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(advertentie) 

Ten behoeve van de ondersteuning van het projekt Humanistische 
Ombudsman van de INTERNATIONAL HUMANISTIC AND ETHICAL 
UNION wordt gezocht naar een 

erkend gewetensbezwaarde 

De aan te trekken medewerker krijgt als taken: 
• voorbereiden en notuleren van vergaderingen 
• maken van beleidsnotities 
• opstellen van correspondentie in het Engels met buitenlandse 

correspondenten 
• verrichten van juridische recherche. 

Kandidaten dienen te beschikken over: 
• bij voorkeur akademische opleiding, doch minimaal een HBO-

opleiding 
• zeer goede Engelse spreek- en schrijfvaardigheid 
• bij voorkeur kennis van de humanistische organisatie, alsmede 

affiniteit met het humanisme. 

Gewenste datum indiensttreding: 1-7-1987. 
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan de IHEU, 
postbus 114, 3500 AC Utrecht, t.a.v. de heer E. van Brakel, tel. 030-
312155. 
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Al eens ge- doch om 
Ud te v\fa(den van het 
Ertumanistisch Verbond 
Een mooie gedachte. 
Er nk_A makkelijk 
te reaiiseren. 

De kontributie voor het lidmaat-
schap van het HV stelt u zelf vast. De 
minimumkontributie is f 65,- per 
jaar, inklusief een abonnement op 
de „Humanist". Mede-leden hoeven 
geen kontributie te betalen. Als 
richtlijn voor de vaststelling van de 
bijdragen houden veel leden een 
half procent van hun inkomen aan. 
Voor leden met een bruto inkomen 
beneden de f 18.000,- per jaar be-
draagt de minimumkontributie 
f 45,- per jaar. Voor jongeren onder 
de 27 jaar bedraagt de minimumkon-
tributie f 30,- per jaar. Gezinsleden 
en huisgenoten kunnen zelfstandig 
lid worden voor f 15,- per jaar. Men 
ontvangt dan geen „Humanist". 

Word lid van het HV. 
Bel 030-318145 of schrijf: 
Postbus 114, 3500 AC Utrecht 
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VRIJHEID VAN GODSDIENST 
MAG NIET HET RECHT GEVEN 

OM TE DISKRIMINEREN 
Op 19 februari 1987 werd in Neder-
land geschiedenis geschreven. Op 
deze dag moest Nederlands hoog-
ste kerkelijk leider, kardinaal Simo-
nis, zich voor de wereldlijke rechter 
verantwoorden. Hoever reikt de 
grondwettelijk vastgelegde vrij-
heid van godsdienst, was de kern-
vraag. Mag iemand zich op zijn 
recht op godsdienstvrijheid beroe-
pen als hij anderen in hun funda-
mentele rechten aantast, bijvoor-
beeld door die anderen te diskrimi-
neren? 

Het begon allemaal met een uitzending 
van het HV-radioprogramma Het Voor-
deel van de Twijfel op maandag 26 ja-
nuari. Wat zei kardinaal Simonis daar? 
Een paar citaten: 
homoseksualiteit „is geen juiste orde 
vanuit de scheppingswerkelijkheid. 
God heeft man en vrouw geschapen als 
beeld, op Hem gelijkend, juist in hun 
onderlinge polariteit. En dat is het 
scheppingsmodel,  dat God voor ogen 
staat. Het katholieke standpunt ten 
aanzien van de schepping is, dat in de 
schepping Gods wezen, Zijn wil op de 
een of andere manier verankerd ligt. 
Zodat datgene wat van het normale pa-
troon afwijkt, dan ook afwijking is."  

„Kijk naar de werkelijkheid. Hoe is de 
werkelijkheid in elkaar stekend, hoe 
zien man en vrouw eruit in hun biologi-
sche verschijning - oneerbiedig ge-
zegd: potje en dekseltje. Ze passen op 
elkaar, ook psychologisch. Dat is dé 
scheppingswerkelijkheid." 

(Over de katholieke huisbaas die wei-
gert zijn kamers aan homo's te ver-
huren): 
„Zo iemand heeft een geweten, en die 
ziet vanuit zijn geweten: dit is geen juis-
te levenswijze en ik wil daar niet aan 
meewerken. Die moet ik het recht laten 
om dat zo te beslissen." 

Beperkte geest 
Simonis' uitspraken deugen niet, dat is 
duidelijk. Ze zijn grof en platvloers, en 
redeneringen zijn kreupel. Mannen en 
vrouwen reduceren tot potjes en dek-
seltjes. Het is niet alleen banaal. Het 
getuigt van een zeer beperkte geest, die 
mensen slechts ziet als wat ze biolo-
gisch zijn. Mannen en vrouwen die kari-
katuraal worden vertekend naar wat ze 
produceren: zaadjes of eitjes. Maar 
mensen zijn komplete persoonlijkhe- 
den, die je niet kunt beoordelen op 
grond van het geslacht - mannelijk of 
vrouwelijk - alleen. Zo eenvoudig zit de 
werkelijkheid - gelukkig - niet in el-
kaar. 

Het gevaarlijke van Simonis' uitspra-
ken is dat hij ze niet doet als ome Adri 
van Driehoog achter, maar als Neder-
lands voornaamste kerkelijke leider. 
„Kardinaal Adrianus" sprak over de ra-
dio weliswaar op zeer persoonlijke wij-
ze, maar verkondigde de officiële ker-
kelijke leer zoals die was aanvaard 
door de Congregatie voor de Geloofs-
leer, die waakt over de zuiverheid in de 
leer. De kardinaal week daar geen mil-
limeter van af. Waar hij beticht kon 
worden van diskriminatie koos hij zelfs 
zeer zorgvuldig zijn woorden. Hij zei 
niet dat katholieke huisbazen homosek-
suele huuders de deur moesten wijzen. 
Hij kon zich slechts „voorstellen dat er 
mensen zijn die zo gewetensvol zijn". 

Juridisch gelijk? 
In een dergelijke situatie is het nog 
maar de vraag of een kort geding aan-
spannen wel zo verstandig is. Juridisch 
is Simonis slechts te pakken op ophit-
sen, beledigen of aanzetten tot haat of 
diskriminatie. Over de wezenlijke 
vraag, of vrijheid van godsdienst zo ver 
mag gaan dat zij andere fundamentele 
menselijke waarden aantast, kan de 
kantonrechter niet oordelen. Het juridi-
sche houvast daarvoor heeft hij niet. De 
kans is dus groot, dat Simonis juridisch 
(wat wat anders is dan maatschappe-
lijk!) in het gelijk wordt gesteld. 



(advertentie) 

HET HUMANISTISCH VERBOND 
Dienst Geestelijke Verzorging bij de Inrichtingen van Justitie 

Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond roept sollicitanten op 
voor een vakature voor de funktie van 

HUMANISTISCH GEESTELIJK 
RAADSMAN/VROUW (22 uur) 
In de volgende inrichtingen: 

Huis van Bewaring Haarlem („de Koepel) 
Huis van Bewaring Alkmaar („Bergerhout") 

Funktie-eisen: 
• akademisch niveau, voltooide of nagenoeg voltooide studie aan het 

Humanistisch Opleidings Instituut. 
• bekendheid met het werk en/of relevante werkervaringen. 

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen van het 
loopbaanplan voor geestelijk raadslieden bij de inrichtingen van 
justitie. 

Nadere informatie is te verkrijgen bij mevrouw mr. Th.C. Engel, 
centraal geestelijk raadsvrouw, telefoon: 030-510772. 
Schriftelijke sollicitaties, graag voorzien van motivering en 
curriculum vitae, binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad te 
zenden aan: 
De centraal geestelijk raadsvrouw bij de inrichtingen van justitie, J.M 
Kemperstraat 1, 3581 KG Utrecht. 

Maar alleen het feit al dát de kardinaal 
voor de rechter is gedaagd riekt voor 
een deel van de natie naar machtsmis-
bruik: wereldlijke macht inzetten tegen 
het geloof! Het gaat er echter niet om 
dat geloof aan te grijpen, maar die ui-
tingen daarvan die mensen met een an-
dere overtuiging in de ziel kerven. Maar 
breng de getergden dát maar eens aan 
het verstand! 

Beter dan de zaak juridisch uit te vech-
ten zou het zijn, om het gesprek met 
elkaar voort te zetten. Mensen die zo 
benard denken als kardinaal Simonis 
ze voorhoudt, ontnemen zichzelf een he-
leboel geluk. We kunnen hen duidelijk 
maken dat dat helemaal niet nodig is. 
Door rationaliteit te stellen tegenover 
irrationaliteit. Twijfel tegenover zeker-
heid. Vrijheid tegenover bekrompen-
heid. Voorlopig is er, mede dankzij Si-
monis' uitspraken, gespreksstof ge-
noeg. 

Ingrid Cramer 

-71~~111 

Even voorstellen 
Per 1 februari is Piet Brinkman be-
noemd tot de eindredakteur van HV-te-
levisie. Hij volgt hiermee Rob van der 
Linden op die vorig jaar hoofd van de 
radio- en televisiedienst van het HV 
werd. Piet Brinkman was reeds vele ja-
ren freelance-medewerker, met name 
bij de radioredaktie. 
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Rogers 

_FL PSY©!•110LOOG 

4um Op 4 februari is Carl R. Rogers op 85-
jarige leeftijd in zijn woonplaats in 
Californië aan een hartaanval over-
leden. Alweer is één van de grond-
leggers van het naoorlogse huma-
nisme heengegaan. Rogers was psy-
choloog en tegelijkertijd in al zijn ve-
zels humanist. Hij wist beide aspek-
ten van zijn bestaan op magnifieke 
wijze met elkaar te verenigen. De 
vernieuwingen die hij in de psycho-
therapeutische praktijk tot stand 
bracht, kwamen direkt uit zijn huma-
nistische levensovertuiging voort. 
Enkele voorbeelden. 
Hij is de vader van de „non-direk-
tieve-  methode in de psychothera-
pie, verving de term „patiënt-  door 
„dient-  en noemde zijn aanpak 
cliënt-gericht. Hij haalde met zijn be-
nadering de therapeut van zijn pries-
terlijk voetstuk af en benadrukte de 
gelijkwaardigheid van beide part-
ners binnen de hulpverleningssitua-
tie en met name dus de verantwoor-
delijkheid van de cliënt zelf voor zijn 
eigen genezing. De therapeut 
„heelt" niet volgens Rogers maar 
schept slechts de voorwaarden 
waaronder de cliënt zelf zijn eigen 
genezing ter hand kan nemen. De 
term facilitcrtor, d.w.z. degene die 
mogelijk maakt, is daarom meer op 
zijn plaats. 

Rogers speelde in de jaren zestig en 
zeventig een grote rol bij de opkomst 
en bloei van de „encounter-bewe-
ging". In een ontmoetingsgroep ont-
moeten mensen elkaar op een direk-
te en intensieve manier en oefenen 
zo op elkaar een wederzijds vormen-
de werking uit. Met een hem kenmer-
kende overdrijving heeft Rogers dit 
soort groepen zelfs wel eens „de be-
langrijkste sociale uitvinding van 
deze eeuw" genoemd ... 

De laatste tijd hield hij zich bezig 
met het organiseren en begeleiden 
van ontmoetingsgroepen op sociaal 
en politiek gebied. HIj bracht in 
Noord-Ierland prostestanten en ka-
tholieken bij elkaar en in Zuid-Afrika 
blanken en zwarten. Hij trachtte voor 
Midden-Amerika een oplossing te 
bereiken door Nicaraguaanse en an-
dere Amerikaanse politici in een ont-
moetingsgroep bij elkaar te brengen 
(zie de rubriek International in Rek-
enschap van maart 1987). 
Hiermee zijn we tevens aan een kri-
tiekpunt gekomen. Rogers was een 
zeer bekwaam therapeut maar met 
een overdosis aan optimisme en een 
grote mate van naïviteit, op sociaal 
en politiek gebied. Hij dacht met 
middelen die werken op micronivo 
het macronivo te kunnen verande-
ren. Anderzijds was dit ook zijn ster-
ke kant. Zo presteerde hij het toch 
maar om vlak voor zijn dood nog een 
tournee door de Sowjet Unie te ma-
ken en voor volle zalen demonstra-
ties van zijn therapie te geven! 

Rogers werd geboren in een zeer 
konservatief-christelijk boerenmi-
lieu en studeerde eerst theologie. 
Bijna was hij dominee geworden 
maar ontdekte net bijtijds dat het 
christendom ware religiositeit in de 
weg staat: „Ik ben te religieus om 
godsdienstig te zijn". Volgens eigen 
zeggen was hij in zijn jeugd een ui-
terst verlegen en ziekelijk iemand. 
Hij ontwikkelde zich tot een van de 
beroemdheden van de humanisti-
sche psychologie met een bijna on-
blusbare vitaliteit. In een ontroerend 
en ontwapenend artikel (Humanist, 
augustus 1981)noemde hij de afgelo-
pen tien jaar juist vanwege alle on-
zekerheden de beste van zijn leven: 
„Tien of vijftien jaar geleden was ik 
ervan overtuigd, dat de dood het ein-
de van een mens betekende en dus 
van mij. Ik vind het nog steeds het 
meest waarschijnlijke vooruitzicht. 
Maar het lijkt me niet tragisch of 
angstwekkend. Ik ben in staat ge-
weest mijn leven te leven-niet hele-
maal ten volle, maar in ieder geval 
tot een bevredigende mate - en het 
lijkt me natuurlijk, dat het leven aan 
zijn eind komt. Maar ik heb al een 
zekere mate van onsterfelijkheid. 
Over de hele wereld heb ik sterke 
psychologische zoons en dochters. 
Ook geloof ik, dat de gedachten en 
zienswijzen, zoals ik ze samen met 
anderen heb helpen ontwikkelen, al-
thans enige tijd zullen blijven be-
staan. Als ik als mens aan mijn defi-
nitieve eind kom, blijven aspekten 
van mij op allerlei manieren door-
groeien en dat is een prettige ge-
dachte-. Laten we Carl Rogers ge-
denken als een oer-menselijk en ui-
terst inspirerend persoon! 

il
Albert Nieuwland 
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Na weddijd snel naar UK 	een tagelijkse wou lue waar 
gauw uerandednel óW gaM komen. Hoewel lk anlijd meli 

voor he NV heb gewerK ]en lklecla een beeije 
upgeluch dait mijn itijd 	anders kan gaan [indelen. 

Nog krap twee maanden rest 
hem het voorzitterschap van 
het Humanistisch Verbond. 
Op het HV-kongres in Rotter-
dam zal hij plaatsmaken voor 
een andere voorzitter, onge-
twijfeld met een andere stijl. 
Zou er na 10 jaar een eind ko-
men aan het avond-aan-
avond-vergaderen? Als we 
Rob Tielman zelf moeten ge-
loven is hij al hard bezig aan 
een heuse ontwenningskuur. 

Maar er doemen alweer 
nieuwe taken, nieuwe funk- 

ties op. Zo kwam vorige week 
dan eindelijk de benoeming 
als buitengewoon hoogleraar 
humanistiek af. Ook is hij in-
middels één van de voorzit-
ters van het IHEU, de interna-
tionale humanistische orga-
nisatie. Dus dat zal wel te-
genvallen, dat avond-aan-
avond-vergaderen in de toe-
komst. Of meevallen natuur-
lijk. Het is maar hoe je het be-
kijkt. 

Op de valreep als HV-voorzit-
ter vroegen wij Rob Tielman  

om een week lang voor de Hu-
manist een dagboek bij te 
houden. Dat bleek geen enkel 
probleem. Tussen Kopenha-
gen, Utrecht, Den Haag, 
Vianen en Moskou; tussen 
ontbijtvergaderingen, inter-
views, wandelgangen en ho-
mostudies kriebelde hij de af-
spraak in zijn agenda. We 
kregen van hem een kijkje in 
een doorsnee-week die toch 
nog bizonder werd. Want je 
wordt natuurlijk niet iedere 
week hoogleraar. 
Zelfs Rob Tielman niet! 
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ZOND 
Vanuit Drachten even naar Gronin-
gen waar een vriend van mij nauw 
betrokken is bij de vredesbeweging, 
dienstweigering en de akties tegen 
de kruisraketten. Zijn gasaanslui-
ting kan ieder ogenblik afgesloten 
worden omdat hij meedoet aan de 
aktie om een symbolisch bedrag af 
te trekken van de energierekening 
ten einde te protesteren tegen de be-
wapeningswedloop. Ik bewonder 
zijn gedrevenheid maar betwijfel de 
doelmatigheid ervan. De toekomst 
zal leren of het lukt om de kruisraket-
ten buiten te houden en welke ak-
tievorm daartoe heeft bijgedragen. 

Terug naar Vinnen waar Paul al op 

Vanmorgen teruggekomen uit Ko-
penhagen. Mijn bezoek aan Dene-
marken is heel nuttig geweest. Op 
verzoek van de Deense Gezond-
heidsraad heb ik advies uitgebracht 
over het te voeren AIDS-beleid. Men 
was het met mij eens dat de nadruk 
moet liggen op voorlichting en pre-
ventie. Dwangmaatregelen zoals in 
Beieren werken averechts en staan 
op gespannen voet met de mensen-
rechten. 
Men is in Denemarken graag bereid 
om soortgelijke psycho-sociaal on-
derzoek op gang te brengen als on-
der mijn leiding in Nederland ge-
schiedt. Dankzij dat onderzoek heb-
ben wij kunnen aantonen dat anaal 

samenwerking met het COC. De be-
trokkenheid van onze studenten is 
altijd stimulerend groot. Daarna 
snel naar de SOA-Stichting die zich 
bezighoudt met de bestrijding van 
geslachtsziekten. Homostudies gaat 
de condoom-kampagne onderzoe-
ken in het kader van de AIDS-pre-
ventie. Aan kennis, houding en ge-
drag rond AIDS onder de bevolking 
valt nog een hoop te doen. De erva-
ringen met de suksesvolle kampag-
ne onder homoseksuele mannen 
worden gebruikt bij de nieuwe voor-
lichtingsaktiviteiten. Niet moralise-
ren maar feiten verspreiden en de 
middelen om vrijheid en verant-
woordelijkheid in de praktijk te kun-
nen brengen. 
Aan het eind van de middag begelei-
dingsgesprekken met studenten 
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seksueel kontakt zeer gevaarlijk is 
en andere seksuele technieken nau-
welijks tot niet. Het gaat erom bloed-
op-bloed- en sperma-op-bloed-kon-
takten te vermijden. De aanval op 
een vrije seksuele moraal is weten-
schappelijk gezien onterecht: het 
gaat niet op het aantal partners 
maar om wat je precies met elkaar 
doet. Het is verheugend om te zien 
dat men in Denemarken vrijwel alle-
maal op dezelfde lijn zit. 
Van mijn aanwezigheid in Kopenha-
gen heb ik nog even gebruik ge-
maakt om het Deense HV te bezoe-
ken: een nogal ingeslapen en zeer 
kleine vereniging. Ik heb een aantal 
adviezen gegeven om de zaak weer 
in beweging te brengen. Verder heb 
ik materiaal verzameld voor de hoor-
zitting van het Europese Parlement 
over de diskriminatie van niet-gods-
dienstigen. 

Onmiddellijk na aankomst op Schip-
hol ben ik door Radio Stad Amster-
dam geïnterviewd over de voortgang 
van ons psycho-sociaal AIDS-onder-
zoek. Aansluitend een interview 
door een Oostenrijks weekblad over 
hetzelfde onderwerp. Men had nog 
nooit gehoord van Homostudies als 
officieel onderdeel van de universi-
teit. In de vijf jaar dat ik daar voorzit-
ter van ben is het uitgegroeid tot een 
afdeling met 20 stafleden en assis-
tenten. Ik maak de journalist duide-
lijk dat homostudies mijn werk is en 
het humanisme een vrijetijdsaktivi-
teit - maar ook van een humanisti-
sche beweging heeft men in Oosten-
rijk nog nooit gehoord! 
Na de interviews snel naar Drachten 
waar Herman's ouders en Herman 
zelf op mij wachten. Zijn ouders zijn 
aktief in de landelijke vereniging 
van ouders van homoseksuele kin-
deren. Er is ook daar veel opwinding 
over de uitlatingen van Simonis.  

ons wacht. Sinds wij 10 jaar geleden 
als pleeg-"gezin" zijn erkend, heb-
ben wij alweer enkele jongens tijde-
lijk onderdak gegeven. Wij geven de 
voorkeur aan het opvangen van jon-
gens in de puberteit omdat die vrij-
wel nergens elders terecht kunnen 
en wij door onze opleidingen (onder-
wijskunde en socialisatie-sociolo-
gie) de leeftijdsgroep goed kennen. 
Het is eigenlijk een schande dat zo-
veel jongeren geen geschikt onder-
dak kunnen vinden- waar blijft onze 
solidariteit? 
Veel telefoontjes, onder andere met 
de direkteur van het Noorse HV: er 
komt een overleg tussen de Scandi-
navische humanisten om de bewe-
gingen aldaar naar het suksesvolle 
Noorse model te stimuleren. 
Samen naar de AIDS-show op de 
VPRO gekeken: indrukwekkend hoe 
mensen onder de dreiging van de 
dood toch weten menswaardig te le-
ven en te sterven. 

's Morgens eerst langs bij Homostu-
dies. De gemeente Amsterdam heeft 
subsidie toegekend voor een onder-
zoek naar de positie van homoseksu-
ele vrouwen en mannen die bij de 
gemeente werken. Mijn maandelijks 
artikel in De GAY-krant geschreven 
en verstuurd: dit keer een kommen-
taar op de uitlatingen van Simonis. 
De vrijheid van godsdienst en me-
ningsuiting vindt zijn begrenzing in 
de rest van de wetgeving en met na-
me in het non-diskriminatiebeginsel 
in onze grondwet. 
Tussen de middag vergaderd in de 
Utrechtse COC-afdeling over het 
binnenkort te starten onderzoek on-
der homoseksuele vrouwen en man-
nen dat Homostudies gaat doen in  

over lopend onderzoek. Onder ande-
re met een Amerikaanse studente 
die humanistiek bij mij doet. 
's Avonds - zoals gebruikelijk de 
laatste 14 jaar- vergaderen op het 
Landelijk Humanistisch Centrum in 
Utrecht. Dit keer vergaderen met de 
kommissie ambulante geestelijke 
verzorging (dat is de gv buiten defen-
sie, justitie, ziekenhuizen e.d.). Er 
wordt gewerkt aan regionale centra 
voor de humanistische beweging 
waar meer samenhang gebracht kan 
worden tussen de verschillende ta-
ken van het HV: bezinning, vorming, 
onderwijs, geestelijke verzorging en 
onze maatschappelijke aktiviteiten. 

Al vroeg een interview met De Tijd 
over de uitlatingen van Simonis. Het 
staat de katholieke kerk vrij om haar 
eigen leer te ontwikkelen, maar niet 
om de diskriminatie in het maat-
schappelijk verkeer te bevorderen. 
Studenten van Herman komen bij 
ons thuis langs om zich te laten infor-
meren over mijn homostudies-aktivi-
teiten. Veel aandacht voor het brood-
nodige onderzoek naar homoseksua-
liteiten in het onderwijs waarvoor 
nog steeds geen subsidie is ver-
kregen. 
Daarna naar Amsterdam om met het 
COC en Gay Switchboard (homo-in-
fo-telefoonlijn) te overleggen over de 
AIDS-voorlichting onder homosek-
suele jongens en het evaluatie-on-
derzoek dat homostudies gaat doen. 
Door een weggevallen vergadering 
gelukkig even de tijd om aan kondi-
tietraining te doen. Vervolgens naar 
de NOS om de overleggen over Ho-
monos en andere aktiviteiten van de 
Stichting Homo RTV Urania (waar-
van ik vice-voorzitter ben) die tot 
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GOelfie 

doel heeft meer en betere aandacht 
in de media te krijgen rond homosek-
sualiteit. Teletekst-pagina 413 (Ho-
mo-Info) blijkt een groot sukses te 
zijn. 
Mijn benoeming tot bijzonder hoog-
leraar in de sociale en kulturele as-
pekten van het humanisme aan de 
Sociale faculteit in Utrecht zojuist 
ontvangen. Ik ben erg blij met deze 
uitdaging. Door deze deeltijd-aan-
stelling kan ik nu naast homostudies 
ook aan de humanistiek werken bin-
nen de universiteit. Na mijn afscheid 
van 10 jaar HV-voorzitterschap in 
mei kan ik mij in de toekomst meer 
met de inhoudelijke kanten van het 
humanisme bezighouden. Eén van 
de eerste klussen zal de afronding 
zijn van mijn inleiding in het huma-
nisme waarop al twee uitgevers in 
Nederland en Amerika zitten te 
wachten. 

Deze ochtend stond in het teken van 
de socialisatie-sociologie. Al enkele 
jaren neem ik het voorzitterschap 
hiervan waar in afwachting van een 
nieuwe hoogleraar. Dit soort waar-
nemingstaken beginnen steeds 
zwaarder te wegen in deze tijden van 
bezuinigingen en reorganisaties. 
Vanmorgen kreeg ik tot overmaat 
van ramp nog te horen dat de door 
mij zeer toegejuichde kandidate zich 
heeft moeten terugtrekken omdat de 
VU haar niet wilde laten gaan. De 
universiteiten beginnen steeds meer 
op slavendrijvers te lijken: steeds 
minder mensen moeten steeds meer 
doen. Het zou mij niet verbazen als 
de universitaire bevolking in op-
stand komt. 
Tussen de middag overleg met een 
aantal Kamerleden over homostu-
dies-zaken. In de wandelgangen 
korte maar zeer nuttige gesprekken 
over onder andere de beoogde hu-
manistische universitaire opleiding 
als opvolger van het HOL en over 
mijn bezoek aan Rusland begin 
maart. Louise Groenman (D66) en 
Relus ter Beek (PvdA) zijn bereid in 
de Verbondsraad zitting te gaan 
nemen. 
Snel naar de Haagse politie om hen 
te adviseren over het voorkomen van 
agressie tegen homoseksuelen op de 
ontmoetingsplaatsen, en over het te-
gengaan van overlast voor omwo-
nenden. De houding van de politie is 
over het hele land de laatste jaren 
aanzienlijk gewijzigd in homo-
vriendelijke richting en men weet 
homostudies voor advies en onder-
zoek steeds beter te vinden. 
Dan overleg op Buitenlandse Zaken 
over ons onderzoek onder de Neder-
landse ambassades naar de sociale 
en juridische positie van homosek-
suelen over de hele wereld (o.a. van 
belang vanwege het asielbeleid 
voor homoseksuele vluchtelingen). 
Van Den Haag weer naar Utrecht 
voor overleg met het onderzoeksin-
stituut over de door mij geplande re- 
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presentatieve onderzoekingen onder 
de Nederlandse bevolking inzake 
AIDS en inzake het draagvlak van de 
humanistische beweging. Ik ben blij 
dat ik nu ook in werktijd aandacht 
aan het humanisme mag gaan be-
steden. 
In het kader van mijn ontwennings-
kuur van het avond-aan-avond-ver-
gaderen voor het HV vanavond met 
een vriend van mij naar een ballet-
uitvoering in de Stopera. Sinds ik  

„Einstein on the Beach" van Philips 
Glass gezien heb in New York, heb ik 
geen ballet meer gezien dat dit over-
trof — helaas vanavond ook niet. Het 
Danstheater maakte momenteel een 
weinig geïnspireerde indruk — of 
komt het omdat ik in gedachten bij 
de demonstratie tegen Simonis in 
Utrecht ben? Wat maakt Amsterdam 
toch een verloederde indruk vergele-
ken bij Utrecht — zou daar nou echts 
niets aan te doen zijn? 



Overdag voornamelijk vergaderen 
voor homostudies. Ik ben blij dat we 
de bezuinigingen en reorganisaties 
overleven. Dat is voornamelijk te 
danken aan het vele onderzoek dat 
we doen en de maatschappelijke er-
kenning daarvan door subsidies. Er 
staan een groot aantal proefschrif-
ten op stapel en er wordt gewerkt 
aan een nieuw onderzoeksplan. Mijn 
bij homostudies opgedane ervarin-
gen kan ik nu ook voor de humanis-
tiek gaan inzetten. Mijn benoeming 
stond vanmorgen in Trouw: ik merk 
nu meteen wie in mijn omgeving 
Trouw leest. 
Na werktijd snel naar het HV: een 
dagelijkse routine waar gauw ver-
andering in gaat komen. Hoewel ik 
altijd met plezier voor het HV ge-
werkt heb, ben ik toch een beetje op-
gelucht dat ik mijn tijd nu anders kan 
gaan indelen. Met de publiciteits-
koOrdinatrice heb ik overlegd over 
lopende zaken-van de aan te schaf-
fen telex (ook nuttig voor het interna-
tionale werk) tot mijn bezoek aan 
Rusland dat grondig voorbereid 
moet worden. 
Het dagelijks bestuur van het HV 
heeft vanavond getracht de verhou-
dingen met de geestelijke verzor-
ging bij Defensie te verbeteren. 
Soms denk ik wel eens: waarom ben 
ik niet bij de diplomatieke dienst 
gaan werken? Veel HV-voorzitters-
werk komt daar wel op neer en ik doe 
het graag. Maar het inhoudelijke 
universitaire werk bevredigt mij uit-
eindelijk toch meer dan het organi-
satorische. Het dagelijks bestuur 
heeft vanavond zijn funktioneren 
geëvalueerd: ik ben blij dat ik een 
goed draaiende organisatie kan 
achterlaten. Het HV zit weer in een 
opwaartse beweging. 
Thuisgekomen hoor ik dat het kort 
geding van het COC tegen Simonis 
veelbelovend is verlopen. Duidelijk 
is gemaakt dat niet de vrijheid van 
godsdienst in geding is maar de 
zorgvuldigheid die iedereen in het 
maatschappelijk verkeer in acht 
moet nemen. Door het uitblijven van 
de beoogde wet gelijke behandeling 
(de vergelijking met de euthanasie 
dringt zich op) moet de jurispruden-
tie ontstaan om die zorgvuldigheid 
nader te omschrijven. Het geklaag 
over onverdraagzaamheid van ka-
tholieke zijde doet schijnheilig aan 
als je beseft dat van die kant zowel 
het humanisme als de homobewe-
ging als gevaren voor de zedelijke 
orde zijn omschreven in het verleden 
respektievelijk het heden. 

Vanmorgen stond mijn benoeming 
in de Volkskrant zodat ik nu weet wie 
in mijn omgeving deze krant leest. In 
alle vroegte (het ontbijt-vergaderen 
rukt ook in Nederland op) overleg 
met de Sociale Faculteit over het 
aantal personeelszaken bij homo-
studies. Dan overleg met de huisarts 
in onze staf over het geplande onder- 

zoek onder huisartsen in Utrecht en 
omgeving om na te gaan wat zij we-
ten over homoseksualiteit en hoe zij 
in de praktijk hiermee omgaan. Dan 
overleg met kollega Jan Bank (histo-
ricus) over een aantal promovendi 
die wij gezamenlijk gaan begelei-
den. Eén daarvan schrijft een proef-
schrift over Jaap van Praag, die ik 
(met Benno Premsela) als een soort 
tweede vader ben gaan be-
schouwen. 
Na overleg met een aantal studenten 
over lopende onderzoekingen naar 
het Academiegebouw voor de pro-
motie van Hekma over het ontstaan 
van het begrip homoseksualiteit in 
de negentiende eeuw. Hoewel hij 
een goede inventarisatie heeft ge-
maakt, heb ik nogal wat moeite met 
zijn (door Foucault geïnspireerde) 
anti-humanistische benadering. Als 
je zijn proefschrift leest zou je bijna 
de indruk krijgen dat het niet de ker-
ken maar de wetenschappers zijn 
geweest die homoseksualiteit on-
derdrukt hebben. Hoewel ik zelf met 
het aantrekken van de toga liever 
gewacht had tot mijn oratie op 4 no-
vember, treed ik op aandringen van 
mijn kollega's toch vandaag voor het 
eerst in het openbaar als hoogleraar 
op. Nog een wat onwennig gevoel, 
maar dat zal wel overgaan. Ik vond 
het leuk weer vele bekenden te zien. 
Herman gaat 's avonds naar de voor-
bereidingsavond voor de Rusland-
reis, maar ik geef er (in het kader van 
de ontwenningskuur) de voorkeur 
aan om met een vriend van mij naar 
de film „Room with a View" naar het 
boek van Forster te gaan. Sinds ik 
zijn boek „Maurice" heb gelezen, ben 
ik Forster steeds meer gaan waarde-
ren. Ook deze film is zeer de moeite  

waard. Op licht-ironische wijze 
wordt de vrijdenkend-humanisti-
sche benadering geplaatst tegen-
over de Victoriaans-christelijke, 
waarbij de „kamer met uitzicht" het 
wint van de bekrompen binnenka-
mers uit het Engeland van het begin 
van onze eeuw. Vooral de beelden 
uit Florence roepen bij mij vele her-
inneringen op. 
Dennis (met wie ik de film zag) 
maakt mij telkens weer duidelijk dat 

voor vele jongeren zoals hij het hu-
manisme een vanzelfsprekende le-
venshouding is. Het is jammer dat 
zoveel oudere leden van het HV te 
weining kontakt met jongeren heb-
ben waardoor zij vaak een te nega-
tief beeld van hun levensovertuiging 
hebben. En het is ook te betreuren 
dat zoveel humanistisch denkende 
jongeren de weg naar het HV niet 
weten te vinden omdat zij het teveel 
met de oudere generatie vereenzel-
vigen. Ik ben daarom blij dat ik mij 
ook in de toekomst via mijn werk 
voor het humanistisch vormingson-
derwijs kan blijven inzetten voor het 
bereiken van jongeren. Zonder hen 
zal de toekomst van het vrije denken 
niet veilig zijn! 

Vandaag de voorlaatste Verbonds-
raad die ik voorzit. In de afgelopen 
10 jaar heb ik een stimulerende rela-
tie met de raad opgebouwd. Huma-
nisten kunnen heel lastig zijn, maar 
als je begrijpt wat hen beweegt en je 
maakt duidelijk wat jezelf beweegt 
dan wordt last omgezet in vooruit-
gang en verbondenheid. Er zijn veel 
moeilijke vergaderingen geweest, 
maar de sfeer bleef uiteindelijk toch 
positief. Leuk dat mijn beoogde op-
volger Jan Glastra van Loon er al bij-
zat om de sfeer te proeven. Ik ben vol 
vertrouwen in mijn opvolger, ook al 
zal het vanzelfsprekend even duren 
voor hij alle gevoeligheden kent en 
weet te hanteren. Maar het is goed 
dat het HV niet teveel met enkele 
personen vereenzelvigd wordt en 
omgekeerd. Na afloop van de raad in 
goed overleg met het nieuwe dage-
lijks bestuur vergaderd over de over-
dracht van mijn vele taken. Ik blijf 
nog een paar dingen doen: Reken-
schap, HSN, HVO, IHEU, de ethische 
kommissie, en ik rond het ontwerp 
voor het Humanistisch Perspektief 
af. Maar aan het vele vergaderen 
komt een einde! 
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Tussen de middag overleg met een aantal Kamerleden 
over homostudie-zaken. 
In de wandelgangen korte maar zeer nuttige gesprekken 
over o.a. mijn bezoek aan Rusland begin maart. 

Hoewel ik zelf met het aantrekken van de toga liever 
gewacht had tot mijn oratie, treed ik op aandringen van 
mijn kollega's voor het eerst in het openbaar als 
hoogleraar op. Nog een wat onwennig gevoel, maar dat 
zal wel overgaan. 

Humanist maart 1987 9 



Kandidaat-voorzitter is hij of-
ficieel. Maar zonder opposan-
ten kunnen we hem gerust de 
nieuwe voorzitter van het Hu-
manistisch Verbond noemen. 
Ex-staatssekretaris van Justi-
tie, ex-voorzitter van D66, ex-
voorzitter van de Stichting 
Ombudsman, ex-rector van 
het Institute for Social Stu-
dies, ex-hoogleraar rechts-
wetenschappen, ex-hoogle-
raar rechtsfilosofie. Het lijkt 

de nekrologie van een druk-
bezet man, maar dat is schijn. 
Jan Glastra van Loon is ze-
venenzestig, lid van de Eerste 
Kamer voor D66 en still going 
strong. 

„Ik ben van nature rebels. 
Vooral van schijnheiligheid 
kan ik hels worden en die zit 
nu eenmaal in onze maat-
schappij ingebakken. Vraag 
het aan iedere zestienjarige, 

die nog gelooft dat de wereld 
om hem heen echt zo liberaal, 
tolerant en demokratisch is 
als ze hem verteld hebben. 
Als hij in verzet komt en die 
maatschappij aanspreekt op 
die waarden, wordt dat hard-
handig afgestraft. Resultaat: 
een teleurgesteld mens. Nee, 
het ideaal is een leugen. En 
dat moeten we erbij zeggen 
om niet volstrekt ongeloof-
waardig te worden.- 

JAN GLASTRA VAN 1.09N: 
VAN SC k 1J 	r-L4 

    

  

  

  

  

  

   

door Ingeborg van Teeseling 
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Lang is hij en van het type 
waar D66 in lijkt te grossie-
ren. Mannen die mooier en 
wijzer schijnen naarmate ze 
ouder worden. Een tikje sen-
suele, wat geaffekteerde 
stem, vaak onderbroken door 
benauwde lachbuien. Hij 
straalt aristokratie uit, loopt 
zeer rechtop en gebruikt 
woorden als „gepreoccu-
peerd" met een gratie en na-
tuurlijkheid waar menige po-
litikus of anderszins be-
stuurder jaloers op mag zijn. 
Understatements als „onpret- 

men ze de rust het wat beschouwelijker 
te bekijken, andere indrukken op te 
doen. En dat hoort een politikus wél te 
doen. 
Ik heb een stuk van mijn opvoeding in 
Engeland gehad en in dat opzicht be-
wonder ik de engelsen zeer. Een kultuur 
van: niets is belangrijk genoeg om al je 
tijd in te stoppen. Politici daar zijn aller-
eerst personen; schrijven minstens hun 
mémoires of een biografie, houden zich 
met kultuur bezig. Wij willen elke mi-
nuut kunnen „verantwoorden in gewe-
ten". Verschrikkelijk. Dat wil niet zeg-
gen dat je je dag niet moet struktureren. 
Dat komt je werk alleen ten goede. 
Maar zo enorm de zweep erover, dat 
hoeft van mij niet." 

Een mooi leven heeft Van Loon. Altijd al 
gehad, trouwens. Vooral vanaf de mid- 

de mogelijkheid om verder te kijken. 
Ook vrijheid heeft zijn schaduw-
kanten." 

Appel voor openheid 
„Ik wilde voorkomen dat ik een specia-
list werd. Daarom heb ik ook zoveel ver-
schillende richtingen gestudeerd. Aan 
eenzijdigheid heb ik een enorme hekel. 
Bovendien is het buitengewoon gevaar-
lijk. Mensen vervreemden van zichzelf, 
van hun oorspronkelijke relatie tot de 
„werkelijkheid". Stel je voor dat ik als 
filosoof of jurist alleen maar als zoda-
nig naar de wereld keek. Dan kun je niet 
met je omgeving omgaan. 
Voor de fysikus is dit geen tafel, maar 
een zwerm kleine deeltjes. En wat moet 
je daarmee, je kunt er geen koffie op 
zetten. Nu versimpel ik, maar voor de 
wetenschapper bestaat er geen egocen- 

N IK HELS WORDEN 
tig", meegekregen bij de ge-
boorte, worden even gemak-
kelijk afgewisseld met harde 
typeringen. Flus de bouche, 
dat zeker. 
Het huis, om de hoek bij de 
Canadese ambassade, is zo-
als dat hoort in Den Haag. 
Brede marmeren gangen, 
wenteltrappen waarop alleen 
schrijden is toegestaan, par-
ketvloeren, veel licht en ruim-
te. Kunst aan de muur, een 
grote tafel met een typema-
chine en veel papier, een 
paar stoelen. Leeg, maar net 
rotzooierig genoeg om niet 
koud te zijn. Glastra van Loon 
is ontspannen en open, gaat 
er eens goed voor zitten. Het 
is middag en dus tijd genoeg. 

„'s Ochtends werk ik van negen tot één 
en 's middags ga ik iets doen waar ik 
mijn hoofd niet zo bij nodig heb. Anders 
ga ik onzin schrijven die ik toch weer 
moet verscheuren. Ik geloof ook niet dat 
een mens zo lang op één ding gekon-
sentreerd kan zijn. Ik heb later tot mijn 
troost ontdekt dat ook romanschrijvers 
niet langer werken dan vier uur per 
dag. In het begin vind ik dat veel te 
weinig. Dat is dezelfde moraal als in de 
politiek. Vierentwintig uur per dag wer-
ken, tassen vol dossiers mee naar huis. 
Wat een overdreven gedoe, calvinisti-
sche plichtsoverwoekering! Verschrik-
kelijk slecht, ik erger me daar af en toe 
rot aan. Vooral omdat ik denk dat het 
schadelijk is voor de politiek dat men-
sen er zoveel uur aan zitten te jakkeren. 
Masochisme, jezelf uitkleden. Nooit ne- 

delbare school. Teosofisch lyceum 
Daphna in Naarden, afvalbak van het 
Gooi. Ook Glastra van Loon komt er te-
recht, na eerst als „onruststoker" van 
het Christelijk gymnasium te zijn ge-
stuurd. Op het lyceum geeft rektor van 
Brakel Buys filosofie aan de hoogste 
klassen, een uurtje in de week. „Dat 
was het. Dat wist ik meteen." Denken 
en praten over de reden van het be-
staan. De jonge Van Loon kan zich wei-
nig leukers voorstellen. Hij begint te le-
zen en voelt zich aangetrokken tot de 
mystiek. Theologie lijkt een studiemo-
gelijkheid. In Groningen gaat hij bij de 
universiteit naar de mogelijkheden in-
formeren. De prof gaat er eens voor zit-
ten en beschrijft hem het dagelijks le-
ven van een dorpspredikant. Niks theo-
logie, alleen maar geloven. „Toen was 
ik direkt genezen", lacht Van Loon. „Ik 
kon me niet voorstellen dat ik zomaar 
iets voor „de waarheid" zou aannemen. 
geen vragen en twijfels meer. En daar 
bestond mijn leven juist uit." 

Na de middelbare school begint de stu-
die. Medicijnen in Londen en Gronin-
gen, rechten in Leiden en Amsterdam, 
sociologie in Salzburg en Harvard, filo-
sofie in Groningen, GOttingen en Har-
vard. „Ik was een nieuwsgierige jonge-
man, met het idee dat er allerlei raadse-
lachtige dingen waren waar ik meer 
van te weten kon komen. Wat is je 
menszijn, wat doe je hier eigenlijk, hoe 
is kennis mogelijk, wat is ethiek, hoe 
zijn je verhoudingen met andere men-
sen? Ik had van huis uit geen vastom-
lijnd idee over deze zaken. Mijn moe-
der, weliswaar liberaal maar toch ook 
heel duidelijk katholiek. Mijn vader, uit 
een Friese onderwijzersfamilie, agnos-
ten. De keuze was aan mij en dat vond 
ik fascinerend. Wat ik wel gemist heb, 
en soms nog, is een plek waar je van-
zelfsprekend thuis bent. En de zekerhe-
den die daaraan vast zitten. Te wordt 
daar onrustig van, maar het geeft je ook 

trisch perspektief. En dat is toch voor de 
méns de enige manier van benaderen. 
Anders raak je je greep op de wereld 
kwijt. Op den duur vertrouwen mensen 
niet meer op hun eigen visie, maar al-
leen op die van de deskundige. En daar-
mee maken we ons afhankelijk en on-
vrij. Mensen kunnen niet meer kijken 
met hun eigen ogen. Dat is armoe. Men-
sen willen zekerheden, dat is het inge-
wikkelde. Ze komen vast te zitten in hun 
levensbeschouwelijke vooronderstel-
lingen. Daar ligt voor mij ook de „taak" 
van het humanisme. Een appèl voor 
openheid. Het is niet mogelijk de volle 
zekerheid in pacht te hebben. Geen 
twijfel om de twijfel, maar om het mens-
zijn. De mens is, met onzekerheid dit 
leven ingeschopt en denken dat de ab-
solute zekerheid bestaat is het ontken-
nen van je mens-zijn. De mens heeft 
niet, zoals andere levende wezens, een 
vast programma, een vaste rol. Hij be-
gint weliswaar met een erfenis van tijd 
en ruimte, maar verder is hij onbe-
paald, onaf. De mens maakt zichzelf en 
is daarin enig. Elk levend wezen door-
loopt een vaste marsroute, de mens 
niet. Dat maakt hem het meest onna-
tuurlijke wezen dat er is. Een ingewik-
kelde opdracht, als je dat tenminste zo 
wil zien." 

Toevallig in de politiek 
„Ik heb een groot deel van mijn leven 
doorgebracht met het ontwikkelen van 
een beschermend harnas. Uiterlijke 
vormen die maakten dat de anderen 
niets op me konden aanmerken, die me 
onkwetsbaar maakten. Kan ik wel mee-
komen? Hoe moet dat eigenlijk? Wie 
ben ik? Oudste zoon, dus geen echt mo-
del. Ik vond dat moeilijk. Zocht de vei-
ligheid, zoals iedereen. Een keurige 
baan in Leiden met onberispelijk huwe-
lijk. Op een gegeven moment ben ik 
daar uitgebroken. Ik werd zo moe van 
dat saaie, steriele, lege leven. Puur in-
tellektueel, zonder risiko's. Tennissen, 
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roeien, skiën. Heerlijk op zich en een 
kanaal voor mijn ongenoegen, maar ik 
wilde iets wat minder hol en meer emo-
tioneel was. Ik ben gescheiden, kreeg 
mijn baan op het Institute for Social Stu-
dies en was dolgelukkig. Nog. Ik heb 
een uitstekende keus gemaakt. Anders 
was ik nu dood geweest, dat weet ik 
zeker." 

Omstreeks diezelfde tijd rolt Van Loon 
„toevallig" in de politiek. Als hoogle-
raar rechtswetenschappen schrijft hij 
een artikel over de „kiesstelsel-demo-
kratie", wat bekend wordt als „het ver-
haal over de gekozen minister-presi-
dent." Een heftige diskussie breekt los 
en als datzelfde jaar D66 wordt opge-
richt heet Glastra van Loon „de geeste-
lijk vader" van de partij. Ondanks dat 
wordt hij geen lid. „Ik wilde mijn han-
den vrij houden. Onafhankelijk kunnen 
denken." In 1970 ontmoet hij Van Mierlo 
en wordt zo gevangen door diens „inspi-
ratie en wijsheid" dat hij de stap waagt 
en zich aansluit. Drie jaar later is het 
alweer Van Mierlo die Glastra Van 

tiek wordt zoals men denkt dat hij is 
omdat men zich er niet mee bezig houdt. 
En daardoor wordt de hele maatschap-
pij aangetast." Als zij mogen sjoeme-
len, mag ik het ook. Móet ik het zelfs, 
want dat is blijkbaar de manier om je te 
handhaven." Mensen geven de realiteit 
uit handen, maken zichzelf slachtoffer. 
Zo verandert er natuurlijk nooit wat." 

Van Loon geeft een emotionele le-
zing over hoe het anders moet. 
Spreiding van de macht. Reorgani-
satie. Doorbreking van het hiërar-
chische burokratische systeem. 
Kiesstelsel. Tegen de verstarring 
en de absolute macht van een hand-
je deskundige specialisten. In zijn 
stem klinkt minachting en onrust 
door. Hoe vaak moet hij het nou nog 
uitleggen? Iedereen met een beetje 
logisch denkvermogen moet toch 
begrijpen dat het zo niet gaat." 

Maar niemand wil anders. Politici zijn 
professionals, dus bang voor hun baan. 

De mens heeft niet, zoals andere levende wezens, een 
vast programma, een vaste rol. Hij begint weliswaar met 
een erfenis van tijd en ruimte, maar verder is hij 
onbepaald, onaf. De mens maakt zichzelf en is daarin 
enig. Elk levend wezen doorloopt een vaste marsroute, 
de mens niet. Dat maakt hem het meest onnaturNike 
wezen dat er is. 

rapporten over belangrijke zaken wor-
den onthouden. In 1975 stuit hij op een 
groot probleem in het gevangeniswe-
zen, waarover hij ongewild, „door ge-
brek aan informatie", de Kamer eerder 
dat jaar onjuist heeft voorgelicht. Er 
ontstaat een binnendepartementaire 
ruzie, Van Loon geeft er een wat nukkig 
interview over aan Vrij Nederland en 
krijgt vervolgens van Van Agt zijn con-
gé. „Verbroken vertrouwen" heet het en 
in de zomer van dat jaar staat Van Loon 
met een fikse rel op straat. „Politiek 
werkt verslavend, zeker. Het vult je hele 
leven en is zeer egostrelend. Je bent de 
hele dag bezig met dingen waarvan je 
met recht kunt zeggen dat ze belangrijk 
zijn. Je krijgt voortdurend aandacht en 
je hebt een vorm van macht, invloed. 
Toen ik geen staatssekretaris meer 
was, had ik daar ook last van. Niet meer 
het middelpunt. Ik heb maanden aan 
mezelf lopen wennen." 

Wederopstanding 
Klaar voor de volgende klus, want ook 
met D66 gaat het niet best. De partij is 
uit de Kamer en heeft nog maar een 
paar honderd leden. Van Loon reist ze 
allemaal af. Huiskamers, kleine zaal-
tjes, in een poging de partij weer terug 
op het toneel te helpen. „Het was 
pionierswerk, heerlijk. Een emotioneel 
appel doen. Heel romantisch en het luk-
te, dat was het beste." Door de koppig-
heid van Van Loon en het optimistische 
image van Terlouw beleeft D66 in 1977 
een wederopstanding. Acht zetels bij de 
Kamerverkiezingen en een paar dui-
zend leden. Van 1976 tot 1979 is Van 
Loon voorzitter en in 1980 wordt hij lid 
van de Eerste Kamer. Daar zit hij nu 
nog. 

Loon, naast de filosofie een tweede 
liefde geeft, de politiek. Twee weken 
later is Van Loon staatssekretaris van 
Justitie onder Van Agt in het kabinet-
Den Uyl. „Ik voelde me altijd al sterk bij 
de politiek betrokken vanuit mijn erva-
ringen als student in de illegaliteit. 
Door de jaren heen was ik me echter 
steeds sterker met de filosofie gaan be-
zig houden en mijn manier van denken 
brengt mij altijd meer naar het abstrak-
te dan naar het konkrete. Ik had het 
gevoel dat er allerlei verschrikkelijk be-
langrijke dingen gebeurden in de we-
reld en dat ik op te grote afstand stond. 
Ik vond mezelf en mijn werk niet rele-
vant genoeg. Ik had, zoals de meeste 
mensen, niet het idee dat mijn bestaan 
als zodanig genoeg was. Ik wilde iets 
toevoegen. Dit was een fantastische 
kans. Ook om te laten zien dat politiek 
wel degelijk een moreel gerespekteerd 
„tijdverdrijf" kan zijn. 
Wij scheiden ethiek en politiek te 
zwaar. Ethiek vinden wij te maken heb-
ben met het individuele geweten, het 
innerlijk. Politiek is kollektief, dus kan 
het niet met ethiek te maken hebben, 
maar gaat het om wat haalbaar is, om 
macht. Daarom ontstaat er een afkeer 
van de politiek, alsof daar sowieso vui-
le handen gemaakt worden, smerige 
spelletjes gespeeld. En wie met pek om-
gaat wordt ermee besmet, dus niemand 
wil meer iets met politiek te maken heb-
ben. Dat is een cirkelbeweging. De poli- 

Iets wat nieuw is, is altijd eng. Maar er 
moet een hoop veranderen. En nog-
maals, dat dat niet gebeurt, komt om-
dat alle kritici zich buiten de politiek 
gesteld hebben. „Jállie doen het niet 
goed", zeggen ze, maar steken geen 
vinger uit om het beter te maken. Kijk, 
demonstreren tegen kernwapens vind 
ik prima, maar het is geen politiek. Het 
is opkomen voor een deelbelang, waar 
je in geweten zo fijn over kunt praten. 
Makkelijk. Maar het gaat om het ge-
heel, om afwegingen, keuzes, verant-
woordelijkheid. Daar willen veel te 
weinig mensen aan." 

Verbroken vertrouwen 
Een prachtpakket heeft hij op Justitie. 
Kinderbescherming, gevangeniswe-
zen, vreemdelingenzaken. „Ik had be-
hoefte aan een scherpe blik op de maat-
schappij en hier ging het om reële men-
selijke problemen, onverteerde moei-
lijkheden. Ik had het gevoel dat als ik 
iets wilde veranderen dit de beste uit-
gangspositie was." Met alle liefde stort 
hij zich in zijn funktie. Praat met ambte-
naren, maar ook met belangengroepe-
ringen. Gaat op werkbezoek in een ge-
vangenis, maar bemiddelt tevens tus-
sen Kinderbescherming en Belangen-
vereniging Minderjarigen. 
De burokratie is geschokt. Vooral als, 
de staatssekretaris zich beklaagt over 
de traagheid van de ambtelijke molen 
en het vermoeden uitspreekt dat hem  

De man en het meisje zitten tegen-
over elkaar en praten. Over open-
heid, eerlijkheid, genieten, rechtlij-
nigheid, verbaal vermogen, taal, 
tevredenheid en humor. Het wordt 
later en steeds verder drijven we 
van een interview naar het leven af. 
Ik vraag hem naar karaktereigen-
schappen. Doorzettingsvermogen  
noemt hij en flexibiliteit. Openheid 
en respekt voor anderen „zolang zij 
zich aan de wetten van recht en on-
recht houden." Over slechte eigen-
schappen moet hij lang nadenken 
en dan nog heeft hij geen idee. „Een 
gelukkig mens moet u zijn", zeg ik. 
Peinzend beaamt hij. „Jazeker." Een 
week later, bij ons volgende ge-
sprek, komt hij er onmiddellijk op 
terug. 

„Slechte eigenschappen bestaan niet. 
Er zijn alleen eigenschappen die voor 
sommige mensen niet leuk zijn. Hoe 
iemand overkomt is iets dat in relaties 
speelt, dat is niet onveranderbaar. Bij 
de één kom ik arrogant over, bij de an-
der zelfverzekerd of trots of energiek. 
Vroeger sprak je over moedige, eerlijke, 
edele mensen. Dat kun je niet meer zo 
ongenuanceerd stellen. Je bent niet óf 
moedig óf laf. Dit is een pluriforme 
maatschappij en dat is goed en heel 
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produktief. Dat maakt mensen vrijer. 
Het is ook belangrijk om dat als huma-
nist duidelijk te zien. Er is volgens mij 
niet zo zeer sprake van karaktereigen-
schappen als van mogelijkheden en on-
mogelijkheden. En die zijn voor indivi-
duen verschillend. Dat is een bevrijden-
de gedachte. Zo komen we af van 
schuldgevoelens, onnodige belasting. 
Iedereen moet gewoon zoeken naar wat 
zijn beste ontwikkelingskansen zijn op 
dat moment en op die plaats. Algemene 
normen worden dan een twijfelachtige 
geschiedenis. Goed, respekt, wederke-
righeid, tolerantie zijn waarden. Maar 
verder...?" 

Hij stopt even en zegt dan nadenkend: 
„Kijk, dat vind ik nou aardig van het 
humanisme, dat het zich met zaken be-
zig houdt die geestelijke inhoud heb-
ben. Dat past bij mij, zeker in deze fase 
van mijn leven. Geen frontliniewerk 
meer, maar een meer inhoudelijke 
funktie. Dat nadenken is belangrijk, 
vooral over die positieve tolerantie 

waar we het net over hadden. Daar 
moeten we voor op de bres, we moeten 
militant blijven, want er is een swing de 
andere kant uit. Simonis is een voor-
beeld, maar hij is echt niet de enige. In 
de politiek gebeurt dat ook. Ieder voor 
zich, einde aan de solidariteit, alhoe-
wel ik dat een rotwoord vind. Het klinkt 
me te veel naar het individu opgeofferd 
aan het gemeenschappelijk belang. 
Maar blijft staan dat we verantwoorde-
lijk zijn voor „de zwakkeren" en het Ver-
bond geeft een aanzet. Ik ben blij dat 
het er is, anders zou ik het moeten op-
richten." 

Drijfriem maatschappij 
Grappend vertelt hij hoe hij per ongeluk 
lid van het Humanistisch Verbond ge-
worden is. „Als donateur in de verkeer-
de bak terecht gekomen." Maar nu is hij 
daar best gelukkig mee. En ja, dat hij in 
een officiële funktie gevraagd zou wor-
den, zag hij al een tijdje aankomen. 
„Dat gebeurt me wel vaker als ik lid 
word van een club. Ze hebben het nog 

lang volgehouden." 
Langer dan vier jaar ziet hij zichzelf niet 
op de voorzittersstoel zitten. „Hoor 's, ik 
ben nu zevenenzestig en ik wil nog wel 
meer doen. Reizen, wat schrijfwerk af-
maken, tekenen, ontwerpen. Ik wil mijn 
linkerhersenhelft eens rust gunnen, uit-
eindelijk af van zorgen en moeilijke ge-
sprekken." 
Maar daar is voorlopig geen tijd voor. 
Bij het Verbond is werk aan de winkel. 
„Wij zijn de drijfriem van de maat-
schappij. Wij moeten stelling nemen. 
Niet in wat het individu moet doen, 
maar in wat een overheid mag ver-
bieden. Wij zijn per slot het geweten 
van de politiek. Dat geldt bij onderwer-
pen als privacy, relaties, euthanasie, 
draagmoeder-schap en vrede en veilig-
heid. Visie ontwikkelen, stelling ne-
men. Principiële zaken die niet onder-
handelbaar zijn, moet je niet verwaterd 
opdienen. Je moet je wel steeds blijven 
afvragen of in jouw standpunt ook af-
wijkende meningen nog een kans hij-
gen. Dat is ook principieel." 

Na weer drie uur praten is er in mijn 
hoofd geen plaats meer voor meer 
visies, ideeën, mogelijkheden en 
plannen. Van Loon's gemak om 
over alles met grote zekerheid te 
spreken vermoeit me. De man zelf 
zit er opgeruimd bij. Een laatste 
vraag dan nog. Je bent geen vrouw, 
homo, zwarte, of een leuke kombi-
natie daar van. Ik hoor daar in het 
Verbond gemopper over. 

Hij kijkt me aan, peilt of dit een serieuze 
vraag is en begint dan verschrikkelijk 
te lachen. Als hij weer een beetje bij-
komt zegt hij. „Laat ik je een waarge-
beurd verhaal vertellen. Ik zat eens in 
een benoemingskommissie. Aan het 
eind van de rit waren er twee kandida-
ten over, een man en een vrouw. Op de 
laatste bijeenkomst werd er gedemon-
streerd door een groepje feministische 
vrouwen, die ons kwamen vertellen dat 
het persé een vrouw moest worden. 
Blindelings, zonder zich een moment af 
te vragen wie hun belangen het beste 
zou behartigen. Ik heb toen gezegd: 
hoor eens, jullie geven de voorkeur aan 
een masculine vrouw boven een femini-
ne man. Woedend waren ze. 
Ik zou de mensen willen vragen me niet 
te beoordelen op hoe ik eruit zie of wat 
mijn seksuele voorkeur is. Kijk of ik aan 
jullie eisen tegemoet kom. Als ik voor-
oordelen vertoon, potverdrie sla erop! 
Maar geef me ook de kans een aardige 
man met goeie ideeën te zijn. Daarna 
kun je altijd nog roepen dat ik weg 
moet." 
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VOORTGEZETTE DIALOO 
HUMANISTEN, CHRISTENEN 
LEVERT VERRASSINGEN OP 
Zolang het Humanistisch Verbond 
bestaat, heeft het met grote regel-
maat geijverd voor een dialoog met 
christenen en kerken. Dat was niet 
altijd even vruchtbaar. Maar van 
tijd tot tijd worden er weer nieuwe 
pogingen ondernomen. Zoals dezer 
dagen door het kwartaalblad Kern-
vraag, een uitgave van de christe-
lijke geestelijke verzorging van de 
krijgsmacht. 
In een eerder nummer had de re-
daktie van het blad zowel christe-
nen als humanisten uitgenodigd 
om hun mening te geven. Wij be-
richtten hierover in het november-
nummer van de Humanist vorig 
jaar. Onlangs kwam Kernvraag uit 
met de tweede ronde van de dia-
loog. Opnieuw waren van beide 
kanten vertegenwoordigers ge-
vraagd hun zegje te doen. Dit keer 
maar liefst tien. Bert Boelaars las 
alle meningen en pikte eruit wat 
hem het meeste opviel. 

De meest opmerkelijke bijdrage is mis-
schien wel van S. F. Breuer, bestuurslid 
van Humanitas. Hij is bewust géén lid 
van het HV. Want hij voelt zich behalve 
humanist ook christen. 
In het Humanistisch Verbond zijn mij 
geen leden bekend die beweren in god 
te geloven. Toch behoeft de kombinatie 
christen/humanist op zichzelf niet strij-
dig te zijn met de beginselverklaring 
van het Verbond. Het is denkbaar dat 
iemand de overtuiging is toegedaan 
dat de mens leven en wereld uitsluitend 
met menselijke vermogens moet trach-
ten te begrijpen en dat niets of niemand 
buiten hem verantwoordelijk kan wor-
den gesteld; tegelijk ervaart deze per-
soon een bijzondere inspiratie wanneer 
hij zich verdiept in het leven en denken 
van de historische figuur Jezus Christus 
van Nazareth. De persoon in kwestie 
noemt zich niet godsdienstig, laat 
staan buitenkerkelijk. Op zichzelf kan 
dat dus allemaal. 
Het Humanistisch Verbond heeft nooit 
noemenswaardige aantrekkingskracht 
uitgeoefend op de zogenaamde „chris-
ten-humanisten"; de vereniging ademt 
kennelijk niet die sfeer om de christen- 

humanist zich er thuis te doen voelen. 
Misschien verandert dat ooit, bijvoor-
beeld door initiatieven uit de kring van 
religieus-humanisten, een groep waar 
wij in het HV weinig van horen, maar ik 
weet dat af en toe serieuze pogingen 
zijn gedaan om de religieuze dimensie 
in het humanisme nader voor het voet- 
licht te halen. 	Volgens Breuer 
zijn echter heel wat christen-humanis-
ten lid van Humanitas: „omdat zij iets 
voor het maatschappelijk welzijn van 
de medemens willen doen,. maar zich 
niet kunnen verenigen met de wijze 
waarop konfessionele maatschappelij-
ke dienstverleningen geschieden". 

Gelijke grondslagen 
Nu is Humanitas een humanistische 
vereniging met als hoofddoel: maat-
schappelijke dienstverlening op huma-
nistische grondslag. Het HV is evenzeer 
een humanistische vereniging, maar 
met een andere taakstelling: geestelij-
ke dienstverlening, op humanistische 
grondslag. Kerken kennen ook het on-
derscheid geestelijke/maatschappelij-
ke dienstverlening. In humanistenland 
bestaan daar dus twee afzonderlijke 
verenigingen voor, ieder dus met een 
duidelijk onderscheiden eigen taak. 
Maar met gelijke grondslagen. Toch 
kunnen christen-humanisten kennelijk 
beter bij Humanitas terecht dan bij het 
11V, als ik de heer Breuer goed heb be-
grepen. Waarom? 
Misschien omdat geestelijk werk niet 
gedaan kan worden zonder zich de 
grondslag daarvan voortdurend heel 
bewust te zijn. Maatschappelijke hulp 
is konkreter en vereist minder een kon-
tinu besef van de grondslag, op basis 
waarvan bijvoorbeeld boodschappen 
voor bejaarden worden gedaan. Je kunt 
zelfs vanuit heel verschillende levens-
overtuigingen tot dezelfde vormen van 
maatschappelijke 	dienstverlening 
komen. 
Maar bij geestelijke hulp gaat het altijd 
om zingevingsvragen: het begeleiden 
van personen en groepen bij hun le- 
vensvragen. Dan ontkom je er niet aan 
terug te grijpen op de levensovertui- 
ging, die immers de basis verschaft 
voor zicht op de eigen situatie, be-
staansverheldering. Dat is wezenlijk, 
zowel bij geestelijke verzorging als bij 
humanistisch 	vormingsonderwijs, 

raadswerk onder studenten, militairen, 
jongeren, bij geestelijke vormingsgroe-
pen en bij geestelijk georiënteerde ra-
dio- en televisieprogramma's. 

Heb uw naaste lief 
Een andere interesante bijdrage is van 
Marianne Wimmers, docente theorie 
van het geestelijk werk aan het HOI, het 
Humanistisch Opleidingsinstituut. 
Zij stelt dat christendom en humanisme 
elkaar slechts kunnen vinden, als ze 
zich samen richten op het heil van al-
len. Het fundament daartoe wordt in het 
christendom gegeven door het gebod 
„heb uw naaste lief als uzelf". In het 
humanisme ligt dit fundament bij het 
uitgangspunt: de mens als maat ne-
men. „Maar die mens ben ik niet zelf", 
verklaart Wimmers nader. „Wanneer 
humanisten ernst willen maken met 
hun streven de wereld te maken tot een 
plek waarin het goed te leven is voor 
alle mensen, dan is de mens die de 
maat aangeeft niet ikzelf of een of ande-
re machthebber, maar juist de zwakke-
re. In de woorden van Jezus: de minste 
mijner broeders." 

De raadsman Stef Kessels gaat in een 
volgende bijdrage in op de funktie van 
de levensbeschouwing en hij citeert in 
dat verband Bertrand Russell: „De men-
sen te leren hoe ze kunnen leven onder 
onzekerheid en toch zonder door onze-
kerheid te worden verlamd, is mis-
schien wel de belangrijkste taak die de 
filosofie kan vervullen." 
De bijbelse filosofie doet de zaak naar 
het oordeel van Kessels te gemakkelijk 
af door te stellen „Heb maar vertrou-
wen, ik (Jahweh) ben bij jullie". Het Hu-
manisme sluit nauwer aan bij Russells 
opmerking door de zoekende mens heel 
serieus te nemen. „Maar", voegt Kes-
sels er aan toe, „het heeft weinig woor-
den voor de onbegrepen diepten, zo u 
wilt de mystieke kant. Verder zal er nog 
heel wat theoretisch denkwerk moeten 
worden verricht om de humanistische 
uitgangspunten te verbinden met 
't heel konkrete samen-leven en maat-
schappelijk leven." 
Kollega-raadsman Wil Gerards gaat 
verder in op de fundamentele onzeker- 
heid die in het humanisme het vertrek-
punt is: Is er een zin of een doel van ons 
bestaan? „Dit is in mijn visie ook de 
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enige echte vraag die alle mensen ter 
wereld met elkaar gemeen hebben: Wat 
is de zin van het bestaan? (In mijn visie 
is het stellen van de gods-vraag dan 
ook geen echte vraag maar reeds een 
poging tot antwoord van sommige men-
sen). Naar onze mening is op deze vraag 
nergens en nooit een beslissend ant-
woord gegeven. Hierdoor zijn mensen 
op zichzelf aangewezen om een motive-
rende grond te bepalen voor het doen 
van keuzes en het nemen van beslis-
singen." 
Gerards levert kritiek op de arrogantie 
van dominee Compagner in het vorige 
nummer van Kernvraag. Deze dominee 
stelde dat een vast punt „extra nos" 
(„buiten ons") voor de mens voorwaarde 
is om waarlijk vrij te kunnen zijn, en dat 
punt zou zijn: voor het aangezicht van 
god. Gerards laat er geen misverstand 
over bestaan: hij kan zich allerminst in 
dit vrijheidsbeeld herkennen, „omdat 
in mijn „beleven van het leven" zich niet 
de behoefte voordoet aan een vast punt 
extra nos, dat onafhankelijk van men-
selijke invloed een voor eeuwig en voor 
allen geldig beeld van humaniteit heeft 
vastgesteld. In de humanistische visie 
vermag de mens het zelf zin en beteke-
nis te verschaffen aan het leven; door 
beslissingen te nemen en keuzes te 
doen bestemt hij zelf een bestaan, dat 
de zin in zichzelf draagt." 
Gerards kan het eventuele bestaan van 
een vast punt „extra nos" niet aan-
vaarden: „Immers, alle weten is mense-
lijk weten en dat wat we de werkelijk-
heid noemen is niets dan geïnterpre-
teerde werkelijkheid; er bestaat geen 
andere dan geïnterpreteerde werkelijk- 
heid." 
Ook Rob Tielman maakt daar in zijn 

bijdrage een opmerking over: „Wezen-
lijk voor het humanisme is niet het 
atheïsme, maar het uitgangspunt dat 

los van de vraag wat er „extra nos" zou 
mogen bestaan, wij als mensen zélf ver-

antwoordelijk zijn voor wat wij van ons 
bestaan maken of niet maken". 
Naast de bijdragen van humanistische 
zijde komen maar liefst drie Jezuïeten 
aan 't woord.  Allereerst J. Weitjens, die 
zich nogal schamper uitlaat over het 
humanisme: „Het is mij tot nog toe nooit 
gelukt te achterhalen, wat er bij het hu-
manisme nu  precies achter zit. Ik krijg 
gesprekken over politieke keuzes, die ik 
herken maar ook vanuit mijn gelovige 
inspiratie kan maken. Men komt op 
voor humane  waarden, die ik als evan-
gelisch herken.  Men kan bondgenoot 
zijn in een konkrete aktie. Ik neem de 
konkrete inzet voor mensen waar, en 
het konkrete  falen van mensen in hun 
idealen,  evenzeer als ik die in mijn kerk 
waarneem. Maar wat willen de huma-
nisten nou verder ( ...). 
Mijn vraag is: is humanistische vor-
ming iets anders dan datgene wat nor-
maal al tot goed basisonderwijs be-
hoort: verruiming  van de geest, aan-
dacht voor de menselijke waarden van 
openheid,  solidariteit, creativiteit -, in-
oefenen van vaardigheden op relatio-
neel vlak, openheid voor de maat-
schappelijke werkelijkheid?" 
De bijbel verschaft volgens Weitjens 
een kader om de katechese  inhoud te 
geven. Maar wat heeft het humanis- 

tisch vormingsonderwijs nu, aldus de 
priester. En waarom moet dat hvo als-
maar zo afgeven op anderen, vraagt hij, 
ongegrepen. „Dan maar liever geeste-
lijk dakloos!", is zelfs Weitjens' konklu-
sie. „Waar het hun zelf om gaat blijkt 
een aantal dingen te zijn die ik net zo 
voorsta", schrijft hij even verderop. En 
dus is het humanisme „overbodig". 
Ziekenpastor Zwetsloot is nog nega-
tiever over het humanisme: „Met waar-
dering voor alles wat op vele plaatsen 
vanuit een humanistische levensbe-
schouwing aan de lijdende medemens 
aan hulp wordt geboden, voel ik toch 
een tekort, ja bijna een onrecht, aan 
mensen aangedaan. De humanist gaat 
uit van een mensbeeld, waarin de reli-
gieuze, godsdienstige dimensie buiten 
haakjes wordt gezet. God bestaat niet 
of speelt geen rol in de menselijke con-
ditie. ( ...). Maar doen we de mens wel 
recht, als we een wezenlijke component 
van zijn bestaan, zijn relatie tot het ab-
solute, tot de Oorsprong en het Einde uit 
ons blikveld houden? Verklein je de 
mens niet, als je hem/haar van zijn/haar 
Oorsprong afsnijdt? Mag je zomaar bui-
ten beschouwing laten, wat in de mens 
als diepste vraag verborgen ligt en aan  

het licht wil komen: Waar kom ik van-
daan? Wie ben ik? Waar ga ik heen? 
(....). Daarom moet ik bij geestelijke 
hulpverlening God ter sprake brengen, 
liever nog: aan het woord laten komen. 
( ...). Als je dus God bewust buiten be-
schouwing laat, ontneem je de mens de 
vreugde om de dank voor je bestaan 
aan het goede adres uit te zeggen. Als je 
God niet noemen wilt bij de noodlijden-
de mens, verzuim je hem of haar te wij-
zen op een bron van levenskracht die de 
zwaarste krisis kan helpen overwin-
nen. Als je God buiten beschouwing 
laat, ontneem je de mens de blik over de 
dood heen en stuur je hem op weg om 
tegen een blinde muur te pletter te 
lopen." 
Eindoordeel van pater Zwetsloot is even 
duidelijk als verbijsterend: de hulp van 
de humanist aan een mens in nood „is 
niet ten volle de geestelijke hulp die de 
mens ten diepste nodig heeft". 

Bert Boelaars 

"Kernvraag" is een uitgave van de 
christelijke geestelijke verzorging bij 
de krijgsmacht. U kunt het nummer 
aanvragen bij het buro Hoofdraads-
man, Postbus 20703, 2500 ES Den Haag. 



SPgCkiii KRIIA! 

In dit nummer van de Huma-
nist vindt u een speciale Zim- 
babwekrant bijgesloten. Het 
is een eenmalige, gratis uit- 
gave met een totale oplage 
van honderdduizend. De krant 
wordt tegelijkertijd meege- 
stuurd met verscheidene bla- 
den. Het is dus mogelijk dat u 
de Zimbabwe Koerier meerde- 
re malen in de bus krijgt. Mis-
schien kunt u iemand anders 
blij maken met het extra 
exemplaar. 
De krant verschijnt in het ka-
der van een landelijke cam- 
pagne rond Zimbabwe. De ini-
tiatiefnemers zijn HIVOS, 
HOM, Humanitas en Huma-
nistisch Verbond. 
Zij kozen Zimbabwe uit als 
voorbeeld van een land dat 
zich tracht te ontworstelen 
aan de spiraal van armoede 
en onderontwikkeling in een 
regio vol honger, geweld en 
oorlog. Zimbabwe staat voor-
aan in de frontlinie van het ge-
vecht tegen het apartheidsre-
gime in Zuid-Afrika. Zimbab-
we's bevolking verdient steun 
bij haar ontwikkeling, bij haar 
streven om echt onafhankelijk 
te worden en een menswaar-
dig bestaan voor ieder moge-
lijk te maken. 
Via tal van aktiviteiten willen 
de organisatoren van de Zim-
babwe-campagne laten zien 
hoe Zimbabwanen werken 
aan de ontwikkeling van hun 
land en wat daarin de proble-
men en suksessen zijn. In ver-
schillende plaatsen worden 
informatie-avonden georga-
niseerd. Groepen, organisa-
ties en gemeenten „adopte-
ren" projekten in Zimbabwe, 
en via HIVOS en HOM is er 
informatie-materiaal beschik-
baar zoals een brochure, een 
fototentoonstelling, dia's en 
films. 
Méér informatie over moge-
lijkheden tot deelname aan 
aktiviteiten, over door HIVOS 
gesteunde projekten in Zim-
babwe of over het werk van 
HIVOS en HOM in het alge-
meen is verkrijgbaar bij on-
derstaande adressen: HIVOS, 
Raamweg 16, 2596 HL Den 
Haag, tel. 070-636907. HOM, 
Oudkerkhof 11, Postbus 114, 
3500 AC Utrecht, 030-318145. 
U kunt ook de bon op de ach-
terpagina van de krant ge-
bruiken. 

16 Humanist maart 1987 
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EVER ZIMBABWE 



Ik loop door het Stedelijk Museum 
en bekijk de tentoonstelling van Lu-
cebert, dichter, schilder, tekenaar 
en ik voel me goed. Ik voel me zelfs 
beter worden. 
Toch zijn er verschillende dingen 
die me dwarszitten; ik ben niet in 
staat een bepaalde gewaarwording 
te beschrijven; er is onmacht om 
een bepaald esthetisch gevoel in te 
ruilen voor woorden, maar er is ook 
iets anders... 
Ik zoek in het Museum van mijn 
geest koortsachtig alle zalen af 
naar een bepaald gedicht van Luce-
bert. Ik zie het voor me: de drie stuk-
ken waaruit het bestaat, ik herinner 
me ook enkele woorden... Stilte . . . 
spatie . . .natie . . .duisternis . . .dui-
zelig . . .roffels . . .revolvers . . . 
Ik kan het niet vinden, hoe naarstig 
ik ook zoek, maar het is of juist die 
onmacht van mijn taal en dat on-
vindbare gedicht me in die betere 
stemming brengen. 
Herken ik iets van dat gedicht in de 
schilderijen van Lucebert? 
Jazeker; ik zie verborgen rijmen in 
z'n kleuren en z'n merkwaardige fi-
guren; ik zie in die lijnen en die ei-
genaardige figuren Lucebert aan 
het werk; het genoegen voel ik 
waarmee hij aan de arbeid moet 
zijn gegaan, en ik onderga telkens 
opnieuw die sensatie dat ik begrijp, 
maar dat hij ongrijpbaar blijft. Voor 
mezelf probeer ik te vangen wat me 
boeit, maar het lukt me niet. Elk 
woord wordt waardeloos. 
Mooi! Schitterend! Schreeuwend! -
het zegt niets! Het is ook niet waar! 
Begaan! Fraai! Gaaf! - het doodt 
meteen wat je ziet. Harmonie, juist 
door het doorbreken ervan. Kon-
trasten die elkaar versterken en 
verzwakken - de paradoxen lachen 
elkaar uit, en wat ik werkelijk voel 
valt door de mazen van het net. 
Toch irriteert die onmacht niet. 
En dat ik dat gedicht niet kan vin-
den, is ook niet erg. 
Geketende kreet . . .stilte . . .stilte-
. . .herinneringen . . .praten ...Er 
komt steeds meer los en naar boven 
drijven, maar het gaat meteen met 
de stroom mee en is niet meer te 
achterhalen. 

Ik bekijk de kleine tekeningetjes van 
Lucebert die zijn verzamelaar Groenen-
dijk met liefde heeft gekoesterd. 
Dat handschrift dat een tekening is. 
Die tekeningen... zijn handschrift. 
Wat gaaf, wat mooi, wat schitterend, 
maar hoe ik ook hengel, ik vang niets. 
Ik zie twee oudere mensen lang naar 
een schilderij staren. Ze praten. Kennen 
zij het geheim? Ik luister af: „ ... vond je 
het gek, ja, ik ook... ik vond het ook 
gek, maar fraai, en toen zei ik: Willem, 
zei ik, ik zeg Willem, het is veel te con-
creet, het moet abstracter, weet je wel, 
zoals hier, ik zeg: Willem ... veel te figu-
ratief, zei ik..." 
De man gebruikt z'n handen of hij iets 
weg wil vegen; de vrouw knikt. Ook zij 
begrijpt. Maar ik kom er niet verder 
mee. 

Wat is het waarom ik zo graag in deze 
zalen verblijf? Waarom werkt mijn 
geest zo koortsachtig om dat gedicht te 
vinden? Waarom is mijn humeur zo 
goed? 
Ongetwijfeld ben ik een romanticus -
en ik heb een tamelijk romantisch beeld 
van Lucebert, want steeds keert terug 
dat beeld van Lucebert aan het werk; ik 
zie hem voor mijn geestesoog schilde-
ren, dichten, tekenen... Het is of ik zijn 
atelier kan zien; de doeken die hij op de 
ezel heeft staan; ik kan ook in zijn noti-
tieboeken kijken, in zijn kladblokken, ik 
zie hem schetsen, veel schetsen, iets 
trachten te vatten wat maar niet komt -
en dan opeens is het er. 
Dat is een romantisch beeld, ik weet 
het, maar daar geniet ik van; het is pret- 

tig om dat in mijn geest te herhalen. 
Vind ik wat ik hier zie allemaal even 
mooi? 
Nee. Vind ik het lelijk? Soms. Maar wat 
is mijn eindoordeel? Er schiet mij een 
jongensterm te binnen: ik vind het 
machtig! Ik sta even stil bij dat woord. 
Wanneer gebruikte ik dat vroeger? Ik 
herinner me dat de concierge eens bij 
ons de klas binnenkwam en zei: „Jonge-
lui, het hoofd der school, mijnheer Vis-
ser, heeft gezegd dat jullie morgen alle-
maal naar het NINT-Museum mogen, 
daar kan je zien hoe een telefoon werkt 
en een seinapparaat." Ik zat toen in de 
vierde van de Lagere School en ik vond 
dat machtig. Eindelijk zou ik weten hoe 
Bell de telefoon had ontworpen. Ik had 
daar al eens een boekje over gelezen.  
Maar wat had dat van toen met nu te 
maken? Machtig - zou ik er macht over 
krijgen? Zou het dat zijn? Nee, want hoe 
een telefoon werkelijk werkte (zodat ik 
het kon namaken) leerde ik niet van dat 
bezoek. Maar toch... ik begreep het 
meer - en zodoende had ik er misschien 
toch meer macht over dan voorheen. 
Maar wat had ik daar nu aan, hier in het 
Stedelijk, bijna dertig jaar later. 

Ik heb Lucebert vroeger zeer bewon-
derd. Maar op een gegeven moment, 
zo'n tien, twaalf jaar geleden, vond ik 
zijn gedichten opeens duister en onbe-
grijpelijk. Dat kwam omdat ik toen les 
had van een man die konstant meldde 
„dat hij Lucebert zo goed begreep". Hij 
las dan een gedicht voor, en haalde 
daar dingen uit die ik nog niet had ge-
zien. Dat irriteerde. 

Lucebert: Watching the match (1952) 

DE MACHTIGE EIGEN WIJS 
KUNSTENAAR LUCEBERT 
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oor Theodor Holman 
Waar hield die Lucebert zich mee be-
zig? Vroeger vond ik hem mooi om z'n 
vreemde woorden en omdat ik het een 
rare man vond. Mijn ouders hadden wel 
eens over hem verteld en mijn zuster 
was weg van zijn gedichten. Ik reali-
seerde me dat ik eigenlijk een meeloper 
was, en dat ik zijn gedichten daarom 
niet meer mooi vond. Jarenlang heb ik 
Lucebert niet meer gelezen. Maar vijf 
jaar geleden, in Berlijn waar ik met mijn 
vriend Vic was, kwamen we opeens een 
dichtbundel van hem tegen die in het 
Duits was vertaald. Omdat ik niets te 
lezen had, bekeek ik die verzen. Zelfs in 
het Duits was het mooi. 
Thuis haalde ik de oorspronkelijke Ne-
derlandse tekst erbij - en ik was weer 
verslaafd aan Lucebert. 
Vooral dat ene gedicht vond ik zo mooi-
dat ik me in het Stedelijk tevergeefs pro-
beerde te herinneren. Wat hij met taal 
deed vond ik schitterend. Z'n grammati-
ka was zo eigen - en juist dat eigene 
had ik vroeger verward met onduide-
lijkheid. 
Lucebert had onmiskenbaar een eigen 
stijl. Een eigen woordkeus, een eigen 
kompositie. Wat het eigene was, was 
zijn eigenwijsheid - een eigenschap die 
ik in kunstenaars mateloos bewonder. 
Eigenwijsheid. Verdomme, dat zag ik 
nu ook in die schilderijen. Die eigen 
toon. Humor ook. Zeker. Nee, niet in dat 
gedicht dat ik zoek, maar wel, mis-
schien meer nog dan in zijn gedichten, 
in de schilderijen die ik zag; die omtrek-
ken van karikaturale koppen, van kei-
zers, pausen, en paupers, maar die 
nooit echte karikaturen zijn. 
Waarom vond ik dat zo machtig om te 
zien? 

Ik geloof dat het antwoord in wezen 
simpel is. 
Ik vond en vind het machtig om zo'n 
kompleet kunstenaar te zien. Iemand 
die een volstrekt eigen wereld heeft ge-
schapen, met eigen beelden en eigen 
woorden. Vooral in die woorden ga ik 
me steeds meer herkennen. Dus herken 
ik mezelf ook steeds meer. 
Het is een mooie tuin die Lucebert heeft 
gemaakt. (Nee, ik zal nu geen woord-
spelerige opmerkingen maken over zijn 
stijlbloemen.) Wat me daarin boeit, is 
niet in woorden te vatten. Je kan hoog-
stens aangeven wat datgene is, waarin 
je jezelf herkent. 
En toen ik me dat had gerealiseerd, wist 
ik waarom ik het zo prettig vond om 
deze tentoonstelling te bezichtigen: Ik 
kreeg zin in mezelf! Ik kreeg zin in zelf 
werken. Zelf weer eens een mooi ver-
haal te maken, of een mooi gedicht, of 
een mooie tekening. Zin om ook de din- 

Lucebert: Zonder titel (1964) 

gen eens anders te gaan bekijken. 
Het werkte enthousiasmerend - een 
term die niets zegt over de schilderijen, 
hoogstens over de gevolgen van het be-
kijken ervan. 

gebied 

Stilte van spatie tussen de lichamen 
natie van duisternis en licht 
de mens is om te dromen 
boos en duizelig 

het weerloze spreken der kinderen 
de geketende kreet van de kinderen 
het verlaat ons niet in stilte 
in het herinneringen praten  

Ik nam in het Museum nog een kop kof-
fie en ging naar huis. Wat was dat ge-
dicht dat ik zocht? Ik bladerde Lucebert 
door en zag het opeens op pagina 41 van 
de bundel Triangel staan. 

A 

of de roffels der revolvers 
of de foltering van mistende vingers 
ons ook mild maakt of hindert 
achter dit of deze is geen leven 
dan tussen lichaam en lichaam te 
liggen 
er te breken of er te beven. 
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LEVE itr ,AAR VAN DE wouw 

TI ELIVIAN HOOGLERAAR 

Met ingang van 1 september is 
Rob Tielman door de Stichting 
Socrates benoemd tot bijzon-
der hoogleraar in de Sociale 
en Culturele Aspecten van het 
Humanisme aan de Faculteit 
der Sociale Wetenschappen 
van 	de 	Rijksuniversiteit 
Utrecht. Hij is de opvolger van 
prof. Wichers, die in 1985 met 
emiritaat ging. De inaugurele 
rede zal plaatsvinden op 
woensdag 4 november om 
16.15 uur in de aula van de 
Rijksuniversiteit. 
Het is de derde bijzondere 

leerstoel vanwege de Stich-
ting Socrates, die Rob 
Tielman in september zal 
gaan bezetten. In Delft is Wim 
van Dooren werkzaam en in 
Leiden Marcel Fresco. Bij de 
andere universiteiten in Ne-

derland zijn in het verleden 
door de Stichting Socrates ook 
procedures gestart om tot de 
vestiging van zo'n leerstoel te 
komen. Van deze - en altijd 
zeer lange - procedures is die 
in Wageningen het verst ge-
vorderd. 

Elke eerste woensdag van de maand is 
er in het Erasmushuis in Utrecht de 
vrouwensoos. Hiermee wordt aan hu-
manistisch denkende vrouwen een plek 
geboden waar zij elkaar kunnen ont-
moeten. Acht tot twintig bezoeksters 
maakten daar het afgelopen jaar ge-
bruik van. Zij konden meedoen aan een 
gevarieerd aanbod van aktiviteiten. 
Maar centraal staan de onderlinge kon-
takten. Ook dit jaar is er weer elke eer-
ste woensdag van de maand vrouwen-
soos op het Oudkerkhof 11 in Utrecht. 
Aanvang: 20.00 uur. 

► Dit gedicht, dat hier nu overzichtelijk 
naast me ligt nu ik het overtik, was wat 
ik zocht. Ik herken in de taal weer het 
handschrift, en in de beelden zie ik 
weer de tekeningen. De onmacht om te 
beschrijven wat ik zag blijft, maar het 
hindert niet. 
Dit gedicht dat ik weer uit de mijn heb 
kunnen losbikken, is door de bewerking 
van het museumbezoek, het oog in oog 
staan met de schilderijen en tekenin-
gen van Lucebert als diamant voor mij 
opnieuw in waarde gestegen. En hier, 
aan iets dat in taal is gegoten, heb ik 
wellicht meer houvast om te beschrij-
ven wat ik nu precies herken. 
Die eerste zin: spatie tussen lichamen 
en de stilte... dat kan ik mooi navoelen, 
nu ik dit stuk tik. Dan dat binnenrijm: 
spatie/natie van duisternis en licht. Li-
chamen die als een natie worden be-
schouwd: een prachtig beeld, gegeven 
door een mooi rijm en rijker gemaakt 
door dat duisternis en licht. Het land-
schap is in één lijn neergezet. De mens 
is om te dromen/boos en duizelig... De 
metafoor mens, lichaam en land is al in 
twee regels duidelijk geworden en dat 
dat mens, dat land onmogelijk kan dro- 
men omdat het daarvoor te boos en te 
duizelig is, heeft hier een schitterende 
suggestieve werking. Dit gedicht is ge- 
maakt in 1957. Twaalf jaar na de oorlog 
- en midden in de koude oorlog die een 
bijna voortdurende mystieke dreiging 
inhield. 
Toch is dit gedicht niet gedateerd -
maar kennis omtrent die tijd geeft er 
wel een bijzondere meerwaarde aan. 
De rest van dit gedicht, in dit licht ge-
zien, vind ik daarom bijzonder sterk. 
Maar ook zonder dat besef, blijft het 
overeind staan. Telkens kan ik geboeid 
raken door die „tekeningen": die geke-
tende kreet van die kinderen ... dat her-
inneringen praten. De eigenaardige 
woordvolgorde, die knoop in de taal 
werkt hier als een strop, vooral als je 
leest wat het vervolg is: ...de roffels 
der revolvers en daarna die foltering 
van mistende vingers ... het rijmt en al-
litereert. Die mistende vingers is nog 
een ogenblik ingewikkeld, maar het ge-
noegen schuilt ook in het duiden ervan. 
Nee, ik ga het hele gedicht niet verkla-
ren - daarvoor is het te mooi. En ook 
hiervoor geldt de wet dat alles wat ik 
erover zeg ontkracht wat het werkelijk 
betekent. Afghanistan Vrouwensoos Utrecht 
Voor mij is opvallend hoe kompleet Lu-
cebert is met het scheppen van zijn we-
reld. Hoe de grammatika van de taal 
gebruikt is in de schilderijen en zijn te-
keningen. 
Dat zien en voelen, dat meemaken 
windt op. Daarvan krijg je zin om te 
zeggen wat je zelf te zeggen hebt. Maar 
niet nadat je je hoed hebt afgenomen en 
licht hebt gebogen voor zoveel vakman-
schap. 
Ik weet opeens weer wat ik wil en waar 
het om gaat: Lucebert loopt door het Ste-
delijk Museum en bekijkt de tentoon-
stelling van..., dichter, schilder en te-
kenaar en hij voelt zich goed. Hij voelt 
zich zelfs steeds beter worden. 

De tentoonstelling duurt nog tot 15 
maart. 

Pax Christi en het Komité Afghanistan 
Vrij organiseren op zaterdag 14 maart 
van 10.30 tot 17.00 uur een Af ghanistan-
manif estatie. Doel is inzicht te geven 
over de ontwikkelingen in en achter-
gronden van dit land. Er zullen inleidin-
gen worden gehouden over de rol van 
de Islam, de Kultuur, en over de recente 
gebeurtenissen. 
Ook de rol van de vredesbeweging zal 
ter diskussie staan. Een politiek forum 
zal de dag besluiten. Hiervoor zijn de 
fraktieleiders van VVD, CDA, PvdA en 
D66 uit de Tweede Kamer uitgenodigd. 
Parallel aan het programma zijn er en-
kele dokumentaires te bekijken, is er 
een informatiemarkt en worden Af-
ghaanse dansen en muziek uitgevoerd. 
Plaats: Koninklijk Instituur voor de Tro-
pen, Mauritskade 63, Amsterdam. 

20 Humanist maart 1987 



„Ik wil mijn kinderen recht in de 
ogen kunnen zien als deze barbarij 
voorbij is. Wie weet wat er gaande 
is en dan toch zwijgt, is medeschul-
dig." Gedecideerd vertelt de Chi-
leense chirurg Pedro Castillo wat 
hem bewoog toen hij drie jaar gele-
den de eerste voorzitter van de Chi-
leense Commissie tegen foltering 
werd. Begin februari kwam hij voor 
vier dagen naar Nederland. Te gast 
bij het HOM, het Humanistisch 
Overleg Mensenrechten en HIVOS, 
het Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelingssamenwerking, dat 
sinds 1983 het werk van de Commis-
sie financieel steunt. Vier dagen 
die te kort waren voor het overladen 
programma van kontakten met jour-
nalisten, kollega-medici, landge-
noten in ballingschap en solidari-
teitsgroepen. „Nu ben ik eens in 
Amsterdam en nog nauwelijks tijd 
een museum te bezoeken", verzucht 
de zestigjarige arts. 

Op weg  naar een ontmoeting met Chi-
leense ballingen in het C. C.C. , het cen-
trum, voor Latijnsamerikaanse kultuur, 
lopen we door een zonnig maar verijsd 
Amsterdam. De rondvaarten beuken 
zich door de schotsen in de Amstel. Bin-
nen 48 uur een overgang van veertig 
graden, want in Chili's hoofdstad San-
tiago is het nu volop zomer. De kou her-
innert Castillo aan zijn ballingoord in 
het uiterste zuiden van Chili. „In 1985 
verbanden de autoriteiten mij naar Me-
linka, een klein visserseiland. Het is er 
extreem koud. We hadden geen kontakt 
met de buitenwereld; er waren geen 
voorzieningen, er was geen sanitair, 
niets. Na twintig dagen lieten ze me 
vrij, zonder tekst of uitleg." 

Voortdurende dreiging 
Het was de eerste maar niet de laatste 
keer dat Castillo zelf het slachtoffer 
werd van juridische willekeur. Dit jaar 
nog lichtte de politie hem samen met 
tien andere oppositieleiders van zijn 
bed. Dat gebeurde in de nacht na de 
mislukte aanslag op Pinochet. Dezelfde 
nacht waarin een journalist en ver-
scheidene vakbondsmensen werden 
doodgeschoten. „Dat maakte het extra 
angstig voor mijn familie", vertelt hij. 
De terreur was onbeschrijflijk, maar ik 
had nog het geluk door gewone politie 
meegenomen te worden en niet door de 
CNI, de geheime politie." Internationa-
le druk en protesten van onder meer het  

Chileense College van Artsen (waar-
van hij bestuurlid is) bewerkstelligden 
zijn vrijlating. Ook nu kreeg hij niet te 
horen waarom hij was opgepakt. „Je 
leert leven met terreur", vertelt Castil-
lo. Ook zijn kollega-bestuurders in de 
Commissie tegen foltering en in het art-
sengenootschap leven onder een voort-
durende dreiging. Hij noemt het voor-
beeld van de acteur en regisseur Para-
da, lid van de Commissie. Diens zoon 
José werd op 30 maart 1985 in een wei-
land buiten Santiago gevonden samen 
met twee andere mensenrechtenakti-
visten. Hun hals was doorgesneden. 
Van de veertien schuldigen aan deze 
brute moorden zijn allen op één na weer 
vrijgelaten. 

Ballingen terug 
„Misbruik van theaterlijke macht" is de 
leus die één van de vele blinde muren 
van de Amsterdamse Stopera siert. La-
chend hoort Castillo de vertaling aan. 
„Toneelspel, daar zijn de Chileense 
machthebbers meester in. Vroeger kon-
den we in Chili trots zijn op demokrati- 
sche instituties, op een onafhankelijke 
rechtelijke macht. Nu hebben de mili-
tairen de rechtspraak nagenoeg over- 
genomen. Legerofficieren zijn tot offi-
cier van justitie benoemd. De procu-
reur-generaal maakt van elk proces een 
showstuk in zijn strijd tegen het „inter-
nationaal terrorisme". 
In de laatste maanden na de aanslag op 
Pinochet is de situatie verder verer-
gerd. Er komen weer meer berichte 
over martelingen binnen. „De geheims 
politie maakt van steeds verfijnder 
martelmethodes gebruik. Artsen wor-
den ingeschakeld om de folteringen te 
begeleiden. Dan blijven minder sporen 
achter. Binnen het Artsencollege heb-
ben we nu een nieuwe beroepscode, die 
het mogelijk maakt dergelijke „artsen" 
te royeren. Dat is inmiddels in een aan-
tal gevallen gebeurd." 

Ook de liberaliseringsmaatregelen die 
Pinochet met het oog op het komende 
bezoek van de paus aan Chili, heeft 
aangekondigd noemt Castillo een far-
ce. „Dat zijn cosmetische maatregelen. 
De junta wil internationaal haar image 
oppoetsen met het afschaffen van de 
noodtoestand en een zogenaamde ver-
ruimde mogelijkheid voor ballingen om 
terug te keren. Maar op de lijst van bal-
lingen die het land weer in mogen, 
staan mensen die al lang in Chili terug 
zijn, wetenschappers die een baan in 
buitenland hebben en zelfs gewone 
misdadigers van wie we niet weten 
waar ze zitten. Nieuw is wel dat fami-
lies uiteengetrokken worden. De moe-
der mag wel terug, maar vader en kind 
niet bijvoorbeeld." 
We bereiken het kleine zaaltje van het 
CCC. Daar wachten ruim veertig Chi-
leense ballingen op hem, op nieuws 
over Chili uit de eerste hand. Leunend 
op een tafel begint Castillo zijn verslag. 
Ook deze middag zal het museum er bij 
inschieten. 

Eric Oostrijk 
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Vrouwen bijeen op het internationale kongres in Nairobi in 1985 

IS ER EEN NIEUW 'WIM 
Zwarten en witten. Vrouwen en mannen. Armen en rijken. 
Tegenstellingen in een samenleving die gepaard gaan met verschillende 
vormen van onderdrukking. De wetenschap heeft deze achtereenvolgens 
benoemd als racisme, seksisme en klassisme. De verschillende vormen 
van onderdrukking zijn echter wel van elkaar te onderscheiden, maar niet 
te scheiden. Zo hebben vrouwen hun sekse gemeenschappelijk, maar 
onderling bestaan er grote verschillen en ook tegenstellingen tussen bij-
voorbeeld lesbische en heterovrouwen, tussen moeders en niet-moeders, 
tussen vrouwen die alleen wonen en vrouwen met een gezin. En daar 
doorheen spelen dan ook weer verschillen in klasse-achtergronden en in 
etnische afkomst. 
Naarmate de verschillen en tegenstellingen tussen vrouwen onderling 
meer voor het voetlicht komen, wordt het vaak gebruikte -wij-vrouwen" 
problematischer. Want wie zijn die „wij?" 
Rond dit thema organiseert de vrouwengroep van het Humanistisch Ver-
bond op 14 maart een speciale dag. Belangrijk onderdeel is de inleiding 
die Anja Meulenbelt zal houden aan de hand van haar nieuwe boek „De 
ziekte bestrijden, niet de patiënt". 

In het boek analyseert Anja Meulenbelt 
de drie grote vormen van onderdruk-
king - seksisme, racisme en klassisme 
- en de komplexe wijze waarop ze met 
elkaar zijn verweven. Vooral dat laatste 
punt maakt het boek interessant. Er be-
staat veel materiaal over vrouwenon-
derdrukking, over racisme en antisemi-
tisme, over het klassesysteem waarin 
we leven en de gevolgen ervan. Maar 
vrijwel altijd gaat het dan over één 
vorm van onderdrukking. De overeen-
komsten en verbindingen tussen de ver-
schillende vormen is een onontgonnen 
gebied in de wetenschap. 
De nadruk van het boek ligt op het 
vraagstuk van socialisatie: hoe zijn we 
geworden wat we zijn. Aan de hand van 
veel konkrete ervaringen uit haar on-
derwijspraktijk werkt Meulenbelt deze 
vraag uit. Een beperking daarbij is dat 
zij vooral ingaat op de invloed die sekse 

etnische afkomst en klasse-achter-
grond uitoefenen op onze socialisatie. 
Maar er zijn natuurlijk meer faktoren 
die ons vormen tot wat we zijn. Bijvoor-
beeld de invloed die religie op mensen 
kan hebben. Of de politieke kleur bin-
nen een gezin. Of het samenlevingsver-
band waarin mensen opgroeien. Anja 
Meulenbelt is zich bewust van deze be-
perking, maar omdat het allemaal al zo 
ingewikkeld is, laat zij andere faktoren 
verder buiten beschouwing. 

Onderdrukking 
In het eerste hoofdstuk bespreekt Anja 
Meulenbelt de relatie tussen onder-
drukking en socialisatie. 
Onderdrukking is een beladen term. 
Sommige mensen gebruiken het woord 
te pas en te onpas en het wordt geasso-
cieerd met machteloze slachtoffers en 
komplotten om mensen onder de duim 
te houden. Toch kiest Meulenbelt be-
wust voor het gebruik van dit woord. 
Andere termen als diskriminatie, voor-
oordelen en achterstand dekken niet  

werken als de leden van een sollicita-
tiekommissie zich niet bewust zijn van 
hun eigen vooroordelen. Of niet zien 
dat de normen die ze bij de selektie han-
teren in het nadeel kunnen werken van 
bepaalde groepen mensen. 
In het socialisatieproces verinnerlijken 
mensen de verschillende vormen van 
onderdrukking door het aanleren van 
vooroordelen. Gelijkertijd met bijvoor-
beeld het verwerven van een sekse-
identiteit („ik ben een vrouw" of „ik ben 
een man") leren mensen ook seksisme 
aan. Voor de onderdrukte groep heet 
dat dan geïnternaliseerde onderdruk-
king, voor de dominante groep geïnter-
naliseerde overheersing. In ieder mens 
lopen de verschillende vormen van on-
derdrukking door elkaar heen. Met heel 
verwarrende effekten, want bijna 
niemand is alleen een optelsom van on-
derdrukkingen. Een homoseksuele 
zwarte man bijvoorbeeld wordt aan de 
ene kant onderdrukt op zijn homo- en 
zwartzijn, maar aan de andere kant 
neemt hij ten opzichte van vrouwen een 
dominante positie in. En het is ook niet 
simpel een optellen en aftrekken van de 
verschillende vormen van onderdruk-
kingen. 

Werksters 
In de volgende hoofdstukken van het 
boek werkt Anja Meulenbelt deze pro-
blematiek verder uit en maakt zij een 
eerste analyse van de wijze waarop 
seksisme, klassisme, racisme en anti-
semitisme door elkaar heen plaatsvin- 

precies wat met onderdrukking wordt 
bedoeld: een systeem van maatschap-
pelijke ongelijkheid, waarbij sprake is 
van een aantoonbare dominantie van 
één groep mensen over een andere. 
Meulenbelt voegt daar nog iets belang-
rijks aan toe, namelijk dat het systeem 
zo wérkt, ook als het niet per se zo is 
bedoeld. Volgens haar heeft een onder-
drukkend systeem de neiging om zich-
zelf in stand te houden. Ook als er nau-
welijks mensen zijn aan te wijzen die 
dat bewust willen. Ze geeft een mooi 
voorbeeld uit de praktijk. Bij sollicita-
ties hoeft geen sprake te zijn van de 
bedoeling om vrouwen of mensen van 
kleur uit te sluiten. Maar het kan wel zo 
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wzicoR DE WITTE DIE WIL WETEN 
HOE ZE MIJN VRIENDIN KAN ZIJN 

Het eerste wat je moet doen is vergeten dat ik zwart ben. 
Ten tweede: nooit vergeten dat ik zwart ben. 

Het is leuk als je Aretha Franklin mooi vindt, maar zet haar niet elke 
keer op als ik langs kom. En als je liever Beethoven speelt - je hoeft 
me zijn levensgeschiedenis niet te vertellen. Ik kreeg dezelfde 
muzieklessen als jij. 

Eet Surinaams als je dat lekker vindt, maar verwacht niet dat ik je 
meeneem naar de restaurants of dat ik het voor je kook. 

En als een zwarte je beledigt, je overvalt, je zuster verkracht, jou 
verkracht, van je steelt of gewoon een klootzak is - alsjeblieft, bied 
me niet je excuses aan omdat je zijn kop in zou willen slaan. Of ik zou 
denken dat je niet goed bij je hoofd bent. 

En als je echt denkt dat zwarten beter kunnen vrijen dan witten -zeg 
het me niet. Of ik zou gaan denken dat ik me beter kan laten betalen 
voor mijn diensten. 

Met andere woorden - als je echt mijn vriendin wilt zijn - maak erniet 
zo n werk van. Ik ben lui, weet je wel? 

Pat Parker 

ROUWEN' MOGELIJK? 
den. Gezien het onderwerp van de HV-
Vrouwendag zal ik mij beperken tot de 
betekenis van haar analyse voor de 
vrouwenbeweging. 
In de vrouwenbeweging is lange tijd 
geen oog geweest voor de verschillen 
en tegenstellingen tussen vrouwen on-
derling. Het „wij -vrouwen" stond voor-
op. Anja Meulenbelt schrijft daarover: 
„Zeker waren er ook momenten van ver-
warring, van het gevoel dat er iets niet 
helemaal in orde was, in die eerste ja-
ren van euforie. Bijvoorbeeld toen ik 
verzeild was geraakt in een groep vrou-
wen die met elkaar praatten over hun 
verhouding tot hun werksters, en het tot 
me doordrong dat de werksters, ook 
vrouwen, er niet bij waren. Menings-
verschillen tijdens diskussies hoe bui-
tenlandse vrouwen, Turkse, Marok-
kaanse, meer bij de vrouwenbeweging 
betrokken konden worden. Hoe krijgen 
we ze naar het vrouwenhuis, werd er 
gezegd. Ze." 
In de jaren '70 was het gros van de vrou-
wen uit de vrouwenbeweging wit en af-
komstig uit de (hogere) middenklasse. 
Men stond er niet bij stil dat de eisen die 
gesteld werden en de belangen die wer-
den nagestreefd wel eens specifiek die 
van witte, middleclass-vrouwen kon-
den zijn. Vrouwen die dat aanvochten, 
werd verweten aan een vals bewustzijn 
te lijden. Maar vrouwen hebben niet al-
tijd dezelfde belangen en ook de priori-
teiten die men stelt kunnen voor de ver-
schillende groepen vrouwen verschil-
lend liggen. Ter illustratie een citaat 

van een vrouw uit de arbeidersklasse: 
„Waar ik op afknap is dat alleen betaal-
de arbeid telt. Je bent niet goed bezig, je 
hebt niets te zeggen als je alleen huis-
vrouw bent. Dat kom je overal tegen, in 
alle blaadjes en daar zit een puur klas-
severschil. Want ik kan me zo goed 
voorstellen dat als je 18 of 19 bent, en je 
de hele dag achter de kassa zit of op te 
letten bij de Hema dat er niet gepikt 
wordt, dat je dan dolgelukkig bent als je 
dat rot werk neer kunt leggen. Huisvrou-
wenwerk is dan een veel beter soort ar-
beid, voor kleine kinderen zorgen. Maar 
vrouwen die dat vinden worden niet se-
rieus genomen." 

Algemeen heidsmythe 
De kritiek van vrouwen uit de arbei-
dersklasse en van zwarte vrouwen richt 
zich dan ook vooral op de zogenaamde 
algemeenheidsmythe: er wordt gespro-
ken namens „de" vrouwen, terwijl in 
feite witte, middleclass-vrouwen wor-
den bedoeld. In die zin is het „wij-vrou-
wen" een ontkenning van de verschil-
len en tegenstellingen tussen groepen 
vrouwen. Anja Meulenbelt wijst daarbij 
ook nog op de dubbele loyaliteit én dub-
bele strijd waar bijvoorbeeld zwarte 
vrouwen mee te maken hebben. Uit het 
boek een citaat van een Surinaamse 
vrouw: 
„Ik kwam af en toe wel in het Vrouwen-
huis. Ik was er ook vlak nadat er in de 
Bijlmer een witte vrouw een zwarte jon-
gen had neergeschoten, omdat hij haar 
wilde beroven. Alle witte vrouwen wa- 

ren het eens met die vrouw, dat ze die 
jongen had neergeschoten. Niemand 
dacht eraan dat het mijn broertje had 
kunnen zijn, en dat die jongen een moe-
der had. En niemand vroeg zich af hoe 
zo'n jongen ertoe was gekomen om van 
mensen te stelen. Ik ben toen niet meer 
teruggeweest naar het Vrouwenhuis. 
En niemand heeft gevraagd waarom 
niet." 
Rest de vraag welke perspektieven tot 
verandering zijn te ontwikkelen, nu dui-
delijk is dat de veronderstelde eenheid 
tussen vrouwen niet opgaat. Is er een 
nieuw „wij-vrouwen" mogelijk? Vol-
gens Anja Meulenbelt zal in ieder geval 
eerst meer zicht moeten komen op wat 
vrouwen met elkaar verbindt en wat 
vrouwen van elkaar scheidt; om ver-
schillen te overbruggen moeten we ze 
kennen. Daarmee pleit ze overigens 
niet voor seperatisme: het zich terug-
trekken in van elkaar gescheiden on-
derdrukte groepen die ieder voor zich 
aan hun eigen emancipatie werken. Dit 
kan weliswaar in het begin een middel 
zijn voor het opbouwen van de eigen 
identiteit, van een gezond gevoel van 
eigenwaarde. Maar het moet nooit een 
op zichzelf staand doel worden, want 
samenwerking en het sluiten van bond-
genootschappen zijn essentieel om ver-
der te komen. Effektief bondgenoot-
schap is mogelijk als we oog krijgen 
voor de wijze waarop onderdrukkingen 
met elkaar verweven zijn en voor de oor-
zaken waarom de mensen in hun socia-
lisatieproces seksistische, racistische 
en klassistische opvattingen hebben 
aangeleerd en verinnerlijkt. De kunst is 
vervolgens om de ziekte te bestrijden, 
en niet de patiënt. 

Japke Schonewille 

VROUWE bi 
OP 

1 4 IVIIkART 
Op de themadag van de HV-Vrouwen 
zal Anja Meulenbelt een inleiding over 
haar boek houden en in diskussie gaan. 
Verder zijn er film en video-voorstellin-
gen, gespreksgroepen, worden er boe-
ken verkocht, is er een tentoonstelling 
en muziek. De dag begint om 10.30 uur 
en eindigt om ongeveer 16.00 uur. De 
kosten zijn acht gulden per persoon 
(thee, koffie en lunch). 
Als (reis)kosten een onoverkomelijk 
probleem vormen, kunt u kontakt opne-
men met Margreet de Leeuw. U kunt 
zich voor deze dag aanmelden bij: de 
HV-Vrouwengroep Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht, ter attentie van Dini Boer. U 
kunt ook bellen: 030-318145 
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Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond roept sollicitanten op voor 
de funktie van 

COORDINATOR GEESTELIJKE VERZORGING (M/V) 
voor 32 uur per week 

ten behoeve van de bij de Humanistische Stichting voor Huisvesting van 
Bejaarden (H.S.H.B.) aangesloten Stichtingen. 

Binnen de dienst geestelijke verzorging in ziekenhuizen, verpleeghuizen en 
bejaardentehuizen (Z.V.B.) van het Humanistisch Verbond zijn de werkzaam-
heden en verantwoordelijkheden die betrekking hebben op de geestelijke 
verzorging in humanistische verzorgingstehuizen gedelegeerd aan de coor-
dinator. 

De hoofdtaken zijn: 
• het begeleiden van de bij de H.S.H.B. aangesloten Stichtingen bij hun 

standpuntbepaling omtrent geestelijke verzorging; 
• het leveren van bijdragen aan het beleid van de H. S.H.B. t.a.v. geestelijke 

verzorging; 
• het zorgdragen voor de werving en invulling van formatieplaatsen; 
• het geven van individuele en structurele werkbegeleiding aan humanisti-

sche geestelijk raadslieden; 
• het leveren van bijdragen aan diverse overlegsituaties; 
• het leveren van een inhoudelijke bijdrage aan de beleidsbepaling van de 

dienst Z.V.B. 

Funktie-eisen: 
• het diploma van het Humanistisch Opleidings Instituut; 
• praktische ervaring als humanistisch geestelijk raadsman/vrouw, bij 

voorkeur in het werkveld ziekenhuizen, verpleeghuizen of verzorgingste-
huizen; 

• affiniteit met het bieden van werkbegeleiding, zowel individueel als in 
groepsverband; 

• ervaring met conflicthantering en -bemiddeling; 
• een democratische gezindheid met het oog op het leidinggevende aspect 

van de functie; 
• rijbewijs BE; 
• leeftijd bij voorkeur minimaal 30 jaar. 

Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en ervaring in schaal 11 of 12 van 
de CAO-Bejaardenhuizen tot een maximum van f 5.170,- op full-time basis. 
De standplaats is ten dele Amsterdam en ten dele Utrecht. Een psychologi-
sche test kan deel uit maken van de selectieprocedure. 
Nadere inlichtingen, alsmede een taakomschrijving zijn verkrijgbaar bij het 
hoofd van dienst Z.V.B., mevrouw M. van der Schaaf, tel.: 030 - 318145. Uw 
schriftelijke sollicitatie kunt u tot 14 dagen na het verschijnen van dit blad 
richten aan de sollicitatiecommissie t.a.v. mevrouw M. van der Schaaf, 
Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 

ZIEK ZIJN 
NOG 
STEEDS 
VERKRIJG 
BAAR 

Het speciale nummer van de 
Humanist geheel gewijd over 
ziek-zijn, is overal met veel 
waardering ontvangen. 
Er werden advertenties in ver-
schillende dagbladen gezet, 
er verscheen ook een spotje in 
de televisietijd van het HV. 
Resultaat was dat zo'n 1200 
mensen het speciale nummer 
hebben aangevraagd door 
f 4,- over te maken op de giro-
rekening van het HV. 
Ook was er veel belangstel-
ling voor de speciale ziek zijn-
aanbieding: het cartoonboek-
je van Stefan Verwey. Dit 
boekje krijgt u nog steeds ka-
do als u lid wordt van het Ver-
bond. Bent u al lid, dan kunt u 
het boekje voor de speciale 
prijs van f 7,50 verkrijgen (zo-
lang de voorraad strekt). U 
moet dan dat bedrag overma-
ken op giro 58 van de Huma-
nistische Pers te Utrecht onder 
vermelding van „boekje Ste-
fan Verwey". Ook zijn er nog 
losse nummers van de specia-
le Humanist over ziek-zijn ver-
krijgbaar. De prijs is f 4,- per 
stuk. Deze kunt u ook via bo-
venstaand gironummer be-
stellen. 
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REKENSCHAP OVER 
ANARCHISME EN VRIJDENKEN 
„Anarchisme en vrijdenken" is het thema dat centraal staat in het maart-
nummer van Rekenschap. 
Er wordt aandacht geschonken aan de Anton Constandsedag, die vorig 
jaar 13 september georganiseerd werd door het Humanistisch Studiecen-
trum Nederland en waarvoor de belangstelling zeer groot was. In Reken-
schap zijn twee lezingen opgenomen, die tijdens deze manifestatie wer-
den uitgesproken, namelijk die van Rudolf de Jong over de levensloop van 
Constandse, zijn motieven en aktiviteiten. En de lezing van Wim van 
Dooren over de invloed van de anarchisten Bakoenin en Guyau op het werk 
van Constandse. 

Het anarchisme kent vele richtingen. 
Alle hebben de afkeer van de staats-
macht gemeen. Maar ook de weerzin 
tegen het marxistische utopia. De anar-
chist Proudhon (1809-1865) waarschuw-
de Marx al in 1846, dat de door hem 
beoogde revolutie kon leiden tot een 
nieuw dogmatisme en dat uit de revolu-
tionaire massa's een nieuw staatsge-
zag kon voortkomen. Hij pleitte bij Marx 
voor een open diskussie en voor ver-
draagzaamheid. Proudhon wilde niet 
de leider van een nieuwe intolerantie of 
een apostel van een nieuwe religie wor-
den, maar openstaan voor de verschil-
lende standpunten betreffende het in-
richten van een betere maatschappij. 
Ook Kropotkin (1842-1921), aan wiens le-
ven en werken in Rekenschap een an-
der artikel is gewijd, duldde geen 
staatsdwang in zijn anarchistisch uto-
pia. In een maatschappij waarin alle 
mensen gelijk zijn en het partikulier be-
zit is afgeschaft (ieder neemt naar be-
hoefte), is die dwang ook niet nodig. 
Want zo'n samenleving kan op een na-
tuurlijke, harmonieuze wijze groeien 
door de onderlinge, vrije samenwer-
king van mensen, zo meende Kropotkin. 
Hij was overigens de enige negen-
tiende eeuwse anarchistische filosoof 
die zijn denken in een samenhangend 
systeem ordende. 
Kropotkin, geboren in een rijke en voor-
aanstaande adellijke Russische familie 

Hein Roethof:. 
 onruststokers te 

zijn 	behoren  

van grootgrondbezitters, geloofde, dat 
hij zijn theorie wetenschappelijk kon 
onderbouwen met behulp van gege-
vens uit de biologie. Zijn konsept van de 
„wederzijdse hulp" ging in tegen het 
darwinisme. Dat beschouwde de onop-
houdelijke strijd van ieder tegen allen 
als het bepalende element in de evolu-
tie van de menselijke soort. Kropotkin 
stelde daar tegenover dat dieren, (zelfs 
wolven) binnen één soort elkaar niet be-
strijden, maar juist bijstaan in het ge-
vecht met een andere diersoort. Als de 
strijd om het bestaan al het bepalende 

element in de evolutie zou zijn, doordat 
in die strijd de zwakkeren afvallen, dan 
kan zeker niet de strijd binnen de soort 
bedoeld zijn. 
Kropotkin stelde in zijn denken de sa-
menwerking van mensen tegenover 
hun onderlinge strijd. Niet de oorlog 
van ieder tegen allen, maar wederzijd-
se bijstand bevorderde volgens hem de 
ontwikkeling van de mensheid. Deze 
samenwerking zou georganiseerd kun-
nen worden op basis van vrije associa-
ties, bijvoorbeeld volgens het model 
van de middeleeuwse gilden of van de 
traditionele Russische boerengemeen-
schappen. 
In dit maartnummer van Rekenschap 
ook een bijdrage van Hein Roethof naar 
aanleiding van het veertigjarig jubi-
leum van het Humanistisch Verbond. 
Roethof signaleert daarin dat, waar de 
humanistische beweging zich vroeger 
sterk maakte, om zaken als „eed en be-
lofte", „krematie", „gelijkberechti-
ging", „oorlog en vrede", „kernener-
gie", euthanasie", en„milieu", zich 
thans nieuwe onderwerpen hebben 
aangediend. Konkrete onderwerpen, 
zoals de aanpak van de kleine krimina-
liteit in samenhang met de roep om 
strenger straffen., Maar ook algemene-
re onderwerpen als de relatie mens en 
technologie. Roethof vreest, dat de taak 
van bezinning en verdieping binnen de 
humanistische beweging de laatste ja-
ren enigszins in de versloffing is ge-
raakt en bepleit een verlegging van het 
zwaartepunt in die richting. Humanis-
ten kunnen dan weer de funktie vervul-
len, die Van Praag hen ooit toeschreef: 
„onruststoken". 

André Hielkema 

Rekenschap kan besteld worden door 
f 10,- te storten op giro 582293 t.n.v. 
Stichting Socrates te Utrecht, onder ver-
melding van „Rekenschap, maart 
1987". 

Voor een abonnement op Rekenschap met ingang van het 
maartnummer 1987. 
(Deze bon kan zonder postzegel worden verzonden aan: Ant-
woordnummer 2181, 3500 VB Utrecht) 

Naam 	- 

Adres: 	  

Postkode. 	  Plaats: 	  

Als welkomstgeschenk ontvangt u het decembernummer 
1986 van Rekenschap  GRATIS (inklusief de bijlage bij  dat 
nummer, waarin opgenomen de lezingen, die Marilyn French 
en Johan Galtung  hielden tijdens het IHEU-kongres 1986 te 
Oslo). De abonnementspers bedraagt f 35,- per jaar (= vier 
nummers). Wacht met betalen a.u.b. op  onze akseptgiro-
kaart.   
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(advertentie) 

De Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden „H.A. Lorentz-
huis" te Velp (G) is een verzorgingstehuis met 168 verzorgingsplaatsen. 

Het bestuur van de Stichting zoekt in verband met pensionering van de 
huidige functionaris, kontakt met belangstellenden voor de funktie van 

HUMANISTISCH GEESTELIJK RAADSVROUW/MAN 
voor 13 uur per week 

De taak bestaat uit het bieden van geestelijke begeleiding aan individuele 
bewoners en medewerkenden alsmede uit het organiseren en leiden van 
gespreksgroepen en bezinningsbijeenkomsten. Gevraagd wordt een (vrij-
wel) afgeronde studie aan het Humanistisch Opleidings Instituut en affini-
teit met de problematiek van het ouder worden. Ervaring in het geestelijk 
raadswerk met ouderen wordt op prijs gesteld. 

Op de arbeidsvoorwaarden is de C.A.O. voor Bejaardentehuizen van toepas-
sing. Salariëring afhankelijk van leeftijd en ervaring in schaal 10 (lopende 
van f 3.255,- tot en met f 4.076,- bij volletijd-arbeidsduur). 

Aanstelling geschiedt in overleg met de waarnemend coördinator geeste-
lijke verzorging H.S.H.B. Mevr. M. v.d. Schaaf, terwijl bij de selectie ook 
bewoners en medewerkers worden betrokken. Aanstelling geschiedt in over-
leg met het Humanistisch Verbond. 

Informatie over de funktie kunt u verkrijgen bij de heer J.A.M. van Beusekom, 
direkteur van het H.A. Lorentzhuis, tel. 085 - 629346 en bij mevrouw M. van der 
Schaaf, tel 030 - 318145. 

Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijning van de advertentie te richten 
aan het bestuur van de Stichting, Rijnstraat 1, 6882 LR Velp (G). 

REAKTIES OP ARTIKELEN IN DE HU-
MANIST ZIJN WELKOM. HOUD U HET 
WEL KORT. LANGE BRIEVEN WORDEN 
NIET GEPLAATST OF DOOR DE REDAK-
TIE INGEKORT. 

EEN GEZELLIG TEHUIS 
(reactie op brief in de Huma-
nist dec./jan. over het Huma-
nistisch Thuisfront) 
In wat voor denkwereld zijn 
de heer H. J. Krug en zijn 
vrouw als principiële 
dienstweigeraars verzeild 
geraakt, een denkwereld die 
immers militaire tehuizen 
onderhoudt? 
In ieder geval niet in een 
denkwereld, die voorschrijft 
dat 6f pacifisme óf militaris-
me de enige waarheid is. Het 
Humanistisch Verbond is 
een levensbeschouwelijke 
organisatie, die zich o.a. ten 
doel gesteld heeft mensen 
zelf bewuster op grond van 
eigen mogelijkheden hun le-
ven zin te laten geven. Dat 
wil zeggen, dat iedereen dat 
voor zichzelf moet bepalen 
en dat ieder voor zich dat op 
de eerste plaats naar zichzelf 
toe moet verantwoorden. Het 

H.V. kan en wil dat niet voor-
schrijven. 
Daarbij: moet het H.V. de 
geestelijke verzorging in het 
leger dan maar aan de ker-
ken overlaten? Wat doe je 
dan met die zeer velen, die 
niet kerkelijk gebonden zijn? 
Moet je die maar in de kou 
laten staan? 
Tot slot: Het H.V. verleent 
niet alleen hulp en diensten 
aan militairen, maar ook 
aan gewetensbezwaarden 
(brochure aan te vragen op 
Centraal Bureau). 
Wat elk individu over leger, 
bewapening etc. ook denken 
mag, het onthouden van 
geestelijke hulp aan militai-
ren en gewetensbezwaarden 
blijft een taak van het H.V. 
en dient los te staan wat 
„goed" en „slecht" is. 

John Luijs (Utrecht) 

„HET AVONDROOD 
DER MAGIËRS" WAS 
TE ZIEN 
Alhoewel dit fenomeen te-
genwoordig niet zo zeldzaam 
is, was het toch wel even 
schrikken toen op maandag 
19 december, 19.12 uur dit 
verschijnsel zich voordeed 
op Ned. 2. 
De Kontextloze uitzending, 
die een regelrechte verbin-
ding had met de irrationali-
teit is m.i. strijdig met en/of 
staat naast de uitgangspun-
ten van het Hum. Verbond. 
Waaruit blijkt de voortduren-
de bereidheid zich in denken 
en doen naar normen van 
REDELIJKHEID en zedelijk-
heid te verantwoorden? 
Mijn kritiek richt zich niet op 
de geestelijke moeder van 
het programma, mw. Schou-
ten. Natuurlijk mag ze alles 
zo tekenen, naar beelden zo- 

als zij die ziet (blz. 56, Huma-
nist, nr. 10). Wel rijst de 
vraag: „Wie is daarbij ge-
baat?" 
Voor mij is onbegrijpelijk het 
feit dat deze „wartaal" onder 
auspiciën vAn het H.V. voor-
geschoteld wordt aan de kij-
ker. Wie heeft dat in Huma-
nismus naam bedacht? 

G. L. Bos 

REAKTIE VAN ROB 
VAN DER LINDEN, 
HOOFD HV-RTV 
In alle redelijkheid zijn met 
zo'n programma vooral men-
sen gebaat die, naast de ge-
ijkte regels en formuleringen 
een open oog en geest heb-
ben voor een minder toegan-
kelijke benadering van ele-
mentaire zaken als bijvoor-
beeld leven en dood. De rtv-
kommissie en -redaktie be-
denken wel eens vaker pro-
gramma's waarin zaken een 
kwartslag gedraaid worden, 
zodat een ander inzicht dan 
het meest voor de hand lig-
gende naar voren komt. In 
dat proces speelt het strijdig-
met-beginselen geen over-
wegende rol. 

M001 E 
MANNEN 
In de maand maart exposeert 
de Bodegraver Peter Bartels 
schilderijen van voornamelijk 
mannelijk naakt in het Eras-
mushuis in Utrecht. 
De hoofdmoot van de tentoon-
stelling bestaat uit nieuw 
werk van Peter Bartels: twaalf 
op katoen en papier met acryl 
geschilderde mannen-naak-
ten in een speciale techniek. 
De tentoonstelling van Peter 
Bartels' schilderijen is te be-
zichtigen in het Erasmushuis, 
2 tot 31 maart. De openingstij-
den zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 17.00 
uur. Toegang is gratis. 
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9 maar.  

J at Ca 	!In 	3 
Over mensen die een principiële beslis-
sing durven te nemen, zelfs als dat in 
hun eigen nadeel is. 

Ageeth Scherphuis praat met Theo van 
Boven, die al een loopbaan had opge-
bouwd in de buitenlandse politiek toen 
hij direkteur mensenrechten werd bij de 
Verenigde Naties. Vanuit zijn specialis-
me had hij vaak een specifieke mening 
over het mensenrechtenbeleid van de 
VN. Dit viel vooral bij een aantal Zuida-
merikaanse landen verkeerd. Binnen 
de kortste keren was Van Boven inter-
nationaal diplomaat af. Voormalige 
collega's negeerden hem opeens. Sa-

menstelling en redaktie: Ageeth Scher-
penhuis, Ingeborg van Teeseling en 
Rob van der Linden. 

16 maart 

Kwartsgag aan tafel: 
veilig vrijen 
Vijf jongeren over de rol die AIDS in hun 
leven speelt. In hoeverre voelen ze zich 
bedreigd en handelen ze daar daad-
werkelijk naar. Samenstelling: Eveline 
van Dijck, Carrie de Swaan, Baukje 
Toonstra en Ireen van Ditshuyzen. 

23 maart 

Hollands Hoop 4 
Amicitia dan gaat mijn dansen voor. 

24 maart 
extra uitzending 
van 23.00-23.35 uur 

De kracht van de 
eenvoud 
Een filmportret van Elly Hoogeveen. Zij 
is humanistisch geestelijk raadsvrouw, 

RADIO 

TELEVISIE 
NV-RADIO 

Het Voordeel van de Twijfel 
maandag van 12.05 tot 13.00 uur 

op Radio 5 

HV-TELEVISIE 
Kwartslag 

maandag van 19.12 tot 19.27 uur 
op Nederland 2 

30 maart 

le kont tegen de krib 4 

Ageeth Scherphuis spreekt met Toos 
van den Hurck. Zij was lerares op een 
katholieke school. Toen zij er voor uit-
kwam dat zij lesbisch was, ontbrandde 
er een ware hetze tegen haar. 

6 april 

Zimbabwe 
In het zuiden van Zimbabwe werden de 
zwarten van oudsher teruggedrongen 
door de Rhodesiërs. Nu, na de onafhan-
kelijkheid, tracht men de streek tot ont-
wikkeling te brengen door herindeling 
van het land en de oprichting van 
nieuwe dorpen. HIVOS probeert hier te 
helpen door mensen te trainen in bouw-
technieken. Een reportage van Bernard 
Neuhaus. 

13 april 

Zimbabwe 
De door HIVOS gesteunde landbouw-
koOperatie van ex-guerrillastrijders Si-
mukai, is gevestigd in een boerderij die 
vroeger eigendom van blanken was. 
Wat willen de zwarten er bereiken? Wat 
is de invloed van het leven in deze ko-
operatie, op het individu? Samenstel-
ling: Bernard Neuhaus. 

Hefvoordeel 
van de twilel 

9 maart 

Zimbabwe, deel 
verzoening? 
Zeven jaar geleden werd na een bloedi-
ge oorlog Rhodesië Zimbabwe. Na de 
onwettige regering van Ian Smith 
kwam er een legaal gekozen zwarte 
meerderheidsregering aan de macht 
o.l.v. Robert Mugabe. Mugabe riep in 
zijn eerste toespraak tot het volk op tot 
„verzoening" tussen blank en zwart. Is 
de rassenhaat inmiddels vergeven en 
vergeten? Rina Spigt reisde door Zim-
babwe en sprak met blank en zwart. 

16 maart 

Verkiezingen voor 
Provinciale Staten 
Waarover stemmen we als we op 18 
maart naar de stembus gaan? 

23 maart 

Geert van Oorschot 
Dit programma was eerder gepland, 
maar werd uitgesteld i.v.m. de commo-
tie rond de uitspraken van kardinaal 
Simonis vorige maand . 

30 maart 

Magazine 
Met de vaste HIVOS-rubriek, aktualitei-
ten en muziek. 

6 april 

Zimbabwe, deel II: 
vrouwen 
Vrouwenemancipatie wordt door de 
overheid gestimuleerd. Tijdens de oor-
log vochten de mannen en de vrouwen 
van Zimbabwe zij aan zij. Traditionele 
rolpatronen werden in die tijd over 
boord gezet. Nu, na de oorlog moeten de 
vrouwen alle mogelijke moeite doen om 
die pas verworven positie te behouden. 
De stimulans van de overheid betekent 
een steun in de rug, maar zou er niet 
eerder iets gedaan moeten worden aan 
de verouderde opvattingen van de man-
nen van Zimbabwe? 

13 april 

Zimbabwe, deel 111: 
Simukai 
zie ook het Televisieprogramma Kwart-

slag van 13 april 
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HET 

GEBEUREN 

NIEUW MANIFEST IN 
AANTOCHT 

Het hoofdbestuur heeft zich 
op de laatste dag van januari 
gebogen over een nieuwe 
tekst voor „Humanistisch 
Manifest", het werkpro- 
gramma van het Humanis- 
tisch Verbond voor de ko-
mende jaren, gericht op de 
maatschappij in brede zin. 
Het „Manifest" funktioneert 
naast het „Humanistisch 
Perspektief", dat uitgebrei- 
der, theoretischer van aard 
is, en gericht op een wat lan- 
gere termijn. Er is ook nog 
een twee-jaarlijks verschij-
nende „Beleidsnota", waar- 
over in de vorige Humanist is 
geschreven: deze bevat het 
werkprogramma voor de ver-
eniging. 
In vergelijking met het Hu-
manistisch Manifest 1985 
zijn in de nieuwe versie de 
vraagstukken meer konkreet 
benaderd. Aan de orde ko-
men onderwerpen als diskri-
minatie, ontwikkelingssa-
menwerking, sociale zeker-
heid, opvoeding, gezond-
heidszorg, kunst en pleidooi-
en voor ekonomische zelf-
standigheid, relatievrijheid, 
jongeren- en ouderenrech-
ten, etnische groepen, vrou-
wen- en homo-emancipatie, 
ongodsdienstigen en buiten-
kerkelijken. 
Het geheel is gegroepeerd 
rondom drie hoofdthema's: 
zelfbeschikking, verbonden-
heid en menswaardige leef-
werelden. De tekst van het 
nieuwe manifest zal als eer-
ste hb-voorstel op het kon-
gres in mei worden bespro-
ken. Het is dus gevoegd bij 
de kongresstukken straks; 
wie deze niet ontvangt kan 
desgewenst een gratis ek-
semplaar van „kongresvoor-
stel 1" opvragen bij het Cen-
traal Buro. 
Na vaststelling van de defi-
nitieve tekst op het kongres 
zal het Humanistisch Mani-
fest 1987-1989 in zijn geheel 
in Humanist verschijnen. 
(BB) 

Receptie en cadeau 
voor scheidende 
voorzitter 
Zondagmiddag na afloop 
van het kongres, om 16.00  

uur, is er in Café Engels in 
Rotterdam een receptie voor 
de scheidende voorzitter. 
Daar kunt u onder het genot 
van een hapje en drankje af-
scheid nemen van de (dan 
voormalig) voorzitter. Daar 
kunt u ook getuige zijn van 
de uitreiking van HET CA-
DEAU. 
Hoe leuk het ook is een huis 
vol flessen en bloemen te 
krijgen, leuker leek het ons 
nog om Rob met z'n allen één 
groot cadeau te geven. Daar-
voor heeft het Humanistisch 
Verbond een gironummer 
opengesteld: daar kunt u 
met uw giften terecht. U kunt 
uw bijdrage storten op giro-
nummer 197930 ten name 
van het Humanistisch Ver-
bond Utrecht, onder vermel-
ding „cadeau voorzitter". 

KANDIDATEN VOOR 
HET HOOFDBESTUUR 
Het kongres in Rotterdam 
komt dichterbij. In het week-
end van 23 en 24 mei 
Behalve een nieuwe voorzit-
ter zullen nog vier mensen 
het bestuur komen verster-
ken. Allen vrouwen! Achter-
eenvolgens Thea de Groot-
Zurné, Trees te Nuyl-Brans, 
Greetje den Ouden-Dekkers 
en Sideke Schilthuis-van der 
Wal. 

THEMADAG 
HUMANISME EN 
RELIGIE 
Op zaterdag 11 april organi-
seren de Humanistische Jon-
geren een themadag rond 
het onderwerp „Humanisme 
en religie". Wat is religie, 
sluiten humanisme en reli-
gie elkaar uit? Moet het HV 
inspelen op de toenemende  

behoefte aan spiritualiteit 
en rituelen? Deze en andere 
vragen komen op de thema-
dag aan de orde, waarbij de 
deelnemers kunnen kiezen 
tussen diskussie- en doe-
gerichte groepen. 
Plaats van het gebeuren is 
het Landelijk Humanistisch 
Centrum, Oudkerkhof 11 te 
Utrecht. De deelnamekosten 
bedragen, inklusief lunch, 
tien gulden. Voor verdere in-
formatie en aanmelding: Hu-
manistisch Verbond, Hans 
Vertegaal (030 - 318145). 

EVEN VOORSTELLEN 
Sinds 1 januari zijn Dick Met-
selaar en gifra Schipper voor 
de duur van één jaar werk-
zaam als landelijke funktio-
narissen voor het vormings-
werk. Ze werken beiden half-
time. 
Dick Metselaar (29) was 
daarvoor werkzaam bij de 
stichting HVO. Hij is daar 
nog steeds gedeeltelijk 
werkzaam. Daarnaast werkt 
hij nog één dag per week ten 
behoeve van het HV-homo-
werk. 
Alf ra Schipper (39) was stu- 
dentenraadsvrouw 	in 
Utrecht en begeleidde diver-
se groepen. Zij studeert ook 
aan het HOI. 
Beiden zijn in ieder geval be-
reikbaar op maandag van 
11.00 tot 14.00 uur. (Tel. 030 -
318145) 

LANDELIJKE DAG 
HUMANISTISCHE 
GEESTELIJKE 
VORMING 

Op 28 maart organiseren de 
twee nieuwe HV-vormings-
werkers Dick _Metselaar en 
Af ra Schipper een landelijke 
dag over humanistische g.v. 
Een goede gelegenheid om 
met hen kennis te maken. Op 
deze dag zal een en ander 
worden geïnventariseerd en 
nieuwe ideeën ontwikkeld. 
HOI-docent John Brobbel zal 
's middags een inleiding 
houden over wat humanisti-
sche geestelijke vorming 
precies is. 
De dag begint om 10.30 uur 
en eindigt om 16.30 uur. 
Plaats: Erasmushuis in 
Utrecht (Oudkerkhof 11). U 
kunt zich tot 24 maart voor 
deze dag opgeven (tel. 030 
318145), u krijgt dan het pro-
gramma toegestuurd. 

MIDLIFE-WEEKEND 
Van vrijdagavond 15 mei tot 
en met zondagmiddag 17 mei 
wordt voor de tweede maal 
een midlif e-weekend geor-
ganiseerd in „Het Wissels 
Veld" (Epe, Gld.). Vanuit ver-
schillende invalshoeken wil-
len we ons bezighouden met 
problemen waarmee men-
sen in deze periode van hun 
leven gekonfronteerd kun-
nen worden. De deelname-
prijs is f 90,- te storten op gi-
ronummer 197930 van het Hu-
manistisch Verbond, onder 
vermelding van Midlif e-
weekend". Indien mensen 
met dit bedrag problemen 
hebben kunnen ze eventueel 
kontakt opnemen met Af ra 
Schipper of Dick Metselaar. 
Het aantal deelnemers be-
draagt maximaal 30. In de 
Humanist van APRIL meer 
informatie over dit weekend. 
Opgave en inlichtingen bij 
Dini Boer of Ariane de 
Brauw, tel.: 030-318145. 
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TE OUD? BEN JE 
BEDONDERD! 
Op 23 april zal Keetje Huize-
veld die pittige tante van dik 
boven de tachtig die maar 
niet rustig aan wil doen, de 
gast zijn van de gemeen-
schap Alkmaar, en het ge-
west Noord-Holland. Ook zal 
die middag de film „Het gat 
in de muur" worden ver-
toond. Hierin stelt Keetje 
Ruizenveld een aantal situa-
ties aan de orde waarbij de 
geestelijke vrijheid in het ge-
ding is. 

De middag wordt gehouden 
in de grote zaal van 't Gulden 
Vlies in Alkmaar (Koorstraat, 
hoek Lindegracht). Aan-
vang: 14.00 uur. 
U kunt nu al toegangskaar-
ten bestellen bij Ger Brouwer 
(tel. 072 - 610295), Bep Jacobs 
(02207 - 18778) en Ge van Oe-
nen (072 - 123000). Ook kunt u 
bij hen nadere informatie 
krijgen. 

ONTMOETINGS-
WEEKEND HV-
HOMOGROEP 
Het 14de ontmoetingsweek-
end van de HV-homowerk-
groep zal worden gehouden 
op 3. 4 en 5 april in vormings-
centrum de De Kapellerput 
in Heeze (bij Eindhoven). Op 
het weekend werk je samen 
met anderen in een thema-
groep naar keuze. Thema's 
die dit weekend worden aan-
geboden zijn: dromen, femi-
nisering, alleen: keuze of 
noodzaak, pornografie, lijf-
werk voor mannen, kontakt 
maken, „begin bij jezelf" en 
geestelijke weerbaarheid. 
De groepen worden begeleid 
door leden van de homo-
werkgroep en soms door 
gastbegeleiders, die vanwe-
ge hun specifieke deskun-
digheid worden uitgeno-
digd. 
Het weekend staat open voor 
iedereen; mannen, vrouwen 

homo, bisex, hetero enz. Ge-
meenschappelijk is de uit-
wisseling van persoonlijke 
ervaringen is in een huma-
nistische sfeer. De prijs voor 
het weekend bedraagt 
f 95,-, f 115,- of f 130,- naar 
draagkracht. 	Belangstel- 
ling? Vraag de brochure en 
het aanmeldingsformulier 
aan bij: HV-homowerkgroep, 
Postbus 114, 3500 AC Utrechf. 
Tel. 030-318145. 

SPORTIEVE 
VAKANTIEWEEK 
VOOR JONGEREN 
Voor jongeren van 13 t/m 17 
jaar organiseert het HV even-
als vorig jaar een sportieve 
vakantieweek met verschil-
lende aktiviteiten: twee da-
gen fietsen, drie dagen ka-
noën en één dag zal er een 
grottentocht worden gehou-
den. De week wordt van 18 
t/m 25 juli gehouden. Er kun-
nen maximaal 25 mensen 
mee, verblijf is in een ruim 
huis. De aktiviteiten worden 
begeleid door Gerrie de 
Bruin, Hans Hartjes, Marie-
Claire Schoordijk en Karin 
Scholtsz. 
Heb je zin in deze sportieve 
vakantie samen met andere 
jongeren, vraag dan de fol-
der met informatie en opga-
vebon aan bij: 
Hans Hartjes of Marie-Claire 
Schoordijk, Heezer Enghweg 
77 3734 GP Den Dolder, tel. 
030-787409. 
Of bij: Gerrie de Bruin, Ei-
kenlaan 28, 3828 BZ, Hoog-
land, tel. 033-801551. In de 
Humanist van april volgt 
meer informatie over deze 
week. 

Door gebrek aan begeleiders 
komt er dit jaar helaas geen 
jeugdkamp voor 8 t/m 12 ja-
rigen. 

EVEN VOORSTELLEN 
Per 1 maart is Sytse Koop-
mans (36) benoemd tot hoofd 
afdeling Verenigingszaken. 
Hij studeerde andragogie in 
Groningen en werkte zeven 
jaar in een vormingscen-
trum. In 1981 trad hij in 
dienst bij het Studiecentrum 
Volwassenendukatie 	in 
Amersfoort. Van 1982 tot dit 
jaar was hij hoofdbestuurs-
lid van de N.V.I.H.-COC. 
Sytse Koopmans is voor vier 
dagen per week bij het HV 
aangesteld. Daarnaast geeft 
hij nog regelmatig trainin-
gen voor ondernemings-
raden. 

GEMEENSCHAPS-
NIEUWS 

Alkmaar. Dinsdag 31 maart 
om 20.00 uur leidt Jaap Sam-
son uit Bilthoven het volgen-
de onderwerp in: de zin en 
bedoeling van straffen. Na 
afloop is er een diskussie. 
Plaats: 't Eigen Gebouw, Ko-
ningsweg 2, Alkmaar. 
Amsterdam: Dinsdag 13 
maart om 20.00 uur spreekt 
W.C. Fiege, oud-direkteur 
van het HV en auteur van het 
boek: „Leven zonder ant-
woord", over het onderwerp: 
een humanistisch mens- en 
wereldbeeld. Hij zal o.a. 
spreken over de religieuze 
dimensie van het mens-zijn. 
Dinsdagavond 24 maart om 
20.00 uur vertelt HOI-docent 
en publicist Albert Nieuw-
land over het holisme. Beide 
bijeenkomsten 	vinden 
plaats in het Humanistisch 

Centrum, Reinier Vinkeles-
kade 64, Amsterdam. 
Assen: Woensdag 18 maart 
om 19.30 uur spreekt Poppe 
Hoekstra, geestelijk raads-
man over Mens en Misdaad. 
Wie is schuldig? Hij of zij al-
leen? Wij alleen? De Maat-
schappij? Plaats: Klooster-
hof, Assen. 
Doetinchem: Anne Werkman 
en Ilse Bussink zullen op 
donderdag 19 maart om 20.00 
uur een avond presenteren 
over het onderwerp: „Begrip 
voor andere kuituren'". 
Plaats: Hctel Graafschap, 
Markt 10, Doetinchem. 
Haarlem: Maandag 13 april 
om 20.00 uur spreekt W.C. 
Fiege over „Integraal Huma-
nisme". Nadere informatie, 
o.a. over de plaats, bij het 
secretariaat v.d. Gem. Haar-
lem, mw. E. Friedheim, tel. 
023 - 243701. 
Haarlemmermeer. Woens-
dag 8 april om 20.00 uur is er 
een thema-avond met Drs. 
J.P. Odei. Hij zal dan over 
zijn godsdienst, het Boed-

dhisme, spreken. Plaats: na-
dere informatie over de 
plaats bij de sekretaris mw. 
A. Boering-Groen, tel. 02968 -
4098. 
Leeuwarden: Jan de Boer, di-
rekteur van de sociale dienst 
in Leeuwarden, leidt een 
thema-avond in over andere 
levensvisies, op dinsdag 17 
maart om 19.30 uur. Plaats: 
Onder de Luifel, Leeuw-
arden. 
Midden-Twente: Piet Thoe-
nes, oud-hoogleraar sociolo-
gie, spreekt 23 maart om 
20.00 uur over het onderwerp 
,,Onze toekomst nader beke-
nen". Plaats: Het Grundel-
huis, Anninksweg 106, Hen-
gelo. 
Rotterdam/Schiedam: Zon-
dagmorgen 22 maart om 
10.30 uur houdt drs. H.J. Sie 
Dhian Ho, kultureel antropo-
loog en agoog, een inleiding 
over: Etnische minderheden. 
Plaats: Humanistich Cen-
trum, Provenierssingel 48, 
Rotterdam. 
Wageningen: Zondag 29 
maart om 10.30 uur houdt H. 
den Ouden, voorzitter HV 
Wageningen, een lezing 
over Montaigne, 16e eeuwse 
Franse filosoof en humanist. 
Plaats: UVV gebouw, Salver-
daplein, Hoek Kapelstraat, 
Wageningen. 

Karin Scholtsz 
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„Het Humanistisch Per-
spektief zal nooit vol-
tooid zijn, het mag ook 
niet verouderen,” zo 
werd in 1973 vastgelegd. 
Vier jaar later werd de 
eerste uitwerking van 
het Humanistisch Per-
spektief gepubliceerd. 
Deze versie is inmiddels 
sterk verouderd. Reden 
dus om een nieuwe ver-
sie te ontwerpen. HV-
voorzitter Rob Tielman 
deed de eerste voorzet. 

Veel reakties volgden op 
zijn voorontwerp. Een 
kommissie werd be-
noemd om een nieuwe 
tekst verder te ontwikke-
len. Hierin hebben mo-
menteel zitting Rob 
Tielman, Albert Nieuw-
land, Hanny van der 
Sluis, Paul Cliteur en 
Jan de Leede. 
De eerste ontwerp-tek-
sten voor een herziend 
Humanistisch Perspek-
tief stonden in het no- 

vembernummer van de 
Humanist vorig jaar. 
De werkwijze is dat een 
deskundige wordt ver-
zocht om een eerste ont-
werp-tekst te leveren. 
Deze wordt vervolgens 
aan de kommissie voor-
gelegd, die dan in over-
leg met de auteur een 
nieuwe ontwerp-tekst 
redigeert. Bij elke tekst 
hoort een korte toelich-
ting. Deze wordt u op 
verzoek toegezonden.  

(030-318145, vragen naar 
Dini Boer). Alle kritiek is 
welkom, zowel van le-
den persoonlijk als van 
groepen die zich over de 
tekst hebben gebogen. 
U kunt uw kommentaar 
sturen naar het Eras-
mushuis ter attentie van 
Jan de Leede (Postbus 
114, 3500 AC Utrecht). U 
heeft nog even de tijd, 
om precies te zijn tot 1 
mei. Maar wacht u niet 
te lang! 

1. Het Nederlandse publiek geeft bij herhaling er blijk van 
dat gezondheid hoog op de ladder van de algemene maat-
schappelijke waarden staat, de laatste tijd zelfs het 
hoogst. Toch is er sprake van enige tegenstrijdigheid: als 
men eenmaal ziek is, lijkt geen offer te hoog om weer 
gezond te worden. Maar de gezonden zijn echter vaak niet 
of nauwelijks bereid hun leven zodanig in te richten dat 
gezondheid behouden of bevorderd wordt. Hierdoor ont-
staat een aanjagende werking op de gezondheidszorg, 
waardoor de vragen naar de grenzen van die zorg al ge-
steld zijn. 
Humanisten zijn van mening dat iedereen mede-verant-
woordelijk is voor een zo gezond mogelijk bestaan waar-
door de grenzen aan de gezondheidszorg minder op de 
proef gesteld zullen worden. 

2. Er is sprake van versnelling van de ontwikkeling van de 
medische technologie. Het aanbod van de geneeskunde 
wordt snel groter. Dit noopt tot bezinning, omdat bij een 
groot aanbod tegenover een grote vraag, maar met be-
perkte geldmiddelen, keuzen gemaakt moeten worden, 
zowel kollektief als individueel. Humanisten dienen zich 
te mengen in de diskussie welke keuzen gemaakt kunnen 
worden, en line die gemaakt kunnen worden, omdat het 
„humanisme" wel degelijk iets te zeggen heeft, als het om 
de vrijheid van keuzen gaat. Uitgangspunten dienen hier-
bij het menselijk zelfbeschikkingsrecht, de gelijke behan-
deling en de onderlinge solidariteit te zijn. 

3. De technologische ontwikkelingen konfronteren de 
samenleving onontwijkbaar met ethische en juridische 
vraagstukken rond het ontstaan, het begin en het eind van 
het leven. Gedoeld wordt bijvoorbeeld op in vitro fertilisa-
tie, arbortus en euthanasie. Het gaat daarbij niet zozeer 
om de vraag wat technisch allemaal kan, maar om de 
menswaardigheid van ons bestaan. 

4. Het ligt in de verwachting dat niet alleen de diagnostiek 
zich verder snel verbetert, maar ook de prognostiek. Ten 
gevolge van de elkaar onderling stimulerende ontwikke-
lingen van informatica en automatisering, biologisch en 
biochemisch onderzoek, beeldvormende technieken en 
genetica, zal het voorspellen van risico's per individu, 
aan het begin van leven meer mogelijk worden, en pre-
ventie dus ook. 
Maar de ethische konsequenties zijn niet gering, en zullen 
ook door het Humanistisch Verbond geïnventariseerd en 
getoetst worden. Hiertoe is een ethische kommissie door 
het HV opgericht, en zullen humanisten zoveel mogelijk 
aan de bestaande en op te richten kommissies in de ge-
zondheidszorg deelnemen. 

5. Het lijkt er op dat bejaard worden in onze samenleving 
niet het respekt en aanzien heeft als bij vorige generaties 
het geval was. Bij voortduring wordt de vergrijzing als een 
groot economisch probleem beschreven, hetgeen niet bij-
draagt tot het zelfrespekt van de bejaarden. Ook wordt 
met bezorgdheid gediskussieerd over het grote aandeel 
van de bejaarden in de ,.konsumptie" van gezondheids-
zorg. Het Humanistisch Verbond zal met woord en daad 
zich inspannen voor het behoud en de verbetering van de 
menselijke waardigheid, ook van het bejaarde leven. 

6. De zorg voor gehandicapten komt steeds meer onder druk 
te staan ten gevolge van de voortgaande bezuinigingen. 
Het Humanistisch Verbond zal op de bres springen voor 
het (gelijk)waardig leven van gehandicapten in onze sa-
menleving. 

7. De relatie tussen werkloosheid en onwelzijn en vermin-
derde gezondheidsbeleving is duidelijk. Bij alle (terechte) 
inspanning voor het realiseren van arbeidsplaatsen valt 
op dat de inspanningen voor het zoeken naar zingevend 
bezig zijn (zonder dat sprake is van produktieve arbeid in 
traditionele zin) te kort schieten. Gezien de verwachting 
van de lange duur van de algemene werkloosheid,  zal 
juist het Humanistisch Verbond zich inzetten voor zinvolle 
alternatieven. Uitgangspunt is daarbij de individuele ont-
plooiing van de menselijke mogelijkheden voor zoveel 
mogelijk mensen. 

8. Uit de problemen in de verzekeringswereld. die de ziekte-
bestrijding financiert, blijkt er een afnemende solidariteit 
te zijn in onze samenleving. Het Humanistisch Verbond is 
van mening dat solidariteit met de zieken wezenlijk is 
voor een menswaardige maatschappij, en streeft er der-
halve naar om de onderlinge solidariteit te versterken. 

9. Het verschijnsel van verslavingsziekten breidt zich nog 
steeds uit (alkohol, roken, drugs enz). Het Humanistisch 
Verbond zal zich inspannen verslavingen te voorkomen en 
te beteugelen, vooral daar waar derden hiervan het 
slachtoffer worden. 

10. In de geneeskunde en de gezondheidszorg zijn de door 
mannen gedragen visies op welzijn en gezondheid nog 
sterk dominant. Het Humanistisch Verbond steunt vrou-
wenstudies in de geneeskunde en vrouwenhulpverlening 
derhalve krachtig. 

11. Gewelpleging en marteling komen in de wereld veel voor, 
en zijn verantwoordelijk voor ziekte en invaliditeit. 
Het Humanistisch Verbond verheft hiertegen zijn stem en 
steunt organisaties als Amnesty International en vertrou-
wensartsen krachtig. 
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Hoofdstuk sociaal-ekonomische ontwikkelingen   
1. De inrichting van de verzorgingsstaat moet afgesteld wor-

den op de ontplooiing van het individu, de eigen verant-
woordelijkheid en de zelfzorg. Het aanbod van zorg en 
hulpverlening moet afgestemd worden op de reële be-
hoefte. 

2. Het streven moet gericht zijn op het scheppen van vol-
doende zinvolle arbeid zowel binnen het traditionele ar-
beidsbestel als daarbuiten, te weten vrijwilligerswerk en 
huishoudelijk werk. Zowel vrouwen als mannen moeten 
het hebben van een baan kunnen kombineren met het 
vervullen van huishoudelijke en opvoedingstaken. 

3. Aan een ieder die wil en kan moet de mogelijkheid gebo-
den worden middels het verrichten van arbeid op voor 
hem/haar zinvolle wijze te participeren in de vormgeving 
van de samenleving en mede daardoor een eigen identi-
teit op basis van zijn/haar arbeid te ontwikkelen. Zolang 
er een tekort aan zinvolle arbeid is zal een eerlijke verde-
ling van de beschikbare arbeid dienen plaats te vinden. 
Deze verdeling mag het scheppen van nieuwe arbeid niet 
in de weg staan. 

4. Er zal meer variëteit in banen moeten komen, opdat aan 
de grote verscheidenheid van behoeften met betrekking 
tot het hebben van een baan (volle baan, halve baan, 
vervroegd pensioen, studieverlof) tegemoet gekomen 
wordt. Vrijheid van keuze dient hierbij voorop te staan. 
Voorkomen moet worden dat er een „duale ekonomie" 
ontstaat waarin een deel van de bevolking oninteressan-
te, slecht betaalde, halve banen heeft. 

5. Het is te verwachten dat de tweeverdienerssituatie in de 
toekomst steeds meer zal voorkomen. Het stelsel van soci-
ale zekerheid, het belastingstelsel en het inkomensni-
veau moet de keuze om niet te gaan werken of om aktief te 
zijn buiten een betaalde baan openlaten. De financiële 

afhankelijkheidsrelatie tussen partners kan de gelijk-
waardigheid tussen en de vrijheid van de partners in de 
weg staan. Voorwaarden voor grotere gelijkheid en zelf-
standigheid van de partners dienen bevorderd te worden. 
De mogelijkheid van een basisinkomen voor iedereen ver-
dient positieve aandacht. 

6. Weerkerend onderwijs') moet er voor zorgen dat ouderen 
(als zij het willen) langer in het arbeidsproces mee kun-
nen. Daarnaast moeten er voorzieningen gekreëerd wor-
den en de vaardigheden bevorderd worden waardoor de 
mensen inhoud kunnen geven aan de derde levensfase 
(de eerste leverfase is die van het onderwijs, de tweede 
die van de arbeid, de derde die na de pensionering). 

7. Het verrichten van vrijwilligerswerk en onbetaald werk 
zal voor velen een redelijk alternatief zijn voor het hebben 
van een baan in het officiële arbeidsbestel en dient als 
zodanig bevorderd te worden. Starre regulering ten aan-
zien van het verrichten van vrijwilligerswerk met behoud 
van uitkering dient te worden weggenomen. De rechtsze-
kerheid bij vrijwilligerswerk dient vergroot te worden. 

8. De relatie met de ontwikkelingslanden moet gebouwd zijn 
op het principe van zelfontwikkeling en mondiale solida-
riteit. De solidariteit moet gericht zijn op het verstrekken 
van voldoende bestaansmogelijkheden voor een ieder. De 
voorsprong van de geïndustrialiseerde landen mag daar-
bij niet als onaantastbaar beschouwd worden; aanpas-
sing en herstruktureringen zijn zowel in de rijke als arme 
landen noodzakelijk. De minst ontwikkelde landen heb-
ben recht op onze speciale aandacht en steun. Waar wen-
selijk moeten zij aanspraak kunnen maken op speciale 
preferentiële regelingen. 

9. De ekonomische groei zal ingepast dienen te zijn in een 
ekologisch perspektief. Dit betekent dat rekening gehou-
den wordt met het milieu, de kwaliteit van de woonomge-
ving, de arbeidsomstandigheden. 

10. In de arbeidsorganisatie zal de mens centraal moeten 
komen te staan. Binnen zijn arbeid moet de mens gelegen-
heid hebben tot zelfontplooiing, sociaal kontakt, uitda-
ging, het ontwikkelen van een eigen identiteit - in een 
humanistisch perspektief zijn deze faktoren niet in strijd 
met een ekonomisch streven naar efficiency en kwaliteit, 
maar zijn hiervoor juist een belangrijke voorwaarde. 

11. Het werkgelegenheidsvraagstuk dient langs verschil-
lende wegen te worden aangepakt: het bevorderen van de 
ekonomische groei, het herverdelen van de beschikbare 
arbeid, het aantrekkelijker maken van het aantrekken van 
nieuw personeel (flexibelere arbeidswetgeving; vermin-
dering druk sociale lasten; loonmatiging) speciale projek-
ten en dergelijke. Het werkloosheidsvraagstuk is een ver-
antwoordelijkheid van de overheid, het bedrijfsleven, de 
vakbond en de burgers (werkende en niet-werkende) zelf 
en dient als zodanig in gezamenlijk overleg aangepakt te 
worden. 

1) = voortgezet onderwijs op latere leeftijd, nadat men een 
aantal jaren geen onderwijs meer heeft gevolgd. 
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OP LOKATIE 2 

het stiltec 

Er is niets op hem aan te merken, hij heeft me 
alleen maar vriendelijk goeiedag gezegd toen 

ik binnenkwam en toch voel ik me door hem 
bekeken, alsof hij op zoek is naar een goed 

gesprek. 
En wat moet ik dan zeggen? 

Het gaat me goed, dank u. 
Ik heb een pracht van een vriendin, twee schat-

ten van katten, ik ben vader van het mooiste 
kind van de wereld en over geld heb ik ook niet 

te klagen. Dat kan ik met goed fatsoen toch niet 
menen? Een beetje normaal mens heeft toch 

een probleem als hij zich de moeite getroost de 
drempel te nemen van het stiltecentrum? 

Wat doe ik hier? 
Wat heb ik hier te zoeken? 

Ik beken, ik heb een afwijking: ik ben 
nieuwsgierig. Op zich valt er met die afwijking 

heel goed te leven, ik zou er zelfs mijn brood 
mee kunnen verdienen als journalist bijvoor- 

beeld of als psychiater, als ik mij maar niet zou 
schamen wanneer de nieuwsgierigheid weer 

eens met mij op de loop gaat en mij naar plaat-
sen voert waar ik helemaal niet behoor te ko-

men, zoals nu hier in 
het stiltecentrum. 

Te laat, ik kan niet 
meer terug. 

Ik ga in de verste hoek 
van de ruimte zitten en 

stel me als een stuntelige 
privé-detective uit 

een no-budget film, 
verdekt op achter een krant. 

Let maar niet op mij, 
ik ben er niet. 

Een eindje verderop 
registreren mijn ogen een 

man van middelbare 
leeftijd, gevangen in de 
blik van een jong meisje 

dat geluidloos huilt. 
Vader en dochter in de 
pijnlijke stilte van een 

	

moeilijk gesprek? 	 

	

Het begin of het eind van 	_ 
een onmogelijke romance? 

Wie zal het zeggen? 
Mijn blik verlegt zich 

naar de ingang en zoomt 
in op een vrouw die met haar schouder de deur 
openduwt. Ze sjouwt twee zware boodschap- 
pentassen met zich mee.De vriendelijke man 

van het stiltecentrum veert op en helpt haar de 
deur openhouden. De vrouw werkt zich naar 

binnen, blijft even zoekend staan en besluit dan 
bij mij aan het tafeltje te gaan zitten. Ze ploft 

neer op een stoel en knoopt haar jas los. Uit één 
van de tassen haalt ze een plastic zak tevoor-

schijn, ze kijkt in de zak, mompelt iets en trekt 
er een jurk uit omhoog. Ze spreidt het kleding-
stuk over haar benen, waarna ze de stof zacht-
jes begint te strelen. Haar wenkbrauwen gaan 
rusteloos op en neer, haar lippen prevelen on-
verstaanbare woorden, nu eens schudt ze haar 

hoofd dan weer begint ze heftig te knikken, 

alsof ze een discussie met zichzelf aan het voe- 
ren is. 
Ik verzin een monologue interieur voor haar: 
„Wat heb ik nu toch gedaan? Een jurk gekocht 
... voor mezelf. Ja, voor mezelf! Mag ik asje- 
blieft! Wat kost dat niet, zo'n jurk? Mooi is-ie, 
hè ... en zo zacht. Honderdtwintig gulden? 
Voor één zo'n rotlappie? Waar moet je dat van 
betalen? Ik koop nooit wat voor mezelf! Je hebt 
een hele kast vol jurken hangen. Je liegt!" 
De man en het jonge meisje zijn opgestaan en 
lopen gearmd het stiltecentrum uit. Als de deur 
opengaat waait het geluid naar binnen van een 
elektrische zaagmachine. De vrouw kijkt op van 
haar jurk, haar blik ontmoet de mijne. 
Voor ik haar de kans geef een gesprek te begin- 
nen, ik weet al veel te veel van haar waar ik 
niets mee te maken heb, sta ik op en loop de 
deur door naar de aangrenzende kapel, waar 
een zoete geur hangt van uitgedoofde kaarsen. 
Er is zojuist een dienst afgelopen. Ik loop langs 
het altaar, langs een Madonna-met Kind, langs 
het orgel en blijf staan bij een standaard waar- 
op een opengeslagen multo-map ligt. 

Mijn nieuwsgierigheid wint 

entrum 
	

het na een kort ge- 
vecht van mijn schaamte 
en ik blader het schrift 
door. Op elke bladzijde 
wordt God of Maria 
bedankt voor een 
geslaagde operatie of een 
behaald diploma. Vaker nog 
worden zij ge- 
smeekt om steun in moeilijke 
dagen. Ik word er 
niet vrolijk van. Niet alleen 
omdat ik weer eens 
besef hoeveel leed er 
onder de mensen schuil- 
gaat, maar ook omdat 
de smeekbedes zich laten 

lezen als een algehele 
nietigverklaring van de 
mens. 
Ik laat het schrift het schrift 

en ga op een van de 
stoelen achterin de kapel 
zitten. In de tussen- 
tijd is er een vrouw van mijn 

leeftijd binnengekomen. Ze zit in een klein 
formaat boekje te schrijven. 
Houdt ze een dagboek bij? Is zij journaliste? In 
dat laatste geval loop ik het gevaar als volgt 
beschreven te worden: 
„Een eenzame dertiger zit als een schuwe vogel 
weggedoken op een stoel in de kapel van het 
stiltecentrum. Hij heeft zich dagen niet gescho- 
ren. Zojuist heeft hij zijn stille wanhoopskreet 
aan het anonieme papier toevertrouwd ..." 
Ik weet niet hoe snel ik het stiltecentrum uit 
moet komen. 

tekst: Koos Meinderts 
illustratie: Annette Fienieg 
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