox VaHey.
Het systeem bleek een groot succes, dat
nog werd versterkt toen lokale bedrij-
ven en winkeltjes mee gingen doen. in-
middels hebben de lETS vooral in de
Angelsaksische landen een grote vlucht
genomen. Zo zijn er in Australië ruim
tweehonderdvijftig groepen met in to-
taal vele duizenden deelnemers. Ook in
Nederland groeit de belangstelling
voor deze lokale ruileconomieën. Het
grootste systeem werkt in Amsterdam,
waar ruim zevenhonderd deelnemers
hun Noppes laten rollen.
Voor veel mensen zijn de sociale con-
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tacren de belangrijkste reden om mee
te doen aan LETS. Maar in sommige
grote systemen, zoals die in Amster-
dam, zijn mensen meer gericht op han-
del en is het een daadwerkelijke aan-
vulling op het inkomen. Ook zijn er
systemt.:n die meer een ideologische
richting zijn ingeslagen en zich hebben
roegelegd op hergebruik of het produ-
ceren van milieuvriendelijke diensten
cn producten. Hot.: het systeem er in Je
praktijk ook uitziet, de filosofie is
steeds dezelfde: mensen aanspreken op
wat ze kunnen, nier op waar het ze aan
ontbrcckt.

Tolletjes
Dar een LETS-systeem daadwerkelijk
'nit.:uwc draden door de gemeenschap
weefr'. zoals het in de reclamefolder
heer, blijkt in her Utrechtse verzor-
gingshuis Tolsteeg, waar een aantal be-
woners een heel eigcn vorm van een
LETS-systccm heeft ontwikkeld. Vol-
gcns Joke Rovcrs, een van dc initiatief-
neemsters, maakt het systeem (Je Tol-
letjes) veel uit voor de sfeer in het ver-
zorgingshuis: "In zo'n groot tehuis zit-
ten veel mensen zo'n beetje de hele dag
op hUil kamer en verl'enzamen ze snel.
,\!aar sinds we vorig jaar met de T olle-
tjes zijn begonnen komen de mensen
bij elkaar over de vloer en doen ze
meer voor elkaar. De een doet een
boodschap, de ander naait een zoom-
pje in een jurk, weer een ander gaat
eens op bezoek bij een zieke en een
stcrke man haalt de aardappelen op de
markr. Sommige menscn passen ook
op een aantal kinderen uit de buurt."
In het begin hielden de coördinatoren
de verleende diensten keurig bij op
kaartjes. "Maar ja, hoe gaat dat mct
oude mensen, die vergetcn nog wel
ecns wat. ~1et dat rcgistreren zijn we
tocn maar opgehouden en dat gaat ei-
genlijk heel goed. \Ve vertrouwen el-
kaar gewoon."
Er doen inmiddels zo'n 85 mensen mec
aan het Tolletjcs-systeem, Helemaal
zeker is dat cijfer overigens nier, want
de drempel om mee te doen is hlag. Ro-
vers: ..Als mcnscn vragcn of zc lid mo-
gen \vorden terwijl ze cigcnlijk een
beerje in de \var zijn en niet zo veel
meer kunnen, dan zeggen wc: 'ja hoor,
u bent ook lid van de Tolletjes'. Dm
vinden ze prachtig, Zt.:hebbcn her ge-
voel ergens bij te horen. Nier iedereen
kan natuurlijk altijd war rerug doen,
maar ach, we zijn allemaal oude men-
sen hier, da~1f maken wc ons nier zo
druk Bu.'cr om."

•
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Een LETS-kring
in Amsterdam:
Matt knipt Jos
voor Noppes bij
Matt thuis

•••
Jos geeft voor
Noppes gitaar-
Ies aan An"

~
An" pakt zelf.
gebakte choco-
ladekoekjes in
voor Elena;
Elena schrijft
een cheque in
Noppes uit
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Wil/ent de Ridder: 'Waarom niet gewoon bestellen Ulat ie vandaag wilt?'

Alleen in het donkere bo
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Meesterverteller Willem de Ridder

Voor meesterverteller Willem de Ridder is de
wereld één grote speeltuin. Als kleine jongen
neemt hij zich voor nict volwassen te worden
cn nooit een baan te nemen. Mateloos
geboeid door het onbekende slaat de
'mediafreak' nieuwe wegen in op radio en tv,
laat zijn sporen na in de kunst- en theater-
wereld en experimenteert met jongerenkranten
en pornoblaadjes. Tegenwoordig kluistert hij
met zijn eeuwenoude sprookjes duizenden
luisteraars aan Talk Radio. Sprookjes, want
'het is nooit te laat voor een gelukkige jeugd'.

en helemaal niet bang
APRIL 1998 19 HUMANIST



'\Vaarom heeft lt zulke grote oren?'
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VerhalelI stralell eell elIarIlle kracht uit. Je voelt
ollllliddellijk hoc de ellergie vall woordelI je lllee-

sleept

Zijn geliefde Clary doC[ de deur van
hun woning in Bussum open en leidt
me de zonnige keuken binnen. Willem
de Ridder zit nog gebogen over zijn
ontbijt: twee kommetjes, eentje met
granen, centje met soep. Met een hand.
gebaar nodigt hij me uit aan de keu-
kentafel plaats te nemen terwijl hij rus-
tig verder eet. Een opvallende rode bril,
een priemende neus, een twinkeling in
zijn pretogen. Tussen twee happen
door praat hij. Zijn hese stem beweegt,
danst, springt van een diepe bromtoon
naar een kraaiende uithaal, nu en dan
uitmondend in een spottende schater-
lach.

Meestervertcller Willem de Ridder, te-
gel1\voordig bekend van zijn vertel pro-
gramma's op Talk Radio, is net zo on-
grijpbaar als de sprookjesfiguren in
zijn oeroude verhalen. Rationele argu-
menten en tegenwerpingen wuift hij
achteloos weg en vragen naar het
waarom doet hij af met 'the answer to
why is always a lie'. Je moet de zaken
niet te veel kapot analyseren, vindt hij.
Willem de Ridder leeft in zijn eigen \ve.
reld, als een volwassen kind dat nooit
is opgehouden met spelen. "Als kind
heb ik altijd genóten van spelen. Op
een dag heb ik besloten niet groot te
worden."
Hoezo is het leven zwaar? Hoezo moe-
ten we hard werken om iets te berei~
ken? Dat zijn verzinsels van de grote
mensen. Als je jezelf maar bng genoeg
voorhoudt dat het leven moeilijk is,
dan wórdt het vanzelf moeilijk, is De
Ridders overtuiging. "Kinderen krijgen
dat op school al stevig ingeprent: het
leven is moeilijk. Sterker nog, iets dat
makkelijk gaat, is niks waard. Pas als
iemand zijn hele leven heeft gezwoegd
op een boek, krijgt hij erkenning. ,\;laar
in feite is het leven makkelijk. Je hoeft
niks te doen, alleen maar wat je zelf
leuk vindt, en toch stroomt het geld
binnen. Zeg dat maar eens tegen jezelf,
moet je eens kijken hoe je lichaam
daarop reageert. 'Ja maar, ja maar, dat
kan niet.' Ik zie je hersencellen al in
protest gaan."

Kru isbestui vi n9
Levensgenieter \'(1illem de Ridder heeft
genoeg wapenfeiten op zijn naam staan
om de geschiedenisboekjes in te gaan,
denkt hij zelf. Radio, tv, theater, kunst,
op allerlei gebied kwam hij met ver-
nieU\vende ideeën. Hij belandde met

Wim T. Schippers in Fluxus, een stro.
ming die ooit de belangrijkste kunstbe-
weging van de tweede helft van deze
eeuw is genoemd, "een imernationale
groep kunstenaars die alles op één
hoop gooide en een kruisbestuiving
met elkaar aanging". In de jaren zestig
zette hij A!oha en Hitweek op, pop.
kranten waarin jongeren zelf hun
woordje mochten doen. Ook draaide
hij pornobladen in elkaar. Het seks-
blad Finger dat De Ridder in Amerika
opzette, \vordt binnenkort gebundeld.
Spraakmakend \vas zijn befaamde ra.
dia-safari waarmee hij in 1978 in het
holst van de nacht duizenden automo.

bilisten de snehveg op lokte en kilome-
terslange files veroorzaakte. De drukte
was zo groot dat er in de Tweede Ka-
mer zelfs vragen over werden gesteld.
Nu heeft De Ridder zich dan toegelegd
op de vertelkunst. Dat kwam: op een
marktplein in !v1arokko kwam \,(!illem
de Ridder ooit een verhalenverteller te-
gen. Hij kon er geen \voord van ver-
staan, maar raakte toch zwaar gefasci-
neerd. "De mensen hingen aan zijn lip-
pen. 'Die heeft iets nieuws te vertellen',
dacht ik. ~Iaar nee, het was een oud
verhaal, iedereen kende het van buiten.
Ze hvamen niet voor de verhalenver-
teller, maar voor het verhaal. Sprook-
jes hebben een symbolische waarde, ze
vertellen precies hoc het leven in elkaar
zit en zijn al duizenden jaren hetzelfde.
o wee als de verteller het waagt daar
ook maar iets in te veranderen! Zelfs
bij de kleinste wijziging komen de luis-
teraars in opstand. 'Nee, nee, zo was
het niet.' Het geheugen werkt perfect
als je verhalen vertelt. Plato zei het al:
zodra je leert lezen en schrijven, ver.
moord je het geheugen."

Loopt \'('illem de Ridder graag voor-
op? "Daar gaat het niet om. Het leven
is voor mij geen wedstrijd. Wat mij
trekt is het onbekende, dat interesseert
me altijd mateloos. Ik hou ervan nieu-
we gebieden te ontdekken waar de on-
zekerheid toeslaat. Je weet niet waar je
heen gaat, je kunt alle kanten op: dan
pas ontstaat er creativiteit. De meeste
mensen kunnen daar niet tegen, ze zijn
op zoek naar zekerheid en jagen succes
na. Als ze dan iets succesvols ontdek-
ken, blijven ze dat vervolgens de rest
van hun leven doen. Ik moet er niet aan
dénken. Zodra ik zie dat iets werkt, ga
ik meteen weer door naar het volgen.

de. Ja, er zijn heel wat mensen rijk ge~
worden van mijn ideeën . .\har ik ben
helemaal niet bang om zonder geld te
zitten. Toen ik geen cent op zak had,
reisde ik net zoveel als in rijke tijden.
Met of zonder geld, het maakt in feite
allemaal niks uit."

Kleuterle idster
Als kind had Willem de Ridder last van
astma. Dat beperkte hem in zijn bewe-
ging, meedoen aan wilde spelletjes of
sport kon niet. "Dat hele winnen en
verliezen was er voor mij niet bij. Dus
ging ik maar verhalen vertellen. On-
derweg naar school hingen cr hordes
buurkinderen aan mijn broek: op de
heen en terugweg, 's ochtends en
's middags, vier keer per dag. Toen ik
wat ouder werd, vond ik die verhalen
maar flauw en ben ik ermee gestopt.
Totdat ik jaren later op bezoek was bij
een vriend en zijn kleine dochtertje bij
me op schoor klom. 'Vertel me een ver-
haaltje', beval ze. Ik stond paf, was
verstijfd. !Vlet moeite wist ik Roodkap-
je onder het stof vandaan te halen.
Vertellen is het oudste medium ter we-
reld. Tegelijkertijd heeft het iets oubol-
ligs, de sfeer van geitenharen sokken en
kleuterleidsters. Daarom durfde ik niet
zo goed, ik was bang dat ik me bela-
chelijk zou maken. Dus gaf ik de ver-
halen een modern tintje. Later dacht ik
'shit, die oeroude roververhalen zijn
veel mooier'.
In het begin hield ik me tijdens optre-
dens keurig aan de 'uithoudingstijden':
anderhalf uur met een pauze halverwe-
ge ..Maar een beetje verhaal duurt toch
al gauw twee, drie uur. Voor ik het
wist was het sluitingstijd en dan had-
den we nog niet eens een pauze gehad.
Ik ging verhalen vertellen van vijf, zes
uur. Het gekke "'vas dat ik er niet moe
van werd. Integendeel, ik kreeg er juist
energie van. Het publiek ook, na een
verhaal konden ze soms de hele nacht
niet slapen. Verhalen stralen een enor-
me kracht uit, je voelt onmiddellijk hoc
de energie van woorden je meesleept.
Dat merk ik ook aan het publiek in de
zaal. Als ik na mijn inleidend praatje
overga tot het echte verhaal verdiept de
aandacht zich, je hoort het verschil in
stilte. Tijd en ruimte houden op te be-
staan, de luisteraars komen in een staat
die ze als kind kenden."

Peulvruchten en zeewier
Hoe oud hij is? Daar moet hij even
over denken, leeftijd is zoiets raars. "Ik
ben in 1939 geboren", rekent hij hard-
op voor, "dus dan zal ik nu 58 zijn,
klopt dat? Jvlet leeftijd hou ik me nooit
bezig, wat heeft dat nu voor zin? Ou-
der worden is heerlijk, fantastisch."
Schaterend: "Ik kan het iedereen aan-
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'Sprookies hebbeu eeu symbolische waarde. Ze vertell~u precies hoe het leveu iu elkaar zit'

raden. Er valt een hoop druk weg, een
hoop moetisme. Je begint dingen te
ontdekken, je krijgt veel meer gefocus-
te kracht. Natuurlijk moet je wel zorg-
vuldig zijn met je voeding. Wat je erin
stopt, bepaalt voor een groot gedeelte
je energie-niveau. Daarom eet ik al-
leen wat hier in de buurt groeit of zou
kunnen groeien: granen, groenten,
peulvruchten, zeewier. Als je verward
eet, ga je verward denken. Je hebt ook
niet veel nodig. Met een kwart van
wat je eet, heb je eigenlijk al voldoen-
de. Je moet een beetje honger houden,
honger naar het leven, honger naar
avontuur, de dingen die om je heen ge-
beuren, on ••..erwachte momenten en
ontmoetingen. Als je na een maaltijd
moe bent en een dutje wil doen, dan
heb je verkeerd gegeten. Van een goe-
de maaltijd word je juist energiek en
helder. Eigenlijk werkt een lichaam
precies als een apparaat. Een auto bij-
voorbeeld: stop er de juiste benzine in,
af en toe olie ••..erversen en hij geeft een
top performance, dat weten we vrij
exacr. ~\'1aar hoe wc met ons lichaam
moeten omgaan, zijn we vergeren. \X'e

gooien het maar vol alsof het een vuil-
nisbak is. En dan moet her nog wer-
ken ook!
We vertrouwen ons eigen lijf nict
meer. Als kind al worden we tegen ons
lichaam gekeerd, je mág het niet ver-
trouwen. Je mag niet toegeven aan
driften, krijsen en sramp ••..oeten. Je
mag vooral je ge ••..oel niet ••..ertrouwen.
Daarom mogen we elkaar ook nauwe-
lijks aankijken. Als je op bezoek bent
bij iemand, moet je vooral blijven
doorpraten, anders vallen er pijnlijke
stiltes. \X'aarom is dat pijnlijk? Omdat
je dan hij het gevoel uitkomt. Stel: je
krijgt iemand op visite die geen woord
zegt en je minuten lang in de ogen
kijkt. Dat dóe je niet, zelfs nier met je
geliefde. Het is een van de grootste ta-
boes van deze maatschappij. Probeer
het vanavond maar eens met je vriend,
ga op de bank zitten en kijk elkaar vijf
minuten zwijgend in de ogen. Je weet
niet wat je meemaakt! Je ziet het ge-
zicht van die ander totaal veranderen,
je merkt hoe je je gedachten projec-
teert op die ander, hoe beelden veran-
deren met het fluctueren van je herse-

nen." Een bulderende lach. "ZÓ dicht-
bij, 0, we zijn er zo bang voor."

Perfect
Een klop op de deur. Clary gaat even
boodschappen doen, of ze iets voor
hem mee kan nemen? Haring en rogge-
brood? .Met een innige omhelzing ne-
men ze afscheid ~ neus tegen neus, oog
in oog. "Is ze niet mooi?", verzucht hij
als ze weg is. "We zijn al zeven jaar sa-
men. Het is heerlijk, spannend, Never a
dull momel1t. Clarr is alles waar ik
vroeger bang voor was: een felle tante.
Ik hield niet van meningsverschillen en
ruzie maken. Dat ging ik altijd uit de
weg."
Liefde, gevoel, energie, daar draait het
allemaal om. Sterker nog, het is het
enige ware dat er bestaat. De Ridder
legt een gespreide hand op zijn buik.
"Alles bestaat uit energie; jij. ik, deze
stoel, de rafel, de cassette, je truitje.
Dat zeggen ze in het oosten al eeuwen,
alleen wij lopen nog een beetje achter.
\X'ist je dat de natuur één groot steun-
systeem is? Dat jij daar zit te schrijven,
is alleen mogelijk omdat je ademt, om4
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dat de natuur je zuurstof en voedsel
geeft. Zonder de zon zijn we nergens.
De natuur ondersteunt OllS en beïn-
vloedt ons."
Maar niet alles gaat goed in het leven.
Dus als alles uit energie bestaat, dan
moet er zowel positieve als negatieve
energie zijn, toch? Een meewarig
hoofdschudden. "Negatieve energie
bestaat niet, er is maar één soort ener~
gie. De termen goed en kwaad komen
van het christendom: het goede moet je
doen en het slechte moet je laten. Alsof
je iets van de natuur wég kunt gooien",
schampert hij. "Het onderscheid goed
en slecht leert de cultuur je aan. Je li-
chaam heeft geen idee van goed en
slecht. De natuur is perfect, dat kan je
niet verbeteren, dat kan alk'en maar
groeien. Als je ergens energie instopt -
het maakt niet uit hoe - dan groeit het.
Of je nu voor of tegen een geloof bent,
je bent er mee bezig. Hoc meer je er-
gens tegen vecht, hoe meer het groeit.
Noem mij eens één probleem dat is ver~
dwenen of verminderd doordat wc het
hebben bestreden. Het verkeerspro-
bleem? Criminaliteit? Drugs? Veilig~
heid? Dat wordt toch alleen maar er-

Ot/der /Vordell is heer-
lijk, falltastisch. Ik kalI
het iedereelI aallradell

ger. Ziektes, zeg je? Er komen zo'n vijf-
honderd nieuwe ziektes per jaar bij, ge-
loof ik. Al onze instituten zijn geba-
seerd op angst: doktoren, politie, ver.
zekeringen. Onze sleutelbossen wor~

den steeds groter. Dictators, zoals Sad-
dam Hoessein, worden gehaat. Daar~
om zijn ze er nog steeds. Je kunt ze wel
afzetten, maar dan komen uit alle hoe-
ken en gaten weer nieuwe tirannen.
Omdat je er aandacht aan besteedt.
Haat is ook energie, en energie doet nu
eenmaal groeien.
In pl;-eats van je energie te richten op
iets dat je niet wil, zou je je energie ook
kunnen gebruiken voor iets dat je \••..él
wil. '0, bn d;-etook', hoor ik de men-
sen al verbaasd roepen. Ja, tüûrlijk kan
dat, tuurlijk doe ik dat, het idee alleen
at. Als ik hier nu met jou zit en denk
'wat een trut', dan geeft me dat een
vervelend gevoel: zit ik drie uur lang
met een trut opgescheept. Dat is iets
wat ik mezelf aandoe. 'Zorg dat die
trut weggaat, dan ben je van het pro-
bleem af, kun je denken. Maar zo
werkt het niet. Want zelfs al krijg ik je
de deur uit, dan blijf ik nog met een
vervelend gevoel zitten. Probeer men~
sen te ondersteunen, accepteer ze zoals
ze zijn. Als je iemand een lul vindt,
maak er dan in gedachten een klein
kind van dat je op schoot neemt, heel
even maar, Oefen dat met elkaar in een
klein groepje dat je vertrouwt. Je zult
zien: er gebeuren wonderen."

Achtbaan
In principe is het leven als een acht-
baan die je heen en weer slingert tussen
extatische hoogten en klote-gevoelens.
Het is ht'crlijk om daar controle over te
hebben, vindt Willem de Ridder. "Als
Clary en ik 's ochtends wakker wor-
dcn, vertel1en we elkaar wat we die dag
willen. Een goed gesprek met die en die
bijvoorbeeld. Waarom niet? Waarom

niet gewoon bestellcn wat je vandaag
wil? Elke cel in je lichaam staat cr im-
mers wagenwijd voor open. Je hoeft
maar te roepen 'hier \""ortl ik ziek van'
en je cellen komen meteen in actie.
Prompt heb je twt'e dagen later griep.
Het werkt altijd.
Er zijn van die mensen die altijd een
parkeerplaats voor de deur vinden.
'Hoe doen ze dat?' vraag je je af. 'Dat
lukt mij nou nooit.' Dan heb je het be-
vel al gegeven. Dan krijg je die plek dus
niet. Alles wat je zegt is een profetie.
\X1ees dus voorzichtig met \vat je zegt!
Je hebt veel meer kracht d;-en je denkt.
\'le zijn allemaal koningen. Sterker
nog, we zijn allemaal goden. Als je in
de bijbel het woord god vervangt door
'ik', wordt alles opeens heel duidelijk.
Je kunt het leven kneden. Dan besef je
opeens dat de dingen die je bereikt, he.
lemaal niet belangrijk zijn. Het gaat
om iets heel anders: de essentie die je in
geen enkel woord kunt vangen. Daar
gaan al die sprookjes over, die leiden je
terug tot een gelukkige jeugd."

•

\Villem de Ridder bespreekt op Talk
Radio elke vrijdag en zaterdag van
23.00 uur tot 1.00 uur met een gast
zijn of haar levensverhaal. Ol} zondag
vertelt hij van 23.00 uur tot 24.00 IIltr

een 'verhaaltje voor het slapengaan'.
Van 24.00 uur tot 1.00 uur geeft hij
bellers '30 seconden vrijheid in de
ether'. frequentie: 1395 AM

Geweld en mensenrechten
Vijftig jaar geleden namen de Verenigde Naties de Univer-
sele Verklaring van de Rechten van de !vlens aan. En ge-
weld is geen dag uit het nieuws. De combinatie 'geweld' en
'mensenrechten', waar het humanistische wetenschappelij-
ke tijdschrift Rekenschap het grootste deel van het maart-
nummer aan wijdt, is dus actueel.
Frans van Zetten vraagt zich in het maartnummer af of het
legitiem is om geweld te gebruiken tegen mensen of groepen
mensen die verboden daden hebben gepleegd. Op het spoor
gezet door Mark Twains beroemde roman The Adventures
of Huckleberry Fiml komt hij tot een conclusie die voor hu-
manisten en alle anderen die de rechtsstaat welgezind zijn,
aanstootgevend is. Van Zetten denkt namelijk dat groepen
of individuen zelf kwaad mogen vergelden als de staat niet
of niet meer beschikt over het geweldsmonopolie,
~\1;1ft Vogels, humanistisch geestelijk raadsman bij de
krijgsmacht, gaat in op de praktijk van de humanitaire in-
terventie. Volgens Vogels is het werk van de Nederlandse

beroepsmilitair na de val van de Berlijnse Muur totaal ver-
anderd. Tegenwoordig worden soldaten vooral ingezet bij
humanitaire acties in het buitenland. Het is voor militairen
vaak een grote schok om vanuit een samenleving die hon~
derd procent veiligheid nastreeft een veel minder veilige we~
reld in te stappen.
In hoeverre is de strijd voor de mensenrechten 'humanis-
tisch'? Rob Buitenweg verheldert deze kwestie door een
duidelijk onderscheid te maken tussen levensbeschouwelijk
en publiek humanisme. Zijn conclusie: levensbeschouwelij~
kc humanisten zullen zich (met anderen) moeten opwerpen
als hoeders van het publieke humanisme van de mensen-
rechtenidee.

U kunt dit nummer van Rekenschap bestellen door f 17,50
over te maken op giro 58 van de Humanistische Pers te
Amsterdam, ouder vermelding van 'Rekenschap maart
1998'. Bel voor meer informatie: 020-5219000.
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De Stichting Zorgcentra Hengelo vraagt, i.v.m. vertrek van de huidige geestelijk verzorger, voor het zorg-
centrum Humanitas en \\'ooncentrum Groot Driene per Ol juli 1998 een:

HUI\IANISTISCH RAADSI\IAN/RAADSVROUW 33.33% dienstverband.
(12 uren per weck).

Algemcnc informatie:
Het zorgcentrum Humanitas maakt deel uit van de Stichting Zorgcentra Hengelo, waarbij binnen
4 zorgcentra en 5 wooncomplexen huisvesting en "zorg op maat" aan ouderen wordt geboden.
Vanuit Humanitas wordt tevens leiding gegeven aan medewerkenden van de wooncentra Korenbuurt en
Groot Driene. Het betreft hier een samenwerkingsproject van Thuiszorg Centraal Twente. het verpleeghuis
Dr. P.C. Borststichting en de Stichting Zorgcentra Hengelo.

Functie-informatie:
- Aanbieden van geestelijke verzorging en ondersteuning op basis van de humanistische levensovertuiging
en de zorgvisie van de Stichting Zorgcentra Hengelo aan bewoners, relaties van bewoners en
medewerkenden van zorgcentrum Humanitas, zowel individueel als in groepsverband.

- Naast uitvoering coördineert u geestelijke verzorging voor het wooncentrum Groot Driene.
- Het samen met collega's geestelijk verzorgers (protest.mts-christelijk en katholiek) participeren in de
"projectgroep geestelijke verzorging".

Functic-eisen:
- Een voltooide opleiding aan de Universiteit voor Humanistiek waarna u inhoudelijk bent benoemd door
het Humanistisch Verbond.

- Kennis van basisprincipes van gerontologie/geriatrie.
- Een duidelijke visie op (geestelijke) ouderenzorg waarbij u ruimte toestaat voor nieuwe ontwikkelingen.
- Talent om zorg te dragen voor een goede sfeer. teamgeest, continuïteit en kwaliteit.
- U heeft aantoonbare werkervaring in de functie van humanistisch raadsman/vrouw.
- In staat zijn gespreks-/themabijeenkomsten te organiseren en procesmatig te begeleiden.
- U bezit een flexibele instelling waarbij u de bereidheid heeft zo nodig extra uren te werken.
- Een psychologische test kan deel uitmaken van de procedure.

Wat wij bieden:
Een afwisselende, innovatieve en verantwoordelijke functie \\'aarbij alle facetten van de geestelijke ouderen-
zorg aan bod komen.
De CAO Verzorgingshuizen is van toepassing alsmede opname in het pensioenfonds P.G.G.M.
Salariëring conform bovengenoemde CAO binnen schaal 12.

Hoe kunt u reageren:
Uw brief dient voor 15 april 1998 in ons bezit te zijn. U kunt uw brief richten aan de staffunctionaris perso-
neelszaken van de Stichting Zorgcentra Hengelo, de heer F.A.M. Falkmann, postbus 1204,7550 te Hengelo,
onder vermelding van VAC/9806.
Voor meer informatie ten aanzien van de functie kunt u contact opnemen met de heer HJ. van Essen,loca-
tiedirecteur van zorgcentrum Humanitas, telefoon: 074-2915509.
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\Veduwe is zo'n zwaarbelast woord, waar haast iedereen direct treurige dingen bij denkt.
\Veduwe klinkt naar verdriet en eenzaamheid. \Vie zou er in vredesnaam weduwe willen zijn?
Toch worden de meeste vrouwen het ooit, gewoon omdat ze gemiddeld langer leven dan hun
echtgenoten. En niemand heeft méér last van dat akelige sombere beeld dan de weduwen zclf.

De Amerikaanse relarierherapeute Genevieve Ginsburg ver-
loor als SS-jarige haar echrgenoor en kwam er rot haar ont-
zetting achter dat de gebeurtenis haar volledig uir het lood
sloeg. Voor de buirenwacht speelde zij de rol van ideale,
dappere weduwe, maar 's avonds in de auto op weg naar
huis zat ze te huilen. Ze begon een zclfhulporganisatie voor
wedll\ven en schreef een bock, dar in het Nederlands ver-
taald werd met Alleen verder Iepen. Een hal1dreiking voor
weduwen.
De Nederlandse uitgave van Ginsburgs boek lijkt, ook door
de wat saaie riteI, rypisch een bock dat mensen niet kopen.
Weduwen niet, omdat het nier leuk is om toe te geven dat je
wedll\ ••..e bent en het daar moeilijk mee hebt, zelfs niet tegen-
over de boekverkoper. En anderen niet, omdar ze hun moe-
der, vriendin of dochter die weduwe is ge\vorden nier lastig
willen vallen met een pil over dat z\vare onderwerp dat ze in
hun gesprekken misschien juist uit de weg gaan.
Toch zou dat jammer zijn, \vant het hoek hiedt troostrijk
leesvoer en veel praktische informatie. Het behandelt op
verrassend lichte wijze, maar zonder te bagatelliseren, de
problemen waar vrouwen wier partner is overleden mee te
maken kunnen krijgen. Van de domme gemeenplaatsen die
de omgeving voor troost houdt rot het opruimen van kleren
en de vraag war te doen met de trouwring, dragen of nier?
Die laatsre kwestie houdt verlxmd met een ander in het
boek besproken probleem: de ongewenste seksuele aan-
dacht van mannen die menen dat de \veduwe weer 'vrij' is.
Ginsburg rekent af met de mythe dat iemand er binnen een
bepaalde tijd overheen moet zijn als haar man is overleden.

'Na een jaar moet het met Je weduwe toch echt wel beter
gaan', hoor je vaak. Onzin, schrijft Ginsburg. Ook het idee
dat de weduwe zich na de begrafenis of crematie in een
rechtlijnig proces van de klap kan gaan herstellen, zet ze bij
het grof vuil. Iielemaal herstellen van het verlies van een ge-
liefde echtgenoot is cen illusie en wecr plezier in het leven
krijgen gaat uitsluitend m('t vallen en opstaan.
Het vervelende van bovengenoemde misvattingen is dat we-
dm\'Cn vaak zelf denken dat er iets grondig mis is wanneer
ze niet 'volgens het boekje' rouwen. Als het verdriet hen na
een periode waarin het beter leek te gaan plotseling weer
vloert, raken ze in paniek. Dat hoeft niet, want het hoort er
allemaal bij, stelt Ginsburg gerust. Ze schrijft als \••..eduwe
met gezag en schroomt niet haar persoonlijke ervaringen te
delen. Een plotselinge terugslag kan zich op elk moment,
ook zonder aanwijsbare reden, voordoen: 'Bij mij was dat
na twee jaar', zegt Ginsburg.
Alleeulierder leven is aangepast aan de Nederlandse situ-
atie. Zo geeft het, waar dat in de tekst te pas komt, Neder-
lands cijfermateriaal en sluit het af met een hoofdsrukje over
het Landelijk Steunpunt ROllwven ••..erking (LSR) in Utrecht,
waar iedereen terecht kan voor informatie over individuele
rOllwhegeleiding, praatgroepen en literatuur over rouw.

Christa Caruo

Genevieve Ginslmrg. 'Alleeu verder leven. Een halzdreiking
voor U'edufl.'en',uitgeverij Het Spectrum.
ISBN, 90 274 5/46. ['ri;s, iJ2.50
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ingezOfzdclI mededelingen

Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid

Bij een overlijden moet er snel heel veel
geregeld worden. Dat gaat veel gemakkelijker
als u zelf al maatregelen heeft genomen. Maar
veel mensen vinden het moeilijk of onaange-
naam om zulke maatregelen te treffen.

Het Steunfonds Humanisme heeft betrouw-
bare, ervaren mensen die u kunnen helpen.
Als uw executeur-testamentair bespreken ze
met u hoe uw laatste wil er uit moet komen
te zien. En uiteindelijk dragen ze ook nog zorg
voor punctuele uitvoering

Het Steunfonds Humanisme is opgericht door
het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch
Verbond strijdt voor een humane, tolerante
samenleving. Vraag gerust meer informatie,
telefonisch op nummer (020) 521 90 00 of
met de onderstaande bon.

STEUNFONDS
Humanisme

JA ik wil meer informatie over een executeur-testamentair van het Steunfonds Humanisme.

naam

adres

pc I plaats

telefoon

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam

vi m

H

Het Steunfonds Humanisme is een werkstichting van het
Humanistisch Verbond (HV).
Doelstelling is het \verven en beheren van financiële midde-
len voor het HV. Het Steunfonds werft giften van particu-
lieren en legaten en nalatenschappen door het voeren van
direct-mail acties en advertentiecampagnes. Ook treedt het
Steunfonds op als executeur-testamentair. Daarnaast
beheert het Steunfonds het vermogen van de stichting en het
Verbond.

Het bestuur van het SteunfonJs Humanisme, zoekt een

Ja, lIlet de opleidillg PsycilOsociaal Werk -
COllcJliJrg & COIl1lselillg.

Het Europees Instituut, daar word je wijzer van,

e-/ bestuurslid (m/v)
V':STEUNFONDS

f\Human;,me I k d' h . I h b' I k)es un 19 el{ op et ge w( van mar 'eting,
fondsen werving en/of financieel beleid is wen-
selijk.

Vrouwelijke kandidaten hebben de voorkeur.

Het bestuur komt minimaal 5x per jaar bijeen.
(Reis-)kosten worden vergoed.

Heeft u interesse? Schrijf dan naar: Steunfonds Humanisme,
Postbus 75490, 1070 Al. Amsrerdam.
Voor meer informatie kunt ti bellen met de functionarissen
Halllleke van \X!ijk of ~'1arga van der Lans op
tel: 020-521 90 00.

BEGIN BIJ JEZELF, sch,ijf
nu in en stc1rtseptember'98.
Deze opleiding van het
Europees Instituut is afge-
stemd op gezondheidszorg,
bedrijfsleven, onderwijs en
overheid.

Je leert mensen professio-
neler te begeleiden in uit-
eenlopende situaties.
Daarbij ontwikkel je je
pers{)()nlijkheid en leer je
et,>nbrug te slaan tussen
het vaktechnische en het
humane in je werk.
De erkende trainers en
docenten van ons instituut
staan garant ,'oor hoog-
"vaardige kwaliteit.

De opleiding Psychosociaal Werk
bestaat uit zes kortdurende en
afzonderlijk naast de dagtaak te
volgen gecertificeerde modules.
Wij bieden trainingslocaties in
heel Nederland. De opleiding
valt onder de gunstige nieuwe
fiscale studiekostenregeling

Voor brochure (020) 6 250 251 of:

Het Europees Instituut voor
Psychosociale Educatie
Prinsengracht 747-751
1017 JX Amsterdam

~"'""."~~"~~i~
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Uw favoriete deugd
Dit is een aflevering uit de serie 'deug-
den voor de 21ste eeuw'. Begin vol-
gende ecuw wordt de serie gebundeld.
Lezers van Humanist kunnen aan dit
bock een bijdrage leveren door in
maximaal 600 woorden op persoon-
lijke wijze te vertellen welke deugd zij
van belang vinuen om mee te nemen
naar de volgende ecuw. Een deskundi-
ge jur)" maakt de selectie. Richt uw
column aan: her HumanisrÎsch
Verbond, postbus 75490, 1070 AL
Amsterdam, o.v.v. 'boek deugden'.

Begrip is de meest door mij beoefende deugd; ik verdien er
mijn brood en het plezier in mijn werk mee. Ik ben namelijk
een psycho-analytisch georiënteerde psychotherapeut, en de
kern van de psycho-analyse is dat kinderen in de loop van
hun ontwikkeling soms verwringingen van hun persoonlijk-
heid ondergaan waardoor ze het contact met hun oorspron-
kelijke gevoelens kwijt raken. Zc begrijpen zichzelf dan niet
meer en ontwikkelen bepaalde symptomen. Maar door ge-
zamenlijk met de therapeut de verwringingen te begrijpen,
wordt dan, als het lukt, het contact met het oorspronkelijke
gevoel hersteld. Dat is een heel werk, maar het loont. En het
helpt niet alleen, het geeft ook inzicht in de wonderlijke
bochten waarin mensen, kinderen, zich moeten wringen om
nog een deel van leven te hebben. Veel onbegrijpelijks en
soms weerzinwekkends wordt dan begrijpelijk, wat wil zeg-
gen dat je je voor kunt stellen dat je ner zo gereageerd zou
kunnen hebben als je herzelfde had meegemaakt. Bijvoor-
beeld: een man die zijn gezin tiranniseert lijkt op her eersre
gezichr een rotzak, tot je gaat begrijpen dar hij een berer ge.
zin wil dan de ellende vroeger en dat iedere onvolkomen-
heid hem doodsbang maakt dat her bij hem nu dezelfde
kant op gaat.
Begrip is dus nicr aIk'cn maar een manier om mensen berer
te begrijpen, wat een toename van menselijkheid is, maar
her geeft ook toegang tot een betere beheersing van de wer-
kelijkheid. Bijvoorbeeld: het is bekend dat de meeste crimi-
naliteit gepleegd wordt door mensen die een 'slechte' jeugd
hebben gehad. Ik \veet dar ik door dar te zeggen bij velen
her gevoel opwek dat ik misdaad goed wil praten omdat de

stakkers cr toch niks aan kunnen doen. Verrc van Jat. Wie
willen geen misdaad en we hebben gelijk er alles aan te doen
om het te voorkomen. l\laar als je begrijpt dat misdaad
sneller voorkomt als we kindcrcn aan hun lot overiarcn, ook
als \\re voor onze eigen kinderen alles zouden doen om hun
zo'n lot te besparen, dan hebben we een factor in handen
waarmee we rekening kunnen houden bij het beramen van
maatregelen om de misdaad te bestrijden. Als de gevangenis
daarvoor een nuttige maatregel is, dan in godsnaam maar
gevangenissen. Alleen: het begrip voor de samenhang met
de jeugd van de misdadigers maakt duidelijk dat dat dan
wel dweilen met de kraan open is. Bovendien neemt begrip
voor de oorzaken van crimineel gedrag iets weg van de mo-
rele verontwaardiging die we voelen als we er van uitgaan
dat de misdadiger een vrije keus had om goed of kwaad te
kiezen. En dat vermindert de neiging tot vergelding en geeft
ruimte om betere, dat wil zeggen effectievere maatregelen te
kiezen. Begrip leidt dus niet tot sentimentaliteit, maar tot
beheersing van de problemen. Zoals dat voor natuurkunde
ook geldt.
Maar moeten we dan maar alles begrijpen? Nee, er moet
niets, en het blijft mensenwerk. Ik hoop niet dat ik de enige
ben die een zekere teleurstelling niet kon onderdrukken nu
Saddam Hoessein er zonder kleerscheuren afgekomen is. Ik
had hem graag een paar bommen op zijn kop zien krijgen -
al had ik ze niet graag zelf gegooid. !vlooi vind ik het niet
van mezelf, maar ik hoop dat u er begrip voor hebt.

Al1dr;es llal1 Dantzig is psychotherapeut
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Idealen aan hel werk
Idealisme. hebben mensen dat nog? Is het niet achterhaald, iets uit de
tijd van de grote ideologieën? Het tegendeel blijkt waar: veel mensen
geven hun idealen gestalte in hun streven naar een menselijker en
rechtvaardiger samenleving. Dat doen ze heel praktisch. in hun werk,
in hun beroep of in activiteiten die daar een groot raakvlak mee heb-
ben. In deze serie komen enkele van deze 'idealisten' aan het woord.

DOOR MIRRE BOTS

Zeven jaar geleden hadden Myrke Stal man en Chiel van der
Linden nog goed betaalde banen in het noorden van het
land. Tot ze elkaar eens diep in de ogen keken en zich
afvroegen: is dit alles? Nee dus. Er sluimerde nog een
droom in hen. Een droom over het creëren van een plek
waar het voor kinderen goed toeven is. Dat werd
Kinderkastccl Nieuw Hcrlaer, een oase van rust in het
Brabantse land, waar kinderen die in de knel zitten naar
hartelust kunnen ravotten en spelen.

Nog geen vijf minuten van de A2, een
van de drukste sneh\!cgen van ons
land, ligt Kindcrkastecl Nieuw Her-
ber. Een plek met een oude historie die
teruggaat tot de Romeinse rijd en \••..aar
de tijd lijkt te hebben stilgestaan. Het
kasteel zelf stamt uit de veertiende
eeuw, maar alleen de toren is daarvan
bewaard gebleven. \'(!el werd cr in de
achttiende eeuw een landhuis tegenaan
gebouwd en zijn er in de loop der tijd
diverse bijgebouwen ontstaan. Gelegen
Jan de Dommel en met elf hectare
grond eromheen een prachtige plek
voor kinderen om hun fantasie uit te
leven, zichzelf en de wereld te ontdek-
ken, vonden .\lyrke Stalman en Chic!
van der Linden.
Dat vond het lot blijkbaar ook, want
het ,vas hen goed gezind. Myrke: "Op
zoon prachtige plek zaten natuurlijk
meer mensen te azen. Grote bedrijven
als Philips, McKinsey en het Brabants
\'(!aterschap hadden er hun oog op la-
ten vallen, dus aanvankelijk dachten
wij: daar kunnen we nooit tegenop!
Wel waren we helemaal verliefd op de
plek. Om onze energie erop te richten
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hadden we ons hele huis in Groningen
vol hangen met foto's van Nieuw Her-
laer. Toen die bedrijven zich er om di-
verse redenen niet vestigden, hebben
,•...ij de gok gewaagd. Wel nadat we ie-
mand in de arm hadden genomen die
ook in onze droom geloofde en ons fi.
nanciecl goed heeft geadviseerd. Het
eind van het liedje was dat ' •...e een
huurkoopcontract kregen. We zouden
het drie jaar huren en daarna zouden
' ••..e het óf kopen óf wc zouden eruit
trekken. \'(!e wilden geen halfslachtig
gedoe .••
Die drie jaar zijn inmiddels om en ze
hebben het gekocht. Myrke: "Vraag
me niet precies hoc, maar alles en ie-
dereen heeft meegewerkt. Zelfs de ren.
te was in die week uitzonderlijk laag.
Het heeft blijkbaar zo moeten zijn.
Daar waren we zelf tenminste van
overtuigd .. \letecn toen wc cr zaten,
zijn wc aan de slag gegaan om er een
voor kinderen leefbare en veilige plek
van te maken."
Daarmee was een droom gerealiseerd
die vijf jaar eerder begon. :vlyrke: "\'(!e
hadden een kind, een huis en heiden

een goede baan - ik als mondhygiëniste
in het Academisch Ziekenhuis, Chiel
als psycholoog bij een onderwiisinsti~
tuut. Er was geen vuiltje aan de lucht.
We verdienden een hoop geld en gaven
ook een hoop uit. Wel bekroop me
steeds vaker een onbestemd gevoel. Op
een gegeven moment hebben we elkaar
eens diep in de poppetjes van de ogen
gekeken en tegen elkaar gezegd: 'Blij-
ven we dit tot ons 65ste doen? Sluimert
er diep in ons niet een droom, waar we
ons met ziel en zaligheid aan kunnen
wijden?' We hadden niet meteen het
antwoord, maar er was wel iets in gang
gezet. "
Toen !\'Iyrke een tijdje later, vlak voor-
dat ze naar haar werk ging, CNN aan-
zette en zag dat de Golfoorlog was uit~
gebroken knapte cr iets in haar. "'Ik
moest vreselijk huilen en dacht: shit,
dit wil ik niet! Indirect doe ik hier ook
aan mee. Ik heb toen acuut naar mijn
werk opgebeld en gezegd: 'Ik kom niet
meer'. Een rigoureuze stap, ja. Maar
waarschijnlijk wilde ik echt naar die
droom op zoek," Niet dat ze 'm me~
teen helder had, maar langzaam kris-



Kinderkasteel biedt
plek 0/1/ te ravotten

talliscerde deze zich uif.
"Ik heb altijd iets met kinderen gehad.
Als ik een watersnoodramp of oorlog
op de tv zie en merk hoe kinderen daar
de dupe van zijn, raakt me dat diep.
Kinderen verdienen dit niet. Ze zijn zo
ongewapend. Zij moeten kind kunnen
zijn en spelen." Een plek creëren waar
kinderen die op de een of andere ma-
nier in de knel zitten zich kunnen uitle-
ven, leek haar wel wat. Partner Chiel
raakte enthousiast over het idee toen
hij na een van zijn werkafspraken toe-
vallig Nieuw Herlaer in het vizier
kreeg.

Na veel voorbereidend werk opent het
Kinderkastccl sinds twee jaar regelma-
tig haar deuren. Voor gehandicapte
kinderen, balkonkinderen die drie
hoog achter in de stad wonen en bijna
alleen nog maar beron en stenen zien,
internaatskinderen die geen thuis heb-
ben en met de feestdagen nergens naar-

roe kunnen, kinderen die in conflict-
haarden opgroeien. Ze kunnen even op
adem komen, lachen, spelen, zich ont-
spannen. ~lyrke: "Wc bieden hen geen
attracties, maar een uniek buitenter-
rein met zand, bomen, bulten aan ste-
nen, weilanden, troep, vuurstookplaat-
sen. Ze worden hier niet vermaakt, ze
moeten zichzelf vermaken. Dat is voor
de meeste kinderen geen enkel pro-
bleem, al staan sommigen in het begin
even in de rondte te kijken, omdat ze
het niet gewend zijn. Maar daarna zie
je ze nauwelijks meer. Kinderen zijn zo
creatief, energiek en enthousiast. Als je
ze de ruinne geeft, hoef je daar weinig
aan toe te voegen."
Afgelopen zomer was er zelfs een groep
Noord-Ierse kinderen, acht van katho-
lieke huize en acht van protestantse.
Zij heb hen bij gastgezinnen in St. Mi-
chielsgestel gelogeerd, het Kinderkas-
teel heeft een aantal activiteiten geor-
ganiseerd, zoals een warergevecht en

een kampvuur. J\,lyrke: "Onze opzet is
dat ze elkaar eens gewoon kunnen ont-
moeten en als mens zien, want dat kan
in hun eigen omgeving niet. Ze zijn te-
veel met vijandbeelden opgegroeid.
Door ze uit hun dagelijkse gedoe te ha-
len en ze samen te laten spelen en ple-
zier te laten maken, kun je dat enigs-
zins doorbreken. AI komen ze elkaar
later maar eens bij een demonstratie te-
gen en denken: 'Hé. dat was dit, jongen
of dat meisje waar ik toen in Neder-
land zo'n lol mee heb gehad'. Ze hou-
den er op z'n minst een positieve erva-
ring aan over. Bij het kampvuur heb ik
dat zelf zien gebeuren. Ze hebben zo'n
rijke traditie aan Ierse liederen dat ze al
snel gebroederlijk samen zaten te zin-
gen. Daar steken Nederlandse kinde-
ren wel erg schraal tegen af. Zij kun-
nen de Spice Girls playbacken, maar
eigen liedjes kennen ze nauwelijks. Dat
vind ik toch wel een verarming."

•
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~ Activiteiten in april

India verandert snel en het familieleven verandert mee. Die veranderingen zijn dit jaar het thema van 'Cinema India',
Onder die vlag zijn meer dan twintig films te zien over sociale veranderingen. De films uit het programma zijn in India zo-
wel populair als controversieel. Tot de laatste categorie behoort de film 'Bombay',
die gaat over de onlusten tussen hindoes en moslims in 1992. 'Humanist Apke Hain
Kaun' daarentegen laat het Indiase publiek wegdromen bij beelden van een gelukki.
ge familie. De film 'Fatal Reactien: Bombay' van Marijke Jongbloed (zie Humanist fe-
bruari) zal vanwege de contrasterende strekking direct erna worden vertoond
(5 april, Amsterdam).
In het kader van het festival komen gasten uit India naar Nederland om inleidingen
te verzorgen en deel te nemen aan talkshows. Onderwerpen van de talkshows, het
volledige filmschema voor alle steden en veel achtergrondinformatie vindt u in de
speciale programmakrant.

Cinema India
Filmfestival 'Cinema India; van
donderdag 2 tlm maandag 27 april in
het Tropeninstituut in Amsterdam en
filmtheaters in Arnhem, Nijmegen,
Eindhoven, Tilburg en Breda. Infor-
matie, reserveringen en gratis pro-
grammakranr via tel. 020-5688500.

Bio-industrie
Als u van mening bent dat vrijheid een
grondrecht is voor mens èn dier, breng
dan een bezoek aan de internet-site ht-
tp:llsurLro/vegatopia. De tweekoppige
actiegroep 'Inrernetters tegen bio-in-
dustrie' wil met haar eigen sitc een lans
breken voor vrijheid. rechtvaardigheid
cn waardigheid van dieren. Op de site
kunt u een petitie tekenen die naar de
minister zal worden gestuurd, eventu-

BlO-INDUSTRIE?

eel voorzien van een persoonlijke
boodschap; ook de speciale 'strontzat'-
poster kan worden uitgeprint. Uiter-
aard ontbreken de tientallen lekkere
recepten zonder vlees niet - dat wordt
dus smullcn voor Inrernetters, en nog
verantwoord ook.

De mooiste wereld
In de voorstelling 'i.d.' van
Jongerentheater Nultwintig komt
cen groep Jonge mensen lil een
experiment terecht. Ze willen,
moeten en zullen in afzondering de
mooiste van alle werelden maken.
Waar ze zitten. of ze het uit vrije wil
doen of dat ze worden gedwongen,
weten ze zelf niet. Icdereen blijkt
echter een goede reden te hebben
om de oude wereld in te ruilen voor

een nieuwc. Het 'cxperiment in
geloof, hoop en liefde' gaat op
vrijdag 3 april in première in Het
Pleinrheater, Sajet plein 39 in
Amsterdam. Tor en met 20 juni zijn
nog diversc voorstellingen te zien;
bel voor informatie over data en
plaats met 020-6121387.

Ozu
Japanse films in het retrospectief
'Yasujiro Ozu, meester in de
beperking', van 2 t/m 29 april in het
Nederlands Filmmuseum,
Amsterdam (Vondelpark). Een
selectie van het programma is te
zien in LantarenNcnstcr
(Rotterdam) en Cinematheek Haags
Filmhuis (Den Haag). Bel voor
informatic 020-5891400.

l... -"
IK BEN HET
STRONTZAT!

De Japanse regisseur Yasujiro Ozu (1903-1963) wordt be-
schouwd als een van de allergrootsten in de cinematografie.
Zijn werk is van een zeldzame eenvoud èn consistentie. Ozu is
de schepper van vele filmvariaties op één thema. Dat thema is
het familieleven, en de variaties zijn de alledaagse ge-
beurtenissen die dit leven ontwrichten: huwelijksperike-
len, werk, kind.ouderrelaties. afscheid en dood. Ozu
kiest sobere locaties. Hij filmt zijn acteurs frontaal. Ze
zitten altijd en praten altijd. Eenmontage die de scènes
met elkaar verbindt, ontbreekt. Vooral zijn naoorlogse
films zijn doortrokken van de dreiging van eenzaam-
heid of afscheid, maar een toon van milde ironie ont-
breekt nooit.
In de maand april zijn alle drieëndertig van hem
bewaard gebleven films in het Filmmuseum te zien,
waaronder zijn eerste kleurenfilm en een documentaire
over kabuki-theater. Hoogtepunt vormen de zestien
stille films. die live begeleid worden.
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televisie informatie radio getocht expositie activiteit leûng humanistisch verbond

De tentoonstelling 'Een laatste groet' omvat een selectie van ruim 100 zwart-wit foto's uit het gelijknamige boek, gemaakt door fo-
tografe Marrie Bot. De foto's geven een beeld van de overeenkomsten en verschlllen in de manier waarop mensen uit een aantal bevol-
kingsgroepen in Nederland met de dood omgaan. Marrie Bot woonde ruim 100 uitvaarten bij en legde de rituelen vast bij rooms-katho-

lieke, protestantse, joodse en niet-kerkelijke Nederlanders. Ze brengt daarbij zowel de tradi-
tionele aspecten als de recent ontstane gebruiken in beeld. Daarnaast fotografeerde ze de ri-
tuelen rond de dodenbezorging van in Nederland wonende Surinaamse creolen, Pakistaanse,
Iraanse en Surinaams-Javaanse moslims, Surinaamse Hindoestanen, Kaapverdianen en Chine-
zen. De fotografe was, met toestemming van de nabestaanden, betrokken bij de familiege-
beurtenissen vanaf het moment dat de overledene werd gewassen en opgebaard tot de laat-
ste doden- en rouwrituelen, soms enkele jaren na de dood. De verscheidenheid aan gefotogra-
feerde riten en gebruiken bij de gevolgde groepen is groot.
Het door Marrie Bot in eigen beheer uitgegeven boek is zowel verkrijgbaar bij de
tentoonstelling als in de boekhandel. ('Een laatste groet', ISBN90 61 770130, 19B,SO).

Onthaasting
Op woensdag 8 april vindt om 20.00
uur een lezing plaats over de manier
waarop maatschappelijke groeperingen
aankijken tegen onrhaasting. Plaats:
Universiteit Twente, OVV-gebouw, Sal-
verdaplein in Wageningen.

Een laatste groet
Expositie 'Een laatste groet;
uitvaart- en rouwrituelen in
multicultureel Nederland'; rot en
met 31 december in het ~tuseum
voor Volkenkunde Rotterdam;
geopend dinsdag tlm vrijdag 10.00-
17.00 uur; op zaterdag, zon- en
feestdagen 11.00 - 17.00 uur.
Informatie: telefoon 010.4112201.

Barbie
'De prijs van Harbie', Radio-5
documentaire, maandag 13 april,
13.08 uur.

Joost is weg
Joost maakte in november vorig jaar
op zeventienjarige leeftijd een einde
aan zijn leven, familie en vrienden ver-
slagen achterlatend. Op ,••'oensdag 15
april spreken zij in de documentaire
<Joost is weg' openhartig over zijn zelf-
doding. Ieder van hen verwerkt de
dood van Joost op zijn eigen manier.
YOY, 22.05 uur, Nederland I.

Energie uit jezelf
Sommige mensen bruisen van de ener-
gie, anderen raken uitgeblust. Kan men
zoveel energie creëren als men wil, of
hebben mensen een begrensde hoeveel-
heid energie? Op donderdag 16 april
om 20.00 uur gaat Gidia Jacobs te rade
bij de rationeel-emotieve theorie, een
vorm van humanistische psychologie.
Plaats: Universiteit voor Humanistiek,
Drift 6, Utrecht. Toegangj5,-, HV-Ie-
den 13,50. Informatie: tel. 030-
2283475/2616722.

Barbie. Per seconde gaan er wereldwijd twee exemplaren van deze
hoogblonde en superslanke den over de toonbanken. Kinderen en volwas-
senen zijn idolaat van Barbie. De verschillende exemplaren die in omloop
zijn worden driftig gespaard en er zijn zelfs Barbie-Iook-alike-wedstrijden.
Barbie-producent Mattel verdient jaarlijks zo'n zesmiljard gulden aan de
pop. Kortom, een succesverhaal.
De andere kant van dat verhaal is minder bekend. De Barbie-poppen
worden gemaakt in lage-loon landen van Zuid-Oost Azië en wel onder
erbarmelijke omstandigheden. Negentiende-eeuwse taferelen spelen zich
af În de fabrieken, waarvoor de Barbie-adept liever zijn ogen sluit. En
dreigen er onlusten, dan is Matte! niet te beroerd om snel zijn biezen te
pakken en de productie naar een ander land te verplaatsen.
Programmamaker Anton Foek, voor dit onderwerp in Amerika
genomineerd voor de onderzoeksjournalistiekprijs, maakte in Thailand
opnamen in Barbie-fabrieken en sprak met arbeiders over de slaaf-meester
verhoudingen die er heersen.
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De documentaire 'De list van de wolf' is het verbijsterende en
waargebeurde verhaal van een rasechte moordenaar die zijn
vrouwelijke openbare aanklager verleidt. Het onderzoek naar
Maduez, een gewetenloze moordenaar en één van de meest ge-
zochte criminelen van de Sovjet~Unie, werd mede geleid door aan~
komend topjuriste Natasha Vorontsova. Een ontmoeting werd haar
noodlottig; ze werd verliefd, hielp hem ontsnappen en belandde
uiteindelijk zelf achter de tralies. De makers interviewden Maduez
en Vorontsova in de gevangenis; hij zonder eni w~ing en wel-
bespraakt, zij ontgoocheld en nog steedsva verdriet. Een verhaal
vol macht, liefde en passie zoals we dat-terugvmde in de grote
Russischeromans. Deel twee wordt een week later uitgezonden.

liefdesdrama
Tweedelige Russische r..•..-
documentaire 'De lisr van de wolf',
\••'ocnsda~ 22 april, 22.34 uur,
Nederland 1.

Seksueel misbruik gehandicapten
Tor en met 12 juni kunnen
gehandicapten die ooir seksueel zijn
misbruikt bellen mer her Meldpunt
'Ervaringen na seksueel misbruik'.
Hiermee wil de Gehandicaprenraad
vooral ervaringen met de huidige
opvang inventariseren reneinde die
opvang te kunnen verbeteren. Op
werkdagen tussen 9.00 en 13.00 uur

worden betrokkenen dan ook
verzodH re bellen mer
telefoonnummer 030-2970404.

Duurzaamheids Debatten
Maandag 6 ror en met woensdag 8
april vinden de Narionale
Duurzaamheids Debatten plaars in
het jacobirheater te Utrechr (Sr.
Jacobssrraat 12). Aanvang 18.00
uur (lobbymarkt) en 19.30 uur
(debatten). Informatie en
aanmdding via td. 020-5503576
(fax 5503590).

Organische architectuur
Lezing door architecr !vlax van
Huut, georganiseerd door I-IV
afdeling Arnhem, op zondag 26
april in "r Centrum',
Kalksreegf\Veerdjessrraa r, Arnhcm,
aanvang 14.00 uur. Toegang gratis.

~
Raadswerk in gevangenis
Op woensdag 13 mei vertelt Mini
Dommerholr o.•.er haar werk als huma-
nisrisch geestelijk raadsvrouw in de Pe-
nitentiaire Inrichting De Geniepoort in
Alphen aan de Rijn. In dit Huis van Be-
waring wachten gevangenen her uirein-

Mensen met een lichamelijke handicap of chroni-
sche ziekte worden vaker slachtoffer van seksueel mis-
bruik dan mensen zonder handicap. Toch zeggen hulp-
verleners dat mensen met een handicap 'nooit' bij hen
aankloppen voor hulp. Wat is hiervan de oorzaak? Krij-
gen mensen met een handicap wel de vereiste hulp?
Om antwoord te krijgen op deze vragen opent de
Gehandicaptenraad het Meldpunt 'Ervaringen na
seksueel misbruik'. De Gehandicaptenraad wil de
ervaringen inventariseren die gehandicapten hebben
met opvang na seksueel misbruik. Op basis van deze
gegevens kan zij een voorstel doen om de
hulpverlening voor deze groep mensen in de toekomst
toegankelijker te maken.
Onder seksueel misbruik vallen ook seksuele
intimidatie, ongewenste aanrakingen en incest.
Heeft u enigerlei ervaring met de huidige opvang, dan
wordt u verzocht te bellen. U kunt het Meldpunt ook
schriftelijk benaderen; schrijft u dan naar Meldpunt
Seksueel misbruik, Postbus 169, 3500 AD Utrecht.

Hoe geven we vorm aan duurzame ontwikkeling in eigen land en de we-
reld? In de Nationale Duurzaamheids Debatten kruisen vertegenwoordigers
uit politiek, bedrijfsleven en het maatschappelijk veld de degens over duur.
zaamheidsthema's die hoog op de (internationale) agenda staan. De debat-
ten worden georganiseerd door de NCDO (Nationale Commissie voor Inter-
nationale samenwerking en Duurzame Ontwikkeling). Uniek aan deze de.
batten zijn de politici in hun rol als ondervrager in plaats van ondervraagde.
Op deze manier krijgen politici de kans om ideeën uit de samenleving te be-
trekken in hun beleidsvoornemens. Tevens is er gelegenheid tot 'lobbyen'
op de 'lobby-markt', die voorafgaand aan de debatten wordt gehouden.
Hier kunt u proberen de juiste personen warm te maken voor uw amende-
menten op de tekst, nieuwe stellingen of uitspraken die zij wellIcht willen
toevoegen.
Onderwerpen van debat: maandag 6 april: 'Factor 4, een nieuwe
kwaliteitssprong'; dinsdag 7 april: 'De mythe van de vrije wereldmarkt';
woensdag 8 april: 'Waterland Nederland, natuur in vele soorten'. De
toegangsprijs is /25,- (inel. maaltijd en jaarboek 'Verleidelijke Groei -
Kroniek van Duurzaam Nederland').
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Organisch bouwen betekent mensen een gevoel
geven dat ze zich thuis voelen. Een bouwwerk moet

.• passen als een kledingstuk en net als kleding in
plooien om een lijf heen vallen. Volgens Max van
Huut, architect van het ING-kantoor in Amster-
dam, het Gasunie-gebouw in Groningen en het
ITC-gebouw in Enschede, is "je lichaam je eerste
huid, je kleding de tweede, architectuur aan de
binnenkant je derde huid en de buitenruimte
van gebouwen je vierde huid."
Organische architectuur zoekt naar vormen die
aansluiten bij de natuur en bij het menselijk
gevoel. Niet alleen de vormen maar ook
materialen en kleuren moeten met de mensen
meeleven. Met kleuren kunnen de elementen
aarde, water, lucht en vuur in een gebouw
verwezenlijkt worden. Zo is de vijfhoek een
vorm die overal in de natuur tot in de mens
terug te vinden is, en waarschijnlijk daardoor
een maatverhouding die prettig aanvoelt.

Afgelopen februari zijn er in het kader van een
uitwisselingsprogramma tien Australische jongeren
naar Nederland gekomen. Voor de meesten is in-
middels een passend gastgezin gevonden, maar en-
kelen van hen wachten nog steeds dringend op een
Nederlands gezin. Het betreft allen jongeren tussen
de 15 en 18 jaar die in ons land gewoon naar de
middelbare school gaan en voor wie het dus zaak is
onze taal snel meester te worden. Het gastgezin
speelt hier natuurlijk een belangrijke rol bij. Ervarin-
gen van andere gastgezinnen wijzen uit dat deze
gezinnen veel hebben geleerd over een andere cul-
tuur. Maar ook over zichzelf! Ze zijn hun eigen le-
ven gaan bekijken door de ogen van de Australische
jeugd.

Overbrug werelden van magie en werkelijkheid en
maak kennis met het sjamanisme. In de tentoonstelling
'Van Siberië tot Cyberspace; de reis van de sjamaan en de
zoektocht van de ziel' in het Amsterdamse Tropenmuseum
komt u alles te weten over de verspreiding en ontwikkeling
van sjamanisme en de rol van de sjamaan. Sjamanen zijn
mannen of vrouwen die in staat zijn met goden en geesten
uit de boven- en onderwereld in contact te treden en te
communiceren door in trance of extase te gaan. Op deze
manier kan de ziel van een overledene worden begeleid, de
geroofde ziel van een zieke worden teruggehaald of in de
toekomst worden gekeken om mogelijk onheil af te wen-
den.
Het sjamanisme lijkt terug te keren, getuige de vele
websites op dit gebied en diverse opkomende stromingen
van de laatste tijd.

delijke vonnis af. Ook dient het als ver-
blijfplaats voor mensen die onder de
noemer 'vreemdelingenbewaring' zitten
ingesloten. De lezing vindt plaats in So-
ciëteit De Burcht, Burgsteeg 14 in Lei-
den, aanvang 20.00 uur.

Humanistisch Perspectief
Een studiedag over het Humanistisch
Perspectief op zaterdag 16 mei in
Utrecht. Deelnemers kunnen in werk-
groepen met elkaar van gedachten wis-
selen over de diverse onder\"rerpen en in
een geleide discussie kan men bet
standpunt van het HV over de diverse

hoofdstukken van het Humanistisch
Perspectief mede vorm geven.
Aanmelden liefst vóór 15 april; maak
125,- (incl. lunch en reader) over op gi-
ro 197930 van het Humanistisch Ver-
bond, o.v.v. 'Perspectief 16 mei'. U ont-
vangt dan een uitnodiging en kunt zicb
opgeven voor diverse werkgroepen. In-
formatie via tel. 020-5219040.

Gastgezin gezocht
Zou u cr wat voor voelen een jongen
of meisje uit Australië een jaar lang
onderdak te bieden om bem of haar
zo kennis te laten maken met de
Nederlandse cultuur en de

Nederlandse gewoontes? Neem snel
contact op met AFS Interculturele
Programma's (tel. 020.6269481)
voor alle benodigde informatie.

Sjamanen
Tentoonstelling 'Van Siberië tot
Cyberspace' over sjamanen, tot en
met 16 augustus 1998 te zien in het
Tropenmuseum, Linnaeusstraat 2,
Amsterdam. Op 30 april en 5 mei
gesloten. Informatie: tel. 020-
5688215.
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Verticaal
) Voordien moet men de dag niet prijzcll. (5)
2 Als 'r goed is is het werk al halverwege. (5)
3 Zij kunnen minder antwoorden dan één

gek. (5)
4 Slachtoffers van extreme warmte. (6)
5 Kruipt waar men het niet verwacht. (5)
8 Kunst is er een product van. (8)
10 Werd bij Waterloo gedolven. (9)
11 Die verwarming is veel waard. (5)
12 Zitplaats voor een bok. (9)
13 Wordt wel voor een valk gehouden. (3)
15 Soms kan men ze niet binnen houden. (10)
20 Bouwsel met l1lutje. (5)
21 Uitleg hoort erbij. (5)
22 In 't oog lopende ergernis. (5)
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11

YPTOGRAM
Evert Wassenaar

Win een boekenbon!
De redactie verloot een boekenbon onder de inzenders van het juiste, gezochte woord (onder hel crypto~
gram). Stuur uw oplossing vóór 19 april naar: Rl'daclic Humanist, t.a.v. Saskia van Loenen, Postbus
75490,1070 AL Amsterdam. De winnaar krijge bericht en wordt in de volgende Humanist vermeld.

Horizontaal
5 Daar is leven! (8)
6 Hinderlaag met boemerangeffect. (4)
7 Voorbijgaand beroep. (7)
9 Vergt een afkoelingsperiode. (4)
11 Vreemde tijdens vorst. (4)
14 Al goed! (4)
15 Onoverwinbare tegenstander. (8)
16 Zijn huid is nier in de voorverkoop. (4)
17 Zo'n vogeltje zingt zoals het gebekt is. (5)
18 De eerste is voor heel brave mensen. (5)
19 \Y/erd óók niet in één dag gebou\vJ. (4)
20 \Volvenverdrier. (6)
23 Verhuiskosten. (7)
24 Een aap heeft mooie. (6)
25 Houdt een vos op zijn kompas. (7)

Oplossing cryptogram maartnummer
Verticaal
I botje bij botje leggen, 1aderlating,
3 onder Ede, 4 bieder, 5 gevarengeld, 6 kille,
8 geschil, 10 ara, 14 armlastig, 15 evengoed,
17 grensrechter, 19 voorbij, 21 neiging,
13 Edammer, 25 innemend, 28 e-mail,
35 nagel.

Horizontaal
7 \Voordenwisseling, 9 jaan ••..edde, 11 Atlas,
12 ocr, 13 bagagedrager, 16 bruidegom,
18 gevel, 20 stang, 22 gevallen, 14 giro,
26 gebied, 27 te, 19 zon, 30 ruim, 31 en,
32 Deli, 33 .\Ioe, 34 gaanderij, 36 gigue,
37 heiligbeen, 38 erelid, 39 tree.

Het gezochte woord was: BEWEGING
Boekenbon gewonnen door: A. Keizer-Dijkman uit Sassenheim

Advertenties:
Saskia van Loenen, Postbus 75490
1070 AL Amstcrdam
Tel. 020 - 5219030
Fax 020 - 5219080

Informatie over dc tarieven op aan-
vraag verkrijgbaar.

De Humanist wordt gedrukt op licht.
hOLUhoudend mc papier, chloorvrij.
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Verras
iemand met
een cadeau-

"~.'"

abonnement
op de
Humanist!

Kent u iemand
die de Humanist
graag zou willen
lezen? En wilt u
hem of haar een
jaarabonnement van f 50,-
schenken? Vraag dan snel de
kaart aan waarmee u familie,
vriend(in), kennis of buur kunt
opgeven. Op de kaart is ook
ruimte voor een persoonlijke
wens of boodschap aan de
ontvanger van het cadeau. Eén
telefoontje naar het Humanistisch Verbond IS

genoeg: 020-5219030.

Donateur van het
Steunfonds Humanisme
Als donateur van het Steunfonds Humanisme steunt u
financieel de activiteiten van het Humanistisch Verbond.
Het Steunfonds is een werkstichting van het HV en heeft
als doel het werven en beheren van financiële middelen.
Als donateur ontvangt u minimaal twee keer per jaar
informatie over een project of activiteit van het HV met
een acceptgiro. Zo kunt u per keer beslissen of u een
financiële bijdrage wilt geven. Ook krijgt u informatie
over de landelijke publieksactiviteiten.

Vrijheid, rechtvaardigheid en respect voor menselijke
waardigheid. Het Humanistisch Verbond draagt deze
waarden uit door zich sterk te maken voor het recht op
zelfbeschikking, voor gelijke behandeling, voor mensen-
rechten. Door het bevorderen van maatschappelijke dis-
cussies over medische ethiek, de vluchtelingenproblema-
tiek en het consumptievraagsruk. Maar ook door bij-
voorbeeld in ziekenhuizen en gevangenissen geestelijke
verzorging te bieden.
Pasklare antwoorden heeft het Humanistisch Verbond
niet, wel een inspirerende visie en kritische vragen.
Hieronder drie mogelijkheden om kennis te maken met
het Humanistisch Verbond.

Abonnee op de Humanist
Een jaarabonnement kost u slechts f 50,-. Hiervoor ont-
vangt u negen nummers per jaar, waaronder een dub-
beldik themanummer (december/januari) en een speciaal
vakantienummer in de zomer. Wilt u eerst kennismaken
met de Humanist, dan is een proefabonnement ook mo-
gelijk (3 nummers voor f 10,-). Voor een abonnement in
het buitenland betaalt u f 77,50 per jaar. Abonnemen-
ten lopen automatisch door tenzij deze vóór 1 november
schriftelijk zijn opgezegd.

Lid van het
Humanistisch Verbond
Met ingang van 1 januari 1998 bedraagt de minimum-
contributie f JOO,-; een hogere bijdrage is natuurlijk
welkom! Leden met een minimum-inkomen betalen
f 55,-. Jongeren tot 27 jaar betalen slechts f 40,- per
jaar. Bij het lidmaatschap van het Humanistisch Ver-
bond is de Humanist inbegrepen. Per lid kan één per-
soon op hetzelfde adres kiezen voor een gratis medelid-
maatschap (zonder Humanist). Als u eerst meer infor-
matie wilt, kan dat natuurlijk ook.

De HUIll,lllist: eell hl ad dat prikkelt
t<H nadenken en in"'pirl..'crt tot kcule~

Wij hopen u als abonnee, donateur of lid te mogen be-
groeten!
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Humanistisch
Verbond

De Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging bij de Krijgsmacht
heeft enkele vacatures voor de functie van

Humanistisch Raadsman, Raadsvrouw

Het betreft vooralsnog full-time functies, in tijdelijk dienstverband voor de duur van één
jaar, met de mogelijkheid van verlenging voor onbepaalde tijd.

Humanistisch Geestelijk Verzorgers zijn werkzaam bij Landmacht, Marine, Luchtmacht en
Marechaussee. Vanuit een humanistische levensovertuiging zetten zij zich in voor het
geestelijk welzijn van militairen en hun relaties. Zij zijn vooral werkzaam bij onderdelen
van de krijgsmacht die uitgezonden kunnen worden naar crisisgebieden en bij onderdelen
waar (jonge) militairen worden opgeleid. De raadslieden proberen permanent de kwali-
teit van hun werk te verbeteren door scholing en intervisie.

Hoewel de werkzaamheden zeer divers zijn en afhangen van het onderdeel waarbij men
werkzaam is, geldt voor alle functies dat de kerntaken in elk geval omvatten: begeleiding
van de individuele militair, aanbieden van groepsbijeenkomsten en deelname aan overleg
en advies binnen de structuren van de krijgsmachtorganisatie.

Deze taken worden uitgevoerd bij onderdelen in Nederland, Duitsland en op Curaçao.

Wij vragen: humanistische levensovertuiging;
afgeronde universitaire opleiding, bij voorkeur aan de Universiteit voor
Humanistiek, of diploma Humanistisch Opleidingsinstituut aangevuld met
praktijkervaring;
ervaring in individuele begeleiding;
vermogen zelfstandig te werken;
communicatieve houding ten opzichte van o.a. mensen met een andere le-
vensovertuiging en leidinggevenden in de krijgsmacht;
rijbewijs;
ervaring in vormingswerk strekt tot aanbeveling.

Daarnaast beschikt u over een goede gezondheid en stressbestendigheid,
bent bereid tot vaarperiodes, uitzendingen en deelname aan militaire oe-
feningen gedurende langere periodes.
U bent niet ouder dan 40 jaar en u bent bereid een aanvullende scholing in
de krijgsmacht te volgen.

Wij bieden: Een veeleisende, maar interessante en afwisselende functie.
Aanstelling op voordracht van het hoofdbestuur van het Humanistisch Ver-
bond in tijdelijke dienst bij het ministerie van Defensie.
De salariëring is afhankelijk van leeftijd en ervaring, overeenkomstig de
rang van Kapitein of Majoor.

Een militair-medische en een psychologische keuring maken deel uit van de sollicitatie-
procedure.
Sollicitaties voor 16 april aan: sollicitatiecommissie, Bureau Hoofdkrijgsmachtraadsman,
Oranje Nassaulaan 71, 3708 GCZeist. U kunt daar ook informatie over de functies
aanvragen: tel. 030-6914436.
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