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VERKLARINGEN

Het Humani s tisch

VAN HET HUMANISTISCH

Vè'rbond

OV€.C'

VERBOND

Vietnam

1966 - 1978

(september

1966)

Het: Hoofdbestuur
'Van het Humanistisch
Verbond, diep doordrongen
van het langdurige lijden van het Vf.e t.namese volk, ve ron t rus r
over de vooruitzichten
voor de wereldvrede;
als de ultslag een
overwinning
door een verpletterende
mt Ltt at re macht zou moeten z t jn ,
en zonder in dlscussie te treden o~er de diverse factoren dle tot
de huidige situatie geleid hebben, vraagt alle belanghebbende
par-tijen de noodzakelijke
pogingen in het werk te stellen om de vrede
te doen weerkeren,
He~ Hoofdbestuur

drlngt

aan op~

een staakt-het-vuren,
zowel in Noord- als in Zuid-Vletnam,
ondern ande Lang en over geschilpunten
doo r alle
ge vecnt spar-tLjen
o nde r nationale au sp t c i én ,
de naleving doer alle partijen van de Convent1e van Génêve van
1949 betreffende krijgsgevangenen
en buz-g er-oevo Ik Lngen ,
en de vervanging van buitenlandse
strijdkrachten,
welke dan ook,
door een lnternatlonale
politiemacht,
totdat een door het Vietnamese volk gekozen regering stevig is gevestIgd"

2.

Vietnam

(mei 1967)

Het Hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond h ee ft zich op
16 mei 1967 met de. volgende brief tot de mlnister-preBlden~
gericht:
Het Hoofdbestuur

van het Humanistisch

Verbond,

geneigd als vertegenwoordiger
van geestelijke
stromingen alleen
bij biJzonder dringende aangelegenheden
in officiël", I.litspraken
stelling te nemen terzake van algemene pol1.tieke problemen;
zich er bovendien terdege van bewust dat het l.everen van een constructieve bijdrage tot de oplossing van een ingewikkelde kwes~ie
als de oorlog in Vietn~m moeilijker
is dan net weerspiegelen
in
algemene ve r t og en van de w t j dve rb r-e-ide gevoe .•.
ens van ve ron tru st.ang
(aan welke gevoelems overigens ook de Intt8I'nationale Humanistische
Unie
laatstelijk
nog in haar ~esoLut1e van 31 Juli 1966 uitdrukking heeft gegeven); ziet niettemin in de jongste verklar1.ng van de SecretarisGeneraal van de Verenigde Naties een duidelijke aansp~rlng aan allen,
die het wsl manen met de interna~ionale
rechtsorde en de menselijkheid, om het uiterste te beproeven
teneinde een dreigende en feitelijke escalatie van dit nu al zoveel jaren slepende c~nflict tegen
te gaan, heeft met de Secretaris-Generaal
net gev0elen, dat een

- nieuwe

-
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nieuwe fase in dit tr-agt.ache conflict op het. purrt s t aat in 'te
tr-e de n ; "een beginfase van een de rde weT€'ldoorl.og",
waarbij
men
zich mag a rv ragen hoe Lang nog ver-arrtwooz-de Ld j ke figuren een
verdere uitbreiding van .de vijandelijkheden
In d~ richting van
een dergell.jke ramp vermogen te voorkomen;
meent, d::..t
hel onder deze omstandi.gnederi een kwestie van schuldig nalaten zou zijn, indien niet al het mogellJke werd gedaan
om partiJen În het; conflJ::'t tot: nezi.nning t:e bf'engen en hen te
vragen terug te keren van een heilloze weg, d Le 1I1er.: 1ang zame'r=
hand haast voorspelbare
zekerheid moet leiàen tor. het bereiken
'van een rampzalig keerpunt in het toch al zo moe t zame ûntw'i..kke'lingsprol;es van de mensell jke samenlevi ng :
doet daarom, in het volle besef van de dr-aagwtjd te'ii'an hetgeen
hier gevraagd
wordt, een dringend beroep op de Nederlandse
r-eger ing om alle haar in het internationale
It€rkeetten dienste
staande middel.en, hetzij zeLf s t.andLg , hetzij
In samenwerking met
anderen, onverwijld aan te wenden met de bedoel~ng een zodanige
bemiddeling
te b ewe r-ks t e Lf d geri, dat de voorwaarden geschapen
worden voor een redelijk gesprek t us sen alle b e t r-okken partijen.

3.

Griekenland

(1967)

Op 15 december 1967 heeft het hoofdbestuur
\fan het: HU1nanlstisch
Verbond een teleg:ram gezonden aan de mi.nt s ter van Bui ten Land se
Zaken in verband met de ontwikkelingen
in Griekenland.
De pers werd een comnruniqué van dezelfde s tr-ekki ng gezonden"
"Zelfs de schijnbare wettigheid van het Griekse junta-regiem,
dat nu al maanden me't schending van zelfs de meest fundamen~ele mensenrechten
regeert, is na de jongste gebeur~enisBen
op zi j n m i.n
s t genomen betwistbaar
gewor-den ,
Gezien de Nederlandse bijzondere verantwoordelijkheid
jegens
de vrijheid van het Griekse volk in het algemeen en met het
oog op het Griekse NAVO-lidmaatschap
en heL geassocieerd
lidmaatschap met de EEG in het bijzonder, verzoeken wij dringend
de- kwestie van de erkenning van he t regiem nog eens zo rgvu l.>
dig te overwegen en in elk geval te bevorderen,
dat Grlekenland
geen financie 1e voordelen ui t de EEG--associatie meer geniet en
z i j n ideologisch isolement ten cp zi ch t e van de Westerse wereld,
waarin de Griekse junta zich plaatste, zo volieoig mogelijk
word"t onderstreept",
aldus het telegram.

4.

Vietnam

(1968)

Op 8 januari
Verbond naar
afgelegd;

1968 werd door heL hoofdbestuur van het Humanistisch
aanle'lding van de situatie in Vietnam een verklaring

_.Temld den _.
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'ï'em
ad derr 'van de veelvuldige b ed rei g ngen van de vred e :n de wereld,
krijgt de oorlog in Vietnam door zijn omvang en duur- meer en meer
een fataal
karaktero
Daarom dient iedere mogelijkheid
om tot een be'liredigend€ beëindiging van die oorlog te komen te worden aangegrepen.
We hebben s~eeds beseft, dat ons een grote terugho~dendheld
past
in zaken waar-o ver op grond van een Le verrsc ve r-t u'ig i ng moeilijk
eendua dd ge uh spraken zi.jn te doen, temeer daar in de wen:;,Id recht
en onrecht zo ge&chakeerd v e'rdee Ld zijn"
ï

We hebben er dan ook geen behoefte aan de Verenigde Staten als
zondebok aan te wljzen. Maar er ziJn morele waarden :i.r het gedlng
die op dit moment tot apr-eken nopen, Dat b e set dringt zich te
sterker op, nu de ontwikkeling
van de laatste
maanden de indruk
vestig~. dat deze oorlog geen uitzicht meer biedt, maar part~jen
veeleer voortdrijft
op een weg van z Ln Lo z.e ve r-ruwz ng en vez-nd e t I.»
gi ng ,
Onder deze omstandlgheden
is het n et langer aanvaa.rdbaar. d~t de
oorlog in Vietnam meer en meer NordL velhev~gd met alle gevo~gen
daarvan voor de vernietlging
van menseliJk leven, \OOT de moge11jkheden tot ontwikkel ingshu lp en ve sc Lg i ng van de "grea"- s oci e t y" s
voor de on t sp annxng in de lntel"nat.10na.•.
8 s amen Levi ng en voor het
r as Lco van U:L tbreidlng van het con rLr c r. zo t ~,en werei.ûrampo
Daarom menen wij. dat de og errsch rjn Lá j s;e beH'.1.dhe1.dv an NoordVietnam om vz-ede sonde.rhande l t ng en op aanva ar'dba.r-e w x j ze te o perren,
niet mag worden genegeerd.
Wlj zijn dan ook tot de overtuiging
gekomen, da, de onmiddelliJke
en onvoo rwaa rde ï.ajke s t.opz.e
tt Lng
an ae bomb ar-d emen e.en op NoordVietnam en de oorlogshandelingen
tegen Noord-vl.etna.Chnoco zake lajk
iso
WiJ zien geen overwegingen van pres~~ge of po11tlSk bele~d, dtB
kunnen opwegen 'tegen deze ove r t.uf.g rng , ÛH,. door- a_spe b ezo rg dheld voor menselijkhe~d
en werelGvrede
wordt ingegeven.
Wij deen dan ook een beroep op het Ned.erlandse vol~, db p li~leke
par~iJen en de reger1ng, om met kracn~ la be;oIderan.
dat deze maatregel ver.erkelljkt
wordt.

5.

Martin

Luth~r

K~ng

(apr11 1968/

In 'erband met de moord op MartJ.TI
Lutner K;'!l5" i.5 11<.':'(;.olgenae
t.eLeg r-am verzonden aan de o rg anz sa t Le ',,'001' co r ou red pe op Le in
Amerika ~
"Hebben me
grote ontsLsl'tenis kennis
Ei u r pmoo r d op ds
Martin Luther K~ng,
rechten en meuse I i jl{heid.

genomen VBn de ~erach~elijke
vODrvech~er
voar b~.igeT-

- Muge

~

_ 5 _

Moge Z~ jn ongeëvenaarde
voorbeeld, was•.r voor hee 1 de wereld hem dank
verschuldigd
is, niet slechts voor~leven in de menselijke geschiedenis, maar vooral komende generaties een a anmoe dLgi.ng z tjn om menseliJke relaties in z'jn gees~ op te bouwen,
Geven in overweging 1;e bevorderen, oat zl.Jn sterfdag IVorot geproclameerd to t Dag van de GeLf jkvaaz-drghe Ld de!' Mensen,
Betuigen

6"

onze

diepe deelnemIng"

Tsjechos t owak.ije (september

0

1968)

Het hoofdbestuur' van het Humanistisch
Verbond s'p r-e-ektziJn gro t e
ontsteltenis u~t; over de gewapende l.nmengLng van buitenlandse
troepen in de binnenlandse
aangelegenheden
van r6echoslo.ak~Je.
Deze inmenging 1S in strijd mSl: het Hano\iest van de Ver.snigde Naties en de erkende normen van het interna~ionale
reChT.
Het is bovenda en , na de geb eur-ten Ls sen in TSJechoslowa1:{ije in. 1948
en in HongariJe in 1956 ook van de Zijde "an de landen \an het
Warchau-Pact,
opnieuw een J.nbreuk op hst; recht
an ieder volk om
over zijn eigen lot te beschikkeno
Dit optreden vermindert wederom vOOt langecljd
de hoop van velen
op een geleidelijke
verbetering van de lnternationale
betrekktngsn,
Het bewiJst he aas andermaal, da~ ondaûKb net dtre~e!l naar 11be~aiisatie b t nn en de communistische
wereld, z e i rs de rm n ama.re eJ.sen
an
persoon11Jke
vrijheid, d1e ten grondslag 11ggen aan elke verbetering van de menselijke samenlev.ing daar nog sleed", niet worden erkend"

7.

Eney

liek "Hum anae Vi t ae " (sep rember

1968)

Met diepe teleurstelling
en grote ongerustheid heeft het hoofdbestuur
an het Hurnanist'sch Verbond kennia genomen \au de pau"elljke encycliek "Humanae Vitae".
Hoewel het hoofdbestuur
niet direct betrokken is bij deze pauselijke utt.spr-aak, meent het toch met klem er t egen ce moet.en protesteren in verband met de consequent1es
die deze uitspraak in
de gehele wereld kan h ebb en , Het hoo f'dbes t uu r meen t, dat er minder
dan 0011 aan b ez î.nn.i
ng op een verbod van alle an r r+ccn cep t i.ona ft a
en vormen van abortus behoefte bestaat. Een ctergeliJ1:{ve rb d kan
alleen maar als gevaarLijk en onzedeliJk worden best.empeld,
Gevaad, Ijk is zo' n .erbod , omdat de pau se iJke u i t spr-aak ertoe
moet: leiden, dat de toename· ar. de wereldbevolklng
oevoráerd wordt,
met alle r-i.s
Lc "s daar an , zoals t ekor-ten in de \'oedselvoorzléoing
en ru i mt eg eb r-ek en met als gevolgen; Lnne r-Lrjx e «nr-ust, , maa t
schappelijk onbehagen en toenemende agrsdsiviLsit,
«

- Gevaarlijk

-
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Gevaarlijk evenzeer, omdat in de Ln t e r-na.t Lo na Le organen en
bij de internationale
ontwikkelingshulp
een van de machtigste
geestelijke organisaties
in de wereld, die d~ R.K. Kerk is, onverminderd een verlammende invloed zal blijven uitoefenen.
Onzedelijk is zo'n verbod, als miskenning van de persoonlijke
verantwoordelijkheid,
als uiting van onbegrip voor de waarde
van het menselijk leven in al zijn aspecten, en als poging
tot autoritaire dwang in zeer persoonlijke
zaken waarbij
juist aan objectieve
voorliChting
behoefte is; onzedelijk tenslotte als een volslagen miskenning van de waarde van
huwelijk en liefdebeleven,
wanneer deze waarde in de earste
plaats in vruchtbaarheid
wordt gezien.
Het hoofdbestuur van het Humanistisch
Verbond vertrDuwt, dat
allen
die pogen hun leven redelijk verantwoord in te richten,
deze pauselijke uitspraak zullen afwijzen als ontoelaatbaar.

8.

Maagdenhuis

(juni 1969)

Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond spreekt z i jn
verontrusting
uit over het proces Legen de bezetters van het
Maagdenhuis.
In de eerste plaats is het onrechtvaardig,
als in de ene
stad (Tl1burg) de b e ae t t Lng van een unave rs Lt.a Lr- gebouw niet
wordt vervolgd en in de andere stad (Amsterdam) wel.
Verder houdt het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond
het ervoor, dat in Amsterdam een massa-proces
is aangespannen,
in naam op aanklacht van lokaalvredebreuk,
terwijl het in
feite de func"tie heeft in te grijpen in een pO ltieke strijd
voor hoogst noodzakelijke
democratisering
van het universitaire
onderwijs,
Het hoofdbestuur
vreest van dit alles een verdere toespitsing van tegenstellingen,
die in de strijd der meningen over
de s t r-uccuur- der samenleving de aanwending van fysiek geweld
bevordert.
Het hoofdbestuur
meent dat er alle aanleiding
is, :DIU naar verzachting van die tegenstellingen
Le streven, door de zû zeer
gewenste structuurveranderingen
in een opën en werkelijk democratische
discussie van alle partijen op basis van feiten en
redelijke argumenten te b rengen.,

9.

Zuid-oost

Azië

(mei 1970)

Het hoo rqb es tuu r van het Humanistisch
Verbond spreekt zijn
ernstige verontrusting
uit over de uitbreiding
van de oorlogshandelingen
in Zuid-oost Azië.

- Het -

j
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Het ziet hierin een regelrechte doorkruising van de pogingen
door onderhandelingen
en geleidelijke
terugtrekking
van de
A~erikaanse
troepen tot beëindiging van de strijd te komen.

om

De Nederlandse regering heeft begrip uitgesproken
voor de houding
van één der betrokken partijen in deze, de Verenigde Staten.
Het hoofdbestuur betreurt deze uitspraak. Het meent op grond
van zijn bezorgdheid voor de bedreiging van de menselijkheid
en
wereldvrede,
dat geen enkele strijdende partij gesteund mag
worden in activiteiten,
die steeds verder afvoeren van het enige
aanvaardbare doel; vrede te brengen in Zuid-oost Azië.
Het dringt er bij de Nederlandse
klaring te herroepen.

10.

Volkstelling

(januari

regering

op aan, haar ver-

1971)

Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond, geeft met betrekking tot de aanstaande volkstelling het volgende te kennen:
Het Humanistisch
Verbond heeft - in samenwerking met het
Centraal Bureau voor de Statistiek te 's Gravenhage - een
methode ontwikkeld om de in Nederland ten aanzien van de volkstelling zelf kwantitatief
te wegen.
Wanneer aan deze mogelijkheid
voldoende bekendheid wordt
gegeven en er vervolgens optimaal van wordt geprofiteerd,
zal
het mogelijk zijn een 0 bjectief inzicht te krijgen in de juiste
omvang van de thans levende protestgevoelens.
Het Verbond koestert zelf ook ernstige bedenkingen
aantal onderdelen van de volkstelling.
Deze bedenkingen
richten zich met name tegen:

tegen

een

het ontbreken van voldoende waarborgen ten aanzien van de
anonimiteit en de daaruit voortvloeiende,
ontoelaatbaar
te
achten, inbreuk op de privacy bij de volkstelling.
De hieruit geboren protestgevoelens
kunnen - ondanks de gestelde strafbepalingen
- bij velen aanleiding worden hun
noodzakelijke
medewerking
aan de volkstelling
(geheel of op
onderdelen)
te onthouden, hetgeen ~an de waarde der gegevens
negatief zal beinvloeden.
de verschil.lende manieren waarop in de volkstelling
de vraag
naar kerkelijke g.ezindt.een naar humanistische
gezindheid is
ingericht.
De hier gevolgde methodieken
zullen gegevens opleveren die
(zowel in absolute zin als in onderlinge samenhang) een bij
voorbaat vast te stellen totaal onjuiste afspiegeling van de
werkelijkheid
geven.

- . het -

-
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het feit dat voor de volkstelling verantwoordelijke
ministers,
de Tweede Kamer hebben medegedeeld,
dat over de wijze van
telling met het Humanistisch
Verbond overeenstemming
is bereikt.
Deze mededeling kan niet alleen ten stelligste worden tegengesproken, sterker nog: onze ernstige bezwaren op dit punt moeten
bij de betrokken bewindslieden
ten volle bekend worden verondersteld
o

11.

De drie van Breda

(februari

1972)

Tijdens de discussies over de eventuele vrijlating van ' de drie
van Breda' zond het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond
op 18 februari 1972 de volgende verklaring aan de minister van
Justitie, de voorzitter van de Tweede Kamer en het Algemeen Nederlands Persbureau,
Vrijlating van de drie oorlogsmisdadigers
die in Breda verblijven
roept bij humanisten
verschillende
reacties op,
Er is in het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond overeenstemming over de stelling dat strafuitvoering
een redelijke zin
moet hebben en dat straf vermeden of afgebroken moet worden indien
degene op wie de straf is gericht lichamelijk en geestelijk niet
als een normaal.functionerend
wezen kan worden beschouwd, of indien met straf geen fei teli.jk.doel. meer wordt beoogd,
Er bestaat in het hooÏdbestuur
ook. eenstemmigheid
over het feit
dat er, voor wat de dri.e oorlogsmisdadigers
hebben gedaan p binnen ons rechtssysteem
feitelijk geen middel bestaat om in een
bestraffing
het belang van de drie betrokkenen,
dat van de maatschappij en in het bijzonder dat van de ergst getroffenen
zodanig te verzoenen dat het rechtsgevoel
wordt bevredigd.
De gevangenschap
van de drie van Breda wordt door humanisten
echter vrijwel onverdeeld principieel
als een vreemd element in
onze rechtssfeer
ondervonden.
Een deel van het hoofdbestuur
wil
dat vreemde element niettemin blijven verdragen en de isolatie
handhaven,
om redenen van ontzag voor het leed van onvergelijkelijke aard en omvang, dat door de drie van Breda werd veroorzaakt; een ander deel van het hoofdbestuur
wenst over zijn
emotionele bezwaren heen te stappen en de vrijlating te steunen
op grond van overwegingen
die voortvloeien
uit de voorkeur voor
een consequente
rechtstoepassing.
Slijtage van gevoelens, eerder dan rationele discussie, zal hier
misschien eenmaal eensgezindheid
teweeg brengen.
Juist door kennelijk nog onoverbrugbaar
tegengestelde
meningen
van voor- en tegenstanders
in deze kwestie dring;t hAt hfl.<:'>frlbestuur van het Humanistisch
Verbond er op aan pas tot vrijlating
van de drie van Breda over te gaan indien gebleken is dat hiervoor een ruime. meerderheid
bij de. volksvertegenwoordiging
bestaat. Het hoofdbe.stuur is namelijk van oordeel dat in deze bijzondere aangelegenheid
meer dan gewoonlijk groot gewicht moet
worden toegekend aan de diepe emotionele bezwaren van hen die
I
wellicht in get~l langzamerhand
een minderheid gaan vormen,
- maar

-
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maar wier betrokkenheid
bij wat voor onze gemeenschap
laatste wereldoorlog
op het spel stond, ons verplicht
behoedzaamheid,

12,

Abortus

Provocatus

in de
tot uiterste

(mei 1972)

De voorgenomen wettelijke regeling van abor~us provocatus geef~
het hoofdbestuur
van het Humanistisch Verbond reden zijn standpunt
daaromtrent
bekend te maken.
Het hoofdbestuur

stelt voorop:

De humanist streeft er naar bij te dragen tot en mede te
werken aan de ontwikkeling
tot grotere mondigheid en zelfstandigheid van de mens in onze samenleving,
Dit brengt mede het bevorderen van zelfstandige
oordeelsvorming
en
het vrij beslissen over zaken van hoogst persoonlijke
aard - en
zwangerschap
is zulk een zaak bij uitstek - zonder belemmering door
vooroordeel
of door angst. De veel gebruikte slagzin I abortus is
moord' ~ een slagzin welke een gecompliceerde
werkelijkheid
op vervalsende wijze vereenvoudigt,
moet als weergave van een dergelijk
vooroordeel worden aangemerkt.
Vastgesteld moet worden dat in de historie van de mensheid, in
alle samenlevingen,
is gegrepen naar het middel van abortus provocatus door de vrouw in nood en dat belemmeringen
van. wettelijke
aard tegen het verlenen van bijstand daarbij door medisch bevoegden
ernstige gevaren met zich heeft gebracht.
De overheid heeft tot taak de lichamelijke en geestelijke gezondheid te bevorderen en er voor te waken dat schaden kunnen worden
aangericht door medisch onbevoegd handelen.
Het is een misvatting te menen dat vrouwen die hun zwangerschap
willen onderbreken daartoe lichtvaardig besluiten. Een ongewenste
zwangerschap brengt elke vrouw in een bijzonder moeilijke probleemsituatie en het besluit om een zwangerschap niet te voltooien kost
altijd veel innerlijke strijd tengevolge van met elkaar strijdige
gevoelsoverwegingen,
Zo de overheid ten deze een taak heeft, dan
is het dat het verlenen van hulp en bijstand bij de besluitvorming
voor degene die deze. werven, worde bevorderd,
Deze vooropstellingen

leiden

tot navolgende

oordelen:

Het onderbreken
van zwangerschap
als laatste middel om geboorte
van een niet gewenst kind te voorkomen moet blijven voorbehouden
aan de vrije beoordeling
van de rechtstreeks
belanghebbende
vrouw,
Deze dient - zo nodig - daarbij te kunnen worden geholpen,
Wettelijke regelingen mogen niet tot gevolg hebben dat gevaren
voor lichamelijke
en geestelijke gezondheid ontstaan,
Het is dan ook van groot belang dat belemmeringen
voo:r artsen om
aan uitvoering van abortus provocatus mee te werken uit onze wetgeving verdwijnen.
Er bestaat ook geen grond waarom - anders dan bij
alle andere medische verrichtingen
- bij abortus provocatus de arts
aan wettelijke regelen zou moeten worden gebonden, Overigens rust
op de arts de plicht, zoals bij elk ander medïsch handelen, de grenzen
van het medisch aanvaardbare
risico van hetgeen van hem wordt gevraagd,
zelfstandig te beoordelen,
Hij dient ook, juist hier, zijn patient alle
nodige begeleiding
te bieden, waaronder begrepen verwijzing naar een
andere arts. indien zijn levensovertuiging
hem deze hulpv.erlening...ver_,-:
...
bied.t.•..
- Van -
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Van de artsen, die regelmatig in de uitoeifening van hun beroep
besluiten moeten nemen, samenhangend
met leven en dood, mag
met vertrouwen worden verwacht dat zij ook bij de abortus provocatus hun weg zullen vinden.

13.

Oeganda

(september

1972)

Op 18 september 1972 heeft het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond een telegram gezonden aan de minister van Buitenlandse
Zaken in verband met de toestand in Oeganda:
"Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond neemt met verontrusting kennis van de steeds onaanvaardbaarder
vormen, die zowel
maatregelen
als dreigementen
ten aanzien van Aziaten, Israëlis
en anderen aannemen in het Oeganda v an. gene.r-aa L Amin en dringt
er op aan dat de Nederlandse
regering met overtuiging
zal bijdragen tot het mobiliseren
van de wereldopinie
tegen de praktijken en normen die hier tentoongespreid
worden".

14.

Olympische

Spelen

in München

(september

1972)

Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond is diep geschokt
door de zo tragisch afgelopen gebeurtenissen
op_de Olympische
Spelen !in München. Het is vervuld ~an afschuw over de moord op
een aantal weerloze gijzelaars zoals het uit humanistisch
oogpunt tèlkens het afdreigen van zaken met menselijke
levens
als inzet en het doden van deze mensen volstrekt verwerpt.
Het hoofdbestuur
wil naar aanleiding
twee zaken aan de orde stellen:

van de gebeurtenissen

Het hoofdbestuur
heeft er begrip voor dat Nederlands&
atleten
die soms jarenlang naar het sportieve hoogtepunt_ van_de Olympische Spelen te München hadden toegeleefd, hebben overwogen
na de gebeurtenissen
door te gaan. Het heeft bij het hoofdbestuur echter een gevoel van verslagenheid
achter gelaten,
dat na de veelvoudige moord op sportbroeders,
de menselijke
solidariteit
niet de doorslag heeft gegeven.
Naar zijn
mening heeft het Nederlands Olympisch Comité de
verbroederingsgedachte
die wezenlijk voor de O'Lymp.Ls che
Spelen heet te zijn, hoogs t twijfelachtig, gemaakt.
De verschrikkelijke
daad van een aantal Palestijnen
- veroordelenswaard
in elk opzicht - mag niet wo'rden genegeerd als
noodkreet dat een oplossing van de slepende Midden-Oost-kwestie geboden b Id j f t .

- Het -
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Het hoofdbestuur van het: Humanistisch
Verbond doet dan ook een
klemmend beroep op alle betrokkenen
het uiterste te proberen om
met de meeste spoed een oplossing te bereiken die uit menselijk
oogpunt aanvaardbaar
is.
Aldus
steld

15.

de tekst van de verklaring van het hoofdbestuur
in .zijn vergader.::i..ng.._van.
R sep.t.emhe r jL

Bombardementen

op Noord-Vietnamese

steden

(december

zoals

vastge-

1972)

Op 28 december 1972 werd door het presidium van het Humanistisch
Verbond aan de ambassadeur der Verenigde Staten in Nederland het
volgende .telegram verstuurd:
"Namens het Nederlandse
Humanistisch
Verbond .betuigen_wij ons afgrijzen over de moordende. massale bombardementen
op. Noord-Vietnamese steden.
Wij ondersteunen
krachtig het protest van de Nederlandse
regering
hierover en roepen uw regering op deze bombardementen
onverwijld
te staken.",

16.

Nucleaire

wapens

(mei 1973)

Het hoofdbestuur
van he t Humanistisch
1973 aan de amb assade trr van Frankrijk
brief gezonden:

Verbond heeft op 28 mei
in Nederland de volgende

Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond dringt er, via u, bij
uw regering ten sterkste op aan af te zien van de voorgenomen
proeven met nucleaire wapens in de open lucht.
Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond betreurt het, dat
uw regering meent met deze proeven te moeten voortgaan op een moment dat alom in de wereld een gefundeerde ongerustheid
over de bedreiging van het natuurlijk leefmilieu toeneem.t.

17.

In vrijheidsstelling.

A. Amalrik

(juni 1973)

Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond heeft op 8 juni 1973
aan de ambassadeur van de U.S.S.R. "in Nederland een brief van de
volgende inhoud gezonden:
" Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond heeft met verontwaardiging kennis genomen van het feit dat de schrijver en historicus A. Amalrik na het verstrijken
van zijn straftijd niet op vrij
voeten is gesteld,
Het is diep bezorgd over de onderdrukking
van de vrije meningsuiting in uw land die nu opnieuw blijkt, nadat Amalrik eerst al
op grond van zijn publikaties
tot gevangenisstraf
werd veroordeeld.

- Het -
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Het hoofdbestuur
betuigt ziJn warme instemming met de oproep van
Sacharov C s ..en dr1ngt er bij uw regel'-ingop aan Amalrik thans onmiddellljk 1n vrijheid te stellen.

18,.

VrijheidsbeiI"oving So l z en f-t s yn (februari

1974)

Het pr-es.LdLum van het Humanistisch Verbond zond op 13 februari
een,telceg1:'am"aau'de ambaseadeur- van de UoS'.S.R .. .Ln Nederland:

1974

"Presidium' Hmnani"Stisch Verhcrrrd"pl'ot-e'st:eertme't
kraclrt tegen hernieuwde vrijheidsber-ovrrrg Nobelprijsdrager
Solzenitsyrr en dringt bij uw
regering'aan
op onmiddelliJke
vrijlating."

19.

Kees Vellekoop

(april 1974)

Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond heeft met grote
teleurstelling
kennis genomen van de uitspraak over de dienstweigering van Kees Vellekoop.
Het wil er geen oordeel over ui t sp.reken of op grond van de bestaande
wettekst zijn gewetensbezwaren
door de rechter erkend hadden kunnen
worden.
Helaas is in de strafmaat niet tot uiting gebracht dat juist thans
uitbreiding
van de wettelijke gronden voor dienstweigering
in discussie
is.
In ieder geval meent het hoofdbestuur,
dat een uitspraak als deze onderstreept hoezeer wi)ziglng van de wet op dit punt op korte termijn geboden is. Het heeft er zich al eerder over uitgesproken
dat gewetensbezwaren tegen elke of enigerlei vorm van oorlogsverrichting
door het
militaire apparaat grond voor vriJstelling
van militaire dienst dienen
op te leveren.
Het hoofdbestuur
doet een dringend beroep op de Nederlandse
regering en
de Staten-Generaal
om een dergelijk voorstel tot wetswijziging
op de
kortst mogelijke termIjn to't stand te brengen en verzoekt de minister
van Justitie in afwachting daarvan de tenuitvoerlegging
van de uitspraak achterwege te laten

20.

Bede

aan het slot

van de Troonrede

(september

Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
aan de Raad van Ministers de volgende

Verbond
brief:

1974)
zond op 5 september

1974

Het hoofdbestuur
v~n het Humanistisch
Verbond heeft er kennis van genomen
dat er een georganiseerde
poglng wordt ondernomen - ondersteund
door
handtekeningen
- om op uw college druk uit te oefenen, teneinde in de
troonrede, ter gelegenhe1d van de opening van de nieuwe zittingsper~ode
van de Staten-Generaal,
de z ,g" bede aan het slot weer op te nemen.
Na de troonrede

van 18 sepLember

1973 - waarbij

in de plaats
- traditionele

van de
-
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traditionele bede "dat God U wijsheid en kracht mcge geven", de hoop werd
uitgesproken
"dat U de kracht zou ontvangen" - werd er in orthodox-christelijke kringen geprotesteerd
tegen uw nieuwe formulering.
Wij hebben het destijds niet nodig geoordeeld u uitdrukkelijk
onze instemming met uw tekst kenbaar te maken, temeer niet omdat het antwoord
van de minister-president
op de bezwaren in de Tweede Kamer van oktober
1973 door ons alleszins redelijk en ov er t u Lge: ' werd geacht.
Nu evenwel in bepaalde kringen wordt geageerd om de slottekst te herstellen in de traditionele
godsdienstige
Zl11, willen wij nlet nalaten u te
doen weten, dat wij het in hoge mate zouden betreuren, indlen u zou
terugkeren van de weg die naar onze overtuiging
terecht gaat in de
richting van objectivering
van levensbeschouwelijke
elementen in
officië,e documenten.
Op zichzelf achten wij het bedenkelijk
indien een Levensbeschouwelijk
onpartijdig
regeringscollege
aan het slot van een discutabel politiek
document als de troonrede uiteraard is, aan het parlement - dat de
schakeringen
van geloof en levensovertuiging
van ons volk weerspiegelt
kracht en wijsheid toewenst met verwijzing naar een bron die voor een
belangrijk deel van die volksvertegenwoordiging
geen betekenis toegekend
mag worden.
Anderzijds - ook in het geval dat er staatsstukken
worden geproduceerd
waarin elementen van nationaal êênheidsbeleven
tot uitdrukking worden
gebracht (wij denken daarbij onder meer aan Koninklijke
Boodschappen
waarmee wetsontwerpen
aan de Staten-reneraal
worden aangeboden)
achten wij het evenzeer onjuist dat met de godsdienstige
termen, die
slechts geldigheid voor een deel van ons volk hebben, de indruk wordt
gewekt dat de Nederlandse
overheid zou menen haar kracht, wijsheid
of êênheidsbeleven
allêên te kunnen ontlenen aan een goddelijke almacht.
Dat vertekent het beeld van de gevarieerde
gez2ndheden
ln ons volk en
het negeren van dAt feit is grievend voor een zeer groot deel van
ons volk, dat niet minder toewijding aan de dag tegt voor de algemene
zaak, maar er diep van overtuigd is mogelijke kracht, wijsheid en êénheidsbeleven
uit andere bronnen te putten dan uit een goddelijke almacht.
Wij dringen er bij uw college op aan de richting te blijven volgen die
de minister-president
onder woorden bracht in de Tweede Kamer der
Staten-Generaal
in oktober 1973, namelijk t.e streven naar formuleringen
waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen herkennen.

21.

Abortus

provocatus

(oktober

1974)

Naar aanleiding van de brief van de R.K. Bisschoppen
provocatus gaf het hoofdbestuur
van het Humanistisch
tober 1974 de volgende verklaring uit:
Onverantwoordelijk

betreffende
abortus
Verbond op 18 ok-

en intolerant.

Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond heeft met ontsteltenis
kennis genomen van de brief van de R.K. Bisschoppen
betreffende
abortus
provocatus.
Hierdoor hebben de bisschoppen
vele stappen teruggezet in
een verheugende
ontwikkeling
die de laatste jaren in toenemende mate
leidde tot wederzijds begrip.
Hun brief getuigt van een onverdraagzaamheld
ten opzichte van anders-

.- denkenden

-
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denkenden
die wij niet meer voor mogelIjk hadden gehouden. Dat zij
daarbij zo ver durven te gaan, dat zij hun ideeên door middel van
wetgeving dwingend voor willen schr~jven aan dIe andersdenkenden
is
onverdraaglijk.
Alhoewel onze verontwaardiging
in eerste instantie wordt gevoed door
de intolerantie die de bisschoppen demonstreren
ten aanzien van
andersdenkenden,
willen wij tegelijkertijd
niet voorbijgaan aan wat
zij geschreven hebben aan hun geloofsgenoten.
Door hun stellingname
trachten zij een ontwikkeling
terug te dringen
waarbij de gelovigen in toenemende mate vanuit hun eigen geweten en
verantwoordelijkheid
handelen.
Door hun brief hebben de bisschoppen
ve.le geloofsgenoten
weloverwogen
in grote gewetensnood
gebracht. Zij zijn de verantwoordelijkheid
uit
de weg gegaan voor de maatschappelijke
en psychlsche consequenties
van
hun stel Lingname.
Als hoofdbestuur
van het Humani.stlsch Verbond noemen wij dit gedrag
onverantwoordelijk
en intolerant.
Het hoofdbestuur
van het Humani.stisch Verbond heeft op 23 mei 1972
zijn standpunt ten opzichte van abol'tus provocatus kenbaar gemaakt"
Daarin werd geconcludeerd
dat het onderbreken van zwangerschap
als
laatste middel om geboorte van een niet gewenst kInd te voorkomen,
moet blijven voorbehouden
aan de vriJe beoordelIng van de rechtstreeks belanghebbende
vrouw. Deze dien~ zonodlg daarbiJ te kunnen
worden geholpen.
Wetteli.jke regelingen mogen niet tot gevolg hebben dat gevaren voor
lichamelijke
en geestel.ijke gezondheïd ontstaan, Het is dan ook van
groot belang dat belemmeringen
voor artsen om aan uitvoerIng van
abortus provocatus mee te werken uit onze wetgeVing verdWijnen.
De recente bisschoppelijke
brIef over ahortus provocatus geeft het
hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond thans aanleidlng uitdrukkelijk iede~e poging te ondersteunen
om onze wetgevIng in deze
humaniserende
zin te herzien.

22.

Abortuskliniek

Bloemenhove

(oktober

1974)

Het presidium van het Humanistisch
Verbond zond op 24 oktober 1974
een telegram aan de Raad van Minis·ters van de volgende inhoud:
"Het presi.dium van het Humanistisch
Verbond heeft met grote verontrusting kennis genomen van de stappen diE' met goedkeuring
VBn de
minister van Justitie tegen de abortusklinIek
Bloemenhove
te Heemstede worden genomen.
Het presidium verwijst voor het standpunt
abortus naar de recentelijk gepubliceerde
bestuur.

van het Verbdnd over
verklaring van het hoofd-

Nu nieuwe wetgeving op dit terrei.n zich in een vergevorderd
stadium
van voorbereiding
bevindt enerzijds en in Bloemenh.ove volgens de
geneeskundig
inspecteur van de volksgezondheid
medisch verantwoord
wordt gehandeld anderzijds, is een gerechtel:iJke ver-vo Lg i.ng op di.t
moment onverantwoord,
niet geboden en een slag In het gezicht van
voorstanders
van een ruimere wetgeving
o

Het prescidium doet dan ook een zeer dringend beroep op de regering
iedere verdere daad van vervolging
in dit gev:al te beletten,
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23.

Brief

aan de Ambassadeur van Saoedi-Arabië
(maart 1975)
----------------------------------~-------------------Selon la presse Neerlandaise
l'ajournement
de la visite

de
M. le Ministre des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas
à Son Altesse Royale l'Auguste Roi Faisal Iba Abdoul Azziz,
vous a donné lieu à declarer que l'entrée à s~oedi-Arabië
de
non-croyants
soit interdite en vertu des préceptes du Coran.
Nous apprécierions
hautement si vous voudriez avoir l'amabilité
de nous communiquer
si ces nouveiles sont correct es et dans
l'affirmptive
nous vous saurions gré de nous transmettre de plus
amples éclaireisements.
Veuilles agréer, M. I 'Ambassadeur, nous vous prions l'expression
de notre haute considération.

24.

!~~~~~~~_~~~_~~~~~~~~!_!~~~~~~_~~~_~~~~~~_i~E~~~_~~~~2
Re Morgentaler-trial
Urge you for tolerance
promotion modification

25.

sake to foster
abortionlaws.

clemency

(november
~~~~~~~~~~~~_~~~~~~_~~j~~~~~~
x)

would

appreciate

1975)

I

De opluchting die na een onbloedig afgelo~en gijzeling wordt
gevoeld
vormt een natuurlijke
reactie. Indien de levens van de gegijzelden
zijn
geruild voor de inwilliging van eisen van de gijzelaars is er echter
méér gebeurd dan "een redding van mensen in acuut levensgevaar".
Er is in de eerste plaats tenminste een beduidende hoeveelheid
leed
toegebracht
aan mensen die niet specifiek iets hebben misdaan waardoor zij
voor zulk een bejegening in aanmerking kwamen.
Vervolgens: van de hoogste instanties van onze rechtsstaat uit is deze
ongefundeerde
leedtoediening
niet alleen niet afgeweerd en bestraft,
maar er is profijt verschaft aan daders die, in vrijheid gelaten, zo
spoedig mogelijk hun wandaad kunnen herhalen.
Tenslotte levert een voor
de gijzelaars voordelig akkoord met de overheid
steun aan een misdadige methodiek tot dwingelandij.
II

Er worden wel twee argumenten aangevoerd, die het toegeeflijk
akkorderen
met gijzelaars pogen te rechtvaardigen.
Het pragmatisch
argument: dat er dan toch maar mensenlevens
zijn gespaard
blijkt bij nader inzien een opportunistisch
argument te zijn, doordat
genegeerd wordt dat na een 'opgeloste' gijzeling onder vrijdom van de
daders, terstond anderen in gevaar verkeren en wel in toenemende mate
omdat de akkoorden de methode van gijzelen aanmoedigen
en er geen enkele
garantie is dat er niet iets "mis" zal gaan.
Het subjectivistische
argument: dat men zich geheel moet vereenzelvigen
met het lot van de gegijzelden
en hun verwanten, zeggende dat het gemakkelijk
is te oordelen indien geen familie of verwanten betrokken zijn,
is van dezelfde natuurlijkheid
als de opluchting over de "goede" afloop,
maar daardoor ook even beperkt en bovendien - door de schijn van een
theorie te zijn - buitengewoon
gevaarlijko
- De x) Hen die de gijzeling verrichten
De slachtoffers:
gegijzelden.

noemen

wij hier:

gijzelaars.

_ 16 _

De voorwaarde voor het tot stand komen van zuivere oordelen in het algemeen en van rechts-oordelen
in het bijzonder, is: weloverwogen
objectiviteit, de inspanning met name om afstand te nemen van emoties en vóóroordelen.
Aanvaarding van emotionele betrokkenheid
als uitgangspun~
en als toetssteen voor het oordeel miskent fataal het wezen van het oordelen:
onderscheiden,
dat is afstand nemen teneinde terzake dienende factoren
te overzien.

III
Er is anderzijds een argumentatie die een rechtvaardiging
van de gijzelaar
tracht te funderen met verwijzing naar de sociaal-economische
omstandigheden van waaruit het middel van de gijzeling wordt gehanteerd. De term
die daarbij wordt ingevoerd luidt: structureel geweld.
De gijzelaar zou met zijn gewelddaad van de gijzeling reageren op "geweld"
dat hem werd aangedaan: onderdrukking,
onvrijheid, ontheemding,
armoedegekarakteriseerd
als structureel geweld: vormen van onrecht voortvloeiende
uit de structuur van de samenleving. De gijzeling zou dan eigenlijk een
daad van zelfverdediging
zijn van onderdrukten
in een overmachtssituatie
tegen passieve of actieve medeplichtigen
aan onderdrukking.
De sociale
gerechtigheid
is een onvoltooide zaak in de wereld, maar de term "structureel geweld" is misleidend,
suggereert brede opzettelijkheid
en voert
door de manipulatie met het begrip geweld - waar willekeurig gegijzelden
in het geding zijn - een collectieve verantwoordelijkheid
in, die elke
wezenlijke rechtsgedachte
ondergraaft. Zoals Hannah Arendt zegt: "Zodra
iedereen schuldig wordt verklaard, is niemand meer schuldig te achten".
Nochtans mag de afwijzing van het gebruik van de term "structureel
geweld" als poging tot rechtvaardiging
van dodelijk geweld of dreiging
daarmee bij gijzeling, ons niet doen voorbijzien
aan situaties waarin
een terroristisch
regiem de onderdrukten
in uiterste wanhoop kan drijven
tot geweld en chantage op het leven tegen de tiran of zijn trawanten.
Dodelijk geweld en ook de gijzeling van politieke tegenstanders
in een
sfeer van onderdrukking,
onrecht en terreur kan een uiterst middel zijn
van zelfverdediging.
Aan de zedelijke rechtvaardiging
van zulk een beroep op overmacht kan men zich echter dan niet ont~rekken door alleen
maar te verwijzen naar de situatie van onrecht en terreur.

IV
Humanisten verwerpen de gijzeling - op grond van hun diepste zedelijke
besef - als een misdaad van de ergste soort.
De karakteristiek:
"misdaad van de ergste soort" is gebaseerd op het
klassieke zedelijke vonnis: het behandelen van een mens als middel slechts
en niet als doel, in dit geval niet alleen het gebruiken - uitbuiten van menselijke
arbeid, het manipuleren van een mens in een politieke
machtsstrijd,
maar het moedwillig inzetten van menselijk leven zonder meer,
speculerend op het mededogen van anderen.
De stelling is dan ook onontkoombaar,
dat het wijken voor deze afpersing
op het leven in de strikste zin van het woord, onaanvaardbaar
is: dat
géén ruilakkoord
- waarin begrepen de vrijheid van de daders - waarbij
de waardigheid van de menselijke persoonlijkheid
is vernederd tot materiele ruilwaarde, kan worden geaccepteerd.
- Maar

-

- 17 Maar op dit moment doen zich twee kwesties voor die niet gepasseerd
kunnen worden: het probleem van het toepassen van geweld door de overheid
en het probleem van de onderhandeling.

v
Geweld en dwang uitgeoefend
als uiterste middelen van het- gezag vinden
hun fundering als recht van de macht in zoverre deze de macht van het
recht blijkt te zijn, doordat niet het fei~ maar inhoud van die macht
als legitimatie wordt aangevoerd en bovendien die inhoud voortdurend
ter discussie en ter herziening openstaat. Maar als handhaving van de
rechtsovertuiging
noopt tot uiterste middelen van dwang en geweld tegenover de gijzelaars, waarin is dan de rechtsgrond gelegen voor het eventueel onvermijdelijk
verwonden of doden van gegijzelden?
Nadert hier de
positie van de rechtshandhaver
niet in aanzienlijke mate die van de
gijzelaar, die wij verwijten menselijke
individuen als middel en niet
als doel te gebruiken? Dit is het standpunt van hen die ieder risico
van bloedvergieten
van onschuldigen
afwijzen. Het verschil komt aan het
licht van de doelstelling.
De gerechtigheid
is een essentiële voorwaarde
van menselijk leven, dat in het beleven van waarden het animale stadium
van bestaan heeft overstegen.
"Als de gerechtigheid
niet meer bestaat
dan heeft het leven geen zin meer" (Kant).
De idee der gerechtigheid
duidt een complex van menselijke
idealen aan,
waarin gelijkwaardigheid,
verdraagzaamheid,
verbondenheid
en vrijheid
beleefd worden als waarden zonder welke de mens van angst en vernedering wil sterven om niet terug te vallen in de bestaanswijze
van het
oerwoud. Voor de mens die in het beleven van zedelijke waarden zijn existentie bewust is, is het biologisch leven niet het hoogste goed. In de
strijd voor de gerechtigheid
wordt in de individuele mens - die eventueel, onvermijdelijk
als slachtoffer valt - de mensheid gediend.
VI
Deze gedachtengang
brengt ons direct naar het tweede probleem.
De straffe rechtsuitoefening,
zo nodig met middelen van dwang en geweld,
ten aanzien waarvan häerv66r de rechtvaardiging
is gepoogd te leveren,
zou twijfel -k-unnen verwekken omtrent de toelaatbaarheid
van "omzichtig
beleid" en "akkorderen" met de gijzelaars. Dit is het standpunt van "niet
praten maar doen". Een cultuur, die zoals gezegd in het beleven van zedelijke waarden zich haar ware existentie bewust is, kan moreel niet veronachtzamen dat zij met inzicht, kennis en vaardigheid
een bepaald stadium
van mogelijkheden
heeft bereikt, ook mogelijkheden
van overreding.
Het inzicht in en het begrip voor de motivatie van hen die onder de druk
van sociaal-economische
en politieke omstandigheden
tot misdadig geweld
komen noopt tot de grootst mogelijke behoedzaamheid
en het uiterste geduld in de behandeling
van een dreigende ramp. Daarbij is het zedelijk
niet aanvaardbaar
de moderne verfijnde technieken van gesprek en overreding - ten bate van het recht - terzijde te schuiven in een ongerechtvaardigde haast om misdadigers
uit te schakelen.
VII
Maar er is een grens te stellen. Die grens ligt daar waar m i sdadá.ger s
in vrijheid zouden ontkomen, geneigd tot herhaling.
Aan die grens mag de overheid - op grond van bovenstaande
overwegingen - offers vragen.
- Rechtsgenoten

-
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Rechtsgenoten
- in het bijzonder
organisaties
ener levensovertuiging,
als het Humanistisch
Verbond - behoren bij gelegenheid de
overheid
ondubbelzinnig
kenbaar te maken dat zij de bevoegdheid van die overheid
tot een eventueel radicale rechtsuitoefening
onder gebruik van dwang
en geweld op zedelijke gronden ondersteunen.

26.

Ontwerp

van wet gewetensbezwaren

militaire

dienst

(maart

------------------------,.,.-------------------------------------

1976)

Het presidium van het HUmanistisch
Verbond heeft in een brief aan
de Leden van de Tweede Kamer kritiek geleverd op het gewijzigd ontwerp van wet gewetensbezwaren
militaire dienst.
De nieuwe erkenningsgronden
worden niet toereikend geacht. Gepleit
wordt voor een formulering volgens welke alle onoverkomelijke
gewetensbezwaren tegen militaire dienst voor erkenning in aanmerking kunnen
komen.
Voorts wordt aanbevolen de in het ontwerp voorgestelde
vereenvoudigde
vorm van toetsing onder alle omstandigheden
te handhaven. Het ontwerp
houdt in, dat o.m. in geval van oorlogsgevaar
kan worden overgeschakeld op een wijze van toetsing zoals tot nu toe gebruikelijk
is.

27.

De drie van Breda

(maart

1976)

------------------------------

Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond betreurt het, dat de
Raad van Kerken in Nederland de discussie over de Drie van Breda
weer heeft geopend. Ten onrechte is daarbij de suggestie gewekt als
zou met het Verbond overleg zijn gepleegd.
Het hoofdbestuur
heeft geen enkele aanleiding af te wijken van zijn
eerdere opvatting die in 1972 is bekendgemaakt.
Het hoofdbestuur
is als destijds niet eenstemmig in zijn mening omtrent het gratiëren van de Drie van Breda.
Een belangrijke meerderheid
van het hoofdbestuur
is evenwel van mening,
dat het leed van de overlevenden
te groot is om vrijlating van de drie
oorlogsmisdadigers
te ondersteunen.

28.

~~~~~~~:~~!~E~~~~_~~~~_~~_~~~~~~~~~~~:E~~~!~~~!~~~_i~~~_~~
Het Congres van het Humanistisch
Verbond op 14 en 15 mei 1977 in Zwolle
bijeen;
met grote zorg vervuld over de overlevingskansen,
de toenemende behoefte
aan energie in 't bijzonder de risico's verbonden aan de toepassing van
kernenergie;
van oordeel dat naast risico's voor overleving vooral aan de orde zijn
risico's voor de mensenlijke
waardigheid
en ontplooiingskansen,
die het
gevolg zijn van politieke dwangmaatregèlen
ter beveiliging;
is van mening dat,
a) het energiegebruik
in de rijke landen drastisch moet worden afgeremd;
b) het onderzoek naar waarborgen voor de veiligheid rond de kernenergie
en naar de toepassing van andere energievormen
krachtig moet worden
bevorderd;
-

c)

-

-
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c) de ontwikkeling
van kweekreactoren
onvoorwaardelijk
dient te worden
gestopt;
d) het aantal conventionele
kerncentrales
niet dient te worden uitgebreid
en geen splijtstoffen
dienen te worden geëxporteerd,
totdat voldoende
zekerheid is verkregen omtrent de veiligheid en omtrent internationale
waarborgen voor uitsluitend vreedzaam gebruik;
verzoekt het hoofdbestuur
deze motie ter kennis te brengen van regering,
parlement, publiek, Verenigde Naties en I.H.E.U. en de Beweging Stop
Atoomplannen;
en gaat over tot de orde van de dag.

29.

~~~!~~~~~~~~_~~~~!~~~~~_~~~~2
Het hoofdbestuur
van het Humanistisch
Verbond verzoekt regering en parlement:
al het mogelijke te doen opdat ons land, ons volk noch ons bedrijfsleven
wordt betrokken bij of medewerking
verleent aan het tot stand komen, het
produceren,
transporteren
of opslaan en het directe of indirecte gebruik
van de neutronenbom,
tevens:
alles in het werk te stellen opdat dit wapen - evenals andere kernwapens
en geofysische wapens - bij internationaal
verdrag verboden wordt.
Wij kunnen en mogen in beginsel niet berusten in de aanvaarding van de
oorlog als politiek middel. Wij pleiten met kracht voor een speciale stellingname inzake de neutronenbom.
Deze is - in strijd met vergoelijkende
beweringen - niet "schoon" en niet
nauwkeurig,
vernietigt mensen en dieren onder afgrijselijk
lijden en
ruïneert het nageslacht. Bovendien zal het gebruik van de neutronenbom
de drempel tot het toepassen van andere nucleaire wapens verlagen.

30.

!~~~~~~~_~~~_~~_~~~~~~~~_~~~_~~_~~~~:~!~~~~~~~~_~~~~~~~~~_
Protesteren
krachtig tegen
minerende maatregelen.

31.

de jongste,

door uw regering,

getroffen

discri-

~~~~~~~~~~_i~~~!~~~~~_~~~~2
De verontrusting
rond de neutronenbom
heeft de dreiging van de kernbom
weer in het middelpunt van de belangstelling
geplaatst. De verschrikking
van de strategische
kernmachten
houdt weliswaar een element van evenwicht
in dat tot nu toe grote kernoorlogen
voorkomen heeft, maar dat geldt slechts,
als geen van de partijen (tijdelijk) een beslissend overwicht heeft.
Bovendien maakt de verbreiding van de kern-techniek
dit evenwicht steeds
wankeler. Men kan stellen dat de conventionele
bewapening
in zijn modernste
vormen even afgrijselijk
is als de kernwapenen.
Daarom kan men ook niet
berusten in de aanvaarding van de oorlog als politiek middel en dienen de
oorzaken daarvan in de vorm van belangen- en machtstegenstellingen
en van
maatschappelijke,
psychische en geestelijke
factoren te worden aangevat.
Oorlog is een gevolg, geen oorzaak. Toch pleiten we met kracht voor een
afzonderlijke
stellingname
inzake kernwapenen
omdat ze niet alleen op
zichzelf verschrikkelijk
zijn, maar ook een catastrofale
en onherroepelijke
uitwerking hebben op de erfelijke kwaliteit van mens, dier en plant.
- De -
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De neutronenbom, die menSen onder afschuwelijk lijden vernietigt maar goederen en wapens spaat't, wordt "schoon" genoemd. De uitwerking van tactische miniwapens is "schoon", nauwkeurig en beperkt. Maar hun gebruik
overschrijdt de fatale grens van de kernbewapening en zal een totale
kernoorlog uitlokken.
Daarom doen we een be~.'oepop het Nederlandse volk, parlement en de regering
en met alle krac~t. met name bij de Verenigde Naties, voor te ijveren dat
kernwapens bij internatiQnale overeenkomst buiten de wet worden gesteld.
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