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VERPLICHTE AIDSTEST: OP
EEN HELLEND VLAK
Alarmerend bericht in de kranten: nog dit najaar voeren verze-
keraars een aidstest in als voorwaarde voor een verzekering
tegen arbeidsongeschiktheid. Mensen die met het aidsvirus
zijn besmet. zullen dan niet meer voor bepaalde verzekerin-
gen tegen arbeidsongeschiktheid in aanmerking komen. Nog
een kleine stap verder en ze komen ook niet meer in aanmer-
king voor betaald werk. Nog een - wat grotere - stap verder.
en: niemand met een verhoogde kans om langdurig ziek te
worden of vroegtijdig dood te gaan kan nog enige verzekering
afsluiten. Overdreven? Bangmakerij? Met hun plannen voor
dit najaar hebben de verzekeraars de deur naar dergelijke
ontwikkelingen op een kier gezet.

Wie na de aidstest seropositief blijkt,
kan geen verzekering afsluiten die bij
arbeidsongeschiktheid 60.000gulden of
meer uitkeert in het eerste jaar en 40.000
gulden in het jaar daarna. Metdit voor-
nemen wijken de verzekeraars af van
het kabinetsbeleid, dat verplicht testen
op aidsbesmetting alleen toestaat bij
overlijdensverzekeringen met een ver-
zekerd bedrag van minstens twee ton.
Dit om de mogelijkheid tot misbruik te
beperken, zonder mensen te belemme-

ren bij het voorzien in hun eerste Ie.
vensbehoeften. Maar het overheidsbe-
leid op dit punt is slechts een aanbeve-
ling, het verplicht niet.

Deplannen van de verzekeraars treilen
vooral mensen in vrije beroepen en zelf-
standigen. Maar daarbij blijft het niet.
De verzekeraars onderzoeken de moge-
lijkheid om aidstesten ook in te voeren
bij kollektieve polissen tegen arbeids-
ongeschiktheid. De kring van mensen

die een aidstest moeten ondergaan
wordt in dat geval uitgebreid met een
aanzienlijk deel van de werknemers in
loondienst. Veel bedrijven kombineren
de aanstellingskeuring met keuringen
voor zo'n kollektieve polis tegen ar.
beidsongeschiktheid of met keuringen
voorhet bedrijfspensioenfonds. Eenon-
gunstige testuitslag (seropositief) zet
dan niet alleen de arbeidsongeschikt-
heids- of pensioenverzekering van be-
trokkene op de tocht. Maar ook dienst
mogelijkheden tot betaald werk.

Volgensde huidige stand van de weten-
schap ontwikkelt 40%van de mensen
die seropositief zijnaids. Dekans dat in
de toekomst zal blijken dat méér sero-
positieven aids krijgen, is aanwezig.
Maar hel is erg onwaarschijnlijk dat ze
ooit allemaal aids-patienten zullen
worden. Dat beteken\, dat de verzeke-
raars mensen hun rechten ontzeggen
(op verzekering, betaald werk, een ei-
gen huis op basis van hypotheek) louter
op grond van een kansberekening. Het
risiko dat iemand die seroposief is aids
krijgt, mag gemiddeld grool zijn. Maar
met hun maatregelen treffen de verze- ••
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keraars evenveel ol meer individuen
die géén aids zullen krijgen. Evenals
mensen die zells geen aanleg vooraids
blijken te hebben; de testen zijn immers
in grote male onbetrouwbaar. Zowor-
den mensen tot paria's gemaakt door
het financiële risiko dat ze mogelijk
gaan vormen.
Er ligt nog een ander risiko op de loer.
Als de kansberekening de maatstaf
wordt voor de verzekeraars, zal het niet
bij aidstesten blijven. Dan ligt het in de
lijn dat de verzekeraars vervolgens ge-
netische lesten verlangen. Een haar of
een nagelrandje is dan al aldoende om
te bepalen of iemand een aandoening
heelt die tot (een langdurige) ziekte of
vroegtijdige dood zal leiden. Zozullen
de verzekeraars nadelige risiko's nog
verder kunnen uitsluiten.
Het plan om mensen voor een verzeke-
ring tegen arbeidsongeschiktheid op
aids te testen, is dan ookeen eerste slap
op een hellend vlak. Nu kunnen we nog
terug. Als we dal niet doen, zitten we
straks op een weg waar enkel verder
afglijden mogelijk is. Ingrid erarner

NIEUW HUMANISTISCH
PERSPEKTIEFVERSCHENEN

••••_ol....•,_..••...•-._.•••.•.••..••••...•-_.•.•.._.-••.....•...•......•.-'-_..

Vijf jaar na het verschijnen van het
voorontwerp van een nieuw Humanis-
tisch Perspektief is nu dan eindelijk een
nieuwe versie verschenen van dit
..werkdokument" dal alle maatschap-
pelijke onderwerpen opsomt die vanuit
humanistisch oogpunt de aandacht ver-
dienen.
De afdeling Verenigingszaken zal de
komende tijd speciale aandacht geven
aan de mogelijkheid om plaatselijk ok•
tiviteiten te organiseren rond dit Per•
spektief.
Hetnieuwe Humanistisch Perspektief is
verkrijgbaar tegen kostprijs van f 2,-

per exemplaar. Plus de porti van f 2,50.
Wilt u meerdere exemplaren dan be-
taalt u voor 2 tot 4 exemplaren f 1,25
porti per stuk. Wilt u 5 tot 10exempla-
ren, dan betaalt u f l,-porti per stuk. U
kunt uw bestelling telefonisch doorge-
ven aan het secretariaat van de afde-
ling Verenigingszaken: 030.318145.U
kunt natuurlijk ook een kaartje met uw
bestelling sturen naar; Postbus 114,
3500 AC Utrecht. No uw bestelling
wordt u een kwitantie Ier betaling toe-
gestuurd. Wacht u S.V.p.dus met be-
talen.

Doorde vereniging "DeVrijeGemeen-
te", Joh.Vermeerstraat 19teAmsterdam
zal op zaterdag 12november om II uur
een forumbijeenkomst worden gehou-
den over het onderwerp "NieuweSpiri-
tualiteit". Forumleden zullen zijn;ds. B.
van GinkeI. direkteur van de scholen
van de VrijeGemeente; mr. J.H.Knegt-
mans, voorganger van de Nederlandse
Protestantenbond te Bussum;pro£.dr.S.
Krikke,hoogleraar theologie te Gronin-
gen en dr. P. Ransijn, leraar godsdienst
en maatschappijleer te Lelystad. Mei
het onderwerp samenhangende the-
ma's die door het forumbesproken kun-
nen worden zijno.a. het NewAgeAqua-
riustijdperk, Holisme, Militarisme,
Oosterse Spiritualiteit en nieuwe spiri-
tuele belangstelling bij jongeren. Erzal
voldoende gelegenheid zijn voor dis-
kussie. De bijeenkomst dUUrttot uiter-
lijk 2 uur 's middags.

Nieuwe Spiritualiteit
bij Vrije Gemeente

TWEEDE DRUK VERSCHENEN VAN
UNIEK BOEKJE OVER HOLISME
EN NIEUWETIJDSDENKEN
Vijftien visies van aarzelende
sympathisanten en praktiseren-
de realisten, maar ook van vurige
voorstanders en fervente tegen-
standers. Elk geelt behalve de ei-
gen visie ook een definitie van
het verschijnsel holisme. Daar.
uit blijkt hoe verschillend men
er tegenaan kan kijken. lt,-l,
DIT BOEIEND EN MOOI UITGE. '~.;?; ~.
VOERDE BOEKJE VAN B6 PA. ~\".~ i J'.~ "
GINA'S IS TE BESTELLEN . ,~~'.p.(
DOOR /12,60 OVER TE MA. ..l> .
KENOPGlR05BVANOEHU. . .~.
MANISTISCHE PERS TE
UTRECHT ONOER VERMELDING VAN "DOEK NIEUWZICHT".
U KRIJGT HET DAN ZO SNEL MOGELIJK TOEGESTUURD.
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WIE WIL IN
WERKGROEP
Wij, twee moeders van een geestelijk
gehandikapt kind, zoeken mensen die
onze plaats in de Humanistische Werk-
groep Geestelijk Gehandikapten
(HWGG) willen innemen. Dil is een beo
leidswerkgroep binnen het Humanis-
tisch Verbond. met het doel na te gaan
op welke wijze vanuit het HVde huma-
nistische levenssfeer van de geestelijk
gehandikapte en de bij hemIhaar be-
trokkenen kan worden gewaarborgd in
o.a. bestaande voorzieningen en dooI
hulpver leningsinstan ties.

Het initiatief hiertoe werd in 1982door
één van ons genomen en sindsdien zijn
er ontwikkelingen gaande in de goede
richting. Wij hebben een aantal jaren
deelgenomen aan de werkgroep maar
willen nu graag, om verschillende re-
denen (o.a. leellijd, studie) onze plaats
overdragen aan anderen. '
In de werkgroep zitten verder twee le-
den van het hoofdbestuur van het HV,
een vertegenwoordiger van de Humani.
tas voor verstandelijk gehandikapten-
zorg, een vertegenwoordiger van het
HOI en van de dienst ZVBvan het HV.
Verder adviseert iemand van de Vereni-
ging van Ouders van Geestelijk Gehan-
dikapten (VOGG) de werkgroep. De
werkgroep komt 8 tot 10maal per jaar
bij elkaar.

Verdere informatie bij: Jeannine Pekel-
haring, de Haar 5, 8101ZJRaalte. Tel.
05720-53460.

zespyenm e V r
kan ikmijn dagen niet met te doorvoelen
wat de auteurs bij hoog en laag bedoelen.
De telefoon belt De klanten gaan en komen.

Lees ik oflees ik niet. is het probleem.
Doe ik het niet dan plaagt mij spijt
over het ongewetene. En bijt
ik toe dan bijt ik door tot het glosseem.

Nobokov, Proust, Cam us, ik laat u groeten.
U loopt mij in kantoortijd voor de voeten.

Martin Veltman
Uit: De Zaken & de Dood
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\
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FfLES Op PF I1'UrolJ,f,u'E;I/
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WIM KOOlE ENDEONDRAAGELIJKE LICHTHEID VAN HETBESTAAN

DIE EEUWIGE TWIJFEL,
DAAR HOU IKVAN

DOOR INGEBORG VAN TEESELING
Het gebeurt niet vaak meer dat iemand het grootste deel van
zijn leven bij een bedrijf werkt en het dan nog leuk vindt. Nog
minder komt het voor dat hij de basis van zo'n bedrijf is en dat
mensen angstig langs de lijn staan als hij aankondigt ermee
op te houden. Vooral bij de omroep wordt er tegenwoordig
nogal eens van stoel gewisseld en houden mensen zich vooral
met jong. snel en nieuw bezig in de meest beperkte zin van het
woord. Kunst. kultuur. drama. documentaire en levensbe-
schouwelijke zaken worden van de begrotingen geschopt en
verbannen DOOf Nederland 3. waar ze opgelucht aan NOS en
kleine zendgemachtigden worden overgelaten. Die er dan
vervolgens. worstelend met minieme budgetten. er het beste
van proberen te maken.
Wim Koole is nu 25 jaar de hoogste baas bij de IKON-televisie
en bij wijze van jubileringsgeschenk kondigde hij begin dit
jaar zijn vertrek aan. I januari 1990gaat hij zich in de VUT
wijden aan zijn dissertatie 'Kijken als troost'. De IKON blijft
dan wat ontheemd achter. Vooral ook omdat met Koole niet
zomaar een baas verdwijnt. Hij is de IKONen wat de IKONis,
mag voor een groot deel op zijn conto worden geschreven. Hij
inspireert, gaat gevechten (vooral met de kerken, de opdracht-
gevers van de IKON) niet uit de weg en stelt zich op als "de
hoeder van het getob" zoals hij het zelf eens noemde. Want als
de IKON iets heeft bewezen in de ruim veertig jaar van haar
bestaan is het wel dat de grote menselijke dilemma's de
grondkleur van de programmering uitmaken. Koole noemt dat
in navolging van Kundera "de ondraaglijke lichtheid van het
bestaan" . Kernenergie en de waarde van demokratie
(•.Sanne"). verzet tegen een onderdrukker en de status van de
vluchteling ("de Papegaai") of relaties binnen een gezin ("Een
spannend bestaan"). Situaties waarbij het aankomt op keu-
zes, vragen. twijfel en menselijke waarden.
Een gesprek met Wim Koole stort zich dan ook al snel in de
onpeilbare diepten van de menselijke ziel. De •.aimabele
dominee van de IKON" zoals hij ooit getypeerd werd. laveert
relativerend en soms schaterlachend van het ene onderwerp
naar het andere. Maar het moet wel ergens over gáán. En dus
hebben we het over God. het humanisme, zelfbeschikkings-
recht, de IKON en verdrietverwerking. En over Koole zelf
natuurlijk. Maar vooral over twijfels en vragen.
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"De grote vraag voor mij is nog altijd in
hoeverre de mens op keuzemomenten
zelf verantwoordelijk is voor zijn beslis-
singen. voor zijn eigen leven. Er zijn
zoveel dingen die van buitenaf met je
gebeuren. Daarom verzet ik me ook te-
gen het zelfbeschikkingsrecht zoals het
humêm.isme dat aanhangt. Ik wil de
menselijke autonomie en verantwoor-
delijkheid absoluut niet relativeren.
Toch wordt die door het toeval, het ge.
beuren rondom je, zo klein gemaakt dat
ik me kan voorstellen dat mensen zoe-
ken naar meer. Er zijn situaties waarin
mijn autonomie mij met lege handen
laat staan. Dilemma's, vragen waar ik
niet uitkom. Bij voorbeeld innerlijke
weenin tegen geweld, in een situatie
waarin het misschien de enige oplos-
sing is. Dat is een gewonde autonomie,
vol pijn en aantasting van je eigen inte-
griteit. Dat is een keuze met het pistool
op de slaap. De zelfbewustheid waar-
mee de humanist autonomie propa-
geert, vind ikwat naïef. weinigoog heb-
bend voor de rafels van het bestaan.

Het is heel koel, te rationeeL Het gaat
voor mij voorbij aan de pijn, de wan-
hoop van de mens. Het leven is veel
gekompliceerder, menselijke relaties
zijn moeilijker. Er zijn dromen, tradi-
ties, idealen, er is mystiek, kunst. On-
beantwoordbare fenomenen. Er is pijn,
twijfel. treurnis, angst. Dat is allemaal
in de mens aanwezig en daar zul je een
troostend antwoord op moeten hebben.
Dat hoeft geen echt antwoord te zijn.
Maar een ritueel, elkaar vasthouden.
samen uithuilen. Het humanisme heeft
mij te weinig compassie. te weinig ge-
voel voor de diepste menselijke roerse-
len. Het ziet dimensies van de menselij-
ke ziel over het hoofd.
Maar het christendom gaat ten onder
aan hetzelfde rationalisme, het dogma
dat de mens niets is. Dat is voor mij nog
veel afschuwelijker dan het rationalis-
me van het humanisme. De bijbel is
geen antwoordenboek. Het gaat over
onbestemdheden, magie, mythen. En
die moet je niet verliezen. Jullie huma-
nisten noemen dat kultuur. Ik denk dat

godsdienst hetzelfde is als kultuur. Dat
is wat ik in de loop van de lijd heb ge-
leerd. We delen dezelfde wortels, de-
zelfde basis. Alle mensen zijn één.

Raadselachtig mysterie
"Helbelangrijkste in mijn jeugd was de
alomtegenwoordigheid van God. Hij
was verbonden met alle facetten van de
wereld en mijzelf. Het was geen wre-
kende God, maar ik was wel bang hem
verdriel te doen. Hij had goede bedoe-
lingen met ons, mits de mens. die maar
een mens is en geneigd tot het kwade,
alles gaf wal hij had. God was een
macht, onbeslemd. Hel was geen va-
derfiguur, maar een etherisch, geheim-
zinnig, raadselachtig mysterie, dat zich
niet liet duiden of beheersen. Dat heb ik
als kind ook nooit gewild, of preciezer:
dat kwam niet bij me op. God wás er
gewoon. De kritische vragen ten aan-
zien van God en godsdienst kwamen
pas toen ookeen puber was, vierde klas
gymnasium. En die vragen kwamen
van builen. Zeschudden mij wakker uit
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De grote vraag voor mij is nog altijd in hoeverre de
mens op keuzemomenten zeil verantwoordelijk is
voor zijn beslissingen, voor zijn eigen leven. Er
zijn situaties waarin mijn autonomie mij met lege
handen laat staan.

een zekere onschuld. Tot dan toe had
God mijomgeven. Ennatuurlijk had het
theater van de kerk mij altijd in hoge
mate gefascineerd. Ik had een grote
liefde voor literatuur, woorden, het ver-
telIende. En vond het prachtig om te
zien dat mijn familie met zoveel aan-
dacht luisterde naar de predikant. Hel
was een warm ritueel. DeGod van mijn
jeugd was een goede, liefhebbende, re-
delijke God. Ik had er een goede relatie
m~.
Op zich is dat heel verrassend, omdat ik
een turbulente kindertijd heb gehad. Ik
was tîen toen de Tweede Wereldoorlog
uitbrak. Middelburg werd gebombar-
deerd, het hele centrum brandde uil, we
moesten evacueren. Het terugkeren in
de stad. de geur van de brand, huilende
mannen, de verhalen van de mensen.
Dot was voor een kind een adembene-
mende gebeurtenis. Vierjaar later wer.
den de dijken gebombardeerd. Het hele
eiland overstroomde, al mijn familiele-
den kwamen samen op een kleine heu-
vel in Middelburg. Dusenorm veel emo-
ties die van buiten kwamen. Ik kan me
hier herinneren dat dot toen bij mijvra-
gen heeft opgeroepen naar de rol van
God in dit alles. Er was een groot ver-
trouwen. "Het gebeurt. maar het kan
niet zo blijven." Ik voelde me be-
schermd. Hoewel er heel veel angsten
waren. Voorhuiszoekingen vooral om-
dat we wel eens onderduikers hadden.
En doodsbang was ik ook om dood te
gaan. Ik voelde me verre van onkwets-
baar. Maar hel gemeenschappelijke
van de kerkdiensten was heel hoopge-
vend voor mij. "Hier houden we elkaar
vast". Wij tegen de vijand. Dat gaf ver-
trouwen.
Ik zou me kunnen voorstellen dot zo'n
situatie ook twijfels uitstelt en op-
schuift. Je kunt het je don niet veroorlo-
ven omook nog aan God te gaan twijfe-
len. De wereld is al bedreigend en tur.
bulent genoeg. Maar dat zijn redenerin-
gen achteraf. van een volwassene."

Dwangmatig sjabloon
Ik heb een hele periode van "God is
dood" gehad. En daar heb ik één be-
langrijk ding uit geleerd: laten we niet
proberen om God te definiëren, laten
we het er zelfs zomin mogelijkover heb-
ben. Het drijft ons alleen maar uit el-
kaar. We blijven hangen in onbeant-
woordbare vragen. Laten we het heb.
ben over mensen, over samenlevingen,
over politiek. Ik kon nog steeds heel
boos worden op de manier waarop
christenen een dwangmatig sjabloon
van God maken, de manier waarop je
met God wordt achtervolgd. Boosop de
God in de vertaling van Synode-leden.
boos op de God van al die mensen die
me een God voorschilderen die spre-
kend op henzelf lijkt. Boos op de God
van meneer Doornebos, die overal te-
gen is. Op die godenwereld ben ikboos,
zacht gezegd. AI die clichê's! Zo kwam
ik ooit tot de konklusie: "Dus God is
dood? Gelukkig. Lalen we het door
eens over op hóuden, zodat we het over
andere dingen kunnen hebben."
Praten over God leidt zelden ergens toe.
De IKON-programma's krijgen uit ker-
kelijke kring vaak het verwijt dat ze hu-
manistisch zijn. Ze gaan over menselij-
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ke verhoudingen en konllikten en God
speelt in de oplossingen geen rol.Maar
ik heb geen zin omeen paspoort te loten
zien: Koole als goed-gelovige. De kerk
is gewend de ladder te beginnen bij
God., de almachtige, de schepper van
hemel en aarde. Envervolgens al te da-
len naar de onbetekende mens. Ik vind
dot inhumaan. Ik begin bij de mensen.
En of ik ooit bij God uitkomt. zal ik wel
zien. Dothangt ervan af hoe goed ikdie
lodder beklim en op welk manier. Maar
in ieder geval wil ik me daar niet op
laten vastleggen. Hetenige houvast dat
ik heb is dat God zichmanifesteert in de
mensen, in zijn schepping. Daar ligt de
grens. De relatie met God goot wat mij
betreft geheel op in de relatie met de
mensen.

Ik heb geen rationele reden om te gelo-
ven. Ik ervaar het in mijzelf, het is er.
Job, Paulus, Jezus, Shakespeare,
Anouilh.Het hele zoekende mensenzoo.
tje bij elkaar. Het is een animo, een
vorm van enthousiasme. Los van alle
argumenten, missionaire beweegrede-
nen. Daar wil ik me niet meer mee be-
zighouden. Ik geloof niet in rationele
argumenten die de anderen moeten
overtuigen van een godsbestaan. Het
enige wat ik kan doen is een liefdesver-
klaring afleggen ten opzichte van het
geloof. In die zin is het een toeval. Niet
als fatalisme, maar als positieve
kracht. Een liefdesverklaring aan de
schepping, samengevat in God..Maar
ik ben niet verliefd genoeg omgeen kri-
tische vragen te stellen."

Speurtocht
"Ik kwam bij de IKONin 1963.Tijd van
vernieuwing, einde van de wederop-
bouw, ekonomische ontwikkeling,
werkloosheid was een woord uit de ge-
schiedenis. Inde kerken heerste een eu-
forische stemming. De oecumene, een
liberale paus en een positîeve maat-
schappelijke belangstelling. Die eerste
jaren stonden in het teken van optimis-
me en het leren van het vak. Ikontdekte
het medium televisie en wilde er alles
van weten. Maakte mijn eerste reporta-
gereizen naar Israël en Afrika. Neder.
land 2 kwam erbij, alles groeide en ik
groeide mee. Probeerde de mogelijkhe-
den van mezelf en van het medium uit.
Dezeventiger jaren werden gekenmerkt
door sociaal-politieke spanning. Ook
de IKONhad het moeilijk. Aan de ene
kant voelde we ons solidair met bevrij-
dingsbewegingen in de wereld. Aan de
andere kont begonnen er binnen de ker.
ken mensen toen pas goed te morren
over onze programma's. "Radikalis-
tisch, eenzijdig-links". De konHikten
werden op de spits gedreven. Ik zat
daar tussenin. Vonddat je ookde onder-

drukkers aan het woord moest laten.
Niet uit een idee van objektiviteit. want
daar geloof ik niet in. Wel omdat je
nieuwsgierig bent naar wat iemand als
motivatie kan hebben. Hoehet in gods-
naam mogelijk is dat een christelijke
generaal in Portugal mensen martelt,
vervolgt. uitmoordt. Interesse,
nieuwsgierigheid, een speurtocht naar
de redenen die mensen voorhun hande-
len aanvoeren.
Dus na de ambachtelijke, ontdekkende
fase ging het om de sociaal-politieke
identiteit van de IKON.Wat willen we,
hoe radikaal willen we zijn? Mijn pro-
bleem was dat ik me heel goed kon vin-
den in een radikaal standpunt, maar
niet als dat informatieve uitsluiting beo
lekende. Dat was een vakmatige moei.
lijkheid. Verder kregen we het verwijt
de "rooie-kousen-kerk" te zijn. Net zo
dogmatisch als de andere kant. Ik ben
niet iemand van de gulden middenweg.
Maar ik wilde de diskussie, de dialoog
open houden, zodat mensen nog zouden
luisteren zonder ol te vooropgezette me-
ningen. Ik wilde ze betrekken bij de ge-
beurtenissen en bij de mensen, wilde ze
geen politiek dogma opleggen.
Bij de IKONspeelde ik natuurlijk een
róLWas een buffer tussen de afweer en
bedreiging van de kerken en de vaak
radikale standpunten van de program-
mamakers. Ikmoest zorgen dat de IKON
bleef bestaan op aanvaardbare grond.
en. Ikdenk ookdat ik veel onschuldiger
radikaal zou zijn geweest als ik die
baan als IKON-televisiedirekteur niet
zou hebben gehad. Dan had ik mijzelf
waarschijnlijk ergens op de barrikaden
teruggevonden.

Gespletenheid
Wehebben dot alles met felle innerlijke
konIlikten opgelost. In ol die diskussies
kwam er éên argument dat ik me zeer I
WimKoolewerd in 1929geboren in Rit-
them, Zeeland. Een hervormd milieu,
een redelijk braaf jongetje, zoals hijzelf
zegt.
Na gymnasium A in Middelburg ging
hij theologie studeren in Utrecht. Hij
vond het er vreselijk. Een eenzame pu-
ber in de grote stad. Nazijn studie werd
hij secretairs kultUreel werk van de
AMVJ, de oecumenische Algemene
Maatschappij voor jongeren. In 1958
promoveerde hij tot direkteur van het
AMV}in Zuid-Limburg, die jaar later
kreeg hij dezellde baan in Amsterdam.
Sinds 1963werkt hij als direkteur televi-
sie bij de IKON.Vanaf I januari 1990
gaat hijzich in de VUTbezighouden met
een dissertatie over het troostend ver-
mogen van televisie.



Pralen over God leidl zelden ergens loe. De Ikon-
programma's krijgen uil kerkelijke kring vaak hel
verwijl dal ze humanistisch zijn. Ze gaan over
menselijke verhoudingen en konfIikien en God
speelt in de oplossing geen rol.

aantrok. Mensen uit mijn staf zeiden: je
praat over de wereld en de mensen als
iemand die al veel te lang in Europa zit.
Je bent al tien jaar niet meer aan de
andere kant geweest. ga eerst maar
eens kijken voor je verder praat. Na een
spoedkursus Spaans ben ik toen afge-
reisd naar Latijns-Amerika. Terug naar
de basis, naar hele essentiële proble-
men van mensen daar. Overleving.
Wreedheid, tandenknarsende wantoe-
standen, geweld, ellende. Dat deed
pijn.
Ik kwam innerlijk sterk geradikaliseerd
terug. Geraakt ookdoor de uiteenlopen-
dedingen waartoe mensen in staat zijn.
Wreedheid, maar ook bewonderens-
waardige moed en uithoudingsvermo-
gen. Terug hier was mijn probleem hoe
ik dat verstaanbaar kon maken, invoel-
baar. Een rare gespletenheid. Thuis ko-
men en gekonfronteerd worden met een
Synodevergadering. Dewoede, de nei-
ging om te roepen: "Heren, ik kom net
uit Zuid-Amerika, waar hééft u het ei-
genlijk over?" Dat heb ik ook wel eens
gedaan. En het effekt is, door de kracht
van de argumenten, door het feit dat jij
de gelegenheid hebt gehad om van zo
dichtbij te zien, dat mensen inderdaad
stilvallen. En dat ik er alleen maar
vijanden bij heb. En dus de IKONook.
Terwijl ik wilde werven, mensen hier
duidelijk wilde maken hoe de situatie
daar is. Mijnenige medium is dan tele-
visie. En niet, ook dan weer niet. door
politieke sjablonen. Maar door verho-
len van ménsen, die het voor andere
mensen invoelbaar maken. Hetverhaal
van één van de vier Amerikaanse non-
nen die in EI Salvador dood langs de
kant van de weg werden gevonden bij-
voorbeeld.

Kommunicerend val
Toch blijf je dan te maken hebben met
de zwakte van televisie. De kracht mag
dan de impact zijn, de zwakte is dat het
zo vluchtig is, zo kort blijft hangen. Je
kunt ook niet zoveel informatie kwijt en
het tempo is zohoogdot het ene leed het
andere dreigt te verdringen. Maar tele-

visie was voor mij een middel om over
te dragen en tegelijkertijd mijn emoties
en woede te verwerken. Ikben een kom-
municerend vat. In gesprekken met pro-
grammamakers ben ik verre van af-
standelijk. Ik gooi daar mijn hele leven
in. Alle woede, cynisme, ironie, pijn,
zachtmoedigheid, beweegredenen, er-
varingen, agressie komt don naar vo-
ren. Er is geen afgescheiden innerlijk.
Wat mij overkomt. geef ik door. Er is
maar één fase in mijn leven geweest
waarin ik dat niet meer kon en dat was
na de moord op vier van mijn IKON-
kollego's in EI Salvador. Toen was er
alleen een onherkenbare agressie, re-
deloze wanhoop, schuld. Dat kwam in
een keten van nachtmerries terug. De
vraag omeen ploeg naar Guatemala te
sturen, omdat de IKONstem geeft aan
de stemmelozen. En ik zit totaal ver-
steend achter mijn buro, niet in staat
om een beslissing te nemen. Moet ik,
mág ik, nog eens dat risico nemen? Is
het geen lafheid om het door te schui-
ven naar een andere omroep? Vragen,
vragen. Vreselijk.

Ik was toen echt kapot. Wist met mijn
verdriet geen raad, kon geen raad, kon
geen orde meer binnen mezelf vinden.
Doemdenken. De vraag of televisie -
waar ik grote waarde aan hecht - vier
doden waard is. Toen ben ik me de es-
sentiële vraag gaan stellen wat televi-
sie eigenlijk wél waard is. Daar komt
ook het onderwerp van die dissertatie
vandaan. Kan televisie troosten? Kon
televisie iets toevoegen aan het mense-
lijk bestaan, helpt het mensen om zich
beter metzichzelfen anderen te voelen?
De schok van de dood en de daaropvol-
gende rouw zette alles op losse schroe-
ven. De relatie met mezelf, met mede-
werkers, met vrouwen kinderen, met de
wereld, met mijn handwerk. Alles
kreeg een rouwrand. Alles werd zin-
loos. Omdat moord zo zinloos is. Ook
als het het einde was geweest van het
regiem in EISalvador had ik het zinloos
gevonden. Een zelf gekozen dood als
offer kan ik me indenken, maar
moord... Op het moment zenden wij
een dramaserie uit, "Derivier waarin ik
zwom." Die gaat over diezelfde essen-
tiële vraag. Stel. je loopt in 1938door
Berlijn, komt Hitler tegen, voorziet de
Tweede Wereldoorlog en hebt de moge-
lijkheid die door een moord op hem te
voorkomen. Wat doe je? Ikga die vraag
niet uit de weg. Sluit zelfs niet uit dat
ook ik dan een pistool pak. Ikverdonke-
remaan de keuze niet. hoe afgrijselijk ik
hem ook vind."

Humor en ernst
"Ik vind het voor de IKONhet interes-
santste dat de programma's ergens

over gaan en toch licht zijn. Komedie is
voor ons een intrigerende vorm.Omdat
het de boodschap het duidelijkst over
het voetlicht brengt. We hebben dat
vroeger ook veel gedaan. "Leer om
leer", een serie over godsdienstonder-
wijs, die gebruik maakte van ironische
omkeringen. De schepping als een zol-
der met treintjes en dinky-toys, waar
het altijd op een vreselijke chaos uit-
liep. Kinderen die aan politieagenten
vroegen of zij wisten waar het Konink-
rijkGods lag. Dat heelt heel veel kritiek
gegeven, buiten. maar vooral binnen
de kerk. De lichtheid funktioneerde niet
bij de kijkers. We bereikten er vaak het
tegendeel mee. Vooralookomdat jemet
ernst nooit meer recht krijgt wat je even
van te voren met humor op z'n kop hebt
gezet. Ernst is veel minder sterk dan
humor. We kwamen op een punt waar-
bij de konklusie was dat bij de IKON
niet alles kan. Dat we vooreen bepaald
aantal dingen geen zinnige legitimatie
meer konden geven, zowel binnenshuis
als naar de opdrachtgevers toe. Nietdat
we ooit enige beperking hebben opge-

legd aan programmamakers, ze voelen
dot zelf. Freek de Jongewist het precies:
"Optreden voorde IKONis als optreden
in Oost-Berlijn. De luisteraars moeten
alles kunnen begrijpen, maar je kunt
niet alles zeggen."

Vuile handen
Ja, ik heb eens een keer gezegd dat als
je wat doet in de media, als gelovige,
als christen, je vuile handen zult moe-
ten maken. En daar is vergeving voor.
Dievergeving is niet vóór de vuile han-
den, maar erná. Dat was gericht tegen
de christelijke naïviteit die het altijd
heeft over genade en vergeving. Er is
niks te vergeven als je geen konflikt
hebt. Hetchristendom wil het konflikt in
veel gevallen niet aan en dat vind ik
slecht. Ik ben sterk beïnvloed door Ca-
mus, door het existentialisme. Als je
geen vuile honden wilt maken, maak je
ze toch door niks te doen. In "de Val"
zegt Camus: "Jezus heeft zich zijn hele
leven achtervolgd gevoeld door het feit
dat zijn geboorte de moord op de kinde-
ren van Betlehem tot gevolg had. "Dat
vond ik een eye-opener. Die abstraktie
van de schuldeloze, die voor onze zon-
den stierf, zog ik toen pas echt als een
sjabloon. Iedereen is schuldig, verant-
woordelijk. Ook de mens Jezus."

"Wij zijn de enige omroep waar nog
wordt getobd, nagedacht. getwijfeld.
Daar ben ikblij om.Die eeuwige twijfel.
daar hou ik van. Niet om het getob,
moor als grondprincipe. De ondraaglij-
ke lichtheid van het bestaan dus.
Opgewekte twijfel, daar gaat het mij
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om. Maar niet als luxe-probleem van de
eenling. Er ligt een direkte relatie met
de samenleving, de medemens. de we.
reld. Dat resoneert. De tegenstrijdighe-
den van het menselijk bestaan. Waarbij
ik wil aantekenen dat het niet alleen
getob is. In dezelfde adem bieden we
barmhartigheid, troost en warmte aan.
We laten mensen niet alleen."

Ingeborg van Teeseling

Laalsle bericht
De Salvadoraanse rechter die belast is
met het onderzoek naar de moord in
19820pvierIKON-joumalisten. wordt zo
vaak met de dood bedreigd dat ze El
Salvadorwil verlaten. Doradel Cmmen
de Claras heropende vorig jaar het on-
derzoek naar de dood van de vier. Ze
vermoedt dat de dreigteleloontjes af-
komstig zijn van militairen van de in-
fanteriebrigade uit Chalatenango, de
provincie waar de vier in een hinder-
laag werden doodgeschoten. De Claros
heelt een visum aangevraagd voor Ca-
nada voor haarzelf en haar gezin.

KADO-AKTIE
REKENSCHAP

ARIE DEN BROEDER DOET
SOCRATES-
LEZING 1988

INDIVIDUELE
ONTPLOOIING ALS

VORM VAN
SOLIDARITEIT

Rekenschap is een tijdschrift dat elk
kwartaal opnieuw diskussiestof voor-
legt aan de humanistische beweging
over onderwerpen die centraal staan in
het moderne humanisme.

Een abonnement op Rekenschap kan
worden aangevraagd door te schrijven
noor Humanistisch Verbond. Ant-
woordnummer 2181. 3500 VB Utrecht
(een postzegel is niet nodig). De abon-
nementsprijs bedraagt f 40.- (4 num.
mers). Wacht met het betalen van een
abonnement op onze akseptgirokaart!

Wie met ingang van het september-
nummer van Rekenschap een abonne.
ment op het blad neemt, ontvangt gratis
het boekje Nieuwzicht.
Als u bij opgave voor een abonnement
Nieuwzicht als kado wilt ontvangen.
vult u dan onderstaande bon in en zend
die naar: Humanistisch Verbond, Ant-
woordnummer 2181, 3500 VB Utrecht
(een postzegel is niet nodig). De aktie
loopt tot I december 1988.

Bon
Jo. ik neem een obonnement op
het humanisch kwartaalblad
Rekenschap en ontvang gaarne
het boek Nieuwrieht als kado.
Naam: _

Adres: _

Postkodel
Woonplaats: _

Handtekening: _

Ik wacht met het betalen op de
akseptgirokaart.
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Eind van het jaar vindt weer de jaarlijk-
se Socrateslezing plaats. Vorig jaar
kreeg Jan Glastra van Loon veel be-
langstelling met zijn lezing over huma-
nismeenlevensstijl. Dit jaar zal dr. Arie
den Broeder de lezing houden die als
thema zal hebben: •.Individualisering
en solidariteit".
Arie den Broeder is vice-voorzitter van
het HVen voorzitter van het Humanis-
tiach Opleidingsinstituut (het toekom-
stige Universiteit voor Humanistiek).
De lezing zal op dinsdag 13december
dinsdogavond (aanvang 20.00uur) wor-
den gehouden in het landelijk Hurna-
nistish Centrum in Utrecht (Oudkerkhof
11).Noteert u alvast de datum?

In de lezing slaat de verhouding tussen
individualisering en solidariteit cen-
traal. In deze tijd. waarin de sociale en
ekonomische perspektieven van zeer
velen minder worden. is er de neiging
om het begrip individualisering nega-
tiel te waarderen en het in verband te
brengen met egoïsme. en egocentrisme.
met hedonisme en consumptisme. Indi-
vidualisering zou de solidariteit in de
samenleving aantasten. zo klinkt het
verwijt.
Humanisten komen op voor individuele
ontplooiingskansen en het recht van elk
mens om het leven naar eigen inzicht
vorm en inhoud te geven. Dat staat los
vanegoïsme. egocentrisme. hedonisme
of konsumptisme. Uitgangspunt is im-
mers de gelijkwaardigheid tussen men-
sen en dus het nastreven van de moge-
lijkheden voor ollen om zich te ontplooi-
en. Daarbij geldt dat de grens van het
individualisme is bereikt, als aan an-
deren schade wordt toegebracht. Bin-
nen die grens blijven is een vorm van

solidariteit. maar ook is er de onderlin-
ge afhankelijkheid van mensen en hun
belangstelling voor elkaar. Het mense-
lijk samenleven wint aan waarde en
verdieping. als mensen elkaar niet al-
leen maar ontzien. maar als men bo-
vendien zorg en oandacht heeft voor el.
kaars mogelijkheden en moeilijkheden.
In de ogen van humanisten is er geen
tegenstelling tussen individualisering
en solidariteit maar juist een eenheid.
Humanisten bepleiten bevordering van
de individuele ontplooiing als een vorm
van solidariteit. In dat kader moeten
o.a. alle vormen van maatschoppelijke
diskriminatie en rechtstelling worden
tegengegaan. Individualisering in
kombinatie met solidariteit ligt in het
verlengde van demokratisering en is
een konkrete invulling van emaneipo-
tie - bijvoorbeeld van vrouwen. jonge-
ren. ouderen. homoseksuelen. etnische
groepen. kortom van allen die nog on-
voldoende als geHjkwoardige burgers
worden beschouwd of behandeld en
nog onvoldoende kunnen toekomen
aan de ontplooiing van hun persoonlijk-
heid.

Voor de joarlijkse Sot:rateslezing be-
staat elk jaar een overweldigende be-
langstelling. Er zijn echter slechts 200
toegangskaarten beschikbaar. Daar.
om: wilt u de lezing bijwonen. geel u
dan snel op. De (gratis) toegangskaar.
len kunnen worden besteld door te
schrijven naar de stichting Socrates.
Postbus 114.3500AC Utrecht. S.v.p. ver.
melden: Socrateslezing 19BB,naam en
adres en het gewenste aantal toe.
gangskaarten. In de eerste week van
december worden de kaarten u toege-
zonden.



DIALOOG TUSSENHUMANISTEN ENVATICAAN
OPENHARTIG HERVAT
Onlangs vond na 18jaar weer een
dialoog plaats tussen humanisten
en het Vaticaan. De katholieke de-
legatie bestond o.a. uit de kardina-

I len Paul Poupard en Godfried Da.! neeis.
Dehumanistische afvaardiging
werd geleid door de lHEU.voorzitter
Poul Kurrtz en Rob Tielman.

moor onder die van de geestelijke ge-
nootschappen dient te vallen. Het on-
derwijs dient voor te bereiden op parti-
cipatie aan een pluriforme demokratie.
De staat dient die pluriformiteit te res-
pekteren en mag nooit godsdienstige of
anti-godsdienstige normen opdringen,
maar moet daarentegen de gewetens-

vrijheid van individuen en groepen vei-
lig stellen.

Debeide delegaties toonden zich tevre-
den over de openhartige sfeer van de
besprekingen, en besloten de dialoog
voort te zetten. (RT)

40 JAAR VERKLARING VAN DE
RECHTENVAN DE MENS

! De bijeenkomst ging voornamelijk over
de scheiding van kerk en staat. Opmer-
kelijk was dal de vertegenwoordiging
van het Vaticaan zich duidelijk uitspwk
voor een onderscheiding tussen de ver-
antwoordelijkheden van enerzijdss de
staat en andenijds die van godsdiensti-
ge en levensbeschouwelijke instellin-
gen. Het werd betreurd dat de katho-
lieke kerk in het verleden die onder-
scheiding niet altijd in acht heeft geno-
men. Het vroege christendom vooraf-
gaand aan keizer Constantijn maakte
dat onderscheid duidelijk wel, en dit
werd door de katholieke delegatie ook
meer in overeenstemming geacht met
de bijbelse opvatting dat aan de keizer
moet worden gegeven wat des keizers
is. Humanisten en katholieken waren
het erover eens dat de overheid zodanig
randvoorwaarden moet scheppen dat
het godsdienstige levensbeschouwelijk
leven kan bloeien, maar dat de staat
noch de kerk zich op elkaars gebied
moeten begeven. Met zorg werd gerea-
geerd op de ontwikkelingen in de isla-
mitische wereld in de richting van een
islamisering van de wetgeving. Enmet
hoopwerd gesproken over de ontwikke-
lingen in Oost-Europa in de richting
van een godsdienstig en levensbe-
schouwelijk p1urealisme.

Op 10december is het veertig jaar gele-
den dat de Universele Verklaring van
de Rechten van de Menswerd aangeno-
men. De Verenigde Naties hebben die
datum daarom uitgeroepen tot Interna-
tionale Dag van de Rechten van de
Mens_Om op deze dag extra aandacht
te besteden aan het belang van het be-
vorderen van de mensenrechten is de
stichting..40 jaar Universele Verklaring
van de Rechten van de Mens" in het
leven geroepen. Gevormd door zes or-
ganisaties, waaronder de International
Humanist and Ethical Union (lHEUl,
Amnesty International en AIDA-Neder-
land, organiseert de Stichting een lan-
delijke manifestatie op IQdecember in
de Stadsschouwburg in Utrecht.
Op deze manifestatie wordt tot uitdruk-
king gebracht dat de Universele Verkla-
ring meer inhoudt dan alleen het recht
op vrijheid van meningsuiting. Het gaat
ook om het recht op voedsel, het recht
op werk, en diverse andere sociaal-eko-
nomische, bwgerlijk-politiekeen kultu-

rele rechten.
In de vorm van een soort symposium
wordt op de manifestatie een reeks the-
ma's gepresenteerd, waarin op de di.
verse mensenrechten wordt ingegaan.
Centraal staat daarbij de toekomst van
Nederland, de rol van Nederland in Eu-
ropa en de relatie Noord-Zuid.Op deze
dag is er in de Stadsschouwburg een
uitgebreide informatie-markt van men-
senrechtenorganisaties, een video-pro-
gramma en een tentoonstelling. Terwijl
in de ene zaal zal worden gedeballeerd
over de toekomst van diverse mensen-
rechten, zal er in een andere zaal een
kultureel programma zijn waar diverse
artiesten belangeloos aan mee werken.
O.o. Youp van 't Hek, het Nederlands
Danstheater en de Internationale
Nieuwe Scène zullen optreden. De toe-
gang is gratis.
Een programma-boekje kunt u bestel.
len bij de Stichting ..40jaar Universele
Verklaring", plo Boothstraat 6, 3512BW
Utrecht.

Uitgebreid werd stilgestaan bij de be-
scherming van de rechten van de mens.
Menbesloot om in de toekomst meer op
dit gebied samen te werken. Naar aan-
leiding van de diskussie over de rech-
ten van vrouwen, homoseksuelen en
ongehuwd samenlevenden, werd van-
katholieke zijde opgemerkt dot
niemand wordt gedwongen deel uit te
(blijven) maken van de kerk. Degenen
die deel willen uitmaken van de kerk
moeten zich ook aan de regels van die
kerk aanpassen. Omdat de kerk haar
visie niet via de staat opdringt aan an-
dersdenkenden, is er geen sprake van
schending van mensenrechten, aldus
het Vaticaan.

)r /1rNJ D,ó "eH ,fF"I:~-4&T
wrt-I1-RO/1 lUl Lrt:FI,; k:"R/;J?r #006--(,;,;/
Wtf-If"'-. A-,f.v' fil) .r TtRPT

Veelaandacht werd ookbesteed aande
godsdienstige en levensbeschouwelij-
ke vorming in het onderwijs. Beide de-
legaties achten het noodzakelijkdat het
onderwijs zo objektief mogelijk kennis
verspreidt over de verschillende gees-
telijke stromingen. Daarnaast hebben
de ouders en de leerlingen het recht te
kiezen voor godsdienstige of levensbe-
schouwelijke vorming die niet onder de
verantwoordelijkheid van de staat,
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HET MEER VAN PATZCUARO
LEEFTWEER
Anlenio Piza lacht breeduit. Over zich-
zelf wil de kleine Tarasco-Indiaan uil
Mexico alleen kwijl dat hij boer is en
een stuk land heeft bij het meer van
Patzcuaro. Hij wil het wel hebben over
dat meer, hij lijkt dan helemaal geluk-
kig. Want het water is al een stuk hel-
derder dan vroeger. Er zwemmen weer
vissen. zells op plaatsen waar vroeger
de zwarte drek van de stad binnen-
stroomde. En op de oevers schieten te-
midden van een netwerk van walletjes
jonge boompjes uil de grond.
Patzcuaro leelt weer en zal, als het oon
Antonie Piza en zijn organisatie OReA
ligt. nog veel mooier worden.

Zes jaar geleden leek de streek rond het
meer, dal tweehonderd kilometer ten
westen van Mexico City ligt. Ie verwor-
den tot een maanlandschap. De eens
bosrijke hellingen waren kaalgekapt
en het water was tot een open riool ge-
worden, waaraan de stad Patzcuaro da-
gelijks de onverdunde uitwerpselen
van 9(lOClO inwoners toevoegde. En te
midden van die troosteloosheid wilde
de regionale overheid onder gouver-
neur Salinos de Gortori, de tegenwoor-
dige president. een kerncentrale
bouwen.
Toen eindelijk, kwamen boeren, vissers
en andere oeverbewoners in aktie. Zij
verenigden zich in OReA (voluit Orga-
nizoci6n Riberena contra la Contami-
nación del LogoPatzcuaro) en maakten
zoveel stampei dat de overheid haar
plannen introk. Maar daarmee hadden
zij hun bestaanszekerheid nog niet te-
rug. De boeren zogen hun grond met
een tempo van duizenden kubieke me-
ters per jaar van de kale hellingen rich-
ting rivier verdwijnen. Vissers vingen
in het stinkende water allang niet meer
genoeg om van te leven. Het herstel van
de leefbaarheid rond het meer werd
hun volgende doeL

Eigen oplossing
Antonio Piza: "De overheid had daar
ook een plan voor, net zo grootschalig
als dat van de kerncentrale. Ermoesten
vier ultramoderne zuiveringsinstalla-
ties komen, waarvan het onderhoud al-
leen al honderdduizend dollar per in-
stallatie per jaar zou kosten - en daar-
mee was alleen nog maar het rioolwa-
ter gezuiverd. Wij hadden geen enkele
illusie dat daarvoor ooit geld zou komen
en hebben een eigen oplossing be-
dacht."

Die oplossing is minder hemelbestor-
mend, moor ingenieuzer dan de over-
heid ooit had kunnen bedenken: stenen
muurtjes, walletjes en rijshout, levende
wilgedammetjes en jonge aanplant
moeten het wegspoelen van aarde stop-
pen. Verder werd de loop van de rivier
die het rioolwater van de stad naar het
meer brengt, verlengd, zodat het water
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meer tijd heelt om zich te herstellen. En
in de bedding en monding van de rivier
werd een levend filter van planten en
een serie van houten en stenen kon-
struklies aangebracht die het water op-
nieuw van zuurstof voorzien.

Met een beetje geluk herstelt zo de na-
tuur zichzelf. Enmet veel medewerking
van de oeverbewoners. Het systeem
werkt alléén wanneer de mensen in de
stad en uit de achtentwintig dorpen
rond het meer zich een beetje "gedra-
gen". Minder hout verstoken, minder
viezigheid produceren. Omdat te berei-
ken overspoelt ORCAhen met boekjes,
strips en demonstraliebijeenkomsten.
Prijst een nieuw type fornuis aan dat
zestig procent minder brandstof ver-
bruikt, leert de mensen hoe ze zelf in
hun achtertuin een Fins kringlooptoHet
kunnen aanleggen dat geen water ge-
bruikt en niet loost in de rivier.

Geen loon
"Onze oplossingen kosten bijna niets",
zegt Antonio niet zonder trots. "Eén van
ons, die iets beter kan tekenen dan de
rest, heeft de plannen uitgewerkt.
We gebruiken het hout, de
planten en de stenen van
de streek. We voeren het
werk zelf uit en vragen
daarvoor geen loon,
alleen eten. De
vrachtwagens krij-

gen we van de omliggende gemeenten.
Die zien dat onze methode resultaat
heeft." Het geld voor de organisatie
komt van HIVOS.
"Dankzij die steun hoeven wij niet aan
te kloppen bij de regionale overheid,
waardoor we onze onafhankelijkheid
verliezen of worden overgeleverd aan
weer een nieuw grootschalig plan",
licht Antonio Piza toe. ORCA is inmid-
dels veel meer dan een aktiegroep voor
een schoner milieu. De organisatie is
ook een kommunikatiemiddel gewor-
den voor de mensen van Patzcuaro. Ze
verzorgt onder andere een wekelijks ra-
dioprogramma met traditionele muziek
van de regio en waarin uiteraard de
luisteraars op de hoogte gehouden wor-
den van de ontwikkelingen in de strijd
tegen de vervuiling. Antonio Piza: "We
proberen steeds meer mensen te berei-
ken, zodat ze niet meer zo makkelijk om
ons heen kunnen. Wij hebben net zo
goed het recht eisen te stellen en ge-
hoord te worden als de mensen die de
macht en het geld hebben."

Lin Tabak



HIVOS
JUBILEERT
OReA is slechts één van de bijna 300
HIVOS-portnerorganisaties in de derde
wereld. Overal. in Afrika, Azië en La-
tijns-Amerika, zijn zij het die zelf - met
financiële steun van HIVOS- projekten
uitvoeren. Dezezijn gericht op ekonomi-
sche verzeIlstandiging, scholing en
vorming, gemeenschapsontwikkeling
en organisatievorming. HIVOS kan die
steun geven uitloodsen van de Neder-
landse overheid en met geld dat ter be-
schikking is gesteld dOOl partikulieren
in Nederland. HNOSwerd in 1968opge-
richt om vanuit humanistische beginse-
len een strukturele bijdrage te leveren
aan ontwikkelingssamenwerking. In
dil jubileumjaar wordt een oproep ge-
daan lot meer sleun voor het humanisti-
sche ontwikkelingswerk (zie ook de bij-
gesloten folder). Om OReA en al die
andere organisaties hun belangrijke
werk te kunnen laten voortzetten. is vol.
gens HIVOSdie extra steun onmisbaar.

Jubileumviering HIVOS
Op zaterdag 26 november viert HIVOS
haar twintigjarig bestaan met een fees.
telijke bijeenkomst. Het programma
biedt een veelheid aan informatie over
HIVOSen haar aktivileiten door audio.
visuele presentaties. korte toespraken.
podiuminterviews, afgewisseld met La.
tijns'amerikaanse muziek. ruime pau.
zes voor informeel kontakt en bezoek
aan informatiestands.
Een prominente plaats wordt ingeno.
men door vertegenwoordigers van drie
partnerorganisaties uit Zimbabwe.
Honduras en India. Zij zullen vertellen

lover hun werk en hun relatie met
HIVOS. Verder aandacht voor twee
HIVOS.vrijwilIigers die net uil India te-

I
rug zijn. De bijeenkomst wordt besloten
met toespraken van o.a. minister Buk.
man en HIVOS.voorzitter JooP Koop-
man. Tol slot is er een receptie. Als u
aan deze dag wilt deelnemen, kunt u
zich bij HIVOSaanmelden. U ontvangt

: dan nadere informatie over hel pro-
gramma.
Zaterdag 26 november vanaf 11.30 lot
19.00uur:
Institule of Sociol Sludies
Badhuisweg 251. Den Haag

STUDIEBIJEENKOMST
LEVEN MET KANKER
Op dinsdag 15 november houdt de
KSGVeen middag over het onderwerp
..Leven met kanker". De klinisch psy.
choloog T. Staps zal een inleiding hou-
den. alsook prof.dr. M. de Vries. Er zal
ook met beide inleiders worden gedis-
kussieerd. Meet informatie: 080.442690.

KIJK MEE

METDE
HUMANIST

Kunst. televisie. fotografie. film. Het is allemaal om naar te
kijken. Onze ogen zijn dan ook de belangrijkse zintuigen
waarmee we de wereld om ons heen kunnen ervaren. We
kijken. observeren. nemen waar. proberen de werkelijkheid
te doorgronden. Voorveel mensen is kijken zo dé manier om
hun blik te verruimen.

HOEKIJKTU ENWATZIETU?
Het speciale kerstnummer van de Humanist dat half
decemberverschijnt. gaat helemaal over het
beeldverruimende kijken. (Vorigjaar hadden we het overde
beeldverruimende middelen lezen. schrijven en reizen). Wij
vroegen drie professionele kijkers naar de essentie van hun
vak: Akteur/schilder Jeroen Krabbé. fotografe Laura Samson
en regisseur Eric Oosthoek. Daarnaast in dit speciale
nummer natuurlijk weer veel columns. citaten. gedichten.
foto's. cartoons én natuurlijk publiceren wij weer reakties
van kijkgrage lezers!
Hoekijkf u; en wat ziet u? Hoe kijkt u naar kunst. wat voor
invloed heeft film of televisie op u (gehad)? En: wat ziet u in
uw medemens? Het zijn vragen waarop wij van uals lezer van
de Humanist graag antwoord willen hebben. Denkt u er eens
over na. zet het op papier en stuur het ons toe. Kies het facet
uit wot u het meeste aanspreekt en schrijf ons hoe
verruimend kijken voor u is.

De spelregels: Uwreaktie. visie. mening mog maximaal 350
woorden tellen. Graag getypi opsturen.l1lustratles zOQls
foto's zijn welkom. graag vermelden als u deze relourwilt
hebben. Uiter~ dinsdog 22november moet uw bijdrage in
ons bezit I1jn. derde inzendingen zal de redaktie drie
exemplaren van het boek "Met eigen ogen" van de fotograaf
Daniel Koning verlolen.

Uwreaktie sturen noor: Redaktie Humanist. Postbusll4. 3500
ACUtrecht. Veel suksesl

STUURUW REAKTIE
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Zou hel wenselijk en mogelijk zijn
een wettelijk verlol in te voeren om
dierbare verwanten praktisch en
emotioneel bij te staan aan het ein-
de van hun leven? Het idee daartoe
is in het verleden van verschillende
kanten gelanceerd. maar de uitwer-
king staat nog in de kinderschoe-
nen. Ook in het Humanistisch Ver-
bond gaan stemmen op dit initiatief
te steunen. Niet zo verwonderlijk
gezien de beginselverklaring waar-
in gesproken wordt over ..helpende
zorg voor de medemens om hem in
staat te stellen zich te ontplooien tot
een volwaardig bestaan in zeIlbe-
stemming .••Juist in de laatste le-
vensfase is zulke zorg van het groot-
ste belang. zowel voor de stervende
zeil als voor de naaste intimi. Vaak
bestaat wederzijds behoefte om de
laatste zorgen samen te kunnen de-
len. Het verlangen om dat thuis. in
de eigen vertrouwde omgeving. te
kunnen doen. wordt veel gehoord.

VERPLEEGVERLOF WENSELIJ
THUISZORG VAN DIERBARE r
De stilte rond de dood was vroeger veel
groter dan tegenwoordig. De stervende
werd weliswaar met veel verzorging
omringd, maar dat gebeurde vaak van-
uit een afstandelijke benadering. De
nadruk lag op hiërarchische verhoudin-
gen, gekenmerkt door bevoogding, loe-
zicht en bewaking. Niettemin was thuis
sterven heel gewoon. Dat kon ook ge-
makkelijk; veel vrouwen werkten nog
niet buitenshuis. burenhulp was van-
zellsprekend en het grotere kindertal
maakte een redelijke verdeling van de
extra belasting beier mogelijk dan in de
kleine gezinnen van nu; Verder vonden
de meeste mensen het geen bezwaar
om in nood sterk afhankelijk te zijn van
de eigen direkte leefomgeving. Vooral
dit laatsle is enorm veranderd. Zo vin-
den tal van oudere mensen dat zij onaf-
hankelijk moeten zijn van hun kinde-
ren. En ook veel volwassenen voelen
zich niet moreel verplicht om hun ou-
ders bij te staan als die ernstig ziek wor-
den. Wel bestaat de indruk dat mensen
meer bereid zijn om "geliefden" zoveel
mogelijk nabij te ûjn als deze in de laat-
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ste levensfase zijn. De intieme bindin-
gen in het privé-leven zijn sterker ge-
worden. ûj het dal ze meer dan vroeger
hun basis vinden in persoonlijke voor-
keur. Men kiest dus meer zélfzijn vrien-
den: openheid en eerlijkheid daarin zijn
toegenomen. De wens om zulke dierba-
ren persoonlijk bij te staan is daardoor
oprechter én sterker geworden.
Voor patiënten geldt dan nog dat vaak
het besef van sterfelijkheid is toegeno-
men. Zij willen duidelijkheid omtrent
hun situatie: wat is er precies aan de
hand en hoe liggen de kansen? Maar de
verwerking van al die informatie is nog
al eens een zware lasl die moeilijk is om
alleen te dragen. Het kunnen uiten en
doorpraten van gevoelens kan verlich-
ting brengen. Meestal is de vertrouwde
situatie thuis de beste plek om zo'n pro-
ces door te maken. Over en weer is er
dan ruimte om de laatste levensfase
zinvol te beleven.

Momenteel een gunst
De bereidheid om een zieke dierbare
zoveel mogelijk thuis hij te staan. isdus

loegenomen - met name in de laatste
levenslase. Ook de zieken zeil willen
vaak thuis zijn als zij overlijden. In de
praktijk kan dit op grote problemen
stuiten, omdat de persoon die steun wil
verlenen een betaalde baan buitens-
huis heeft. In een goede relatie met de
werkgever zal in de regel soepel wor-
den omgegaan met het gelegenheid ge-
ven tot verzorging. maar het blijft een
gunst die niel in alle werksituaties
wordt verleend. Pas wanneer het te laat
is, na de dood. geven CAO's recht op
enige dagen verlof.
Zou het niet beter zijn als juist daarvoor
de - wettelijke - mogelijkheid bestaat
om intieme naasten (ouders, kinderen.
partners) aan het einde van hun leven
bij te staan? Dit recht zou vergelijkbaar
ûjn met het ouderschapsverlof dat ou-
ders het recht verleent om lot maximaal
een half jaar na de geboorte de werk-
week lot de hellt terug te brengen. Het
recht op zulk verlof zou kunnen ingaan
wanneer een arts vaststelt dal een ou-
der. kind of levensgezel in stervensge-
vaar verkeert.



'OOR TERMINALE
ASTE

Over het belang omdit wettelijk te rege-
len. schreef de socioloogCas Wouters
in NRC-Handelsblad: "Door het de
naasten mogelijk te maken thuis of in
een ziekenhuis hun stervende man,
vrouw, kind. ouder of intieme vriend(inl
te helpen. kan aan een inte ns verlan-
gen van de stervende worden voldaan
en kunnen de naasten de betekenis die
deze voorhen heeft, tot uiting brengen.
Zo'n handelwijze kan niet alleen diepe
voldoening schenken alsook het rouw-
proces sterk vergemakkelijken, In veel
gevallen kunnen deze belangen beter
worden behartigd door een "verpleeg"-
verlof in de wetgeving op te nemen, De
instelling van zo'n verlof zou tevens de
kollektieve bekrachtiging vormen van
een manier van optreden die ieder per.
soonlijk als ideaal nastreeft en wel in
een situatie waarin iedereen terecht
kon komen. De mogelijkheid om van
een dergelijk verlof gebruik te maken
zou ookhet aantal noodgedwongen op-
namen in zieken- of verpleeghuizen
kunnen terugdringen, Maar bovenal
zou het een erkenning zijn van de bete-

kenis van intieme bindingen tussen
mensen onderling. zowel in hun privé-
leven als in het openbaar."

Behoorlijke besparingen
Het verlol waarover Cas Wouters het
heelt. zou inhouden dat mensen hun
dierbaren kunnen bijstaan zonder hun
baan te verliezen en zonder zich "ziek"
te hoeven melden. Daarbij is het denk-
baar dat omfinanciële redenen. slechts
een korte periode (bijvoorbeeld maxi-
maal drie weken) gewoon doorbetaald
verlolmogelijk is. Maar daarna, als een
langere periode nodig blijkt, onbetaald
verlofvoorbijvoorbeeld halve dagen tot
maximaal een half jaar. De kosten van
zo'n nieuwe voorziening zouden ookaf-
gewogen kunnen worden tegen de beo
sparingen in de sfeer van zieken- en
verpleeghuizen. Uit onderzoek blijkt
dat deze besparingen behoorlijk kun-
nen oplopen. Eén maand verpleging in
een zieken- of verpleeghuis komt al
gauw op tienduizend gulden, Datweegt
zeker op tegen de kosten voor thuis-
hulp,

Een onderzoek van het Sociaal en Cul-
tureel Planbureau (1986)op het terrein
van de thuiszorg bevat eveneens argu-
menten voor het "verpleeg"-verlof als
broodnodige aanvulling op het be-
staande voonieningenpakket. Het stelt
dat het beleid in de publieke sektor er
vanuit gaat dat de professionele zorg
aanvullend is op de informele zorg ge-
boden doorde personen in de omgeving
van de hulpvrager. Uit de bevindingen
blijktdat deze gedachte is gerechtvaar-
digd. Van degenen die behoefte had-
den aan huishoudelijke hulp. bleek het
merendeel die hulp te krijgen van huis-
genoten. familie, buren ot vrienden en
slechts een derde van de gezinsverzor-
ging. Tochzijn de grenzen van de huis-
houdelijke sektor al gauw in zicht. Zo
zijn de mogelijkheden van informele
hulp inzake een intensieve thuisverzor-
ging beperkt. omdat de offersvoorhuis-
genoten, kinderen, vrienden en buren
te hoog blijken te worden. De afhanke-
lijkheid wordt ook als een bezwaar ge-
voeld door de betrokkenen, terwijl het
netwerk van de huishoudelijke kring al

jarenlang inkrimpt als gevolg van ge-
zinsverkleining en mobiliteit. Naarstig
wordt gezocht naar initiatieven. zowel
van semi-publieke als van commerciële
aard, die een ontlasting voor het pu-
blieke systeem kunnen bieden."

Reële mogelijkheid voor 20%
In de praktijk zijn het vooral gehuwde
mannen onder de 65 jaar die thuis ver-
zorgd worden als zij, vaak ten gevolge
van kanker. hun levenseinde zien nade-
ren. Vooralechtgenotes en dochters ne-
men de verzorging op zich, vaak onder-
steund door de wijkverpleging. Voor
heel veel patiënten is een dergelijke si-
tuatie niet weggelegd. eenvoudig om-
dat er geen mogelijkheden zijnofomdat
zij het niet willen. Bij de helft van het
aantal sterfgevallen gaat het alom
mensen boven de 75jaar - hun thuissi-
tuatie (vaak alleen of met eveneens
hoogbejaarde partner) laat moeilijk
verzorging ter plaatse toe. En uit een
recent onderzoek, gedaan in Nijmegen.
bleek dot de wens omthuis te sterven is
toegenomen, maar dat in de praktijk
hooguit 20%van alle stervenden hun
laatste levensfase zo doormaken dot
verzoraina thuis een reële mogelijkheid
is. In juist die gevallen zouden er voor
een werknemer met een voste betrek-
king geen belemmeringen moeten zijn
om de stervende naaste bij te staan.

Verpleegverlof in de politiek
Inde Tweede Kamerwerd al in 1984een
VVD-motieaanvaard om de mogelijk-
heden voor ,_verpleeg"verlof nader te
onderzoeken door advies te vragen aan
de Nationale Raad voor de Volksge-
zondheid en de Sociaal Economische
Raad. In 1986bracht Margreet Kamp
haar motie opnieuw onder de aandacht
tijdens het kamerdebat over de begro-
ting van volksgezondheid (WVC).Zij
suggereerde met name om "de sociale
partners te bewegen in de CAO-onder-
handelingen hiervoor mogelijkheden te
kreëren". In haar motie zat de suggestie
om daarbij gebruik te maken van het
stelsel van roostervrije dagen. In het
kader van de "zorgzame samenleving"
sloeg deze gedachte eveneens aan bij
het CDA. dat in zijn rapport "Zorgver-
nieuwing door struktuurverandering"
(1987)stelde: "Indien bij het arbeids.
voorwaardenoverleg het onbetaald
partnerverlof wordt geïntroduceerd,
valt zelfs een versterking van het zorg.
zame vermogen van huishoudens te
verwachten. die gelijk opgaat met de
verdere emancipatie van mannen en
vrouwen", Dit laatste is overigens nog
de vraag, omdat juist de aanvullende
verzorging in de huishoudelijke sleer
het grootste knelpunt is.
Wemoeten trouwens nog afwachten ol
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ook mannen in ruime mate gebruik zuI-
len maken van een eventueel wettelijk
ingestelde mogelijkheid omverlofop te
nemen.

Recht, geen plicht
Hoewel de idee van "verpleeg"verlof
veel mensen zal aanspreken, zijn een
aantal kritische kanttekeningen even-
eens op zijn plaats. Uiteraard goot een
dergelijke nieuwe sociale voorziening
geld kosten, en zal een wettelijk inge-
voerd verlof bedrijven en instellingen
voor problemen plaatsen. In veel funk-
ties is niet eenvoudig een lijdelijke ver-
vanging te regelen; dat wreekt zichmet
name naarmate het verlof langer zal
aanhouden. En vanuit psychologisch
oogpunt kan het zozijn dat doorwerken
(ol is het moor ten dele) ook z'n voorde-
len kan hebben: als psychisch tegen-
wicht voor de situatie "thuis". Termina-
le thuiszorg vereist verder een hoge in-
zet en is zowel lichamelijk als geestelijk
een zware belasting. Deverzorgingspe-
riode mag daarom niet te long duren.
Een wettelijk verlof kan ook hoge ver-
wachtingen wekken bij de zieke: Bij-
voorbeeld ouders die het "vanzelfspre-
kend" vinden dot hun kinderen vrijaf
nemen, terwijl deze laatsten er mis-
schien niet voor voelen of het niet aan-
kunnen. Hetmoet daarom duidelijk zijn
dot verpleegverlof een recht kon zijn,
geen plicht. Ermoet dus van weerskan-
ten behoefte aan zijn.

Zoals bij aUe sociale voorzieningen is er
dan ook nog het risiko van misbruik.
Zwangerschap is gemakkelijker vost te
stellen don het eindstadium van een
zieke. Er zal dus een kontrolerend arts
aan te pas moeten komen; en ook dat
kostgeld. Dewijkverpleging zoueen rol
kunnen spelen in het vaststellen van de
mogelijkheden en behoeften aan aan-
vullende thuisverpleging.
Wie stelt verder vast welke intieme
naaste in aanmerking komt voor het
verpleegverlof. als zich meerdere kan-
didaten aandienen? Maar meestal re-
gelt zich dot vanzelf. eventueel in over-
leg met de huisarts en wijkverpleging.
Metname als het ziekteproces lataal op
zijn eind loopt, is het vaak verstandig
de intensieve zorgovermeerdere perso-
nen te verdelen. Of er wordt een beroep
gedaan op aanvullende voorzieningen
die in toenemende mate worden aange-
boden: op tal van plaatsen worden
stichtingen terminale thuiszorg opge-
richt. Ook gaan kruisverenigingen en
gezinszorg steeds meer geïntegreerd
samenwerken. En ziekenhuizen doen
steeds vaker een beroep op deze hulp-
verleningsorganisaties in de eerste lijn
om het verblijf in het dure ziekenhuis-
bed zo kort mogelijk te houden.
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Er blijven dus vragen die eerst beant-
woord moeten worden, voordat een
wettelijk "verpleeg"verlof zou kunnen
worden ingevoerd.
Inmiddels heeft de regering aan de
Stichting van de Arbeidgevraagd te be-
vorderen dat werkgevers- en werkne-
mersorganisaties in hun centrale CAO-
overleg op dit gebied iets regelen. De
Stichting van de Arbeid heeft de zaak in
studie en behandelt deze kwestie in het
bredere kader van bijzondere verlofre-
gelingen bij "kalamiteiten" -daaronder
vallen ook zaken als ouderschapsver-
lof. adoptie. ziekte van partner en
schoolgaande kinderen en zelfs studie.
In het parlement is onlangs een wets-
voorstel ingediend over het ouder-
schapsverlof. De behandeling daarvan
zal zeker een jaar gaan duren.
Ook de vakbeweging heeft de kwestie
in studie. De opvalling van de FNVis
dat werknemers bij kalamileiten altijd
in de gelegenheid moeten worden ge-
steld om thuis orde op zaken te stellen,
ongeacht hoe long dat dan duurt. In en-
kele CAO's is wat dit betreft iets gere-
geld, maar altijd meteen maximumvan
enkele weken per geval. In sommige
Europese londen is dat gunstiger gere-
geld en de FNVverwacht met het oogop
1992(eenwording Europa) dat de situa-
tie in Nederland in dit opzicht beter zal
worden.

BertBoelaars

Het hoofdbestuur bereidt een pu-
bliek standpunt voor over het wette-
lijk verlof bij het einde van een le-
ven. Leden die naar aanleiding van
dit artikel hun instemming, afkeu-
ring enJof kritische kanttekeningen
kenbaar v.:illen maken, wordt
vriendelijk verzocht schriftelijk te
reageren_ Umoet dan vóór 1januari
1989reageren en uw reakties sturen
naar: Hoofdbestuur Humanistisch
Verbond, Postbus 114. 3500 AC
Utrecht.

Noten:
I. Thuis sterven: een onvervulbare

laatste wens?
NCGV-reeksnr. 21, sept. 1980.

2. Aanvullende terminale zorg, een be-
hoefte-onderzoek.
In:Medisch Contact, 26.2-1988.

OUDERSCHAP
GEEN ALLEEN-
RECHT VOOR
HETERO-PAREN
HetHumanistisch Verbondkeert zich te-
gen de opvatting dot ouderschap zou
zijnvoorbehouden aan hetero-paren. In
de notitie "Kunstmatige Bevruchtingen
Draagmoederschap" geven de minis- •...
ters Brinkmanen Korthals Altes uitslui-
tend aan hetero-paren het recht op ge-
bruik van kunstmatige voortplantings-
technieken en In VitroFertilisatie (rea-
geerbuisbevruchting). Opvallingen
van vergelijkbare oord stonden eerder
in het rapport "Zinvol Leven" van het
Wetenschappelijk Bureau van het CDA.

HetHVvindt dat mensen het recht heb-
ben zelf zin en vorm te geven aan het
eigen bestaan, met respekt voor het
zelfbeschikkingsrecht van anderen.
Vanuit dit beginsel mogen mensen zelf
beslissen of zijal dan niet relaties wen-
sen aan te gaan met anderen en welke I
vormzij aan die relaties wensen te ge-
ven. HetHVstreeft naar gelijke behan-
deling van onderling vergelijkbare sa-
menlevingsvormen, ongeacht geslacht
of seksuele c.q. relationele voorkeur.
De overheid moet zich zoveel mogelijk
onthouden van maatregelen die be-
paalde leefvormen bevoordelen boven
andere. Indien mensen kiezen voor ou-
derschap mag de overheid daarvoor
geen belemmeringen opwerpen op
grond van seksuele voorkeurofleefsitu-
atie van betrokkene(n}.De stelling dat I
kinderen van homo of lesbische paren
ol alleenstaande ouders geschaad WOI-
den in hun ontwikkelingsmogelijkhe-
den lijkt uit te gaan van een moralise-
rend waardeoordeel. Dat vindt echter
geen bevestiging in objektieve onder-
zoeksresultaten.
HetHVis met de Raad voorhet Jeugdbe-
leid en de Emancipatieraad van me-
ning. dat verantwoord ouderschap in
elke leefsituatie kan voorkomen. Geen
enkele vorm van ouderschap mag al-
leen op grond van de relatievorm waar-
in deze zich voordoet onverantwoord
worden genoemd.

Ethische doordenking van een vraag-
stuk als de toepasbaarheid van nieuwe
voortplantingstechnieken juicht het HV
toe. In humanistische kring is deze the-
matiek eveneens onderwerp van stu-
die. Maar het HVverzet zich tegen uit.
sluiting van bepaalde "groepen" men-
sen (homo-paren, ongehuwden en al-
leenstaanden) van het recht op adoptie
of op nieuwe voortplantingstech-
nieken. Dot is in strijd met artikel 1van
de Grondwet (verbod op diskriminatie).
Het is bovendien niet op grond van enig
wetenschappelijk onderzoek te recht-
vaardigen.



EEN BEETJEDEPRESSIE KOMT
IEDEREEN WEL EENS AANWAAIEN
Herfst. dus de tijd van de depressies is weer aangebroken. Geen leuk onderwerp-
de hoofdredakteur raadde hel mij af - maar misschien daarom juist tijd om het er
eens over te hebben.
Ikzelf kan me mijn eerste depressie nog goed herinneren. Ikwas 32en volgde een
kursus boekhouden. waarbij we veel huiswerk opkregen. Ik snapte niets van de
Bommen en werd steeds paniekeriger en later depressiever. Ik werd met de neus
gedrukt op mijn onvermogen tot rekenen en logisch nadenken. Mijn stemming
daalde en ik kwam tot niets meer. Dagen heb ik somber boven mijn boekhoudboe-
ken zitten suffen zonder in staat te zijn uit de piekerspiraal te komen. Dedepressie
klaarde heel plotseling op toen iemand me opbelde en me toevertrouwde ook niets
van boekhouden te snappen.
Daarna heb ik nog verscheidene depressieve toestanden meegemaakt. Soms
onverklaarbaar. soms na een vervelende ervaring of een nare opmerking. Ze
gingen "vanzelf" ook weer over. hoewel een toevallig telefoontje van een bevriend
iemand soms wonderen deed. Wat me bij die depressieve gevoelens opvalt is dat
er ook altijd lichamelijk iets aan de hand is. Wat is een depressie eigenlijk. hoe
komt ze tot stand en wat is er eventueel aan te doen?

Albert Nieuwland

De Amster~ -mse zenuwarts Anna Yali
heelt er ee •. boekje aan gewijd (Anna
Yali: Depressie. van wanhoop tot hoop,
uitgeverij Kok. Kampen 1988. f 24.90).
De woorden depressie en gedepri-
meerdheid zeggen het al: het gaat om
een toestand waarin mensen gedrukt
en neerslachtig gestemd zijn. In dit op-
zicht lijkt een depressie op verdriet.
Verdriet komt na verlies: verlies van
een partner, werk, gezondheid ol toe-
komstverwachting. Na een verlies komt
meestal een verwerrking op gang: het
rouwproces waarin mensen via ver-
schillende fasen, van o.a. ontkenning
en opstandigheid. uiteindelijk tot aan.
vaarding komen. Ze hebben dan hun
gemis "verinnerlijkt", hunkeren en zoe-
ken niet vergeefs naar het verlorene,
maar herinneren het zich slechts van
tijd tot tijd. De vrijgekomen energie kan

• besteed worden aan een nieuwe
oriëntatie in het leven en bijdragen aan

een verdere ontplooiing en verrijking
van de persoonlijkheid.
Bij een depressie is het verdriet ver-
stard. Er is geen dynamiek, geen ver.
werkingsproces. Mensen raken over-
meesterd door hun eigen naar binnen
gerichte agressie. Ze kruipen het liefst
in bed en raken in zichzelf opgesloten.
Net als verdriet kan een depressie een
bepaalde oorzaak of liever gezegd aan-
leiding hebben (de reaktieve depres-
sie). Maar ook kan de innerlijkeoorzook
binnen de persoon liggen (endogene
depressie) of een lichamelijke oorzaak
hebben. Aderverkalking bijvoorbeeld
kan de oorzaak zijn van zo'n somatische
depressie.
Het verschil tussen verdriet en depres-
sie is dat bij de tweede allerlei onver-
werkte en nare jeugdervaringen mee-
spelen. Een veel voorkomend jeugd.
trauma is het gevoel in de steek gelaten
te zijn. Deze zogeheten verlatingsangst

is één van de belangrijkste faktoren die
leiden tot depressies. Bijvoorbeeld na
een verhuizing. emigratie of het verlies
van een naaste. Bij zware depressies
kunnen mensen het kontakt met zichzelf
en met de werkelijkheid om zich heen
verliezen; wanen en hallucinaties zijn
er het gevolg van. Bij de manisch-de.
pressieve psychose wisselen depres-
sies zich periodiek af met toestanden
van grote energie en van overdreven
geluksgevoel. Bij deze zware vormen
van depressie is psychotherapie aan-
gewezen. waarbij anti-depressiva een
waardevol hulpmiddel zijn - maar ook
niet meer. Bij "normale" depressieve
toestanden wordt vooral van de omge-
ving veel rust en geduld verwacht. En
vooral begrip; de omgeving denkt vaak
ten onrechte dat zij de oorzaak van de
depressie is. Soms is het goed dat er
grenzen worden getrokken. Iemand die
eigenlijk depressief is maar zich flink
voordoet Lomdat het op het werk niet
kan"), of iemand die in een manische
depressie verkeert. kan vreemd doen en
zichzelf en zijn omgeving onnodige
schade berokkenen. In het bedrijfsle-
ven zijn hier talloze voorbeelden van te
geven.
Anna Yali heeft een heel informatief
boekje geschreven, waar iedereen wel
wat van zichzelf in zal herkennen. Wel
wordt volgens mij de depressie teveel
behandeld als een ziekte die genezen
moet worden - begrijpelijk overigens
vanuit het standpunt van een zenu.
warts. Mij lijkt dat er een heel graduele
overgang is tussen ziek en gezond. Wil
men toch van ziekte spreken, lijken de-
pressies me in de orde van grootte te
liggen van verkoudheid en griep,
ziekten die nu eenmaal bij ons gewone
leven horen maar bij komplicaties wèl
gevaarlijk kunnen zijn. Ook heeft Anna
Yali te weinig aandacht voor de sociale
en kulturele kontext. Mensen kunnen
bijvoorbeeld depressief worden omdat
ze niet kunnen voldoen aan de ver-
wachtingen van de groep waartoe ze
graag gerekend worden. En onze hele
prestatiegerichte maatschappij is na-
tuurlijk nogal depressie-stimulerend!
Jammer ook dat de schrijfster nauwe-
lijks aandacht besteedt aan de relatie
tussen depressie en levensbeschou-
wing. Het calvinisme met zijn begrip
van erfzonde kan immers depressies
oproepen. En het humanisme zou anti-
depressief kunnen werken door toe te
geven dat depressie nu eenmaal tot de
condition humaine behoren. Het is niet
alleen onze maatschappelijke taak ze
draaglijk te houden, maar we kunnen er
ook van leren dat we het leven niet kun-
nen dwingen. We zijn méér (of- afhan-
kelijk hoe we het bekijken en beleven-
minder) dan louter wil, bewustzijn en
geestkracht.
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WIJ HEBBEN HIER EEN
UITSTEKENDE DOMINEE DIE

ZICH HEELALGEMEEN OPSTELT,.
ZEIDEN DIREKTEUREN "

VAAKTEGEN ME

DOOR ELS VAN THIEL

Heleen Viehon nam
afscheid van ZVB.

dienst humanistische
geestelijke verzorging

t ~ ..
- '"I--.l •, -~

Het leClm ZVBmet de vertrekkende Heleen Viehoff. Van links naar rechts: MariQnne vc
Viehoff, Pam Hobbelman. Heleen Kromhout. JooP floksira en Amold Hogers
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Praten met Heleen Viehoff is praten over alle aspekten van
mens-zijn. Maar vooral over humanistische geestelijke verzor-
ging. want daar heeft ze zich de laatste zeven jaar krachtig
voor ingezet als één van de koördinatoren van de HV-Dienst
Geestelijke Verzorging in Zieken-. Verpleeg-. en Bejaarden-
huizen (ZVB).Op I oktober ging ze in de VUT.Net hersteld van
een ernstige ziekte en kort geleden in een nieuw huis in
Amsterdam. begint voor haar een nieuwe levensfase. Toen
Heleen in 1981startte waren er zo'n vijftig raadslieden aktief
in dit werkveld. bij haar vertrek zijn dat er ongeveer tachtig.
Een suksesverhaal? Nee. veel meer een verhaal van vallen en
opstaan. Van pioniers en mijlpalen. vooroordelen. onwillige
heren en moeizaam bevochten plaatsen in de gezondheids-
zorg.

Eenziekenhuis is verantwoordelijkvoor
de totale zorgvan de patiënt. Geestelij-
ke verzorging is een onderdeel van die
totale zorg. Zo luidt sinds 1974in het
kort de officiële visie van de Nationale
Ziekenhuisraad. Geestelijke verzor-
ging werd van oudsher vrijwel uitslui-
tend gegeven door konlessionele wer-
kers: de dominee ol de pastoor. Elke
plaats voor een humanistisch raads-
man ol raadsvrouw diende te worden
bevochten doorveel. veel te praten. nog
meer geduld en een overdosis aan tact.
Waarom is het vooreen zieke ol oudere

rf.Beovan Berkel.Heleen

zo belangrijk om te kunnen praten met
iemand van de eigen levensovertui-
ging?
Heleen Vieholf: .,Inmoeilijke situaties
kan het een steun zijn als je je heel dui-
delijk bewust bent van je levensovertui-
ging. Ziekworden, in een zieken- ofver-
pleegtehuis opgenomen worden, een
operatie moeten ondergaan, dat zijn in-
grijpende gebeurtenissen die je beter
kunt verwerken als je ze een plaats kunt
geven in je leven. Een levens- of ge-
loofsovertuiging heeft alles te maken
met de manier waarop je naar jezelf
kijkt. met de manier waarop je mei le-
ven, ziekte en dood omgaat. Je kunt er
dan niet langer omhëën."
Als patiënt vraag je je af: wat moet ik
met wat me nu overkomen is? Is er al
eerder zoiets in mijn leven gebeurd?
Hoeging ik er toen mee om? Is dat mijn
manier van reageren? Soms kan de pa-
tiënt door deze gesprekken een levens-
lijn, een rode draad pakken en daar
steun aan ontlenen: dit is mijn manier
van reageren, dit hoort bij me en zowil
ik het."

Heleen zelf was niet lang geleden nog
erg ziek. Ze had kanker. "Toen is mij
eens te meer duidelijk geworden hoe
steunend en helpend het is als je in zo'n
situatie kunt praten met iemand die op
één lijn zit. Dat is precies wat ik al die
jaren steeds weer opnieuw tegen ieder-
een heb gezegd, nu ervaarde ikhet aan
den lijve. Als zoiets je overkomt, is het
onontkoombaar dat je gaat nadenken.
Omverder te kunnen, moet je tochweer
een zekere mate van harmonie met je-
zelf vinden. Juist dan is het belangrijk
dat je wéét hebt van je levensovertui-
ging. Dat je in die fase van je leven kunt
praten met iemand die erin getraind is
die duidelijkheid naar boven te halen.
Wat er voormij in het humanisme altijd
heeft uitgesprongen is het uitgangs-
punt van leven met onzekerheid. Ik
weet immers niet wat er morgen, de vol-
gende week ol over een jaar met me zal
gebeuren. Tijdens mijnziekte drong die
onzekerheid zich heviger op dan ooit
tevoren. Wat betekent het om onder
ogen te moeten zien dat je misschien
over een jaar niet meer zult leven? Hoe
kun je daarmee verder? Daarover pra-
ten met iemand die je vertrouwt en die
wat levensovertuiging betreft opdezelf-
de lijn zit. dat is voor mij de kern van
geestelijke verzorging."

Geen rode loper
Heleen was zelf raadsvrouw. Op haar
achtenveertigste is ze de opleiding
gaan volgen aan het Humanistisch Op-
leidingsinstituut. AI snel vond ze daar-
na een baan in een verpleegtehuis. In
1974bepaalde de overheid dal er een
vastgesteld bedrag voor geestelijke
verzorging in de bedprijs moet worden
doorberekend. Dit betekent dat vrijwel
alle inwoners van Nederland via een
ziekenfonds of partikuliere verzekering
meebetalen aan de geestelijke verzor-
ging die een ziekenhuis in haar totale
pakket aanbiedt. Dit betekent echter
niet dat er ook in iedere instelling voor
gezondheidszorg sprake is van een plu-
riform aanbod van geïntegreerd wer-
kende geestelijke verzorging. Besturen
en direkties rollen nog lang niet altijd
de rode loper uit voorde humanistische
raadslieden. Vooroordelen? Heleen:
"Veel meer een diep gewortelde, op-
rechte overtuiging. Konfessionelen me-
nen dat zij iets brengen - de boodschap
van Christus - dat voor álle mensen
waardevol is. Vanuit die optiek kan
men zichmoeilijkvoorstellen dat huma-
nisten iets aan te bieden hebben dat
even waardevol is. Wij kunnen ons 01-
vragen waar ze de pretentie vandaan
halen. Alsof niet van oudsher andere
waarden dan de christelijke voor grole
groepen mensen van doorslaggevende
betekenis zijn... "Zokreeg Heleen eens
van een vastberaden direkteur te horen:
"Ik vermag niet de meerwaarde in te
zien van humanistische geestelijke ver-
zorging boven de godsdienstige."
Een beter argument vóór een pluriform
aanbod is nauwelijks denkbaar, zegt ze
met uitroeptekens in haar stem. Prakti-
sche bezwaren, vooral van budgettaire
aard, spelen natuurlijk ook vaak een
rol. Maar volgens Heleen is er nog een
groter obstakel voor humanistisch
geestelijke verzorgers. "Wij hebben
hier een uitstekende dominee, zeiden
direkteuren vaak tegen me; hij stelt zich
heel algemeen op en heelt een uitste.
kend kontakt met niet-godsdienstigen.
Alshij met ze praat laat hij Godgewoon
weg. Wij hebben echt geen behoelte
aan nog iemand. Als je zo'n mening
hoort. ga je proberen de opvatting te
ontzenuwen dat een geestelijk werker
"algemeen" zou kunnen zijn. Het alge-
mene karakter staat juist haaks op ech-
te geestelijke verzorging. Die dominee
of pastoor laat in zijn gesprekken dus
dat weg wat van essentieel belang voor
hemzelf is. Daarmee ontneemt hij de
patiënt de gelegenheid te ontdekken
waar die zelf staat, wat voor hem we-
zenlijke waarde heelt."
Moeteen geestelijk verzorger dan kleur
bekennen? Heleen: "Dat vind ikwel. De
patiënt ofbewoner legt zijnziel op tafel;
hij heelt er op z'nminst recht op te weten
tegen wie hij praat, Uit respekt en als
toetssteen voorde ander kan de geeste-
lijk werker zijn eigen waarden en
oriëntatiepatroon inbrengen, het aan
de ander overlatend ol hij op dezelfde
golflengte zit. Geestelijke verzorging
heelt een rechtstreekse lijn met de le-
vensovertuiging. Diekun je niet zomaar
weglaten, daar moet je op aan te spre-
ken zijn," •••
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Wat betekent het om onder ogen te zien dat je
misschien over een paar jaar niet meer zult
leven? Daarover praten met iemand die je ver-
trouwt en die wat levensovertuiging betreft OP
dezelfde lijn zit, is voor mij de kern van geeste-
lijke verzorging.

Maatschappelijk werkenden zeggen
vaak dat zij ook geestelijk werk doen.
Voor de buitenstaander lijkt het moei-
Hjk te onderscheiden. Beide beroeps-
groepen hanteren het gesprek als
"werkmateriaal".
Heleen: ,.In de praktijk kan het op het-
zelfde neerkomen, moor geestelijk wer-
kers zijn toch voor iets anders inge-
huurd. Een voorbeeld ter verduidelij-
king. Op de oncologische afdeling van
een ziekenhuis bestaat het werk van zo-
wel een maatschappelijk werker als
een humanistisch raadsman of -vrouw
vaak voornamelijk uit luisteren. Door
de patiënten de gelegenheid te bieden
om te praten, kande eerste paniek weg-
vloeien en worden de ervaringen hand-
zamer en overzichtelijker. Tot zover ga
je op dezelfde manier te werk."
Demaatschappelijk werker slaat daar-
na waarschijnlijk toch een andere weg
in. Hij is meer gericht op het funktione-
ren van de kliënt binnen het systeem
van zijn relaties. Hoe is de verhouding
met anderen? Hoe redt de kliënt het in
de samenleving? Maatschappelijk wer.
ker en kliënt proberen oplossingen te
vinden voor bestaande problemen. De
nadruk ligt op veranderingsprocessen.
Heleen: "Degesprekken die je als gees-
telijk verzorger voert. hoeven niet recht-
streeks naar een oplossing te leiden.
Vanuit een andere deskundigheid en
een verschillende gerichtheid ontstaat
ook een ander kontakt. Je plaatst de er-
varingen van ziek-zijn,afhankelijk-zijn
en angst voor de dood tegen de achter-
grond van de levensovertuiging. Jepro-
beert ze uit te tillen boven het moment
van nu. De geestelijke verzorger dient
als het ware een "vrijplaats" te zijn, de
kliënt kan alles kwijtaan hem ofhaar."
Ze wijst erop dat een geestelijk ven:or-
ger slechts op organisatorisch gebied
verantwoording schuldig is aan de in-
stelling, op inhoudelijk terrein ligt erde
lijn naar het HV.Er is weinig fantasie
voor nodig om je voor te stellen dat dit
knelpunten kan opleveren in de dage-
lijkse praktijk van de humanistisch
geestelijk werker.

Eenzwaar beroep
..Het koördinatorschap van ZVB,waar
de zieken- en verpleeghuizen speciaal
tot mijn werkterrein behoorden, was
zwaar. Zoals trouwens zoveel banen bij
het HV.En don heb ik het nog niet over
het pionierswerk dat bijvoorbeeld Kees
van der Hulle heeft verricht. Van hem
heb ik veel geleerd. Het werkveld op-
bouwen, initiëren, proberen een plek te
veroveren, kontakten onderhouden met
de HV-afdelingen en inhoudelijke on.
dersteuning bieden aan de raadslieden
in de verschillende instellingen voor
gezondheidszorg. Het is allemaal nog
betrekkelijk jong."
Bijde benadering van besturen en di-
rekties in de gezondheidszorg - "een
aanslag op je geduld" - komt voorZVB
nog een extra moeilijkheid om de hoek
kijken. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
de werkvelden justitie en defensie die
te maken hebben met slechts één minis-
terie, zijn instellingen voor gezond-
heidszorg autonoom; het zijn allemaal
kleine koninkrijkjes. Of er wel of niet
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een plaats komt voor een humanistisch
geestelijk werker, is vooreen groot deel
afhankelijk van de levensbeschouwe-
lijke achtergronden van de afzonderlij-
ke besturen en direkties en van hun in-
zicht in het belang van een veelvormig
aanbod van geestelijke verzorging. He-
leen kan smakelijk vertellen over de
triomfen en nederlagen bij het bewer-
ken van deze - voor het grootste deel -
heren. Erzijn in de loop van de tijd veel
plekken gekreëerd. Bijna altijd was het
voorde eerste keer dat het team geeste-
lijke verzorging werd aangevuld met
een humanist. Dat is één van de rede-
nen dat het beroep van geestelijk ver-
zorgervanuit het HVzo'nzware baan is.
"Het gaat om intensieve persoonlijke
kontakten, daarbij moet je zien te inte.
greren in de instelling, moet je probe-
ren betrokken te raken bij het beleid en
de opleiding voor zover het gaat om de
geestelijke aspecten en moet je zorgen
je inbreng te krijgen bij de ethische
vraagstukken die er in huis spelen.
Soms kom je in gesprekken met pa-
tiënten verrassend snel bij de kern, an-
dere keren kom je niet toe aan het pra.
ten over de geestelijke component. Je
hebt soms veel tijd nodig om kennis te
maken en een vertrouwensband op te
bouwen. Het kan voorkomendat de pa-
tiënt alweer naar huis is tegen de tijd
dat je aan een diepgaander gesprek toe
bent. Bovendien wordt er extra op je
gelet. je gaat samenwerken met kolle-
ga's voor wie de humanistisch geeste-
lijk werker soms nog een onbekend fe-
nomeen is. En je probeert een vertrou-
wensband op te bouwen met artsen en
verpleegkundigen. Die zitten meestal
niet echt op je te wachten. "Wijrennen
ons te pletter en jullie zitten rustig aan
dot bed, en dan moeten we ook nog tijd
vrijmaken om te vertellen hoe het met
de patiënt gaat", is een verzuchting die
vanuit de optiek van de verpleegkundi-
ge wel invoelbaar is. Het winnen van
vertrouwen kost soms jaren, maar is het
eenmaal gelukt, dan kan er een voor
alle partijen vruchtbare samenwerking
ontstaan."

Behoefle-krilerium
Heleen Viehoflis bij de Dienst ZVBop-
gevolgd door Heleen Kromhouten JooP
Flokstra, beiden met een part-time
dienstverband. Het team bestaat verder
nog uit hoofd van dienst Marianne van
der Schooi, koördinator voorde geeste-
lijke verzorging binnen de HSHBen an-
dere verzorgingshuizen Pam Hobbel-
man, secretariaatsmedewerkster Beo
van Berkel en projektfunktionaris Ar-
nold Hogers.
Het team ZVBzal in de nabije toekomst
gekonfronteerd worden met interessan-

te ontwikkelingen. Onlangs heeft de
kommissie-Hirsch Ballin een rapport
uitgebracht waarin staat dat een pluri-
formsamengesteld aanbod van geeste-
lijke verzorging een integraal onder-
deel hoort te zijn van het basispakket in
instellingen van ZVB.De overheid be-
hoort naast de aandacht voor de licha-
melijke, psychische en sociale aspek-
ten. ook de levensbeschouwelijke as-
pekten - die immers even essentieel
zijn voor het welbevinden van de mens
- wettelijk als instellingsaktiviteit te
waarborgen. Het rapport van de kom-
missie-Hirsch Hallin spreekt van een
"behoefte-kriterium". Daarmee wordt
de manifeste behoefte bedoeld die door
kJiënten zelf wordt geuit. Aan de hand
daarvan wordt de geestelijke verzor-
ging verdeeld over de verschillende de-
nominaties. Heleen ziet daar een pro-
bleem in: "In onze sektor gaat het door-
gaans juist om de latente behoefte, na.
melijk van hen die in een niet-sterke,
afhankelijke positie verkeren. Boven-
dien gaat het vaak om mensen die niet
weten wat ze aan humanistische gees-
telijke verzorging kunnen hebben. Tra-
ditioneel zijn mensen meer gewend om
naar de dominee of de pastoor Ie
vragen."

Hetgeestelijk raadswerk is sterk inont-
wikkeling, niet alleen binnen het Hu-
manistisch Verbond. Erzijn twee bewe-
gingen duidelijk zichtbaar: professio-
nalisering en integratie. Meer en meer
besturen en direkties eisen "professio-
nals" die in het huis passen en die een
op het werkveld gerichte opleiding heb-
ben. Hoedenkt Heleen over humanisti-
sche raadslieden die over enige jaren
universitair opgeleid de praktijk in zul-
len gaan?
"Dater meer scholing komt voor huma-
nistisch geestelijk verzorgers is een
goede zaak. Doorde ontwikkelingen in
de gezondheidszorg worden er steeds
hogere eisen gesteld aan de raads-
lieden. Dat vraagt om meer theoreti-
sche onderbouw. Moor ik ben wel bang
dat mensen die klaar zijnmet de studie
aan de Humanistische Universiteit
vaak nog te jong zullen zijnomdit moei-
lijke beroep aan te kunnen. Ze zijndon
weliswaar uitstekend opgeleid, moor
zullen zeookde nodige rijpheid, stabili-
teit en wijsheid hebben? Tussenje twin-
tigste en dertigste gebeurt er nog zo.
veel. Omevenwichtig tegenspel te kun-
nen bieden aan de mensen die je bege-
leidt, zouden de ergste stormen uitge-
woed moeten zijn."

Els Vtm Thiel



RADIO & TELEVISIE
Kwartslag
wisselende tijden
Nederland 3

Het Voordeel van de Twijfel
Maandag: 12.05-13.00 uur
Radio 5

SEX, WERKT DAT?
Deuitzendingen in het kader van sex, macht en erotiek
hebben veel reakties opgeroepen. Positieve, maar ook
negatieve. Dat laatstegold vooral het programma
"Baas boven Baas" over sex, macht en erotiek op het
werk. Veel mensen vonden dat het evenwicht zoekwas
omdat er behalveeén vrouw, maar liefst drie mannen
in het diskussie-panel zaten. Ook was het voor velen
onverteerbaar dat juist die heren een vrijere sexuele
moraal propageerden.
Vooral op de "ludagoog" (een zelfgekozen benaming
voor een ludieke therapeut, die graag één en ander op
zijnkop zet)die sex binnen een hulpver lenerssituatie
niet uitsluit, had men verder kritiek. Het feit dat we
juist hem en andere personen ten tonele voerden bete-
kent niet automatisch dat de redaktiezich achter hun
mening schaart. Wel is het de bedoeling dat de kijker
geprikkeld wordt verder te denken én uiteindelijkzelf
te oordelen. Erbleek na de uitzending nog zoveel stof
tot diskussie dat we nog een tv-diskussie aan "sexuele
relaties binnen werkrelaties" wijden, nu uitsluitend
met vrouwen.
Donderdag 24november HV.TV
Nederland 3, 20.30-21.10uur.

4 nov.: 20.30-21.25 uur
De bewegende wereld
'an linguely

De Zwitsere kunstenaar Je-
an Tinguely is gefasci-
neerd dooI machines en in-
gewikkelde konslrukties.
De dood en de waanzin van
onze maatschappij stimu-
leren hem. Tegelijkertijd is
hij een intens levend, ge-
passioneerd mens. Een
portret van een echte le-
venskunstenaar.

5 nov.: 22.40-23.10 uur
De demokratie
Meer dan een halve eeuw is
I.F. Stone het protolypevan
de Amerikaanse kritische
journalistiek. Met zijn cyni-
sche, vlijmscherpe kom-
menlaren bleef voor hem
altijd het gehalte van de
demokratie bepalend.
Aan de vooravond van de
Amerikaanse verkiezingen
praat JooPvan Tijn mell.F.
Stone over zijn visie op de
demokratie.

10 nov.: 22.05.22.20 uur
Morgen ben ik oud
De afgelopen drie jaar ver-
momde Trudy Kunz zich al
en toe als oudere vrouwen
peilde reaktieslI'an mensen
op bejaarden. Wat zijnhaar
beweegredenen en hoe
kijkt ze zelf tegen ouder-
worden aan?

mM'jJ'J,ti'J'1'1It!lI
Doil Kruger
Korte film over het werk
van fotograaf Dolf Kruger,

in de vijftiger jaren vaste
fotograaf van DeWaarheid
en bekend om zijn reporta-
ge van arbeidsstakingen in
Amsterdam en de Bori-
nage.

f~'M'.11IIlf1'lImm
Sex, werkt dal?
In de serie sex, macht en
erotiek nog een programma
over sex op de werkplek.
Hierover discussiëren Hei-
kelien Verrijn Stuart {juris-
te); Emma Brunt (publicis-
te); Carla Dobbelstein
(Stichting Vrouwen Tegen
Sexueel Geweld) en Yvon-
ne Kroonenberg (psycholo-
ge) o.l.v. Willeke Bezemer
(sexuologefpsychologe) (zie
ook toelichting)

F3=Help!!!
De mens verovert informa-
tie; informatica verovert de
mens. Een serie van 5 pro-
gramma's over de digitale
samenleving. Samenstel-
ling: Hans Emmering.

7 nov.: 12.05-13.00 uur
Deel1: De nieuwe
kleren van de keizer
De technologische revolu-
tie brengt ons wonderen,
ongekende gemakken en
mogelijkheden. De ma-
giërs van wonderland dra-
gen namen als systeema-
nalyst of programmeur.
Hun taal is onbegrijpelijk,
hun code ondoorgrondelijk.
Welk kind onhult de waar-
heid? Wie toont de zelfkant
van de kleren van de
keizer?

7 nov.: 20.30-21.35 uur
Deel2: lafeitje Dektje
Computerprogramma's be-
rekenen ook hoe computers
nóg beter kunnen worden
gemaakt. Kunstmatige in-
telligentie en kunstmatig
gevoel liggen binnen be-

reik. Van de mens? Of van
de computer? Wanneer
komt de knuppel uit de zak?

14 nov.: 12.05-13.00 uur
Kristallnacht
SO jaar geleden, in de nacht
90p 10november 1938vond
in Duitsland de Kristall-
nacht plaats. Ter gelegen-
heid van de sOeherdenking
van de Kristallnacht
schreef de Duits-Israëli-
sche historicus Daniel C.
Brecher een hoorspel. In
een regie van Kees Vlaan-
deren vandaag de Neder-
landse versie.

14 nov.: 20.30-21.35 uur
F3= Help!!! Deel3: De
rode schoenljes
De computer is ontwikkeld
en wordt met enthousiasme
gebruikt. Dankzij de infor-
matica beheersen we
grootschalige processen
die onze welvaart op peil
houden en vergroten. Maar
voor wie goed ziet, dansen
na het bal de rode schoen-
tjes door - tot het ijdele
meisje dood neervalt.

f.lIMMPJ'EIEEiDD
Gelijken, landgenoten
21 nov.: 20.30.21.35 uur
F3=Help!!! Deel4: De
geesluitdelles
De mens is in zijn evolutie
genaderd tot een punt dat
hij zichzelf kan evenaren;
wellicht verbeteren. Tege-
lijkertijd kunnen we de el-
lende die de mens aan-
richt, al niet meer de baas.

28 nov.: 12.05-13.00 uur
Rechtstreeks panelgesprek
onder leiding van Anneke
Groen over de geëmanci-
peerde samenleving.

28 nov.: 20.30-21.35 uur
F3=Help!!! Deel5: De
Rallenvangervan
Hameien
Heeft computer macht over
mensen?
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HET HV GEBEUREN
De betekenis van het
bestaan In Bussum
Op zondagmorgen 13novem-
ber boudt kandidaat-voorzit-
ter Rinus de Baar in hotel Jan
Tabak in Bussum een lezing
over ..de betekenis van het
bestaan." Om 10.30uur vindt
dit plaats. Vroeg. maar er is
wel koffiel

Over ethnlsche
minderheden
In Leeuwarden
Op zondag 20 november om
9.30 uur zal de heer J. de
Waard een inleiding houden
over het onderwerp ..Ethoi-
sche minderheden in onze lo-
kale samenleving". Plaats is
Trosdravik 2. in Leeuwarden
dus.

Zier baak
In Doetinchem
En hij gaat het op 24 novem-
ber hebben over "Humanis-
me en modem christendom"
die elkaars verwanten lijken
ewof blijken te zijn. De inlei-
der volgde eerst een tbealo-
giestudie. later nog een HOI-
studie en is nu humanistisch
geestelijk raadsman. Plaats
van handeling is de openba-
re bibliotheek. Raadhuis-
straat 25 in Doetinchem.

Bahal's geloof
in Doetinchem
Zondagochtend 4 december
om la uur op de Schavenwei-
de I in Doetinchem zal Mary
Wink iets vertellen over het
Baha'i geloof dat de eenheid
van de mensheid in al haar
facetten centraal stelt.

Inconografie
In Wageningen
Op twee donderdagen (la en
24 november) en een zClter-
dag zal ClCIndClchtworden be-
steed Clan de symboliek in de
kunst. Op 10 november is er
een lezing over de christelij-
ke symboliek in de schilder-
kunst vClnde middeleeuwen.
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Op 24 november volgt dCln
een lezing over de griekse
mythologie in de ItClliaanse
schilderkunst vClnde Renais-
sance. Beide lezingen wor-
den gehouden door Liselot
de Jong, kunsthistoricCl en
conservCltor Oude Kunst vCln
het Bonnefantenmuseum in
Maastricht. Plaats is de tuin-
zaal van de Doopsgezinde
gemeente. Delhorstpad 4 in
Wageningen.
Op zaterdag 10 december
volgt dan een excursie in het
rijksmuseum "Het Catharij-
neconvent" in Utrecht.
Nieuwe GrClcht 63. Om 14.30
uur aanwezig zijn. Voor in-
formatie en opgClve: Stance
Vos-HClrpman. tel 08370-
14258.

20.00 uur een inleiding over
wat humanisme volgens
hem eigenlijk is. Deze avond
is ook toegankelijk voor niet-
leden.

Ruimtevaart
In Emmeloord
Kees Smeitink vertelt over de
ruimtevaart op woensdag 9
november in de Diemenhof
in Emmeloord (Diemenhof-
laan). Start is 20.00 uur.

Over Srl Lanka
In Den Haag
Nalin Swaris was anderhalf
jaar in Sri LankCl en vertelt u
er over op 20 november om
10.45 uur in het Humanis-
tisch Centrum. Laan Copes
van Cattenburch 72 in Den
Haag.

Plet Thoenes
in Eindhoven

SInterklaasmorgen
in Sneek
Op zondag 27 november om
10.15 uur is er een gezellige
morgen met ouderwetse
spelletjes waarbij het de be-
doeling is dat u een surprise
ter waarde van ongeveer
f 2.50 meeneemt. Het ge.
beurt in restaurant "Onder
de Linden" Markstraat 30 in
Sneek. Komen!

Dr. Piet Thoenes zal op zon-
dag 13 november om 11.00
uur spreken over "Humanis-
me en technologie" in het
wijkcentrum De Ronde. Ton-
gelresestraat 146 in Eind-
hoven.

Socrates
in Leeuwarden
"Het begon bij Socrates" is
het onderwerp van de heer
G. Bouma op maandag-
avond 12 december in café
Wouters in Leeuwarden. Het
begint om 20.00 uur.

Holisme
In Steenwijk
De heer B. van Steenbergen
zal het maandClgavond 21
november hebben over het
holisme. Aanvang is 20.00
uur. in De Meenthe in Steen-
wijk.

Atheïstisch
humanisme
in Sinard
Vrijdenker Marius Hofhuis
zClI op zondag 13 november
zijn visie geven op het atheïs-
tisch humanisme. Plaats is
hotel De Prins. Rijksweg_
Zuid 25 in Sittard. Van 14.00
tot 16.00 uur.

Humanisme
In Hoogeveen
In het lannes vld Sleeden-
huis houdt Jan de Leede op
dinsdag 22 november vanClt

Religieus
humanisme
In Zuid-Limburg
Jan de Leede zal op zondag
20 november zijn mening ge-
ven over religieus humanis-
me. In hotel De Prins in Sit-
tard. Rijksweg-Zuid 25. Aan-
vang 14.00 uur.

Werkhouding
In Nijmegen
Willem de Laat zal op 13 de-
cember om 20.00 uur een in-
leiding houden over "Huma-
nisme en werkhouding".
Plaats is Alvenhof 31-96 in
Nijmegen.

Schimmenspel
/n Steenwijk
Op dinsdag 13 december zal
om 20.00 uur in De Meenthe
in Steenwijk een schimmen.
spel worden opgevoerd door
Carry Jongbloed-Smit.

RELATIESIN
BEWEGINGIN
HAARLEM
De afdeling Haarlem. orga-
niseert op 8 november een
thema-avond over de veran.
derende kijk op relaties en
vriendschappen. Op deze
avond komen vragen aan de
orde als: Wat hebben huma-
nisten hiermee te maken?
Wat betekent deze verande-
rende kijk voor begrippen als
eenzaamheid. ouder wor-
den. jaloezie. ouderschap.
verzorging. verantwoorde-
lijkheid. trouw. etc. Aan de
hand van stellingen en aktu-
ele voorbeelden kan er wor-
den gediskussieerd over de-
ze veranderende kijk op rela-
tiea. Doel van deze avond is
te komen tot meer iruicht in
en begrip voor de vele moge-
lijkheden die de diverse relCl-
tievormen ons bieden.
De avond is in het NIVON.
gebouw. Voorhelmstr(lClt 3 te
Haarlem. en toegankelijk
voor zowel leden als niet-le-
den. De zaal is open om 19.45
uur. (lanvang: 20.00 uur.



HETHV GEBEUREN
Emancipalle
beweging in Sittard
Drs. Clan Passchier. Uv-
hoofdbestuurslid zal op zon-
dag 27 november ingaan op
het thema ..Is het UV nog een
emancipatiebeweging?"
Plaats is hotel De Prins.
Rijksweg-Zuid 25 in Sittard.
Aanvang: 14.00 uur.

Eenzaamheid
in Dordrecht
Jan Hein Mooren. docent aan
het HOI. zal op zondagoch-
tend 11 december een lezing
houden over het thema ..As-
pekten van eefUaamheid".
De lezing begint om 10.30uur
in gebouw ••De Schakel", Al.
bert Cuypersinge1341 in Dor-
drecht.

HenkSmit in
Winterswijk
Op donderdag 17 november
zal hoofdbesluurslid Henk
Smit een lezing houden over
•.Harddrugs in de samenle-
ving", Hel begint om 19.30
uur in De Berkhof.

Viering
in Zutphen
Hoe doen humanisten dat
nou met kerstmis? Dat kunt u
horen op zondag 11 decem-
ber om 10.30 uur in de Pol-
beek in Zutphen. Van Doren-
borchstraat 1.

Dudewijn
inDenHaag
•.Oude wijn in nieuwe :l:ak-
ken" is het thema van de in-
leiding die Chiel Verduijn op
18december in Den Haag:o:al
houden. Aanvang 10.45 uur.
plaats is het Humanistisch
Centrum aan de Laan Copes
van Cattenburch 72.

Het zicht en de ruimte
in Amsterdam

kommunikatie. Er zal niet al-
leen naar haar worden ge-
luisterd. er wordt ook met
haar meegedaan. Dat ge-
beurt allemaal op 22 novem-
ber in Amsterdam. op de
Reynier Vinkelskade 64 om
19.30uur is de kolfie al klaar.
om 20.00 gaan de deuren
dicht.

Nihilisme
in Bussum

Zondagmorgen 11 december
vroeg uit de veren. want dan
houdt om 10.30 uur de filo-
soof Rob Buitenweg een le-
zing over de grensafbake-
ning van het begrip nihilis-
me en dan gezien vanuit kul-
tuur-historische hoek. Dat
gebeurt in hotel Jan Tabak in
Bussum.

Religieus
humanisme in
Enschede
Drs. H.T. Sie Dhian Ho zal op
:l:ondagochtend 13 november
om 10.30 uur in het
Volksparkrestaurant in En-
schede een lezing over reli-
gieus humanisme houden.

Naar het
rijksmuseum
in Amsterdam
En wel een rondleiding
langs de 17e eeuwse schilde-
rijen die aanleiding geven
tot symbolische interpreta-
tie. Minimaal 20 personen

maximaal 40

beurt op zaterdag 10 decem-
ber en u moet zich uiterlijk
twee weken van tevoren op-
geven voor deze rondleiding.
(telefoon: 020-763712).

HV-RTV-dienst
in Amersfoort
Eerst nog een ledenvergade-
ring op donderdag 17novem-
ber die om 20.00 uur begint.
maar na de pauze een optre-
den van Rob van der Linden.
het hoofd van de radio- en
televisie dienst van het RV.
Plaats: de Eemgaarde.

Levensstijl
in Apeldoorn
Op 24 november houdt HV-
voorzitter Jan Glastra van
Loon zijn inleiding over •.Hu-
manisme en levensstijl" in
de Canadianc:lub. Vossel-
manstraat tegenover de
Centrale Bibliotheek. Het be-
gint om 20.00 uur.

Het argument
in Amsterdam
•.Het argument: wikken. we-
gen en beslissen?" Dat is het
onderwerp waar dr. P. Schel-
lens het over zal hebben op
dinsdag 8 november. De in-
leider is neerlandicus.
Plaats is Reynier Vinkelska-
de 64 in Amsterdam. Tijd:
19.30 uur.

Orientaliedag
begeleiding
gewetensbezwaarden
De Humanistische Werk-
groep Gewetensbezwaren
Militaire Dienst organiseert
op 12 november een oriëta.
tiedag. Deze zaterdag is voor
leden doe belangstelling
hebben voor het begeleiden
van jongens en mannen die
dienst willen weigeren. Per
jaar zijn er ongeveer honderd
jongens die een beroep doen
~p mentoren van het HV.
"De dag vindt plaats in het
landelijk Humanistisch
Centrum. Oudkerkhof 11 te,,

e<e

informatie en aanmelding:
Postbus 114. 3500AC Utrecht.
t.O.v. Anane de Brouw (tel.
030-318145).

Jonge Humanisten
over dienstplicht
Op zaterdag 19november or-
ganiseren de longe Huma-
nisten voor jongeren tot 30
jaar een themadag over het
in militaire dienst gaan en
het weigeren van militaire
dienst. Centraal thema van
de:o:edag zijn de persoonlijke
motieven die mensen er toe
brengen of er juist van weer-
houden in dienst te gaan. De
dag is bedoeld voor alle jon-
ge mannen én vrouwen. die
zich voor dit vraagstuk inte-
resseren. De themadag vindt
plaats in het Landelijk Hu.
manistisch Centrum. Oud.
kerkhof Il te Utrecht. Aan-
vang 11.00 uur. Aanmelden
bij Ariane de Braeuw (030-
318145).

40 jaar
mensenrechten
in Apeldoorn
Veertig jaar geleden is het
dat de Verenigde Naties de
verklaring over de rechten
van de mens uitgal. In dit
verband houdt w. P. Bakker
hierover een lezing. Dat doet
hij op 15 december vanaf
20.00 uur in de Canadian-
dub in Apeldoorn (in de Vos-
selmanstraat tegenover de
centrale bibliotheek.

Stuur de aankondiging
steeds voor de IOde van de
maand naar de redaktie van
de Humanist. Toezending
garandeert niet automatisch
plaatsing. Wees volledig en
hou uw tekst zo kort moge-
lijk.
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Dekalender zal als
premie gratis worden
verstuurd naar allen
die in 1988lid van het
KVof ahonneeop de
Humanist zijn
geworden. Ook zij die
een proefabonnement
van een tientje hebben

genomen, krijgen de kalender gratis thuisgestuurd
Andere HV.leden en Humanist.abonnees kunnen
de cartoonkalender tegen de speciale prijs van
/ 5,_(en/ 2,SOvoorde portilbestellen. Umoet dan
/ 7.50overmaken op giro 58van de Humanistische
Pers te Utrecht onder vermelding van "kalender
1989".Dekalenderzal u dan zosnel mogelijk
worden toegestuurd.
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