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Ook ernstig meervoudig gehandicapten zijn er om verstaan te worden
Het vat vol gevoelens van Rita Kohnstamm
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Geschiedenis
van het

humanisme
speciale prijs voor HV leden

Onlangswrscheen "Ge~chiedeni~ van het humanisme; hoofdfiguren uit de
humanistische traditie", onder redactie van PJul Cliteur en \Vim ~'an Dooren.
Een gedegen ovenicht van de ontwikkeling V.111 het hunlanisme \'an de
oudheid fOt nu aan IOc; \'an paidcia en humanitas IOtzcltl)cschikkingsstreven
en humanistische emancipatiehewegingen; van Socrates en PlalO tot Russcll en
Fromm. Met 312 pagina's informatie is het geen bock om in één adem uit te
It:zen, wèl om als naslagwerk dicht hij de hand te houden en nOl je van tijd t(){
tijd in te \'erdiepen.
In de winkel kost dit boek f 38,50. Dankzij een financiële hijdrage \'an
Humani~tisch Studiecentrum Nederland (HSN) kunnen leden van het HV,
Humanitas en De Vrije Gedachte dit hoek mor ~lechls f 27,50 kopen hij het
Humanistisch Centrum in Utrecht (Oudkerkhof 11). Wie het thuisgeswurd
wil krijgen, moetf 32,50m'ermaken (hockprijs + porlO) naargiro 58,
Humanistische Pers Utrecht o.v.\'. "Geschiedenis humanism",," •

(I~Gl'lONOtN '-lEDEOELINGl

Gelden verkregen uit legaten. worden door het Steunfonds vastgezet
in het .basisfonds'. Jaarlijks worden de ontvangen renten en dividenden
uitgekeerd aan het Humanistisch Verbond. Zo heeft het HV langdurig
profijt van uw geld en kan het zijn aktiviteiten en dienstverlening
voortzetten.
Voor meer informatie: mevrouw M vd Lans, medewerker Steunfonds
(030 - 322786).

Ad,'crtcnlietarieven
De tarie,'cn van fehr. t 'JSS

zito \';Jn kracht.
Op aannaag \'crkrijgbaar

Foto-omslaK: Chris Pennarts

HET VOLGENDE NUMMER
VERSCHIJNT HALF

DECEMBER, KOPIJ DAARVOOR
MOET UITERLIjK 18

NOVEMBER IN HET BEZIT VAN
DE REDAKTIE ZIJN.
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'Ik legateer. vrij van rechten en
kosten, aan de Stichting Steun-
fonds Praktisch Humanisme te
Utrecht, een bedrag ad .
gulden.'

(voorbeeldtekst testament)



In dit nummer
Gelijk oversteken
W'im Kok maakte heel wat discussie lOl met zijn introductie

\'3n wat hij 'emancipatie in solidariteit' noemt. Voor bern

geldt: Zeker zijn van je recblen is nel zozeer een \'Orm van

solidariteit als elkaar houden aan je plichten. Gelijk Ol'mle-

ken dus. Op pagina 4 en 5 een eerste reactie ~'an HV-voorzÎl-

Ier Jan CIasIra \'30 loon op pagina 5.

De verwondering van Cornelis Verhoeven
Puntgaaf ongelovig zijn kan volgens hem niel, er is voor ~;

iedereen een lyrische meerwaarde aan het beslaan. En ontker- ~

kelijking juicht hij toe als het maar niel plat\-]nm is en de

culturele inhoud \'30 de religie niet wordt ,'ergeten.lngeborg

van Teesding in gesprek mei de filosoof Comelis Verhoeven

die zich in de meer dan zestig boeken die hij schreef, zich

\'Oor31 \'Cfwonden om de werkelijkheid. Pagina's 6/7/8/9/

10.

Vat vol gevoelens
Vierenvijflig stukjes die in het damesweekblad Margriet ,'er-

schenen, zijn nu gebundeld lOt 'Een ,'at rol geroelens', De

psychologe Rila Kohnstamm schreef ze, de freelance journa-

liste en pedagoge Mieke Julien bekriti.eert ze. En wat vindt u:

is Jaap wel zo 'aardig menslievend onwlijk'? Meer op de

pagina's 11113/14,

Ernstig meervoudig gehandicapten

Pagina's 16/17/18/19,

Zij zijn er ook om \'erstaan te worden, zegt Ria Hogervorst

tijd groepsleid,ter in een tehuis en heeft leren kijken naar de

soms nauwelijks zichtbare signalen, Els \'an Thiel sprak met

haar onr het geestelijk hen van deze gehandicapten,

Zij was langeo\'er zeer zorghoe\'ende gehandicapten,

Radio- en telC\isieprogramma's in nonmber op pagina 15

VerbondsaClivireiten in het HV-Gebeuren op pagina's 22/23
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Jonge Humanisten op eigen benen
De Jonge Humanisten gaan een eigen \'crcniging oprichten. Na 12 jaar onder de vleugels
van hel grole Verbond gaan de J.H. nu verder op eigen benen. De Jongcrcngrocp wordt
\'olwas~cn. Dat gaat niet zomaar. Vragen als: ,,\Vat houdt humani~me concreet in voor
jongeren?" "Hoc geef ie dit \lorm in je ,l(li"ilcitcn?" en: "Wal wordt je publiciteit?"
dringen zich op aan een n:rcniging in oprichting. Een enthousiaste groep h<-cft al ideeën op
papier gezel. Op del\,: dag willen de jonge humanisten hier met anderen {m:r praten, om
1.0 IC komen lot ccn inspirerend b.lsispl.m.
Als je onder de 30 jaarhcntcn ook actief wih mt:edcnkcn en doen, hen je VJn ham: welkom
up 1.atcrdag 30 novemher in het Landelijk Humanisli"h Centrum IC Ulrcchl. De dag
duurt \'an 11.00 lot 17.00 uur en wordt afgc~lolen md een ma.lltijd. Er zijn p;een kO\fen
aan verbonden. Opgaw: A. de Ihauw (030-31814.')).

Kwestiesv~
Atet zijn rede op hel Jl ••..dA-congres gooide
Wim Kok ••..orige maand de knuppel in het

hoenderhok. Herijking van de
\'Crzorgingsslaat is ononlkoomhaar, zo

stelde hij. De samenleving kan de
optelsom van \'erwor ••..en rechten niel meer
allemaal honoreren. De verzorgings~taat
die na de oorlog is opgehouwd, heeft n:d
zegeningen gebracht, maar is in de zorg te

vcr doorgescholen. Ook dour een
eenzijdige uitleg van het solidarlleitsbe-

gTlp.
Wim Kok: 'Solidaritell berml op

wederkerigheid: je hent bneid bij te
springen als een ander cr echl niet

uilkomt.je weel dal je zelf ook wordt
geholpen als dat nodig is. Zeker zijn van je

rechten is nel ZOleereen \'OTmvan
solidarllCil als elkaar houdcn aan je

plichten. Zonder dal gelijk oversteken
boudt j;een slclscl van saamhorigheid

stand'.
Volgens Wim Kok moeten weeen

tussenweg ••..inden lUssen een maatschappij
die mensen aan hun 101overlaat en een

bureaucratische \'en.orgingsstaat waarin
Haast iedere werknemer ook één burger

langs de kanl staal. Een levensbeschouwe-
lijk genoolSchap ZOllln l.o'n helangrijke
discussie over wal Kok 'emancipaliein
solidariteit' nOl'ml, een belangrijke rol

kunnen spden.

Wim Kok en
het sleutelen aan de
verzorgmgsstaat

Op vrÎjd<1g 6 decemher zal prof. dr Henk
Vi~ser <l,m dl' I{i)bllniver,iteit Lim!:>urg
lijn inaugurek rede houden <11,hijl.ondcr
hoogkraar vamwge de hum<1nistische
slichting Socratl's, Henk Vi ,ser is sinds
september 1990 !:>ijwmll'r hoogler.l<1r op
hl.t gehied van hUlllanistÎsche visies op
mens en computcr. Dc in,lllgurde rede he-
gim om I&.00 uur en is 0pl'n!:>aar. Plaats is
de ,1UIa \',lll de I{ilbunivcrsitl'it Limburg,
Tongl'rscstraat 5J in .\.Iaastricht.

Humanistisch hoogleraar Henk Visser geeft oratie
':I¥7

Speciaal nummer over
sterven en de dood
De volgende HumaniSI is we",r hl't Iaalste
nummer VJn h"'t jaar, Dit keer gaal dl'
wimerspecial over hel ondl'rwl'rpcn Ster-
ven & De Dood. In dit dubbeldikke num-
mer aandacht voor onder Il1l'er dO(J{I-
sangst, rouw, \'erdriel en trooS!. Voor ster-
vensbegeleidinj; en de humani~lische uit-
vaan, de rol van muziek, voor rituelen in
andere culturen en hoc (remeren in Neder-
land in z'n werk j;aal. En natuurlijk weer
(olumns, canoom, gedichten en fow's.
U krijgl dit speciall' winternummer rond
20 d~'cember toegestuurd.

Nog kaarten
Voor de Socratcsll'll11g IY'J I door Trudy
\',lll A~rl'ren I, HOP;c",n hq'l"fkt aamal
toq~,lngskaaTlen b",~chikhaar. \X-'ilt 1I de
lezmg bijwonen, dan kunt u dl' gr,ltis
1Ol'gang,ka,lrtcn bC,ldl"'l1 door een
kaartje te sturen naar .Ic stichting Soaa-
tes, l'o\fhus 1[4, 3500 AC Utrl,cht.
(;Cl,lg vermeldcn J.u het om d.' Socr ,lt.'s.
Il."ling gaat, uw nJam en adr"" l'n her
gewenste a,lt1l,ll toq:'lllgskaarten, Di•.
wordl'n u rond I dc(cmb",r toegestuurd.
Ik kling vindt pLuts op dinsdag 10 .Ic.
(cmlwr Olll .:W.O{)uur in hel Lllldelijk
HUll};\lHStisdl Centrum, OudknkhoÎ II
lil Utredn.
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=chtvaardigheid en solidariteit
HV-vooniuu Jan Glaslra ~'anLoon hier-
over: 'Hd probleem van de Vt'rlorgings-
sraal is Îndcnlaad lJlerT lbo t."cnkwcstil'
van scheefgroei tussen kmtl."11 l;'11balcn. Jl.'

komt er Jein ook niet uit mt.'1 oplossingen
in de zuiver technisch-financiële sfeer.
Op dl;."korte termijn speelt de vraag naar
de rt~dHvaardighcid: hoc verdeel je de las-
ten en de lusten luso;en mensen? Op langt."
[('rmijn gaal het om de vraag: in wat nlOr
maatschappij, in wal vonr mei ale ordl'
willt'1I wij met elkaar leven? Het ziln deze
\'ragen die \X'jm Kok ook a:mront.
Willen wij Je kam uit van Amnika en
Japan, waar maximalisering van Je pro-
duktiviteit en versterking van de «meur-
renticpo'oilil: van bcurilf, land en continent
dooTsLiggt'vcnJ zijn? of kiezen wc voor
ecn nlJ.J.tschappij, waarin de produktie
V;ln goederen ell diemten geen doel in
zi.:hzelf is, maar in diell';t staat van de
\\"a,uden die menselI individueel en geza-
menlijk in hun leven willen realiseren?'

'Voor humanisten lijkt het antwoord op
den' vragen nogal voor de hand te liggen.
~t1ar la' zeggen tegen een menswaardige
maatschappij op de lange termijn, hele.
kent nog niet dat we ook gelijk een idee
hehhen hoe het op de kortere termijn zou
moeten. Nu kortl'n op de uitkeringen van
arheidmngeschikten kan bijvoorheeld

nuttig zijn om ons stelsel van sociale zeker.
heden nJOr de toekomst te hehouden.
.\laar strookt hd ook met die eis ~"an
rechtvaardigheid? En hoever kun je ga,\I1
met het van bo\'t'llaf opleggen van solida-
riteit?
Dit soort spanningen ru,wn onzc wensen
op de lange en op Je korte termijn zien we
op meer terreinen. Hoeveel zorg wensen
wij hilvoorheeld lil] te geven aan ons mi-
lieu om het hehoud in de toekomst? Hoe-
ved zorg a;m dl: vorming V,ln onszelf en
van komende genl'faties? En hoe Jan-
vaardhaJr is voor ons de kloof tussen arm
l'Il rijk, lil zijn tr,lditionc1e en lil ziln mo-
derne vorm; hilllwn ons eigen land en rus-
sen Oll'; land en de aflmte landen in de
wereld?'

.AI, humanist gl'loof ik niet in eens en voor
altijd geldende oplosslllgen voor deze
\-rJagsrukken, Maar nmr opn:chte beoor-
delingen van het beleid d'H wij voorstaan,
moeten wij ons wel lel keI\', afvragen wat
ons helcid nu hetekent voor Je toekomst.
Daarhij gJan humanisten nil,t op wek
naar de ultieme 'eeuwigheidswaarde'.
Voor hen hesta;lIl imllwrs geen OIH"eran.
derIijkc, eeuwige waardl'n en normen.
Voor hen IS de sterfelijke, ~'eranderbJ[e
tm'm de lllJJt V:ln :llle dingl'n, En umdat
het hUlllJllIsten ollllk ml'ns gaat, gJat her

ook om solidaritl'it: tus, •.•n mensen nu,
m,Iar ook tIll't lIIen,en straks. Humanistl'll
1Illlelllle bl'langen van nu en die vall straks
dus in dl'zelfdl' weegschaal moeten wegen
en zo op hun lllenswaardigheidsgehalll'
heoordelen. Dat JllaJkt dJt beleidsvragen
humanisten vakl'r verdeeld houden dan
degellt'n die op grolld van hun geloof of
oVl'rtuiging vaste zekerheden hehben,
luist hutllJnisteTl kUTlnen zo Joor be1cids-
'vraagstukken worden \'erdedd en ver-
,cheurd. MaM omJ,1t het gaat 0111 kwes-
ties van solidariteit .tussen mensen nu en
met mensen srraks- mogen juist ook hu-
mJnisten die vraJgstukken niet uit de weg
g:lan. Ze moeren zich er, misschien meer
nog dan anderen, van hewust zijn dat her
gaat om menselijke oordden en beslissin-
gen. \X'e kunnen O\'er die oorJekn en be-
slissmgen van mening verschilkIl, maar
we 7_ijnook in sr,l,u Oltl 0: te corrigeren of
cr compromissen over te sluiten.
In mijn ogen kan het Hum:lnistisch Ver-
hond hl.t platform zijn wa:lr wij in dele
geest, in verdraagzJamheid, onze menin-
gen aan elkaar scherpen en tol'tsen. Er zijn
genoeg polirieke partiWn om ze vervolgens
ook in de politieke hesluitvorming tot hun
recht Ie laren kom •.•n', aldus HV-voorzirrer
j:ln Gbstra van Loon.

]ngriJ Cramer
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Filosofen zijn moeilijke mensen voor een journalist
die duidelijkheid wil. "Een filosofie is geen filosofie

als het niet voorschrijft wat de mensen moeten
doen", zei schrijver GerrÎt Krol eens bozig. En

alhoewel ik geen behoefte heh aan richtlijnen, zou
een aardige, werkbare gedachte niet weg zijn.

Maar daar gelooft filosoof Cornelis Verhocven
niet in. "Filosofie komt nooit voorbij haar begin",
zegt hij, "misschien kunnen we maar beter in het
gras gaan liggen." En alhoewel hij gefascineerd is
door taal- hij schreef cr tientallen hoeken over-
komt hij toch tot de conclusie dat" woorden ccn

omweg naar sprakeloosheid" zijn. En dat "de weke
kiem vall de gedachte belangrijker is dan de

geharnaste rechtvaardiging ervan".
Dus tobben we voort. In een gesprek dat misschien

wel zijn bestaansrecht vindt in onbegrip.

CORNELIS VERHOEVEN

FILOSOOF VAN
DE VERWONDERING

Ik ben steeds
kritischer

geworden ten opzichte
van alles wat

vanzelfsprekend lijkt

door Ingeborg van T eeseling

Foto: ChrÎs Pennarts met dank aan Jan Bor
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(:"rneli, "('rh'JfH'rl wnd 1111"21{ geborell
als hotTenzoon in lIrah.mt. waar zijIlIllol"
dn 11.1l'en p,ur j,lar \ll'rtr ,un th~,'n v,ldn
het g<'ZillCIlhet hedrilf prolll'l'rf te rtllllll'll.
..Fcil ,romt" en zwij~V,Hl1l'I11;Hl.ZiPl ant-
woonkn "I' \'[,,~cndil' ik Iud Tl' srdlcn,
wan'tl \[<.',-<1, v;ug. I',h naarnull' W lelf
olllkr ('11\',lger wordt. 1';\je wiet .•\\'1:lrd•.•-
ren:' D.1.1r1,11het dus wd \'anJ,l,lt1 ko-
Illl'll. Va,lgheid .-all \'aJn 0l' zoon.
I-kt gom is katholiek ell Corncli, bq;int
LiJll \<:hol111g<.i,ll1ook op lwt 'clllin;uil".
I'aw, wil hij w(mkn, I1U;lt Je leiding \',111

dl" upkldlllg /.Ier d.u <1n<1<'r\.Op Jat 1110-

111l'1l1kom! Je suggc'li{' d,H hel I'fI<:'-
[..-rseh,lpwl'lIll:ht met zijn hc'tl'l1lmillg ".
dl' ,rudl'nt Verhonell ook l'ig{'lllilk \\<,1

g()l~d UIt. Ik twijfd W,b ,Ilc\'ell daarvoor
hlllllenge,!orcll, ,llhonn.1 hij lijn hl.k-"N-
dNc ICH'n ,,\"oorg(wd ('11ongt'lw,dilk k,l-
lhu!il'k" zal f,1I]\"Cll.:\Ll.lr "inIer 11l.'n,
Il\od lTn SOl1hpijnlijke uittocht uit het
p.lr,ldij, van dl' Il'ugd doormaken. In de
jeugd hnl,l;tl el'n mem nog onbl'\\mt l'l1
,'<)Istr,'kt~.
Hl) ga,l! kla"it'kt' I.lkn '1l1derl'l1, wordt
ler,l,lr en 11119S2 hoogit-r,I,Jr Antieke Filo-
sofie ,1,111de lJniver,iteit van ..\m'tenbm.
()nd.Ttu'wn ,chrllh hij n'l] kleme lestig
hOt'kt.n, wa,Jrvoor hij lil J 979 de PC
Hootrrrils voor I,ctlerkund.' krilgt ... _\lijn
schrijven is mijm"T('n", lt'g' hij ldf t-n bij
de toekennmg v;In de prilS hreekl &1Ilook
t.•'n ware \'CIdslag tmsen dl' literaire criti,-I
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uit. Card I'eder', noemt hrl11 in Vrij Nl'-
dtrLmd 'COlh l'igtll mistll1akrr', oll<.it-r-
sH~und door Hugo Brandt Corstius, dit dl'
l<'rm 'roomse gluipkop' laat valkn, Anoe-
rl'n prijll'n juist l.Îjll ingetogen prOla, Je
hrd.Khtzamr formull'ringell, het hl'scholl-
wdi]ke karakler \',111lijn gl'<.bchll'n,

Hij l11;l,lkt zich vooral stl'rk voor dl' wr-
wondering. Acri\'i,ml' vmdl hit l'ng, 'sa-
lllen' IS een woord d,u hem dl' kril'bd,
hl'zorgt en denken is volgens hem hl't Inlk-
,tc Jat cr i" On'r rdigie zegt hit d,lt het
gl'en kl'uzl', mJar l'en emolie is, En het i,
zi]n overtuiging Jat 'pumg'laf ongdo\'ig
zijn nil,t bn', 'Er is voor iedl'feen el'll l)Ti-
,c11l' Illl'erwaarde a,1I1htt btstaan.'
Fitos'lOf Cnrnelis Verhoewn: ~Toen ik 20
W,IS, las ik voor het errst Spinola\ lit'Îini-
tic \',111dl' liddl'. 'Lidde is rrtl blijdschap
Jie zich richt up l'en vuorstl'lIing van de
oorzaak l'fvan: Dil' regds sloegen in ab
een bOl1l, Ik moest l'rvan huill'll, zo pr'Kh.
tig vond ik 7-(',Ik marhl'l11alisl-hr hrldn-
fll'id \'all lo'n 7,in, 7,0'n gl'daehte. Ab van
krist,l!. En tegelijkertijd niet 10, \'an Je
wl'rkl'lijkfll"id, zo herkenbaar, w w,ur
ook in mijn eigl'llle\-en. D,lar \'al ik ,liseen
blok \'oor. Uilsprakl'll waarin Je een grote
emotie vodl l'n dil' trgelijkntijJ een hij nol
geOI1ll'frisehe inJruk maken. Die wekken
ontroering hij mij op. Omdat zaken z,ijn
\erenigd die tl'gl'nslri]dig litkl'n tl' zijn:
Emotie en kale vorm.
:-\01hel Il'H'n V,1I1die uilspr'lak '1,10Spino-
za worstelde zKh 111mij l'en :llol1l\-attende
eondu,le luar bon'n. Dit wilde ik ook.
Denken. En don opsduij\'t'll lil l'en enkel
boek d.u .llie ,lIlderl' ovnhoJig 1.011m,l-
ken. Atle, kunnen zeggen 111l;én zin. ~

~II1de loop van de jaren i, mijn hdang,tcl-
lillJ!;voor gl'wonl' Jingen roegl'nOn1l'n en
hod ik niet nll'er hel Cl'uwigl' t'n noodz,l-
kdijke te ,knken en te schrijn'n, wals Spi-
nOl,a dat deed, Dil' jongl'nsdro011l is inge-
haald door de dageli]kse werkl'litkheiJ

(;eell l11en, " door denkl'n lil ,ta cl{dil' te
begrijpen, in te LIderen. Ik n1l'l',tl' dingl'n
gehéuren gewoon en n'eI i, ;1t11,mkeli)k
\':ln toev'llliglll'Jen, Er v,lh dus ,'igl'nli)k
weillig te Jenkelll'l1 l.ekl'f ll' bl ..,knkl'n. Ik
gl'ei tOl" Cl'I1 wal wonderlijk<' eOilClusir
voor de denkendl' l"lm,tru,"H'nJe mens Jil'
dl' filosoof loch i,.
"-bat denken is gewoon leuk en voor mi]

lossinJ;l'n' ICherde brengen. En prohl'er ik
J,1I zo mogl'lilk ;\,111mootjes {e h,lkkl'n. Ik
bedl'nk nil'l w\Td zelf. Ik ben l'l'n be-
schritver vall w,lt er ,11is, D,l{ is l'en manie
l'n I.o.lis inlere gek hen Ik daaraan ge-
h,'eht. Zdf zon ik h"t 1l,1ll\\'('lijks filosofie
willen noemen, :\-lijn uitgangspunt IS dlls
d,lt er geen condusil' tl' trekken valt lIit
wat il' /-il,t; &11 l"f geen systeeTll zit in ,k

Ik vermoed dat al die vragen naar het wat en
waarom die iedereen stelt, slechts afgeleiden
zijn van de verbazing dat er iets is

\',111mijn ,'n andl'fm,ms kn'n, dat ik met
intere,sl' votg, At die dingen die net zo
goed niet h;lddl'n kUIllWll gl'heuren: Vader
worJen, ,dll'idl'n, tl'sge\ell, ,chriln'n,
pr,Jlen 111l"lml'nSl'n. Ik hen ,teed, kriti-
sdlCr gl'worden ll'lj 0p/ichtl' .'an alll."sd,u
vanzelfspr,'kend lijkt. Ik wrwondl'r mij
Illl'l'r l'n 11len l'n dM heelt mijn geloof in
zeh'rhl'Jl'l1, Jus ook in ,','nduidige kristal-
len ge,L1dltell, fors ,1<1ngI."L1,1.In mijn (ilo-
sofie is Sll'l,ds 111,','rdl' 1l,ldruk komen te
liggen op alte, wal een I11l'IlStWerkonll
wnder ..lal hij hel zelf heeft klllllwn n'rzin-
nen, \X'nkl.lijkheid bell'kellt \ oor mij in dl'
eerste pLuis 'Jat W,Jl 'llld,'rs IS dan je
denkt .. \X'nkeliikheiJ is ')IlHlt,rslelbol;lr.
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ook een le\'t'nsnoodzol.1k. En llaluurlijk
valt er ook veel PUlif Ie hl'schrijwn. Ver-
rassenJe Jingen ..lil' je ziet: dl' geboone en
het ll'ren spreken \'an je kind hitvoorbl'l'kl.
En bij alles dal jl'lwsdlrijfl hen jl'voonJu-
renJ bezig om je eigl'l1 sySleelll olf Ie hre"
ken. Omdat weU i<' ziet .rijwd ,Iltijd ,lIl-
ders is d,lll wal It' van tl'von'n Jacht Jat Il'
I,OUgaan tien, 1\tJ.u hl'! wonderli]ke van
systemen is Jat ze 's nachts in je slaapwerr
,1;l11groeiell, Jl' blijft Il'zelf b"ig v,lllen nll"t
steeds weer andere ged,lchll'n, lIle! je eigen
zuehr n,l,lr ,;lmellbang, D,l{ al11H'ken \'inJ
ik k'uk ,'n bl'seh,mw ik al, devoornaall1ste
pi]kr \'an mijn filosofie. Ook kijk ik m,.t
helangstelling nol;lr wat .mderen ,l,ln 'op-

wnkdijkheid. En dM je h,lar onrecht ,lan-
Jol"! door ernaar te zoeken, Er " gn'n
oorzaak. Ik denk d,lt]e al heel hl ij TIl,lglijn
,11~IL' Zll't wal l'r IS."

BegriJp ik 110/1 Roet! d,u /I delikt "11 sdniif/
/!I'er iets 11',lIln',/II /llIie/I('('el 1/',1/ h"t is ('11

U',hlrt',,11 11 1Jt'1l'lg('lllijk ook zinloos I'imlt
om lI,hlr Ie ::01'/':"111
.,D,1t hegrijpllI gOl."d.D'l;1[ gol,lIl dil'l.l'Slig
hOl'ken over. Ik ben niet zo gl'Ïnteressend
in wat en W,Urolll il,ts is. Ik hou lIle meer
hellg 'll,'t het gl."geH'n don iet, l'f is en dal
hel Jll,krs is dom wij deuken. Ik vermoeJ
dM 011..lil' nagl'l1 Ilour hel wat l'll waarOIn
lIic iedereen zich slelt, slechts afgeleiden



In mijn filosofie is steeds meer nadruk komen te
liggen op alles wat een mens overkomt zonder
dat hij het zelf heeft kunnen verzinnen

ZIjn v,ln dt;"\-t;"rhazing dat iets er is. Ik Vind
ht;"t ft;"it dat it;"tsCf is ook genoeg omdat
vr:lgen na,lr het wat en waarom onze
kr'lchtt;"n tt;"boven gaan. ~tisschien is dat
cen vrij primitil've filosofie. Maar ik word
nou Cl'nmaal al l.nthousia,t genoel!- van
W.lt ik l-ie."

Uit et;"n interview met Frank van Kolf-
Khootl'n in 1986 in De Tijd: "Over het
'hoe'l'n 'wa,Hom' gaat hl,t eindeloze etce-
tl'ra l'n in dal verband zijn erkende en
nUlligc re,ultaten tI.' boeken. Xlaar mij
bn,lt dl' vraag naar Je willekeur rharvan.
Tl:gl'nover dkl: \'l~rk1aring kun je meT een
hn'Tjt.' schl:rpzinl1ighciJ een andcre STellen.
Als ik lllTcllcducel gcspmken echt door-
z,lk cn op mijn eigcn hodem tern'hr komr,
iCTSd,H ik rel!-elmJ.tig doe, kom ik hij het
,llllcn stt;"eJ, weer legenover het massu~Vl'
'dal' V'lIl ccn werkl'lijkheid die ik niet kan
H~f7.lIlnt;"lI.Ik ben dan, kt wel, TIIet ,cep-
tisch m,ur eerder lyri,<.:h. Sçeptisch ben je
nil:1 legt;"llover l:l:n rt;",lliteil die Z1çh Jwin-
gl:nd ,lall<lit;"nt, in de naTuur of in een me-
Jeml:ns, nuar Icgenon'r l'OIhtrunies l'a11
een a<.:Til:fl:n cigennu<.:hlig denken J,IT al-
les naar 7.ijn h,mJ wiln"uen en wJ.arvoor
dt;"re,llitt'it l'enkr ct;"11ohst,lkel is of een
televallighl'iJ dan een gt;"ge\'en w,lar ollles
om dr;l.lit."
VerhoeVl"n nu: ~\'(I'ij Jenken v;wk ten on-
rechte Jat lil- vra;lg cr l't;"rSt was. ~tlar
volgens mij is Je vra,lg l"l'n <lctivistis<.:he
afleiding van lil' l'l'rWOIHkring. \"'l' ge-
bruiken Je vraag omdat de aanwezigheid
van dingen ons ht;"omgqigt. De ITlag is e("ll
zoethoudertJe voor het brein dat de groot-
heid van de werkelijkheid nit;"taJnLlIl.

doe? Waarom al Jat gewroet? U lijkt wel
een v"erwend kind. Hlll' kUn! u 110Uv;Jnlllij
verwachten dat ik weet W,I,lTOlll ik iets
doe? Ik doe het. Mij is d,ll genoeg."

Stilte. Diepe 7ucht. En na enigc (ijd volgt,
ogen ten hemel, een uitleg voor t;"enonhe-
grijpende.
"Misschien kan ik het u wel uitleggen ;1,111
Je hand van Auschwitz. Het verwondert,
wrhijsten en kwetst mij als mensen mij
gaan uitleggen waarom iets vreselijks als
Auschwitz geheurd is. Verhalen over de
crisisjaren en de slechtheid van de nll'nS
ziln verklaringen en verklaringen hl,bhen
de eigenschap dat ze dingen opeens lx'grij-
pelijk, plausibel en logisch maken. Alsof
het morgen wcer zou kunnen geheuren als
cr maar a,1I1 dezelfde \'oorwaarden vol-
daan zou worden. Alsof het iets is dat de
geschiedenis ons leert. Alsof mensen ooit
ZOUdl'lIlT1ogensterven om ons iets te leren.
Dal vind ik onzindelijk. Auschwitz is zo
onh('rleiJbaar, Jaar moet je nict o\'er
kwekken. Hooguit mag je in verhijsteTing
constat("ren dat het gebeurd is. Anders
wonh hel l'en soort parabel. Je moet res-
ped hebben voor de feitelijkheid. En Jat
gaal verder dan kinderlijk 'goh' zeggen."
'Ol't" dt' zill l'<ln het bt'stJ,1II kl/llllell we
niet bt'scIJikkt'n; zin 1',111 !Jel besldJII bloeil
uit lid bl'st,I,1II ulf op of lIid, mJ,lr wordl
d,Mr lIiel op l't'TIluftige of U'ilskTJchtigl'
ll'i/u ,1;)1/ gegl'l!t'II,' (fragmellillil 'Hä Kl'-
wicht 1',/1/ dt' Imitt'JlSt<lJ"der', 1971.)

~lk ben een blij mcns. Er is 7-0veel pra<.:h-
tigs dat niet IComvatten is. G:l nu.u ~ens
in de trein zitten en kijk uit hct r.l.lm. Zo'n

Is .1,1/ zo? AClil'ism,' heeft toch ook l'<I<lk
1Jt'/c,1,mliXI' zaken 0PK£'Il'l't'Td. De pil bii~
l'oor!Jceld, of een slJci<l!e1{'t.'tKl-'I'ing.\Ve~
geil, scholclI, kl/list.
"Tja. Dcnk, u d.l! wc deur hl ij mee moeten
7.ijn? W:l! mor mij hlijft Slaan IS Jat dl'
met.'stt.' \'orm~n van aç,ivi,me aelllm;Hi-
g('lh.1l'n albrt'h'nd zijn. Kijk naar Je pro-
blt.'l11t.'l1rond lll't milil'u, Die zijn het resul-
t;l,n van aC!lvis11lt'.

,"!.lar Z,I/ t'r Kt't'1I ,lctil'iSIllt.' I/odlg ~i/'I om
dit' w<'t'r of! re [oss('n?
~Acti\'i,llle ,lIs hl'! h~nTdlcn van foutt'n,
Jelar hcn ik voor. Il'ls terugbrcngen lOt zijn
oudc sta.u lijkt mt' goed. Als je iet, wilt
melken, moet je bet zo dot'n delt jc niks
hrcckt. Als jt.' God wilt zijn, moel IC het
ook goed docn. En in dc g;Ht.'1lhouJcn dal
je nie! alles moet willen welt kan. Dat i, een
moderne houJing di\' ik verafschuw."

Verhol'vt;"11m'cr godsdlt.'IlSt en geloof: "St'.
culariserCIl is de rijkdom van dt' hemd
naJr dt' ;lardt.' hJlt.'ll, WJJr hij thuishoort.
Ik wil nooir meer terug IlJar dt.' kerk. WJl
met wil 7e~gcn ,.bt Ik 11It.'1rdigiellS bCll. Ik
7Jl altijd bthoht.'k nlijvl:n; zo ben ik
grtlotgebrJchr. .\lijn ziel gons! van 11('1
Gregoriaans. WJt ik jamml'r vind in deze
maat,chappi] IS Jeu de rilkdom en dl' cul-
tuur van de religie wordl:n Jfga,onderd
van het gewone 1t'I't.'n. Ontkerkelijking
jui('h ik lOC als zc nieT platvloers is cn rit-
'((llturek inboud V.lIl de religie niel \'Cr-

~eet. Ik ben voor s('cularisatie met een
hoog lyrio;ch gehaltl'. Voor mij betekent
dat d.u je rdigir'uZl' waarden moel her-
waardt.'ren in het Jelgclilks leven.

Mijn uitgangspunt is dat er geen conclusie te
trekken valt uit wat je ziet; dat er geen systeem
zit in de werkelijkheid

Ik raak ook st("eJs minder geïnteressl'erd
in ps)'chologis<.:he nlotieven van mensen.
Het gegeH'n JeH iemellld een moord p1cegt,
vind ik 'led intrigerender dan waarom hij
dat dot.'l.lk zic niet graag feiten wegzwem-
mt.'n in motiveringen."

Toch Ilt'griip ik d,lII ,(('ed, millder U'J,IT
die zt'stig boekclI OV£'TK,I,m. Als ie JI/eell
/IIJJr ht't feit hoeft tt' Ct!llSldtl'n'lI ddl iet,
er is, heli ie, liiklmi;, ill ééll zill kl,l<Ir.
"l\1et ('('n hartgrondig 'goh' b~n ik al dik
tt.'nt.'den. Alleen maak ik da;lT een oeune
VJIl.
Uw v'raelg gaar al tI.' vcr. \Vaarom kunt u
niet gnvoon accl:pteren Jat ik doe war ik

landschap; zOiets kun jc to<.:h niet verzin-
nen? !\-ttar hel is cr. KIa,lr om van genotl'n
Ie worden. VJn dit.' kut.'lcn l:ll dat gras kun
it' toch niet 7,eggen dat hl't vanzt'lfsprekend
is dat ze cr zijn? Voor hetzelfde geld was
het gras rood geweest en hadden dc kocicn
op hun oren gelopen.
Ik mi, de eigenwijsheid om het JllenlJal
anders te willen. Kan me ook niet voorstel-
len hoc dat dan zou moelen. Ik ben tegen
het maken. Tey;en aetivitt'it. Het concept
van dl' 'maakbart.' werdd' vind ik preten-
lit.'l1ze flauwekul. Je moel de dingen niel
naar je hand willen zetten. Dat leid! bijna
altijd tot l'en tolalit,Jire houding."

Ik ht.'h wd eens gt;"l.egddat ik I'oorgoed l'n
ongeneeslilk katholiek bt'n. Daar bellol'l
ik mee dat ik mijn opvoeding nier als on-
zinnig van de hand Joe. Mijn jcugd heeft
me gemaakt tot wat ik hen. \Vl,l schuif ik
de h'll1aS! terzijde. De paus, de inquisitir'
("n het dogmati,che Jenkt~n."

Toc!J ui lf eells; ',\kt IJ<I<lr<lbso/ute uil-
S(lTakt'lI "mult dt' kerk de Jl/t'l/sdiikt' idc<I-
1£'11l't'rS ('1/ aalll'dllkdijk. Ik denk dJI de;:t'
melhode ill h.mdel/ 1',1II1'('rst<llldiKt'mell-
S(,IIbela wakt ddl/ ,I/ dat zom(lig en dras-
sig gl'psyc!mlogis('t'r lt',I,lT I'('e/ mellSt'1I le-
gellwoordig l)/jll hál t'1I hUil idt'lIlit£'it ill
zoekelI. Amhifit,s ell idt"IIt'1I 11;1de ieugd
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Met een hartgrondig 'goh' ben ik al dik
tevreden. Alleen maak ik daar een heel
oeuvre van

bied,'11meer hrJllt',151 d..ll/ ('1'11slret'ellll'hlr
;:oiets sdn'l1l1l1i,c.s als l'olu',lss/'l1lJád.' (l >c
Tijd, /979)
~ll.1t z,'i ik Ol11J,l( ik hel af~cl1<lffen v,1ll
oude idealen en JO~lll,l" verd,Kht vinJ ;lIs
dic alleen vervangen word"t1 door hel da-
gelilks gcrm,: ,lis ,'r ni,'1 opnieuw word,
opgebJell.
Kijk, W mo,.t \',111,'en m,'ns niet verwa.:h-
ten Jat tiij clk,' J,lg In,ft n,I,H liln idealen.
Dar leiJI alleen 1"1 ,-rl1~ti"e Vl'rkr,llllpin-
~en . .\Lur je kuilt ouk weer mer zeggell
d<lt iets tllliwekul is enk,'len alleen omdat
het niet re n"<llist'rcn is. kdereen heelt in.
'pir,ItIChrnlll1l"ll nodig. Gcdadnen l'll
iJec<.'n Jil" l1<'tbanale alle.LlagSl' \'<Hl zijn
v:lllzdlsprekendl1<'id hefOl'cll. Dat i, he-
Lmgrijk. ~
Uil een int,"tIiew mCI nert Buklll,ltl in HP!
De TijJ, ]9'") I: .. .\lijn grotc \"fees i, ..Ia,':
stel Jat op n'n gegeven 11I0nll"llt De \'(',1,1[-
heid hliikt. DaM hod ie niet bang voor t,.
zijn. nU.lr verow.!er,td: de w,urh,'iJ blijkl
,'11d" waarheid is hcd trivia,l!. Hed ptl[-
vlou,. Dat wu ik \"Cr,chrikkdilk vlllJen,
,'eli nachtmerrie: dat je na veel ploeteren
ontd,'kt dal twc<' ,'n tWCl' I'i,'r i,. Er ZI]n
rlll'n,,'n die ervan lIITrtuigd ziJn d.lt de
w,'rkdijkl1<'i,1 tri\"ual i" 1ll,I,lr I'oor mi] i,

dl' lul cr d.1Il wel af. Hl't moet l,'ts Vl'rras-
~l'lld~ blij\en houd,'n. en ieb ingt:wik-
kelJ.;, zek,'T. 1ll,lM dan wel i,'\S ingn ••.ik-
keld, d,l( wel'[ tc h,'rleiden is tot l'en d,'-
g.lllte eenvoud."

/ 10" ;:it lJ"t ilO/I eigenlijk lIIet (;odt U hl'lIt
/.:,uh"li"k in/Mrt "lIlIil'rt'lI, lIIacir .;:,1,11lIi<'l
lIIea 1/,1,lrdj' kak ;'11 l'Ot.dl 111(' kil/derl'lI
ook lIiel J.:,IIIJoliek up.
~\X/eer ZO'l! wonderlilke H'U~: hoc zit 11<'1
ml1 eod? Hoc IH'o;t ik J.IT HOU?Da,lr ga ik
to.:h niet over? Het zou wel heel pedant
zijn .lIs ik zou ll'ggen d.l! ik in (;oJ geloof.
Al,oi ik hem Ja:Jrmee l'en pleZier dOl" Als
Cod l'I'1I IwcTje g,'l"ol'l voor hl!mor h,'cit,
Lldlt i,. zi.:h d,l.Ir te h,lT\teTl om. 'Hl' plui\.
Ilat m,l,lkt h,.-(mij l!Ul! uit of je wel of ni"t
lil mij gdooft?'
Ik weel ho;t gnl"()(Jll niet t:n d,u vind ik
prima. Dl' ,'nigl' godS\'oor~lelling waar ik

niet in wem te geloven is dil' \ ,lil .I,' wre-
kend,., rechtlijmge, 'trarieTl,le (;od. Ik hou
nief zo van dogm,l\. dat zer .k ,11.M,I,U
e,'n GuJsiJel" d,u uitnodigT tOf ,'nigl' rl"
tlectie. dankh,I,lThl'id nJOr deze 'be~tl' al-
ler werelden' rni\~.:hien wd, kan ik tlH,:h
nil't zo goed rnis\cn. Ander\ wordt het wat
pLtt\'loer, alkm<l,ll. (;011 is voor mi] h"t
Iyri,.:ht'. Hel g,1.1t om de kw,lliteit \',111)l'
innerlilk Icvt:n,~

'Elkl' d,l~ k,m het )::<,h<'l/rell d,1I ,','11 lag
hl'~t.I,/II 1'01 ~tro"lIIt III<'t lid,t <'11 I'Cr/'III.
Iillg. [/1 d,tt gl'!'(,lIrt ,'<,,,kr 11<I,1rKeI.lIIg u','
1II,','r 1,,'s(ht'id"11 ,'11 ,lst'{,tis(iJ ~iJ/] ill 'JII~,'
";';,'11,'lllIIim/,'r gespitst (JIJ IJet dl'(illitit'I't'.
:-':i"ts is dl'(illiti<'f, Hel IJd,' 1/'1'<,1/sl't','lt
:iclJ ,I(ill het lIit~td ' (Uil 'H"t i",'dlf't'l,'11 '.
1971) •

HUMA\ISTnol'cmbcr 1':1':1110



Cartoon V,lnTom uil de Humanist van 20 december 1981, T ul:nm.llig HV-
\'OOTliuef Rob Ticlrnan doel een vergeefse poging Olll de \'erontrll~le leden
weer binnell het HV te krijgen,

Tref Runt samen met H.V.

Tien jaar geleden maaklen În hel HU11lanisti'ich Verhond een groep
wrnntrll'iten l.ich kenbaar, Zij waren het niel een'i o\'Cr de koers dil' heIl IV
volgde (IJlet narne owr het al dan niet dednemen 'lan de grote
\'Tedesdelllon'itratie) en ergerden zich aan de onverdraagzame sfeer in hel HV.
Ik verorttrll'ilell zegl!cll hun lidma.H'ichap op en vormdl'n hel Algemeen
Hun1;lni"isch Trcfpunt.l'.;u, tien iaar laler blijkt er \"Oldnendc
overeen'ilemnling om weer 'i,lmen te gaan mei hel H\'. De activileiten \',1ll de
slichfing worden per 1 janu,lTi 1991 geslopt.
Ondersta'Hld de letterlijke teht van de "crklaring die de voofliucr'i van heide
hu m<1ni'ili'iÇhe dub, ol)<;lc1dell,

J. {'<lil NmlrlJll'iik
(voor..Îtter rM'lll1' sticIJtillg
A.!geml'I'1l IlulII,misti seIJT re(tlllIJ t)

J. G!o.lslr,1 v,m Looll
(t'IJlJr;:ittert'all het
lIulII,mistisch Verbolld)

(;'e$flrekkell tU$sen fl,dl'" 1',111h,t bestuur 1',111dl' stichting Algl'IIIl't'1I
Humalli$tisch TreftJllI/t elll',lII het huu(dbestllllrt'lll1 JJet1flUlI,lIIistisdJ
Verhond JJefJf}elltot dl' cUl/elusil' xell'id, dat er t/'ans I'oldoellde
(J('ereenstemmi"g he$t<l<ltum I'YlIchtb,lre dücl/ssies lIIs.<ell a,p/hall?,l'rs 1'<111
lIe ~etll/ee oYf!.,miS<lties JIIf/geli;k ti' m,lkell,
V'III<1( de fJl,rich!ing in 1982 vall de sticht;'l?, AIr.ellleeJl HUl/lallistiglJ
T refpuJlt hufter nUf/it eell wf'zl'n!i;k "ersd,il b,'st<l,m tussenl!e !Jegillse/ell
1',11/deze bl'ide uYf!.,misllties; de tl'gt'llstd/ingt'lI J,lgell in df' IIldtl' 1'<111

ru/('ml/tie die t'ereist is teil ,1,lJIziel/l',1Il de milIddt'I! 0111 IJt't dud - I'ell /111'.'1'

/mm,lIIe S/l1ll1'II/er'iJlX - te /,ereiken.
"rulerantie is de lI'urtd ",111fl',lllYllit Jmmauisme wordt gl'I'lled. \ft'n!it'!lillg,

/Jeziulling t'III1l"mliug 1',m/m/llallütisc1,e lt',l<lrdl'lI, dil' het I f/llll,mistüch
Ver/IOIIlJ tot ;;i;n el'Yste kernactivifl:it mal/kte OfJû;" t"fm1!.reste RJJelll'n illlJlei
{'<I" dit ;"<lr, d;n niet IIIlJgdi;k ;:mllJcrl'clI grotc >II,l1e!',1II toleralltic !Jonr
I'ersc/Jil/ell i"{JerslJfm/i;kt, o{JlJ<lttingen I'" bt'lMtll'nnl-: /I,IJIpm!Jlemell.
De;:e ol/fwikkeli /tgen g,well h.,t /Jes/u /I r 1',111111' stichti"X A.1.~ellleell
f flllll<lllisu'sdJ Trefplf1lf de oVl'rtuigil/g. tlilt dl' be;:ÎllIlillg up humanistische
Il',wrden el//tonnen, die il/ de 'lfge!o{J<'1I ;art'lI f>1"I('Yhaara<lllh'lIlgers is
gel'oerd, in de toekomst ook S,;lmen mel led,'n ",lil hl'! I fum,mistisdJ Vn!)fJlld

kan p/<lats/lindeJJ.1JJ<lnllel" is de mmd~"ak vmr cell "!,<lrie {J'X,mis,ltit'
l,t'Tl'<llIl'lI, el! het /JestlfllT "('cft d"'l ook hes!otell 0111(Jt' <leti I/iki tnl 1',11/d.'
$tichting met ing<lJlX Vdn I ;d1ll1<11i /992 te -<takel/,
Iht llUo(dlwstllllfl"lJI IJl'! Humal/istisciJ Verbol/d h.'eft 1II1'tillstol/ming
kelmis gel/lJlm'lt v,m dit besluit; /Jet !Joopt d,lt de s<lmellwerking tUSSf'f1
Jm/ll,lIIi$teJlIJI('( l't'rsdJil/emle 'lc1Jtl'rgrtmd, die 1',lII d(';:(' ontwikkeliJJg /Jet
1:n'o/g k<l" Û;II, ;:,I!bi;dr'lgen tot I'crsterking I'all d(' hmn,mistische
1l'l'('nSfll'el111igi ng in ,\'cdcr/,lIId.

Zdfs in EuropJ woedt een hloedige
burg~roorlog, m;ur J:n wet"rhoudt d •..i'\e.
Jl.rlanJs •...h•...volking er niet vall om lich
~'eilii\er TC voelen Jan ooit. Nog nooit heh-
bl>1I:-.IeJerlanJcrs volgens ógcn n~AAenzo
welllig vijanden gehad. Bijll3 {wl"t:'derd •...
v<In Je bevolking kent 'geen enkel'
\'ijanJslwdJ.
Dit bliji" uit een cn<Juht. \";1.n het Sm-
JiCl"Cnlrum \"Imr vn:JcwTJJg,rukkcll vall
Je K,nhotickc univcr,ircir :,\ilmcgcn. In
19S0, 1990 en [99J onJervroeg het Stil-
Jil'n~lltrum meer dan Juizend men,cn
neUThun mening ovn Je melte w;l.Irin l\:e-
dnlJnJ door v"Teemde mogcnJhcJl'n
wordt bl,Jn'lgJ.
Bi, Je eerst •.•steekpmd lelg sln"hb 2S pro-
0:111 S';\ll Je Iw\'olking W:l:l1 l'nk •...l•...Vil'lllJ
op Je lo<."r.In 1990, een p;Ut maanden
voor Jt' Golfoorlog, voelJe IIll1liJJels 4.5
pron'll\ V,1llJe hl'volking gl'en enkele drei-
ging. I\.lcl de Golfoorlog ,1(hter de rug ISde
v[("dige sll'lllming verder opgelopnl: 63
procent heeft geen \'ijanJ.
~J)ireC!e llliliLlire dreiging wordt in Ke.
derLl1ld niel meer als een bdangri)k pro-
hleem nV,lren ~, zegt de polemoloog 1.eoll
\X'eeke, die het onderzoek uitvoerde. ~De
kbs,iáe viFlnJ W;I, de Sowjt"t-Ullie. ma<1f
die vormt gl'en enkrle hellrrigillg I1ll'er.
:-.Jieuwr vipndheddrll sla<1nnil'll'..:ht aan,
Blijkhaar zaten de Russen als vija1ll1 zó
vast in ons hoofd, d,u wr nil.t kUlllll'll
wennen aan ,lilden.' vij'lIlden. De Arahi-
,çhe olielanden, waaronder Irak, word('n
ondanb de Golfoorlog nu nog maM door
I1 prOl:ellt V,lIlde men,en als een militaire
bl'dreiging ~'oor :"ederlJnJ l'n'aren. Iht
percelll<1ge is lager dan ooit."
In 19S0 wees IIldc'rJ,lad nug n'n kwart
van dc' :"l'derland<'fs dl' AT;lhisdlC staten
aan als potl'miële hdagers, De '1llgst voor
de Ar'lhische I.mden was \'IlTIg ja;lr, "bk
\"11Orde Golfoorlog, uiteraMd hogl'r: 45
proceTlt zag ze als vij'llld. ~Ml'I Oll7.l'J,lIl-
tIes in de Golf kwam de hedreiging opl'ellS
Jichterbil-, aldus \'(-'ecke, ~,\I.ur hol'wel
dl' nll'dia en de politiek het vijandheeld
enorm hebben opgeklopt, heeft het nU,1r
kurt stand gehouden. [k ang,t wa, alweer
g,lUW weggeëbd, ~
Dichter hij hui, hedl buurland Duilsland
de twijfeLJclJtige l'l'r om sleeds v,lker ge-
noemd Ic worden als lllOgl'liike din'ctl'
\.ijand. Ruim \'il'f procent ~',1llJl' :-';eder.
tlllders w('esl \'oor DuihbllJ, jongeren t"n
o\l(krell gelijk. Tien jaar geleden wa,> dil
per..:entage nog nauwdijb ml'ctbaar.
\X'eck(' wijst 1UM de Dui"e cenwording,
_Duit'>land wordt sinJsdiell Jonr tlll'cr
llle1l\en al, een gevaar gcziell." (Bron:
Trouw)

Nederlander
voelt zich
zeer veilig
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Rita Kohnstamm schrijft
in NRC Handel'iblad en
Margriet stukjes over
alledaagse menselijke
verhoudingen. Onlangs
zijn haar Margriet-
stukjes gebundeld in het
boekje 'Een vat vol
gevoelens.Psychologie
voor het dagelelijks
gebruik'. In totaal 54
stukjes. MiekeJulien las
ze allemaal. Enkele vindt
ze prima. Maar tegen
andere heeft ze
bedenkingen. Vooral
omdat de psychologe
volgens haar
onvoldoende oog heeft
voor machtsverschillen.
Mieke Julien houdt een
aantal beweringen van
Rita Kohnstamm tegen
het licht en geeft er
kritisch kommentaar bij.
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EEN BEDENKELIJK VAT
VOLGEVOELENS

door Mieke Julien



Moeten meisjes het mannen niet moeilijker
maken dan nodig is?

Voorop staat dat het goed geschre~'en is en
toegankelijk voor een groot publiek. De
teksten zijn op~d)ouwd volgens eenzelfde
stramien. Zinnen zijn niet te 1,II1gen lopen
goed en het woordgl'bruik is afwisselend.
Ik heb het hoek vrij snel achter elkaar
gelezen en dat was misschien niet zo ver-
st'lndig. Het leek wel ;lbof ik een schaal
met vierenvijftig petit fourtjes achter de
kiezen had. Het vulde, maar ik werd cr
ook misselijk van.
Vervolgens heb ik Iwt hoek voor een twee-
de ma;}l gelezen. Van de vierenvijftig stllk-
jes vind ik er veertien redelijk en drie pri-
ma, Er bleven 7l'\'enendenig stukjes over,
waar ik kritil'k op heb en tegm elf daarvan
heh ik Zl'lfs ernstige bezwaren.
Nu IS het veel moeilijker om een boek te
schrijven waarin, begrijpelIJk voor een
groot publiek, allerlei aspecten \'an de psr-
chologie aan de ordl' komen, dan een inge-
wikkeld proefschrift. In weinig woor,kn,
wnder omhaal moeten ingewikkelde pro-
cessen worden toegelicht. Dat n~relst een
hdderheid van denken en liJar onthn:ekt
het in 'Een vat 1"01gevoelens' regdlll,llig
aan. Soms doet Rita KohnsulIlm bl'wl'rin-
gen, die niet wonlen onderhouwd en zo
kunnen worden vervangen door een bewe.
ring van het tegendeel. Ihn wt't'f worden
fl'itelijke gegevens op een twijft'laclHige
wijze j!;c'interpreteerd en soms is er zelfs
sprake van een apert onjuiste waarne-
ming, ~1ijn grootstt' hezwa,1t ncht zich
n:hter op het a-politiàt' in h,tJr dellken:
zij hn'ft onvoldoende oog ~'oor In,Khts-
\'t'rschillen.

'GeIlIk is mecr <llg('m('('11mnlsdijk. Ollgt'-
luk merr /Ji,:::rJl/der pasof)lIlijk,' be ••••'eert
Rita Kohnstarnm. Waarschijnlijk omdat
mensen geluk gemakkelijker delen dan on-
geluk. ~1a,1t dat geluk van mensen meer
op elka,lT lijkt, IS omdat er gl'en tahoe
bestaat op het uitspreilcn ervan en geluk-
servaringcn daardoor gemakkelijker kun-
nen worden vergeleken.
Mensen houden ongelukkigl" gevoell'l}';
vaak voor zich omdat ze denkell dat ze de
enij!;e zijn. Of weten dat andt'fl'n er niet
graag naar luisteren en niet omdat onge-
luk 'met'! bijzonuer persoonlijk' zou I.ijn.
Rila Kohnstamms bewering kan wordl'll
mlshruikt om het ongeluk van een andt'!
als iets persoonlijks af te doen.

Rita Kohnstamm ziet tq.~enwoordig 'FCe!
(JlI!JarmiJartigt' ('goistisdn.' eerli;khcid 1'11

aardige lIle'ISIi('I'l'/II/e o/leerh;kheid'.
Als voorheeld van het laatste voert l.ij de
16-jatlge jaap op, die zegt: 'Natuurlijk
wetl'n mijn ouders niet Jat ik wel een~ haSJ
rook. Ik hen niet gek, dat ga ik Zl' niet
vertl'llen. Ze zouden er niks van begrijpen
en Zich krank7.innig bl'zorgd maken om
nih. Mijn vader hn'ft l'r wel eens naar
geHaa~d en toen hdl ik glashard gezegd:
nee hoor pa, da,lr hod je nil"t b,lug voor te
zijn.' 'Aardige olleerlijkhl'id' dus. Ik hen
Jaar nog nil't zo leker van. Omdat j,up
het niet a,lIl zijn ouders vt'rtelt, wn't hij

nooit zeker of zijn veronderstelling dat 'ze
er niets van zouden bq;rilpen' wel terecht
IS. :\lisschlell hegrijpen ze het allang. Ou-
dl'rs veranderl'll namelijk ook. jaap sluit
ook de mogelijkheid uit dat ziln ouders l'r
in dialoog met hem begrip voor louden
kUllnt'll krijgen. Hij hehoedt hen OIlgl'-
vra;lgd \'O(lr pijn, zonder tl' weten of dat
ook nodig is. Hij benmdt hen. 'Ona;lTdige
oneerlijkheid' zou je dat net zo gOl"d kun-
nen noemen. De conclusie dat ja,lp aardig
oneerlijk zuu zijn is dus \'oorbarij!;. Het is
even plausibel dat hij de confrontatie niet
aandurft en U,I( verpakt in rekeninj!; hou-
den met de anuer. Een vers,-hijnse! dat ik
regel nu tig tegenkom,

',\fellst'll I'all 1/11/1('/111'1/llitdmkkillg('11 ell
s,hddwfJordt'lI ill hlill /IIul/(/, I/Ia<lr1111:11
dertig ;<l,lrgl,l"dl'lI lIog /liet zat/it/es I'all
hi/mell <l<llldIIT(dl' t(' d<'lll.:t'lI.Nog staka:
1111'11 keilde Zl' waarst/ii;nlijk /lil,t £'ells. (.. .)
'Stik' I(',IS £'('11 kr,uhttal/l WaaTl'o()r ik Of!
de midddh,lrt' sc/wolllog stra( krag,'
Tegenwoordig wordt er dus meet en voor-
;"11hevlgl'r gescholden d,lIl vroeger? Rita
KohnSl;lIlll11 raadt aan om spaarza;Im met
kradlltt'!lllen 0111te gaan. Trallt'lI kUil j('
ook IIl<1arhel,., ht'll'an'n I'oor ,lis IJet e,IJt
lIodig is,' t-.b,lr waarom is het niet beter
0111tranen te lalen rollen, net als geld?
!\1is~l:hien is lll't wel heel goed om regel-
lll,ltig dl' traan huizen door te spoelen. En
hl,t hangt o:r natuurlijk maar vanaf tl'gl"ll
wie je het hebt. Tegen mij die wekelijks
mimtens l'l'nmaal huilr of tl'gen mijn
vTlend die al sinds jaar en dag de ogen
droog houdt? En wanneer is het 'echt 110-
dig'? Als ik val en miln knie opl'nhaal? Als
ik word afgewezen voor een haan? Als
mijn antieke vaas hrt'ekt? Of als ik te ho-
ren krijg dat ik eTll5!ig ziek ben?

'Net als IIISS('/l oudt'rs ('1/ killtfert'l/ hcstaat
tussell 111<111('11 VTOIIW1'£'1/ ('motirme!e t'er-
kll()opthcid, D,II /'etckt'lIt lIaast /it'(dcook
ruzie. Eli waar ruzie is, IJestaoJtde kalls op
CCIIklap, all dllw, ('eli schop <lIswoordcn
lekortschietell. ll1dada,ld lIil'l (raai, m<l,lT
zoloJllg het eell uitzollderillg bliifl, Iwt'ft

cell re/,lIi(' l'T lIiet <loJllk<lpot te gaall.'
Tot zover okay wat mil betreft. Zo g,I,1t
U;lt tussen mensen die emotioneel zijn ver-
knoopt.
~1aar dan: 'Dat is misschien de redm d<lt
ill ollderzoek /logal ('ens blilkt, (lar ~'roll-
1l'('11 het slaall ~'<III hllll II/tlll ee1/ h('(,tlt'
IJagatdliseren. DoJt doen ze wellicht lIid
omd,1I ze d(' emst lIiet o/llier ogell durl'ell
Zit'lI, m,lar omdat ze besef(en d<lt het niet
wezel/li;k afbreuk doet aoJ/lde t'l'rhOlldillg
tot hUil lila/I.'
Nu zijn het opeens geen 'mensen' meer die
emotioneel verknoopt zijn en du~ daarom
af en toe eens ~choppen, biiten, slaan, Nee,

nu zijn het mannen die slaan en vrouwen
die I;eslagen worden en die daar zelfs be-
grip voor kunnen opbrengen,
Zolang het zo is dat in verhouuingen de
klappen vaker van de ene partij komen
dan van dl' andere, - en dat geldt voor de
verhouding tu~Sl'n ouders en kinderen,
lUssen malll1t'n en vrouwen - is cr sprake
van een ernstige kwestie, die niet gebaga-
telliseerd mag worden, Doordat de auteur
zo het bestaan van machtsverschillen ont-
kent, houdt ze uil" in stand.

Rita Kohnstamm hesl:hrijft 111een ;Indere
l'olumn één van haar vrOl'gere leraren.Hlj
was niet knap, m,lar had wel iets, Hij had
oog voor ontluikende vrouwelijkheid en
was daardoor een toelssteen. 'Zol<l/lg X;e
ilO/!. lIid h<ld opgemakt 1'11 <l<lllger<l<lkt,
was jt' ill zijn ogm kcnlldiik lIog l'en killd.
En doJtwas /liet h'III.:.'De meisjes in de klas
reageerden dubhd op zijn opmerkingen,
hlikken en ;"Ianrakingen: trots dat ze 'ge-
zien' werden en griezelend tegelijk,
Rit;l Kohnstamlll vervolgt: 'Er werd l'ecl
gesmiespeld Olla X, m<lar lIiteilldeliJk 'ge-
beuTde' a I'ri; wéllig, zoals d<ltht'd. Toch
l'dt oJllt's IV<lt !Jij d('ed onder wat ugell-
wO(Jrdig 'OIlgewcnste illtimlteirell' 1I'0r-
dm genoemd. Ik twij(el o( dat j/list is,
omd<lt ('f dd/I gCt'f1rekel/ing wordt gehou-
dm met de dubbdheid, die Juist bi; seksue-
le I~'ellsell zo weunlijk kali zi/Il.'
Gevaarlijk, deze redenerin~. Ik vind het
juist dat Rit,l Kohnstamm wij~t op de dub-
belheiJ V,Hljonge meiden ten opzichtt' van
seksualiteit, maar dat heeft niets met mijn-
heer X te maken. Dic is een toetsstCl'n,
maar volj!;ens mij wel ecn hele slechte. Zijn
daden worden niet vergoelijkt door dc
dubbdheid van de meisIes. Dat hij dl'
mel~Jes niet ziet zolang ze nog kind zijn en
pas oog voor hen begint te krijgen als Zl'
zich Olltpoppen, maakt hem tot een onge-
schikte opvoeder. Hij hoort alle kinderl'lI
te zien ml't of zonder kleinc tietles. Hij
mag bC~1oog hebben \"(lOr kleine tietjt's,
als dat maar niet het enige IS. _
~taar cr gebeurde niets, proheert Rit;I

Kohn~tamm de lezer gerust te stellen. Ge-
lukkig is cr de batste tijd meer aandacht
voor ongewenste intimiteiten. Als Rita
Kohnstalllms opvatting gehoor zou vin-
den, krijgen de meisjes weer de schuld van
ongewenste intimileiten en erj!;er, omdat
ze dubbel zijn in hun gevoelens.

'Het is pas sinds de ;art'lI zel'e1/fig dat l'<l-
ders wOTdell a,lIIgt'spuord hun deel re let'e-
rCII<l<llldie I'erzorgillg (1'<111de killderc/l).
Opel'lls kreg{'l1 mali/teil dus diezel(de liJfe-
lijke imimiteit met kinderen. (... ) maaT
he/Jhell we OIISmiss,hiell l'crkt'kt'lI op de
lIIoeite dic IJel sOlllmige Faders kan kostelI



(}lil ;1/ '/,11 Rekllu((d /l'eer ill Ie {lerkclI,
/I,lI1rmat(' h,'( kind gee/l /Ia"}' meer is!"
Oa,1f hebben WCOIlSzeh'r in \'crkekCll, 7,:
Ixdoclt waarschijnlijk dJI we begrip moe-
len kunnen opbrengen voor p;lpa\ die
geen macH kUnlwn houden. Okay, &n wil
ik nog wel probefl'n. M'lJr al, papa llll'er
bezig is Illl'lzijn eigell ~ebuele opwinding
d,m meI zijn kind, moel hij op zijn vingers
wonkn getikt. Hij moet ma,lf krenzil"h te
beheer'ien. Het lukl de IllCl'ste vrouwen
immer, ook 0111l'en baby tt' vcrs(honen
zonder zelt Cl'n nat broekje te krijgen,

Een I.utste (ir,ul. Rita Kohtbtarnm be-
sl-hrilft een ft'e,reli]kc gekgenhl'id w;ur
l'l'U me"k ten tonele Vl'rschijnt lil een kon
rokje, uitgesneden T.shirt elC A,ltl dl'
hand van dae gehellrtem, I.Ut ze het on-
dcnH'rp 'ongewenste lIltimiteiten' ,lan Je
orde konwn.
'Ik lI'il d,I,I' geen misl'erst,mdl.'l1 01'1.',1,11<'11

/ll'Sld,m: ik l,ilttJ dllr <,eli 111,/11~illl lhlllden
Ihuis /llVet hOl/dell, ,lIs ('eli I.'mlfll' duide-
Ii,k I,wt lIIerk;'1I d,a ze lIiets 1',111 hem wil
wetelI. Al,l<Ir is het lIiet ('{'rli;k ••, ,I/S I'ml/-
wel/ het ',elJ d,I,lriJi; d,/II ouk lIil'llllo('ilij-
ke, /lhlkell d,1II nodig is!"
,\bH wIe ddiniecrt hoe 'moeilijker 111,1.
keil d'lI/llodig is' l'T lIitziet~ Ik d"lJg sin,h
jaren gl'en hl,ha IHl'l'r. :'\iet omdat ik l'f
se_x~'uit wil zien, maar ornd;H ik n'n bl.ha
veH.elenJ vind zitten. Voorsommigl' man.
nen blijkt dat een signaal Jat ze in mijn
borsren mogen knilpen. Heb ik hl.t hen
Illol'ilijhr gelll<lakt lbn nodig is? TOl hoe-
\'Cr gaat dM rl"kcllIng hOll\kn mer? Het
enige wat we hmnen doell is meisjl's l"mp

attenJefl'n JJt een bl'P:lJlJ soon kleding
hij sommiJ::e mannen ("en bepJ'lfd effect
kim sortl'rCI1 en IWIl IerelI &1<HIlWl"om te
gaan .. \tur dat rokje m,lg ze v'an mij aan-
houden,
Rira Kohnsumm vervolgt: ',\1/'IISCII, 11/,11/.
11<'11lIi", uitJ;t'~ollderd, ~ijll 11/1 "('I1I11<la{
sekslU'h' II'<'~('!IS, di,' fJ{IJ;CII'Olldt'1I km1/U'11
r,lkt'lJ 1',lIIlic!Jallll'ii;ke Si~II.llcII v,mlllcd,,-
lIIellsclI,' Dat klopt. Ik ben ook een mens
en Ik kom regeimMig !TI,lnnen tegl'n dil'
lIchamelijkt' sign'llen lIitz,'mlen WJarvan
ik opgewondl'n raak. Zc mogen het me zo
moeilijk Illahn al, zc willl"ll. Ik zie h"t ab
mijn n.rat1lwtJorJe1ijkheiJ 0111n1l't mijn
eigen stksuele geHleiens te 1erl'lI omg:Ull.
En die ver;lnlwoorddijkheid hehhen mail-
nen ook. Zdfs al hecht zich een meid in
een kon rokje op hun netvlies.

Dat Riu Kohnstallllll probeert in dit
hoekje de psychologie 11l'reikLl;\ar te m,l-
kcn v'oor een grool puhliek, IS te prijzen.
.\\;J,H hoe ze dat doet, is hedenkelilk. 'Eell
vat 1'01 g"VOt'It'IlS' is wel bruikh'I<H, hij.
voorbel.IJ ill het onderwij,. De stukjes
kunnell als uitg'lllgspul\t Jienen voor l"en
dis":lIssi,' in dl' kb,. M,I<Hd,m wd kritis(h.
Dus ml't al Jie wagell Jie Je normen en
waarden van Riu KohnstJmlll Ier discus-
sie stdk'n: 1', het wel zo Jat de longefen
1'<111tl"gl"ll\v'ooflllg lllmdef eefhieJ hehben
voor de oudt'rdolll? En is l',.rbied \'oor de
ouJerdolll zo'n groot glll'd? \'(Iordt er le-
gl'nw()(lrdig IIwer geschokkn? .\toeten
meisiCs het mannen niet Illol'ilijh'r mah'n
,tm nodig is~ En z,o ja, hoe mOl'ten Ll' d,1t
doen. Is J,l:!P wel aardig oneerlilk? •

Hoorspel van HOS bekroond
op Italiaans festival
De speei'lll" juryprijs van het PriX [I,llla-
fl'stival 1991 in de eategorlt' r,ldio-ficti,' i,
gewonllen Joor Ill"t hoospel 'Het sdlOrtj"
van de terrorist'. Aan Je prijs i, l'ell hl.drag
verhonden van 15 miljoell lire (ongeVI'l'r
1l.O(J() gu[tkn). 'Het schortje van dl' ter-
rOrist' ISgeschreven dOOf Liet l.en~h\ll'k l'tl
Kee~J,ln Hlindiig l"ll vntc[r OWf dl' Ia'ltste
d;lgl'll \"an UIrikc ,\lclllllllf en is geh'}sl"l"ni
op <lutobiografi,;(h lH,Jll'riaa[ van h,ur l"n
anJefe kJen van de Rote Armee fraktion
(Rt\I-'). Het hoofspel geeft n'tl beeld V,Hl
,'en tijd W,l,lrIn polarisatie leidde tot be-
kklllming. D,' rol van Ulrikc ,~kinhof
wordt in het hoorspel vntolkt door Chris
Nil,tvdd valJ Toneelgroep Amstl'rdam. De
radioregie is van Kl'es VI,i,llldl.rl'n.

MIS~RUII\VA~D~WAO " Arie den Broeder nieuwe
voorzitter van de HOS

- MONTAGefOTO VAN 1I~ DAD~K-

•• VAKBONDçN

In ';l'ptemoer is ouJ-hoofdbeslUur~lId van
het Humanistisch Verbond Aril" lkn Broe-
der henoemd tot voorz,itter V,!n dt' Huma .
nistische Omroep Stidltlllg. Hij volg[
J.I,lrmec Hl.nk Smit op.

Meer dan 1600mensen
nemen Humanist op de proef
Tot nu toe hebben 111l'l'rdan 1600 Illensen
l','n proebbonllement \";111n.n tiemj,' op
de Humanist genolllen. Zij krijgen d.i,H-
voor vijf nummer \"an het blad tOl'ge-
mwrd. In december krijgm zij ook het
~reciale winternummer val1 de Humanist
o\"er Het Sterven & De DooJ toegestuurd.
Zij kunncn dan beslissen of dl' kelllli>nla-
killg hen hevalr en of zc Joor willetl g,l.In
met een 'gewoon. ahonnement op dl' Hu-
manist of lid van het HV willen worden.
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RAD I 0 & TELEVISIE

De Verbeelding
Zondag, 9.03 - 9.30 uur, Radio 1

In ht."llit~rajrt" lonuJ)tochtcndprogrammJ
Lh- VcrbcdJing stJan de volgende uien'n-
dingen gcpbnd:
3 november: Je schrijfstn Anafirt Jonker
()n~r het hot:k 'Als honden van StrO'

10 novemher: ~IiJJc1ccuwsc poi.;1.ie
17 november: Anton Koolha.ls OVt'T hct
hot'k 'DincnvnhJ!l'n'
24 november: De ,chriiH~r Jamcs (~aldwill
m'l'r h<;,,{hoek 'Bijna binnen handbereik'

Het Voordeel van de Twijfel
:\banJclg. 12.05 - U.OO uur, R,IUio 5

In Het Voordeel \':\11Je Twijfel worut'll in
november nog twee af1cn"ringcn uitgaon-
Jen van een scric prograrnllu's over
Vietnam (4 en 11 lloV(:mher). IS novem-
ber is een programmJ. IC beluisteren uver
dc traumatische gcnllgcn V;'\lll."cnm'l'Tval
waarvan het pcrsolll'e1 van WlIlkcls sla.:ht-
offer wordt. Marjoltjn de Vries pra,lIle
meI slachtoffers en hulpvl."r1enl."rs. ') de-
n~mher ten slotte doet Rudie van ,\kurs
vl."rslag van het d;m nl."t ~ehoudel1 partij-
congres van de COllllllunistischr partij op
Cuha.

De Spiegel
Woensdag, 12.30.13.00 uur, Ibdio.5

Ook de komende maanden in De Spie~d
rl."portages en imervil."ws over .KlOek- on-
derwerpen.

Te gast bij Ischa
Tot en met 16 decemher is er elke week l."en
Isch3, iedere maandag, 20.25 -11.00 uur,
Iedere rechtgeaarde geint<:resseerde is van
hatte welkom bij de opname van dit prik-
kelende praatprogtamma. bcha wordt op
dl' da~ van uitzending (maandag) opgeno-
men vanaf IH.30 uur, lil' opnam\: duurt
Onge\'L"Crdrie kwartier. Locatie is de sfeer-
volle Studio Plantage in AmstL.rdalll. Sug.
gestie: Studio Plantage ligt pal n.last Artis.
Wilt u na allooI' van een dagj<: Amster&\m
e<:ns aanwezig zijn hij de opuallle, dan
kunt u hellen met TV Dits nv, teldoon:
010 - 382726

Welkom in Zuid.Afrika
rorogr.l.lf Ad van Denderen ht."dt een
hock sanwngestdd uit de 5000 foto'> dil'
hij dL' .lfgdopen tijd in de Zuidafrikaallse
goudmijn-stad \X'clkom maakte. Rt."lllmdt
l.ukkiell maakte l'en programm'l o\'t."rVan
Denden'n en zijn Zuidafrikaanse foto's.
Ad van Denderen (48) kiest al 25 jaar als
onderwnp voor zijn fotografit de merl>l."n
die hl,t zwaM Iwbben, de underdogs. Et."n
van dl' rll'ml'ntl."n waaraan hil zijn hl."kt."nd-
heid dankt, is 11t.,tnwddevl'n dat uit lijn
foto's spreekt, zond<:r dat ze overigl."ns
ooit semiml'n!l'l'l worden.
Anders dan de bl'kt."lIde foto's over Zuid-
Afrika, gem'Jakl van actude geneurtl'nis-
sen, hdil-hlen de foto'> van Ad van lknde-
ren Juist de achlergrond van dil' ~enl'llrte-
nisse!l. Ilij wekt n,Jar bl'dden dil' vastleg-
gen wat hl'! dagelijks leven onder Apart-
heid is, voor zowel de bhmke als de zwarte
bevolking. Een le\'en vol schrijnende te-
genstellingen, angst, geweld L'n miwn-
slanden.
Door zijn langdurig verblijf en zijn vaak
gedurfde aanpak geefl hilel'tl bredere kijk
op de gevolgen van Ap,Jrtheid, Ad van
Denderen verkeerde 7.owel in het milieu
\'a11 de blanke <::xtremisten vall de Afri-
kaner \'(-'eerstands Beweging ah in de
zwarte wijken waar nooit hlanken komen.

Maandag I I nm'emner, 1 I .00. 2 I .25 uur

De Bekoring
I'ortret van de Amsterdamsl' heddhouwer
hits vanllall (189') - 1945)_l'etl'r Lalas-
ter, de klcin700n van V,lII Hall, speurt inn
dele dm;umentaire n;] hoc het mogelijk is
dal zijn grootvader in 19.34 het later zo
omstreden Van Hl'lllsl.-mOnllrtll."llllllaak-
te, terwiil hij tijdens de oorlog loch zo'n
helangrijh. rol in het kun,fena,Hsver7.et
spedde_
Het Van HelltLlnunulllem staat, groot en
nil't tI.'negl'ren op ht."tAmsterdamse Olym-
piaplcin, Het was ooi I bedm'ld al, eerhe-
toon aan de 'pacificator' \'an Nederlands-
Indië. Tegenwoordig wordt deze militair
vanwege de mi,d,ldl'll dil' hij bl'l~ing in
Indië, door hijna niem,llld meer als held
gei'erd. De stad Amstl."rdam, dil' prat gaat
up haar verzl."tsgeschiedl."nls, lijkt hl."t1110-
nurtWllt als een schandvlek lt." bl'scholt-
wen. Langzaam hrokkelt het bouwwerk
af, verzwegen en vergeten, tot het rijp is
voor dl' sloop.

l'et zo wrgelen is de maker van het lllonu-
Illem, rrits van Hall, die als \'erzl."tsman in
de Tweedl' Wereldoorlog Jecin,lm aan de
strijd tegen het nazisme en in el'n CotKl."n-
tratickamp de dood vond.
rrits van Hall werd in I S'),) op Java geho-
ren, studeerde op de RijksaCJJL.11lie in Den
H,lag en woonde in AnlsterJ.lIIl, Frankriik
cn lt,llii', In dl' oorlog weigl.rdl' hij lid IC
worden van de dOOf de Duitse he7.ettl'r
ingestelde Kultuurkamer. Hij r,lakte hl"
trokkcn hij de financiering van h<:tkunste.
naarsverzet. In augustus 194.3 wordl hij
gearrestL.crd en komt tcrecht in kamp
Vllght. D.lar kan hij nogenigc tijd wcrkcn,
vooral aan kleine has-reliëfs mct sierlijkt."
\'rollwdijkl' n,lJkten. 'Het was het tedert."
in hem dat hem deze idyllischt." werkjes
decd maken. Hel \\'as de elgena;udige
hardnekkigheid l."n beheersthl."id van zijn
karakter dat hl."1Ildit ded van zijn wezen
ll."gen de wrede buitenwt."rdd deed he-
schcrml."n:, aldus zijn vriend Je beddhou-
wer .\lari Andriessen. In januari 1945
wordt hil tijdens een gevangenen-trans-
port doodgeschoten.
Een documentaire van I'l'tra en Peter La-
taster.
Zaterdag 16 no\.emher, 20.55 -1 1.55 uur.

Het V,lIl HeU!Sl-nlOnument zoals het cr
nu bijSla"t. (Fom: Hes van Huizen)
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Ria Hogervorst over haar werk met ernstig meervoudig gehandicapten

Foto's: Chris Pennarts

door Els van Thiel

Ook zij zijn er
Olll verstaan
te worden

Veertien jaar lang werkte ze als groepsleidster met
ernstig meervoudig gehandicapten. In de loop van

die jaren leerde ze hen zien als mensen met ccn
eigen levensverhaal, met een eigen manier van

beleven en ervaren. Ter afsluiting van haar studie
voor humanistisch geestelijk verzorger schreef zij
over haar werk cen scriptie waarin zij onder meer

pleit voor een humanistische geestelijke verzorging
voor ernstig meervoudig gehandicapten. Daar

zouden ook de ouders en de groepsleiders baat bij
kunnen hebben.

Els van Thiel sprak met Ria Hogervorslover de
lange zoektocht naaf contact waarbij je niks meer
hebt aan mooie woorden maar waar het vooral
gaat om non-verbale communicatie als sfeer,

klank, aanraking, geur, geluid en warmte. 'Het
kwam maar zelden voordat ik een half uurtje tijd
had om zomaar op m'n gemak te zitten met een

hewoner. Even lekker warm in de kussens met wat
rustige, klassieke muziek. Soms zag ik dat een

bewoner zich dan langzaamaan kon ontspannen en
dat er zelfs iets als een glimlach op z'n gezicht

verscheen. Een groots moment ... als je weet dat hij
hooguit twee keer per jaar Jacht.'

z~was de eerste die hd 12 1I2-jarig juhi-
I~llm vierde in de gro~p van veertien hew(l-
nas die allen I.waar zorghehoevend zijn.
Behalve visuele en \'erstandclijke handi-
C,lPS hcbbl"n ze ziekten als epilepsie of
sp'lsticitl'it, Hun m~mJI •.• leeftijd komt
ni~t hov •.•n de drie, vier jaar uit, al hehlwn
7.1'het Ikh,lam van een adnkSCl'nt uf Cl'n
volwass~n~. Z~ zijn niet :r.indelijk en kun-
nen niet pratl'l1, wd zijn sommigen in SW,Jl
l'nkde ge1uidl'll te lllaken. Alle hewolll'rs
hebhen n'n aangl'pastl' robtoel.
Als nog maar ner gediplomeerd ziekctwer-
zorgster maakte Ria Hogervorst op haar
Ilegl'ntiende ha,lr entrn' in de groep, 'De
•.•erste kennismaking was •.•en sçhok voor
lIIe. Ik had htt hteld voor ogen van mijn
huurjongttjt, ten mongooltje. Maar dtle
mensen waren veel 'erg~r'. D~ ~crste we-
ken li•.•p ik met gemengdl" gevoelens rond:
kon ik wd iets met ze? Ik hegr~~p niets van
mijn llIl"uwe collega's die enthousiast
praatt~n, lachten, knuffelden en zongen
ml't dl" h•.•woners, En er dan ook nug van
uitgingen don ze een reaçtie kregen. Ik zag
niets, hel~maalniets wat daarop kek. De
bewoners hl~\"l"n liggen zoals 7.1'werdl'n
neergelegd l"n maakten h00l:stens zo l1UI'n
dan l'en onhegrijpelijk gduid, Toen de eer-
ste paniek was weggl'ëhd, hegon ik ze a,lT-

dig te vindm en wilde ik gra,lg voor ZI"
zorgell. AI gauw n\l"rkte ik dat de bewo-
nets geen grote hahy's wJ.ren, ze g~Jroe-
g~n zil.h anders dan kleml" kinJ~rl"n. Som-
mige rl"acties deden llle ook aan nll'zloif
d~nh'n ... het hadden mijn vrienden en
vriendinnen kunnen zijn. lemad van m'in-
tig functioll<."at Illlssl.hien als etn Vll"fjari-
ge, maar h~dt wel twintig jaar levenserva-
ring opged<l'ln. D~rtig, vel,rtig \'erschillen-
de groepsleidsters Ill'cft hij meegtlllaakt,
een flink aantal ziekenhuisopnamen, SPUl-
ten, spalken ... Dit alll"s ISvoor zo'n 'jung'
I~malld moeilijk te verwerken.'

11\hd hl'gin zag ze dus 'niets' wal op I"en
rl",lCtil"lel"k..\la<lr dat vtranderde ,11gauw,
Ria Hogervorst: 'Ik ging steeds llH"er zi~n
en", begrijpell, Gcestelijk gthandicapt~n
hl'schikkl"n ook ovcr een faal, ma:tr d;1ll
een taal zondl"r woordcn. ZiJ maken hun
emoti •.•s, ~hol"ften l'n wenscn op een eigen
en voor ons ongl:'WOlle manier kenh:tar:
een klein~ hew •.•ging \"aH het hoofd, een
gnmas, e~n mini~m~ n'randering in li-
chaamshouding of mimiek, In de loop der
jaren heh ik geleerd te kijken naar soms
nauwelijks zichtbare signalen als het optil.
lell van het hoofd bij hl,t klik-klak van
hakken in Je gang. Neem AIllle. Zij woon-

de Llllg thllls l"n herkende haar [Jl(ll'dl'r
goed. Als l"r lem,md op hoge hakken tiaar
de gang liep, lildc ze haar hoofd een kll'in
stukje van de mal en wachne gespannen af
of de hekend •.•hegroeting volgde.'
\'\'allll~er Ria Hogervorst OVl'r d•.•groep
pr,lat. IS h~1 lil Je verleden tild. Dit jaar
heeft ze haar stIldil' afgl'ronJ en h<lM h,l,Hl
,lIs grncpskitbter ingeruild voor dl' functie
van humanistisch raadsvrouw in twee \'er-
zorgmgshuizen. Vijf j,ur bng comhinter-
de ze haar haJ.n met l"~n studie a;lll het
toellmalige ~Iumanistisch~ Opll'idings [n-
stituut. Het bleken twee geschl'idetl we-
relden: dc ledgroep wa,u h(woners en
\wrkers tastend en zoekend naar tekens l'n
hetckl'nissen prohl'ren te commllnicl"ren
tn Ik opl •.•iJing. waar men op ~~n verstan-
Jdijke ~n 'Ifstalldelijke manil'r Illl"t dkaar
placht om t~ g,lan.
'H~t l"l:'rSI~studiejaar Zat ik alleen maar
nJ.ar mensen t~ kijken, Jat was ik immers
gewend. Ik b~1l bliJven zoch-n naar de
verhinding tuswn de thl'orit en de praktijk
van miJn w('"rk, Alles goed en wd, 7.ei ik
steeds, ik spreek een aardig woorJjt jar-
gon, ik hth rn"ksCll hOl"ken hl'stuJetrJ cn
ik ken moolC theorie;.'ll, m,ur wat moet ik
ermee als ik voor een ht"\\'(m •.•r stJ. die niet
kan praten tn zIjn sto •.•l ni~t llitkan? Zelf-
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Ik probeer ze te zien als mensen met een eigen
levensverhaal, met een eigen manier van
beleven en ervaren

Ik heb leren kijken naar soms nauwelijks
zichtbare signalen. Naar een minieme
verandering in lichaamshouding of mimiek.

heschikkingsrecht? Hoe moet Jal ,lis je
volstrekt Jfhankelijk bent v;m ,lnderen?
J,I, H' w('rdl'n op de opl~'lding wel eens
moe van Illt' ....

,\kr de hesre hedodingen worden ernstig
meervoudig gehalldic'lpten vooral gezien
en hl'l1a\krd als ohwcten van 7_org:ze mo('-
t~'n gevol'd, ~.ersdlOol1ll el1 gewa-;-;en wor-
den, Door Je bezuinigingl'n in de gel(Hld-
hl'idszorg I, cr trouwens nauwdijb gek-
gmhcid voor méér. :'I-kdc door h,lar ,tudie
ontdekte Ri,l Hogervorst ecn andere di-
mensie in de olllg,mg met bewolltr'i. 'Als
groep,kidsll'f was ik voor,ll gnieht op dl"
J'lgdijkse v\'fwrging, Ik probl'l~tde sigl1,l-
Ien te begrijpen en te duiden ,lIs tekenen
van honger of dor,r zich ni\,t lekker voe-
len, een natte luier hehben of niet goed
liggen - in it,der g('v,11 i~'rs 'lichJmdijks'-
en ik wilde hJmlekn, 1l\'lpcn, Wanneer ik
\'Crlnol'dde <Lil Iemand, SdlOenl"n knd-
den, haastte ik l1il' Zl' uil te JOl"n. Of ik
kgdc \'en bewoner ,mders Ileer of g,lf 'm
wat te Jrinken, Door de studie hegon ik
me af tI' vragen of dil' Signalen ook iet,
andl'Ts kondell hetehnell. Ik probeerde
meer te ontdekken V,lIlh<'l geestdijk lewn
van de bewon~'rs. [k proheenk ze tr zien
als melhell met l'l'n eigen Il"H'11sH'rh,I.11,
met l'en elgl'll Ill<lnier van hekven l'n en"a.
rl'n.

Ze geeft het voorb~'eld Wil ma, ~'en longe
bewOlinster die een leer hcchtl' band had
met hJar v,lder. 'Ka 7ijn onverwachte
dood ging H' sterk achl~'ruit. Als groeps.
leidster mn'ndt' ik d,n het l'en gevolg was
van haar ziektebeeld. Als gl'l'stelijk n'rwr-
ger zou ik ook op zoek lijn gegJan nJar
Jndere int\'fpretaties. Was de lichamelijke
achleruitgang misschien een manier van
\X'ilma 0111haar \'erdrirt te uitcn? Ik herin-
llL"rml' dat ze ha'l,t dl'mun,tratiet na,lr de
d~'ur bleef kijken wanneer haar mOl,da op
hezock wa ••.Bij dit harlvetscheurcnde ta-
fereel Zeiden wc rq,:cn elka<lf dat ze vast
zat tl' wachten op hJ,1T vadcr. Jammer ge-
noeg lieten wc her bij deze consrataing \'n
deden verder niers met dit signaal. Een
gcestelilk \'erzorgl'r zou \"Jnllil h:Jar of ziin
dl'skunJigheid nK'l'r tijd en JJndacht kun-
m'l1 gl'ven Jall deze ••igluien en bela de
link kunnen [eggen lussen de gedragingen
l'n dl' levenservaringen van bewoners. Ik
wil natuurlijk niel hnwren dal groep ••ll'i-
ders zich niet h('lighoudcn met levensvra-
gen, maar zij moeten tegelijkertijd w vel'\.
De hewoners I!lOl'ten worden gl'holpen hij
11l'1l'ten, ze mocten \"erschoond, in b,ld,
nJ:Jr dl' dokter of de fr"iolherapeut, in he~l
of uit hed." KOllom: door de w[e llagelijk-
,~' bcsllJlmllering~11 kom je niet rol' a,m
TlI\1ig sti1staJn hij war cr geheurt. En n'n
bewoner mOl"! altijd wel il'l, VJn de
groepsleiding; hij l'l'n geestelijk verwrger
zou hij ewn niet, hot'wn .. , Ernstig geh'Hl-
dicapten ht'hb~'ll geestelijk lJt'cl wal te ver-
werken. Net ,tls wij kunnen ze dat niel in
hun eelltje,
G~'('stelijk(' verzorging i" vcd rnià dan
pralen en eell troo,tende arm om il'rnand

heellsla,lI1; I'oor mij betekent het nlOrJI
gn"odig zijn vour wat de ander 'l,1l1gt'dt,
met alleen cn vaak juist niet in woorden,
D,n is heel erg bebngrijk, omdat ernstig
meervoudig geh,mdicapten volstn'kt af-
hankdijk zijn I"an de mensen die hen ver-
zurgeIl.

Tijdens haar opleiding leerde Rij Hoger-
vorst stil te staan bil de ervaringen dil'
SJmen hellevensl'erhaJI van l'en hewoner
vormen. In de drukke, dJgeiijkse prJklijk
van de groep was d,urvoor n,l\1wdijks ge-
leg~'nhcid. Ik frustrJtie groeide ~'n was er
mede aanll'iJillg !Ot' hel hl'Toep VJn
groepsleidster vaarwel te zeggen. 'Ik had
een andere manier van omgaan met de
hewoners ontdekt die ik in die functie niet
kon waJrmaken"
T('r afsluiting VJn haJr studie schteef Rij
Hogen-uni eell sçriptie mei de veclzeggen-
de ritel: 'Ook ik ben cr um verst,un te
worden'. Een met vele praktijknlOrb~'eI-
den gedocumenteerd pleidOOI nlOr huma-
nistisch~' geestelijke verzorging voor men-
sen als Wilma en Anne. 'Ik werd tijdens
Ill't ,chrij\'en verdrietig hij de gedachte dat
zoveel kan'l'n tot coman blijven liggen.
En dat deze tlll'men ook op dat gebied
wl'ér uit de boot val1en:

Incidenteel loopt Cf wel eens iemand stage
in een ge7insvervJngend tehuis, mJar offi.
cieel I" cr nog geen hnmanistische geestelij-
ke vl"rl.orging voor crnstig meervondig ge-
handieapu' institlilitshewonrrs. 'Huma-
nistische geestelilkc vefl_orgillg ISeen jon-
ge disóplin\'. Ik denk dat het logisch is dat
men dan elT~t de werkveldell 'l,ll1Spn'l'kl
waarin conUetcn ~l'1t1akkelijk j.;dcl{d

worden en waatin dingen besprCl'khaaren
bq:rllpl'lijk zijn. In deZl' setting ZJI het
Jltijd ('('n k\\'l'stie \'an zé'á IJnge Jlkm ziln.
En ml't mooie woordt'n en volzinnen kom
JCcr niet .. k moet vé'é1ge\-en t'n misschien
krijg je na jaren pas iets terug \"111ecn
hewoner. .. een kleinc reactie, een teh'n
d,u zo gcrinj.; IS dar Je traan twijÎelt oi ie
wd op dl' gOl'de weg ZIt. Het ZJI altijd rl'n
zl}('ktocht hlij\'en wa:lrf>ii je nooit hele-
nUJI kum pellen oÎ je het goed hebt.'
Een zoektocht wJarhij hl't vooral g,l,lt 0111
n()n-~'erh,l[e C0I11mllnic1til': sfeer, kl,lnk,
J:Jnraking, gellr, geluid en warmte. 'De
hewOl1l'ts konden mij niet Zil'l1, ze noem-

,kn me nooit bij mijn llaJm, ze g:J\"Cn
nooit een tl'ken van herkenning, Illaar ze
vodden wel dat ik hl,t was. Hun lich,latn
herilltll'rt zich dingen, herkenl mijn ma-
nier van J,mraken, mijn Illanier VMIkijken
en hewegen. Dat geuren helanj.;riJk zijn.
leer je ni(,t tijdens de HII~lie voor geeHclijk
veT7.orger, d,lt moct je zelf uitnndl'n, Zo
deed ik Jhijd hetzelfde j.;eUTtjl' op I.'n op
een gegeven momcnt merkte ik dat bcwo-
ners hun neu, tegen nliJn hlouse duwden,
Kortom: je kunt dkaJr n'rsta:ll1 op een
manier die jt' niet uit boeken kuilt leren".'

In h'lM scriptie schTijft Ria Hogl'Tvorst:
'Oók 111het kvens\"crha,ll 1",1l1deze Ilwn-
sen krijgl'll ervaringen van piJll, verdri\,t,
\'re\lj.;d~', warmtl' en lidde Cl'n pIJars. Deze
ervaringen worden voornamelijk aJn het
eij.;en lichaam l'rvan'n of dichthij het eigen
Iich,ulll (Ioor middel \'Jn dl' zintuigen
WJargl'no111en" Zl' verduiddijkt met l'en
voorblTld.
'Als ik mct Dirk naM de tandarts ging,
werd hij JI onrustig WJnneer wc in de
buurt VJn hel hoofdgehouw kwamen,
WJJr de bdlandelkamer was. Rl'den we
die kamer binnen, dan raaktt' Dirk volle-
dig in p,llIiek, ging brah'n ~'n was meI drie
mensen nauwelijks zo rustig re houden dJt
de tandarts in z.ijn mond kon kilken. M,ur
Dirk ging ook wd cens mee ,l[S ik tijdens
een wJndeling iets wilde afgeven bij de
administratit' in hetzelfde hl,ofdgebouw,
D,ln was cr niets ,\Jn de
hand met hem. Op dl' el.'n of 'Indere Illa-
nil'r vodde hij h'larfijn het verschil ,Ian
tussen een 'onge\'J,lr1ilke' hood,eh'lp en
cen tandaTlshezoek. ,\!erktt, hij dat ihdf
dan m('er gCSp,llHlCII was? Had hij mi,-

schien il,ts hegn'pell \"Jn de spreektaal? Of
herkende hij de geur van de beh,mdel-
kam('r?'

De I.;roepsleiders - vrijwel allclllJal jong _
wordl'n geconfromC('rd lll\'t indringende
SilllJtics. Een humanistisch gecstelijk \"l"r.
7,nrger zou ook hen kunncn ondersteunen.
Ria Hogervorst beschrijft in hJar scriplil"
een ,it\larie die voor alle ht'trokkellcn hl'e1
Illoeilijk WJS: 'Karin is ernstig zil,k en ligt
111de woonkamer op bl,d. De groep,lcid-
stef'; en dc ouders weten dat ze niel meer
heter Z_J[worden en dal Zl.' spoedig zal
overlijden. Ze hl,dt heel ved verzorl.;ing



nodig rn vraagt wd tijd rn rnt'rgir V,1l1dr
grorpslridstns. Dir worstden bOI't"lldien
mei hun eIgen verdriet. Ht"t i~ een komen
en gaan van men~en die nog even naar
Karin komen kijken. De sfn'r is 11t'klrlll-
menJ en Je anJere hewoners hehbcn daar
t"en radar I'our: ze zijn ,til, timick en ge-
sp,lrlI1l'n. Zt" voden dat er van allcsgaandc
i" m,ur wl'ten niet wat. Om de heklem-
ming tl' ontvluchten keren ze I,ich in Zlch-
Ielf of ,Iapl'n IllCl'r Jan ;lnuers:

En ook voor ouders V,1Ilern>lig rneernlll-
dil' gehandicapten IS hurnani,tische gees-

tdilkl' verzorging hdangrijk, vinut Ri,l
Hogef\'orst. Zij woruen geconfronteerd
met tal van Ievens- en zingevingwragell
ronUOIll het Ien'n van hun kind, maar ook
ten ,unzien van lis.hzdf. Vragl'n waarmee
l.t"mmJt'r goed bil dl' groep,leiding of het
ma'ltsch'lppdijk wl'fk tl'recht kunnen.
'Et"n maat>rh'lppdijk werker heeft l'en an-
dt"re b,md met dl' grol'P en met Je oudet,.
Hij maak! dct'l uit van ue org'll1isatie, is
doorgaans meer gt"richt op vt'r,tndering en
op het oplossen van praktist:ht" probleml11
in de sfeer van m,uendt" \'oorzil'nillgs"n,
Een geestdijk H.'rzorger zal rl'rder san1l'n
met Je ouder~ zoeken naar lllogclijh' ,lnt-

woorden op levt"11Snagen, Vragen waarop
lang niet altijd t"en antwoord mogelilk is.
\'(Iant de gesçhit'denis uie ouders ml'! hun
kind heboen, is v,lak lel'r gl'compliceerd.
Zo wordt niet al!ijd bij de gehoortl' al
gS'Zlen dat he! kind gehandicapt IS. Het
wordt vaak in de loop van het eerste le-
vensjaar pas duidelijk, wanneer hs,t kind
in ontwikkrling açhterblijft. De ouders
krijgen dan tt' maken met meerdere artsen.
Dil' ziln lang niet altiju even filngl'l'oelig
bij hl'! vertt'llen van hs,t slechte nieuw,>.
Langzaam dringt hs,t dan tOl de ouders
door wat het bl'tekent lo'n ernstig gehan.
dicapt kind tc hl'bben. Ze \'ragen I.Ich ,lf
waarom het ht"n moest ovnkomen. Ver-
driet, onnucht, schuldgevoelens, wOl'de
('n ontkenning strijds'n om voorrang, Ze
moeten er zelf clan wennen en ze moeten
het aan anderen vertellen, Het zelfbceld
van ouder, wordt aangelast; een ernstig
gehandicapt kind haalleell strl'ep door de
Toekomstplannen. Het leven zal nooit
meer zijn zo,lls het wa,. Het vraagt van
ouders en brons en lu,ter, ('en bliJ\'endl'
aanpaS'iing. 0;11 lukt met altijd, Zo herin-
ner ik mij het gellIl van Peter; vader, lllOl'-
der en twee 7.Usjes. Voordat I'l'ter bij ons
kwam wonen, was zijn broertjl' on'r1l'ds'n
Jan dt"l.e1fdt"I.It'klt" ,Ii> Peter h,ld. Erfelijk.
hl'idsPf1l1er/oek bracht ,un het licht dJt de
moeder draagster was. Het huwelijk bleek
niet hl'st,md tegen ds' sp,mningen die dez('
uitsbg Illl't 7.il'h meebracht. Toen de t\Vl'e
wsters de kl'ftijd valt achttien bereikt
hadden, ondt'rgingen zil hs,tzdfde onder.
l.o •..k. Ook het oudste meisje, dat al trouw-
plannell h'ld, bleek UraJ.gsler van d•..
zirkte. }.{a'H toekortlstigl' echtgs'noot ging
cr bij het horl'n \'<ln dl' llibl'lg ijlings I";in-
door om nooit meer terug tl' komen:

'Wat l'en humanistisch geestelilk \"l'rwr-
ger 1tl0l.t1l1l1 dl' \"faag 'wa;Hom lll{ll't mij
dil O\'l'rkOIlIl'n'? Ik weet het (Jok niet. Er is
gel'l1 antwoorJ op het waarom. Açhtn elk
'w,urolll' ss'huilt een volgend 'wa,Hom'.
Ik zou erovt"r prMell welke gel'oell'llS het
oproep!, watlll't betekent voor de f,llllilie.
He! enige wat je dos'n kunt is een weg
zoeken 0111crmcs' tl' kn'n. En er zelf, iet,
van geluk uit te halen. \Xla! me 'Iltijd zal
hij blijven is hoeveel d"'/,e gt"handi..:apts'n
hete kenen voor hun oudrrs l'n \'oor dl'
mensen om hl'n hel'lJ, Zelf vindl'l] z•..het
len']] ook wa'lrd om gl'!ecfd te worden. Ik
heb vaak gezien dat 7e, hoc ziek ook, ht'.
rcid wan'n s'[l'oor te n'chten.
De zin van es'n leven met zo'n zware, in-
grijpl'nde lwndi..:ap? Ik weet het niet.
,\-Iaar ik weet wel dat Ik stapelgek op ze
ben, dM ik van Ie hou. Dil! ik ved van ze
gekl'rd 11('ben Jen ik die \l"ertis'n ja'H voor
geen goud h,ld willen mis,cn!' •

HU~IA\IST nOl"Cm~r 1991 t9



De zekerheid, die het Mal( Havelaar-pakkel bicdl, is \'oor de boeren een
stimulans zich sterker Ie orgalliseren. ,\1et name in Lllijns.Amerika hehhen
organisaties van koffieboeren zich in 1990 verder samengebundeld. Daarin
worden ze geslerkt door de solidariteit \'an de (onsument vcr builen hun
landsgrenzen. Het geeft kleine koffieboeren het vertrouweu dat ze iets kunnen
bereiken en op eigen kracht een hetere toekomst kunnen opbouwen.

Via de verkoop ••..an koffie met hel Keurmerk van Max Hav'elaar is in 1990.';3
miljoen gulden extra, hovenop de wereldmarktprijs, u,:ngoede gekomen aan
kleine koffieboeren in de Derde Wereld. Het initiatief, dat eind 1988 van start
ging, bewijst daarmee zijn waarde als slruclUrcic en effectieve vorm \'ao
onlwikkclingssamcn ••••.crking. Dat staal tc lelen in het jaarverslag m"cr 1990
van de Stichting Max Havclaar, de stichting die opkomt mor de helangen van
kleine koffiebocren.

~kt door Hemalata Lavanarn upgl'ridlle
SA,\tSKAR - aangt'duid lIls 'S(lCiety for the
Reh'lbilitation of the Sot'l'III~' Ahandolled'
- helpt Je jogin-I'fouwen, onder rnl'Cf
door hen te iniorllleren over hl'c rl'(hl om
over hun cigl.n le\en te beschikken.
De Jogins liin al honderdt'l1 j,tren het
,Iachtoffn van di,crilllil1<ttie en n:l'loita.
til', dil' pbarsvinden in lk vorm V,lIl tradi-
tionele praktijk<'n. Deze ritllekn liln zo
diep geworteld in 11<'1cultuurpatroon van
de bevolking lbt he! hijZ-l>l1dermoeilijk i••
cr enige gn'ep op k krijgen.
Hel jogin-sy ••tel'm houdt in &11 jonge
lllelsjes uit de Ll.1gsrc klassen het n'~'h! ort!
Ic lrouwen wordt ontnnn1l'n. Ze kunnen
d<lll worden uitgehllwdiik! aall 'Cod' of
l'en groeIlIl' 'lokale goden'. Dit hetekl.llI
lIi<,1\"miers dan dM zij npl'nb'lre pros!itu.

In India kent men het sysceem vau de
jogins. Uilzijn vrouwen uit de lagae
kasten die worden nli"bruikt nllgen ••oude
religiett1.e riluelen. Hemabt,t Ll\'anam,
een overtuigd hum,miste uit India,
proheert met het door haar geleide
SA,'s-1SKAR-project de jogin-vrouwen cr
V<1nbewust Ie maken d,t1 zij recht hehhen
om over hun eigen le\'en te besdlikken en
zij l.it'h du~ niet hoeven bten uit Ie
huwdijken aan de 'goden', Dit projen
wordt door het Hllnl<1ni~ti••ch Instituut
\'CmrOnt wikkel ingssamen werki ng
(lilVOS) financieel gesteund,
In septemher was Hemalata Lavalum
enkele dagen in Am ••cerdam. Een gocde
gelegcnheid voor :\'alh,llie Zimmerman,
medewerkster bij dc (HEU,om een
uitgehreid inleniew mct haar Ie houden
dat op ~'ideo werd opgenOlllen, Hel
wmplele \'ralIggesprek zal op 18 januari
worden vertoond op een studiedag ~'an het
Humanisti,(h Studie(entrum :-':ederland
(HSN) m'er de hurtl,lnisli",he
ontwikkdingssamenwerking. Erika
,\1J.nnink luisterde mee en noteerde enkele
uitspraken

D,tt Houwell in India nog v,lak een olh.lcr.
ge,(hik!l' po,ilie bekledl'n, is bekend.
:\-la,H v,m eelt d,lllle die a,ln hel hoofd
staat van l'en organiSlttie dit' s'h:i,lle onge.
Iilkheid bestrildt, verwadll je lo<:h da! l.e
d,u in de praktijk ook demolhtreert, Hoe
koml het d,m dat hl,t t'l'n in lwilgen gehul.
dl' Indi'be IS,dil' in traditionele kinlij ach-
kr h,l<lr rtl,ln ,Ian Iwt Humanitas-gehouw
aan de Sarplllltislra<1t hinl1enschuifelt?
Hinnell 7il zij ~tilteqes lil een grolt' stoel hij
het ra,lm, cerwijl h,lJr e(htgenool al~ een
druk vogeltie door de studio kwellert.
:\-Ltar 70als wcl vaker, hedriq':l hier de
schijn,
Terwijl dl' Glmeraplol'g voorhereidend
werk \'l'rrieht, Iwemt zij ha;lr ,1,Jntekenin-
gen nog even door en llll'diteert een 1110-
ment. Zodra iedereen gereed IS l'n de ca.
nltra.s lopen, blol'it daar inn'm een Indi,l-
sc voorvechtster V,1I1humJnr,cis(he iJea"
l1.'n0]'. fslctt'en lev reden glimlach en 70 nu
l'n dMl een hoofdknikje stemt h,l'lr 111,1nin
rtlet w,tt Z-l'legt.

J)ankûj de toenemende consumcntcn\'faag hchbcn, wrgclckcn met 1989,
meer organisaties van koffieproducenten ccn groter deel van hun koffieoogst
tegen ,\1ax Ha\'ehlar-voorwaarden kunnen a17etten, Duizenden
boerenfamilies in de Derde Wereld zagen hun inkonlensposilie in 1990 direct
\'erbeleren. Zij zijn aangesloten bij een J5-tal coöperaties van kleine
koffieboen,:n uil tien landen in Latijns-Amerika en Afrika, die momenteel hun
bonen voor de Keurmerkkoffies lelleren. Behalve \'oor een hoger inkomen \'an
de aangesloten leden besteden de boerenorganisalies ook een helangrijk deel
lIan de opbrengsten \'oor algemene voorzieningen binnen hun organis,lties.
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'Max Havelaar' zorgt
voor miljoenen extra
voor kleine koffieboeren

In de prakti,k gaal de Sleun aan de kleine koffieboeren nog \'eel verder dan de
genoemde ,l,3 miljoengulden. De inkoopvoorwaarden van Max Havela,u
beperken zich namelijk niellot het betalen \'an een gegarandeerde prijs. De
branders van Keurmerkkoffie betalen levens een deel \'an de gekochte oogst
vooruÎI, schakelen via de re(htstreekse inkoop malafide lussenhandelaren uit
en verzekeren de boeren via langdurige len'ringscontraeten voor een langere
lijd van inkomsten. Del.e vorm v'an handel biedt kleine boeren ruimte voor
invesleringen om de kwalileit van bun koffi!: nog verder Ie \'erbeleren en hun
marktpositie te verste\'igen. Zo lukte hel boeren in Afrika voor het eerst om
ldfhun bonen op de markt te v'erkopen.



~eregen komt echt niet eerder
Isje je dochter aan de goden afstaat
éc~ worden, wa,u de 'oppergod' of dorps-
leider meestal hel eerste ro:cht op heeft. De
sociale stJtus \",m Je vrouwen 1'; hicrnlt't'
Cl'tlS ('IJ voor altijd ber;ulo: IC lijn dl;."

dorps-hoeren en de kans J,H 7.ij ooit ,l.;?t'
lJ.agHc tredr van de maatsdwrrc1ijkc bd.
der achter w.:h lUllen laten, is hn'l kkin.
Het ziin V;l;lk uit religieuze motieven dat
familil"S hun do(hters aan dl' ~odcn afdra-
gen. Kijvoorht"elJ om Jic gunstig te st",m-
men Wanllt'cr cr i•..nunJ is (wcr1l'dcn. Of
als hewijs v;m crkcmclijkhciJ omdat een
zià familielid Olln:TW;Kht 1';hersteld.
Ook doen wdgp,tcldcn Je bj.:l'rc kLissen
in Je dorpen gra,lg gc10vcn dat Jroogtt."n
of andere n,ltuurrampl'll worden n'TOor-
za,lh Joor l."cn kkort ;UIl Jan Jogins. Hl'[
komt cr meestal op rwcr Jal de extreem
arme familil'S afhankdijk worden gl'-
m,lakl van de rijke bovenlaag (vaak de-
zelfde als de dorps-goden). Het zijn de
welvarende hl"fl'n die zo \"Imr de ouders
van een jogin-vrouw zorgen.

HenuLuJ i.aVJn,1111hamert op het feit dat
de Houwen die aan Ill't jogin-systeelll tl'n
prooi vallen, el'n misaabd leven leiden ell
d,lt ingrijpl'n hed h<lrJ nodig is. lIet jogin-
systeem mag sinds 19!U d'lll wd bij de wet
verboden lijn,lle praktijk wijst uit dar Iwt
ook 'Jan dl' basi~' ,l'lllgep'lkt moet wor-
den. Het SAMSKAR-proje<:r werkt d'l,1r
voortvarend ,1,ll1. Zeer geleidelijk \'eran-
dert de houding van de bevolking tegen-
{)\"er het jogin-systeem. HemJlatJ l.ava-
nam \'eneh lil het video-interView uitvoe-
rig owr de bewustm;1kings-eampagnes die
7.ij in enkele dorpl"ll voerde. Het belJng-
rijkste doel is dl' jOllgl' Houwen aJn tl'
moedigen om tcgl'n hun lot lil lJpstand te
kOIlll'n, Zij moeten bewust wurden van
hun rechten ma<tr ook fin,Hlcii.'le hulp krij-
gen,met name voor de 0p\'lll'ding van hun
kinderen.
[n V<trni, ~~n van grorere pLtJt~en in de
~iz<tm'ld'provinóe, werd begin dit jaar
een kantoor geopend v<tnwaaruit l1l't pro-
)Cet ce11traa[ wordt gdcid. Hcmalat,l l.a-
\'an,1111sprn'kt cr no!'; \'lIl enthollsi;JSllle
over. jogin-vrollwen verzamelden zich
rondomlll't gebouw. BiJna dertig van hl'n
brakcn in Ill"t openbaar de leren bJnd <tf
die om hun nek gebondl'n was, het sym-
bool van de s1Jvl'rnij. Een revolutionaire
daad.

Ook benadert de projectgroep Je arme
families waJr de jogin-vrouwen \"andaan
komen. ,\Ien probent hen ervan te over-
tuigen dat de regl'n eçht niet eerder trrllg
z,11komen als zij hun dochtertje tot jogin
[aten verklaren. Daarnaast moet hl't

SAMSKAR-prole<:r de heersende klasse de
ogen 0pl'nen. Die g<tat ondanks het wette-
hjk verlmd onverstoorbaar door l11et de
.Iogi n-pra kt iikcn.
Op dil' openingsdag van het kantoor in
Varni vOIllI wat dat betreft nog l'l"n verras-
st'nde gebeurtenis plaats dil' wijst op l'cn
stap in de guede richting, De zogl'llaamde
Toth;Hajus', dorpsleiders dil' lx.trokken
zijn hij dl' jugin-rituden, hehben het voor-
reçht dl' jonge l11eisje~tOl Jogins Il' wijden
en laten vour dele pleçhlighnkn hUil ha-
ren lang groeien. In de loop van dl' tijd
hebben die lan!';l' haren een magische fUlK-
tic gekregen en werden cr steeds 1I1l'l'r
reçhten Jan ontleend. Enkele van dl'Zl'
dorpsll'idns lieten op diezelfde dag waar-
op het openlijk verzet van de jogins r[a;lts-
vond, publiekdijk hun hJn'n knippen 011-
der dl' gelofte nil'llanger ;lan dl' gebrllikl'11
tt' zullen lkdnemen.
Als dodlter van een beroemd dichtl'r b'1t
Hemalata I.avanam ook graag enkele poi'.
tisçhe a,1l11l1ol'digingen \'oor de Jogin.
\'Touwen hon'n nwt haar zingend.' stem;
.... You Me the mIe arçhitect of rour lifc,
your destiny. You have thl' r;ght to sh,lpl'
your life 111lune wilh your heart's desi-
re ... '. 'WJt wil nodig hebbl'l1, is niel al1n'll
geld. (;e7,amel1lijkc açtie, \Tl'! eT\'aringen
ui[wl~sl'len met elkaar en memen die lllee-

hdpell, dát is nodig. \'('J,trom denk ICdat
we hier zijn?'
Dl' humalli~ti~l:he levensovl'rtuiging van
Hl'mJlat;1 Lwanam en hJJr lll,lIl (hij IS
hoofd van the Athn,t Cl'ntre, l'en huma-
nistisçh bolwerk in Zuid-lndiJ \':ln waar-
uit SAMSKAR is ontstaan) kOlllt stuk
n,ur voren in het werk dJt 7.ij dOl'n. In
hoC\"erre dezl' Il'vensbeschotlwing ook
wordt gl'preselltecrd bij de onu'angl'rs V,lIl
de hulp, is een intl'reSSJnt HJagsmk d,lt lil
het ndeo.intnview Jan de ordl' kOIllt.

ETika Mannink

De studiedag vall dl' HSN wordt op zater-
dag 18 januari \'olgend jaar gehouden in
het conferentie-oord De Queeste in l.eus-
den meI als onderwerp 'Hllllwnistische
ontwikkelingssamenwerking. Hoe be-
stmlt het? Op die dag zal ook het video-
inlerview mei Hemahua Lavanam worden
geloond. IhJrnaast zijn er talrijke spre-
ken, musici en Jndere gasten uitgenodigd.
U kunt zich voor deze dJg Janmelden
door f .l5,- ovet te maken op giro $50.B4
ten name \'an HSN, Pmlhus 797 in
Utreehl. U kunt ook bellen ,'oor meer in-
formatie: 0]0-]674]7 (HSN) of ()70-
3636907 (HIVOS).
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Van het hoofdbestuur
AHTcn HV
Allcrccnl heeft hel hoofdhestuur in de oktobcrn~rg;)dcring 11,h
bczi~choudcn met ccn verklaring \'an Je beSlUren ,'an de stichting
Algemeen Hum.mÎstisch Trefpunt en hel Verbond. U Ireft deze
verklaring ciders in dit blad. Hel AHT heeft n:k1aanl dat de
nOlldl.aak van ccn apane organisatie is komen te vf:rvallcn cn dal
ht:'t heSlUur dan ook besloten heeft de activiteiten van de stichting
prr I januari 1992 te slaken. Hel HV heeft mt"l insu:mming kennis
genomen van di, bcsluil: het hoopt dat de sanu:nwt"rking tussen
humanislcn met "crschilIende achtergrond, die nm doe o"(wik-
kcling hel gevolg kan zijn. 1,al bijdragen tIJ( \'cmcrking van de
humanislisçhc Ic\'cnSO\'CTlUiging in Nederland.

Rapport Rcmmdink
VCr\'olgens is cr in het hoofdbl'stllur een levendi~e disçussio:
gevoo:rd O\'er ho:t sçhrihdijk ç011lmo:nla<H van de Cummissio:
bhiek Gezondheidszorl;, o:o:n hoofdbo:slUlUswmmissie, op do:rap-
porlage van do: Commissie Ondo:rzoo:k J\.kdisçho: I'raklijk inzake
EUlhanasio:, de 19n. Commissie Ro:mmdink. Ter sprake kwamen
aspo:cten 1,001lslevensheëindil;end handdo:n zondo:r \'Cr'loek, nala-
ten van le\'ens\'Crlengo:nd handelen londo:r \'o:rzoo:k. do:posilie van
minderjarigo:n. niel ingewilligde venoo:ken Olll o:uthanasio: of hulp
bij zelfdoding. Ho:t hoofdbeSlllllr heeft de mndusio:s o:nO1anbe\'C-
lingo:n van do: eEG Hijwd ongewijzigd o\'Crgenomo:n o:nbo:sloto:n
de nOlitie zo l.lug Illogelijk onder de aandachlle hro:ngo:n.lmmers.
hinnenkon is een kahinetsslandpllnl IC verwachten met bO:lrek-
king tol de noodzaak van herljening van de regell;eving mnd
euthanasie en hulp hij zelfduding. Voor behmgstellenden is hO:I
door het hoofdbesluur over~enomo:n COnllllentaar van de CEG op
ht:1 rappor( \'an de Commissie Remmelillk bij het HV-dirl.'Cliese-
<:Tt:tariaal \'Crkrijgbaar.

Subsidit:\'ermindering
In dele rubriek is al eerder gewag gemaakt van een drastiso:ht:
helUinigin~ van WVC op dt: suhsidie van het HV. Wat deze \'Imr
uitv,'erking ho:eft op de organis<llit:, is in onderzoek. Een eersle
aanlet voor het opSlel!cn van de begrming t 992 is in dele vergade-
ring aan de orde gekolnen. Dat het een zwart: klus 1,11worden een
sluitende hegmting aan de Verbondsraad voor Ie leggen in novem-
ber, is niel zo verwonderlijk bij een suhsidie\'ennindering van
25% op zowt"! hel mrmings- als het Illaam:happelijk aeli\'Crings-
werk. Directeur joost de Vries gaf de silualie treffend weer: ••Voor
hel Verbond kon het niet op een sicchier momo:nt komen. Juist nu
wij na het congres ho:gonnen l.ijn een nieuwe koas uit te zetten. is
een bewiniging wel hel laalste W,laTOPwc ljUen ICwachten."

Jorine l\oegem,
•.•••lgemeen seçretaris

Jonge Humanisten over:
je jeugd maakt je toekomst
Hoc hen je geworden wals ie nu hent en welke im'loed heb je da,u
lelf op gehad? Deze Haag slaat cemraal op een thell1óll!ag, die de
Jonge HumaniHen op zalerdag 14 december organiseren. Door
middel van hel uilwisselen van jeugden'aringen is helOlogdijk om
invloeden die \'roeger hehhen ~espeeld (familie, school. \Tienden,
karakter) Ie plaalsen in een context die \'oor humani~lell belangrijk
is: hel- ook als kind - 7e1f \'onn (kunno:n) ge\'Cn a,lIl ICll.\'Cn. Doel
van de dag is meer inzicht IC \'Crwen'en in je huidige le\'CnssilUalie.
De themadag is bcdoeld voor jongeren van 15 t/m 30 ja.lr en wordt
gehouden op het Landelijke fillmaniSlisçhe Centrum, Oudkerkhof
11 Ic Ulrcçhl. De dag dUUr( van 10.00 u. lOt 17.00 u. en de kosteli
bedragen f 10.-_ Voor meer informatie of opga\'e kun je tereehl hij
Ariane de lIrauw, lel.: 0.10-318145.
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Palaver in Gouda
Op zondag 17 novemher orga-
niseerl de afdeling Midden-
Hnlland van het Humanis-
ti~çh Verbond een Pala\'Cr in
het humanistisch wooncen-
trum De Zuidrandflal, De la
Reyhl,lll 10 1 te Gouda. :hn-
\'ang: 14.00 uur.

Palavers zijn ~ezellige thema-
middagen waar do: aanwezi-
I;en (leden en niet-leden) ~e1c-
I;enheid krijgen in een vriende-
lijke, nngedwongen oml;e\'ing
te p01laveren: ICpraten, ICore-
ren. Voor een hapje en een
drankje wordt gezorgd, Hel
Ihema is dae keer "groeien cn
~noeien". De lUin- en land-
schapsarchileçt Maar(en Box
leidt hel onderwerp in, Wit:
heeft cr wel eens bij stil ge-
~taan dat bomen o:n struiken
veel kunnen leren over per-
soonlijke groei? De inleider zal
overeenkomsten aange\'en
lUssen h•.t groeien en snoeien
\'all bomen of slruiken en
mensen.

Aanmelding is niel nodig,
maar wie meer informatie
vooraf wenst kan hdlen nwt
etliirdinatrice Wil Nelissen, le-
Icfo(JO Ol S2S-15 140.

Zuivere textiel
inGroningen
Op wndag 1 december wordt
onl 10.30 uur door medewer-
kers van de 'Verddwinkel een
le7ing gehouden over zui\'ere
texliel uil de Derde Wcrdd .•.•••1
twintig jaar is een groep vrij-
willigers actief hij de Wereld-
winhl in Groningen. Ge7a-
men lijk lellen zij zich in l'OOr
een rechtvaardige mach,,- en
inkomstem'erdeling lussen
Noord en Zuid. Vorig jaar
werd bq;onnen mei de \'er'
koop van huishoudtextiel uil
India. Door verkoop van lex-
tiel uit India en door hl,t hou-
den van lezingen ,lis dt:ze, wil-
len de \\'erddwillJ.:cl-mede_
werkers bijdragt:n aan de \'Cr-
belerin~ van de arheidsorn-
Slandigheden in de textielseç.
tor. Aanvang van de leûng is 's
mor!i\ens 011110.30 uur. 'V.A.
Schohenstraal 2 in Gro-
mngen.

Jonge Humanisten
wandelen
Op zaterdag 16 nOl'ember
wordt door de jonge Huma-
nisten een wandeling rond
Emmcn georganiseerd. De
IOcht van circa 15 km zal \'oe-
ren door bos en open land. Er
zijn ved hunebedden te zien en
de wandeling \'ocn door een
beschermd esdorp. Aan hel
eind van de wandeling wordl
een maaltijd verwrgd. Opga.
ve \'oor 14 november bij Aria.
nt: de Brauw (030-31IH4,'i).
Voor hel elen wordt een kleine
vergocding gevraagd. Wie dat
bij dc (lpg ,we \'Crmeldl, kan
blijven slapen. De wandeling
start om Iwintig Ol'cr twaalf
op het NS-stalion van Fmmen.

Humanistisch Café
in Gouda
Op maandagavond 2 decem-
her is hel maandelijks Huma-
nistisch Café van de afdeling
1\.1idden Holland weer open.
HumaniSlisçh geljnde men-
sen, leden en niel-Ieden, kun-
nen elkaar daar in een prenige,
open sfeer ontmoeten. Gast
van de maand is drs. j.H.
Boone, hurgemeo:sler van
Gouda. die op luchtige wijze
een kOr(e \'erhandeling zal
houden over hel besturen \'an
een gemeente. Vanaf 21.00
uur is men welkom in hel
COC-trefcentrum, Spiering-
~traat I UA, Gouda. Aanmel-
ding vooraf is niel nodig maar
wie meer informatie wensl
kan bellen met Mart)' Alen-
schaar(. tel. 01820-23778 .

Humanisme en
bedrijfsleven
inDeventer
Peter Klein Sprokkclhorst IS

directeur van een onderne-
ming en zal op zondag t 7 no-
\'Cmher om 16,00 uur een in-
leiding houden over hel huma-
nisme en hel bedrijfsleven, mei
name O\'er het spanningsvdd
tussen werkge\'er en werkne-
mer. Plaats is De Fermeric in
Deventer.



Symposium
in Amstelveen
De afdeling Amstclland/BuÎ-
l(nvelden bestaat 40 jaar en
dat wordt gC\'Îcrd met een
symposium o\'cr het onder-
werp 'Heeh het humanisme
als mensbeschouwing ge-
faald~' Sprekers lijn Jan Gla-
stra \'ao Loon, Hanoic Sjoger-
Dekker cn John Luijs. Aan-
sluitend is een receplie van het
bestuur. Dele d.lg wordt ge.
houden op zaterdag 16 no-
,'(mberin hel wijkcentrum Al-
kman. Den Blo9'cndcn Wyn-
gacrdt 1 in Amstd\'Ccn. Het
s)'mposium duurt \'all 14.00
tot 17.00 uur. de receptie van
17.00 tot 10.00 uur. U kunt
zich voor hel sympmium op-
geven door contact op IC ne-
men mei de heer K.H. Ivo,
tel.nr.020-6417600.

Roei van Duijn
inden Bosch
Op maandag 11 nOl'crobn lal
0111 20.00 uur Roei van Duijn
een lezing houden over de ge-
volgen ,'ao de milicu\'en"uiling
voor on~ denken over politiek
en het d'lgdijkse leven. Plaat~
i~ de re([ealiezaal \'an De
Clockenweerde, Klokkcnlaan
in Den Bosch-Noord. Aan<
\'ang 20.00 uur.

Genetische
Manipulatie
in Emmeloord
Zijn moderne technicken \'an
genetische manipu1:uie (hel
bcwusi beïnvloeden van erfe-
lijk materiaal) van planten en
dieren nog elhisch \want-
woord? Daar kunl u meer owr
horen op dinsdag t2 ",)\"el11-
ber in de Diemenhof (hoek
Amsterdamweg en Diemen-
laan) te Emmeloord. Hel be-
gint om 20.00 uur

Gereedschappen
in Rotterdam
Op zaterdag 16 nowmber is cr
in het gehouw van Humanitas
(Pietcr de Hoochweg 11O) in
Rotterdam een regionale dag
'Cen:d gereedschap'. Aan de
hand \"an inleidingen cn dia-
presenlatie~ zal a;lIIdacht wor-
den geschonken a,lII hel op-
knappen van oud gereedschap
voor projecten van de Derde
Wereld en aan ;Inderl' a~pec<
ten van ontwikkeling~~amen-
werking. Er zullen informatie-
en produktenstand~ zijn, een
foto-tento()llstelling en Afri-
kaame hapjes.

Barbara Noske
inWageningen
Dr. Barhara Noske is antropo<
loge en filosofe. Zij promo-
,"eerde in 1988 op het proef-
schrift 'Huilen met de wol-
wn'. Zij geeft hierin een histo-
risch on:nichl van de mem-
dier rdatie. Op 27 novemher
zal zij een inleiding houden
waarin z.ij in zal gaan op de
gdeiddijke owrgang tu~sell
mensen en dieren, op de vraag
of het begrip (Jok op dieren
\'an toepa~~ing i~ en op de rol
die dierlijke laai daarbij speelt.
PIJ.,lh i~ de grole capitula-
liezaal van De Wereld in Wa-
geningen. Aanvang 20.00 uur.
Voor niet-leden is de IOcgang f
.i,-

HIVOS.dia's
over Zuid.Afrika
in Groningen
Op dinsdaga\"ond 19 no\'Cm-
ber om 20.00 uur houden Jan-
nie en Siberl ,'\-teurs in hel Hu-
manislisch Centrum. \\'.A,
Scholtenslraal2 in Groningen
een inleiding met dia's o\'Cr
hun reis naar Zuid-Afrika. Zij
hebben de afgelopen zomer
namens het HIVOS ruim twee
weken lang parlner-organisa-
tics bezocht in Zuid-Afrika, in
hel kader van hel Projeel Parl-
ner Plan.

Humanisme en Humanistisch Verbond
Vroeg ofbat vragen de meeste memen zich af wat le eigenlijk hier
op dele werdd doen. Lange tijd was voor bijna iedereen die vraag
een weet. Het antwoord heetleeenvoudigGod. Tegenwoordig i~dat
voor ved mensen wel anders. Zij nemen geen genoegen mei een
antwoord waarin wordt \'erwezen naar een macht bown hen en een
doel na dit leven. Zij zien de mens als uitgangspunt en voelen zich
daarom humanist.
Het humanisme gaat cr vanuil dal de mem niet alle weel van het
Iewn en de wereld kan hebben. D"arom moeten ••••e ook niet zoekcn
naar onvindbare amwoorden. Het is aan de mens zelf om te bepalen
hoc in het le\'Cn te staan. Helle"en ••••.ordl door humanislen dan ook
niet bij voorbaat zin\'ol of zinloos geacht. Door ons doen of laten,
door de keuzes die ••••.e maken, geeft de mens er zelf hetekeni, aan.
Zo'n twee miljoen volwassen Nederlanders herkennen in het huma-
nisme hun eigen ideeën. De meeste mensen staan er echter niet w bij
slil. Zij vinden hun kijk op het le\'en min of meer vamelfsprekend.
Maar vaak - nogal ecns als zij worden geconfromeerd mei de \'faag
naar de zin \'an alles - is cr iets van herkenning en gaan ze zich ook
humanistisch voelen. """.
Zo spomaan als dat soms klikt, zo groot is vaak de aarzeling om dan
(Jok lid te ••••.orden van het HumaniSli"h Verbond. Aan êên kant is
dal wel verklaarbaar. Eeuwenlang werd ieders o\'Crluiging ingelijfd
bij inslitulen. Maar er is ook een andere kant die de aaneling zou
moeten ••••.egnemen. \\'ant een organisatie al~ het HV helpt mee
tichling te ge"en aan een samenleving die in beweging is. En samen
kun je nou eenmaal meer ten goede \"eranderen dan in je eemje.

Lid worden van het
Humanistisch Verbond is eenvoudig
Lid worden van het HV is eenvoudig. SlUur een kaartje mei uw
naam en adres naar: Postbus 114, 3500 AC Utrechl. U kunlook
bellen: 030-318145.
Als richtlijn ,"oor de hoogle \"an de contribillie wordt een half
procent van uw bruto-inkomen aangehouden. Als minimum-comri-
butie geldt een bedrag van f 75,- als u een bruto-j.tarinkolllen heeft
van f 18.000,- of hoger .Is dat bruto-inkomen lager dan f 18.000,-
dan betaalt u f 45,-. Jongeren onder de 27 jaar hetalen een mini-
mum van f 35,-. U kunt de eonlributie dcsgcwemt in termijnen
betalen: per kwartaal of per halfjaar.
Uitgangspunl is het indi\"idueellidmaatschap. Per lid kan een per-
~oon, wonend op hetzelfde adres, zonder enige wrdere kosten
medelid worden. Deze ontvangt dan gecn Humani~t.
Bij aanmelding on""angt u van ons cen acceptgirokaart om te be-
lalen.

U kunt ook eerst een
gratis informatiepakket aanvragen
Stuur dan een kaarlje naar: Humanislisch Vcrhond, Poslbus 114,
3500 AC Utrecht. Of nog makkelijker: bel 030-31814.5.

Een abonnement op de Humanist
Voor slcehts drie tientjes krijgt u een jaar lang de Humanist in de
bus. Eên telefoontje naar het Htlmani~tis(h Verbond is Hlldoende:
030-318145 (toestel 28). En als u lid wordl van het HV, krijgt u het
bl;td gratis.

HU,\t.~NIST no\ember t99t lj



PROGRAMMA'S

CATALOGUS
RADIO-&

TELEVISIE-

(INGEZONDEN MWEDElING)

Catalogus met rtv.
programma's verkrijgbaar
Onlangs verscheen de catalogus meI alle
op cas,ene verkrijgbare radio- l'n tl'levi-
,ieprogramm'l's van de Humanistisdlt'
Omroep Sti,hting (HOS), Zeventig pClgi.
11,1'smct mooie, bruikbare, lange, korte,
,l(tude.tijdlaoze, storende en vrolijkc pro-
gramTlu's, U kunt de calalogus bestellen
door f 7,50 ovcr te makcn op giro 9449
van de HOS tc Hilversum onJer verllld.
ding van 'Catalof;us',

•

•

Het Psychiatrisch Ziekenhuis Franeker heeft binnen de
Dienst Geestelijke verzorging een vacature voor een

voor 20 uren per week

Humanistisch
raadsvrouw/ -man

Wij bieden:
Een salaris afgestemd op de functie en ervaring.
Arbeidsvoorwaarden welke nagenoeg gelijk zijn aan
die van de gemeente Franekeradeel. Opname in het
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds en lZA
ziektekostenverzekering, _
Mogelijkheden tot kinderopvang zijn aanwezig

Aanstelling zal geschieden in overleg met het
Humanistisch Verbond.

Tot de taken behoren:
- Een bijdrage leveren aan de geestelijke verzorging ten

dienste van patiënten en hun familie.
- Het meewerken aan de integratie van de geestelijke

verzorging in het ziekenhuis,
Het onderhouden van voor de functie relevante
externe contacten.
Het leveren van een eigen bijdrage aan levens-
beschouwelijke en ethische aspecten van
behandeling en zorg.

Gevraagd wordt:
Een afgeronde opleiding aan het Humanistisch
Opleidingsinstituut of aan de Universiteit voor
Humanistiek.
Bereidheid tot samenwerking in teamverband met de
andere geestelijk verzorgers,
Klinische ervaring en affiniteit met de psychiatrie
wordt op prijs gesteld,
Enige bekendheid met het Friese kerkelijke en
culturele leven strekt lot aanbeveling,

De Dienst Geestelijke Verzor{ling bestaat
nu uit twee pastores.

Inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij de heer
R,P. Wind, hoofd Dienst Geestelijke Verzorging,
tel.: 05170.8937,

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding van vac,nr,
91.69 op brief en envelop, dienen uiterlijk 25 november
a.s, in het bezit te zijn van de dienst Personeel en
Organisatie op nevenstaand adres.

•

- Psychiatnsch
C ZiekenhUIS,r Franeker

•

Het PZF is een gemeentelijke
instelling met ca. 570 bedden,
voor een deel gevestigd in de
binnenstad van Franeker en
voor een deel op Groot
Lankum (een parkgebied) aan
de rand van de stad, Het PZF
telt ruim 700 medewerkers,

Hel PZF kent een sector-
indeling naar duur en vorm
van behandeling, Daarnaast
zijn er een polikliniek en een
afdeling deeldagbehandeling,

Postbus 19
8800 AA Franeker
Telefoon 05170.8600

Iktalingen kunnen plaatwin-
den via gironummer 62 57
830 I.n.\'. IHEU Congres
1992 Amslerdam onder n:r-
melding van nReisfondsM.
Voor meer informatie kunl u
contact opnemen met hel
IHEU congres seerelaria,ll:
Postbus 114, 3500 AC
Utrecht, telefoon: 030-
311l.iS, fax: 0]0-367104.

(INGEZONDEN MEDEDElING)

IHEU steltreisfonds
in voor
Amsterdams congres

Honderden hum~lnislen 1_01len
in de lOmer \-an 1992 Neder-
land bezoeken om bet 40-jarig
jubileumcongres bij te wonen
\'an hel IHEU, de Internatio-
nal Humanisl and Ethical Uni-
on. Vooral uil Noord-Ameri-
ka en \Vest- en noord-Europa
is de belangstelling groOl.
(hl ligt anders in Azië, 00\1-

Europa en Afrika. Belangstel-
ling is er volop maar de kosten
zijn een prohleem. De mocdige
oprichters van de nieuwe hu-
manistische organisatie In
Bangladesh kunnen waar-
schijnlijk niet aanwel.ig l.ijn,
omdal alleen ,tl de r(is naar
Amsterdam \-our hen onbe-
taalbaar is. Hetzelfde geldt
voor de humanislische intel-
lectuelen uit Polen en Slowa-
kije, die va,tk minder ver-
dienen dan een geschoolde ar-
heider. Om maar te zwiigen
\'an die onderwijzer uit Gha-
na, die een jaarsalaris kwijt
zou 1ijn om één kcer een
IHEU-congres hij te wonen.
Hoe lossen humanisten dat
op? Ze vormen een reisfonds
om ook die mensen in staat te
stellen dit congres van huma-
nistische denkers en doeners
bij te wonen. Doel is het bij-
eenbrengen van een bedrag
vall tenminste f 50.000,-.
Aan een aamal internationale
instellingen zal om een bijdra-
ge worden gevraagd, evenals
aan Kamers \'an Koophandel,
organisalies voor ontwikke-
lingssamenwerking en aan
p'lfticulieren. Het congres met
als thema MHumanism for He-
ad & HeanM wordt \'an 26 t/
m 30 juli 1992 gehouden in
het RAl-complex lil Am-
sterdam.

HU\IASIST nonmher 1991 2~
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