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• Wie ons wil zien en horen' 
- 	.  De komende programma's van de Humanistische 
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Omroep Stichting. 
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De toekomst van de 
humanistische beweging 

In gesprek: George Brouwer en Paul Cliteur. 

Uitvaartbegeleiding 
"Afscheid nemen is al zo erg, probeer het tenminste 

goed te doen." 

Caleidoscoop 

van de 

humanistische 

beweging 

De humanistische stroming groeit nog 
steeds. Naar schatting een kwart van de 
Nederlandse bevolking verklaart dat ze 
affiniteit heeft met het humanisme, dat 
zijn meer dan twee miljoen volwassen 

Nederlanders. Jaarlijks geven tweehon-
derdduizend mensen actieve steun aan 
humanistische organisaties. Vele hon-

derdduizenden doen een beroep op voor-
zieningen als humanistische geestelijke 
verzorging en vrijwillige thuiszorg, vol-

gen humanistisch vormingsonderwijs en 
luisteren of kijken naar humanistische 

uitzendingen op radio of tv. Humanitas 
en het Humanistisch Verbond zijn bij 
hun vijftigjarig bestaan springlevend. 
Met de gezamenlijke viering van hun 

jubileum tonen de beide organisaties hun 
verbondenheid en hun plannen om in de 
toekomst nog nauwer samen te werken. 

De belangstelling voor levensbeschou-
wing neemt toe. De verhalen over indivi-

dualisering en calculerende burgers ten 
spijt zoeken steeds meer mensen naar 

manieren om maatschappelijk actief te 
zijn en naar normen en waarden die ze 

met anderen delen. Daarom kozen 
Humanitas en Humanistisch Verbond 
voor hun jubileum het motto: 'Vijftig 

jaar actief humanisme — kiezen vanuit 
inspiratie'. Actief humanisme is wat de 

vrijwilligers en leden van Humanitas en 
het Humanistisch Verbond verbindt, met 

het humanisme als inspiratiebron —
voor sommigen een ethisch baken op de 
achtergrond, voor anderen een intellec-

tuele schatkamer. 

Humanistisch vormingsonderwijs 
"Als de wereld bestaat uit mensen die niet naar 

elkaar luisteren wat moet je dan nog." 
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Opvang van asielzoekers 
"Tolerantie is makkelijk in theorie. Ik heb hier mijn 

eigen grenzen ontdekt." 

Kinderopvang 
"Ze leren dat het leven leuk is, dat ze er zelf wat 

aan kunnen doen." 

Vriendschappelijk huisbezoek 
"Ik mag dit werk ontzettend graag doen, het is 

prettig als je een klankbord bent." 

George Brouwer 
Voorzitter 
Humanitas 

Paul Cliteur 
Voorzitter 

Humanistisch 
Verbond 

Samenwerking in Den Haag 
In gesprek: Liesbeth Talmon en Bart Voskuil 

"1.1~ 

Humanistisch raadswerk in een 
psychiatrisch ziekenhuis 

"Ik probeer om mensen hun lijden een plaats te 
laten geven." 

Colofon 
Dit katern van de Humanist is een gezamen-
lijke uitgave van Humanitas en het Humanis-
tisch Verbond ter gelegenheid van hun vijftig-
jarig bestaan. Enkele artikelen verschenen 
eerder in ingekorte vorm in de gezamenlijke 

jubileumkrant. 

Coiirdinatie: Astrid Kosterink en Ellen Sontag 

Tekst: Pauline de Bok en Tijs van den Boomen 

Fotografie: Chris Pennarts 
Eindredactie en vormgeving: Hes van Huizen 
Prepress/lithografie/druk: Brouwer Utrecht B.V. 
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Humanistische organisaties 
op een rij 
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activiteiten 1996 



Vormingsonderwijs 

We leren dat je 
elkaar moet begrijpen 

Humanistisch vormingsonderwijs? H-V-O? "Leuk!" 

gillen de kinderen van De Olm. "Hanna Voor 

Ons." Hvo-juf Hanna Geerdes (foto): "Als de 

wereld bestaat uit mensen die niet naar elkaar 
luisteren, wat moet je dan nog." 
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"Hvo, hvo, hvo..." zingt een Marok-
kaanse jongen op de wijs van een car- 
navalsliedje, terwijl hij het klaslokaal 
van De Olm binnenloopt, een openba-
re school in Winterswijk. Wat is dat 
hvo? "Hanna Voor Ons", lachen de 
kinderen. Hanna Geerdes heet hun 
hvo-juf. Zonder gekheid? "Humanis-
tisch vormingsonderwijs." "Wat dat 
is? Leuk!" Een meisje legt uit: "Je kunt 
kiezen: godsdienstles of hvo. 
"Juf, juf, wat gaan we vandaag doen?" 
Ongeduldig kijken de kinderen toe hoe 
Hanna briefjes door het hele lokaal 
plakt. Op elk briefje staat een eigen-
schap, zoals lief, slim, gierig, muzikaal, 
leergierig, opschepperig, bang, handig, 
driftig, romantisch. "Ik ben roman-
tisch", roept een jongen, iedereen gie-
chelt. "Wat is dat, romantisch?", 
vraagt Hanna. "Als je verliefd bent en 
je geeft iemand chocola." Een ander: 
"Champagne!" "Heeft het altijd met 
cadeautjes te maken?", vraagt Hanna. 

Elkaar begrijpen 

De kinderen moeten vijf eigenschappen 
uitkiezen en die op een hvo-poppetje 
schrijven. Die liggen klaar, kleurige 
papieren poppetjes in de vorm van het 
logo van het Humanistisch Verbond. 
Daarna moeten ze er nog een 'g' of een 

Soms vinden ze alles 
wat je van je zelf laat 
zien, gek. Het is dan 

een opluchting als dat 
in de hvo-les wordt 

doorbroken 

's' bijzetten: goed of slecht. 
Gretig maken ze een ronde langs de 
briefjes. Ondertussen geeft Hanna een 
jongetje dat twee weken eerder uit Tur-
kije is gekomen een aparte opdracht. 
Hij spreekt geen woord Nederlands. 
Ze heeft een groot rood vel papier voor 
hem meegebracht. Een ander Turkse 
jongetje vertaalt wat de bedoeling is. 
De jongen knikt ernstig en gaat aan het 
tekenen. Om hem heen is het een druk-
te van belang. "Wat is behulpzaam?", 
vraagt een jongen. "Als je anderen 
helpt", antwoordt een meisje naast 
hem. "Ik ben druk, heel druk", stuitert 
een jongen zingzangend door het lo-
kaal. "Ben jij tevreden?", vraagt een 
meisje aan haar vriendinnetje. "Ben ik 
vlot?", vraagt een jongen. Even denkt  

zijn buurman na, hij proeft de eigen-
schap: "Ja", zegt hij dan welwillend. 
"Ik ben thuis héél eigenwijs", roept de 
langste slungel triomfantelijk. "Hier 
ook hoor", krijgt hij lik op stuk. 
De Marokkaanse jongen is als eerste 
klaar. "Ik mag zelf weten of ik hvo 
kies", vertelt hij. "Ik ga niet naar gods-
dienst want ik ga mooi niet naar de 
kerk." Ga je niet naar de moskee 
dan?" "Natuurlijk wel, maar dat is 
geen kerk." En een blonde, mollige 
jongen: "Mijn oma is katholiek, maar 
mijn moeder niet. Mijn vader is al drie 
jaar weg, die is gescheiden." Wat ze le-
ren in de hvo-les? "Met andere kinde-
ren omgaan", "dat je elkaar moet laten 
uitpraten", "dat je elkaar moet begrij-
pen en elkaar niet moet uitlachen." 

Eigenschappen 

Terug in de kring. Hanna vraagt: "Wie 
heeft alleen vijf goede eigenschappen 
opgeschreven?" Drie jongens en één 
meisje. De meesten dichten zichzelf wel 
een of twee slechte eigenschappen toe. 
"Zouden er mensen zijn die alleen 
slechte eigenschappen hebben?" vraagt 
Hanna. "Nee", roepen de meesten. 
Eén jongen denkt van wel: "Misschien 
iemand die alleen woont." "Misschien 
als je van huis bent weggelopen", zegt 

111, 	ren e c.nue illIIILEUMUITG£IVE 



een ander. Een Turkse jongen: "Als je 
problemen hebt thuis." Zijn buurman: 
"Misschien drinken je ouders heel veel 
en heb je daarom problemen, maar je 
hebt wel goede eigenschappen." "Ik 
heb een kennis die woont alleen, maar 
die is heel aardig", zegt een Marok-
kaans meisje. "En als je thuis weg-
loopt, doe je dat misschien wel omdat 
je je leven wilt beteren. Als iedereen 
vervelend tegen je doet, is dat moei-
lijk." Een lang meisje met sluik zwart 
haar vertelt verlegen: "Toen ik nog in 
groep vier zat, had ik geen vriendin-
nen, maar wel goede eigenschappen." 
Haar buurmeisje: "Ik ken een meisje 
dat door haar vader is mishandeld. Ze 
liet het nooit merken, ze was altijd heel 
vrolijk." Hanna vraagt rond: "Kun je 
ook als je hele erge dingen meegemaakt 
hebt, vrolijk zijn en goede eigenschap-
pen hebben?" "Ja", roepen de mees-
ten. Dan vraagt ze: "Van welke eigen-
schappen heb je zelf het meest ple-
zier?" Een jongen: "Behulpzaam, dat 
vind ik leuk." "Krijg je er iets voor te-
rug?" vraagt Hanna. "Een kusje," 
lacht iemand. "Soms geld", zegt een 
ander. "Maar ook dingen die je niet 
kunt vasthouden", vraagt Hanna. 
"Liefde", zegt een meisje. En een jon-
gen: "Een complimentje." Het lange  

meisje zegt: "Ik vind muzikaal mijn 
leukste eigenschap." Een jongen: 
"Vrolijk, dan krijg je meer vrienden, 
dan vindt iedereen je leuk." Een Turk-
se jongen: "Gul." Een ander: "Hij is 
echt niet gul." Hanna: "Waarom heb 
je er plezier van als je gul bent?" De 
Turkse jongen: "Als jij aan anderen 
geeft, geven anderen ook aan jou." 
Zijn buurman: "Hij trakteert mij al-
tijd, en dan trakteer ik hem ook." En 
dan gaat de bel. De kinderen kijken te-
leurgesteld op, het thema is nog lang 
niet uitgeput. "Gaan we de volgende 
keer verder, juf?" 

Naar elkaar luisteren 

Vijf jaar geeft Hanna Geerdes (36) nu 
hvo op zes scholen in de Achterhoek. 
"Hvo voegt iets toe", zegt ze, "het 
hoort op een openbare school thuis, in 
elk geval als keuze. Wat het toevoegt? 
Aandacht voor levensbeschouwing, 
voor morele ontwikkeling en extra 
aandacht voor leerlingen. Kinderen die 
intellectueel niet zo goed scoren, kun-
nen in de hvo-les in een positie komen 
die wel populair is, omdat bijvoorbeeld 
blijkt dat ze goed zijn in rollenspel of 
het voor anderen opnemen. Het ver-
schilt nogal per school en zelfs per 
groep hoe vrij de kinderen zijn. In som-
mige groepen heerst een code dat alles 
wat je van jezelf laat zien gek is, of dat 
je elkaar niet mag aanraken of dat jon-
gens en meisjes niets samen doen. Voor 
sommige groepen is het dan een op-
luchting als dat in de hvo-les wordt 
doorbroken. 

De morele aandacht 
van kinderen krijgt 
speciale aandacht 

doordat het hvo veel 
met dilemma's werkt 

Tijdens een opdracht denk ik soms: 
`Mijn hemel wat een chaos, wat een la-
waai, gaat het wel goed?' Maar als ik 
dan even stil blijf en luister, hoor ik dat 
ze het wel degelijk over het onderwerp 
hebben. Soms is het moeilijk om kinde-
ren te temperen, om ze duidelijk te ma-
ken dat anderen door hun gedrag niet 
de kans krijgen om ook eens aandacht 
te krijgen of populair te zijn. In het be-
gin van het jaar doe ik stilte- en luister-
oefeningen. Ze moeten bijvoorbeeld  een 
tekening op het bord maken, ieder mag 
er een stukje van tekenen en ze mogen 
daarbij niet praten. Bij de luisteroefe-
ningen moeten ze elkaar interviewen  en  

dan later zo letterlijk mogelijk weerge-
ven wat de ander heeft gezegd. Als de 
wereld bestaat uit mensen die niet naar 
elkaar luisteren, wat moet je dan nog." 

Dilemma's 

"De morele ontwikkeling van kinderen 
krijgt speciale aandacht doordat het 
hvo veel met dilemma's werkt. Bijvoor-
beeld: je vriendje heeft iets uitgevreten, 
mag je een leugen vertellen om hem 
niet te hoeven verraden? Of moet je de 
waarheid vertellen en hem zo wel ver-
raden? Wat weegt zwaarder: vriend-
schap of eerlijkheid? Op basis daarvan 
vormen zich drie groepen: mee eens, 
niet mee eens en twijfel. Zo wordt 
zichtbaar dat je met je mening soms bij 
anderen hoort dan de groep waartoe je 
je doorgaans rekent. Elk groepje moet 
argumenten voor zijn mening geven. 
Vervolgens mogen de kinderen nog een 
keer naar een ander groepje overstap-
pen. Dat vinden ze vreselijk span-
nend." 
"Ik vind het belangrijk dat mensen na-
denken waarom ze doen wat ze doen. 
En ook of ze tolerant genoeg zijn om 
de ander toe te staan om te doen wat 
hij doet. Ik kom met onderwerpen, 
maar de kinderen ook. Dood is een te-
rugkerend thema. Drie weken geleden 
is hun vorige meester plotseling overle-
den, een jongeman nog, ze waren dol 
op hem. Daar zijn ze nog erg van onder 
de indruk. Dat komt telkens terug." 
Soms stuit Hanna Geerdes op prachti-
ge aangrijpingspunten voor een les. 
"Laatst nodigde een hindoestaans 
meisje uit Sri Lanka de hele groep en de 
leerkrachten uit voor een feest, want ze 
was voor het eerst ongesteld geworden. 
In een zaaltje van een Winterswijks 
café zat zij in een soort tempeltje, hele-
maal feestelijk, beschilderd en in goud. 
In het café ervoor zaten de zondags-
drinkers aan de tap. Er was een hele-
boel eten voor iedereen. Het was 
prachtig. Natuurlijk heb ik het er in de 
les ook over gehad. Bij ons is ongesteld 
worden veel meer een taboe, meisjes 
schamen zich er vaak voor. Dat ver-
schil is natuurlijk bij uitstek een onder-
werp voor het hvo. Als zoiets in de 
buurt gebeurt, grijp je dat aan. Soms 
hoeft het maar even, soms zit je ineens 
drie kwartier in een kringgesprek te 
praten." 

De opleiding tot hvo-gevende in het 
basisonderwijs duurt twee jaar, één 
dag in de week. Ervaring met werken 
met kinderen in de basisschoolleeftijd 

strekt tot aanbeveling. Een informatie-

pakket is te bestellen bij het Pedago-
gisch Studiecentrum HVO, 030- 
2392129. 

■ 
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Opvang voor asielzoekers 

"Soms is Humanitas het enige Nederlandse woord dat 

iemand kent", zegt Henk Storm, vrijwilliger bij de opvang 
van asielzoekers. "Tolerantie is makkelijk in theorie. Ik heb 

hier mijn eigen grenzen ontdekt." 

De meesten hebben 
alle reden om 

te vluchten 
ss.p.cli-kt.e 3uniLEUVIUITGAVE 



Zijn eerste asielzoeker kwam Henk 
Storm (27) zeven jaar geleden tegen 
op een feestje in zijn geboortedorp 
Drogeham in Friesland. "Juan, een 
Chileen die gevlucht was voor Pino- 
chet. Maar voor mij was hij in de eerste 
plaats een interessante buitenlander, 
iemand met wie ik mijn Spaans kon 
oefenen. Zijn asielaanvraag dreigde te 
worden afgewezen door vertaalfouten 

in zijn toelatingsproce-
dure en ik hielp hem. 
Zo begon onze vriend-
schap." Juan heeft inmid-
dels een verblijfsver-
gunning, is getrouwd 
met een Nederlandse en 
woont nog steeds in 
Drogeham. En Henk 
Storm zet zich nog 
steeds als vrijwilliger in 
voor asielzoekers. In 
1988 meldde hij zich 
aan bij de Humanitas 
Opvang Asielzoekers en 
Statushouders (HOAS), 
de grootste asielzoekers-
opvang van Humanitas. 
Vanuit het pand aan de 
Groningse Eendrachts-
kade werken vijf betaal-
de coordinatoren en on-
geveer 250 vrijwilligers 
aan het beheer van de 
118 woningen, taalcur-
sussen, vakonderwijs, 
gezondheidszorg, inte-
gratie en sociaal-cul-
turele activiteiten. De 
meeste asielzoekers ko-
men uit voormalig Joe-
goslavië, Somalië, Iran 
en Irak, maar ook ande-
re conflicthaarden zijn 
vertegenwoordigd, van 
Afghanistan tot Zuid-
Afrika. 

Eerste schakel 

Henk Storm werd actief 
bij de HOAS omdat hij 
met asielzoekers wilde 

werken, niet vanwege de humanisti-
sche signatuur. "Voor mij gaat het er 
om dat mensen verantwoordelijk zijn 
voor elkaar. De openheid hier bevalt 
me, het feit dat niemand je iets wil op-
dringen, het respect." Hij werd con-
tactpersoon, de eerste schakel tussen 
de asielzoeker en de Nederlandse 
samenleving. "Je krijgt een briefje met 
een naam, een nationaliteit en het tijd-
stip waarop iemand aankomt op het 
station, meestal dinsdag rond 13.00 
uur. En daar sta je dan, soms is Huma-
nitas het enige Nederlandse woord dat 
iemand kent. Maar met handen en voe-
ren lukt het altijd. Verst inschrijven,  

daarna met de sleutels naar zijn nieuwe 
huis om kennis te maken met de andere 
asielzoekers die daar al wonen. We 
proberen zo veel mogelijk rekening te 
houden met religieuze, etnische en 
politieke verschillen. Je moet de Soma-
lische clans niet door elkaar gooien, of 

Iemand vroeg me: 'Ik 
ben geen gast van je, 

geen vriend, geen land-
genoot. Waarom span je 

je dan zo in?' 

pro- en anti-Arafat Palestijnen in één 
huis zetten. Dat lukt niet altijd, en de 
spanningen uit het land van herkomst 
duren hier soms voort. In drie maan-
den probeer je iemand wegwijs te ma-
ken in Nederland: scholing, burgerlijke 
stand, huisarts, uitkering, hobby's, de 
start van een sociaal netwerk. Je be-
middelt bij problemen en je zoekt pro-
fessionele hulp als je vermoedt dat 
iemand gekweld wordt door trauma's. 
In principe moet iemand na die periode 
op eigen benen staan, maar soms is er 
meer tijd nodig." Als het klikt met een 
asielzoeker die hij begeleidt, gaat Henk 
Storm met hem fietsen, naar de bio-
scoop, uit eten. "Ik heb er veel vriend-
schappen aan overgehouden, de helft 
van mijn vriendenkring bestaat uit 
voormalige asielzoekers en m'n huisge-
noot is een Iraniër." 

Alle reden 

In zijn persoonlijke omgeving ontmoet 
Henk Storm vaak onbegrip als hij over 
zijn werk vertelt. "Vrienden die meteen 
klaar staan met de opmerking dat het 
hier veel te vol wordt en dat 'ze' alleen 
maar om economische redenen  hier 
komen. Natuurlijk zitten er ook geluk-
zoekers en criminelen tussen. Maar de 
meesten hebben alle reden om  te vluch-
ten. Als contactpersoon merk je hoe 
willekeurig het toelatingsbeleid werkt. 
Asielzoekers zijn totaal afhankelijk  van 
de ambtenaar van Justitie. Dat is soms 
schrijnend." 

Henk Storm: Het blijft 
spannend om de discus- 
sie aan te gaan.  oni  te 

praten, om te kijken 
waar je uitkomt. 

De meeste asielzoekers kennen in het 
begin buiten hun contactpersoon geen 
Nederlanders. "Door die eenzaamheid 
krijg je veel dankbaarheid terug. Te-
gelijk begrijpen veel asielzoekers niet 
waarom ik dit werk vrijwillig doe. 
Iemand vroeg me: 'Ik ben geen gast van 
je, geen vriend, geen landgenoot, waar-
om span je je dan zo in?' Vrijwilligers-
werk vinden ze vreemd. Als ik dan 
vraag om iets voor Humanitas terug te 
doen, is vaak de eerste reactie: 'Wat le-
vert het op?' Dat vind ik moeilijk en te-
gelijk realiseer ik me dat die cultuur-
verschillen niet zo maar uitgewist kun-
nen worden. Na een tijdje neemt dat af 
en zie je asielzoekers actief worden, zo 
komt het vrijwillig huisbezoek bij 
oudere Groningers nu voorzichtig op 
gang. De asielzoeker kan zijn taal oefe-
nen en de oudere heeft wat gezel-
schap." 

Grenzen ontdekt 

"Ik heb hier veel geleerd, over cultu-
ren, karakters, godsdiensten. Mijn 
mensenkennis is enorm toegenomen en 
ik heb mijn eigen beperkingen beter le-
ren kennen. In het begin dacht ik dat 
elke asielzoeker een perfect mens was, 
ik had een heel naïef beeld. Maar ze 
kunnen net zo racistisch en bevooroor-
deeld zijn als Nederlanders. Ik heb 
vooral moeite met fundamentalisten 
die meteen roepen: 'Ik maak die vent 
dood'. Aan zulke woorden wen ik niet 
en daar wil ik ook niet aan wennen. 
Dat moeten ze niet tegen mij zeggen. 
Of de misverstanden over de westerse 
vrouwen die 'er zelf om vragen'. Dan 
blijf ik mijn cultuur uitleggen, dat een 
vrouw zelf beslist, ook als ze naakt 
rondloopt. Het blijft spannend om de 
discussie aan te gaan, om te praten, om 
te kijken waar je uitkomt. Maar het is 
soms ook gewoon gezellig, lekker kla-
verjassen in de inloopruimte." 
Soms betrapt hij zich op een aversie te-
gen bepaalde nationaliteiten: "Dan 
dwing ik mezelf om alert te zijn, om elk 
individu toch open tegemoet te treden, 
om niet te oordelen op basis van er- 
varingen met anderen. Tolerantie is 
makkelijk in theorie, maar het gaat er-
om het in de praktijk waar te maken. 
Niet alleen zeggen dat alle mensen ge-
lijkwaardig zijn, maar er ook naar han- 
delen. Door dit werk ben ik tegelijk 
toleranter geworden en heb ik mijn 
grenzen ontdekt. En zie ik scherper 
mijn eigen rationele Friese onderwij-
zersmentaliteit." 

Wie vrijwilligerswerk wil doen bij Hu-
manitas ten behoeve van asielzoekers 
in verschillende steden in Nederland, 
kan contact opnemen met het landelijk 
bureau van Humanitas, 020- 6262445. 
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De Humanistische Omroep Stichting (HOS) 

De zendtijd van het Humanistisch Verbond werd in 1995 met 
vijftig procent uitgebreid, omdat het Commissariaat voor de 
Media de argumentatie van de HOS - die de uitzendingen 
van het Humanistisch Verbond verzorgt - redelijk vond. 
Deze berustte op twee pijlers: de humanistische stroming 
is een belangrijke en groeiende stroming in de Nederlandse 
samenleving en de hoeveelheid zendtijd van het 
Humanistisch Verbond is in het uitdijende medialandschap 
ontoereikend om het humanisme te vertegenwoordigen. 
Vanaf 1 september heeft de HOS gemiddeld drie uur radio 
per week (op maandagmiddag en -avond) en drie kwartier 
televisie (op donderdagavond). 
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Iedere maandag op Radio 5: 

twijfel 
Een tot nadenken stemmende docu- 
mentaire. 

14.02 - 15.00 uur 
Boven het Dal 
(Live) interviewprogramma met gasten 
die in hun leven nog plaats hebben 
voor idealen. 

17.45 - 18.00 
Kwartier humanisme 
3x per maand, programma over de hu- 
manistische beweging. 

In  de  schemer   
cul turele   programma in Het 	I de voor- 

avond, met: 

21.02 - 21.45 
De Verbeelding 
Programma Over hoeken en schrijvers. 

21.45 - 22.00 
Het radioverhaal 
Klankbeeld gemaakt door jonge pro- 
grammamakers. 

Op televisie 
YOY 
Voor het zesde seizoen een reeks docu-
mentaire-achtige programma's voor en 
over jongeren van vijftien jaar en ou-
der. Niet per definitie loodzware, wel 
altijd serieus genomen onderwerpen. 
Dit seizoen onder andere over: 
Twee Rotterdams-Antilliaanse meisjes 
wier leven voor een belangrijk deel 
draait om het jaarlijks Caraïbisch fes-
tival. 
Jonge kunstschilders die al hun geld en 
(vrije) tijd spenderen aan de schilder-
kunst. 
Een hoogbegaafde jongen die is onder-
gedompeld in de wereld van de video-
games. 
De vreemde, intrigerende wereld van 
autisten. 
Mensen die zich op jonge leeftijd met 
volle vaart ergens in hebben gestort en 
later moesten erkennen: op té jonge 
leeftijd. 

Drama 
'De keuze', dat is het thema van de dra-
maserie die de HOS samen met het 
RO-theater maakt. Elk moment kiezen 
mensen, soms zijn het cruciale beslis- 
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singen, soms kleine stapjes. Uitzending 
van de vijf (losstaande) delen vanaf 23 
november. 
1. Oud 

Vier acteurs, de tachtig voorbij, vertel-
len elkaar en het publiek over de ver-
wachtingen uit hun jeugd en over de 
wapenfeiten in hun leven. Maar naar-
mate hun verhaal vordert, zakt het de-
cor in duigen en komen ze steeds meer 
met lege handen te staan. 
2. Kleine kinderen huilen niet meer 
Een moeder wil niet dat haar kind 
sterft met hulp van de medische staf in 
het ziekenhuis, maar neemt zelf de ver-
antwoording. 
3. Tuig 
Jongens aan de rand van de maat-
schappij, grof in de mond, alles laat 
hen schijnbaar koud. Tot er iets ge-
beurt dat hun levens uiteenjaagt. 
4. In de bezemkast 
Zij is oud, maar niet te oud om haar ei-
gen huishoudinkje te runnen. Tot ze 
haar been breekt. Maanden ligt ze in 
het ziekenhuis, eerst op zaal, maar 
langzaamaan weggeschoven naar een 
piepklein kamertje. Ze wil zo snel mo-
gelijk naar huis, maar de dokter, de 
hoofdverpleger en de psycholoog ko-
men langs: heeft u al over euthanasie 
nagedacht, voor als het zover is? 
5. Je leeft omdat je geboren bent 
De moeder van een journalist leefde in 
de oorlog in Oostenrijk. Ze zat niet in 
het verzet en ze was geen heldin. De 
zoon heeft zich altijd die ene vraag ge-
steld: waarom heeft mijn moeder niet 
voor verzet gekozen? Hij interviewt 
zijn moeder. 

Onder het motto 'een geluid zegt meer 
dan duizend cijfers' maakte Kees 
Vlaanderen de afgelopen tien jaar een 
groot aantal hoorspelen en documen-
taires. "De tijd van de grote waarheden 
en ideologische legitimaties is voorbij. 
De wereld blijkt niet maakbaar door 
God, door een groot idee, maar even-
min door onszelf. De tijd is aangebro-
ken voor het vertellen van 'kleine' ver-
halen, persoonlijk beleefde werkelijk-
heden. We moeten weer mythen en 
sprookjes durven scheppen — maar nu 
in het volle besef dat het mythen en 
sprookjes zijn, en dat het erom gaat dat 

De 'boodschap' van YOY is volgens 
Eveline van Dijck dat het laat zien op 
welke manier jongeren keuzes maken 
en hun kansen pakken: "Hoe ze niet 
willoos bij de pakken gaan neerzitten 
als hen iets overkomt maar er hun ei-
gen draai aan geven. YOY gaat in te-
gen de slachtoffer- en zelfmedelijden-
cultuur: door onder ogen te zien wat er 
in je leven gebeurt, kun je 't heft weer 
in eigen handen nemen." 
"Jongeren, ook de grote binken, heb-
ben toch vaak een negatief zelfbeeld. 
En dat wordt gevoed door reclame en 
commercie, die ze het gevoel geven dat 
ze tekort schieten ten opzichte van het  

ze ons prikkelen en uitdagen om 
nieuwe betekenissen aan de werkelijk-
heid te geven. Dat is iets waarvoor 
radio en televisie bij uitstek geschikt 
zijn." 
In deze tijd is het volgens Kees Vlaan-
deren voor een humanistische omroep 
niet moeilijk om zich te profileren: "De 
HOS is niet gebonden aan kijkcijfers 
en heeft geen last van de moordende 
concurrentie. Zij is in de gelegenheid 
om zich consequent te richten op in-
houd en kwaliteit. Daarmee bedoel ik: 
het brengen van originele visies, door-
leefde, integere ervaringen." 

ideaalbeeld. Ik wil juist die eigenheid 
laten zien, al die individu'tjes." Pro-
grammamaker Eveline van Dijck pro-
duceert YOY - de naam is een creatieve 
verbastering van 'choice' - vanaf het 
begin en ze is nog steeds geboeid door 
het resultaat: "Jongeren richten zich 
vaak erg naar groepsnormen, maar als 
je ze persoonlijk benadert, wezenlijke 
interesse voor ze toont, dan zie je hoe 
open ze zich kunnen opstellen, dat is 
fascinerend. Dan blijkt dat ze zo veel 
dingen doordenken, zo veel zien en dat 
zo goed onder woorden kunnen bren-
gen. Dat vind ik een van de mooiste 
dingen. Ik leer er nog steeds zelf van." 

     

De 'kleine ver- 
halen' van radio- 

maker Kees 
Vlaanderen 

  

  

  

     

     

     

     

     

En verder 
Daarnaast staat nog een lange reeks 
documentaires op stapel en incidenteel 
worden op woensdag overdag hoogte-
punten uit vorige seizoenen opnieuw 
uitgezonden. 

Cassettes van radio- en televisiepro-
gramma's zijn te bestellen hij de HOS, 
tel. 035-6284689. 

    

Televisie- 
maakster Eveline 
van Dijck over 

eigenheid 
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Voorzitters Humanitas Humanistisch Verbon 

Twee verenigingen, twee 

culturen, twee voorzitters: 

George Brouwer (op de 

foto rechts) en Paul Cliteur. 

Een gesprek over inspiratie, 

samenwerking en de toekomst 

van de humanistische beweging. 

George Brouwer is gedeputeerde voor 

de Partij van de Arbeid in Zuid-Hol- 
land. Zijn humanistische inspiratie is 
op de middelbare school gewekt door 
bevlogen leraren. Belangrijk was hoe 
ze met mensen omgingen, ruimte gaven 
voor meningsvorming én ondersteu-
ning om die mening te vormen. In zijn 
studietijd werd hij politiek actief, tien 
jaar geleden werd hij vanwege zijn or-
ganisatorische vaardigheden als voor-
zitter gevraagd bij Stichting Humanitas 
voor ouderzorg in Rotterdam. Zijn be-
trokkenheid wortelt in het 'doen', het 
oplossen van problemen. 
Paul Cliteur doceert filosofie en rech-

ten aan de u niversiteiten van Delft en 

Leiden, en is sinds twee jaar voorzitter 
van het Humanistisch Verbond. Zoals 
het een filosoof betaamt, ligt het start-
punt van zijn humanistische engage-
ment in de boeken. Toen hij op achtt-
tienjarige leeftijd in de Eerste Neder-
landse Systematische Encyclopedie de 
lemma's over De Vrije Gedachte en hu-
manisme las, voelde hij een schok van 
herkenning. Vanuit zijn streven om het 
gedichtengoed van de humanistische 
beweging breder op te tuigen, raakte 
hij steeds verder organisatorisch be-
trokken. 

Paul Cliteur:  "Het Humanistisch Ver-
zowel een intellectuele als bond heeft  

een sociaal-maatschappelijke missie. 
We houden ons bezig met levensover-
tuiging, met verdiepen, verbreiden en 
verdedigen van het humanisme. Maar 
in onze beginselverklaring staat ook 
dat het gaat om het creëren van een 
samenleving waarin rechtvaardigheid, 
vrijheid, eigen verantwoordelijkheid 
een plaats krijgen." 

George Brouwer: "De inspiratiebron 
van Humanitas is globaal gesproken 
hetzelfde, het gaat ons ook om zelf ver-
antwoordelijk zijn voor wat je doet en 
als samenleving verantwoordelijk zijn 
voor de hele samenleving. Maar het 
zoekpunt is anders. Ons zoekpunt is: 

Samen zoeken 
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wat gebeurt er momenteel, wat zijn de 
maatschappelijke knelpunten en hoe 
kunnen we daar wat aan doen? Het 
Humanistisch Verbond gaat meer uit 
van de levensvisie en komt zo tot 
activiteiten. De wederzijdse beïnvloe-
ding is naar mijn idee zeer groot. En 
dat is niet georganiseerd, dat komt ge-
woon omdat mensen hetzij lid zijn van 
beide organisaties, hetzij gezamenlijk 
dingen organiseren." 
Paul Cliteur: "De humanistische tradi-
tie legt altijd sterk de nadruk op het 
cultiveren en ontwikkelen van onze 
redelijke kant. Rationaliteit is een 
norm, het is een vermogen waarover de 
mens beschikt. Maar de mens kan ook 
tot irrationaliteit ontaarden, je hoeft 
maar te kijken naar de twee wereldoor-
logen om te zien dat de mens niet on-
der alle omstandigheden rationeel is." 
George Brouwer: "Die nadruk op 
rationaliteit wil niet zeggen dat emotie 
geen rol speelt in onze beweging. De 
geëngageerdheid om die maatschappe-
lijke problemen aan te pakken is na-
tuurlijk voor een groot deel gebaseerd 
op emotie: wat hier gebeurt kunnen wij 
als weldenkende mensen niet laten ge-
beuren." 

De samenleving 

Paul Cliteur: "De afgelopen tien, vijf-
tien jaar hebben we een periode gehad 
met veel twijfel en scepsis ten aanzien 
van de mogelijkheden van levensbe-
schouwelijke organisaties: individuali-
sering, fragmentatie, mensen die zich 
terugtrekken op hun eigen terreintje, 
cocoonen, maar ik heb de indruk dat 
die ontwikkelingen over hun hoogte-
punt heen zijn. Mensen gaan weer zoe-
ken naar kaders die ze gemeenschappe-
lijk hebben met anderen." 
George Brouwer: "Mijn uitgangspunt 
is dat de mens een groepswezen is, in 
essentie kan een mens alleen maar be-
staan doordat hij in een groep functio-
neert. En ondanks alle verhalen over de 
calculerende burger, zie je dat in 
Nederland vergeleken met verwante 
culturen nog steeds de meeste vrijwilli-
gers actief zijn om de samenleving in 
stand te houden. Wij kunnen nog goed 
aan vrijwilligers komen, al binden veel 
mensen zich niet meer voor langere 
tijd, maar voor een bepaald project. 
Dat is een duidelijke verandering, de 
tijdhorizon gaat meespelen: 'Ik wil me 
inzetten voor deze klus, daarna een 
tijdje niet, maar als er een andere leuke 
klus komt doe ik weer mee.' Net zoals 
lifetime employment wordt ook life-
time vrijwilligerswerk zeldzamer." 
Paul Cliteur: "Daar kunnen we op in-
spelen door te laten zien dat je onder 
de paraplu van onze organisaties ver-
schillende dingen kunt doen. De vrij- 

Paul Cliteur: Mensen 
gaan weer zoeken naar 
kaders die ze gemeen- 

schappelijk hebben met 
anderen 

willigersmarkt heeft zoveel lagen. Er 
zijn mensen die zich interesseren voor 
academische disputen, anderen kiezen 
voor wat alledaagsere bezinning. Nou, 
daar kun je rekening mee houden." 
George Brouwer: "De laatste tijd 
hamer ik er voortdurend op dat we 
meer aandacht moeten richten op uit-
vaartbegeleiding en rouwverwerking. 
Bij uitvaarten ga je soms door de vloer 
van plaatsvervangende schaamte als de 
meneer die ervoor heeft doorgeleerd 
zijn clichéverhaal houdt. We kennen 
die kilte allemaal, maar we hebben nog 
niets dat voldoende de troostende wer-
king van de kerk weet te vervangen." 
Paul Cliteur: "Dat is natuurlijk ook 
een enorme klus. Je hebt te maken met 
eeuwenlang gecultiveerde rituelen in 
een confessionele sfeer. Pas nu zie je 
dat mensen wat meer individuele wen-
sen krijgen. De humanistische uitvaart-
begeleiding is een poging om tot een 
eigen manier van omgaan met de dood 
te komen." 
George Brouwer: "Mensen hebben ri-
tuelen nodig, ondanks alle ratio. Men-
sen willen afscheid nemen van een be-
paalde fase in hun leven. Als je daar 
niet goed mee omgaat, krijg je dat later 
dubbel en dik terug. De emotie bij zo'n 
afscheid moeten we dus niet  onder-
drukken, dat is doorgeschoten rationa-
lisme. Wij zullen ons eigen antwoord 
op die rituelen moeten vinden." 
Paul Cliteur: "Het is een uitdaging  om 
rituelen te ontwikkelen die niet ge-
heimzinnig of mysterieus zijn maar die 
een psychologische functie hebben in 
dat rouwverwerkingsproces." 
George Brouwer: "Mijn stokpaardje 
op het ogenblik is om bij de ouderen-
zorg de werkzaamheden van  Huma-
nitas en het Humanistisch Verbond 
meer op elkaar af te stemmen, zaken 
als begeleiding in de terminale  fase, 

George Brouwer: Mensen  
hebben rituelen nodig, 

ondanks alle ratio. 
Mensen willen af scheid 
nemen van een bepaalde 

fase in hun leven. 

stervensbegeleiding, uitvaartbegeleiding 
en rouwverwerking. Nu moeten men-
sen nog bij twee loketjes zijn. Wat mij 
betreft maken we daar één gezamen-
lijke dienst van, waarbij die geestelijke 
en die hulpverleningsaspecten duidelijk 
worden geïncorporeerd. Er is zo'n be-
hoefte aan, en mensen denken er pas 
over als ze met de dood worden gecon-
fronteerd. We moeten het gewoon 
gaan marketen. Dit hebben wij nog 
niet goed georganiseerd en dat moeten 
we om de dooie dood ritl organiseren." 

De toekomst 

Paul Cliteur: "Waarden en normen 
moeten collectief worden gedragen. 
Niet alleen de individuele burger of de 
overheid kan die dragen, maar burgers 
moeten dat doen middels organisaties. 
Dat is te lang in confessionele handen 
geweest, het hele middenveld was hun 
terrein. Op het gebied van maatschap-
pelijke hulpverlening en zingevings-
vraagstukken gaan we toe naar een pl-
uriforme samenleving, met meerdere 
collectieve identiteiten. Wat me voor 
ogen staat zijn twee taken van het 
Humanistisch Verbond: enerzijds dat 
brede algemene ideaal van humanisti-
sche basiswaarden hooghouden en 
anderzijds onze eigen plek uitdiepen." 
George Brouwer: "Wij zijn niet neu-
traal, wij werken vanuit geïnspireerd-
heid, hoe wij vinden dat mensen tot 
een goed bestaan kunnen komen. We 
moeten niet alles onder de grote vergrau-
wer van neutraliteit gaan gooien in Ne-
derland, alles hetzelfde. Dat is de dood 
in de pot van zingevingsvraagstukken." 
Paul Cliteur: "Een belangrijke taak van 
het Humanistisch Verbond is het debat 
en de reflectie over de humanistische 
uitgangspunten levend te houden. 
Want dat is tenslotte de identiteit, het 
specifieke oormerk dat al die organisa-
ties als Humanitas, HIVOS, HVO, 
HOS delen. We willen de bezinnings-
activiteiten in één centrum gaan onder 
brengen waarin we nadrukkelijk samen-
werken, zodat een duidelijker beeld ont-
staat over de humanistische beweging." 
George Brouwer: "Dat centrum levert 
brandstof, ammunitie om de discussie 
op gang te houden over wat het huma-
nisme is. Maar het centrum gaat niet 
de humanistische tien wetten van Mozes 
vaststellen, dat zou ik ook heel onge-
zond vinden. Het Humanistisch Ver-
bond en Humanitas zijn instellingen van 
debat, we zijn zoekende instellingen." 

■ 
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Uitvaartbegeleiding 
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"Afscheid nemen is al zo erg, probeer het tenminste goed te 
doen", zegt uitvaartbegeleidster Hilde van Vlaanderen. 
"Een nabestaande zei onlangs tegen mij: 'Het lijkt wel of je 
hem dertig jaar hebt gekend, zo was hij precies'." 

"Drie jaar geleden werkte ik als direc-
teur van een bejaardenhuis en maakte 
veel uitvaarten mee. Op een keer, we 
reden terug in de auto, zei een verzorg-
ster: 'Wat is het toch erg als niemand 
iets zegt.' En ter plekke besloot ik: zo-
lang ik hier ben, gebeurt dat niet meer. 
Ik zoek iemand of ik vraag de familie 
of ik zelf iets mag zeggen. Dat heb ik 
gedaan, heel intuïtief." In haar Nij-
meegse huis vertelt Hilde van Vlaande-
ren (44) over haar huidige werk als 
manager in de thuiszorg, haar studie 
gerontologie en vooral over haar vrij-
willigerswerk als humanistisch uit-
vaartbegeleidster. "Op de begrafenis 
van een buurvrouw waren we met zijn 
vijven. Ik dacht: heb je daarvoor ge-
leefd, dat er vijf mensen op je begrafe-
nis zijn en niemand die iets zegt? Dát 
besef drijft me om dit werk te doen. Er 
is verdriet, er is woede, er is blijdschap, 
laat het er zijn. Afscheid nemen is al zo 
erg, probeer het tenminste goed te 
doen. Ik herinner me een echtgenoot 
die helemaal voorover hing, kapot, en 
die gedurende de crematie steeds meer 
rechtop ging zitten. Je zag hem groeien: 
dat was zijn vrouw waarover ik in mijn 
toespraak vertelde en iedereen mocht 
het weten." 

Eigen uitvaart 

Zelf heeft ze de dood van dichtbij mee-
gemaakt. "In 1985 verloor ik een stief-
broer. Het laatste halfjaar heeft hij bij 
ons in huis gewoond. Toen heb ik ge-
leerd dat je ook goed afscheid kunt ne-
men, zodat het waardig is en past bij ie-
mand. Ik heb nog nooit zoveel mensen 
zien huilen met z'n allen en niemand 
vond het gek. Uiteindelijk zaten we aan 
de borrel herinneringen op te halen." 

pede, 
Laat 

Ieder afscheid is ook een confrontatie 
met ander afscheid, met eerder verlies, 
met je eigen dood, zegt Hilde van 
Vlaanderen. Op de cursus uitvaartbe-
geleiding van het Humanistisch Ver-
bond moet iedereen zijn eigen in me-
moriam schrijven en voorlezen. "Bijna 
niemand houdt daarbij zijn ogen echt 
droog. Je gaat dwars door je eigen ver-
driet heen." De cursisten moeten als 
oefening ook hun eigen uitvaart rege-
len. "Eén cursist zei: 'Ik regel niets. 
Laat mijn vrouw en kinderen het maar 
doen zoals zij het willen, want zij moe-
ten ermee verder.' Dat zal ik nooit ver-
geten. De nabestaanden moeten re-
spect hebben voor de overledene, maar 
omgekeerd moet degene die gaat ster-
ven ook de nabestaanden respecteren. 
En ik vind dat over je graf heen willen 
regeren - en dat gebeurt vaak - niet van 
respect getuigt." 

Oog voor detail 

Het humanisme speelt voor Hilde van 
Vlaanderen tijdens uitvaarten op de 
achtergrond mee. "Als mensen er niet 
om vragen kom ik niet met een bezin-
nend filosofietje. Ze willen geen preek, 
dus ze willen ook geen humanistische 
preek. Ik zeg in mijn toespraak wel al-
tijd dat ik vrijwilliger ben van het 
Humanistisch Verbond, zodat mensen 
weten waar ik vandaan kom." 
Ze begeleidt gemiddeld één uitvaart 
per maand. "Vanaf het moment dat ik 
via het centraal meldpunt de vraag op 
mijn bordje krijg, zitten die mensen tot 
na de plechtigheid in mijn hoofd. Ik ga 
naar ze toe en laat ze hun verhaal doen. 
Mijn normen, mijn leven laat ik thuis, 
daar hebben mensen geen boodschap 
aan. Ik ben niet bedreigend, ik weet 

niets van de overledene, heb geen ge-
schiedenis met hem, ik kom niet aan-
zetten met 'ja maar'. Wat ik in te zetten 
heb is: luisteren, me snel goed inleven, 
een toespraak schrijven, vorm geven 
aan wat ik hoor. Een nabestaande zei 
onlangs tegen mij: 'Het lijkt wel of je 
hem dertig jaar hebt gekend, zo was hij 
precies.' Ik dacht: dat wist ik niet, ik 
doe het alleen met jullie verhaal. Je 
moet oog voor detail hebben. Ik vraag 
altijd naar gekkigheden, streken van de 
overledene. Dan leven mensen op: 'Pa 
liep altijd in een driedelig pak.' Pret-
oogjes. 'Zelfs op vakantie, in Turkije 
op de boot had ie een driedelig pak 
aan.' Karakteristieke dingen van men-
sen zijn vaak zo charmant en zo troos- 
tend." 
Steeds vaker vragen mensen niet alleen 
om een toespraak maar om de begelei-
ding van de uitvaart. "Ik kwam bij een 
gezin met elf kinderen, waarvan de 
oudste dochter zelfmoord had ge-
pleegd. Ze zeiden: 'We zijn zo kwaad 
en zo verdrietig, maar we zullen goed 
afscheid nemen met z'n allen.' Ik heb 
een draaiboek gemaakt. Naast de jong-
ste zus gestaan, om het van haar over 
te nemen als ze niet meer kon. Even een 
hand op haar rug bleek genoeg." 
Heel af en toe maakt ze kennis met de 
betrokkene als hij of zij nog leeft. 
"Vorig jaar een vrouw. Ze heeft me 
verteld wat ze verteld wilde hebben. 
Op de uitvaart kreeg haar dochter via 
mij een groot compliment. Later zei ze: 
`Ik vind het moeilijk dat ze dat nooit 
tegen mij heeft gezegd, maar ik ben 
toch blij dat ik het via jou nog te horen 
krijg.' Het is maar heel weinig mensen ►  
gegeven om op tijd de dingen tegen el-
kaar te zeggen." 

blijdschap 
het er zijn 
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Geen uitvaart, geen overledene, geen 
familie is hetzelfde. En er zijn zoveel 
soorten verdriet. Daaraan moet een 
uitvaartbegeleider op een of andere 
manier recht doen. "Soms zie je een 
kind enorm verdriet hebben om zijn 
vader die het hem bar moeilijk heeft 
gemaakt. Dan denk ik: hoe zit dit ver-
driet nu in elkaar? Het voelt als een 
ander soort verdriet: als verdriet om 
wat er niet geweest is, om de onbereik-
baarheid van de vader. Doorvragen 
doe ik puur op mijn gevoel. Als mensen 
zeggen: 'Dit mag niet gezegd worden', 
laat ik het daar meestal bij, maar soms 
zeg ik: 'Vinden jullie het goed als ik 
probeer er toch iets van te verwoor-
den?' Bij een afscheid moet je mild zijn, 
je bent er om te troosten, niet om een 
oordeel over de overledene te vellen. 
Maar als het moeilijk is geweest, moet 
je dat ook niet ontkennen. Het gaat om 
de balans. Als mensen het gesprek en 
de toespraak als troost ervaren, dan 
heeft het zin gehad. Een uitvaart bege-
leiden heeft alles te maken met dienst-
baarheid. Dat klinkt hartstikke ouder-
wets, maar daar draait het wel om." 

■ 

Wilt u humanistisch uitvaartbegeleider 
worden, dan moet u een cursus volgen 
van twee weekenden en daarna een 
stageperiode doorlopen. Informatie en 
aanmelding bij de regionale werkgroep 
in uw buurt. Het telefoonnummer is te 
verkrijgen bij het secretariaat Vereni-
gingszaken van het Humanistisch Ver-
bond, tel. 030-2392129. 

Ik was zeer opge- 
Wicht dat  het  niet 
zo maar voorbij 
hoefde te  gaan 
Eind januari overleed de moeder 
van Wim Vermeer (46). Sinds een 
half jaar was ze ziek. Daarvoor 
had ze altijd op zichzelf gewoond, 
ruim twintig jaar als weduwe. Ze 
is 87 geworden. "Ze was lid van 
een crematievereniging, want ze 
zei altijd: 'Ik wil niet dat de wor-
men aan me vreten'. Verder had 
ze alleen een lijstje met namen wie 
er mochten komen en op een brief-
je stond dat ze dat liedje van Mie-
ke Telkamp wilde 'Waarheen, 
waarvoor' en geen advertentie in 
de krant. Ik zou best willen dat ie-
mand iets zou zeggen, maar ik 
wist niet wie. Mijn moeder kwam 
uit een socialistisch gezin, mijn 
vader was hervormd. 
Ik ben 'niks'. Je ziet steeds meer 
uitvaarten waar niets gebeurt: 
zaaltje in, liedje spelen en ieder-
een loopt weer weg, vreselijk vind 
ik dat. Of je krijgt zo'n algemeen 
verhaal dat niets met de overlede-
ne te maken heeft, afschuwelijk. 
Ik ben enig kind, dus als ik niets 
deed, zou er niets gebeuren. Maar 
ik wist ook dat ik het zelf niet 
kon. Via de uitvaartondernemer 
kwam ik bij het meldnummer van 
het Humanistisch Verbond te-
recht. Zo is Hilde van Vlaanderen 
bij me gekomen. Ik was zeer opge-
lucht dat het niet zo maar voorbij 
hoefde te gaan. Ik heb een paar 
uur met Hilde gepraat, over het le-
ven van mijn moeder en hoe ik 
haar zag. 
Dat hij met Hilde van Vlaanderen 
over zijn moeder kon praten, heeft 
hem geholpen het verlies te ver-
werken. `Je zit er toch vol mee en 
dan mag je er uren met iemand 
over kleppen. Dat is hartstikke 
fijn. Het is een vorm van hulp die 
je niet verwacht en zo maar krijgt. 
Je krijgt van het Humanistisch 
Verbond veel meer begrip dan van 
een kerk en je hoeft niet eens lid te 
zijn, geen voor-wat-hoort-wat-
principe. 
Over de dag van de crematie zegt 
Wim Vermeer: "Ik herinner me er 
niet zo veel van. Je ondergaat 
zoiets toch in een roes. Ik weet nog 
wél dat ik me goed kon herkennen 
in het verhaal van Hilde. 



Kinderopvang 

f  vliegende start 
in  het leven 

"We zijn we nog steeds pionier, ook al 
behoren we tot de grootste en oudste 
organisaties voor kinderopvang in Ne-
derland", zegt Ingrid Bordewijk, team-
leidster van het Humanitas-kinderdag-
verblijf 011ie B. Bommel in het Noord-
hollandse Heiloo. Er is iets speciaals 
aan de Humanitas kinderopvang, vindt 
ze. "We zijn absoluut niet bureau-
cratisch, dat is misschien het kenmer-
kende. Steeds meer mensen hebben bij-
voorbeeld flexibele werktijden, daar-
om experimenteert een aantal van onze 
instellingen nu met flexibele openings-
tijden. Een ander kenmerk is: we wer-
ken niet zo groepsgewijs, daar zijn de 
kinderen nog te klein voor. We laten 
heel veel vanuit de kinderen zelf ko-
men. Waar ze zelf mee komen, daar 
spelen we op in. We zijn geen school, 
kinderen moeten hier nog vrij zijn in 
wat ze wel en niet willen. Er zijn ook 
kinderdagverblijven die een veel strak-
kere dagindeling hebben. Soms horen 
we: ze neemt nooit een plakwerkje mee 
naar huis. Maar die werkjes zijn vaak 
helemaal doorweekt of de kinderen 
hebben ze verscheurd. Wij vinden het 
niet belangrijk wat ze meenemen, ons 
doel is niet een resultaat, maar het ple-
zier in het werk zelf. Zolang je ouders 
maar uitlegt met welke redenen je keu-
zes maakt, gaat het eigenlijk goed." 

Gastoudercentrale 

In het kleine Heiloo loopt de flexibele 
opvang - ook de buitenschoolse op-
vang - via de gastoudercentrale van 
Humanitas. Ingrid Bordewijk is tevens 
consulent: "De opvang kan in principe 
24 uur per dag en ook in het weekend. 
De meeste ouders beginnen met een 

Ingrid Bordewijk: Ze 
leren dat het leven leuk 

is, dat ze er zelf wat 
aan kunnen doen 

waslijst aan wensen, maar uiteindelijk 
komt het altijd op één ding neer: als ie-
mand maar lief is voor mijn kind." 
Ze vindt het een voordeel om bij een 
grote organisatie te werken: "Het is 
spannend: meegaan met je tijd,  nieuwe 
ontwikkelingen oppikken. De Huma-
nitas-kinderopvang is een club die 
vaak het voortouw neemt." De laatste 
tijd duikt in de sector de vraag op of de 
kinderopvang niet te beperkt is, omdat 
ze zich tot nu toe vooral toelegt op het 
bieden van een veilige plek. Humanis-
ten vinden dat kinderopvang zich moet 
ontwikkelen tot een pedagogische in-
stelling waar aanvullende opvoeding 
wordt geboden. Ingrid Bordewijk: 

"We laten ons nu inspireren door nieu-
we ideeën over kinderopvang van de 
Italiaan Loris Malaguzzi uit Reggio 
Emilia." In deze pedagogiek draait het 
om 'De honderd talen van kinderen': 
kinderen kunnen hun gevoelens, ge-
dachten en ideeën op talloze manieren 
uiten. Het is aan volwassenen om een 
stimulerende en inspirerende omgeving 
te scheppen waarin kinderen hun mo-
gelijkheden kunnen ontwikkelen. "Ze 
leren dat het leven leuk is, dat ze er zelf 
wat aan kunnen doen", zegt Humani- 
tas-pedagoog Margot Meeuwig, 	le- 
ren van jongs af aan zich op een heel 
eigen manier uit te drukken en dat ze 
daarover kunnen communiceren. Zo 
krijgen kinderen een vliegende start in 
het leven." En dat staat de Humanitas-
kinderopvang precies voor ogen. 

Humanitas-kinderdagverblijven 
-gastoudercentrales zijn er in heel 
derland. Voor informatie: Stic 
Kinderopvang Humanitas. 
572979 

e- 
n 
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Vriendschappelijk huisbezoek 

Corry Vervoort 
en Ria Kuipers van 

de Purmerendse 
bezoekgroep 

Ik bei niet 
meer helemaal 

alleen 
"Ik mag dit werk ontzettend graag doen, het is prettig als je 

een klankbord bent", zegt Ria Kuipers van de bezoekgroep. 
Wekelijks bezoekt ze mevrouw Weiland die zegt: "We noe-

me
n elkaar gewoon bij de naam. Dat mevrouwen hoeft niet." 

Coiirdinator Corry Vervoort hoort het glimlachend aan. 

1.16, 	 yOBILEUMIIITGAVE 

Vijf jaar geleden is mevrouw Weiland 
(1922) met haar vriendin in Purmerend 
komen wonen. Ze zit bij het raam van 
de flat in haar fauteuil en kijkt uit op 
andere flats, op grasvelden en boom-
toppen. "Vijftien jaar hen ik met haar 
omgegaan en afgelopen herfst zat ze in-
eens dood in haar stoel. Wat ik toen al-
lemaal heb meegemaakt. Als ik een 
vrouw zag dan zei ik: 'Dag meneer.' Ik 
hen enig kind, een zuster heb ik ook 
niet, ik ben helemaal alleen. Toen 
kwam mevrouw Vervoort." Corry 
Vervoort, coordinator vriendschappe-
lijk huisbezoek van Humanitas Pur-
merend, en ook al begin zeventig, 
lacht: "U was helemaal in de war. Bij 
het eerste telefoontje vroeg u: 'Komt u 
hij mij wonen of ik hij u?'" Mevrouw 
Weiland krijgt nu wekelijks bezoek 
van vrijwilligster Ria Kuipers. "Ik be-
dank u dat u die lieve Ria aan mij hebt 
gegeven", zegt ze tegen Corry Ver-
voort. 
Ria Kuipers glimlacht. Ze woont ook 
vijf jaar in Purmerend. "Ik las een arti-
keltje over de bezoekgroep. Dat leek 
me ontzettend leuk. Ik heb in een 



trant van: 'Zolang u kunt lopen en ge-
zellig praten, kunt u bij de bezoek-
groep werken als vrijwilliger.' Er zitten 
allerlei mensen in de groep, chique 
dames en gewone volksvrouwen. Wat 
ze gemeen hebben is dat ze wat dieper 
over de dingen nadenken, ze hebben 
een gezond verstand en een goed hart. 
Een kwart is katholiek, er zijn pro-
testanten bij, ongelovigen en slechts 
een kwart is lid van Humanitas. Toch 
zijn we wel degelijk een humanistische 
vereniging. Ons motto is: Laat mensen 
in hun waarde, wat ze hun hele leven 
gedacht hebben, gaan wij ze nu niet 
meer afpakken." Klanten komen vaak 
op de naam Humanitas af. "Het is zo 
gek", zegt Corry Vervoort, "het lijkt 
wel of mensen vooral in regenachtige 
weekenden in dat adressenboekje van 
de gemeente bladeren. We worden dan 
veel gebeld, met de gekste vragen. We 
krijgen ook vaak telefoontjes van men-
sen die niet bij ons moeten zijn: iemand 
die psychiatrische hulp nodig heeft, of 
net uit de gevangenis komt, vier kinde-
ren heeft en een vrouw die is wegge-
lopen. We proberen altijd door te ver-
wijzen. We zijn ook een doorgeefluik. 
Soms moet ik praten als Brugman om 
iemand naar de Riagg te krijgen. Bij die 
bajesklant met vier kinderen had ik het 
moeilijk. Mijn zoon zag me al als een 
Kniertje met een pannetje soep over 
straat gaan." Ze lacht. "Ik ben iets te 
zacht, eigenlijk moet je een korstje om 
je ziel bouwen als je dit werk doet. 
Toen ik zeventig werd, wilde ik met al 
mijn vrijwilligerswerk stoppen, maar 
mijn zoon zei: 'Dan zit je over vijf jaar 
ineengedoken in een hoekje.— 

■ 

humanistisch ver- 
zorgingshuis 	ge- 
werkt tot ik werd 
afgekeurd. Ik be-
zoek nu wekelijks 
twee mensen. En 
eens in de maand 
komt de bezoek-
groep bijeen, dat is 
altijd heel gezel-
lig." 
Mevrouw Weiland 
vertelt: "Ik kom 
van Haarlem van-
daan, echte Haar-
lemse lucht. Ik heb 
23 jaar bij drukke-
rij Enschedé ge-
werkt, bankbiljet-
ten nakijken. Maar 
er kwamen nieuwe 
machines, het moest 
af, af, af. Op mijn 
49ste ben ik afge-
keurd." 
"Ik kom niet bui-
ten, ik weet de weg 
hier niet. Er schijnt 
iets verderop een 
mooi oud stadje te 
liggen." Ria Kui-
pers legt uit dat ze 
op het centrum van 
Purmerend doelt. 

Mevrouw Weiland lijkt verbaasd en 
vervolgt: "Met mijn vriendin ging ik 
op maandag en donderdag naar de 
supermarkt. Vroeger gingen we ook 
wel op vakantie, met groepsreizen. We 
bepraatten alles met elkaar. Nu komt 
er eens in de week iemand boodschap-
pen doen. Er komt iemand schoonma-
ken en eten krijg ik van Tafeltje Dek-
je." 

Er wat van maken 

"Het is stil hier. Ik zet zo veel mogelijk 
de tv aan, dan heb ik een beetje leven 
om me heen, dat is belangrijk. Puzzelen 
doe ik ook graag. En ik lees de Privé, 
Story, Weekend, want ik moet toch een 
beetje op de hoogte blijven. Een wasje 
doe ik zelf, ik moet de hakjes van 
Tafeltje Dekje schoonmaken, de plan-
ten water geven, ik loop wat heen en 
weer door de flat, want ik moet ook 
een beetje lenig blijven." Ze lacht. "Je 
moet er zelf toch wat van maken. Het 
is moeilijk om contact te maken met de 
mensen." Ria Kuipers zegt: "Als het 
weer mooi blijft, gaan we eens wande-
len in dc huurt." Mevrouw Weiland 

Corry Vervoort: Ons 
motto is: laat mensen 

in hun waarde. Wat ze 
hun hele leven hebben 
gedacht, gaan wij ze 
niet meer afpakken. 

aarzelt en zegt dan: "Misschien kun-
nen we een keer het graf van mijn 
vriendin bezoeken." Ria: "Dat komt in 
orde, mijn man rijdt ons er wel heen. 
Ziet u, het gaat toch al hartstikke 
goed? We drinken samen een kopje 
thee, bespreken dingen van de tv. U 
zou alleen nog een radio moeten ko-
pen, dat is prettig om naar te luiste-
ren." Mevrouw Weiland: "Ik kijk te-
genwoordig ook al naar het nieuws." 
Ria knikt goedkeurend. Ze vertelt: "Ik 
mag dit werk ontzettend graag doen, 
het is prettig als je een klankbord bent. 
Mensen kijken naar je uit, dat streelt 
ook je eer." 
Mevrouw Weiland: "Ik ben niet meer 
helemaal alleen. We noemen elkaar ge-
woon bij de naam. Dat mevrouwen, 
dat hoeft niet. Je kunt met elkaar pra-
ten. Ik neem ook wel dingen van haar 
aan." 

Eens per week 

Coordinator Corry Vervoort hoort het 
gesprek tevreden aan. Later bij haar 
thuis zegt ze laconiek: "Tien jaar gele-
den is mijn man gestorven, toen ben ik 
bij Humanitas gegaan. Het was een 
soort therapie. Ik ben een regeltante, ik 
mag graag organiseren." Alle telefoon-
tjes komen bij haar binnen. Haar stoel 
staat pal naast de telefoon. 
De bezoekgroep bestaat bijna acht jaar 
en heeft vijftien vrouwen en vijf man-
nen, tussen de twintig en tachtig. "Wij 
komen alleen hij mensen om hun een-
zaamheid te verlichten, een praatje te 
maken, een kopje thee te zetten. Ieder 
vult dat op zijn eigen manier  in. Een 
van onze vrijwilligers - een  gepensio-
neerde politieman - vult formulieren 
in, doet allerlei karweitjes. Hij heeft zo 
vier, vijf adresjes en loopt zich  het vuur 
uit de sloffen. De een zegt:  ,ik ga niet 
wandelen, daar houd ik niet van: Een 
ander doet niets liever. Onze eis is dat 

per vrijwilligers hun mensen eens  	week 
bezoeken. 
Af en toe schrijf ik iets in de krant in de  

Wilt u vrijwilliger worden bij het 
vriendschappelijk huisbezoek van Hu-
manitas in uw omgeving of wilt u in-
formatie, dan kunt u bellen naar het 
landelijk bureau van Humanitas, tel. 
020-6262445. 
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Humanitas & Humanistisch Verbond in Den Haag 

voor s2a (3je 

samen 
Het vijftigjarig jubileum is een mooie aanleiding om hun 

samenwerking te verdiepen, vinden de Haagse afdelingen van 

Humanitas en het Humanistisch Verbond. 
De beide secretarissen in gesprek over motivatie, leden-

werving, cultuurverschillen en humor. 

Interim-manager Bart Voskuil (48) zit 
sinds anderhalf jaar in het bestuur van 
Humanitas Haaglanden: "Door dit be- 
stuurswerk blijf ik op de hoogte van 
maatschappelijke ontwikkelingen. On- 
ze vrijwilligers en consulenten zorgen 
dat ik veel dichter bij de praktijk zit 
dan in mijn gewone werk als onderne-
mer met een eigen adviesbureau met 
zes mensen in dienst. Grappig is dat 
mijn compagnon ook maatschappelijk 
actief is, bij een project voor langdurig 
werklozen." Bart Voskuil komt uit een 
humanistisch milieu en hij probeert 
ook aan zijn kinderen de humanisti-
sche waarden door te geven. 
Liesbeth Talmon (31) is "licht" Neder-
lands Hervormd opgevoed en leerde 
het Humanistisch Verbond dertien jaar 
geleden via een vriend kennen. "Ik 
voelde me verwant met de humanisti-
sche ideeën en ik ben al snel lid gewor-
den. Want een vereniging zonder leden 
bloedt dood. Omdat ik boekhouder 
ben, zat ik al snel in de kascontrole-
commissie en werd later een tijd pen-
ningmeester. Nu ben ik het langst zit-
tende bestuurslid en wordt het eigen-
lijk tijd om op te stappen. Je voor-
sprong op nieuwe bestuursleden wordt 
te groot als je eindeloos blijft zitten. Ik 
sluit niet uit dat ik nog eens bestuurslid 
van Humanitas word, ik ben tenslotte 

al lid." 

Platform opgericht 
Praktische invulling van humanistische 
idealen, dat is voor Bart Voskuil be-
langrijk. "Humanitas heeft altijd voor- 

opgelope-n, of het nu om psychia-
trische patiënten gaat, om Chinese  

ouderen of om kinderen uit achter-
standswijken. Euthanasie lijkt mis-
schien een uitgekauwd onderwerp, 
maar wij zijn ermee begonnen en we 
zijn er nog steeds uiterst genuanceerd 
mee bezig. Juist in onze verzorgingste-
huizen ondervinden we die noodzaak 
aan den lijve." 
Ook de bestrijding van racisme is een 
belangrijk thema voor de Haagse afde-
ling van Humanitas. "Op 21 maart -
de internationale  dag tegen racisme 
van de Verenigde Naties - organiseren 
we al een aantal jaren een 'wereldreis' 
langs organisaties van culturele min-
derheden. Vanuit het Volksbuurt-
museum in de Schilderswijk vertrekken 
stadsbussen langs meer dan twintig 
allochtone organisaties. Het groeit nog 
elk jaar, dit jaar gingen er iets meer dan 
vijfduizend mensen mee. Dat vind ik 
fantastisch." 
Het Humanistisch Verbond heeft meer 
beschouwelijke  chouweliike aandacht voor anti-
racisme. Liesbeth Talmon: "Wij spelen 
een aanvullende rol. Samen met de or-
ganisaties voor  moslims, hindoes, libe-
rale joden en de Haagse kerken hebben 

Liesbeth Talmon: We 
hebben alle nieuwe 
leden in onze regio 

gebeld en uitgenodigd. 
Mensen stellen dat zeer 

op Prijs, we bléven 
stoelen aanslepen. 

we de Raad voor Levensbeschouwing 
en Religie opgericht. Een platform om 
goede geestelijke verzorging in zieken-
huizen en inrichtingen te krijgen, maar 
ook een manier om elkaar te leren ken-
nen. Je moet nu al contact hebben, niet 
pas als de vlam in de pan slaat." Samen 
met het Haags Initiatief tegen Fascisme 
en Discriminatie organiseerde het 
Humanistisch Verbond een drukbe-
zocht debat waaraan ook veel alloch-
tonen deelnamen. Maar de bezoekers-
aantallen zijn niet het belangrijkste 
voor Liesbeth Talmon: "Bij de thema-
bijeenkomsten over de vechtmaat-
schappij hadden we dertig mensen, 
maar er werd wel diepgravend gedis-
cussieerd. Het gaat niet om een foto in 
de krant van een volle zaal." 
Enige jaren geleden werd het humanis-
tisch vormingsonderwijs op de Haagse 
scholen wegbezuinigd. Dat onderwijs 
wil ze terugkrijgen, zowel op lagere 
scholen als voor het middelbaar onder-
wijs. Bart Voskuil wil de komende 
jaren het maatschappelijk activerings-
werk versterken en meer allochtonen 
als actief kader betrekken hij Humani-
tas: "We leven in een multiculturele 
samenleving. Dat moet ook binnen je 
Organisatie blijken." 
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Fusie mogelijk 

Op langere termijn slui-
ten de beide secretaris-
sen een fusie tussen hun 
afdelingen niet uit. Lies-
beth Talmon: "Het is 
naar de buitenwacht 
moeilijk uit te leggen 
wat de verschillen zijn. 
Soms bellen mensen mij 
om hun lidmaatschap 
van Humanitas op te 
zeggen." Bart Voskuil 
vult aan: "Eén organisa-
tie is niet zo gek. Maar 
het moet wel vanuit de 
basis komen. We heb-
ben de afgelopen jaren 

Actief werven 

Veel plaatselijke afdelingen klagen 
over teruglopende aantallen vrijwilli-
gers. Volgens Liesbeth Talmon heeft 
een afdeling dat zelf in de hand: "Je 
moet actief mensen mobiliseren. Op 
een wanhopige oproep in het vereni-
gingsblaadje reageert niemand. Van 
het landelijk bureau kregen we de ge-
gevens van de nieuwe leden in onze 
regio. Die hebben we toen allemaal ge-
beld en uitgenodigd. Mensen stellen 
dat op prijs, we bleven stoelen aansle-
pen op die bijeenkomst. We hebben 
geen zielig verhaal gehouden wat wij 
nodig hebben, maar we hebben geke-
ken wat iedereen vanuit zijn of haar 
werk en achtergrond voor ons zou 
kunnen en willen doen. Zo hebben we 
er vijfentwintig vrijwilligers hij gekre-
gen." In totaal heeft de afdeling Haag- 
landen honderdtien vrijwilligers, van 
bestuursleden tot mensen die het afde-
lingsblad in elkaar nieten. Humanitas 
heeft zeventig vrijwilligers, nog afge-
zien van degenen die uitsluitend de zo-
merkampen voor jongeren begeleiden. 
Beide verenigingen leunen nog steeds 
overwegend op oudere leden. De laat- 
ste vijf jaar is het bestuur van de Haag-
se afdeling van het Humanistisch Ver- 

bond erin geslaagd om 'jongeren' aan 
zich te binden tussen de vijfentwintig 
en veertig jaar. "We werven actief, zo-
wel bij Parkpop als op de Uitmarkt 
staan we met een kraam. Folders uitde-
len, mensen aanspreken en vertellen 
wat je doet. Dat is geen zendings-
werk." Ook Bart Voskuil vindt dat hu-
manisten niet bang moeten zijn om 
zich te manifesteren: "Voor ons ver-
zorgingstehuis hebben we dit voorjaar 
een reclamespotje uitgezonden op Ra-
dio West, alle telefoonlijnen stonden 
roodgloeiend. Er kwamen veel vragen 
om informatie, want de meeste  mensen 
komen niet verder dan vrijheid en eu-
thanasie als ze aan een humanistisch 
verzorgingstehuis denken." 

Bart Voskuil: Folders 
uitdelen, mensen  aan- 
spreken en vertellen 

wat je doet; 
humanisten moeten niet 

bang zijn om z ich te 
manifesteren. 

al kleine stappen gezet. Zo zitten we al 
samen in de besturen van verzorgings-
tehuizen en vanwege het jubileum heb-
ben we een tweejaarlijkse prijs inge-
steld voor degene die zich in Den Haag 
en omstreken op bijzondere wijze hu-
manistisch heeft ingezet." Liesbeth 
Talmon: "Maar we kunnen nog veel 
meer activiteiten bundelen, zoals 
vriendschappelijk huisbezoek en hu-
manistische dienstverlening. Ook een 
gezamenlijk afdelingsblad is een moge-
lijkheid." 
Bestuurlijke samenwerking staat of 
valt met goede persoonlijke banden. 
Liesbeth Talmon: "Deze week hen ik 
vier avonden bezig voor het Verbond 
en voor het jubileum. Mijn avond-
studie schiet er dan bij in. Dat houd je 
alleen vol als je er lol in hebt. Ik merk 
het ook aan de nieuwe leden, die willen 
niet alleen hun curriculum vitae ver- 
beteren, ze willen ook gezelligheid." 
Bart Voskuil beaamt: "Humor is be-
langrijk. Ik was ook heel blij dat het 
personeel van het verzorgingshuis hij 
het vijftienjarig bestaan voor het thema 
vrolijkheid koos. Geen symposium,  

geen bezinning, gewoon drie dagen 
feest voor de bewoners." • 
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Geestelijke verzorging 

"Hier zitten veel 

mensen die lijden aan 

het leven", zegt Ton 

Koster, humanistisch 

raadsman in een 

psychiatrisch zieken-

huis. "Ik probeer om ze 

dat lijden een plaats te 

laten geven." 

Een patiënt: "Als ik 

doordraaf, brengt hij 

me terug naar een 

golflengte waar ik iets 

aan heb." 

Een dunne draad 
met het leven 
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"Sommige dingen die in mijn hoofd 
zitten, zijn heel moeilijk uit te leggen. 
Ik kan daar alleen met Ton goed over 
praten. Via hem krijg ik een helder 
beeld. Soms kan ik het niet zeggen, dan 
laat Ton me stampvoeten. Hij begrijpt 
me, van hem krijg ik nooit het gevoel 
dat ik zeur. Ook als ik voor de vijftien-
de keer wil vertellen over mijn hond 
die is overleden, dan mag dat. Bij de 
verpleging is het meestal na één keer 
genoeg." Caroline Visser (39) vertelt 
schuchter over haar contact met huma-
nistisch raadsman Ton Koster. Toen ze 
zes jaar geleden voor de eerste keer 
werd opgenomen in het psychiatrisch 
ziekenhuis in het Drentse Bellen ging ze 
meteen naar hem toe. "Mijn vader is 
humanist en die zei dat ik met hem 
over alles kon praten. En dat hij niets 
zou doorvertellen aan de dokters. Dat 
vind ik heel belangrijk, want de verple-
ging schrijft alles op. En ik hen hang 

dat ze dat later tegen me gebruiken." 
Vijf maanden geleden wilde Caroline 
een zelfmoordpoging doen met 200 
kalmeringspillen. Die morgen was ze 
nog bij Ton geweest, een beetje schul-
dig zegt ze achteraf: "Die keer heb ik 
hem niet eerlijk verteld wat me bezig 
hield." Ze werd op tijd ontdekt en op-
nieuw opgenomen in de inrichting, 
deze keer onder dwang. 

Heel voorzichtig 

"Humanisme is voor mij: niet alleen 
aan jezelf denken. Als ik dood wil, 
houd ik geen rekening met miin hon-
den en mijn familie", zegt Caroline. 
"Je wordt zo egoïstisch als je hier zit, je 
gaat alleen maar uit van wat je zelf 
wilt. Nu heb ik het beter geregeld,  mijn 
nieuwe honden zijn goed onderge-
bracht. Volgende week zondag  ga ik 
onder begeleiding van mijn vader de 
jongste hond opzoeken. Voor  mij is het  

een test of hij me na al die maanden 
nog herkent." 
Ton Koster (48) werkt al zestien jaar 
als raadsman en hij wordt regelmatig 
geconfronteerd met patiënten die uit 
het leven willen stappen: "Ik ga dat ge-
sprek altijd aan, vanuit het respect 
voor de eigen verantwoordelijkheid die 
iemand voor zijn leven heeft. Meent hij 
het echt, wat is het motief, heeft hij al-
les afgewogen, wil hij niets meer afma-
ken, zeggen, achterlaten? Als ik merk 
dat mensen alleen maar gefixeerd zijn 
op hun einde, probeer ik de dunne 
draad met het leven in stand te houden. 
Heel voorzichtig manoeuvrerend, elk 
woord wegend op een goudschaaltje 
zoek je dan naar openingen. Ik ben 
voor kwaliteit in het leven, ook bij 
doodgaan. Helaas gaat het bijna nooit 
zo dat mensen zo ver komen, dat alles 
`in volle harmonie' gebeurt. Doodgaan 
betekent vaak een abrupte breuk." 

Lijden aan het leven 

De humanistisch raadslieden vormen 
een vrijplaats in de instellingen waar ze 
werken. Ton Koster: "Wij zijn geen 
onderdeel van het behandelteam en we 
hebben een zwijgplicht. Tegelijk vind 
ik het belangrijk om geïntegreerd te 
werken, je bent geen eiland in een zie- 
kenhuis. Wij zijn niet bedreigend, 
daardoor durven patiënten makkelij-
ker hun verhaal te doen. Er zijn geen 
consequenties aan verbonden. Dat be-
tekent niet dat het vrijblijvend is. Als 
geestelijk verzorger heb je je eigen ver-
antwoordelijkheid, je staat naast én 
tegenover de ander. Maar hij bepaalt 
altijd tot hoever hij me laat meekijken 
in zijn leven, hoe nabij ik mag komen." 
Ton Koster verzet zich tegen het beeld 
dat leven alleen uit geluk en genieten 
bestaat. Pech, ziekte, tekort, afscheid, 
verdriet zijn er onlosmakelijk mee ver-
bonden. Voor de patiënten met wie hij 
werkt, geldt dat vaak in verhevigde 
mate. "Hier zitten veel mensen die in 
de war zijn, die lijden aan het leven, 
voor wie het leven te veel is, of juist te 
weinig. Ik probeer om ze dat lijden een 
plaats te laten geven. Als iemand zegt 
`Ik wil beter worden', dan zitten daar 
in wezen heel levensbeschouwelijke 
vragen aan vast: Wat betekent beter? 
Wat mankeert er aan je? Hoe zie je je- 
zelf? Die vragen breng ik in om iemand 
opnieuw naar zichzelf te laten kijken. 
Voor mij is het belangrijk welke kleur 
iemand aan zijn leven heeft gegeven, 

hoe hij dat zelf ervaart. 
Alle mensen hebben handicaps en te- 
kortkomingen, alleen is er een soort 
maatschappelijke afspraak wat we gek 

► 
 

noemen en wat normaal." 
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Diepste drijfveren 

"Belangrijker dan het abstracte ideeën-
goed van het humanisme vind ik hoe 
mensen vormgeven aan hun leven, 
vormgeven aan wat hen ten diepste be-
weegt. Dat is de spirituele kant van het 
humanisme. Voor die diepste drijfve-
ren zijn geen woorden, maar je kunt er 
wel contact mee maken en zoeken naar 
een vorm. Dat vermogen probeer ik 
aan te spreken: wat is het menselijke 
aan de ander, wat beweegt hem? Dat 
lukt niet me altijd, soms begrijp ik 
mensen niet. Maar als iemand tijdens 
een gesprek dwangmatig op een reken-
machine zit te typen en zegt: 'Met jou 
komt het wel goed, ik heb gezorgd dat 
je drie miljoen op de bank krijgt', dan 
begrijp ik wel dat hij me duidelijk wil 
maken dat hij me een goed hart toe-
draagt. Daar praat ik dan met hem 
over. 
Sommigen zijn zo gekwetst en gepakt 
door het leven dat ze helemaal in hun 
eigen wereld leven, waar niemand 
meer in mag. Ook die mensen probeer 
ik te laten weten dat ze er mogen zijn 
zoals ze zijn." 
Humanistische raadswerk houdt voor 
Ton Koster niet op bij gesprekken. 
"Koffie met iemand drinken kan ook 
raadswerk zijn, of een wandeling ma-
ken. Als iemand iets wil zeggen maar 
het niet kan, probeer ik hem contact te 
laten maken met zijn energie." In de 
huiskamer van de oudere patiënten leest 
hij bijna elke week een verhaal voor. 
`Het verhaal van de oude klokkeluider' 
bijvoorbeeld, of `De treurige geraniums'.  

"Ik kies korte verhalen of sprookjes die 
op een bepaalde manier de kern van 
het leven raken. Na afloop praten we 
daarover, wat zegt dat verhaal over het 
leven, wat zegt het je persoonlijk?" 

Duidelijke grenzen 

Ton Koster dringt niemand het huma-
nisme op. "Een oude vrouw die hier al 
jaren woont, zei laatst tegen me: 
`Dominee, ze zeggen dat u niet in god 
gelooft. Is dat waar?' Vanuit haar refe-
rentie is een geestelijk verzorger een 
dominee, en ik was een dominee zon-
der god. Dat vind ik prima." 
Voor Caroline is het belangrijk dat 
Ton Koster een humanist is, van een 
pastoor of dominee moet ze niets heb-
ben: "Als je behoorlijk depri bent, be-
ginnen ze met bijbels te gooien. En 
daaraan wil ik niet doodgaan." Voor 
Peter Rodenburg (69) is Ton Kosters 
signatuur daarentegen minder belang-
rijk: "Hij was toevallig de eerste gees-
telijk verzorger die ik hier sprak en met 
hem klikte het. Zelf ben ik Nederlands 
Hervormd, ik geloof zeker in een op-
perwezen, maar ik ben geen pilarenbij-
ter. We kunnen overal goed over pra-
ten. Dat vind ik belangrijker dan of hij 
een dominee is of niet." 
Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat 
Rodenburg in het verzet, en trok met 
Poolse eenheden het ineenstortende 
Duitse rijk binnen. Na de bevrijding 
meldde hij zich direct als vrijwilliger 
voor Nederlands-Indië. Zijn beide zus-
ters waren gevallen in het verzet. In 
1950 keerde hij terug, ogenschijnlijk  

was er niet hem niets aan de hand. Der-
tig jaar later begonnen de nachtmer-
ries: "Dan komt alles terug en moet ik 
weer vechten als een duivel. Ik dacht 
het met drinken de kop in te kunnen 
drukken, maar dat werkt alleen maar 
averechts. Eerst heb ik hulp gezocht 
voor de alcohol, later kwam ik hier in 
behandeling. Ik kwam er weer boven-
op, maar toen mijn vrouw in '89 stierf 
begon het opnieuw en kwam ik hier te-
rug." In de gesprekken met Ton Koster 
`herkauwt' hij zijn leven. Ze praten 
over schuldgevoelens, over mensen 
doden, over de verantwoordelijkheid 
voor zijn ondergeschikten, over pal 
staan voor je principes. Peter Roden-
burg: "Ik ben een vrij meegaand type, 
maar ik heb duidelijke grenzen. Als ze 
daar overheen gaan, pik ik het niet. 
Dan verdwijnt mijn angst volkomen. 
Dictatuur is zo'n grens, dan kies ik 
voor gewapend verzet. Ik sta nog 
steeds pal achter mijn keuze, ik zou me 
rot hebben geschaamd als ik niet had 
gevochten. Daar heb ik de prijs van 
vijftien jaar nachtmerries voor over. 
Alleen die vrouw die ik per ongeluk 
heb doodgeschoten, laat me niet los." 

Gelijkwaardigheid 

Peter Rodenburg bezoekt in Assen een 
therapeut die gespecialiseerd is in oor-
logstrauma's. Hij stelt het op prijs dat 
Ton Koster aanwezig is bij die sessies: 
"Ik heb veel steun aan Ton, hij luistert 
echt naar me en zegt het ook als ik 
doordraaf. Dan brengt hij me terug 
naar een golflengte waar ik iets aan 
heb. En waar hij zelf geloof ik ook wat 
aan heeft. Zo kom ik erachter waar 
mijn grenzen liggen, bijvoorbeeld dat 
ik allergisch ben voor onmacht. Ook 
een ruzie-achtige sfeer verdraag ik niet, 
dan knijp ik er acuut tussenuit." 
De gelijkwaardigheid is essentieel in zijn 
gesprekken met de humanistisch raads- 
man: "De psychiater staat niet zo dicht 
hij me. Ik waardeer zijn werkwijze wel, 
maar er mist een zekere vertrouwdheid. 
Ook van de verpleegkundigen kun je 
niet verwachten dat ze uitgebreid naar 
je luisteren, ze zijn met weinig voor 
veel mensen. Bij Ton weet ik dat hij 
echt belangstelling voor me heeft." 

■ 

De namen van de patiënten zijn om-
wille van de privacy gefingeerd. 

De zesjarige opleiding tot humanistisch 
geestelijk raadsman of -vrouw vindt 
plaats aan de Universiteit voor Huma-
nistiek. Voor mensen met een academi-
sche vooropleiding is er een verkort 
programma. Een informatiepakket 
kunt u bestellen hij de Universiteit 
voor Humanistiek, tel. 030-2.390100. 
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HI112 sische organisaties 
Humanistische Bouwstichting 
Bejaardenhuisvesting (HBB) 

tel. 020-4086666 
Biedt woonzorgdiensten aan He ouderen, waarbij zelfstan-
digheid en behoud van eigen leefstijl belangrijke uitgangs-
punten zijn. 

Humanistische Geestelijke Verzorging (HGV) 

gezondheidszorg: tel. 030-2392137; defensie: tel. 030-
6914436; justitie: tel. 030-6952301 
Humanistische raadslieden werken onder andere in ver-
pleeg- en bejaardenhuizen, in gevangenissen en huizen van 
bewaring en in de krijgsmacht om mensen bij te staan in het 
vinden van een weg door het leven. 

Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings-
Samenwerking (HIVOS) 

tel. 070-3636907 
Geeft financiële ondersteuning aan projecten in de Derde 
Wereld die een bijdrage leveren aan het bevorderen van eco-
nomische zelfstandigheid, scholing en vorming, ontwikke-
ling van de gemeenschap en opbouw van eigen organisaties. 

Humanistische Omroep Stichting (HOS) 
tel. 035-6284689 
Verzorgt radio- en televisieuitzendingen vanuit een humanis- 
tische visie. 

Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) 
tel. 030-2392100 
Zet zich in voor het verdedigen en bevorderen van mensen-
rechten in de Derde Wereld, met een speciaal accent op de 
rechten van vrouwen. 

Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN) 
tel. 030-2390189 
Wil door het verrichten of laten verrichten van onderzoek, 
het publiceren van wetenschappelijke rapporten en het orga-
niseren van studiedagen bijdragen aan de meningsvorming 
over filosofische, levensbeschouwelijke, maatschappelijke 
en sociaal-culturele vraagstukken. 

Humanistisch Verbond 

tel. 030-2392100 
Landelijke vereniging van mensen die een humanistische 
levensvisie delen, daarover willen nadenken en daaraan 
vorm willen geven. 

Humanistisch Vormings  Onderwijs (HVO) 
030-2341700 
Stimuleert leerlingen in het openbaar en algemeen bijzonder 
onderwijs om kritisch en creatief na te denken over normen 
en waarden. Het Pedagogisch Studiecentrum HVO verzorgt 
onder andere (na)scholing en geeft publikaties uit over de re-
latie onderwijs en levensovertuiging. 

Humanistisch Vredesberaad (HVB) 

tel. 030-6040764 
Samenwerkingsverband van mensen die vanuit een humanis- 
tische visie nadenken over en reageren op vraagstukken van 
gewelddadig menselijk gedrag. 

Humanitas 

tel. 020-6262445 
Landelijke vereniging voor (vooral plaatselijke en kleinscha- 
lige) maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsop- 
bouw. 

International Humanist and Ethica! Union (IHEU) 

tel. 030-2312155 
Wereldwijd samenwerkingsverband tussen humanistische en 
humanistisch-atheïstische organisaties. 

Jonge Humanisten 

tel. 030-2392100 
Vereniging van jonge mensen die het humanisme een plaats 
in hun leven willen geven. 

Stichting Humanitas Dienstverlening aan 
Mensen met een Handicap (DMH) 

tel. 030-6055004 
Verleent diensten aan verstandelijk en meervoudig gehandi-
capten en bevordert het verkrijgen van een volwaardige 
plaats in de maatschappij, onder meer door exploitatie van 
woonvormen. 

Stichting voor Studentenraadswerk 

tel. 024-3602720 
Stimuleert en bevordert humanistisch studentenraadswerk 
aan universiteiten en hogescholen. 

Stichting Kinderopvang Humanitas 

tel. 045-5729797 
Organiseert verschillende vormen van kinderopvang. Door 
heel Nederland zijn er Humanitas-kinderdagverblijven en 
-gastoudercentrales. 

Stichting Protecta 

tel. 020-6262445 
Werkstichting van Humanitas. Verzorgt het financiële be- 
heer en bewind voor mensen die daartoe zelf niet in staat 
zijn. Tevens afwikkeling van nalatenschappen. 

Stichting Socrates 

tel. 030-2392131 
Bevordert het wetenschappelijk doordenken van fundamen-
tele vraagstukken waarvoor het moderne humanisme zich 
geplaatst ziet, onder andere door het instellen van bijzondere 
leerstoelen aan universiteiten. 

Stichting Steunfonds Humanisme 

tel. 030-2392100 
Zamelt geld in voor het Humanistisch Verbond. Treedt te- 
vens op als executeur-testamentair en geeft persoonlijke ad- 
viezen over nalatenschappen. 

Vrijdenkersvereniging De Vrije  Gedachte 

tel. 0180-517160 
Richt zich  op het bevorderen van een humanistisch-atheïsti- 

sche levenshouding, die is gebaseerd op het door de rede le-
ren kennen  van de werkelijkheid en het in eigen verantwoor-
delijkheid handelen in solidariteit tussen mensen, dit in het 
besef van de eindigheid en onherhaalbaarheid van het indivi- 
duele leven. 

Universiteit voor Humanistiek (UvH) 

tel. 030_2390100 
Integreert wijsbegeerte, ethiek, psychologie, sociologie, cul-
tuurwetenschappen en theorie van de levensbeschouwing tot 
de studierichting Humanistiek. Opleiding voor humanisti- 
sche raadslieden. 

weezen kas 
tel. 023_5385321 
Zamelt geld in voor wezen. 
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Het Humanistisch Verbond viert feest! Op 
17 februari 1996 wordt een mijlpaal bereikt, 
want dan geeft het Humanistisch Verbond 
vijftig jaar lang humanistische inspiratie. 
Dit jubileum wordt gevierd met een feestelijk 
programma. Een gebeurtenis die u niet mag 
missen. 

Het thema van de jubileumdag is 'Bemoei je 
d'r mee!: tolerantie als activiteit'. Tolerantie 
betekent de handen uit de mouwen steken om 
onverschilligheid te bestrijden. 
In een inspirerend en verrassend programma 
wordt dit belangrijke humanistische ideaal tot 
leven gebracht. Hoe tolerant is Nederland? 
In een forumdiscussie worden mensen uit 
verschillende maatschappelijke gebieden naar 
de grenzen van hun tolerantie geleid. U kunt 
genieten van een cabaretvoorstelling, maar u 
wordt zelf ook uitgedaagd mee te denken, 
en te doen! 

Er is een inspringtheater en een speakerscorner. 
Hoe klinkt muziek die tot tolerantie oproept? 
Bovendien wordt het startschot gegeven voor een 
nationale prijsvraag: de bemoei je d'r mee prijs. 

Het middagprogramma wordt afgesloten met 
een feestrede die vooruit kijkt op de humanisti-
sche inspiratie in de komende vijftig jaar. 
Daarna kunt u deelnemen aan een groot inter-
nationaal buffet. Na het buffet is er weer een 
feestelijk programma. U kunt dan bijvoorbeeld 
dansen op swingende muziek, kijken naar een 
filmvoorstelling en luisteren naar een verteller 
en natuurlijk ook gewoon gezellig bijpraten. 

fI 
Het feest vindt plaats op 17 februari 

1996 in de Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle, 
tegenover het centraal station. Het middag-

programma begint om 13.00 uur. Het avond-
programma begint om 19.30 uur. De toegangs-

prijs voor de middag bedraagt f 25,-
Het avondprogramma kost f 15,- en het buffet 

kost f1. 35,- Een paspartout kost f 60,-
Opgaveformulieren kunt u aanvragen bij het 

Humanistisch Verbond Utrecht, 
tel. 030-2392114. Toegangskaarten 

zullen worden verzonden in volgorde 
van aanmelding. 

2.4 	 11.3IIILEUVIUITG11 VE 


