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Overal op de wereld wint het dogmatisme aan kracht. Fun-
damentalistische stromingen worden (weer) sterker. Het 
zelfbeschikkingsrecht van mensen wordt overal met voeten 
getreden. Racisme en fascisme steken de kop weer op, en 
daarmee het geweld. De humanistische beweging maakt 
zich tegen deze stroom in sterk voor de verdediging van 
vrijheid, gelijkheid en verbondenheid van mensen. Daarbij 
hebben we dringend steun nodig. Uw steun. Roei daarom met 
ons mee tegen de stroom in naar een menswaardiger 
samenleving en word lid van het Humanistisch Verbond! 
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ABONNEMENT/LIDMAATSCHAP 

Een abonnement op de „Humanist" kost 
f 25,- per jaar. 
De kontributie voor het lidmaatschap van 
het HV stelt u zelf vast. De minimumkontri-
butie is f 65,- per jaar, inklusief een abon-
nement op de „Humanist". Mede-leden 
hoeven geen kontributie te betalen. Als 
richtlijn voor de vaststelling van de bijdra-
gen 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 voor wie recht op kin-
derbijslag en/of kinderaftrek bestaat be-
draagt de kontributie f 30,- per jaar. Ge-
zinsleden en huisgenoten kunnen zelfstan-
dig lid worden voor f 15,- per jaar. Men 
ontvangt dan geen „Humanist". 

DIT BLAD IS GEDRUKT OP KRING-
LOOPPAPIER BIJ BROUWER 
OFFSET, UTRECHT 

Geef u op als lid van het Huma-
nistisch Verbond of neem een 
abonnement op de „Humanist". 
Bel 030 - 31 81 45 of schrijf naar: 
Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 
Wacht met betalen tot u een ak-
sept-girokaart ontvangt. 

HUMANISTISCH VERBOND 
GIRO 197930 - UTRECHT 

Foto omslag: Chris Pennarts 

HET VOLGENDE NUMMER VER-
SCHIJNT 1 OKTOBER. 
KOPIJ VOOR DIT NUMMER MOET 
UITERLIJK BINNEN ZIJN OP 9 SEP-
TEMBER. 

het Joris  
GOSUWAS 

de psychiatrische zorg van vandaag! 

De geestelijke verzorging van de patiënten van het Algemeen Psychiatrisch 
Instituut „Het Sint Joris Gasthuis", dat beschikt over 600 klinische en 48 
dagbehandelingsplaatsen en werkzaam is voor de regio's Delft/Westland en 
het Waterweg Noord gebied wordt toevertrouwd aan een drietal geestelijke 
verzorgers. 
Voor een van deze funkties wordt gevraagd een 

HUMANISTISCH GEESTELIJK RAADSMAN/VOUW 

(20 uur per week, voorshands voor de duur van twee jaar) 

Werkzaamheden: 
• het leveren van een bijdrage aan de geestelijke verzorging ten dienste van 

patiënten en hun familie 
• het meewerken aan de integratie van de geestelijke verzorging in het 

ziekenhuis 
• het vormgeven aan bezinningsbijeenkomsten en gespreksgroepen 
• het leveren van een eigen bijdrage aan de optimalisering van het leefkli-

maat 

Gevraagd wordt: 
• een (nagenoeg) afgeronde studie aan het Humanistisch Opleidings Insti-

tuut 
• bereidheid tot samenwerking in teamverband met de in het ziekenhuis 

werkzame geestelijke verzorgers 
• enige ervaring als humanistisch geestelijk verzorger strekt tot aanbeve-

ling 

Honorering overeenkomstig N.Z.R. richtlijnen. 

De aanstelling zal geschieden in overleg met het Humanistisch Verbond. 

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de heer F. J. J. Weemaes, afdeling Perso-
neel & Organisatie van het Sint Joris Gasthuis, tel. 015-144960. 

Schriftelijke sollicitaties kunnen, binnen veertien dagen na publicatie, 
gericht worden aan het hoofd van de afdeling Personeel & Organisatie van 
het Sint Joris Gasthuis, Sint Jorisweg 2, 2612 GA Delft. 

(advertentie) 

Het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond roept op te solliciteren naar 
de funktie van 

GEESTELIJK RAADSMAN/VROUW 

voor de humanistische geestelijke verzorging van gedetineerden in de peni-
tentiaire inrichtingen te 

Maastricht - Huis van Bewaring 	  16 uur per week 
Roermond - Huis van Bewaring/Gevangenis 	  16 uur per week 

Funktie-eisen: 
• Academisch niveau, voltooide opleiding Humanistisch Opleidings Insti-

tuut; 
• Bekendheid met het geestelijk werk en/of relevante werkervaring. 

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig de richtlijnen van het loop-
baanplan voor geestelijke raadslieden bij de Inrichtingen van Justitie. 
De aanstelling geschiedt op voordracht van het Hoofdbestuur van het Huma-
nistisch Verbond door de Minister van Justitie. 

Nadere informatie over deze funktie is te verkrijgen bij het Bureau Centraal 
Geestelijk Raadsman, telefoon 030-510772, dagelijks tussen 9-12 uur. 

Schriftelijke sollicitaties tot 14 dagen na het verschijnen van deze adverten-
tie te zenden aan de Centraal Geestelijk Raadsman bij de Inrichtingen van 
Justitie, J. M. Kemperstraat nr. 1, 3581 KG Utrecht. 

(advertentie) 

2 Humanist september 1985 



EEN HUMANISTISCHE VISIE 
OP DE WET GELIJKE 

BEHANDELING 
Sinds 1981 wordt door achtereenvolgen-
de regeringen gewerkt aan de tot stand-
koming van een Wet gelijke behande-
ling die de discriminatie van vrouwen, 
homoseksuelen en ongehuwden straf-
baar zou moeten stellen. Dit als nadere 
uitwerking van artikel 1 van de grond-
wet dat luidt: „Allen die zich in Neder-
land bevinden, worden in gelijke geval-
len gelijk behandeld. Discriminatie we-
gens godsdienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, geslacht of 
op welke grond dan ook, is niet toege-
staan." Bij de parlementaire behande-
ling van de grondwet is nadrukkelijk 
vastgelegd dat bijvoorbeeld de discri-
minatie op grond van homoseksualiteit 
valt onder de omschrijving „op welke 
grond dan ook". Van confessionele zijde 
(klein rechts en een kleine meerderheid 
in het CDA) wordt een dergelijke anti-
discriminatiewet gezien als een aan-
tasting van de vrijheden van gods-
dienst en van onderwijs. In dit artikel 
geeft HV-voorzitter Rob Tielman een hu-
manistische visie op de problemen rond 
de beoogde Wet Gelijke Behandeling. 

Vrijheid van godsdienst en 
levensovertuiging 
Artikel 6.1. van de grondwet luidt: 
„Ieder heeft het recht zijn godsdienst of 
levensovertuiging, individueel of in ge-
meenschap met anderen, vrij te belij-
den, behoudens ieders verantwoorde-
lijkheid volgens de wet." Het zal duide-
lijk zijn dat hier geen sprake is van een 
absolute vrijheid zoals door sommigen  

van confessionele zijde wordt beweerd, 
maar van een door de overige wetge-
ving ingeperkte vrijheid. Een wezenlijk 
onderdeel van die overige wetgeving is 
vanzelfsprekend het non-discrimina-
tiebeginsel in artikel 1 van de grond-
wet. Artikel 90 quater van het Wetboek 
van strafrecht stelt: „Onder discrimina-
tie wordt verstaan elke vorm van onder-
scheid, elke uitsluiting, beperking of 
voorkeur, die ten doel heeft of ten gevol-
ge kan hebben, dat de erkenning, het 
genot of de uitoefening op voet van ge-
lijkheid van de rechten van de mens en 
de fundamentele vrijheden op politiek, 
economisch, sociaal of cultureel ter-
rein, of op andere terreinen van het 
openbare leven, wordt teniet gedaan of 
aangetast." Dit betekent dat het maken 
van onderscheid in de persoonlijke le-
venssfeer (bij voorbeeld bij partnerkeu-
ze) wettelijk gezien geen discriminatie 
inhoudt. In artikel 2 van het vooront-
werp van de wet gelijke behandeling 
worden nog drie andere uitzonderingen 
genoemd: 
a. „voorzieningen en activiteiten van 

godsdienstige aard en ( ...) voor-
zieningen en activiteiten in verband 
met bezinningsbijeenkomsten van 
levensbeschouwelijke aard"; 

b. „verenigingen of stichtingen die in 
hoofdzaak zijn gericht op besloten 
bijeenkomsten in de gezelligheids-
sfeer" (b.v. herensociëteiten); 

c. „onderscheid bij belangenbeharti-
ging op ideële gronden voor zover 
deze het maken van onderscheid 
rechtvaardigt" (b.v. vrouwenbewe-
ging).  

Vanuit humanistisch oogpunt is vooral 
artikel 2.a. belangwekkend. Allereerst 
valt het op dat er niet staat: „van gods-
dienstige en levensbeschouwelijke 
aard". Gegeven de grondwettelijke ge-
lijke behandeling van godsdienst en le-
vensbeschouwing houdt dit kennelijk 
in dat alleen die voorzieningen en acti-
viteiten van godsdienstige aard zijn uit-
gezonderd die vergelijkbaar zijn met 
bezinningsbijeenkomsten van levens-
beschouwelijke aard. Hoewel het Hu-
manistisch Verbond (want daar slaat 
dit onder andere op) geen enkele be-
hoefte heeft aan een uitzonderingsbe-
paling, acht ik het principieel juist dat 
Crls er een uitzonderingsbepaling komt 
voor godsdienstige zaken, deze ook van 
toepassing moet zijn op vergelijkbare 
levensbeschouwelijke aangelegenhe- 
den. Dat het HV van de mogelijkheid tot 
uitzondering vervolgens geen gebruik 
zal maken is onze zaak. Dit alles over- 
ziende is het dus volstrekt onduidelijk 
hoe het voorontwerp in strijd zou kun- 
nen zijn met de grondwettelijke vrijheid 
van.godsdienst en levensbeschouwing: 
men mag binnenskamers in de kerk zo- 
veel discrimineren als men wil zolang 
men anderdenkenden er maar niet mee 
lastig valt. 

Vrijheid van onderwijs 
Ook de in artikel 23 van de grondwet 
geregelde vrijheid van onderwijs kent 
een inperking: „behoudens het toezicht 
van de overheid". Dit toezicht kan bij-
voorbeeld inhouden dat niet in strijd 
met de grondwet wordt gehandeld. Ook 
de bekostiging is aan wettelijke voor-
waarden gekoppeld. Het zal duidelijk 
zijn dat de overheid mooit onderwijs 
mag bekostigen dat grondwettelijke be-
palingen als het non-discriminatiebe-
ginsel overtreedt. Ook het CDA meent 
dat het onderwijs niet mag discrimine-
ren op grond van geslacht, homoseksu-
aliteit of burgerlijke staat. Een kleine 
meerderheid in het CDA meent echter 
dat iemand die als homo leeft wel ge-
discrimineerd mag blijven worden door 
confessionele instellingen. Wat zou het 
CDA er van vinden als men in een land 
wel christen zou mogen zijn maar dat 
niet zou mogen laten blijken? Er is hier 
sprake van een uiterst gekunsteld on-
derscheid dat het menselijk zelfbe-
schikkingrecht aantast. Minister 
Rietkerk dacht handig te zijn door het 
„seksueel uitdagend" karakter van ho-
mo's en hetero's in het onderwijs te ver-
bieden. Maar wie maakt uit wat dat pre-
cies is? Het dragen van een roze 
driehoek misschien? Het is een vol-
Zie verder pag 5 
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Media negatief over 
Humanistische Partij 
En, bent u al eens aangeklampt door een vriendelijk ogend jongmens dat u I 
vroeg of u ook tegen diskriminatie bent? Of tegen geweld, tegen Apart 
heid, Pinochet, de honger in Ethiopië, en natuurlijk: tegen de bestaand 
politieke partijen. 
Als dat niet het geval is, woont u waarschijnlijk niet in één van de grote 
steden. Of u bent geen „jongere". Want alleen die zijn interessant voor de 
zich militanten noemende aanhangers van de Humanistische Partij (HP). 
Al die intensieve straataktiviteiten, ondersteund door leuzen en affiches 
op muren, trokken de aandacht van de media die de organisatie onder de 
loep nam. De konklusies zijn nogal eentonig eensluidend: De Humanisti-
sche Partij is sekteachtig, vaag en ongeloofwaardig. 

Het alternatieve, uit krakerskringen 
stammende weekblad Bluf onderzocht 
de Humanistische Partij van binnenuit 
door er enige infiltranten op af te stu-
ren. Onder de veelzeggende kop „On- 
menselijk menselijk" doen zij verslag 
van hun ervaringen. Zij signaleren de 
handigheid waarmee de organisatie 
flirt met allerhande, goed in de markt 
liggende zaken. Zo wordt slim misbruik 
gemaakt van de huidige kampagne te-
gen diskriminatie door te kolporteren 
met anti-diskriminatiestickers. De HP 
houdt zogenaamd ook enquêtes, maar 
die heten nu petitionnement, naar het 
komende volkspetitionnement van de 
vredesbeweging. 
Handig ingespeeld dus. En dan is er 
natuurlijk de goede naam en goodwill 
van het verbond waarmee de Humanis-
tische Partij aan de haal probeert te 
gaan. Er werd zelfs niet geschroomd om 
het partijorgaan nagenoeg dezelfde 
naam te geven als het lijfblad van het 
Humanistisch Verbond. 
Al deze flirtages en falsifikaties zorgen 
voor verwarring waar de Humanisti-
sche Partij garen bij probeert te spin-
nen. Zogenaamd fris, jong, vrouw-
vriendelijk en pacifistisch keert de club 
zich tegen wat de zwijnokratie wordt 
genoemd. Hiermee bedoelen ze de par- 

lementaire demokratie. 
Het is de infiltranten van Bluf niet ge-
lukt enige nadere duidelijkheid te krij-
gen over het politieke programma van 
de HP. Alleen de doktrine van het hu-
manisme wordt steeds benadrukt. 
Maar ook wat dat nou voor humanisme 
is, blijft hopeloos vaag. („menselijk, 
ja...""). 
Bluf geeft in zijn reportage ook een dui-
delijke schildering van het lidmaat-
schapsleven in de Humanistische Par-
tij. Na rekrutering wordt men direkt de 
straat opgestuurd om te kolporteren, 
liefst zeven dagen per week. Het privé-
leven buiten de Partij wordt als negatief 
gezien. De prestaties moeten steeds 
worden opgevoerd, groei van de orga-
nisatie is het enige doel. Na de prakti-
sche aktiviteiten van de dag wordt er 
nog tot diep in de nacht geluisterd naar 
„de grote leider". Bluf vergelijkt dit pa-
troon met die van de Moonsekte. Ook 
daar vergaande manipulatie door af-
matting, isolement en door het ver-
bieden van kritiek. 
Voorlopige konklusie van de infiltrant 
journalisten van Bluf: „In het minst 
slechte geval geldt nog voor de Huma-
nistische Partij dat ze de onvrede onder 
jongeren kanaliseert door ze al hun 
energie in de partij te laten steken, in 

Humanistische Partij 

onmenselijk menselijk 
venten tix11  den van 

  2-.-"15e act‘telgten‘ 	nl de H(  

hne eigen tin e 
`!!aderland is een iwilirocrave- 

Waar hebben we de kreten 
van de Humanistische Partij 

toch méér gehoord? 

vrn --r 
Enige koppen van kritische artikelen 
die recentelijk zijn gepubliceerd over de 
Humanistische Partij. Van boven naar 
beneden Bluf, Hervormd Nederland en 
De Tijd. De tekening van een militant is 
afkomstig uit het partijorgaan De Hu-
manist. 

plaats van in daadwerkelijke politieke 
akties. Ondertussen bestaat de moge-
lijkheid dat allerlei duistere rechtsradi-
kale elementen deze partij gaan over-
nemen." 
Inmiddels is ook de IHEU alert gewor-
den op de internationaal opererende 
Humanistische Partij. En het Verbond 
bereidt nog juridische stappen voor we-
gens de uitgave van het nagenoeg 
eensluidende tijdschrift. 

Hes van Huizen 
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Artseneed 
In het juninummer van „Rekenschap" 
werd in een artikel over hulp bij zelfdo-
ding gesteld, dat artsen nog altijd ge-
bonden zouden zijn aan de Eed van Hip-
pokrates (ruim 400 v. Chr.). Deze stel-
ling werd vermeld in de bespreking van 
Rekenschap in de „Humanist". 
Verschillende lezers maakten ons er op 
attent dat de tegenwoordige formule-
ring van de artseneed dateert van 1845 
(en in 1865 wettelijk werd vastgesteld). 
De eed houdt onder andere in: „Ik 
zweer/beloof dat ik de genees-, heel- en 
verloskunst volgens de daarop wette-
lijk vastgestelde bepalingen naar beste 
weten en vermogen zal uitoefenen". 
Het is dus onjuist te denken dat artsen 
nog gebonden zouden zijn aan die zeer 
oude Hippokrates-eed, die als opgave 
stelt om het leven zo lang mogelijk te 
rekken. (B.B.) 

Alternatieve 
strategieën voor 
vrede en 
bewapening 
Uitgave van het Humanistisch Vredes-
beraad (HVB). Te bestellen via Postbus 
114, 3506 AC Utrecht. Tel.: 030-318145. 19 
blz. Prijs: f 2,50 plus portikosten. 

Goed verslag van een studiedag van 
het Humanistisch VredesBeraad, ge-
houden op 28 nov. 1984, waaruit blijkt 
hoe genuanceerd er in die kring wordt 
gedacht. 
Inleiding van Gerard Aupers en versla-
gen van de groepsdiskussies met de re-
akties van Aupers. 

Psychosynthese 
Psychosynthese streeft een harmo-
nieuze, geïntegreerde ontwikkeling van 
lichaam, gevoel en verstand na. Het wil 
bestaande tegenstellingen in de men-
sen helpen bewust te maken en gaat 
ervan uit dat elk mens een innerlijke 
bron heeft van waaruit hij/zij zichzelf 
kan voeden en tot grotere ontwikkeling 
van zijn mogelijkheden kan komen. 

De Stichting Psychosynthese heeft een 
folder gepubliceerd met het program-
ma van de lezingen en kursussen voor 
het komende seizoen. Op zaterdag, 21 
september wordt er in de Kosmos te Am-
sterdam een open dag georganiseerd 
met een interessant en veelzijdig pro-
gramma. Nadere inlichtingen: Hene-
gouwen 27, 3831 AD Leusden (JdL) 
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Kleinm deel ontwikkelingshulp komt 
bij armsten terecht 

• ma 
Vervolg van pag 3 
strekt overbodige bepaling omdat het 
aantasten van het zelfbeschikkings-
recht van anderen al met voldoende 
waarborgen in het onderwijs is omge-
ven. En daar draait het vanuit humanis-
tisch oogpunt om: mensen mogen zich-
zelf zoveel discrimineren als zij maar 
willen, zolang zij dat niet aan anderen 
opleggen. Wie toch anderen de wet wil 
voorschrijven door hun zelfbeschik-
kingsrecht aan te tasten mag niet op de 
steun (en dus zeker niet op bekostiging) 
vanwege de overheid rekenen. Integen-
deel: juist degenen die dreigen het 
slachtoffer te worden van zedenmeeste-
rij dienen door de overheid beschermd 
te worden. Het is kennelijk nog niet tot 
een aantal confessionele instellingen 
doorgedrongen dat wij in een land le-
ven met een grondwet die het menselijk 
zelfbeschikkingsrecht waarborgt. De 
vraag is nu of de grote kamermeerder-
heid die achter de grondwet staat ook 
de politieke moed zal hebben om tegen 
de wil van een zedenmeesterende klei-
ne minderheid in een zodanige wetge-
ving tot stand te brengen dat de grond-
wet niet wordt uitgehold. 

Onvrijheid in 't geding 
In Zuid-Afrika worden op godsdienstige 
gronden niet-blanken gediscrimineerd. 
In Nederland gebeurt dat met vrouwen, 
homo's en ongehuwden. Niet de vrij-
heid van godsdienst of onderwijs is in 
het geding maar de onvrijheid van 
diegenen die op godsdienstige gronden 
worden achtergesteld. Juist van huma-
nisten mag worden verwacht dat zij niet 
onopgemerkt discriminatie laten voort-
bestaan. Daarom heeft het HV samen 
met een groot aantal organisaties zoals 
de FNV en de Vereniging voor Open-
baar Onderwijs besloten tot een aantal 
tegenacties ten einde de regering te la-
ten zien dat er een groot maatschappe-
lijk draagvlak is voor een grondwette-
lijk verankerde wet gelijke behande-
ling. Zo zal op zaterdag 26 oktober in 
Utrecht een landelijke manifestatie 
worden gehouden voor een goede wet 
gelijke behandeling. En zo zal samen 
met een groot aantal landelijke organi-
saties een beroep worden gedaan op 
af delingsbesturen om in het kader van 
de komende gemeenteraadsverkiezin-
gen te streven naar de totstandkoming 
van plaatselijke non-discriminatiebe-
palingen ten einde te voorkomen dat 
gemeenten organisaties zouden steu-
nen die discrimineren. Het tegengaan 
van de discriminatie van vrouwen, ho-
mo's en ongehuwden is niet alleen een 
zaak van de betrokkenen maar van ie-
dereen die streeft naar menselijke vrij-
heid, gelijkheid en solidariteit! 

Rob Tielman 

Van de Nederlandse ontwikkelingshulp 
komt niet veel meer dan ruim 20% van 
de ruim 4 miljard gulden op de ontwik-
kelingsbegroting aan de armste bevol-
kingsgroepen ten goede. Het overgrote 
deel van de Nederlandse hulpverlening 
komt ten goede aan moderne sektoren 
in de ontwikkelingslanden. De Neder-
landse export profiteert hiervan. 
Tot deze konklusie komt het Humanis-
tisch Overleg Mensenrechten (HOM). 
Oud-minister Pronk en de ontwikke-
lingsekonoom Hommes onderschrijven 
deze konklusies in de zojuist versche-
nen Nieuwsbrief van het HOM. 
Het HOM stelt voor om het bevorderen 
van sociale en ekonomische mensen-
rechten van de armste bevolkingsgroe-
pen in de derde wereld als principieel 
uitgangspunt en centrale doelstelling 
voor het ontwikkelingsbeleid te hante-
ren. Hierover wordt opmerkelijk ver-
schillend geoordeeld door Pronk (posi-
tief) en Hommes (negatief). 
De HOM-Nieuwsbrief waarin inter-
views met Pronk, Hommes, Van Boven 
en Baehr over mensenrechtenbeleid op 

het terrein van ontwikkelingssamen-
werking en buitenlandse zaken is te be-
stellen bij: HOM te Utrecht, door over-
making van f 4,30 op giro 1460115, 
o.v.v. themanummer. Nadere inlichtin-
gen: 030-318145. 

Met het oog op het aanstaande rege-
ringsbesluit over het wel of niet plaat-
sen van 48 kruisraketten in ons land, 
organiseert de vereniging 't Kan Anders 
in Haarlem een forumavond met als 
thema „Burgerlijke ongehoorzaam-
heid". 
In het forum hebben zitting: 
Kees Commandeur (Oud fed. be-
stuurder FNV), Andree van Es (Lid 2de 
Kamer PSP), Jan ter Laak (Sekretaris 
Pax Christi), Leo Molenaar (Landelijk 
bestuursl. CPN), Hans Wiebinga (Voor-
zitter 't Kan Anders). 
Datum: 12 september, aanvang 20.00 
uur 
Gebouw Zero Bakenessergracht 8 te 
Haarlem. 

Humanist september 1985 5 



1
_1 

JANWILLEM VAN 
L _J 

1_ 

WINWIIINEWIERWRI~P 

	1 

C
l 

T C 

CI
I 

DOOR :17GEBORG 
VA:k TEESEL 

,41 

Ex-politiechef Gerard Toorenaar 
als bekende Nederlander in Ster-
renslag. Agenten die zich laten be-
talen door bordeeleigenaren en 
kroegbazen. „M.E. voorwaarts." 
De vele verschijningsvormen van 
de politie. Van „die pet past ons 
allemaal" tot frauderende of rond-
meppende ambtenaren. In 1975 
voegde schrijver JanWillem van de 
Wetering daar nog een beeld aan 
toe. Dat van Grijpstra en De Gier. 
Twee vriendelijke mannen die hun 
werk doen, een hekel hebben aan 
geweld en zich vrijwel elke keer pri-
ma kunnen voorstellen waarom een 
verdachte moordt. De Gier vindt 
dan ook dat hij niet geschikt is voor 
de politie. Een mening die Grijpstra 
deelt „want als je dat wel was zou ik 
niks met je te maken willen heb-
ben". Het zijn lakonieke mensen die 
Van de Wetering opvoert in de 
twaalf politieromans die hij tot nu 
toe schreef. De schrijver vindt dan 
ook dat mensen los moeten staan. 
Los van het leven en van zichzelf, 
om maar eens een grenzeloze ver-
simpeling te gebruiken. Die ge-
dachte komt voort uit de konfronta-
tie van de schrijver met Zen, Van de 
Wetering heeft ook daar veel over 
geschreven, onder meer vanuit ei-
gen ervaringen met de leer uit het 
oosten. Boeken over politie en Zen, 
bieden vanuit hetzelfde idee over 
de wereld. Een kombinatie die 
nieuwsgierig maakt. 
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Een stralende vrijdagmiddag in ca-
fé-restaurant Americain. Hét schrij-
verscafé in Amsterdam waar - vol-
gens de overlevering -vijfentwintig 
jaar geleden Mulish zijn bekend-
heid forceerde door tien keer per 
dag „telefoon voor de schrijver Har-
ry Mulish" te laten omroepen. 
Het terras is overvol. Veel lichtbruin 
bloot achter lange glazen kleur met 
ijsklontjes. Het majestueuze ge-
bouw wordt gerestaureerd. Hoog op 
de steigers verven fluitende man-
nen in sneltreinvaart het buiten-
werk. Binnen zitten Janwillem en 
Juanita van de Wetering tegenover 
mij aan een tafeltje. De suksesvolle 
schrijver en zijn vrouw lunchen. Hij 
door de helft van zijn pasteitje met 
sla aan zijn lievelingsjasje te 
smeren. 
Ik heb me nog nooit zo snel op mijn 
gemak gevoeld. Babbel, babbel, 
klets, klets. Diskussies over „of dat 
witte in de sla nou selderij of rettich 
is" en over „het doel van het huma-
nisme". 
Een te klein tafeltje aan het raam. 
Lege borden, suikerzakjes, kof-
fiekopjes. De schrijver leunt wat on-
gemakkelijk achterover en kijkt ver-
langend uit het raam. Ik voel me 
lichtelijk belachelijk. Het is één van 
die schaarse zomerse dagen. We 
zouden moeten gaan zwemmen in 
plaats van „diepzinnige" gesprek-
ken over Zen en Het Leven te voe-
ren. Van de Wetering grinnikt re-
gelmatig. Vanachter de bril lachen 
zijn bruine ogen mee. Hij amuseert 
zich wel. Een middagje Amster-
dam, lekker weer, een drankje en 
een interview. Goed voor de ver-
koop en de ijdelheid. Vriendelijk-
spottend wacht hij de vragen af. 

Je hebt eens gezegd dat Zen-mensen er 
niet van houden om vragen te beant-
woorden. Als je iets wil weten moet je 
het voordoen. Waarom zitten we dan 
toch hier? 
„Het streelt mij als iemand er voor gaat 
zitten om nou eens van mij te weten te 
komen wie ik ben en wat ik vind. Dat is 
een kompliment aan het ego. Daar komt 
niemand onderuit. Maar heel weinig 
mensen weigeren interviews. En als ze 
het doen, verdenk ik ze er altijd van dat 
ze denken dat dat de manier is om nóg 
beroemder en rijker te worden dan met 
interviews. 

Zelf nadenken 
Maar wat ik bedoelde met die opmer-
king over Zen-mensen is dit: wat heb je 

eraan om diepe vragen te stellen? Stel 
dat ik zou weten wat de zin van het 
leven is, dan zou ik dat toch nooit kun-
nen uitleggen? Wat een Zen-leraar zal 
doen is een tegenvraag stellen. Of een 
grapje maken. In ieder geval de vragen-
steller dwingen zelf na te denken. Dat is 
een manier om het inzicht van de tegen-
stander te verdiepen. Want als er een 
recht-voor-zijn-raap antwoord zou zijn, 
dan had iedereen dat toch allang ge-
vonden? Kijk, je kunt mensen vragen 
naar feitelijkheden. Hoeveel sigaretten 
rook je per dag? Op welke typemachine 
schrijf je? Dat zijn zinnige vragen. Maar 
als je dieper gaat vragen kom je er toch 
niet uit." 

Moet dat dan? 
„Als je met een gesprek iets zou kunnen 
verdiepen niet. Maar dat betwijfel ik. 
Taal is in principe zinloos. Je hebt er 
niks aan. Taal wordt misbruikt. We ver-
praten het beetje tijd dat we op aarde 
hebben. Ik maak in mijn boeken ge-
bruik van taal, ja. Maar als instrument 
om iets te beschrijven. Een stad, men-
sen, wat die mensen denken. Maar wat 
je zegt komt alleen over bij die lezer 
herkent wat je beschrijft. Dat is een 
vorm van kommunikatie. Maar écht iets 
vertellen kun je alleen maar door het te 
doen. 
Ik liep eens met een Zen-monnik op 
straat in New York. Er was nog iemand 
bij die die man steeds vragen stelde 
waar hij geen antwoord op kreeg. Op 
een gegeven moment liepen we langs 
een metalen vuilnisemmer die op straat 
was gegooid. Rotzooi ernaast, hartstik-
ke gevaarlijk, want er hoeft maar één 

auto met een flinke vaart op te rijden en 
je hebt een ongeluk. Die monnik loopt er 
naar toe, zet die emmer op de stoep en 
loopt door. Later zegt die jongen dat hij 
nergens antwoord op heeft gekregen. 
Toen dacht ik: onzin, je hebt niet geke-
ken. Want wat de monnik deed was wel 
degelijk antwoord geven, namelijk 
klets niet zoveel en dóe iets. En wees je 
daar bewust van. 

II

„Ik zag je laatst een hoek omslaan op 
je scooter zonder je hand uit te ste-
ken," zei de hoofdmonnik en keek 
me ontevreden aan. „Daardoor 
bracht je een vrachtwagenchauf- 

Peur, die achter je reed, in verlegen-
heid. Hij moest uitwijken en reed ge-
deeltelijk de stoep op. Daadoor liep 
een dame met een kinderwagen te-
gen een direkteur van een grote han-
delszaak op. Die man was al in een 
slechte bui en ontsloeg een employé 
die misschien best had kunnen blij-
ven. De employé heeft zich die nacht 
bedronken en heeft een jongeman 
vermoord die later een Zenmeester 
had kunnen worden." 
„Dat zal wel", zei ik. 
,,Misschien kan je beter voortaan je 
hand uitsteken als je een hoek om-
gaat", zei de hoofdmonnik. 

Uit: De lege spiegel 

„Mensen willen altijd alleen intellektu-
ele verdieping en daar schiet je niks 
mee op als je er niet ook uiterlijke vorm 
aan geeft. Het gaat mij in mijn boeken 
ook niet om ideeën. Ik heb een aantal 
types bedacht, die waarschijnlijk re-
flekties van mezelf zijn, en die plaats ik 
in situaties om te kijken wat ze dóen. En 
uiteindelijk doen ze iets wat ik aan-
vaardbaar vind. En daar zeg ik dan 
waarschijnlijk iets mee. Maar dat is dus 
een omgekeerde volgorde. 
Natuurlijk heb je gelijk als je zegt dat 
dat vaak niet meer is dan een mooie 
theorie. Zen zegt dat er geen mooiere 
muziek is dan stilte en geen duidelijker 
schilderij dan een wit doek. Maar moet 
je kijken hoeveel er door die Zen-jon-
gens wordt afgekletst. Ik ben eens in 
een Zen-bibliotheek geweest. Dat was 
een heel klooster vol boeken, alleen 
over Zen. 

Maar taal is ook gewoon een leuk hulp-
middel. Je kunt dingen schetsen, niet 
uitschrijven, weglaten. Ik probeer altijd 
understatements te gebruiken, grapjes 
niet af te maken. Ruimte te laten voor 
eigen ideeën van de lezer. Mijn grap-
pen gaan ook vaak een andere kant op 
dan de lezer verwacht. Dat is goed, dat 
houdt mensen wakker. En tegelijkertijd 

zit er vaak een lijn in die voor mij lo-
gisch is, helemaal niet zo absurd als hij 
voor anderen kan lijken. 
Ik zal je een voorbeeld geven. Ik was 
hier in Nederland eens koopman, direk-
teur van een goedlopend bedrijf. Die 
zaak hadden we opgebouwd uit het 
niets. En na een paar jaar verdienden 
we massa's geld en voeren we met een 
jacht op het IJsselmeer. Toen werd ik 
veertig en begon het me te vervelen. 
Een eindeloze herhaling van hetzelfde. 
En je kunt nóg meer gaan verdienen, 
maar wat moet je daarmee? Mijn flat 
beviel me uitstekend en mijn auto liep 
als een trein. Dus toen ben ik wegge- 

„Ik had vermoed, ik vermoedde nog steeds, dat lijden te verklaren zou zijn, 
zodanig dat ik het door de verklaring zou kunnen aksepteren. 
Het Boeddhisme ging echter verder, er werd niet over „verklaren” gespro-
ken maar over „ophouden". Niet „leren leven met lijden" maar „ophouden 
met lijden". En ik wilde van het lijden af. Ik had geprobeerd een oplossing 
te vinden door naar de kerk te gaan en te lezen over het Christendom, maar 
de dogma's van het christelijke geloof leken me onaanvaardbaar. Iets 
geloven omdat het moet . . ." 

	
Uit: De lege spiegel 

ALLES WAT IK BEWONDER IN 
MENSEN, ZIT IN DE KOMMISSARIS 
VAN GRIJPSTRA EN DE GIER. 
DIE MAN STAAT ECHT VRIJ 
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gaan. Zaak overgedaan en de eerste 
vier Grijpstra en De Gier-boeken gaan 
schrijven. 
Dat vond ik toen heel logisch. En dat 
vind ik nu, erop terugkijkend, nog 
steeds. Maar iedereen verklaarde me 
voor gek. Veertig en dan nog overnieuw 
beginnen. Ik stortte me van „alles" in 
het „waarschijnlijke niets". Maar ik 
was ervan overtuigd dat het goed zou 
gaan. 

Dat kan ik me voorstellen. Jouw leven 
lijkt één grote suksesstory. 
„Nee hoor, helemaal niet. Het is ook 
best vaak fout gegaan. In Peru ben ik 
eens een bedrijf begonnen in visnetten. 
Dat leek toen gouden handel. Maar de 
sardientjes gingen één mijl dieper 
zwemmen en toen konden we er niet 
meer bij. Hele handel ingezakt. In Aus-
tralië heb ik ook tijden zonder werk en 
zonder geld gezeten." 

Toch schrijf je er met een soort opge-
wektheid over. Een optimistische kijk 
op het leven misschien? 
„Ik ben er in ieder geval mee in Austra-
lië gekomen. En het was best een leuke 
tijd. Maar ik ben helemaal niet optimis-
tisch. Ik geloof niet dat deze aarde veel 
kans heeft. Kijk naar de hoeveelheid 
raketten die er zijn opgestapeld en wel-
ke idioten er achter de knoppen zitten. 
En de overbevolking, nog zoiets. Zie ik 
ook niet oplossen. Ik geloof eerlijk ge-
zegd dat de hele aarde naar de mieterij 
gaat. Maar ik geloof tegelijkertijd niet 
dat dat zo erg is. In dit sterrenstelsel 
alleen zijn al ongeveer een miljoen pla- 
neten die dezelfde omstandigheden 
hebben als de aarde. Zon, water, licht. 
Daar leeft dus allemaal iets op. Dan zal 
er één uit het heelal vallen, wat geeft 
dat nou? En dat is nog maar één sterren-
stelsel en één heelal. Dus waarom zou-
den we ons daar druk over maken?" 

Omdat wij op dat ene planeetje wonen. 
„Precies. Het lijden ligt in het ego. Maar 
het ego, het ik, bestaat helemaal niet. 
Wij zijn een steeds veranderende sa-
menstelling van karaktereigenschap-
pen, heel los, heel illusionair. Dus als 
het ego niet bestaat, waarom zou je dan 
bang zijn om het kwijt te raken? Je 
steunt op zekerheid die er niet is. Als je 
dat ziet, stel je je heel machtig op. Daar 
heb ik in zaken altijd op gesteund. Gaat 
het niet door? Jammer dan, doe ik iets 
anders. Wat maakt het uit?" 

Je kweekt een soort afstand? 
„Nee, want er is niks waarvan ik af-
stand kan nemen. Ik besta niet. 
Ik liep eens door de stad met een kennis 
van me. Het was laat en we waren dron-
ken. Ik vroeg hem om een sigaret. Hij 
deed zijn doosje open waar nog één si-
garet in zat en zei: no sorry, its my last 
one. Toen begreep ik waarom die jon-
gen zich zo ellendig voelde en waarom 
alles altijd mis met hem ging. Omdat 
hij zijn laatste sigaret niet weg kon ge-
ven. Die verkramping, die nergens voor 
nodig is, want twee straten verder is 
een automaat. Daar gooi je drie gulden 
in en je hebt een nieuw pakje." 

Dat is een mooi verhaal en bij bezit gaat 
het misschien nog wel op ook. Maar doe 

jij net zo gemakkelijk afstand van Juani-
ta als van die sigaret? 
„Nee, want dan zou ik geen ego hebben 
en die heb ik wel. Anders zat ik ook niet 
hier. Als Juanita dood zou gaan zou ik 
daar zeker zwaar onder lijden. Maar ik 
geloof toch dat ik er in mijn lijden af-
stand van zou nemen. Want wat is dat 
is." 

De kommissaris 
De schrijver kijkt eens peinzend voor 
zich uit. Overlegt de waarheid van zijn 
woorden. Ziet mij twijfelen. 
„Echt ver ben ik daar nog niet in, eerlijk 
gezegd. De kommissaris in mijn boe-
ken, die man bewonder ik. Die staat 
echt vrij. Alles wat ik bewonder in men-
sen zit in die man. Als hij verliest kan 
het hem niks schelen, maar hij zal altijd 
proberen het zo goed mogelijk te doen. 

De Gier grinnikte. „U hebt geen ge-
voelens over deze zaak, meneer?" 
„Nee." 
,,Maar het is toch nogal weezzinwek-
kend wat de yakusa uitvreten." De 
kommissaris had zich uitgekleed en 
sloeg het bed open dat het meisje 
voor hem had opgemaakt. „Jawel, 
maar we zijn toch ook druk bezig?" 

Uit: Een dode uit het oosten 

„De kommissaris is nergens bang voor, 
maakt zich nergens druk over. Hij houdt 
van zijn schildpad, maar als die tot 
soep gekookt zou worden, zou hij dat 
niet erg vinden. 
Maar mind you, het gaat hier niet om 
onverschilligheid. Niet om „alles maar 
laten lopen." Want dan worden mensen 
rotzakken die nergens in geïnteresseerd 
zijn. Het gaat hier om onthechting, dat 
is iets anders. Proberen om alles zo 
goed mogelijk te doen, voor de volle 
honderd procent, wat het ook is. Alleen 
sta je los van de afloop, van het resul-
taat. Dat is niet belangrijk. Zoals die 
Zen-monnik die die vuilnisemmer op-
raapte. Als hij onverschillig was ge-
weest, had hij hem laten liggen. 
Je moet de dingen bewust doen. Als je 

dronken aan het worden bent, moet je je 
dat realiseren. Als je dat doet, bouw je 
ook gelijk een reserve in. Een bepaalde 
mate van afstand. Dan kun je blijven 
kiezen. Als je geen afstand hebt en er 
gebeurt iets rottigs, dan lijd je meer. 
Dan kun je die krisis slechter opvangen. 
Daarom moet je dat ego zien als een 
gatenkaas. Je kunt alleen maar lijden 
omdat je een idee hebt over je persoon-
lijkheid. Maar jij hebt niks, gaten. Als je 
je dat realiseert lijd je minder. Lijden 
wordt veroorzaakt door willen hebben 
en willen zijn. Breek je die wens, dan 
kom je vrij. En waarom zou je lijden? Ik 
houd niet van lijden. 
Er is een film waarin Charlie Chaplin 
een oude man speelt die met zijn doch-
ter in een huis woont. Armoede, alles is 
mis gegaan. Ze hebben nog twee stukje 
brood en één haring. Hij roostert dat 
brood, legt die haring er heel mooi op 
en dan gaan ze dat buiten in de zon op 
zitten eten. Het laatste dat ze hebben. 
Ze hadden ook in paniek over de grond 
kunnen kruipen, maar dat doen ze niet. 
En omdát ze dat niet doen, gebeurt er 
daarna weer iets waardoor het beter 
gaat. NU leven, je inzetten, dan zie je 
straks wel weer verder. Dat vind ik in de 
Verenigde Staten ook zo aardig, daar 
beginnen ze altijd met een goed ontbijt. 
Dan is de dag al bijna een sukses. Ik 
doe dat ook en dat bevalt me uitste-
kend. 

Het leven als grapje 
Weet je, het eerste dat een Zen-meester 
tegen me zei toen ik hem vroeg naar de 
zin van het leven, was dat het leven een 
grapje is. En dat heeft indruk op me 
gemaakt. Dat hele kleine mannetje, in 
zijn witte jurkje, die leed aan de ziekte 
van Parkinson, en die zei dat het leven 
een grapje is. Ik geloofde hem ook, hij 
drong door tot het diepst van mijn ziel. 
Ik vroeg me echt af wat ik zat te zeuren 
over zin en reden en verklaringen. Er 
trilde iets in me. Een soort klik, dat moet 
jij ook wel eens hebben. Iets horen, 
zien, meemaken en weten dat dat met 
iets échts, met „waarheid" te maken 
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Geboren in 1931 in Rotterdam. 
De oorlog, een Nijenrodestu-
die om zijn vader gerust te 
stellen, depressies in Zuid-
Afrika, een studie filosofie in 
Londen, meditatie in een Zen-
klooster in Japan, politieman 
in Amsterdam, zakenman in 
de halve wereld, training in 
een Zen-kommune in Amerika 
en nu een afgelegen huis in 
Maine. Veel bos, water met 
zeehonden en walvissen en 
nog steeds een gelukkig hu-
welijk. En schrijver, ook dat 
nog. Schrijver van kinderboe-
ken, artikelen, filosofische 
verhandelingen, vertalingen, 
kritieken, korte verhalen, „er-
varingsboeken-  en twaalf po-
litieromans. 
Janwillem van de Wetering 
heeft veel gedaan in zijn le-
ven. En zelfs dat is nog een 
understatement. In Nederland 
is hij vooral bekend om zijn 
boeken over Grijpstra & De 
Gier, twee vriendelijke Am- 
sterdamse 	politiemannen. 
Charmante anti-helden, af en 
toe gekoncentreerd fluit en 
trom spelend op het hoofdbu-
ro, pesterig konverserend. De 
één een snelle, mooie jongen 
die geen bloed kan zien en 
voortdurend inzit over zijn kat 
en de planten op het balkon 
van zijn flatje. De ander een 
oudere, hardwerkende, wat 
minder denkerige kollega die 
erg op De Gier gesteld is. Als 
hij het eten maar betaalt. 
Menselijke speurders naar 

menselijke boeven, die eigen-
lijk nooit helemaal slecht zijn. 
Aan het hoofd van het buro 
staat de kommissaris. 
Een heel vreemd mannetje die 
zijn ondergeschikten op de 
goede weg hield. De goede 
weg, dacht Grijpstra scham-
per: platvoeten en maagzwe-
ren en thuis een dik wijf die 
murw gekookte aardappelen 
uit de gedeukte pan viste en 
op zijn bord kwakte. En toch 
had hij het gevoel dat hij er-
gens naar toe ging, ergens op 
een onafzienbare lange weg 
met helemaal aan het eind 
een zwak lokkend schijnsel. 
Geen hopeloze voortgang van 
nergens naar nergens. 

Uit: Een dode uit het oosten 

De boeken van Van de Wete-
ring hebben een filosofische 
inslag. Al wordt hij knap geïr-
riteerd als ik dat tegen hem 
zeg. 
„Ze zeggen van mij altijd dat 
ik boeddhist ben. Daar heb ik 
me lang aan geërgerd. In mijn 
laatste boek vraagt een Chi-
nees aan de kommissaris of 
hij boeddhist is. De kommis-
saris zegt dan: „Mag ik god-
verdomme zelf ook nog wat 
bedenken?" Hij heeft iets ont-
dekt en dat het boeddhisme 
dat ook beweert, is leuk voor 
het boeddhisme doet niets af 
aan het feit dat de kommissa-
ris het zélf bedacht heeft. 
Waarom zou je iets moeten 
zijn? Als je maar nadenkt." 

heeft. Opeens weet je wat je verkeerd 
doet en kun je weer een stukje verder." 

„Het leven is een spelletje, een grap-
je. Je doet mee. Je doet je best. Maar 
je moet je niet druk maken. „Niet 
angstig he?" vroeg ik aan mezelf. 
,,En stel je nu eens voor dat je ter 
dood veroordeeld wordt en je kunt 
niet ontsnappen en je weet dat ze je 
over een uur komen halen?" „Maar 
hoe maken ze je dan dood?" vroeg ik 
aan mezelf. „Je wordt doodgescho-
ten." „O, dat is niet erg", zei ik tegen 
mezelf „doodschieten gaat vlug. En 
het doet geen pijn. Bam. Weg ben 
je." „Nee, je wordt opgehangen." zei 
ik tegen mezelf. Meteen voelde ik de 
angst. Ophangen is heel wat an-
ders. Het touw gaat om je nek. Er is 

een valluik onder je. Je ziet iemand 
naar een hefboom toelopen, hij trekt 
eraan. Je valt. Je stikt. Je breekt je 
nek. „Dus wél angstig? En het leven 
is toch een spelletje, een grapje! 
Niets is toch belangrijk? Alles is toch 
onzin? Je was toch zo losgeraakt?" 

Uit: Het dagende niets 

Zuivere lege kern 
Is dert inzicht? 
„Dat klinkt zo zwaar, naar goeroes enzo. 
Dat roept al direkt cynisme op. We moe-
ten daar andere woorden voor beden-
ken. Maar die krijgen na verloop van 
tijd dezelfde lading, dus dat is ook niks. 
Daarom gebruik ik dit soort woorden 
nooit. Dat zijn definities, uitschrijvin-
gen. Ik probeer alles alleen maar aan te 

geven. Het zou ook zo arrogant staan als 
ik dat wel deed. Dan lijkt het net alsof ik 
HET WEET en dat is onzin. Ik geloof dat 
iedereen een zuivere lege kern in zich 
heeft waarin alle oplossingen voor alle 
problemen zitten. Er is geen wezenlijk 
verschil tussen mensen, alleen de uiter-
lijkheden lijken anders. 

Uiteindelijk niets 
„David Hume was de eerste die me ver-
telde dat er uiteindelijk niets is. Prompt 
vrolijkte ik op. Als ik het niet gedacht 
had. Al het waarneembare is flauwe-
kul. Een verlossende uitroep. Ik wist na-
tuurlijk wel dat Boeddha dat ook had 
gezegd, maar Boeddha is een dikke In-
diër onder een boom. Uit een andere 
kultuur, met andere waarden. Hume is 
een westerling en dat sprak me aan. 
Een heel scherpzinnig filosoof die, vóór 
alle natuurkundigen, erachter kwam 
dat er uiteindelijk niks is. Ik vind dat 
een hele optimistische gedachte. Want 
als er wel iets is dan moet je je daar 
druk over gaan zitten maken. 
Het is net als een kind dat poppenkast 
kijkt. Dat is doodongelukkig als Jan 
Klaassen alweer een vreselijke klap 
van Katrijn krijgt. Maar na de voorstel-
ling wordt de kast opgeklapt, de pop-
pen gaan in een doos en de hele zooi 
gaat achter in een auto weg. Dat is een 
hele opluchting. Niks aan de hand. 
Prachtig toch! Ik vind dat een heel be-
vrijdende gedachte: Het idee dat alles 
wat je doet zinloos is. 
De vraag blijft dan natuurlijk waarom je 
het toch doet. Daar weet ik eerlijk ge-
zegd geen goed antwoord op. 
Ik weet alleen dat die gedachte mijn 
hele leven simpeler en beter heeft ge-
maakt. 

Honderd procent 
Ik heb dat in de tijd dat ik in Japan in 
een Boeddhistisch klooster zat heel dui-
delijk ervaren. Eén van mijn taken was 
het vegen van het pad. Steeds weer elke 
dag alle blaadjes. En als ik een paar 
blaadjes liet liggen, kreeg ik ongena-
dig op mijn lazer. Ik moest het wél goed 
doen, dat was belangrijk. Maar de vol-
gende dag lag dat pad weer vol. Uitein-
delijk begon me dat te vervelen en ik zei 
tegen de meester dat ik het zinloos 
vond. Toen zei hij dat ik los moest laten, 
niet zo vast moest houden aan prestatie 
en resultaat. Het dóen is belangrijk, als 
dat maar honderd procent is. 
En verder is Boeddhisme een evenwich-
tige poging tot zelfvernietiging, een 
methode om tot onbegrip te komen. Dat 
bevalt me wel. 
Met de schepping is dat precies zo. Ik 
denk dat je dichterbij de waarheid komt 
als je zegt dat de schepping geen zin 
heeft dan dat je probeert om krampach-
tig naar die zin te zoeken. Ik geloof dat 
de zin de zinloosheid is. Dat geluk na-
streven onzin is omdat het altijd on-
grijpbaar blijft en te maken heeft met 
een ego dat niet bestaat. Door dat te 
zeggen, breek ik af wat mensen bezielt. 
Dat doet ze pijn, daar worden ze kwaad 
van. En dat is jammer, want dat blok-
keert. Terwijl het volgens mij eigenlijk 
zo simpel is: wat je weten wilt weet je al 
en waar je zijn wilt ben je." 
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In het vorige nummer van de Humanist 
zaten twee folders van het Humanis-
tisch Manifest bijgesloten. Misschien 
heeft u dat nummer niet gehad of heeft 
u beide folders weggegeven. Mocht u 
een nieuw exemplaar van dit Manifest 
willen hebben - of meerdere voor verde-
re verspreiding - dan kan dat geregeld 
worden. U moet daarvoor even bellen 
naar het Verbond (030-318145) of een 
kaartje sturen naar HIT, Postbus 114, 
3500 AC Utrebht. 

HET HV-BELEID II 
Op het kongres werd ook de Beleidsnota voor de jaren 1985, 
1986 en 1987 besproken. Het kongres schaarde zich in grote 
lijnen achter de beleidsintenties van het hoofdbestuur. Daar-
mee is deze beleidsnota - samen met het Humanistisch Mani-
fest - tot de belangrijkste bron van beleid voor het Verbond in 
de komende twee jaar. 
Vorig jaar was tijdens het buitengewoon kongres van het HV 
al enige richting aangewezen. Nu ligt er dus een konkreet 
programma. 
De Beleidsnota heeft een globaal karakter. Het gaat vooral om 
het uitstippelen van een nieuwe wijze van beleidvoeren. Bij 
de uitwerking van het beleid zal op de meeste niveaus een 
toetsing plaatsvinden ten aanzien van vrouwenemancipatie. 
De Beleidsnota geeft in de volgende hoofdpunten de nieuwe 
koers aan van het Verbond. De redaktie van de Humanist heeft 
de tekst voor de leesbaarheid enigszins gestroomlijnd. 

Inhoudelijk beleid 
• Ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking voelt zich door humanistische 
waarden aangesproken. Het HV ziet het als een belangrijke taak op te komen voor 
de belangen van deze twee miljoen mensen 

• Diskriminatie, racisme en fascisme moeten worden bestreden, o.a. door steun te 
geven aan bedreigde groepen 

• Het HV is een vereniging, een geestelijk genootschap en een dienstverlenende 
instantie. Zowel op landelijk als op plaatselijk nivo moet op evenwichtige wijze 
aandacht worden gegeven aan deze drie hoedanigheden van het Verbond. 
• Het bestuur van een gemeenschap is verantwoordelijk voor dienstverlening op 
plaatselijk en regionaal nivo met inzet van vrijwilligers. Het bestuur legt daarvoor 
verantwoording af aan de ledenvergadering. 

• Er bestaat een wisselwerking tussen het HV en de samenleving. Dienstverlening 
vanuit het HV is daarbij een belangrijk aspekt. Dienstverlenende instanties (als bv. 
HVO en HOI) hebben ook een taak om diskussies in de vereniging te bevorderen. 
Van het hoofdbestuur kan initiatief en stimulering worden verwacht. 

• Het hoofdbestuur wil onderzoek en onderwijs vanuit het georganiseerd huma-
nisme uitbreiden en intensiveren. Hierbij moet - zover mogelijk en nodig - worden 
afgestemd op de aktiviteiten van het HV. 

• Het is de bedoeling om vast te stellen welke opleiding en vorming nodig is voor 
funktionarissen van het HV. 

• Omdat de uitbouw van het geestelijk werk van het HV zal worden voortgezet, 
moet het de humanistische opleidingen mogelijk worden gemaakt om aan de 
behoefte aan onderwijs en onderzoek te voorzien. 

• De humanistische beweging heeft grote behoefte aan een (universitaire) oplei-
ding humanistiek. 

• Men blijft streven naar uitbreiding van het aantal humanistische leerstoelen. 

Organisatorisch beleid 
• Het hoofdbestuur streeft naar uitbreiding van algemene ondersteuning van 
gemeenschappen. 

• Er is een grote behoefte aan humanistische geestelijke verzorging. Daarom wil 
men de financiële mogelijkheden van de beroepsmatige dienstverlening verrui-
men. Of anders moet het bereikte nivo worden veiliggesteld. 

• Omdat er een grote behoefte is aan humanistische geestelijke verzorging, moet 
nader worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is vrijwilligers in te zetten. 

• Er zullen plannen worden uitgewerkt om voor de plaatselijke geestelijke verzor-
ging te komen tot een andere opzet. Men denkt aan een projektmatige aanpak. 

1111-kongres nam ook 
Starwars-motie aan 

Op het HV-kongres in juni werd een mo-
tie aangenomen over de fel omstreden 
Star Wars-plannen. Volgens de motie 
luidt dit projekt een nieuwe ronde in de 
bewapeningswedloop in. Dit dient met 
alle wettige middelen tegengegaan te 
worden. Daarom wordt in de motie ge-
steld dat Nederland op geen enkele wij-
ze betrokken mag raken bij dit Star 
Wars projekt. Ook moet de Nederlandse 
regering proberen internationaal me-
dewerking te voorkomen en mogen par-
tikuliere instellingen geen bijdragen 
leveren aan de ontwikkeling van het 
omstreden projekt. 
In de motie wordt het Humanistisch Vre-
desberaad verder gevraagd dit aan di-
verse instanties ter kennis te brengen. 
Ook wordt het Vredesberaad gevraagd 
om nader onderzoek en informatiever-
spreiding, om de diskussie hierover 
binnen en buiten het Verbond te bevor-
deren. Dit dan wel op basis van wat er 
hierover in het Humanistisch Manifest 
staat vermeld (punt 3: Recht op vrede). 

Manifest 
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Yvonne Wagenveld Roetmie van Walraven 

Cor de Ronde 

1 HOOFDPUNTEN 
• Op korte termijn moeten de humanistische opleidingen worden ondergebracht 
in de regeling die ook geldt voor de kerkelijke ambtsopleidingen. 

• Er is kans op het geven van humanistisch vormingsonderwijs in het voortgezet 
onderwijs. Daarom is het noodzaak om op korte termijn met een eerstegraads 
opleiding te beginnen. 

• Er zal worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is de eerstegraads opleiding 
te laten verzorgen door het HOI. 

• Een belangrijke plaats in het beleid van het HV krijgt een landelijke regeling 
voor de financiering van het geven van het humanistisch vormingsonderwijs. Dit 
geldt zowel voor in het basisonderwijs als in het voortgezet onderwijs..  

• Het is noodzakelijk dat de plaatselijke en regionale werkgroepen HVO kunnen 
rekenen op professionele ondersteuning en begeleiding. 

• De Stichting Beheer HVO zal een aktief beleid voeren om ouders te betrekken bij 
de aktiviteiten van de HVO-werkgroepen. Daarmee zal het maatschappelijk draag-
vlak van het HVO worden vergroot. 

Financieel beleid 
• Het hoofdbestuur streeft naar een sluitende begroting. 

• Het verschil tussen wat het HV met de beperkte financiële middelen kan doen en 
wat het zou moeten doen, is groot. Het hoofdbestuur zal zich inspannen om dat 
verschil te verkleinen. 

• Eén van de manieren om dat verschil te verkleinen is misschien dat mensen die 
geld geven aan het Steunfonds, dat geld kunnen bestemmen voor een speciaal 
doel. Dit zal worden onderzocht. 

Verder beleid 
• Het hoofdbestuur geeft de komende jaren voorrang aan het versterken van de 
ondersteuning van de vereniging. Daarnaast heeft de verbreding van het draag-
vlak prioriteit. 

• Ook de komende jaren zal het bestuur een bijdrage leveren aan de humanisering 
van de samenleving. Het Humanistisch Manifest geldt hierbij als uitgangspunt. 

• Het Verbond bestaat in 1986 40 jaar. Desalniettemin blijft het HV zijn uitdaging 
zien in de toekomst. 

Gelijk oversteken 
Oeps, daar zaten we wel even fout mee. 
En dat hebben we geweten. Laten we in 
het vorige nummer van de Humanist al-
le eenentwintig aangezichten van het 
hoofdbestuur zien, blijken daar niet 
overal de juiste namen onder te staan. 
De redaktie werd daar door vele, vele 
opmerkzame lezers op gewezen. Onze 
ekskuses voor de dames en heren ver-
wisselden en hier volgen ze nog een 
keer in de juiste kombinatie. 

HUMANISTISCH 
MANIF T 

Het Humanistisch Manifest waarvan u 
er met de vorige Humanist twee bijge-
sloten kreeg (al één weggegeven?) 
blijkt niet helemaal volledig te zijn. Op 
het laatste kongres is namelijk een 
amendement ingediend van de ge-
meenschap Amersfoort over maatrege-
len tegen gebruik van verslavingsmid-
delen. Het hoofdbestuur had hier on-
overkomelijke bezwaren tegen en stel-
de een andere tekst voor. Deze tekst nu 
is min of meer tussen wal en schip ge-
vallen. In een volgende oplage van het 
Humanistisch Manifest zal dan ook de 
volgende wijziging worden aange-
bracht. 
Bij het recht op overleven (punt 9) zal 
worden toegevoegd: Door doelmatige 
voorlichting moet het gebruik van ver-
slavingsmiddelen worden tegenge-
gaan. Verbodsbepalingen zijn gerecht-
vaardigd indien derden geschaad wor-
den als gevolg van een dergelijk ge-
bruik. 
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Halverwege het schrijven van dit artikel ging de telefoon. Een 
kennis van mijn vrouw, jong nog, bleek zeer ernstig ziek. 
Verder schrijven was voor mij toen onmogelijk. En alles wat ik 
al geschreven had, de lichte toon die ik in mijn werk had 
willen stoppen, kwam mij opeens onwezenlijk voor. 
Ik belde de redakteur van de Humanist op, legde uit dat ik dit 
stuk niet op tijd kon af krijgen en vroeg een paar dagen respijt. 
Die werden mij uiteraard onmiddellijk gegeven en na een 
paar troostende woorden van zijn kant, hing ik op. 
De telefoon ging weer. Het was mijn vader die me vertelde dat 
m'n hond was overleden. 
Tja. 
Verdriet om leed dat niet te omschrijven is in „groot" of 
„klein" en hoewel ik alleen was en er behoefte aan had, 
plengde ik toch niet de tranen die het verdriet wat zouden 
verdunnen. Naarmate je ouder wordt, ben je meer in staat om 
jezelf troostend toe te spreken: je moet wel. 
Ik lees de laatste regels die ik had geschreven over de film 
Amadeus nog eens: 
„Salieri vindt God onrechtvaardig. Waarom kreeg de banale 
Mozart al het talent en waarom was hij, de devote Salieri die 
van alles had afgezien, slechts begiftigd met een middelma-
tig vermogen om muziek te maken?' 

In de film Amadeus stelt Salieri, Mo-
zarts antagonist, niet alleen deze vraag 
aan God maar hij konkludeert tevens 
dat hij, als een van de weinigen, de 
„stem van God" herkent in het werk van 

het wonderkind. Die konstatering geeft 
niet alleen zijn tragiek meer reliëf, 
maar doet hem tevens besluiten God af 
te wijzen en wraak op Mozart te nemen. 
Salieri onderging Mozarts komposities 

als een kwalijk gif dat hem, muzikaal 
gezien, „dood" maakte. Nu zou Salieri 
Mozart daadwerkelijk vergiftigen. 

De film laat in flash-backs zien hoe Sa-
lieri naar de ondergang van Mozart toe-
werkte. Ons wordt de jaloezie van de 
bewondering getoond, de respekt af-
dwingende kunde van Mozart en het 
schuldgevoel van Salieri. Onopgelost 
blijft voor hem de vraag waarom God zo 
onrechtvaardig is. Maar na zo'n dertig 
jaar komt Salieri tot de gekmakende 
konklusie dat God niets anders met 
hem voorhad dan hem te laten lijden 
onder de grootheid van Mozart. Salieri 
doet een poging tot zelfmoord, maar die 
mislukt. Blijkbaar laat de onrechtvaar-
dige God hem nog iets langer lijden. 
Tja. 

De onrechtvaardige God. 
Het „Salieri-gevoel" is niet uniek; het 
spiegelt zich bijvoorbeeld op dit mo-
ment in mijn eigen leven: waarom krijgt 
de één een ernstige ziekte terwijl die 
altijd goed en lief is geweest, en waar-
om kan de ander zich als een beest blij-
ven gedragen en vallen hem ook nog 
eens gouden munten en bloemen toe. 
Ikzelf geloof niet in God, en voor mij kan 
Hij dus nooit onrechtvaardig zijn. Het is 
voor mij dan ook zinloos om zulke vra-
gen te stellen. Wij mensen hebben onze 
eigen onrechtvaardigheden trachten te 
ondervangen door wetten te maken; 
wie zich daaraan niet houdt, wordt ge-
straft. Maar de natuur heeft zijn eigen 
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bracht; hij is suksesvol. Dan komt Mo-
zart. Iets jonger dan hij, maar duidelijk 
behept met meer talent. 
Salieri voelt zich bedreigd. In wezen on-
terecht, want zijn maatschappelijke 
status wordt niet aangetast. Maar hij 
kan niet verkroppen dat zo'n losbol als 
Mozart, die zich aan elke wet onttrekt en 
zelfs in staat blijkt de keizer te beïnvloe-
den, muziek maakt die de zijne op een 
lager nivo brengt. En het treft hem nog 
meer dat hij in de muziek van Mozart 
„de stem van God" herkent. 
Wat is zijn leven nog waard? Goed, hij 
lijkt een geslaagd komponist, maar hij-
zelf beseft dat er een betere is. 

Ik heb, terwijl ik dit schrijf, de muziek 
van de film Amadeus opstaan en geniet 
van Mozart. Muziek is een kunstvorm 
die rechtstreeks op de emoties werkt, 
althans voor mij. Ik ben slecht in staat 
om genuanceerd te voelen bij muziek, 
wat ik bijvoorbeeld bij poëzie of litera-
tuur wel kan. Muziek vergroot een ge-
voel uit; droefheid wordt droeviger, 
vreugde vreugdevoller. Ik ben dan ook 
niet getraind in het luisteren naar mu-
ziek, ik kan er ook moeilijk over denken. 
In een gedicht kan ik een struktuur ont-
dekken, een sfeer zien en genieten van 
het woordgebruik dat deze sfeer op-
roept, maar muziek heeft op mij alleen 

een ondersteunde invloed. Of om het 
minder verheffend te formuleren: alle 
muziek is voor mij filmmuziek. Toch 
hoor ik wel degelijk onderscheid. Mo-
zart verveelt op de één of andere manier 
nooit; je kan altijd iets vinden wat bij je 
stemming past. In tegenstelling tot bij-
voorbeeld Wagner die me af en toe af-
grijselijk kan gaan vervelen door z'n kit-
scherige bombast. 

Salieri kan wel degelijk genuanceerd 
muziek ondergaan, en waarschijnlijk 
vond ik daarom het meest aandoenlijke 
moment in de film de scène waarin Sa-
lieri zich gewaar wordt dat Mozart de 
stem van God vertolkt. Salieri luistert 
dan naar Mozarts „Serenade pour in-
struments á vent, K 361" en hoort dan 
hoe de verschillende blaasinstrumen-
ten in de hogere regionen elkaars stem-
men overnemen en welk hemels effekt 
dat heeft. Salieri voelt dan zijn eigen 
beperktheid, maar beleeft tegelijkertijd 
de ontzagwekkende schoonheid van de 
kompositie. Hij geniet... vreselijk, zou 
je kunnen zeggen. Hij zegt: „Eén foute 
noot en de goddelijke conceptie gaat 
teniet." Het is aandoenlijk hoe hij zich 
op dat moment als mens totaal wegcij-
fert en dat voor hem dan alleen de kunst 
telt. Je voelde dat hij op dat ogenblik in 
staat was om de mens Mozart te ver- 

onvoorspelbare loop waarop je niet 
kunt bouwen. Wie moet ik straffen als ik 
een dierbaar iemand op een onrecht-
vaardige manier verlies? 
Letterlijk: geen mens. 
Maar het onrechtvaardige gevoel blijft, 
en die pijn zal blijven knagen en 
schrijnen. 

Salieri heeft zich helaas één ding niet 
afgevraagd: hoe is Mozart als mens? Hij 
had dan gezien dat Mozart een banale 
hond was, een vervelend verwend kind. 
Salieri zou misschien in staat zijn ge-
weest om zijn eigen onmacht te relati-
veren door in zichzelf andere, zinvolle 
kwaliteiten te ontdekken die hem op 
zo'n manier van Mozart zouden onder-
scheiden. Misschien had hij dan tevre-
den kunnen zijn met zijn eigen bestaan. 
Arme, naïeve Salieri. In de keuze tussen 
Kunst en Leven koos hij voor de kunst, 
denkende: als ik me maar keurig aan de 
Christelijke leer houd, zal mij het rijk 
der hemelen reeds op aarde deelachtig 
worden. Hij besefte niet dat de christe-
lijke wetten in ieder geval door mensen 
zijn geïnterpreteerd en zich dus onttrek-
ken aan de normen en waarden van de 
natuur. 
Tja. 

Je zou volgens mij kunnen stellen dat de 
film Amadeus gemaakt is rond die ene 
vraag van Salieri: wat is de zin van mijn 
bestaan? 
Salieri is hof komponist en heeft het in 
de ogen van de samenleving ver ge- 

T AARDIGE 
SALIERI 
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nietigen, maar dat hij diens kunst nooit 
zou verraden. De wijze waarop hij Mo-
zart dan ook „vernietigde" is helemaal 
in die stijl: als anonymus geeft Salieri 
aan Mozart de opdracht om een mis te 
komponeren voor diens vader. Salieri is 
zich ervan bewust dat Mozart namelijk 
maar voor één God werkelijk repekt had 
en dat was zijn vader. Zou God in staat 
zijn Mozart een werkstuk te laten maken 
voor een andere God? 
Salieri daagt God en Mozart op die ma-
nier uit. 

Mozart sterft voordat de mis is voltooid-
in wezen is dat precies wat Salieri wen-
ste, maar ook dat ondergaat Salieri ten 
slotte als onrechtvaardig van God. Sa- 

Na de zomer start het NIVON met een 
geheel vernieuwd kursusprojekt voor 
vrijwilligers in het sociaal-kultureel en 
edukatief werk: de nivonkursus vrijwil-
ligerswerk. Al sinds 1977 bestaat er bin-
nen het NIVON een kursusprojekt voor 
vrijwilligers onder de naam „School 
voor vrijwilligers". Ook in het Humanis-
tisch Verbond werd gebruik gemaakt 
van dit kursusmateriaal, en namen HV-
leden deel aan kursussen. Het karakter 
van het vrijwilligerswerk is de laatste 
jaren ingrijpend veranderd. Daarom 
was een totale herziening van het pro-
jekt noodzakelijk. In de nieuwe NIVON-
kursus wordt zowel aandacht gegeven 
aan de positie die vrijwilligers in het 
werk innemen, als aan alle mogelijke 
vaardigheden die nodig zijn om aktivi-
teiten op te zetten en uit te voeren. 

Doel van de nieuwe kursus is vrijwilli-
gers in staat te stellen om aktiviteiten 
kritisch op te zetten en goed en syste-
matisch uit te voeren. De kursus be-
steedt dus veel aandacht aan de nood-
zakelijke vaardigheden. Bovendien 
wordt het vrijwilligerswerk en de posi-
tie van vrijwilligers zelf kritisch onder 
de loep genomen. Het nieuwe mate-
riaal voor deze kursus bestaat uit drie 
boekjes. Het eerste boekje gaat over het 
Voorbereiden van aktiviteiten in het so-
ciaal-kultureel en edukatief werk. Hier-
in komt aan de orde hoe je van een idee 
een uitvoerbaar programma maakt en 
hoe de werving van deelnemers het 

lieri heeft zich namelijk op het laatst 
enigszins met Mozart verzoend door met 
hem samen te werken aan de mis. Door 
die samenwerking kreeg Salieri weer 
letterlijk en -figuurlijk zin in alles, en 
ook dat heeft God nu vernietigd. 
Het is logisch dat wie zo fanatiek als 
Salieri is gehecht aan de christelijke 
leer, schuld bij zichzelf zoekt en zichzelf 
wil vernietigen als hij in de ogen van 
zijn Opperrechter maar een tweede-
rangs schepsel blijkt. 

Mozart wordt in de film afgebeeld als 
een beest - en nu zei mijn moeder al: 
hoe groter geest, hoe groter beest. Al 
wat hij kan, is muziek maken. Alles lijkt 
hem makkelijk af te gaan. Technische 

beste kan worden aangepakt. In het 
tweede boekje, Uitvoeren van aktivitei-
ten in het sociaal-kultureel en edukatief 
werk warden de bouwstenen van het 
uitvoerend werk behandeld. En het der-
de boekje met de titel Voorwaarden 
voor aktiviteiten in het sociaal-kultu-
reel en edukatief werk, worden organi-
satorische en financiële vraagstukken 
uitgewerkt. Aspekten van samenwer-
king, subsidiemogelijkheden en het be-
heer van een organisatie en gelden 
staan daarbij centraal. 

Het kursusmateriaal is vooral praktisch 
van aard. Het biedt de kursisten ten vol-
le de mogelijkheid tot het oefenen van 
vaardigheden. De drie kursusonderde-
len vormen tezamen een komplete opzet 
waarin de belangrijkste elementen van 
het vrijwilligerswerk besproken wor-
den. Het materiaal is echter zó gemaakt 
dat elk onderdeel ook afzonderlijk uit-
voerbaar is, afhankelijk van bijzondere 
verlangens. 
Het landelijk buro van het NIVON geeft 
ondersteuning aan de organisatie en 
uitvoering van de kursus. Die wordt 
plaatselijk zoveel mogelijk in samen-
werking met andere instellingen ter 
hand genomen. Wilt u de kursus in uw 
omgeving organiseren, of wilt u meer 
weten over het projekt, neem dan kon-
takt op met: het NIVON, P. C. Hooft-
straat 163 1071 BV Amsterdam, tel. 020-
734054/766889 (Jo Houben). 

problemen kent hij niet, hij hééft geen 
talent. hij is talent. Wat zijn vingers 
aanraken verandert in muzikaal goud -
en natuurlijk veroorzaakt dat afgunst. 
Het was ongetwijfeld Mozarts roeping 
om muziek te komponeren. Hij deed dan 
ook niets anders; hij leefde voor zijn 
kunst en had daardoor iets a-sociaals. 
Ik geloof persoonlijk niet dat het ge-
nieën eigen is om niets te maken te wil-
len hebben met hun omgeving; ik kan 
me daarentegen wel goed voorstellen 
dat de samenleving uitermate storend 
op ze werkt. 

In de - overigens schitterende - film 
wordt Mozart nogal karikaturaal afge-
beeld. Hij heeft een hysterisch lachje en 
houdt zich aan geen enkele konventie. 
Een moderne held, een levensgenieter 
die ook nog eens achteloos geniale 
komposities maakt? Uiteraard een vals 
beeld. 

Je hoeft de muziek van Mozart maar te 
horen en gelogenstraft wordt het achte-
loos nonchalante; ik vermoed - zeker 
weten doe ik het niet - dat Mozart net 
als elke andere kunstenaar heeft moe-
ten zwoegen om z'n werk te maken. Ik 
denk tevens dat Mozart meer nivo had 
dan in de film wordt voorgespiegeld. 
Ook in dit geval heb ik als enige toets-
steen mijn eigen oren en die vertellen 
mij dat Mozart een perfekte balans had 
gevonden tussen wat hij wilde uitdruk-
ken en zijn technisch kunnen. Ik meen 
dat om zo te kreëren een grote vorm van 
intelligentie nodig is, waarmee niet al-
leen de technische aspekten zijn onder-
zocht, maar ook de emotionele. Mozart 
is wel degelijk door het leven gepolijst. 

Maar Amadeus is dan ook geen film 
over Mozart - het is een film over Salieri 
die een probleem heeft met zichzelf en 
God. Hij heeft, op zijn muziek na, alles 
in handen gegeven van een onbekende 
macht, en hij weet niet wat hij er nog 
van moet maken. De enige antwoorden 
op de vragen die hij stelt, geeft hij zelf -
en die antwoorden druisen in tegen al-
les wat hij ooit als waardevol had be-
schouwd. 
Die onrechtvaardige God van Salieri, 
heb ik nu ook ontmoet - en dat kontakt 
beviel me niets. 
Troost, zij het een geringe troost, kun je 
vinden in sommige kleine dingen van 
het leven. 
In de muziek van Mozart bijvoorbeeld. 
Of in de muziek van Salieri - die zeker 
niet slecht is, vind ik. 
Helaas voor hem, was ik zijn God niet. 

Nieuw kursusprojekt voor 
vrijwilligers 
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DE AARDE EN HAAR VOLHEID 
Enige tijd geleden verscheen in 
Kontakten, het blad van de ge-
meenschap Den Haag/Wassenaar 
onderstaand artikel. De auteur 
hoopte met publikatie op enig weer-
woord. Helaas bleven reakties uit. 
Daarom verzocht hij de redaktie van 
de Humanist om publikatie in de 
hoop dat dit zal leiden tot een verde-
re gedachtenwisseling in humanis-
tische kring. Reakties zijn dus 
welkom. 

De natuur en de mens 
Er is een onverbrekelijke samenhang 
tussen de natuur, de verschijning van 
de mens en zijn ontwikkeling. Immers: 
de mens is een voortbrengsel van de 
natuur en de evolutie daarin. 
Als voortbrengsel van de natuur is de 
mens afhankelijk van de natuurlijke 
omstandigheden waaronder hij zich 
heeft kunnen ontwikkelen. Zijn schep-
pingsvermogen, speurzin, wetensdrift 
en vernietigingsdrang zijn derhalve 
voortbrengselen van de natuur met 
haar formaties en deformaties. 
De speurzin en wetensdrift van de mens 
heeft hem de aard, de struktuur en de 
samenhang van de natuurkrachten 
doen onderzoeken en hem de mogelijk-
heid gegeven deze binnen zijn vermo-
gen in dienst te stellen van zijn voortbe-
staan, of deze te gebruiken voor de ver-
nietiging van zijn soort en van de om-
standigheden waarvan zijn bestaan af-
hankelijk is. Door zijn kennis van de 
natuur heeft de mens zich ontwikkeld 
tot het sterkste schepsel in de levende 
natuur op aarde. Naarmate hij door zijn 
kennis en de toepassing daarvan het 
natuurlijk evenwicht verstoort, zal de 
natuur, wetmatig, het voortbestaan van 
de mens bedreigen, zo niet beëindigen. 
Naarmate immers de sterksten (wat 
daaronder mag worden verstaan) de 
zwaksten overheersen of uitroeien, ver-
dwijnen door de verstoring van het na-
tuurlijk evenwicht achtereenvolgens de 
zwaksten èn de sterksten. 

De mens en zijn beeld van God en van 
de natuur 
Door de ontwikkeling van wetenschap 
en techniek is de mens in staat de mate-
rie tot de kleinst mogelijke substanties 
te ontleden. Tegelijk kan hij de ver-
schijnselen en de bewegingen van de 
natuurkrachten in en ver buiten het 
sterrenstelsel, waarvan de zon en haar 
planeten minuskule delen zijn, analy-
seren en verklaren. Naarmate de ge-
zichtseinder van de mens zich verder in 
het universum uitstrekt, verandert en 
verwijdert zich het godsbeeld dat hem 
in een bedreigende en woelige wereld 
houvast heeft gegeven. Daarmede ver-
vaagt tevens het antwoord op de vraag 
naar de zin van het bestaan dat uit het 
godsbeeld werd afgeleid. De vervaging 
van het godsbeeld doet de vraag opwer-
pen of bij velen het begrip „God" nog 
wel te onderscheiden valt van het be-
grip „Natuur". 

De mens en het betrekkelijke van zijn 
sterfelijkheid 
Evenals er geen dag kan zijn zonder 
nacht, geen koude zonder warmte, geen 
goed zonder kwaad, is leven ogen-
schijnlijk niet denkbaar zonder de 
dood. 
Ogenschijnlijk, omdat leven en dood 
begrippen zijn door de mens als sterfe-
lijk wezen ervaren. Leven is in werke-
lijkheid oneindig, het sterfelijke indivi-
du slechts een schakel in het oneindige 
leven. In de oneindigheid is trouwens 
geen onderscheid tussen dag en nacht, 
tussen warmte en koude en tussen goed 
en kwaad. 
De mens is als schakel deel van het 
oneindige: als drager van het verleden 
treedt hij in het heden naar buiten door 
woord, gebaar, handeling en geschrift 
en verankert zich daarmede in de na 
hem komende generatie. De mens kan 
immateriële waarden scheppen, die 
zijn „leeftijd" overstijgen en zijn sterfe-
lijkheid als individu relativeren. In de 
kracht achter deze scheppingsdrang 
schuilt een mysterie. 

De mens en de zin van het leven 
Ontplooiing van de gaven van de indi-
viduele mens ontleent zin aan zijn funk-
tie als schakel: drager van het verle-
den, beïnvloeden van de toekomst. 
Voor de ontplooiing van de in de mens 
besloten kreatieve vermogens is vrij-
heid onmisbaar. Vrijheid om informatie 
te verkrijgen over reeds door anderen 
verworven inzichten, kennis en kunde. 
Vrijheid om te gaan waarheen hij wil. 

De mens die gevangen zit in dogma's, 
in een kleine levensruimte is opgeslo-
ten en/of de noodzakelijke levensbe-
hoeften moet ontberen, wordt belem-
merd in zijn ontplooiing. 
De invloed die de mens kan uitoefenen, 
ongeacht of hij een leidende dan wel 
een dienende funktie vervult en onge-
acht of zijn invloed een grote of kleine 
kring bestrijkt, bepaalt voor hem in 
aanzienlijke mate de zin van zijn leven. 
Gevoelens van machteloosheid, nutte-
loosheid en/of afhankelijkheid kunnen 
het leven als zinloos doen beschouwen 
en apathie veroorzaken of agressieve 
handelingen teweegbrengen. 
In een wereld, waarin in het heden en 
de toekomst het geweld ten aanzien van 
de samenleving lijkt te bepalen, is het 
de taak van organisaties, die uitgaan 
van de mens als drager van waarden 
die hem kunnen verheffen boven zijn 
ingeschapen biologische driften en 
funkties (zoals het Humanistisch Ver-
bond) samen te werken in een krachti-
ge, niet door vervaagde scheidslijnen 
belemmerde beweging; een beweging 
die het afglijden verhindert naar maat-
schappelijke verhoudingen waarin de 
maffia met zijn vele verschijningsvor-
men de (wan)orde bepaalt: een bewe-
ging die een ontwikkeling in stand kan 
houden en een perspektief kan bieden 
naar een samenleving waarin vrijheid, 
rechtvaardigheid, dienstvaardigheid 
en verbondenheid worden erkend als 
voorwaarden voor een zinvolle invul-
ling van het leven. 

Coen Roos 
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Gedicht 
van Stuiveling 
In het vorige nummer van de Humanist 
herdachten wij de onlangs overleden 
Garmt Stuiveling. Hierbij maakten we 
onder andere gebruik van een kort ge-
dicht van zijn hand. Dachten wij. De 
heer Ruarus uit Amsterdam maakte ons 
er echter op attent dat we het enigszins 
mis hadden. Het waren inderdaad re-
gels die Garmt Stuiveling heeft ge-
schreven, alleen luiden ze net even an-
ders en zijn ze onderdeel van een langer 
gedicht met de titel „Drie kleine strofen" 
(Uit: „Elementen", uitgeverij De 
Arbeiderspers, Amsterdam 1936). Om 
het werk van Garmt Stuiveling goed tot 
z'n recht te laten komen, volgt hieronder 
het gehele gedicht met de juiste slotre-
gels. 

DRIE KLEINE STROFEN 

O tweespalt tussen 
ziel en zinnen, 
die alle uren splijt - 
niet te verliezen, 
niet te winnen 
en niet t' ontwijken strijd - 
o open wond 
in ieder wezen 
en onverdoofbre pijn: - 
kan dan dit leven 
alleen genezen, 
Dood, door Uw medicijn? 

II 
Alle gedachten 
en alle daden 
zijn slechts een trachten 
naar de genade; 
zijn slechts een pogen 
om ééns te mogen 
vinden de zuivere, smetteloos hoge 
waarheid, die liefde en leven en dood 
in één bezinnen, 
in één beminnen 
omsloot. 

III 
Daar is geen einde, 
daar is geen begin: 
het enig zijnde 
is wisseling; 
het enig blijvende 
is het steeds drijvende 
stuwende ritme dat alles wendt, 
dat bloei en verderven gaan, 
leven en sterven gaan, 
enkel als beelden kent, 
als spiegelbeelden in ruimte en tijd 
van zijn bewegende eeuwigheid. 

Goede schrijfsters 
In „Meer goede jeugdboeken voor vol-
wassenen" (Humanist juli/augustus 
1985) wordt een waardeoordeel uitge-
sproken: de ene schrijver wordt beter 
gevonden dan de andere. Dat is alles-
zins redelijk, want zo voelen we het al-
lemaal aan, naar eigen smaak en soms 
ook naar algemene regels van de 
schrijftechniek. Ik zou Anke de Vries als 
schrijfster van jeugdboeken (door meni-
ge.  volwassene gewaardeerd) aanvul-
lend willen aanbevelen (Uit. Leminis-
caat, Rotterdam). 
Bijzonder blij ben ik om in de opsom-
ming onder „Vergeet men dat Hella 
Haasse een vrouw is" ook Marianne 
Philips aan te treffen, die helaas niet 
meer bekroond kan worden, maar naar 
mijn smaak beter schreef dan Hella 
Haasse. Om sober te blijven, wil ik aan 
het rijtje maar twee namen toevoegen: 
(Mr) Net Houwink (naar het schijnt zelfs 
door haar uitgever Querido al vergeten) 
en Josine Reuling. 

Jacqueline Wijchers (Oosterbeek) 

Liever niet vloeken 
Naar aanleiding van het artikeltje „Ver-
bod vloeken" moet mij toch de volgende 
opmerking van het hart. Als humaniste 
(lid sedert 1947) vind ik dat je een mede-
mens niet nodeloos moet kwetsen of dit 
nu een mohammedaan, christen, jood 
of humanist is. Dus liever niet vloeken 
in het openbaar. Ronduit belachelijk 
vind ik het argument waar Gedeputeer-
de Staten zich op beroept om het Vloek-
verbod te vernietigen als zijnde in strijd 
met vrijheid van meningsuiting. Met dit 
argument schep je vrij baan voor iedere 
belediging, kwetsing of scheldpartij. 

Topless zonnen vind ik persoonlijk nog-
al opdringerig. Ik denk dat er voor men-
sen die dit afkeuren wel een apart 
strand moet zijn waar ze deze vorm van 
exhibitionisme niet binnen hun ge-
zinssfeer hoeven te dulden. Bij een tele-
visieuitzending die je schadelijk acht 
voor je kinderen, kun je de knop om-
draaien. Het gevolg van het toestaan 
van topless op de openbare weg (waar-
om alleen op het strand, waar is de 
grens?) is dat gezinnen met kinderen 
die deze levensstijl niet gewenst achten 
niet meer naar het strand kunnen. 
Ik begrijp dan ook niet dat een huma-
nist vindt dat Gedeputeerde Staten dit 
nu zo goed aangepakt hebben. Alhoe-
wel mijn levensbeschouwing dus vol-
komen anders is dan de gemeentebe-
sturen van de genoemde gemeenten, 
zou ik ze haast gelijk geven in deze ver-
boden - vanwege de belachelijkheid 
van het tegenargument. Waarom gaan 
mensen juist in deze gemeenten provo-
ceren met vloeken en topless? Als men-
sen meer rekening hielden met de le-
venssfeer van de streken waar ze loge-
ren, hoefden deze bepalingen helemaal 
niet te ontstaan. 

M. Spronk-Bouter (Schiedam) 

Ongelovige 
Bij het lezen van bijvoorbeeld de serie 
het Verschijnsel Godsdienst in NRC/ 
Handelsblad valt het me eens te meer 
op dat veelal de term „ongelovige" 
wordt gebruikt voor hen voor wie de 
kosmos een gegevenheid is, die bestaat 
in zichzelf. Mensen dus die geen hypo-
these van node hebben omtrent een op-
perwezen of schepper om tot een we-
reld- of levensbeschouwing te komen. 
De term „ongelovige" is een bestaande, 
zelfs geijkte aanduiding, akkoord. 
Maar dan wel een vanuit het gezichts-
punt van gelovigen. Dus nogal nega-
tief, vind ik. Bestaat er een beter pas-
sende, dus positieve benaming voor 
hen, die bewust leven zonder aanname 
van een hypothetische hoofdbestuur-
der, almachtige of dergelijke? Ongelo-
vige, atheïst, skeptikus, agnostikus, 
buitenkerkelijke of god(de)loze vallen 
dus af. Vrijdenker of humanist lijken me 
te beperkt. Maar wat dan wel? 

J. de Ruijter Korver (Utrecht) 
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ken van het verhaal voor de beeldvor-
ming van de werkelijkheid, waarin wij 
leven. Een citaat: „In en door het ver-
haal krijgt en neemt de mens deel aan 
een bovenpersoonlijke werkelijkheid, 
die hem ofwel de hemel, ofwel het aard-
rijk doet beërven. Jawel, de verteller ze-
geviert over de wereld, de chaos, de 
zinledigheid, waarin hij zich geplaatst 
ziet, door er verhalen over op te hangen. 
Ongetwijfeld uit biologische en psycho-
logische behoeften, maar wat zou het 
anders moeten zijn dat hem beweegt?" 
En even verder: „Er is geen enkele reden 
het herstel van de godsdienst te beplei-
ten. De ontkerstende mens moet geaaid 
waar zijn heimwee zit, en gepaaid als 
hij er de brui aan dreigt te geven - met 
verhalen, beelden, liederen en klan-
ken, die hem al zijn moed doen samen-
rapen." 
U doet niet alleen uzelf een plezier met 
het lezen van dit boekje, het vormt ook 
een uitstekend gemotiveerd pleidooi 
voor het voordragen van verhalen in bij-
eenkomsten van humanisten. 

De nucleaire 
dreiging 

besproken 
door 

Jan de Leede 

BOEKEN 
De verscheurde 
katholieken 
Haenen en Verweij, „De verscheurde 
katholieken", uitg. De Haan, 220 blz. 
Prijs: f 22,50. 

Een uitvoerige en kritische bechrijving 
van het denken en handelen (wroeten) 
van de huidige reaktionaire, autoritaire 
machthebbers in rooms Nederland: Si-
monis, Gijsen en hun vazallen. 
„De bisschop van Roermond eist ge-
hoorzaamheid, volgzaamheid, absolu-
te trouw en dienstbaarheid. Om de 
mensen tot gehoorzame volgelingen te 
maken doordringt Gijsen hen van hun 
zondigheid, waarvan zij zich slechts 
kunnen bevrijden door in volgzame ge-
hoorzaamheid zijn richtlijnen op te vol-
gen. Hij jaagt de mensen angst aan 
door hen hun zondigheid voor te hou-
den. Onmondigheid, onderworpenheid 
en gehoorzaamheid. Deze leuzen staan 
hoog in het witgele banier van de offi-
ciële kerk." 
Goede dokumentatie voor mensen, die 
in de gelegenheid zijn tot gesprek met 
leden van de r.k.-kerk én voor die kerk-
leden zelf. Tevens een nuttige gebruiks-
aanwijzing voor mensen die op be-
stuurlijk niveau denken met aanhan-
gers van deze koers te kunnen samen-
werken. 

Over de moraal 
van de mens 
Schavemaker en Willemsen, „Over de 
moraal van de mens", teksten voor filo-
sofie-onderwijs. Uitg. Samsom, 187 blz. 
Prijs: f 36,25. 

In aansluiting op eerdere delen over de 
waardigheid en over de arbeid van de 
mens, thans een deel met teksten van 
Plato, Aristoteles, Seneca, Spinoza, 
Kant, Marx, Nietzsche, Wittgenstein, 
Sartre, Levinas, Foucault, Skinner en 
Dupuis over een thema dat in het cen-
trum staat van de belangstelling van 
humanisten, namelijk de moraal. Uit-
stekend materiaal voor gespreks- en 
studiegroepen. 

Hoe ik om het 
leven kwam 
Jacques Kruithof, „Hoe ik om het leven 
kwam" en andere essays. Uitg. Man-
teau, 142 blz. Prijs: f 22,50. 

De titel van dit boekje is ontleend aan 
het eerste essay, waarin de auteur laat 
zien hoe moeilijk zo niet onmogelijk het 
is om in een roman die in de ik-vorm is 
geschreven, de hoofdpersoon te laten 
doodgaan. Je kunt je eigen dood niet 
beschrijven. Veel belangrijker is het es-
say waarin de betekenis wordt bespro- 

Delfgaauw en Grond. De nucleaire 
dreiging, uitg. Kok Agora, 216 blz. Prijs: 
f 34,50. 

Dit boek bevat in een elftal opstellen 
van bekende deskundigen, zoals Delf-
gaauw, Herman de Lange, Tolhoek, 
Derksen en Rtiling een beschrijving van 
de ontwikkeling van de kernbewape-
ning door Amerika en Rusland, de ge-
volgen van een allesvernietigende 
kernoorlog en het zoeken naar politieke 
mogelijkheden om dit grootste gevaar 
dat de mensheid ooit heeft bedreigd, te 
bezweren. 
Een mogelijkheid om via bewapening 
welk doel dan ook veilig te stellen, is er 
niet meer. „De nucleaire dreiging" is 
een appèl. 
Het nadenken over en zich bezinnen op 
het vraagstuk van oorlog en vrede is 
niet iets vrijblijvends en niet enkel een 

zaak van politici, polemologen en vre-
desaktivisten. Maar is nu, meer dan 
ooit, een zaak van iedereen. Dit boek, 
dat helemaal niet „leuk" is om te lezen, 
bevat een overtuigend pleidooi van be-
trouwbare deskundigen om de heilloze 
weg van de kernbewapening te ver-
laten. 

Groei naar 
volwaardig 
mens-zijn 
Tjonko Tjarko ten Have: „Groei naar 
volwaardig mens-zijn" Wolters-Noord-
hoff, Groningen 1979 (Vermeerderde 
tweede druk 1985) 397 pag. Prijs: f 25,-. 

Het is een goede, maar vooral verheu-
gende zaak dat er een tweede, vermeer- 
derde druk van Tjonko Tjarko ten Have's 
Groei naar volwaardig mens-zijn is ver-
schenen. 
Bij zijn plotseling overlijden in 1975 liet 
Ten Have een inhoudsopgave na voor 
een studie, die hij wilde gaan schrijven 
over Humanisme en vormingswerk of 
Vormingswerk vanuit humanistisch ge-
zichtspunt. Aan de hand van deze in-
houdsopgave heeft zijn vrouw, me-
vrouw Y. ten Have-van der Werff,  , kon-
sciëntieus en met niet aflatende ijver 
gewerkt aan het samenstellen van een 
psychologisch-filosofische, maar voor-
al humanistische bundel, waarvan de 
eerste druk in 1979 verscheen. Uiteinde-
lijk hebben alle artikelen, voordrachten 
en aantekeningen die op een of andere 
wijze over humanisme gingen in het 
boek een plaats in het boek gekregen. 
Daammee heeft Groei naar volwaardig 
mens-zijn veel wijdere strekking gekre-
gen, dan alleen voor het vormingswerk. 
Het boek geeft een helder, analytisch 
onderzoek van humanistische beginse-
len en hun betekenis en een psychologi-
sche benadering van een humanistisch 
mensbeeld. Verschillende vormen van 
humanisme komen aan de orde en ver-
der ook de humanistische levensover-
tuiging, zedelijke waardering en de 
mens in de maatschappij volgens hu-
manistische opvattingen. Al met al is 
het boek nog altijd één van de weinige 
werken waarin op heldere wijze en voor 
een ieder die zich diepgaand met de 
grondslagen van het humanisme wil 
bezighouden begrijpelijke manier de 
verschillende kanten van het onder-
werp worden belicht. 
In deze tweede druk geeft Han Sie Dhi-
an Ho een overzichtelijke inleiding over 
de veelzijdige betekenis van Ten Have 
voor het humanisme. Ook in deze druk 
een uiteenzetting van Ten Have over de 
betekenis die Leo Polak heeft gehad 
voor zijn humanistische levens-
overtuiging. Tenslotte mag niet onver-
meld blijven dat dankzij een genereus 
gebaar van mevrouw Ten Have deze ui-
terst waardevolle bundel in de boek-
handel verkrijgbaar is voor slechts 
f 25,-, circa de helft van de prijs voor 
boeken van dit soort en deze omvang. 
(Chiel Verduijn) 
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HET HV- GEBEUREN 

Derde-werelddag in Erasmushuis 
Vier humanistische organisaties heb-
ben elkaar landelijk op het terrein van 
de ontwikkelingssamenwerking gevon-
den. HIVOS, HOM, Humanistisch Ver-
bond en Humanitas organiseren voor 
het eerst gezamenlijk een landelijke 
dag voor alle geïnteresseerden als start 
van het winterseizoen. Het gebouw van 
het Humanistisch Verbond zal op 12 ok-
tober omgetoverd worden in een „markt 
voor elk wat wils". In drie zalen zullen 
parallel allerlei aktiviteiten plaatsvin-
den, zodat u ruimschoots kunt kiezen. 
Drie onderwerpen staan centraal: 
1. verkoop van derde-wereldprodukten 
2. HIVOS-projekten in ontwikkelings-
landen 
3. mensenrechten: wat doe je ermee? 
Met onder andere presentatie van de 
HOM-missie uit Midden-Amerika. 
Deze onderwerpen zullen plenair kort 
worden ingeleid en dan verder in work-
shops worden uitgewerkt. Behalve 
nieuwe inhoudelijke informatie is er 
volop gelegenheid tot het uitwisselen 
van ervaringen. Tevens zullen er op de-
ze markt permanent actuele video's en 
diaseries van HIVOS worden vertoond. 

Opzichzenstaanden- 
weekend 
Je woont al enige tijd zelfstandig; al-
leen, samen of in een groep. In onze 
„hoeksteen-samenleving" roept dat on-
vermijdelijk vragen op. Bieden 
vriendschapsnetwerken voldoende ge-
borgenheid? Hoe houd je binnen en re-
latie je zelfstandigheid? Kan je meer in-
tieme relaties aan? Kan en wil je zo blij-
ven leven? Van 25 t/m 27 oktober wordt 
een weekend voor opzichzelfstaanden 
gehouden in de jeugdherberg in Soest, 
is een bosrijke omgeving. Het is de be-
doeling om in groepen ervaringen uit te 
wisselen, pratend en/of spelend. Daar-
naast is er ruimte voor individuele ont-
moeting en ontspanning. 
Het weekend is kleinschalig van opzet 
(max. 35 personen). Het begint vrijdaga-
vond en eindigt zondagmiddag. De kos-
ten bedragen f 90,- incl. logies en 
maaltijden. In overleg is korting moge-
lijk. Verdere inlichtingen bij Gerard 
Voetdijk, tel. 05700-23412, en Hella Hen-
driks, tel. 020-185120 (beiden 's avonds). 
Opgave (graag vóór 4 oktober) door 
overmaking van f 90,- op giro 197930 
t.n.v. Humanistisch Verbond Utrecht 
o.v.v. 	opzichzelfstaanden-weekend. 
Stuur gelijktijdig een briefkaart naar 
H1/, postbus 114, 3500 AC Utrecht, t.a.v. 
Dini Boer, met daarop je naam, adres, 
telefoonnummer en of je vegetarisch 
wilt eten. Plaatsing in volgorde van 
aanmelding. Deelnemers krijgen een 
week van tevoren een informatiemap 
plus deelnemerslijst toegestuurd (voor 
samen reizen). 

Dit evenement is bedoeld voor-álle geïn-
teresseerden in ontwikkelingssamen-
werking in de vier humanistische orga-
nisaties. Zowel nieuwe belangstellen-
den als reeds aktieven zijn welkom! 
Door een markt te organiseren hopen 
we mensen te stimuleren om in hun ei-
gen omgeving aan de slag te gaan. 
Houdt 12 oktober nu alvast vrij voor deze 
eerste Derde Wereld-Dag. Medio sep-
tember zal er aan alle betrokkenen -
voor zover bekend - een uitnodiging 
met aanmeldingsstrook worden ge-
stuurd. Meer informatie bij: HIVOS, 
Beeklaan 387, 2562 AZ Den Haag (tel. 
070-636907). 

Weekend over de• „midlife"-periode in 
het Wisselse Veld te Epe (Gld.), op 1, 2 
en 3 november. Toelichting: Allerlei 
leeftijdsgroepen hebben de laatste ja-
ren een etiketje opgeplakt gekregen, 
alsof de „tieners", de „twennies", de 
„vutters", de „bejaarden" behalve door 
hun gelijke leeftijd ook nog door andere 
dezelfde verschijnselen gekenmerkt 
zouden worden. Zo kent onze taal nu 
ook de term „midlife-krisis". Bestaat die 
echt? En hebt u daar last van? Enkele 
leden van het Verbond vonden in deze 
kreet aanleiding tot het organiseren 
van een weekend over dit onderwerp. 
Een leeftijdsbegrenzing willen we niet 
aangeven. Wie zich door de titel aange-
sproken voelt, is welkom! Het is de be-
doeling dat „lotgenoten" zich verdiepen 
in vragen die hem/haar bezighouden, 
zoals: heb ik bereikt, wat ik wilde? Ik 
sta op een kruispunt van wegen, ga ik 

Weekend 
Vredesopvoeding 
Opvoeding tot weerbaarheid zonder ge-
weld; generaties met elkaar in gesprek. 
Het Humanistisch Vredesberaad (HVB) 
en de Landelijke Werkgroep Humanisti-
sche Jongeren (LWHJ) organiseren op 23 
en 24 november een weekend over vre-
desopvoeding in het Coornherthuis, 
Zeist. Aanvang is op zaterdag om 10.30 
uur en het weekend eindigt op zondag 
rond 16.00 uur. Het maximaal aantal 
deelnemers bedraagt vijftig. De kosten 
bedragen f 50.00 per persoon (hierbij 
inbegrepen overnachting, maaltijden, 
koffie en thee). 
Aanmelding vaar 1 november bij Hans 
Vertegaal, Landelijk Humanistisch 
Centrum, Postbus 114, 3500 AC Utrecht, 
tel. 030-318145. Informatie wordt nadien 
toegezonden. 

Palaver in Den Haag 
Traditiegetrouw wordt in de gemeen-
schap Den Haag/Wassenaar het sei-
zoen geopend met het Palaver. Ditmaal 
gewijd aan de vraag: „Een Humanisti-
sche School, ja of nee?". Een forum on-
der leiding van Edgar Nordlohne en be-
staande uit Rob Tielman (voorzitter HV), 
Lex van der Jagt (voorzitter Contactcen-
trum Bevordering Openbaar Onder-
wijs) en Simon Steen (adjunkt-direkteur 
Vereniging Bijzondere Scholen) zal dis-
kussiëren aan de hand van stellingen. 
Palaver vindt plaats op zondag 22 sep-
tember in het Humanistisch Centrum, 
Laan Copes Van Cattenburch 72 Den 
Haag. Aanvang 10.30 uur. 

verder op de ingeslagen weg of wil ik 
verandering? Kan ik nog veranderen? 
Deze vragen kunnen op allerlei levens-
terreinen liggen: werk, wonen, relaties 
met partner, kinderen, familie en vrien-
den, politieke en sociale aktiviteiten, 
rekreatieve en kunstzinnige bezighe-
den. Wat verwacht de maatschappij 
van mij en wat verwacht ik van de 
maatschappij? Het lichaam gaat an-
ders funktioneren: in meer of mindere 
mate krijgt ieder met de overgang te 
maken. Er is nog veel te leren, maar 
veel mogelijkheden lijken uitsluitend 
afgestemd op jongeren. 
Als u belangstelling heeft, geef u dan 
alvast op. Naast gespreksrondes zal het 
ontspannende en vrolijke element niet 
ontbreken. 
Het weekend duurt van vrijdagavond 
19.30 uur tot zondagmiddag 15.00 uur. 
De kosten voor twee overnachtingen, 
maaltijden, koffie en thee zijn f 85,-
(niet-leden f 95,-). Als u vegetarisch 
wilt eten, wilt u dat dan bij opgave ver-
melden. Uw inschrijving geldt pas na 
ontvangst van uw storting op postgiro 
197930, t.n.v. het Humanistisch Ver-
bond te Utrecht, onder vermelding van: 
midlife-weekend. De voorbereidende 
werkgroep zal proberen de reiskosten te 
drukken door zoveel mogelijk te poolen. 
Vermeldt daarom ook hoeveel plaatsen 
u heeft in uw auto. Inlichtingen bij: Ria 
Meeuwse, 05490-62429. Opgave bij het 
HV, tel. 030-318145 (vragen naar Marian 
Termeer). 

Jongerenweekend 
Van vrijdagavond 4 tot en met zondag-
middag 6 oktober wordt voor de der-
tiende maal in suksessie een HV-jonge-
renweekend georganiseerd. Plaats van 
het gebeuren is een jongerencentrum in 
Lage Vuursche. De deelnameprijs be-
draagt f 40,- (all-in). Opgave en inlich-
tingen: Humanistisch Verbond. 030 -
318145. 

Ligt de waarheid nog in het midden? 
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Groepen Amsterdam IHEU over Zuid-Afrika en Judaïsme 
In de gemeenschap Amsterdam worden 
dit najaar weer gesprekspraat- en ont-
moetingsgroepen georganiseerd. Het 
programma is ditmaal wat beperkt 
maar daarom niet minder aantrekke-
lijk. 's Maandagavonds is er een Dro-
menpraatgroep o.l.v. Philip Renard en 
Anna Bol. Dinsdagavond een gespreks-
groep over Mensen en computers o.l.v. 
Michiel Menschaar en Joep Schrijvers. 
Woensdagavond een Ontmoetings-
groep o.l.v. Philip Renard en Ophelia 
v.d. Kief t. Tot slot is er op donderdag-
avond eveneens een Ontmoetings-
groep, deze o.l.v. Jan Hein Mooren en 
Hannah Wieringa. 
Een folder met verdere informatie kan 
worden aangevraagd bij Hans Hartjes, 
Westzaanstraat 12 tel. 020-847414 en op 
werkdagen van 10-12 uur telefonisch bij 
het Humanistisch Centrum Amsterdam: 
020-763712. Eén groep begint al rond 
half september, enige haast met aan-
melden is dus geboden. 

Themadag 
uitvaartbegeleiding 
De regionale werkgroepen uitvaartbe-
geleiding Groningen, Friesland, Dren-
the organiseren een themadag op zater-
dag 5 oktober te Assen, zaal Bellevue, 
tel. 05920-12421; aanvang: 10 uur; einde 
16.30 uur. 
Als onderwerp staat centraal: rituelen, 
symboliek en tragiek. 
De inleider zal zijn de heer H. L. Kok uit 
Enschede, schrijver van enkele boeken 
en brochures over deze onderwerpen. 
De kosten bedragen: f 10,- per persoon, 
inklusief koffie, thee en lunch. 
Aanmelden vóór 15 september bij: Ma-
rianne van der Wijk, Kielakker 67, 7971 
AE te Havelte. Telefoon 05214-1630. Na 
ontvangst van de aanmelding wordt het 
definitieve programma toegezonden. 

Op de hoofdbestuursvergadering van 
de internationale humanistische unie 
is naar aanleiding van de recente ge-
beurtenissen in Zuid-Afrika het anti-
apartheidsbeleid bevestigd zoals dat 
vorig jaar op verzoek van de Zuidafri-
kaanse humanisten ter kennis is ge-
bracht van het blanke minderheidsre-
giem. Voorts is besloten niet terug te 
komen op het vorig jaar genomen be-
sluit om naast de reeds aangesloten an-
ti-zionistische humanistische organisa-
tie uit Israël ook de judaïstisch-huma-
nistische organisatie toe te laten. De 
IHEU is van mening dat alle humanisti-
sche organisaties die haar doelstellin-
gen kunnen onderschrijven ook lid van 
de internationale unie moeten kunnen 

Maandag 2 september over het knutse-
len aan erfelijkheidsdragers in levende 
cellen als een snel groeiende tak van de 
biologische en medische wetenschap. 
Manipulatie met genen maakt het mo-
gelijk de struktuur van een cel en daar-
mee van zijn erfelijke eigenschappen te 
veranderen. Zo kan men door vruchtwa-
teronderzoek bij zwangere vrouwen af-
wijkingen bij embryo's opsporen en 
eventueel korrigeren. 
Kortgeleden hebben vrouwen uit de he-
le wereld een internationale organisa- 

worden. Alleen de Duitse humanisten 
steunden het standpunt van de anti-zio-
nistische organisatie uit Israël dat het 
judaïsme strijdig zou zijn met het huma-
nisme. Voorts besloot het internationa-
le hoofdbestuur een onderzoek te gaan 
doen naar de behoefte van humanisten 
aan humanistische aktiviteiten zoals 
humanistisch onderwijs, uitvaartbege-
leiding, belangenbehartiging en der-
gelijke. Tenslotte werd tot nieuwe me-
de-voorzitter van het IHEU de Joegosla-
vische filosoof prof. Stojanovic geko-
zen. Het komend IHEU-jaar zal in het 
teken staan van het volgende interna-
tionale humanisten-kongres dat augus-
tus 1986 in Oslo gehouden zal worden. 

tie in het leven geroepen om de ontwik-
kelingen op het gebied van erfelijkheid 
kritisch te volgen. In juli werd in Zwe-
den een konferentie gehouden. Kwart-
slag berichtte daar reeds eerder over. 
In deze uitzending met de titel De Men-
senfabrikanten gaat het vooral om de 
vraag waar de grenzen van de ontwik-
kelingen liggen, in technisch én ethisch 
opzicht. 

Maandag 9 september is er weer een 
Kwartslag-Magazine waarin aandacht 
voor de Humanistische Partij. De groe-
pering geeft zich uit als politieke partij 
maar heeft alle kenmerken van een sek-
te. Kompleet met een goeroe en een 
stelsel van regels die het leven van de 
groepsleden tot in details bepaalt. 
Het Humanistisch Verbond krijgt inmid-
dels steeds meer reakties van mensen 
die denken dat de groepering iets met 
de humanistische beginselen te maken 
zou hebben. Een reden voor Kwartslag 
om in Argentinië naar de wortels van de 
beweging te laten zoeken. 

Kwartslag: elke maandagavond van 
19.12 tot 19.27 uur op Nederland 2. 
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