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Voor slechts één tientje kunt u iemand verrassen met een 
abonnement op de „Humanist-  voor de rest van 1984 (dus tot 1 
januari 1985). 
Voor dat luttele bedrag geeft u familie, vriend, vriendin of 
kennis voor elke maand van dit jaar nieuws uit het Humanis-
tisch Verbond, informatie over levensbeschouwelijke zaken in 
de samenleving en blijft deze op de hoogte van de ontwikke-
lingen in het humanisme en het HV. 
In elk nummer ook een recensie van Theodor Holman, de 
dialoog van Koos & Harrie en cartoons van Tom, Jos Collignon 
en Anone. 

Ooe lee4t t4 eeg atiOkkektekt it4h0 
Dat is heel simpel. U maakt een tientje over op giro 58 ten 
name van de Humanistische Pers in Utrecht onder vermelding 
van „Kado-abonnement aan: (naam en adres van de nieuwe 
abonnee). Doe het vandaag nog. 
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De groep 
kiezers die niet 
op een 
konfessionele 
partij stemden 
waren als volgt 
verdeeld: 

De humanisten uit 
de genoemde 
steekproef waren 
als volgt verdeeld: 

PvdA 50,6 70,8 
VVD 30,1 4,2 
D'66 3,5 10,0 
CPN, Gr.P.N. 
PPR, PSP 9,6 12,5 
Eur. Gr. 2,9 2,5 
CP 3,3 0,0 

Tabel II: Percentages stemmen van hu-
manisten 1972-1984, afgerond op halve 
procenten. 
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CDA 	 0 0 0 

Boerenpartij 	0 

CPN 	 2 
PSP 	 11 
PPR 	 2 
Europ. Gr. 
Partij 

15 
11/2} 
6 
51/2  

13 }111/2  

D'66 	10 4'/2 91/4  

DS'70 	21/2  61/2  

GPV/SGP/RPF 0 0 0 

PAK 	 1 

PvdA 	411/2  64 67 

VVD 	141/2  71/2  4 

Centr. Partij 0 

Europ. groenen - 21/2  

Weet niet/ 
blanco 	151/2  4 51/2  

In deze tabel zijn de niet-stemmers óók 
opgenomen in de procenten verdeling. 
Daardoor zijn de percentages in de 3e 
kolom iets lager dan de 2e kolom van de 
kleine tabel. Het CDA was in 1972 en 
1975 nog gesplitst in KVP, CHU en ARP. 

[ :EN STEMDEN BIJ DE 
UERKIEZINGEN 

Onder de leden van het HV in de provin-
cie Groningen is door Guus den Besten 
een enquête gehouden over hun stem-
gedrag bij de Europese verkiezingen 
van 14 juni j.l. Daarbij stond de vraag 
voor ogen: stemmen humanisten net zo 
als de doorsnee niet-konfessionele 
kiezer? 

Iedereen begrijpt dat humanisten nooit 
op konfessionele partijen stemmen, 
maar ieder weet ook dat vele kerkelijk-
georiënteerde mensen (gelukkig!) op 
niet-konfessionele partijen stemmen 
(de zogenaamde „doorbraak"). Maar 
daarmee staat allerminst vast dat de 
gemiddelde niet-konfessionele kiezer 
net zo stemt als de doorsnee-humanist! 
Daarom is in het onderstaande het 
stemgedrag van de humanist vergele-
ken met de grotere groep van alle stem-
mers op de niet-konfessionele partijen. 
Het resultaat ziet er als volgt uit. Het 
betreft hier percentages van de uitge-
brachte stemmen in die groep. 

Het beeld is opvallend duidelijk: de 
VVD is onder humanisten duidelijk on-
der-vertegenwoordigd en de PvdA, D'66 
en de kombinatie CPN/Groene Partij 
Ned./PPR/PSP zijn over-vertegenwoor-
digd. Het HV is dus „linkser" (als men 
dat zo mag noemen) dan de doorsnee 
niet-konfessionele kiezer. De overwaar-
dering voor D'66 is zelfs opvallend 
groot. Gelukkig valt tenslotte in dit ver-
band te konstateren dat voor de Cen-
trumPartij onder humanisten geen en-
kele aantrekkingskracht bestaat. 
Tot zover de vergelijking van de huma-
nistische kiezer van nu met de doorsnee 
kiezer van nu. Er is echter ook een ande-
re vergelijking te maken, namelijk de 
humanistische kiezer van nu met die 
van een aantal jaren geleden. 

Er bestaan min of meer vergelijkbare 
cijfers uit 1972 (Kosse) en 1975 (Guus den 
Besten). Een vergelijking daarvan ziet u 
in de Tabel II. Om diverse redenen moet 
men enige reserves in acht nemen bij de 
vergelijking van die gegevens: 
• Sommige partijen zijn inmiddels ver-
dwenen of erbij gekomen (DS'70, Euro-
pese Groenen, enz). 
• De eerste twee steekproeven waren , 
niet aan verkiezingen gekoppeld, de 
laatste juist wel. 
• De eerste kolom bevat een landelijke 
steekproef, de laatste twee kolommen 
slaan op (overigens twee maal dezelf-
de!) provincie. 
(Ik vermoed trouwens dat het verschil 
daartussen niet buitengewoon groot is.) 

Met alle reserves meen ik dat de vol-
gende duidelijke trend te bespeuren 
valt: De affiniteit voor de PvdA is in de 
loop der jaren onder humanisten ge-
groeid; die voor de VVD is achteruit ge-
gaan, evenals de aantrekkingskracht 
tot klein „links". De aanhang van D'66 
wisselt sterk en is nu opvallend hoog. 
Vanaf deze plaats dank aan de leden 
van de gemeenschapppen Groningen 
en Oost-Groningen die door hun instu-
ren van het enquête-formulier deze 
analyse mogelijk maakten! 

Guus I. den Besten  

Naschrift: Bij het ter perse gaan kwam 
vast te staan dat de verhouding PvdA/ 
VVD in de provincie Groningen (waar 
de steekproef werd genomen) duidelijk 
veel meer in het voordeel is van de 
PvdA dan landelijk het geval is. 
En waarom dan niet onder humanisten? 
Landelijk zal het VVD percentage onder 
humanisten dus waarschijnlijk hoger 
zijn dan in de Groningse steekproef! 

En verder in dit nummer 

Boekje Mary Zeldenrust 	 pag. 	6 Verklaring Vredesberaad 	. . . pag. 18 
Holman houdt van poëzie 	. . . pag. 	8 Humanistische Partij 	 pag. 20 
Roethof over abortusregeling . pag. 13 Prof Thoenes en de wijze uil 	. pag. 22 
Verslag van kongres 	 pag. 14 Het HV-gebeuren 	  pag. 25 
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vrwik 
Leef gezonder: 
huil veel 

Het hoofdbestuur van het HV heeft on-
langs een brief geschreven naar alle 
leden van de Eerste en Tweede Kamer 

.waarin het protesteert tegen de voorge-
nomen Algemene Maatregel van Be-
stuur waarin de Wet Afbreking Zwan-
gerschap nader wordt uitgewerkt. 
Het Humanistisch Verbond is in zijn 
standpunt over abortus altijd duidelijk 
geweest: het zelfbeschikkingsrecht van 
de vrouw moet voorop staan. Het HV ziet 
nu dit recht ernstig in gevaar komen als 
de voorgenomen Algemene Maatregel 
van Bestuur in de praktijk komt. 
Met name geldt dit omdat de nu voorge- 
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stelde regeling mogelijk maakt dat de 
overheid naar eigen oordeel in kan grij-
pen. Daarnaast zijn de eisen die wor-
den gesteld aan de arts dermate zwaar 
dat deze in grote problemen kan raken. 
Ook pleit het Humanistisch Verbond 
krachtig voor het opnemen van abortus 
in het ziekenfondspakket. Als dit niet 
gebeurt, zullen klinieken uit exploita-
tie-overwegingen hun deuren moeten 
sluiten. Het HV vindt dat de voorgeno-
men Regeling volstrekt afbreuk doet 
aan de bedoeling van de abortuswet 
die immers abortus in principe wettelijk 
moet maken. (HvH) 

HOM doet verslag 
van reis 
Midden-Amerika 
Van 11 tot 25 februari bezocht een dele-
gatie van Nederlandse parlementariërs 
op initiatief van het Humanistisch 
Overleg Mensenrechten (HOM) enkele 
landen in Midden-Amerika en de VS. 
Als resultaat van deze reis verscheen 
onlangs het Midden-Amerika Rapport. 
Het boekje geeft een analytisch verslag 
van de mensenrechtensituatie in Nica-
ragua, Honduras en El Salvador. Naast 
de situatie van de politieke en burgerlij-
ke mensenrechten wordt in het rapport 
ook uitgebreid ingegaan op de stand 
van zaken rond de sociale en ekonomi-
sche mensenrechten. De politieke on-
derdrukking in Midden-Amerika is vol-
gens het rapport in belangrijke mate 
het gevolg van de schrijnende sociaal-
ekonomische tegenstellingen. 
Meer rechtvaardige verhoudingen ziet 
het HOM dan ook als een eerste vereiste 
om vreedzame en demokratische ont-
wikkelingen in Midden-Amerika tot 
stand te brengen. 
Het HOM-rapport gaat ook in op de poli-
tieke situatie in de betrokken landen, 
de konflikten in Midden-Amerika en de 
rol van de VS in de regio. Eén van de 
konklusies is dat de Verenigde Staten 
dient af te stappen van haar „militaire 
optie" en in plaats daarvan te streven 
naar vreedzame oplossingen. Het rap-
port komt met verscheidene konklusies 
en aanbevelingen. Zo wordt onder an-
dere opgeroepen tot een meer aktieve 
Europese rol in Midden-Amerika. 
Achterin het boekje is een reisverslag 
opgenomen van H. Thoolen, direkteur 
van het Studie- en Informatiecentrum 
Mensenrechten SIM. Hierin geeft hij 
een indrukwekkende opsomming van 
het overstelpend aantal gesprekken dat 
de delegatie heeft gevoerd. 
Het HOM-rapport Midden-Amerika is te 
bestellen door overmaking van f 9,80 
op giro 1460115 van Humanistisch Over-
leg Mensenrechten te Utrecht met ver-
melding van „Midden-Amerika Rap- 

j port". 

Huilen is goed, of de waterlanders nu 
van verdriet of van vreugde vloeien. 
Sterker nog: wie z'n tranen inslikt doet 
zijn gezondheid schade. 
Onderzoekers van de Universiteit van 
Minnesota in de Verenigde Staten stel-
len dat wanneer het lichaam vocht kwijt 
raakt er altijd ook giftige stoffen worden 
verwijderd. Bij een analyse van tranen 
door emoties ontdekten ze een chemi-
sche stof die niet gevonden werd in tra-
nen die opwelden bij het uiensnijden. 
De onderzoekers beweren dat met het 
plengen van tranen het lichaam zich 
ontdoet van stoffen die stress veroor-
zaken. 
Dat mannen minder huilen dan vrou-
wen kan er wel eens de oorzaak van zijn 
dat mannen meer last van stress heb-
ben, zo menen andere onderzoekers. 
Mannen die door stress aan maagzwe-
ren lijden, blijken minder te huilen dan 
andere mensen. 

Zomerkamp 
Geweldloze Aktie 
Van 21 juli tot en met 4 augustus kampe-
ren op de Paasheuvel te Vierhouten. 
Een kamp voor mensen, die willen mee-
denken over akties, ervaringen delen, 
elkaar willen inspireren, om individu-
eel en als beweging sterker te worden 
en ook om vakantie te houden. 
Globale prijsindikat ie f 122.50 p.p. 
p.w. ekskl. broodmaaltijden. Kinderen 
reduktie. Voor nadere informatie: Paula 
en Hendrik-Jan Bossenbroek tel. 01740-
20828, Vera Dekker, tel. 02946-1932. 

Verbond verzet zich tegen 
uitvoeringsregeling abortus 
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Beschut wonen 
in gevaar 
Humanitas en het Humanistisch Ver-
bond in Den Haag hebben gezamenlijk 
bij de gemeente geprotesteerd tegen de 
gang van zaken rond de bestemming 
van tien lokaties van woningen voor ou-
deren. 
De HSHB heeft namens Humanitas en 
het HV in Den Haag bij het gemeentebe-
stuur bouwvergunningen aangevraagd 
voor o.a. een tweetal projekten beschut 
wonen voor ouderen. Gezien de bouw-
stop op bejaardenoorden en de toene-
mende vergrijzing van de bevolking 
wordt deze vorm van beschut wonen 
dringend nodig gevonden. Een interne 
enquête heeft aangetoond dat er in Den 
Haag grote belangstelling voor de 
bouwprojekten is. 

Inmiddels is duidelijk geworden dat de 
Haagse woningbouwverenigingen alle 
lokaties voor zich opeisen. Uit ambtelij-
ke kontakten is gebleken dat een chris-
telijke bouwvereniging voor Humanitas 
en het HV in Den Haag zou moeten gaan 
bouwen. Dit stuit behalve op praktische 
ook op principiële bezwaren: de huma-
nistische organisaties willen ook in 
Den Haag hun bouwrechten. 

EZN5,11UN DOCiak, 
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Humanistische  uitvaartbegeleiding • MI 	 • 	al • 

„Laatst was er een vriend van ons over-
leden. Er kwamen ontzettend veel men-
sen op zijn krematie. Op een gegeven 
moment werd er gevraagd of iemand 
nog iets wilde zeggen. Niemand dus. En 
zo schuifelden we even later weer alle-
maal naar buiten. We voelen ons extra 
verdrietig. Er was niemand geweest die 
iets over onze overleden vriend had ge-
zegd en onze gevoelens op dit laatste 
afscheid had verwoord. We zeiden te-
gen elkaar: zo willen wij het niet." 
Dat hoeft ook niet. Naar aanleiding van 
hun verdrietige ervaring zochten deze 
mensen kontakt met iemand van de hu-
manistische uitvaartbegeleiding. 

Humanistische 	uitvaartbegeleiding 
komt voort uit de gedachte dat het aan 
mensen eigen is om vorm te geven aan 
het afscheid van een overledene. Dit is 
een fundamentele behoefte van de 
mens, en daarom niet gebonden aan 
een godsdienst. 

Bij de uitvaart zoals die vanuit de hu-
manistische levensbeschouwing wordt 
beleefd, staat het leven van de overle-
dene centraal. Diens levenshouding en 
diens betekenis voor anderen tijdens 
zijn of haar leven wordt daarom bena-
drukt bij het afscheid. Humanisten hou-
den zich over het algemeen immers niet 
bezig met een leven na de dood, met 
een hiernamaals. Tijdens de begrafe- 

nis of krematie zal de humanistische 
uitvaartbegeleid(st)er dit onder woor-
den trachten te brengen, alsook de ge-
voelens van de nabestaanden. Hier-
door kan het verdriet om het afscheid 
van de overledene vorm krijgen voor de 
nabestaanden. Ook is het mogelijk een 
beroep te doen op een humanistische 
uitvaartbegeleid(st)er om zelf het woord 
te voeren, maar dit samen voor te be-
reiden. 

De humanistische uitvaartbegeleid-
(st)ers zijn vrijwillig(st)ers en vragen 
voor hun werk dus geen honorarium. 
Wel is het de bedoeling dat de gemaak-
te onkosten worden vergoed, naast een 
bijdrage voor het instandhouden van 
deze dienstverlening. 

Wie een beroep wil doen op deze 
dienstverlening kan zich wenden tot 
één van de regionale werkgroepen voor 
humanistische uitvaartbegeleiding. 

Groningen: 05943-1787 
Friesland: 05164-438 (bgg 05164-857) 
Drente, Noord-Overijssel en De Noord- 
oostpolder: 05214-1630 
Gelderland: 05750-19851 
Noord-Holland: 072-610837 
Utrecht: 033-15892 
Zuid-Holland: 01820-16965 
Noord-Brabant: 04904-4114 
Zeeland en Limburg: 030-318145 
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Als je nooit springt, zal je ook niet 
vallen en ook niet zweven 
De eerste keer dat ik haar ontmoette, was in het lijfblad van mijn moeder. 
De naam Mary Zeldenrust had op dat moment weliswaar een vaag 
bekende klank, maar echt plaatsen kon ik haar niet. Logisch, want in de 
meest roerige periode van haar leven, toen ze landelijke bekendheid 
verwierf met haar NVSH-voorzitterschap, zat ik nog braaf en vlijtig op de 
lagere school. Een paar maanden na die eerste kennismaking met Mary 
Zeldenrust las ik een interview met haar in de „Humanist". 
In beide interviews kwam zij op mij over als een onafhankelijke en strijd-
bare vrouw, die haar leven tot op het laatste moment zin wilde geven.  

tenslotte waar ze zoveel van hield -
maar kon ze met haar kanker leven. Ze 
aksepteerde dat ze dood zou kunnen 
gaan, maar, zegt ze zelf: „Ik hoef niets 
te weten over het leven na de dood, ik 
wil er alles aan doen deze ziekte de 
baas te blijven en intussen de kwaliteit 
van dit leven te verbeteren." De zinge-
ving aan haar leven, dat was en bleef 
de prioriteit van Mary Zeldenrust. 

Mary Zeldenrust is dood. Begin dit jaar 
stierf ze aan kanker. Maar de ideeën die 
zij uitdroeg blijven heel waardevol om 
kennis van te nemen, vooral haar 
ideeën over de zingeving aan het leven. 
Gelukkig is dat mogelijk door de uitga-
ve van het boek „Gesprekken met Mary 
Zeldenrust". Dit boek, bedoeld als een 
soort biografie, bestaat voor een be-
langrijk deel uit interviews die zij gaf in 
de periode dat zij kankerpatiënte was. 
Daarnaast bestrijkt dit boek ook nog 
eerdere periodes uit haar leven, met na- 
me uit de tijd dat zij voorzitter was van 
de NVSH. Zij was toen heel aktief om 
sex uit de taboesf eer te halen. 

Haar keuze 
Het doorbreken van taboes was één van 
de belangrijkste drijfveren voor Mary 
Zeldenrust om zo openhartig over haar 
kanker te praten. Mensen die lijden aan 
levensbedreigende ziektes raken heel 
vaak in een isolement, omdat noch zij 
noch hun omgeving met die ziekte kun-
nen omgaan. Kennissen en vrienden 
haken af, terwijl juist dan hun steun en 
vriendschap zo heel hard nodig zijn. 
Mary Zeldenrust wilde niet berusten in 
dat isolement. Op haar geheel eigen 
wijze, zich niet neerleggend bij de heer-
sende moraal en de angst die mensen 
vaak voor de dood hebben, nam zij het 
voortouw in handen en ging de konfron-
tatie aan. Zelf noemt ze die konfronte-
rende houding niet moedig. Maar ik 
denk dat veel mensen dat wel heel moe-
dig van haar hebben gevonden. Im-
mers, ze gaf zichzelf bloot in de inter-
views over de wijze waarop de ziekte 
haar leven beïnvloedde. En er zullen on-
getwijfeld mensen zijn geweest die von-
den dat zij met haar houding ontoelaat-
bare grenzen overschreed. 
Maar dat was juist haar keuze, haar 
manier om om te gaan met haar ziekte: 
ze zag het niet als haar individuele pro-
bleem, maar als iets waar ze met ande-
re mensen over wilde doordenken en 
over wilde doorpraten. Om te laten zien 
hoe het óók kan, en om aan te geven dat 
het leven niet zinloos wordt op het mo-
ment dat je te horen krijgt dat je kanker 
hebt. Voor haar had haar ziekte zelfs 
positieve kanten. Ze zegt hierover: „De 
kanker heeft m'n leven sterk veranderd. 
In positieve zin. Je gaat veel bewuster 
leven. Je ervaart alles veel intenser. Nu 
besef ik veel beter dan vroeger dat ik 
deel ben van een groter geheel. (. . .) 

Boek met 
interviews met 
Mary Zeldenrust 
verschenen 

Straks ben ik er niet meer, weet ik dan, 
en alles groeit gewoon door. Dat beekje 
stroomt gewoon verder." 
Dat klinkt prachtig, maar je vraagt je 
wel af hoe een mens zo ver kan komen 
om de kanker in zijn of haar lijf als iets 
positiefs te gaan zien. Zeker voor 
iemand die zo midden in het leven 
stond en zo verschrikkelijk graag lééf de 
als Mary Zeldenrust. Uit de interviews 
in het boek wordt duidelijk dat zij haar 
ziekte in het begin wel degelijk als heel 
gemeen en bedreigend ervaarde. Tot ze 
de uitspraak hoorde: „Kanker, dat zijn 
de tranen van je lichaam." 
Toen ze het op die manier kon zien, 
hoefde ze niet meer te vechten tegen 
haar eigen lichaam - hetzelfde lichaam 

Geen spijt 
Maar ze ging wel andere zwaartepun-
ten in haar leven aanbrengen. Haar 
werk werd veel minder belangrijk, ter-
wijl relaties met mensen een veel groter 
gewicht kregen. En vooral wilde ze ge-
nieten van wat het leven haar nog te 
bieden had. In één van de interviews 
zegt ze: „Achteraf denk ik dat ik teveel 
gewerkt heb. Veel te veel gedacht aan 
dat goede doel. Stom natuurlijk, en ook 
stom dat ik leuke dingen voortdurend 
voor met uit heb geschoven." 
Maar spijt had Mary Zeldenrust niet: 
„Ik heb heel sterk het gevoel: het is mijn 
leven. Met die kanker. Met alles wat 
erbij hoort. Misschien had ik een hele-
boel dingen anders moeten doen. Maar 
het is en blijft mijn leven. Ik heb ner-
gens spijt van. Zelfs al zou je zeggen, 
daar heb je kanker van gekregen, dan 
nog . . . dan sta ik nóg voor mijn leven." 

De nadere kennismaking met de ideeën 
van Mary Zeldenrust was boeiend. Niet 
dat ik het altijd met haar eens was. 
Toen ik bijvoorbeeld haar opvattingen 
over emancipatie en de vrouwenbewe-
ging overdacht, bemerkte ik dat ik in 
gedachten een hele diskussie met haar 
aanknoopte. Maar misschien heeft ze 
daarmee juist wel haar doel bereikt. 
Want ze wilde niet dat mensen klakke-
loos doen wat hen wordt voorgeschre-
ven, ze wilde dat mensen kritisch zou-
den nadenken. Ook over de dingen die 
zij te zeggen had. Ze wilde dat mensen 
keuzes maken en niet als vanzelf spre-
kend de gangbare moraal naleven. En 
vooral wilde ze dat mensen zich bewust 
worden dat ze de kwaliteit van hun le-
ven voor een groot deel zelf in handen 
hebben. Al dan niet in een levensbe-
dreigende situatie. Voor mij gaat het 
boek „Gesprekken met Mary Zelderust" 
dan ook niet zozeer over de dood, maar 
juist over het bewust omgaan met je 
leven. En over de risiko's die je soms in 
je leven moet nemen, om de kwaliteit 
ervan te bewaren. Zoals Mary Zelden-
rust het zo mooi zegt: „Als je nooit 
springt, zal je ook niet vallen - en ook 
niet zweven." 

Japke Schonewille 

„Gesprekken met Mary Zeldenrust" 
(met o.a. het interview dat Bert Boelaars 
met haar hield voor de „Humanist"). 
Samenstelling en redaktie: Babs Luij-
ken. Uitgeverij De Haan. Prijs f 21,50. 
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NIEUWE BOEKEN NIEUWE BOEKEN NIEUWE BOEKEN 
„Veiligheid, een dodelijke utopie", 
door Erhard Eppler (vertaling Gerda 
Pancras) met een voorwoord van prof. 
mr. Roling. Uitgegeven door de Stich-
ting Vredesopbouw, 194 pag., prijs 
f 29,50. 

De mensheid heeft utopieën nodig om 
haar te stimuleren en vooruit te helpen. 
Deze eeuw heeft echter alleen techno-
kratische utopieën opgeleverd. Vooral 
de utopie dat je door middel van bewa-
pening volmaakte veiligheid kunt ver-
krijgen is een doodlopende weg. Aan de 
hand van scherpe analyses van de ont-
wikkelingen in de wapenwedloop van 
de laatste jaren en het verzet daartegen 
toont Eppler aan dat het konsept van 
wederzijdse afschrikking niet meer kan 
werken. De plaatsing van nieuwe kern-
wapens in Europa ziet hij als een po-
ging superioriteit te verkrijgen, wat al-
leen maar kan leiden tot verdere opvoe-
ring van de bewapeningswedloop: het 
is nu werkelijk tijd geworden om een 
andere richting te kiezen. 
Eppler streeft een andere utopie na, één 
die inspireert, die hoop biedt, die het 
leven aanvaardt. Dat houdt risiko's in, 
brengt kwetsbaarheid met zich mee. 
Dat wij altijd met een bepaalde mate 
van onveiligheid moeten leven is on-
vermijdelijk, maar de weg naar het Uto-
pia van de onkwetsbaren is nog veel 
gevaarlijker. 
Eppler slaat een nieuwe weg van vre-
despolitiek in. Niet radikaal, maar 
voorzichtig en realistisch. Ekonomische 
samenwerking, wetenschappelijke en 
kulturele kontakten tussen Oost en 
West kunnen gedeelde belangen ople-
veren die aan de ontspanning zullen 
bijdragen. De „oude" arbeidersbewe-
ging en de „nieuwe" bewegingen (vre-
des-, milieu-) moeten gezamenlijk op 
gaan treden om werkelijke oplossingen 
te vinden. Dit boek geeft een nieuwe 
invalshoek op de vredespolitiek die 
mensen (opnieuw) kan motiveren: een 
scherpe analyse en een hoopvol geluid. 

Nieuwe publikaties Ned. Gesprek 
Centrum 

Onlangs verschenen een tweetal 
nieuwe boekjes in de zo langzamer-
hand omvangrijke reeks publikaties 
van het Nederlands Gesprek Centrum. 
Het N.G.C. neemt aktuele en maat-
schappelijke of persoonlijke problemen 
in studie, stelt een pluriform samenge-
stelde studiekommissie samen, die na 
enkele jaren met een rapport tevoor-
schijn komt. 
Zo verschenen dit voorjaar: „Zwoegen, 
sloven, slaven: een verouderd arbeids-
ethos?, prijs f 17,90 en „Zedelijkheids-
wetgeving in de branding", prijs 
f 16,50. Aan deze laatste kommissie na-
men van humanistische zijde deel: dr. 
W.N.A. Klever en dr. H.J. Roethof. Dona-
teurs van het N.G.C. (á f 40,- per jaar, 
adres: Bekermos 31 te Rotterdam) ont-
vangen alle publikaties gratis. Voorts 
zijn de boekjes te koop in de boek-
handel. 

  

 

GERARD C.DE HAAS 

Vragen naar 
de onbekende weg 

,.Vragen naar de onbekende weg. 
Praten en denken over je leven", 
door Gerard C. de Haas.  Uitg. De 
Toorts, 135 blz., prijs f 20,70. 

De schrijver verzamelde een groot aan-
tal vragen en opdrachten, zowel ter per-
soonlijke overweging als ter bespre-
king in een groep. Achtereenvolgens 
komen aan de orde: Waar kom je van-
daan?, wonen in het huis van je li-
chaam, uit welk milieu?, beroep, werk, 
man, vrouw, geluk, levensovertuiging 
en: noodzaak en vrijheid. 
Enkele grepen uit de rijke verzameling: 
„Waarom zouden eenzaamheid en al-
leenzijn tegenwoordig negatiever erva-
ren worden dan vroeger, zoals uit on-
derzoek blijkt?" 
„Zijn de botsingen tussen gevoel en 
verstand in de loop van je leven afgeno-
men, gelijk gebleven of toegenomen?" 
„Krijgt het leven meer zin naarmate je 
ouder wordt of krijgt het op een andere 
manier zin?" 
„Er wordt vaak gesproken van „vrij-
heid in verantwoordelijkheid". Ga je in 
de loop van je leven uit vrije wil verant-
woordelijker leven of heb je dat voorna-
melijk door schade en schande geleerd 
te doen?" 
Dit boekje levert voortreffelijk materi-
aal voor groepsgesprekken. Kopen, le-
zen én gebruiken. 

„Aan de top voorbij. Yoga-psycho 
logie en meditatie uit de Hima 
laya", door Herman Labruyère 
Uitg. Ankh-Hermes, 134 blz. 
f 22,50. 

Voor wie informatie zoekt over medita-
tie is dit een goed boek. Tóch lijkt mij de 
afstand tussen deze inhoud en metho-
diek en het huidige westerse geestelij 
ke klimaat zó groot dat ik denk, dat dit 
boek voor weinig mensen in onze kul 
tuurkring perspektieven biedt. 

„Sympathie, aandacht en liefde", door 
Leo Pannekoek. Uitg. Ankh-Hermes, 120 
blz., prijs f 19,50. 

Bemoedigend boekje tegenover de de-
primerende stroom van informatie over 
alle ellende in de wereld. In een viertal 
hoofdstukken over eenheid van gevoe-
lens, eenheid van mensen, geven en 
helpen, psychologie en het gebruiken 
van energie duidt de schrijver een weg 
aan „die leidt tot een algehele verbete-
ring van het lot van de mensheid, die 
daarin bestaat, dat een ieder als indivi-
du grote mogelijkheden heeft van het 
innerlijk bezig zijn met de positieve, op-
bouwende gedachten en gevoelens in 
zichzelf." 
De schrijver baseert zijn betoog op in-
zichten uit de humanistische psycholo-
gie en Indische filosofie. Misschien wat 
naïef als tegenwicht tegenover het 
kwaad in de wereld, maar met „sympa-
thie, aandacht en liefde" zal er van 
ieder mens in zijn of haar naaste omge-
ving zeker een positieve invloed uit-
gaan, die ook tot eigen vreugdebele-
ving leidt. Een gemakkelijk leesbaar 
boekje dat geplaatst kan worden in de 
sfeer van het religieus humanisme. 

Jan de Leede 

Burgerlijk 
ongehoorzaam 
Vanuit een radikaal-pacifistische ach-
tergrond wordt in dit boekje ingegaan 
op zowel de praktische als de ethische 
aspekten van burgerlijke ongehoor-
zaamheid. Er bestaat geen eenduidige 
definitie van burgerlijke ongehoor-
zaamheid. Daarom hebben de schrij-
vers er voor gekozen om de duidelijke, 
algemeen aanvaarde kenmerken van 
burgerlijke ongehoorzaamheid in ver-
schillende hoofdstukken uit te diepen. 
De schrijvers spreken géén oordeel uit 
over de te kiezen aktievorm. Het is aan 
de lezer/aktievoerder om dat naar eigen 
geweten te beslissen. 
Burgerlijk ongehoorzaam; na denken 
doen 
Wim Harms, Cor Hoek en Hans Wieben-
ga. 88 pag., prijs f 9,-. Het boek is recht-
streeks te bestellen door overmaken 
van f 10,- op giro 3772349 t.n.v. 't Kan 
Anders te Delft o.v.v. „Burgerlijke on-
gehoorzaamheid". 
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Ik houd van poëzie. 
Het is niet zo dat ik om deze opinie 's nachts in een donker steegje in elkaar geslagen word, 
maar het scheelt niet veel. Wie tegenwoordig van de verskunst houdt, moet er ernstig rekening 
mee houden dat hij niet serieus wordt genomen. 
Ik houd van poëzie. 
„Maar begrijpt u de moderne dichters dan?" werd mij laatst gevraagd, ik zei ja. Gelogen 
natuurlijke want ik begrijp vaak niets van de moderne dichters. Maar als ik „nee-  had 
geantwoord, loog ik ook. Misschien moet ik wel zeggen dat ik van poëzie hond én de dichters. 
Ik hou van de vorm én de vent. 
Dit artikel, dat over gedichten en dichters zal gaan, is bedoeld om u enthousiast te maken voor 
poëzie. Dat heeft natuurlijk wel een nadeel. Als u straks in de winkel staat met, bijvoorbeeld, 
de komplete werken van Gerrit Achterberg, besef dan dat men u getikt zal vinden. 
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Twaalf jaar geleden, in 1972, 
schreef de dichter Gerrit Komrij in 
zijn bundel Tutti Frutti: „Geen 
mens weet hoe of het komt: dat in 
Nederland niemand gedichten 
leest en iedereen ze schrijft." 
Ik herinner me nog heel goed dat 
Komrij deze woorden uitsprak. Ik 
was toen net begonnen met m'n stu-
die Nederlands en Komrij sprak de 
eerstejaars toe, en dit waren de eer-
ste woorden die hij zei. Iedereen 
lachte, want wat hij zei was waar. 
Ik lachte ook, al voelde ik me be-
trapt. Zelf placht ik het gemis aan 
vaste verkering namelijk ook in on-
begrijpelijke verzen vorm te geven, 
en ik voelde me daarbij niet gehin-
derd door het feit dat ik nog nooit 
een dichter had gelezen, althans 
geen echte poeet. Op school had ik 
wel verplicht iets over de moderne 
dichters moeten leren, maar aange-
zien ik hun woordenbrij niet kon 
ontwarren (kan ik trouwens nog 
steeds niet), bestond de dichtkunst 
voor mij eenvoudigweg niet. 
Onzin natuurlijk. 
Komrij las die avond verzen voor -
en we hadden veel plezier. 
Plezier. Ik voelde me ongelooflijk 
schuldig dat ik aan de verzen van 
Komrij plezier had beleefd. 

Ik hield van De Schoolmeester, 
want dat kon m'n vader zo mooi 
voorlezen, - maar zijn naam kwam 
ik in de schoolboekjes nooit tegen. 
Ik hield van Trijntje Fop (Kees Stip) 
die rare dieren gedichten schreef. 
(Op twee slakken - Twee slakken 
waren al sinds jaren/ op weg van 
Groningen naar Haren./Tenslotte 
kwam geheel ontdaan/ de oudste 
aan het eindpunt aan./ Hij slikte en 
sprak diep bewogen:/ „Mijn broer is 
uit de bocht gevlogen.") Ik hield ook 
van Kees Buddingh' en Gerard Re-
ve. Dat kwam zo: mijn broer had een 
langspeelplaat van een dichtersa-
vond in Carré en daarop stonden 
gedichten van Buddingh' en Reve 
die om te lachen waren. - Maar om-
dat iedereen zei dat die dichters een 
grapje maakten, nam ik ze ook niet 
serieus. Plezier paste niet bij de 
poëzie die eind jaren zestig, begin 
jaren zeventig werd gemaakt. Het 
moest alles onbegrijpelijk en diep, 
diep serieus zijn, - daar wou ik 
toen, achttien jaar jong, altijd ver-
liefd en dus eenzaam, niets van 
weten. 
Hoewel . . . 
De verzen die ik zelf in het geheim 
schreef destijds, komen me nu ook 
voor als een taal van een andere 
planeet. 
Maar die avond met Komrij deed me 
goed. 
Ik kocht een dichtbundel van hem, 
las zijn gedichten en was verplet-
terd. 

Over het lezen 
van gedichten 
Omdat men over het algemeen poëzie 
onbegrijpelijk vindt, koopt men geen 
gedichten. Beter lijkt mij die onbegrij-
pelijke gedichten niet te kopen. Maar 
als je een verzendbundel heb aange-
schaft, hoe moet je die dan lezen? Mijn 
leerlingen (maar ook docenten) hebben 
me vaak deze vraag gesteld. En dan 
voelde ik me gestreeld, want de sug-
gestie ging ervan uit, dat ik iets méér, of 
iets beter kon dan zij. Helaas was dat 
niet zo. 
Maar omdat ik toen ook al poëzie wilde 
verkopen, antwoordde ik: „Poëzie moet 
je lezen, zoals je naar een plaat luis-
tert." Als ik namelijk een plaat heb ge-
kocht, zet ik hem de hele dag op. Som-
mige nummers vind ik meteen goed, 
andere worden beter als je ze vaker 
draait. 

Zo doe ik dat ook met een dichtbundel. 
Ik koop een dichtbundel omdat ik er iets 
over gehoord heb, of vaag iets over heb 
gelezen. Ben ik in de winkel dan kijk ik 
er eens in en kom ik een leuke regel 
tegen, dan koop ik hem. Thuis lees en 
herlees ik hem. Dat duurt echt nog geen 
uur. Het prettige van een dichtbundel is 
namelijk dat je hem in ongeveer tien 
minuten hebt uitgelezen. Een proza-
boek duurt veel langer. 
Als je een dichtbundel herleest merk je 
dat je steeds meer gaat voelen wat de 
dichter heeft bedoeld - net als met die 
langspeelplaat. Je gaat de nummers 
steeds beter vinden, misschien ook om-
dat je dingen gaat herkennen. 
Ik had dat laatst weer met een gedicht 
van Jan Kal. 
Kal is één van mijn favoriete dichters, 
maar ik kom straks nog over hem te 
spreken. Eerst het gedicht. 

Ik heb dit gedicht al zeker twintig keer 
gelezen. Verder heb ik het Jan Kal een 
paar keer horen voordragen. Ik weet 
nog de allereerste keer dat ik hem hoor-
de deklameren; de zaal lachte. Waar-
schijnlijk om de laatste twee regels. 
Toen Kal voordroeg zei hij erbij dat hij 
dit gedicht gemaakt had naar aanlei-
ding van een kollege waarbij hij een 
haai moest opensnijden; Kal studeerde 
namelijk voor arts. 
Zulke informatie lijkt vrij nutteloos, 
maar ik vind dat niet. Ik stel me name-
lijk altijd de dichter voor als ik een vers 
lees. En thans zag ik Kal, medisch stu-
dent, luisterend naar een betoog van 
een hoogleraar met vóór hem, als een 

'soort lijk voor beginners, die haai. Als 
je de eerste twee koupletten van het ge-
dicht leest, hoor je de stem van die klini-
sche hoogleraar: hij praat bij lichtbeel-
den, of hij laat inderdaad een tekening 
zien aan de jonge studenten. 
En dan opeens: . . .geestdriftig snij-
den, ging ik . . . 
Ik zie 't Kal doen. Hup, meteen het mes 
erin. Een goede beurt maken voor de 
hoogleraar. En dan plotseling ontdek-
ken dat moeder haai nog kindjes in de 
buik heeft. Natuurlijk doet je dat toch 
wat, en u en ik zouden misschien van 
overdreven sentimentaliteit luidruchtig 
zijn gaan huilen. (Ik zeer zeker.) Maar 
Kal verbergt zijn gevoeligheid in een 
grap, zonder aan die gevoeligheid af-
breuk te doen. Kijk, dat vind ik knap. 
En ik kan dat keer op keer lezen, zoals ik 
ook altijd kan luisteren naar de Simf o- 
nietta van Janaceck, of het lied Sad 
eyed lady of the lowlands van Bob 
Dylan. 
Niet in de laatste plaats vind ik dat Kal 
knap met de vorm omgaat. 	 ►  

Practicum haai 

„tekening 1 is van de hele haai, 
die langs de grond leeft, zie in dit verband 
zijn daarbij aangepaste vinnenstand; 
de stroomlijn van het roofdier is zeer fraai. 

open de buik, pas op, zijn huid is taai. 
teken een schema van de binnenkant 
met alle namen bij elk ingewand 
doe het precies, niet in een handomdraai." 

geestdriftig snijden ging ik, die vergat 
dat zelfs een beest van die lagere soorten 
ook nog wel eens kon hebben liefgehad. 

want zie, in de gepaarde uterus 
zaten acht doornhaaitjes, klaar voor de geboorte, 
die is verschoven naar St. Juttemis. 
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Over de vorm van 
gedichten 
Homerus - om maar eens een voorbeeld 
te noemen - kon zijn verzen onthouden 
door het rijm en het ritme. Hij had wel 
meer ezelsbruggetjes, maar dat is weer 
een artikel apart. 
Door het rijm en het ritme konden ande-
ren de verzen ook onthouden. 
In de poëzie zijn rijm en ritme altijd zeer 
belangrijk geweest. Uiteraard waren er 
de hele geschiedenis door flinke ruzies 
over wat nou precies rijm en ritme in de 
poëzie was, en het is dan ook niet ver-
wonderlijk dat er verschillende scholen 
zijn die rijm en ritme aan hun laars 
lappen. 
Ikzelf ben een groot liefhebber van een 
vaste vorm - dus ook van rijm en ritme. 
Waarom? 
Omdat ik geloof dat de mooiste dingen 
gemaakt worden in een strak keurslijf. 
De zin (van De Schoolmeester): „Een 
leeuw is iemand die bang is voor 
niemand", heeft veel meer zeggings-
kracht dan, „Een leeuw is voor 
niemand bang". Wie dat niet aanvoelt, 
is verloren. 

Jan Kal maakt gebruik van het sonnet. 
Het sonnet is een dichtvorm afkomstig 
uit Italië en ontstaan in de 13de eeuw. 
Een sonnet bestaat uit twee kwatrijnen 
(oktaaf) en 2 terzinen (sestet). Alle vier 
de delen moeten taalkundig rond zijn 
en mogen dus niet in elkaar overlopen. 
Het betoog van het oktaaf mag niet wor-
den voortgezet in het sestet. Het rijm-
schema is meestal abba abba cdc dcd. 
Op het rijmschema zijn vele variaties 
mogelijk. 
Jan Kal, die volgens mij al vanaf zijn 
zestiende gedichten schrijft, heeft altijd 
sonnetten gemaakt. (Héél vroeger 
schijnt hij zich te hebben bezondigd aan 
het vrije vers.) En die ervaring kan je 
merken. Het hierboven geschreven son-
net is perfekt. De twee kwatrijnen zijn 
helemaal rond, evenals het sestet. En 
dat allemaal in een taal die wars is van 
hoogdravendheid. Gedichten in de 
spreektaal - iets mooiers ken ik niet. 
Hoewel . . . 

Zoals ik in het begin al meldde, schreef 
Komrij: „Geen mens weet hoe of het 
komt: dat in Nederland niemand ge-
dichten leest en iedereen ze schrijft." 
Gedichten zouden te moeilijk zijn. On-
zin. Gedichten zouden niet leuk zijn. 
Dichtbundels zouden te duur zijn. Ook 
onzin. Er worden in Nederland zo wei-
nig dichtbundels verkocht, dat je ze na 
twee jaar voor de helft van de prijs in de 
uitverkoop kan kopen. 
Ik wil niet opscheppen, maar ik heb de 
jaren zeventig bijna kompleet, en ik heb 

niet één boek nieuw gekocht; ik heb 
nooit meer dan een tientje voor een bun-
del betaald. Ik kon trouwens niet meer 
betalen. 

Eén van de mooiste verzen die ik ken, 
verscheen vorig jaar in een boekje van 
Jean Pierre Rawie. Ik weet bijna zeker 
dat u nog nooit van Jean Pierre Rawie 
heeft gehoord, noch van zijn poëzie. 
Verwonderlijk is dat niet. Zijn prachtige 
laatste bundel is bij mijn weten nergens 
besproken. Onbegrijpelijk. (Ik zal 
straks laten zien waarom.) 
Ik ontmoette Jean Pierre eens op een 
poëziefestival. Ik zag een poète maudit, 
een gekweld artist, een dichter zoals ik 
ze me vroeger voorstelde. Jean Pierre 
droeg een geheimzinnige cape en een 
flambard. (Wat hem achter de coulissen 
als snel de bijnaam „Sandeman" gaf). 
In zijn taalgebruik hoorde je „ergens" 
nog Oscar Wilde en Louis Couperus. Hij 
was verzorgd, „gesoigneerd", maar 
naarmate de avond vorderde, weekte 
de alcohol het geveinsde kunstenaars-
schap los en kwam er een oprecht ge-
kwelde geest naar boven drijven. 
Jean Pierre Rawie leed zeer. 
En behalve door het citeren van zijn ei-
gen gedichten gaf hij vorm aan zijn pijn 
door het virtuoos deklameren van zo'n 
honderd andere poëten die allen reeds 
lang zijn ontslapen. Kortom: Jean Pierre 
Rawie is een zeer interessant man. 
Evenals zijn gedichten. Ikzelf was nog-
al onder de indruk van zijn vers Necro-
pool. 

Dit is poëzie! 
Want dit kan je honderd keer lezen. Ik-
zelf heb een uitstekend huwelijk, maar 
toch kan ik precies navoelen wat hij 
schrijft. Ik geef toe, het balanceert mis-
schien op de rand van sentimentaliteit -
en misschien is het ook wel een regel- 

rechte schlager, maar hoe prachtig is 
het niet verwoord. 
„Schat, je bent nu dood. We hebben 
zeer rot gedaan vroeger tegen elkaar. 
Jammer. Ik moet steeds aan je denken 
als ik door deze stad loop." Zo banaal 
ongeveer is de boodschap van dit ge-
dicht, maar wat is het niet oneindig tref-
fender opgeschreven. Als je het gedicht 
hardop leest, hoor je dat het zingt. 
Is dit gezeur van mij? Misschien. Maar 
vooral dat laatste kouplet: Het heeft 
geen zin er veel over te praten; /wij zijn 
tot in der eeuwigheid gedoemd/ te dwa-
len door een stad waar alle straten/ 
naar een voorbije liefde zijn genoemd." 
- Tja, daar krijg je toch kippevel van. 
Ook hier weer een sterk ritme en een 
sterk rijm, als een gouden lijst die het 
schilderij beter doet uitkomen. Ik geef 
toe: de taal van Jean Pierre is hier enigs-
zins statig. Maar dat plechtig taalge-
bruik schept een afstand die passend is 
voor wat hij wil verwoorden: een schrij-
nende pijn, spijt, melancholie . . . 
In het boekje staan zo'n dertig verzen 
van Jean Pierre. Wat ik ervoor heb be-
taald? Een tientje in de uitverkoop. 
Maar als zijn volgende bundel voor hon-
derd gulden te koop wordt aangeboden, 
koop ik die ook. 
Zelf heb ik ook een voorliefde voor de 
nonsenspoëzie. Een nonsensdichter is: 
„een schrijver die met opzet, talent en 
ijver nonsensverzen fabriceert" (Bat-
tus). We kennen er allemaal wel een 
paar. Het huwelijk bijvoorbeeld van A. 
Marja. „Ik heb je alles gegeven:/ een 
gedicht mijn maandsalaris/ en een 
kind; wil je nu even/kijken of het eten 
klaar is?" Wat ik ook een hele aardige 
vind, is die van J. H. Daams: „Twee 
tussenuren vrij - hoezee!! Wie gaat er 
strakjes mee/ Naar 't jongerenbordeel 

Spes Patriae?" 
Op het ogenblik is de nonsenspoëzie 
tamelijk populair. Onder andere komt 
dit door het boekje „Ik wou dat ik twee 
hondjes was" van Vic van de Reijt. Hij 
maakte een geslaagde verzameling 
van de aardigste nonsensverzen. 
Vreemd genoeg loopt deze dichtbundel 
wel, waarschijnlijk omdat er veel in 
valt te lachen. Toch hoeft humor niet 

zonder diepgang te zijn. (Dit verschrik-
kelijk cliché laat ik gewoon staan, zon-
der me te schamen). 
Om het volgende gedicht bijvoorbeeld 
moet ik ongelooflijk lachen, terwijl ik 
het prachtig en diepzinnig vind. Het is 
van Gerrit Komrij. 

Necropool 
Eens kon ik wat je horen wou, niet zeggen, 
nu schrijf ik wat je niet meer lezen kunt. 
Wij hebben ons er maar bij neer te leggen 
dat ons niet méér tezamen was gegund, 

dan als elkaars getrouwste tegenstanders 
te streven naar ons beider nederlaag; 
wij konden welbeschouwd ook niet goed anders, 
en of wij anders wilden is de vraag. 

Het heeft geen zin er veel over te praten: 
- wij zijn tot in der eeuwigheid gedoemd 
te dwalen door een stad waar alle straten 
naar een voorbije liefde zijn genoemd. 
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melodie van de woorden leent poëzie 
zich ook uitstekend om te worden voor-
gelezen. Zelf ben ik hier een groot voor-
stander van. Wellicht, zoals ik reeds 
heb beschreven, omdat mijn eerste ken-
nismaking met de poëzie door zo'n voor-
drachtsavondje is gewekt. 
Ik wil zelfs verder gaan. Ik vind dat poë-
zie terug moet naar zijn roots. (Ik kan er 
ook niets aan doen dat terugkeren naar 
de roots tegenwoordig mode is. Ik vind 
dit al heel lang). Poëzie moet op straten 
worden gedeklameerd. Ik zou zo graag 
zien dat er een dichter aan m'n deur 
kwam om tegen betaling verzen voor te 
lezen. Of dat zo iemand eens op het 
Leidseplein ging staan, in plaats van 
die afgrijselijke mime-spelers die te-
genwoordig vragen om een lekkere on-
rijpe tomaat en wat rotte eieren. 

Poëzie en dichters gedijen volgens mij 
het allerbeste in een café. Voor mij is 
het café namelijk de plek waar de kul-
tuur begint. Niet voor niets was het café 
de broedplaats van stromingen, scho-
len, kliekjes, groepjes en samenzwerin-
gen. Het café is de samenleving in een 
notedop, zoals een gedicht het leven in 
een paar regels is. 
Tegenwoordig is er een poëzie die in de 
kroegen het best tot haar recht komt. Zij 
wordt in het algemeen voorgedragen 
door „performing poets". Hun gedich-
ten rijmen niet, en moeten eigenlijk bij 
voorkeur schreeuwend ten tonele wor-
den gevoerd. 
Remco Campert heeft zijn bijzonder 
aardige prozaboek Wie doet de konin-
gin de performing poets meedogenloos 
neergezet: „performing poets. Dat zijn 
de dichters die van hun optreden een 
vertoning maken. Ze staan dichtbij het 
volk en de geest van de tijd. Ze rammen 
hun teksten de microfoon in. Genade-
loos geselen ze het gehoor van hun ge-
hoor. The act is the message. Dat lijkt 
Letter wel wat, leuk met een stel kornui-
ten al rokend en drinkend van jeugd-
honk naar schouwburgzaal trekken en 
daar je razende boodschap uitdragen." 

Toch zijn er performing poets die ik wel 
mag. 
Bart Chabot bijvoorbeeld. 
Vroeger zag ik hem geregeld. Hij was 
meer een popartiest dan een dichter. Ik 
heb vaak met 'm gesproken. Hij nam 
het me kwalijk dat ik van sonnetten 
hield en van ouwbollige studentenpoë- 

zie. Van dekadenten als Komrij moest 
hij helemaal niets hebben. Hij wilde de 
hartslag van de grote stad in de poëzie 
voelen kloppen. Hij wilde een poëzie 
voor de jongeren van deze tijd. Het 
moest modern zijn. In zijn ogen moest 
poëzie ook gaan over de jongeren van 
deze tijd. Chabot publiceerde toen een 
bundel bij uitgeverij Horus. Het was zijn 
debuut. Later is Chabot nog een keer 
gedebuteerd, maar toen bij de Bezige 
Bij en met een heel ander boek. Maar 
goed. In zijn werkelijke debuut, dat 
heet: Als u zo gaat beginnen, staat een 
gedicht dat niet rijmt, eigenlijk geen rit-
me heeft, maar dat me toch wat doet. 

Brandstapel 

in het bleekgeel lantaarnlicht 
glimt 'n gebroken wc-bril 
daartegenover ligt verlaten 
een hoog huis, geblindeerde ramen 
met schuttingwoorden beklad - 
dichtgespijkerd 
de geur van vorige bewoners 
is met het verzakken 
van de vloeren 
vergaan 

aan de linkerzijde van het huis 
ligt hoog opgetast 
huisvuil, 
oud hout 

1 hand is voldoende 
om 5 minuten later 
uit dak & ramen 
wapperende vlammen 
tegen 'n inktzwarte 
hemel te zien 
verrijzen 

Ik weet niet over wat voor huis hij het 
heeft, maar ik herken het. In die korte 
regels weet Chabot steeds een beklem-
mende sfeer op te roepen. Terwijl je het 
gedicht leest, zie je de situatie voor je -
ik wel althans. Wat er precies gebeurd 
is, weet ik niet, maar ik heb er een ver-
moeden van. Jan Boerstoel beschreef de 
problemen van de jeugd heel anders. ►  

Liefde 

Ze liggen op elkaar, schurft op eczeem. 
Je hoort de schilfers knappen. Roos stuift op. 
Hun schedels glimmen als een diadeem. 
Ze liefkoost teder zijn gezwollen krop. 

Zijn pink verdwijnt in een abces van bloed. 
Ze kronkelt. Uit haar mond springt slijm. Een blaas 
ontploft. Zijn krop wordt blauwer. Hij vat moed. 
Hij rolt haar op haar rug. Hij is de baas. 

Dan gaan zijn sleetse lenderen tekeer. 
Het is een machtig knarsen. Het gesop 
Van kwijl en etter kent geen einde meer. 
Zij braakt. Gods wonder in een notedop. 

Nonsens? 
Misschien. Maar dan wel mooie non-
sens. Komrij schreef dit gedicht in de 
bundel De os op de klokketoren. In twin-
tig verzen zet hij de wereld op zijn kop. 
Die thematische bundel lezen, is een 
avontuur op zichzelf. Dit vers heb ik na-
tuurlijk genomen omdat het zo lekker 
smerig is - en tegelijkertijd zo mooi. Na 
lezing van dit gedicht heb ikzelf altijd 
de neiging om m'n handen enkele uren 
te laten weken in lysol - en toch lees ik 
het keer op keer, en ik vind het steeds 
knapper worden en het blijft me amuse-
ren. Het is een melodieuze opstapeling 
van viezigheid, die door de fraaiheid 
van de taal eigenlijk niet eens zo vies 
meer is. Ook hier weer die omkering 
van alles. Liefde, - daar stellen we ons 
iets heel anders bij voor; misschien wel 
het omgekeerde, maar het perverse ge-
noegen waarmee Komrij dit ongetwij-
feld heeft geschreven, laat zien dat je 
taal kan hanteren als elastiek - en dát 
is poëzie. 
Het lelijke bewonderen. Schoonheid in 
sterven. Het sentiment van een neerval-
lend herfstblad. Oppervlakkig? Maakt 
niet uit als het maar goed wordt ver-
woord. 

Over de plaats 
van het gedicht 
Poëzie, zo hoor je vaak, moet je lezen. 
Klopt. 
Maar juist door het rijm, het ritme en de  
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Beide gedichten van Chabot en van 
Boerstoel, heb ik in de kroeg horen voor-
dragen, en ik heb toen iedereen dood-
stil horen worden. Thuis heb ik de ver-

, zen nog eens rustig overgelezen. Ik 
weet zeker dat u, net als ik, al verschil-
lende keren naar zo'n plaatje van een 
dode hebt gekeken als die in de krant 
stond. Maar na dat gedicht van Boer-
stoel, kijk ik er tegenwoordig heel an-
der naar. 
Dat is dus poëzie. 
En zo'n regel „. . . plus drieëntwintig 
duurbetaalde dromen/ herkenbaar aan 
de prikken in haar huid . . ." Dat is toch 
oneindig mooier dan: „Ze was een 
drugs-verslaafde en daar is ze ook aan 
dood gegaan." 
Daarom schrijft Boerstoel dus poëzie. 

Ik kom nu aan het einde van mijn ar-
tikel. 
Is het mogelijk om mensen enthousiast 
te maken voor poëzie. 

Ik weet het niet. 
Het zou me niets verwonderen als het 
gros van de mensen de gedichten die ik 
hier als voorbeeld hebt gebruikt, niet 
mooi vindt. Maar ik hoop dat ik nu op 
een manier over poëzie heb geschreven 
die niet meteen afstoot. Teruglezend 
vind ik mezelf een betweterige onder-
wijzer die de indruk wekt dat hij precies 
weet hoe het in elkaar steekt. 
Dat is dus niet waar. 
Integendeel. 

Schrijven over poëzie is, net als het ma-
ken van verzen, een vorm van autobio-
grafie. Wat ik ben, hoe ik denk, wat ik 
wil en zelfs wat ik voel, kan men halen 
uit de voorbeelden die ik heb gegeven. 
't Zijn namelijk de verzen die mij 
dierbaar zijn. 't Zijn verzen waarvan ik 
me niet kan voorstellen dat anderen ze 
niet mooi vinden. Ze zijn allemaal van 
de laatste vijf jaar; de meeste zelfs van 
de laatste twee jaar. 

Ik houd van poëzie. 
Kranten en tijdschriften houden niet 
van poëzie. Ik welke krant staat een 
leesbare poëzierubriek? In welk week-
blad staat er iets over poëzie? Alleen in 
literaire tijdschriften en zwaar christe-
lijke bladen wil men over de hoogste 
aller kunsten nog wel eens iets 
schrijven. 
Jammer. 	

Theodor Holman 

Hieronder een lijstje met dichtbundels 
die ik dit jaar meeneem op vakantie. 
Prijs ligt rond een tientje. 
1. Chinese sonnetten van Jan Kal, Uitg. 
C. J. Aarts. 
2. De os op de klokketoren. Gerrit Kom-
rij. Uitg. De Arbeiderspers. (Iets duur-
der dan een tientje, maar daar zitten 
dan ook prachtige tekeningen van Joost 
Veerkamp bij). 
3. De mannen zijn zo slecht nog niet. Jan 
Boerstoel. Uitg. C. J. Aarts. 
4. Als u zo gaat beginnen. Bart Chabot. 
Uitg. Horus. 
5. Het meisje en de dood. Jean Pierre 
Rawie. Uitg. Bert Bakker. 
6. Intensive Care. Jean Pierre Rawie. 
Uitg. Bert Bakker. 
6. Sturm und Drang. Jules Deelder. Uitg. 
Bezige Bij. (Ligt momenteel overal in de 
uitverkoop). 
7. Verder geen leed. Eva Gerlach. Uitg. 
De Arbeiderspers. (Eén van de mooiste 
bundels uit de jaren zeventig). 
8. Heer bewaar de kattenmepper. Si-
mon Knepper. Uitg. Bert Bakker. (Prach-
tige nonsensverzen). 
9. Ik wou dat ik twee hondjes was, sa-
menstelling: Vic van de Reijt. Uitg. Bert 
Bakker. (Iets duurder, maar zéér leuk). 
10. De gouden man. Jan Eykelboom. 
Uitg. Arbeiderspers. 

Spuit 

een foto in de krant: een klein dood meisje, 
haar mond half open en haar ogen dicht, 
een wipneus en vooruitstekende tanden. 
Als je het goed bekijkt geen mooi gezicht. 
Volgens het onderschrift dood aangetroffen 
in zo'n pension waa rniemand niemand kent. 
Gelieve de politie op te bellen 
als u per ongeluk familie bent. 

Ze lijkt zo'n jaar of zeventien geworden. 
Daar is ze ook voorlopig op geschat, 
want uit haar spullen werd geen mens wat wijzer, 
behalve dan, dat ze haast niks bezat: 
de kleren die ze droeg, een plastic tasje, 
wat kleingeld en een nogal vuile spuit, 
plus drieëntwintig duurbetaalde dromen, 
herkenbaar aan de prikken in haar huid. 

en't zal natuurlijk best haar eigen schuld zijn 
- ik ben niet zo goed thuis op dat gebied, 
maar wie aan dat soort dingen gaat beginnen, 
die vraagt toch om ellende, is het niet? -, 
maar ik moet steeds weer naar die foto kijken 
en denk: „Is er nou niemand die haar mist?" 
Ze had mijn eigen dochter kunnen wezen . . . 
Hoe weet ik eig'lijk dat ze het niet is? 

Boek over schoolstrijd licht onderwijsbestel door 
Hans Wansink. Deze laatste heeft in 
een uitgebreid interview in de „Huma-
nist" van april vorig jaar al een boekje 
open gedaan over die nieuwe school-
strijd. 
Het boek laat zien dat het onderwijs-
bestel ernstige gebreken vertoont en 
dat hervormingen noodzakelijk zijn. De 
auteurs geven ook aan hoe het onder-
wijs doelmatig, betaalbaar en demo-
kratisch zou kunnen worden. Zo zou de 
macht van de schoolbesturen moeten 
worden beperkt, en de medezeggen-
schap vergroot, elke school zou een 
jaarverslag moeten publiceren. Verder 
moeten lokale en regionale overheden 
volgens de auteurs veel meer invloed  

krijgen zodat het onderwijs kan worden 
ingepast in het gehele welzijnsbeleid. 
Verder pleiten zij o.a. voor een grotere 
kontrole van het parlement op de over-
heid en moet het onderwijsbeleid wor-
den geherstruktureerd. 
„De nieuwe schoolstrijd" zal hopelijk 
leiden tot een fundamentele diskussie 
over het wel en vooral het wee van ons 
onderwijsbestel. Het boek geeft er alle 
aanleiding toe. 

„De nieuwe schoolstrijd" door Fons van 
Schoten en Hans Wansink. Uitgeverij 
Bohn, Scheltema & Holkema. Prijs 
f 19,50 (VOO-leden f 12,50). 

In Nederland woedt weer een school-
strijd. Het is niet alleen een gevecht tus-
sen de openbare en bizondere school 
Dm de schaarser wordende leerling. Het 
Is vooral een strijd tussen sterk veran-
derde vraag van de onderwijsgebruiker 
en het gelijkgebleven aanbod van het 
bizonder (meestal konfessioneel) on-
derwijs waar besturen nog altijd de 
dienst uitmaken. Het vormt het laatste 
grote verzuilde bolwerk in een inmid-
dels open en steeds meer pluriforme sa-
menleving. 
Over de knelpunten en konflikten in de 
huidige onderwijspolitiek gaat het on-
langs verschenen boek „De nieuwe 
schoolstrijd" door Fons van Schoten en 
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HEIN ROETHOF: ABORTUSREGELING BIEDT 
ALLE MOGELIJKHEDEN OM BESTAANDE 
PRAKTIJK TERUG TE DRAAIEN 
Naast de emoties rond de kernraketten lijkt de abortuskwestie 
een beetje in het vergeetboek geraakt. Sinds het NAVO-dub-
belbesluit van 1979 heeft zich tussen voor- en tegenstanders 
van plaatsing van de kruisvluchtwapens een ware kruistocht 
ontwikkeld, die de grote krantekoppen in de jaren tachtig tot 
dusver heeft beheerst. Weinigen realiseren zich nog, dat het-
zelfde gold voor de abortus in de jaren zeventig en wel met 
name sedert de indiening van het socialistische initiatief-
ontwerp Lamberts-Roethof in juni 1970. 

Zijn de vechters van het eerste uur ver-
moeid geraakt of is een misplaatst ge-
voel van veiligheid ontstaan, dat het 
wel los zal oplopen? Dat laatste is nog 
helemaal zo zeker niet. Nadat de toe-
passing van de verouderde abortuswet-
geving het Openbaar Ministerie en de 
Rechterlijke macht tegen het eind van 
de jaren zestig voor steeds grotere 
moeilijkheden ging stellen, zijn er niet 
minder dan acht pogingen ondernomen 
om tot een nieuwe abortuswetgeving te 
komen, die genade in de ogen van een 
meerderheid in het parlement zou vin-
den. Dit lukte tenslotte alleen met het 
liberaal-konfessionele 	wetsontwerp 
Ginjaar-De Ruiter, dat eind 1980 in de 
Tweede en voorjaar 1981 in de Eerste 
Kamer der Staten-Generaal werd aan-
vaard. Maar omdat er nog een nadere 
uitvoeringsregeling aan moest worden 
vastgeknoopt kon het voorstel op dat 
moment niet tevens van kracht worden 
en bleef de bestaande praktijk tot dus-
ver gehandhaafd. 
Het grote probleem al die jaren met de 
abortus is geweest, dat de VVD het in-
houdelijk wat meer met de PvdA eens 
was dan met het CDA maar tegelijker-
tijd dit CDA nodig had om in het kabinet 
zitting te kunnen hebben. Slechts op 
een enkel ogenblik leek het mogelijk 
om tussen PvdA en VVD tot overeen-
stemming te komen, namelijk onder het 
kabinet-Den Uyl. In 1976 werd een ge-
kombineerd initiatief-wetsontwerp van 
PvdA en VVD ingediend, het ontwerp 
Geurtsen, Lamberts, Roethof en Veder-
Smit, dat in september van dat jaar door 
de Tweede Kamer werd aanvaard maar 
in december door tweederde van de 
Eerste Kamerfraktie van de VVD om po-
litieke redenen werd verworpen. 
Uitgangspunt van het CDA is al die ja-
ren geweest het vragen van aandacht 
voor het belang van de ongeboren 
vrucht. Dit moest dan tot uitdrukking 
komen in wettelijke waarborgen, die 
evenzovele beperkingen betekenen 
voor het beslissingsrecht van de vrouw. 
De VVD was wel bereid het zelfbeschik-
kingsrecht van de vrouw tot uitgangs-
punt te kiezen maar niet bekwaam dit in 
al zijn konsekwenties door te zetten bij  

de redigering van het samen met het 
CDA ingediende wetsontwerp. Zo ont-
stond een dubbelslachtige wetstekst, 
die in brede kringen van de maatschap-
pij „onuitvoerbaar" werd genoemd. 
Op aandrang van het CDA kwam in het 
eerste lid van artikel 5 van de wet te 
staan, dat een abortusingreep alleen 
dan mag geschieden als de noodsitua-
tie van de vrouw haar onontkoombaar 
maakt. Op aandrang van de VVD be-
paalde het tweede lid van artikel 5, dat 
de aanwezigheid van de noodsituatie 
aan het oordeel van de vrouw werd 
overgelaten. Het derde lid schreef ten 
slotte voor, dat de geneeskundige de 
behandeling slechts diende te verrich-
ten indien deze op grond van zijn bevin-
dingen verantwoord te achten was. 
De uitvoeringsmaatregel is als konsept 
in 1981 om advies gezonden aan de  

Raad van State en aan een aantal  orga-
nisaties zoals de Gezondheidsraad, de 
Centrale Raad v.d. Volksgezondheid,  
de Emancipatieraad, de Ziekenfonds-
raad 

 
e.d. De definitieve tekst is onlangs 

door de minister van WVC, Brinkman,  
vastgesteld en komt ook volgens de 
VVD-woordvoerder in de Tweede Ka-
mer meer aan het standpunt van het 
CDA tegemoet dan de wet zelf toestaat. 
De arts moet een zó uitvoerige verslag-
legging aan de Inspectie van de  Volks-
gezondheid sturen, moet zó nadrukke-
lijk motiveren waarom hij de ingreep 
heeft verricht, dat dit niet anders dan 
ten koste van het zelfbeschikkingsrecht 
van de vrouw kan gaan. De VVD heeft 
zich destijds met de PvdA op het stand-
punt gesteld, dat aan „nierenproeverij 
van de vrouw geen behoefte bestond.  
Toch zal de vrouw nu weer blijkens de 
uitvoeringsregeling, onder deskundige 
begeleiding, gedwongen worden nog 
eens opnieuw na te denken over datge-
ne 

 
wat zij reeds heeft besloten. Enkele 

andere aspekten van de voorgestelde 
regeling zijn, dat abortusklinieken in 
bepaalde delen van het land wellicht 
(waarschijnlijk) zullen moeten worden 
opgeheven aangezien een  samenwer-
kingsovereenkomst geëist wordt met 
een ziekenhuis, wil de kliniek een  ver-
gunning krijgen. Besturen van bepaal-
de konfessionele ziekenhuizen zullen 
daar zeker niet voor voelen. Een en  an-
der gekoppeld aan het feit, dat de abor-
tus 

 
in de kliniek niet in het ziekenfonds-

pakket komt, zou dit betekenen dat de 
abortus voor bepaalde kategorieën 
vrouwen ver en duur wordt. 
PvdA en VVD hebben reeds in het open 
baar stelling genomen tegen de hier be 
sproken bepalingen in de uitvoerings-
regeling 

 
maar het is nog maar zeer de 

vraag hoe „hard" de VVD de zaak  te-
genover de konfessionele koalitiepar - 
ner zal durven spelen. Een bijkomend 
probleem bij dit alles is, dat de abortus-
kwestie 

 
ruim twee jaar uit de publiciteit 

is geweest. De gegroeide praktijk uit de 
jaren zeventig draaide door. Er is een 
generatie vrouwen opgegroeid, die zich 
eenvoudig niet meer kan voorstellen 
hoe moeilijk, ja onmogelijk het nog in 
de jaren zestig was om een „bona fide - 
arts tot een abortusingreep te verleiden 
(soms in de letterlijke zin van het 
woord); zij kunnen zich niet of nauwe-
lijks voorstellen, dat die bestaande 
praktijk ooit nog zou worden terugge-
draaid. 
Uiteraard kan niemand daaromtrent 
iets met zekerheid voorspellen. Vast 
staat in elk geval wel, dat de tekst van 
de in de Algemene Maatregel van Be-
stuur van Brinkman neergelegde uit-
voeringsregeling daartoe alle moge- 

Hein Roethof 
lijkheden biedt. 
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e koers van Verbond 
Het zesentwintigste kongres van het Humanistisch Verbond 
zit er op. Het was een buitengewoon kongres, noodzakelijk 
geworden door de financiële en bestuurlijke problemen die 
het Verbond boven het hoofd dreigden te groeien. Anders dan 
een normaal kongres waren er dit keer geen inhoudelijke 
punten aan de orde. Het kongres in Zutphen betrof namelijk 
puur huishoudelijke zaken van het HV. Niet dat het hierdoor 
meteen een huis-, tuin- en keukenkongres genoemd kan wor-
den. Daarvoor was de inzet te hoog: de toekomst van het 
Verbond. Hoe die toekomst er uit gaat zien, weten we nu iets 
meer. Het kongres heeft gesproken, gaf groen licht aan het 
plan-De Ronde en zette de plannen tot automatisering, mana-
gementverbetering en draagvlakverbetering nog even op de 
parkeerstrook. 
Door deze uitspraken is nog niet de toekomst van het Verbond 
veiliggesteld. Maar het hoofdbestuur kan nu aan de slag. 
Hard aan de slag. Er zal een hoop op poten gezet moeten 
worden om de nu uitgezette weg ook begaanbaar te maken. 
Want het plan-De Ronde is geen blauwdruk maar alleen uit-
gangspunt tot verder beleid. Daarnaast zal het bestuur goed 
doortimmerd ten ijs moeten komen op de Verbondsraadverga-
dering van 15 september om ook goedkeuring voor zijn voorne-
mens te krijgen. Genoeg te doen dus en gezien de plannen zou 
je zeggen dat het Humanistisch Verbond in de lift zit. Naar 
boven wel te verstaan. 
Laten we eens kijken hoe die mooie lentedag in Zutphen ver-
liep voor de honderdtien afgevaardigden en vijftien hoofdbe-
stuursleden. 

Honderdtien afgevaardigden uit 
negenenveertig 	gemeenschappen 
richtten zich na de opening van het kon-
gres op het eerste belangrijke agen-
dapunt: de diskussienota „Beleidsvoe-
ring vanuit een humanistisch vertrek-
punt", kortweg aangeduid als het plan-
De Ronde. De geachte afgevaardigden 
hadden zich uitputtend kunnen ver-
diepen in alle recente schermutselin-
gen over de te volgen koers van het Ver-
bond. Immers, zij hadden op uitdrukke-
lijk verzoek van de Verbondsraad alle 
nota's, rapporten, adviezen en reakties 
op hun bord gekregen. Er bestond ech-
ter weinig animo om de turbulente voor-
geschiedenis nog eens uitvoerig te her-
kauwen, de duimdikke stapel was nau-
welijks onderwerp van gesprek op het 
kongres. Men nam een en ander voor 
kennisgeving aan en richtte zich op de 
toekomstplannen zoals die in het plan-
De Ronde zijn aangegeven. In het 
kielzog van dit plan bood het hoofdbe-
stuur een begeleidingsbrief aan waarin 
puntsgewijs een aantal konkrete be-
slispunten staan vermeld. Hierop richt-
te zich de diskussie en daar bleek alle 
beschikbare tijd voor nodig te zijn. 

Begeleidingsbrief bestuur 
Deze begeleidingsbrief - voor humanis-
tische kring zeldzaam duidelijk - bevat 
twee fundamentele voorstellen en een 
zevental toezeggingen. Hierdoor was 

het mogelijk om voortvarend te diskus-
siëren en vervolgens te beslissen. Het 
eerste voorstel houdt in dat het kongres 
het rapport van de kommissie-De Ronde 
aanvaardt als het uitgangspunt voor de 
toekomstige beleidsorganisatie van het 
HV. Op grond hiervan had het hoofdbe-
stuur een aantal toezeggingen gefor-
muleerd die tezamen het werkplan voor 
de jaren 1984 en 1985 vormen. Het twee-
de voorstel in deze begeleidingsbrief is 
om met dit werkplan akkoord te gaan. 
Met deze opzet kon het kongres prima 
uit de voeten. Mede door het uitmunten-
de voorzitterschap van Bert Schwarz, 
die streng maar rechtvaardig en niet 
zonder humor de teugels goed in de 
hand hield, kon een zinvolle diskussie 
over de toekomst van het Verbond 
plaatsvinden. 

Petten aanschaffen 
Bij de algemene beschouwingen over 
het plan-De Ronde en de begeleidende 
brief benadrukten verscheidene kon-
gresgangers de noodzaak om de positie 
van de gemeenschappen binnen het 
Verbond te versterken. Kongresafge-
vaardigde Elly Hoekzema drong in dit 
verband aan op het instellen van een 
onderzoek naar de mate waarin de ge-
meenschappen als verenigingsorga-
nen van vitaal belang voor het voortbe-
staan van het HV zijn. Dit voorstel werd 
later overgenomen door het bestuur. ►  

Humanist juli/aug. 1984  15 



Voordat stemming plaatsvond over het 
voorstel om het plan van de kommissie- 
De Ronde tot uitgangspunt te nemen 
voor het toekomstige beleid, werd via 
een motie van de gemeenschap Utrecht 
duidelijk dat dubbele lidmaatschappen 
van dagelijks bestuur en van de 
beleidsplatforms mogelijk is, maar dat 
de verschillende verantwoordelijkhe-
den (die dan dus in één persoon vere-
nigd kunnen zijn) goed onderscheiden 
moeten blijven. Het kongres wilde niet 
zover gaan om de funktie van dagelijks 
bestuurder en voorzitter van een 
beleidsplatform onverenigbaar met el-
kaar te noemen en dus uit te sluiten. In 
dit verband stelde Herman Rabbie 
schertsend voor om een serie verschil-
lend gekleurde petten aan te schaffen 
opdat men weet in welke funktie een 
bestuurslid op een bepaald moment op-
treedt. (Helaas bestaat hierbij de moei-
lijkheid dat er bestuurders zijn die meer 
petten hebben dan er kleuren bestaan). 
Toen de hilariteit over deze interruptie 
was weggeëbd, werd het voorstel door 
het kongres unaniem aanvaard. Een 
vanuit HV-perspektief historisch mo-
ment, omdat daarmee het Verbond na 
lang kissebissen toch resoluut en nage-
noeg eensgezind koos voor een uitge-
stippeld pad naar de toekomst, en de 
(slechtlopende) zaken, dus niet verder 
op zijn beloop te laten. 

Aparte status emancipatie 
De toezeggingen die het hoofdbestuur 
verder in haar begeleidingsbrief voor-
stelde, werden daarna in een adembe-
nemend vlot tempo vaak zelfs zonder 
stemming door het kongres aanvaard. 
De beslissing over de goedkeuring van 
het gehele werkplan (het tweede voor- 

stel van de begeleidingsbrief) werd 
echter, gezien de financiële konse-
kwenties, uitgesteld tot de middagses-
sie van het kongres. 
Op het laatste moment had het hoofd-
bestuur nog een wijziging voorgesteld 
om het projekt vrouwenemancipatie 
een aparte status te geven door het niet 
in één van de op te richten beleidsplat-
forms onder te brengen. Daarnaast zul-
len alle beleidsvoornemens een advies 
meekrijgen van de emancipatiewerk-
groep. Het kongres stemde na enig 
heen en weer gepraat in met dit voor-
stel. 

De slapende gelden 
Na de middagpauze stonden er twee 
kongresvoorstellen op het programma. 
Zo snel als het eerste werd afgehan-
deld, zo problematisch bleek het twee-
de voorstel te liggen. 
Voorstel nummer één betrof een her-
ziening van de financiering van ge-
meenschappen en gewesten. Doel is 
om een eerlijker verdeling te bereiken. 
Het voorstel werd per hamerslag goed-
gekeurd. Dat was mooi meegenomen, 
want het kongres had alle tijd nodig om 
te debatteren over het tweede voorstel. 
Dat ging over de afdracht van zoge-
naamde vrije reserves (ook wel „sla-
pende gelden" genoemd) van gemeen-
schappen ten bate van een fonds. Hier-
uit zou het hoofdbestuur dan de auto-
matisering van de administratie kun-
nen betalen. 

Automatisering nodig 
Dit voorstel kwam bepaald niet uit de 
lucht vallen. Al op het kongres vorig 
jaar was er sprake van dat er eens geke- 

ken zou moeten worden naar hoeveel 
geld sommige gemeenschappen onge-
bruikt hebben liggen en of daar (met 
name gezien de huidige penibele posi-
tie van het Verbond) geen nuttiger be-
stemming voor de vereniging als ge-
heel voor te vinden zou zijn. Nader on-
derzoek wees uit dat het hier om een 
totaal bedrag van zo'n 300.000 gulden 
moet gaan. Voor het hoofdbestuur was 
het niet moeilijk om daar een mooie be-
stemming voor te verzinnen. Immers, 
één van de grootste problemen van het 
HV is dat er door de zeer ingewikkelde 
boekhouding niet snel genoeg een fi-
nancieel overzicht beschikbaar is. Kon-
trole en beheersing van inkomsten en 
uitgaven is daardoor moeilijk. Daar-
naast is de huidige werkwijze verou-
derd en te kostbaar. Automatisering 
van de gehele administratie van het HV 
zou hier uitkomst bieden. Dat was dan 
ook de bestemming die het bestuur aan 
de slapende gelden van de gemeen-
schappen wilde geven. 

Verlanglijstje bestuur 
Aanvankelijk werd deze automatise-
ring op meer dan 250.000 gulden ge-
raamd. Bestudering van andere moge-
lijkheden leverde echter een alternatief 
op dat slechts half zo veel zou gaan 
kosten. 
Maar het hoofdbestuur had nog meer 
noodzakelijk geachte uitgaven op haar 
verlanglijstje staan. Zo was er naar 
aanleiding van het plan-De Ronde 
reeds een kommissie ingesteld die de 
doelmatigheid van het management op 
het Centraal Bureau onder de loep 
neemt om de doelmatigheid te bevorde-
ren. Hierbij zal waarschijnlijk de hulp 
van organisatie-adviseurs noodzake-
lijk zijn. En dat kost geld. Daarnaast 
heeft het bestuur het plan opgevat om 
het aantal leden en begunstigers van 
het HV te vergroten. Zo'n ledenwerfak-
tie om de draagkracht te verbreden kost 
ook geld. Geen van beide posten staan 
op de begroting. Reden voor het bestuur 
om het kongres te vragen om deze plan-
nen te financieren uit die slapende gel-
den van de gemeenschappen (waarbij 
de helft als gift en de andere helft als 
renteloze lening zou worden gegeven). 
Bij aanvang van dit agendapunt ont-
spon zich eerst nog een ordedebat over 
de volgorde van de behandeling. Vraag 
hierbij was of er nou eerst een uitspraak 
zou moeten komen over de noodzaak 
van de plannen, of dat eerst het geld 
beschikbaar zou moeten worden ge-
steld en dan pas kan worden gepraat 
over de bestemming. Min of meer een 
kip-en-ei-probleem. Het kongres koos 
voor de kip en hield zich dus eerst bezig 
met het doel van de door het bestuur 
voorgestelde besteding van de gelden. 

Hoogoplopende emoties 
Als eerste vraag kwam daarbij aan de 
orde of de administratie van het HV al 
dan niet geautomatiseerd zou moeten 
worden. Het kongres zag daar inder-
daad wel de noodzaak van in. Maar 
toen kwam de vraag hóe dat dan moest 
gebeuren. Moet de computerappara-
tuur worden aangekocht of moet wor-
den gekozen voor leasing (een soort hu- 

Automatisering HV geblokkeerd door uitstel 
beslissing, kongres eist onderbouwd voorstel 
voor Verbondsraad 

Aparte status voor Cristina Smith en Magreet de Leeuw, beiden bezig met de 
vrouwenemancipatie in het HV. 
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Kongres en 
hoofdbestuur 
roepen op om 
„slapend geld" 
ter beschikking 
te stellen 
Op het kongres bleek het be-
stuursvoorstel om „slapende gel-
den" van gemeenschappen in 
een speciaal fonds te storten, een 
te harde noot om te kraken. Uit dit 
fonds zou de automatisering van 
de administratie worden gefinan-
cierd. Het kongres zag de nood-
zaak van deze automatisering 
wel in, maar achtte het betreffen-
de voorstel van het bestuur niet 
goed onderbouwd en te weinig 
konkreet. Daarom werd de uitein-
delijke besluitvorming verwezen 
naar de Verbondsraad van 15 
september. Dan zal ook worden 
beslist over twee andere projek-
ten die uit het fonds gefinancierd 
moeten worden: de verbreding 
van de draagkracht (ledenbe-
houd en -werving) en de verbete-
ring van het management van het 
centraal bureau. Want ook hier- 

I

voor lagen op het kongres geen 
besluitrijpe voorstellen klaar. 
Vooralsnog kan het bestuur dus 
niet beschikken over de „slapen-
de gelden" van gemeen-
schappen. 
Wel deed het kongres (bij monde 
van de heer Samson) een drin-
gende oproep aan de gemeen-
schappen om vrijwillig geld in de 
vorm van een gift en/of lening ter 
beschikking te stellen van het 
fonds. Het kongres én het hoofd-
bestuur van het Humanistisch 
Verbond verzoeken daarom aan 
gemeenschappen die „slapende 
gelden" hebben, om gevolg te ge-
ven aan deze oproep. 

1 

ger dan gepland. Niet zo gek ook, want 
tijdens dit hoofdbestuurlijk onderonsje 
bleek men het zeer oneens over de te 
volgen lijn. Moest men het op een bot-
sing met het kongres laten aankomen? 
Of was het maar beter overstag te gaan 
en zich neer te leggen bij uitstel? Bij 
heropening van de vergadering werd 
duidelijk dat de voorstanders van een 
zachte lijn het pleit hadden gewonnen. 
Dit betekende dat de verdere diskussie 
en de besluitvorming over hoe te auto-
matiseren zal plaatsvinden op de Ver-
bondsvergadering van 15 september. 
Omdat voor de punten van de manage-
mentverbetering van het Centraal Bu-
reau en het plan voor ledenwerving ook 
geen goed onderbouwde voorstellen op 
tafel lagen, werden ook deze meege-
sleurd in het uitstel. 

ren)? Tweede penningmeester Marco 
Gans pleitte namens het bestuur voor 
aanschaf. Verschillende kongresleden 
voelden meer voor leasing. 
Het was op dit moment van de kon-
gresdag dat de emoties af en toe hoog 
opliepen, zowel over de inhoud van de 
diskussie alswel over de (wan)ordelijke 
gang van zaken. Daarnaast leken „rij-
ke" gemeenschappen aardig kopschuw 
te raken bij het idee dat het hoofdbe-
stuur aan hun slapende centjes wilde 
komen, En enkele af gevaardigen ble-
ken al vaker met het automatiserings-
bijltje te hebben gehakt met als gevolg 
dat de spaanders van het bestuursvoor-
stel afvlogen. Wat er van overbleef, 
vond het kongres te mager om een uit-
spraak over te doen. Het bestuur moest 
maar eerst met een goed doortimmerd 
voorstel komen. 
Toen de diskussie zo steeds meer toe-
schoof naar het uitstellen van de beslis-
sing hoe te automatiseren, bleek schor-
sing van de vergadering nodig. Het 
hoofdbestuur wilde zich intern beraden 
over wat haar te doen stond nu zij zich 
met zoveel oppositie zag gekonfron-
teerd. 

Schorsing van bestuur 
Die schorsing duurde aanmerkelijk lan- 

Kongres blij 
Nu zal dus de Verbondsraad spijkers 
met koppen moeten slaan. Om te voor-
komen dat de weinig vruchtbare dis-
kussie dan zal worden geprolongeerd, 
stelde het bestuur voor om de kommis-
sie die zich met automatisering bezig-
houdt, uit te breiden met door het kon-
gres aan te wijzen deskundige per-
sonen. 

De uiteindelijk verzoenende opstelling 
van het hoofdbestuur voorkwam dat de 
konfrontatie met het kongres verder 
verscherpte. Het kongres was duidelijk 
blij met deze ommezwaai en gaf daar 
blijk van door (in bloeiende eensgezind-
heid met het bestuur) een oproep te 
doen aan de gemeenschappen om hun 
slapende gelden vrijwillig ter beschik-
king te stellen van de centrale kas van 
het Verbond. 
Hiermee was ook het kongres ten einde 
nadat het goedkeuren van de begroting 
een hamerslag bleek te zijn. Volgende 
halte op weg naar de toekomst van het 
HV: de vergadering van de Verbonds-
raad op 15 september. 

Hes van Huizen 

Onderonsje van de afgevaardigden Herman Rabbie en Adriaan Visser 

De bestuursleden van de Kommissie-De Ronde: Lex Hagenaars, Ben van Hoeij en 
Cor de Ronde 
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(advertentie) 

stichting oude en nieuwe 
gasthuis Zutphen 
De stichting Oude en Nieuwe Gasthuis Zutphen 
exploiteert vier instituten: het Psychiatrisch centrum 
Het Groot Graffel, het Streekziekenhuis Het Nieuwe 
Spittaal, het Verpleeghuis Zutphen en het Psychiatrisch 
Pension Refugium. In deze instituten kunnen totaal 
± 1100 patiënten worden verpleegd. Het aantal mede-
werkenden bedraagt ± 1800. Er fungeert een Centrale 
Dienst Geestelijke Begeleiding, thans bestaande uit 
2 predikanten, één priester en één humanistisch 
raadsvrouw. 

Ten behoeve van het Verpleeghuis Zutphen zoeken wij 
kontakt met belangstellenden voor de funktie van 

humanistisch raadsvrouw/man 
voor 10 uur per week 

De taken zullen bestaan uit: 
— begeleiden van de bewoners en hun familie, in 

samenwerking met de aanwezige geestelijke 
verzorgerslsters 

— onderhouden van goede kontakten met allen die in 
het verpleeghuis werkzaam zijn 

— leveren van een eigen bijdrage aan de 
optimalisering van het leefklimaat. 

Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten die: 
— in het bezit zijn van het diploma van het 

Humanistisch Opleidings Instituut 
— bereid zijn in team-verband samen te werken met de 

in de Stichting werkzame geestelijke 
verzorgerslsters 

— enige praktische ervaring hebben opgedaan 
— belangstelling hebben voor zowel psychogeria-

trische als somatische bewoners in een 
verpleeghuis. 

Arbeidsvoorwaarden: 
De salaris- en rechtspositieregeling van de Gemeente 
Zutphen is grotendeels van toepassing. Aanstelling 
geschiedt in de rang van geestelijk verzorgende, 
minimumsalaris f 3.082,- en maximum f 5.139,- bruto 
per maand op fulltime basis. 
Benoeming geschiedt in overleg met het Humanistisch 
Verbond. 
Mevrouw C.D.J. Rambonnet-Schotman, humanistisch 
raadsvrouw bij onze stichting, verstrekt u graag meer 
informatie. Zij is telefonisch te bereiken op nummer 
05750-21660. 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u tot half augustus a.s. 
sturen naar de heer G. Swagemakers, hoofd 
personeelszaken van het Verpleeghuis Zutphen, 
postbus 283, 7200 AG Zutphen. 

84-04 

(advertentie) 

(advertentie) 

Het bestuur van de Humanistische Stichting So-
crates roept in verband met de opvolging van 
Prof. Dr. A.J. Wichers gegadigden op voor de ver-
vulling van een 

BIJZONDER HOOGLERAARSCHAP 
in de sociale en culturele aspecten van 
het humanisme, aan de Rijksuniversi-
teit Utrecht. 

Functie-informatie: 
De functie behelst het geven van onderwijs aan 
sociaal-wetenschappelijke en in humanisme geïn-
teresseerde studenten uit in beginsel alle studie-
richtingen, gedurende globaal twee college-uren 
per week. 
Er is een bescheiden vergoeding van kosten aan 
de functie verbonden. 

Het HUMANISTISCH VERBOND roept sollici-
tanten op voor de funktie van 

FUNKTIONARIS 
PERSOONSGERICHT 
GROEPSWERK (m/v) 
werktijd 70% 

Algemene doelstelling van de funktie is om van-
uit de dienst Plaatselijke Geestelijke Verzorging 
en Vorming het persoonsgericht groepswerk 
binnen het Humanistisch Verbond verder tot ont-
wikkeling te brengen, te organiseren, te coordi-
neren en te begeleiden. Aan dit persoonsgericht 
groepswerk wordt vorm gegeven d.m.v. praat-
en ontmoetingsgroepen. Het groepswerk als zo-
danig wordt hoofdzakelijk praktisch uitgevoerd 
door vrijwillige begeleiders, waarbij de funktio-
naris enerzijds een voorwaardenscheppende en 
coordinerende rol vervult, anderzijds de begelei-
ders traint, intervisie geeft en coacht. 

Van de funktionaris wordt verwacht dat hij/zij de 
opleiding aan het Humanistisch Opleidingsinsti-
tuut heeft afgerond of binnenkort zal afronden. 
Ervaring met groepswerk is noodzakelijk voor 
een goede funktievervulling, evenals organisa-
torische capaciteiten. 
De funktie brengt met zich mee dat er bij gele-
genheid ook in de avonduren en op zaterdagen 
gewerkt moet worden. 
De aan te trekken funktionaris dient de beginsel-
verklaring van het Humanistisch Verbond te on-
derschrijven. 

De aanstelling geschiedt voor de periode van 1 
jaar, verlenging behoort tot de mogelijkheden. 

Salaris, afhankelijk van leeftijd, opleiding en er-
varing tot t 2.733,56 bruto per maand, een ver-
dere uitloop tot max. f 3.130,68 is mogelijk (be-
dragen op basis 70%). 
De pensioenregeling PGGM is van toepassing. 

Nadere informatie over deze funktie kunt u in-
winnen bij mw. A. S. G. van der Nat-van der Rijst, 
tel. 030 - 318145. 
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u tot 27 juli a.s. 
richten aan het Humanistisch Verbond t. a. v. mw. 
A. S. G. van der Nat-van der Rijst, personeels-
funktionaris, Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 
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Functie-eisen: 
Gegadigden dienen er in geschrifte blijk van te 
hebben gegeven de sociale en culturele aspecten 
van het humanisme grondig te hebben bestu-
deerd. Voorts dienen zij gepromoveerd te zijn en 
de humanistische levensovertuiging te huldigen. 

Algemeen: 
Aan gegadigden, alsook aan hen die aandacht 
wensen te vestigen op geschikte kandidaten, 
wordt binnen een maand na verschijnen van dit 
blad verzocht zich te richten tot het bestuur van 
de Stichting Socrates, 
Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 

Ingangstermijn functie: 
De functie zal ingaan op 1 januari 1985. 



TrGetik 
R KOMMOPEi-) 

Vredesberaad teleurgesteld over 
besluitvorming rond kernwapens 
Op het buitengewoon kon-
gres in Zutphen werd een 
kommentaar bekendge-
maakt van het Humanis-
tisch Vredesberaad over 
het kabinetsstandpunt over 
de plaatsing van nukleaire 
kruisvluchtwapens. Inmid-
dels is het voorstel van het 
kabinet heelhuids door de 
Tweede Kamer geloodst. 
Reden genoeg om de lezer 
van de ,,Humanist" alsnog 
deelgenoot te maken van 
het kommentaar dat het 
Vredesberaad opstelde. 
„Het Humanistisch Vredes-
beraad is teleurgesteld 
over de manier waarop de 
besluitvorming tot stand is 
gekomen. Wij betreuren 
het dat een belangrijke 
zaak als het al dan niet 
plaatsen van nukleaire 
kruisvluchtwapens onder-
geschikt wordt gemaakt 
aan andere politieke be-
langen, met name het 
voortbestaan van het huidi-
ge kabinet. 
Het HVB is zich ervan be-
wust dat het kabinetsvoor-
stel voor de gehele vredes-
beweging nog eens ander-
half jaar van grote, niet af-
latende inzet betekent. 
Op grond van de kernwa- 

penverklaring van het Hu-
manistisch Verbond, waar-
in de ethische onaanvaard-
baarheid werd uitgespro-
ken, zal het HVB gedurende 
deze anderhalf jaar alles in 
het werk stellen om heel 
Nederland er van te over-
tuigen dat wij zélf in Neder-
land verantwoordelijk zijn 
voor het aanvaarden van 
nukleaire kruisvluchtwa-
pens. In de visie van het 
HVB leidt deze verantwoor-
delijkheid tot niet-plaat-
sen. Het HVB blijft zich hier-
voor sterkmaken in samen-
werking met de andere vre-
desbewegingen. 
We zullen ons blijven inzet-
ten voor een andere manier 
van denken en handelen 
inzake vrede en veiligheid. 
Opvoeding van jong en oud 
in vredesdenken en -han-
delen blijft een belangrijk 
element. Als levensbe-
schouwelijke groep in de 
vredesbeweging zullen we 
onze inhoudelijke inspira-
tie en argumenten duide-
lijk maken aan hen die poli-
tiek en maatschappelijk 
aktief zijn." Aldus de ver-
klaring van het Humanis-
tisch Vredesberaad op het 
kongres van het HV. 
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OPDUIKENDE HUMANISTISCHE 
PARTIJ IS VAAG EN DUBIEUS 
„Wilt u een handtekening zetten voor werk en tegen werkloosheid?'" 
Dwarrelend komt het meisje in het Utrechtse betonkomplex Hoog Catha-
rijne op ons af. Uit de folder die zij ons geeft, blijkt dat zij van de Humanisti-
sche Partij Nederland is. Wij staan even verbaasd. Is het Humanistisch 
Verbond dan in de politiek gegaan? 
Wij bleken niet de enigen te zijn die zich verbaasden over de naam van 
deze nieuwe partij. De telefoons stonden bij het Verbond roodgloeiend: 
leden van het HV belden verontrust en soms zelfs verontwaardigd op. Een 
levensbeschouwelijke organisatie kan toch niet al haar leden onder één 
politieke noemer brengen. 
De verwarring werd nog groter toen in sommige oude wijken van Utrecht 
en Amsterdam levensgrote affiches van de Humanistische Partij versche-
nen. Door de knaloranje kleur, het verkeersbordachtige vignet en de 
oproep aan alle Nederlanders in beweging te komen tegen de werkloos-
heid, lag een verband met de Centrumpartij voor de hand. Reden genoeg 
om deze partij eens nader onder de loep te nemen. Bij navraag bij de 
gemeentelijke buro's Verkiezingen in Utrecht en Amsterdam bleek dat 
men nog nooit van de Humanistische Partij had gehoord. De landelijke 
Kiesraad in Den Haag is echter wel op de hoogte van het bestaan van deze 
partij. Binnenkort zal zij een besluit moeten nemen over het al dan niet 
registreren van deze partij. 
Op 14 juni besloot de Raad officiële registratie van de Humanistische Partij 
toe te staan. Protest van het Verbond kwam te laat. Het HV gaat nu de zaak 
aanhangig maken bij de Raad van State. 

Naar een Betere Wereld 
Via de dwarrelende handtekeningen-
jaagster in Hoog Catharijne komen we 
in kontakt met Peter Noordendorp, 
woordvoerder van de Humanistische 
Partij. Hij vertelt dat deze partij een ini- 
tiatief is van De Gemeenschap, een or- 
ganisatie die er naar streeft „de aarde 
menselijk te maken, de bom in onszelf 
te ontmantelen en de mensen in bewe-
ging te krijgen voor een solidaire ge-
weldloze wereld." Volgens hem is De 
Gemeenschap een organisatie die al 
vijftien jaar bestaat en vertegenwoor-
digd is in 42 landen. Grondlegger van 
de organisatie is de Argentijn Marius 
Silos, die door Noordendorp in een in-
terview met het dagblad Trouw wordt 
omschreven als „een Christus, een 
Boeddha, wiens leer zich over de hele 
wereld verspreidt." Een uitspraak met 
een weinig humanistisch karakter. Om 
een Betere Wereld te kunnen bereiken 
heeft De Gemeenschap in Nederland de 
Humanistische Partij opgericht en zijn 
in 17 andere landen humanistische par-
tijen in de maak. 
Volgens Noordendorp heeft zijn partij 
noch met het Humanistisch Verbond, 
noch met de Centrumpartij iets van 
doen: „Dat mensen ons met deze groe-
peringen associëren, vinden wij niet 
belangrijk. Wij staan voor onze eigen 
ideeën. Met de term „Nederlanders" op 
onze af fiches bedoelen we gewoon ie-
dereen die in Nederland woont, onge-
acht ras of nationaliteit. Iedereen moet 
in aktie komen. Dat de Centrumpartij 
ook dergelijke termen gebruikt, moet ze 
zelf weten. Daar hebben wij geen bood-
schap aan. Als mensen verkeerde asso-
ciaties leggen, moeten ze onze pamflet-
ten en affiches maar beter lezen." Dat 
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geldt wat hem betreft ook voor het Hu-
manistisch Verbond: „We zeggen altijd 
eerlijk dat wij niets met het HV te maken 
hebben. We hebben geen interesse in 
het scheppen van verwarring. Als het 
HV intelligent te werk wil gaan, dan zou 
ik zeggen: lees gewoon eens goed. Er is 
geen enkele reden voor bezorgdheid." 

Religieus tintje 
Op de vraag waarom De Gemeenschap 
heeft gekozen voor de naam Humanisti-
sche Partij, geeft Noordendorp een zeer 
eenvoudig antwoord: „Wij willen de 
aarde menselijk maken, dat is huma-
nistisch maken." Erg veel meer blijkt 
het humanisme van deze partij dan ook 
niet om het lijf te hebben. Wel zijn er 
raakvlakken met de humanistische ge-
dachte te bespeuren. In de beginselver-
klaring van de Humanistische Partij is 
sprake van „het centraal stellen van de 
mens" en „het voorop stellen van de 
keuzevrijheid van ieder individu". 
Maar het blijft allemaal zeer vaag. En 
dubieus wordt het, als blijkt dat De Ge-
meenschap zelf totaal niet van huma-
nistische beginselen uitgaat. In het al-
gemeen wordt konsekwent vermeden 
om een relatie met het humanisme te 
leggen. Er lijkt eerder sprake te zijn van 
een soort religieuze sfeer, zoals die ook 
vaak bij sektes valt te konstateren. 
Noordendorps citaat in Trouw over de 
grondlegger Marius Silos is daar een 
voorbeeld van. En het belangrijkste 
ethiSche principe van De Gemeenschap 
lijkt rechtstreeks uit de bijbel te komen: 
behandel anderen zoals je zelf behan-
deld wilt worden. Een duidelijke varia-
tie op het bijbelse „heb je naaste lief 
gelijk jezelf". Als we dus allemaal maar 
lief voor elkaar zijn, dan zal het met de  

geweldloze samenleving ook wel 
lukken. 

Vaag maar vrolijk 
„We moeten bouwen aan geweldloos-
heid," beaamt Peter Noordendorp. „Dat 
kun je in praktijk brengen door zowel 
innerlijk als naar andere mensen toe 
aan jezelf te werken. Alleen zo kunnen 
we groeiende verontmenselijking van 
de wereld tegengaan. Ons doel is de 
solidaire, geweldloze wereld. Iedereen 
die dat ook wil bereiken, kan bij de Hu-
manistische Partij terecht." 
Hoe de Humanistische Partij dat doel 
wil bereiken, weet men niet. „Maar," 
bekent Noordendorp, „daar komen we 
ook voor uit. Wij doen geen loze belof-
ten. We hebben één voordeel: we zijn 
eerlijk en we zijn vrolijk. En dat slaat 
aan bij de mensen. Ik denk dat we de 
wereld alleen kunnen verbeteren als 
mensen onzelfzuchtig handelen, als 
ieder mens zich inspant voor een ander. 
Dat is de hoogste waarde die er is, je 
inzetten voor anderen." 
Op onze vraag of dit allemaal niet een 
beetje érg vaag is, antwoordt hij: „We 
willen nu geen vaststaande antwoor-
den geven. Dat is ook de reden waarom 
we nog geen programma hebben. We 
willen niet dat mensen die zich nu bij 
ons aansluiten een programma krijgen 
voorgeschoteld. Alle aktieve leden 
moeten kunnen meedenken over ons 
uiteindelijke programma. Nu hebben 
we nog te weinig leden, daarom heb-
ben we geen haast met het opstellen 
van ons programma." De vaagheid van 
de Humanistische Partij blijkt dus een 
bewuste keuze te zijn. Maar zolang je 
maar vrolijk blijft, mag dat ook geen 
probleem heten.. . 

Inspelen op aktualiteit 
Op een recente vergadering van de Hu-
manistische Partij in Amsterdam wer-
den de resultaten van de handtekenin-
genaktie bekend gemaakt. Internatio-
naal bedroeg het aantal opgehaalde 
handtekeningen 1,7 miljoen. In Neder-
land haalden de 129 , mobielen" (ofte-
wel losse aktieve medewerkers) 80.000 
handtekeningen op. „Tachtigduizend 
handtekeningen door 129 medewer-
kers. Kun je nagaan hoeveel handteke-
ningen we op zouden halen als we dui-
zenden medewerkers zouden hebben, 
niet?", is de simpele redenering van Pe-
ter Noordendorp. Hij laat weten dat de 
handtekeningen aangeboden zullen 
worden aan de regeringsleiders van 
verschillende landen en aan de ILO (In-
ternationale Arbeids Organisatie). 
Vraag blijft natuurlijk of het verzamelen 
van handtekeningen een konkrete op-
lossing biedt voor het bestrijden van de 
werkeloosheid. Het lijkt er meer op dat 
de Humanistische Partij door middel 
van het inspelen op aktuele problemen 
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De proklamatie van de Humanistische Partij zoals die op vele plaatsen vooral in 
Amsterdam en Utrecht is opgeplakt 

naamsbekendheid probeert te krijgen. 
Een methode die ook de Centrumpartij 
niet vreemd is. Illustratief daarbij is het 
verloop van de diskussie tijdens de ver-
gadering over de verder te volgen stra-
tegie. 
„Hoe gaan we nu verder," vraagt Peter 
Noordendorp de aanwezigen. „De kern-
wapens", roept iemand. 
„Te populair," zegt Peter Noordendorp. 
„En we moeten niet vergeten dat we 
tegen alle bewapening zijn." Het is 
even stil in de groep. „Kontaktakties 
tegen bewapening," oppert iemand en 
kijkt Peter vragend aan. „Kontaktak-
ties," beaamt Peter. „We vragen men-
sen onze retraites bij te wonen." 

Met een „retraite" bedoelt Peter Noor-
dendorp kleine bijeenkomsten „waar 
mensen weer tot zichzelf kunnen ko-
men". Voor een buitenstaander is het 
wel even wennen aan het taalgebruik 
dat binnen de Humanistische Partij ge-
hanteerd wordt: retraites, mobielen, 
metropolen, strukturen en strukturelen 
zijn veel gehoorde begrippen. 

Hoewel Peter Noordendorp tijdens de 
vergadering vrijwel kontinu het woord 
voert en nauwelijks aandacht besteedt 
aan sporadische opmerkingen van de 
andere aanwezigen, reageert hij boos 
als wij hem een leidersfunktie toedich-
ten. „We hebben geen leiders, wel 
mensen met meer ervaring. En als ik 
aan het woord ben, deel ik mijn erva-
ring met anderen. Het gaat erom ande-
ren vooruit te helpen." 
In 1986 wil de Humanistische Partij voor 
de eerste maal meedoen aan de ge- 
meenteraadsverkiezingen. 	Peter 
Noordendorp schat de kansen van zijn 
partij zeer positief in. „Door onze hand-
tekeningenaktie weten we dat mensen 
ontevreden zijn, dat iedereen ontevre-

den is. Daar gaan wij op inspringen. En 
dat slaat aan. Onze registratie door de 
kiesraad zal ook geen probleem op le-
veren. Daar ben ik van overtuigd." 

Protest van HV 
Rob Tielman, voorzitter van het Huma-
nistisch Verbond, is daar allerminst 
van overtuigd. Het Humanistisch Ver-
bond zal een protestbrief sturen aan de 
Kiesraad, waarin zij wijst op de moge-
lijke naamsverwarring  die zou ontstaan 
wanneer de Humanistische Partij wordt 
erkend. 
Rob Tielman: „Op grond van eerdere 
uitspraken van de Kiesraad denk ik dat 
de Humanistische Partij niet veel kans 
maakt te worden geregistreerd. Twee 
jaar geleden probeerde een politieke 
groepering ingeschreven te worden als 
,,De Tegenpartij". De registratie is toen 
afgewezen, omdat verwarring zou kun-
nen ontstaan met de bekende televisie-
kreatie van Koot & Bie. Ook de inschrij-
ving van de SER-partij (Sociaal Econo-
mische Rechtvaardigheidspartij) werd 
afgewezen omdat verwarring zou kun-
nen ontstaan met de Sociaal Economi-
sche Raad." Over de beginselverkla-
ring van de Humanistische Partij zegt 
Rob Tielman: „Die staat vol met ver-
warrende vaagheden, die zij zelf aan-
duiden met „Doctrinaire Algemeen-
heden". Zij slaan meer op Zuid-Ameri- 

kaanse toestanden dan op Nederlandse 
verhoudingen: zo wordt er gepleit voor 
kerkelijke echtscheiding en vrije stu-
dentenverkiezingen." 
Over het al dan niet humanistische ka-
rakter van de Humanistische Partij wil 
Rob Tielman geen oordeel vellen. Hij 
heeft er geen moeite mee dat er meerde-
re hondjes zijn die Erasmus heten. „Ie-
dereen mag zich humanist noemen. 
Maar het Humanistisch Verbond is al-
tijd principieel tegen humanistische 
partijvorming geweest, omdat het on-
mogelijk en onwenselijk is mensen met 
één levensovertuiging in het keurslijf 
van één partijpolitiek te persen. We 
hebben dat eerder aan D'66 laten weten 

toen zij overwogen zichzelf een huma-
nistische partij te noemen. En wij zullen 
ons er ook nu tegen verzetten dat deze 
zogenaamde humanistische partij zich 
laat registreren bij de Kiesraad. Het 
blijkt nu reeds dat er verwarring door 
ontstaat. Ik zie het dan ook als een te-
ken van kwade trouw dat zij niet eerst 
kontakt met ons hebben opgènomen. Ze 
wekken daarmee de indruk misbruik te 
willen maken van onze goede naam." 
Inmiddels heeft de Kiesraad de Huma-
nistische Partij wel officieel ingeschre-
ven en moet het HV in hoger beroep. 

Eric de Kluis 
Aart Verschuur 
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Piet Thoenes in Rekenschap: 
wetenschappelijke uil moet worden 
geringd 
„We staan op de drempel van een periode, waarin de wereld zal worden 
zoals ze nog nooit is geweest, rijker, ruimer, vrijer en daarmee ook uitda-
gender, veeleisender en riskanter." Deze visie op de toekomst stond cen-
traal in het afscheidskollege dat Prof. dr. P. Thoenes aan de Rijksuniversi-
teit Utrecht onlangs gaf. Vijftien jaar lang is Thoenes als hoogleraar 
sociologie (van planning en beleid) aan de universiteit werkzaam 
geweest. In een artikel in het zojuist verschenen juni-nummer van „Reken-
schap" werkt Thoenes de rol die met name aan de wetenschap is toebe-
deeld, nader uit. Hij behandelt daarin de vraag in hoeverre de maatschap-
pij wetenschappers hun gang moet laten gaan. 

De fantasie schiet tekort: „Waar de 
klassieke wetenschapper op de tenen 
stond om bij onze lieve Heer op tafel te 
kijken, komt zijn nazaat met een eigen 
tafel, één die hij wel zelf kan dekken." 
De huidige verzorgingsstaat is hier een 
produkt van. Maar het ziet er naar uit 
dat de wetenschap alsmaar met forse 
schreden voortgaat. Ze kan ons nog 
voor tal van aangename en helaas ook 
minder aangename verrassingen 
plaatsen. Hoe voorkomen we dat deze 
wetenschappelijke 	ontdekkingsreis 
ontaardt in een té riskant avontuur? 
Moet er toch maar niet een reisverzeke-
ring worden gesloten, vraagt Thoenes 
zich dan ook af. Hij vindt van wel, „al 
ben ik me zeer bewust, dat het een vorm 
van zekerheid is die om hoge premie 
vraagt." 
Thoenes is van mening dat de weten-
schap niettemin het vertrouwen van de 
maatschappij mag blijven genieten. 
Maar de tovenaar moet wel manieren 
leren. 
Dat is voor hem „een nieuwe opdracht" 
voor de wetenschap. Er zal extra zorg 
moeten uitgaan naar de ontwikkeling 
van een ethisch besef, dat tot richtlijn 
gaat dienen. Dit ethische besef vormt 
de „reisverzekering" voor de maat-
schappij. Dat vereist vooral organisatie 
en inspiratie. Traditioneel kwam die in-
spiratie uit het christendom, maar 
daarmee kan Piet Thoenes niet uit de 
voeten: „Voor een christen moet het 
scheppingswerk beperkt blijven tot het 
ambacht van de daartoe boven ons ge-
stelde Schepper." 

De uil ringen 
De ideologie van de burgerlijke kultuur 
(„Vrijheid, Gelijkheid en Broeder-
schap") biedt volgens de professor meer 
perspektief.  . De staat en de wetenschap 
hebben daarbij een grote verantwoor-
delijkheid om de noodzakelijke ethiek 
te ontwikkelen. 

In zijn artikel in Rekenschap gaat Piet 
Thoenes dieper in op de ontwikkeling 
van die ethiek. Het beeld van de weten-
schapper als tovenaar vult hij aan met 
dat van de wetenschap als wijze uil. 
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Zijn vraag is dan of we de uil vrij moeten 
laten vliegen of dat we hem moeten 
kooien. Dat laatste zou volgens hem be-
tekenen dat de menselijke kreativiteit 
de nek wordt omgedraaid en zo de kans 
op een betere toekomst wordt ver-
speeld. Thoenes bepleit een midden-
weg: de uil laten vliegen, maar dan wél 
geringd, want „uiteindelijk moeten 
niet de wetenschapsresultaten ons be-
palen, maar wij de wetenschapsresul-
taten. Het gaat hier niet om de muilkor-
ven van de waarheidszoekers, maar om 
het oriënteren van een bouwmeester." 
Humanisten zal dit zeker aanspreken, 
wetenschap die de mens helpt bij de 
inrichting van zijn bestaan. Ethisch ge-
sproken staat daarbij verlénging van 
dat bestaan niet centraal. Thoenes: 
„De mens zie ik liever als Icarisch: na-
tuurlijk zal hij vallen, maar hij heeft dan 
tenminste gevlogen. Het gaat niet zo-
zeer om lang overleven, maar de hier 
door te brengen tijd zo elegant mogelijk 
te passeren." 

Broederschap vergeten 
Als Thoenes de balans opmaakt van de 
burgerlijke kultuur, konkludeert hij dat 
de wetenschap de mens vooral heeft ge-
holpen bij het bereiken van vrijheid en 
gelijkheid. Broederschap is daarbij in 
de vergetelheid geraakt. Thoenes pleit 
er dan ook voor dat een humanistische 
wetenschapsethiek zich erop richt dat 
de nieuwe wetenschappelijke moge-
lijkheden ons helpen bij het inrichten 
van een meer broederlijke samenle-
ving. Pas dan is de wetenschap een in-
strument dat de mens in zijn bestaan 
werkelijk vooruit kan helpen. Hier ligt 
dan ook een taak voor het humanisme 
dat zich op de toekomst richt, aldus een 
optimistische Thoenes. 

Dit belangwekkende artikel staat in het 
juninummer van Rekenschap, dat ook 
verder veel aandacht besteedt aan de 
vraag naar de beheersbaarheid van het 
maatschappelijk gebeuren. Zo staat er 
een artikel in over de ontwikkeling in 
het denken van de socioloog Max Hork-
heimer, die de grondlegger was van de 
„Kritische theorie", ontwikkeld door de 
„Frankfurter Schule". In tegenstelling 
tot Piet Thoenes hanteerde Horkheimer 
een duidelijk pessimistisch beeld van 
de wetenschap. Naar aanleiding van 
het thema „tragiek" komt de beheers-
baarheid van het leven in nóg twee arti-
kelen aan bod in Rekenschap. Eén van 
de inleiders van het Socrates symposi-
um over tragiek dat in maart plaats-
vond was Th. C. W. Oudemans. Zijn 
toespraak, onder de titel „Humanisme 
en tragiek", staat nu in Rekenschap. 
Verder analyseerde de slavist Peter 

Zowel in zijn afscheidskollege als in 
Rekenschap begint Piet Thoenes met 
een historische schets van de weten-
schap. In de middeleeuwen was „we-
tenschap" vooral het gebied van ge-
heimzinnige tovenaars met oude boe-
ken en magische formules. Maar hoe 
onbegrijpelijk het werk van die tove-
naars voor gewone stervelingen ook 
was, hun bezigheden pasten precies 
binnen een door de Schepper gemaakte 
en beheerste wereld. Niet eerder dan in 
de achttiende eeuw maakten weten-
schappers zich van de religie los. Die 
bevrijding had volgens Thoenes ook 
zijn schaduwzijden: „Het verwijderen 
van God uit de schepping gaf ons een 
plezierige vrijheid ons met de bedrijfs-
leiding te gaan bemoeien, maar heeft 
in meerdere opzichten geleid tot een 
respektloze behandeling van de daar 
aangetroffen waar." 

De ongeremde voortgang in de weten-
schappen leidde tot de terugkeer van de 
vroegere tovenaar in de gedaante van 
schepper die nieuwe elementen, 
nieuwe stoffen, nieuwe planten, 
nieuwe dieren en nieuwe samenlevin-
gen kreeërt. „Het ging niet meer alleen 
om een voorgegeven model dat gekend 
en geimiteerd kon worden, maar om een 
nieuw model, dat kon worden gewenst 
en gemaakt, plastische chirurgie, in het 
laboratorium bedacht door physici, 
chemici,bio-chemici, medici, psycholo-
gen, sociologen en ekonomen, aldus 
Piet Thoenes in Rekenschap. 

Reisverzekering sluiten 
In zijn af scheidskollege zei hij er over: 
„Het is de biochemicus die ergens in 
een ver, zorgvuldig bewaakt laborato-
riumhol zit en daar een wetenschap be-
oefent, waarvan de openbaarheid is 
uitgesteld. Eerst werkt hij daar aan een 
nieuwe formule van de transformatieve 
wetenschap, een geheime formule, tot-
dat het oktrooi verleend is en de nieuwe 
produktieketen redelijk gangbaar." In 
zijn artikel vraagt hij zich af hoe de ont-
plooide mens-nieuwe-stijl er uit zal 
gaan zien. „Een soepele zwiepstaart, 
grote witte vleugels, radarogen?" 
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Krug de roman „Vaders en zonen" van 
de Russische schrijver Toergenjev, die 
in zijn roman de - ook door hemzelf sterk 
gevoelde - tragiek van de mens levens-
echt beschreef. Verder in Rekenschap 
boekbesprekingen van Erik van der 
Hoeven over „De droom der rede", Wim 
van Dooren over „De aquariussamen-
zwering", de internationale tijd-
schriftenrubriek en de „Losse notities" 
van Henk Bonger. 

Bert Boelaars 

U kunt dit nummer van Rekenschap be-
stellen door f 10,- te storten op giro-
nummer 58.22.93. t.n.v. Stichting Socra-
tes te Utrecht, onder vermelding van 
„Rekenschap, juni '84". U kunt zich na-
tuurlijk ook direkt abonneren. Vul dan 
de onderstaande bon in en stuur 'm op. 

BON voor een abonnement op REKEN-
SCHAP: 4 nummers per jaar voor 

f 

Wie zich nu abonneert ontvangt als wel-
komstpremie GRATIS het speciaal lus-
trumnummer „30 jaar Rekenschap", 
120 pagina's met het beste uit de ge-
schiedenis van dit tijdschrift! 

JA, noteer mij als abonnee van Reken-
schap: 
Naam: 	  
Adres: 	  
Postkode: 	  
Plaats: 	  

Wacht ?net betalen tot u een akseptgiro-
kaart ontvangt. Deze BON kan zonder 
postzegel gestuurd worden naar: 
REKENSCHAP, Antwoordnummer 
2181, 3500 VB Utrecht. 

Groot internatio- 
naal kongres in 
Brussel 

Q) 

(.) 

Van 29 augustus tot en met 2 september 
wordt in Brussel het eerste Europese 
kongres gehouden van de International 
Transpersonal Association (ITA). Ook 
vanuit Nederland zullen er een aantal 
sprekers zijn: R. Dessaur, kriminoloog 
en auteur van „De zwembadmentali-
teit" en „De droom der Rede". Hij zal 
een voordracht houden over de macro-
cosmische en micro-cosmische weg. 1. 
Oosten, antropoloog en auteur van o.a. 
„Indo-European Mythologis" zal spre-
ken over Sjamanisme, spiritualiteit en 
ethnocentrisme. C. Trimbos, psychiater 
en auteur van werken op het gebied van 
de sociale psychiatrie praat over het 
verdriet van de psychiatrie. 
Verder zijn uit Amerika o.a. aanwezig 
Marilyn Ferguson, journaliste en au-
teur van „De Aquarius-samenzwe-
ring". Zij zal een voordracht houden 
over nieuw paradigma voor een nieuw 
tijdperk. Ook Elisabeth Kiiblef-Ross, 
arts en iniatiefneemster van onderzoe-
kingen over de dood en de grensge-
bieden van het menselijk bestaan zal 
op dit kongres een voordracht houden 
en wel over leven, dood en overgang. 

Mijn min of meer toevallige kennisma-
king met het achtste Internationale kon-
gres van de ITA maakte, een grote en 
inspirerende indruk op mij. Niemand 
minder dan Abraham Maslow ontdekte 
in de laatste jaren van zijn leven dat de 
mens naast zelfverwerkelijking ook een 
vermogen tot zelf-transcendentie heeft. 
Met een groep vrienden wilde hij verder 
gaan dan de humanistische visie op de 
menselijke natuur door hier ook de oos-
terse spirituele tradities bij te be-
trekken. 
De konferentie zal de „filosofische" 
grondslagen van het mens-zijn onder-
zoeken en tevens de fundering van 
meerdere praktijken trachten te bena-
deren op het vlak van het lichaam, de 
groep, de therapeutische alterna-
tieven, de psychologische en klinische 
modellen, alsook van de samenlevings-
vormen in onze huidige kultuur. 

Het lijkt mij van heel groot belang dat 
wij als humanisten van Nederland hier- 
bij aanwezig zijn, of er later via de me-
dia kennis van kunnen nemen. Het is 
niet onwaarschijnlijk dat er over één of 
twee jaar ook een ITA-kongres in Neder-
land wordt georganiseerd en ik hoop 
dat het georganiseerd humanisme dan 
ook een kleine bijdrage zou kunnen le-
veren. Rob Tielman zegt in zijn Vooront-
werp Humanistisch Perspektief: „Hu-
manisme vraagt om tegenspraak: het 
stimuleert mensen zich bewust te wor-
den van vooronderstellingen die aan 
hun denken en handelen ten grondslag 
liggen." Dit kongres belooft tegen-
spraak van Klasse! 

Grietje Eleveld-Santing 
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onlangs verschenen bij Van Gorcum 

Dr. E. C. Santing 

ethiek 
van 
Erich 
Fromnn 
Een humanistisch appèl 

1984. 216 blz., ing. f 35,00 
ISBN 90 232 2054 4 
Serie: Philosophia Religionis, nr. 22 

Dit boek laat zien dat Fromm een humanistische ethiek 
ontwikkeld heeft met de mens als hoogste norm en 
waarbij het uitgangspunt is de menselijke natuur met 
haar unieke mogelijkheden van rede en liefde. 

Om Fromms denken scherp te omlijnen confronteert 
Santing het met het marxisme en het existentialisme. 
Duidelijk blijkt dat Fromm door beide richtingen is 
beïnvloed, maar dat er ook wel degelijk verschillen zijn. 

De auteur toont aan dat Fromm de mens oproept mens 
te worden door het ontwikkelen van zijn humane 
mogelijkheden en dat hij tegenover angst, apathie en 
geweld een weg wijst welke gekenmerkt wordt door 
vertrouwen, hoop en liefde. 

Verkrijgbaar in de boekhandel of rechtstreeks bij 
uitgeverij Van Gorcum, 
postbus 43, 
9400 AA Assen (tel. 05920-46846) 

Burgerlijk 
ongehoorzaam 
Is het te sterk gezegd als ik stel dat ieder 
recht geaard humanist voorstander 
dient te zijn van de demokratische 
rechtsstaat? Wanneer dat waar is moet 
elke vorm van burgerlijke ongehoor-
zaamheid in ons land in principe door 
humanisten worden afgewezen. De de-
mokratische rechtsstaat kan alleen 
goed funktioneren als de burgers eer-
bied hebben voor de wet. Burgers, ook 
als zij het met een door de overheid op  

demokratische rechtsgeldige wijze ge-
nomen maatregel niet eens zijn, beho-
ren zich daarbij neer te leggen. Doen zij 
dat niet en gaan zij akties ontketenen 
waardoor schade en overlast wordt 
aangericht (bijvoorbeeld door het blok-
keren van de toegangen van kerncen-
trales of door het lamleggen van over-
heidsdiensten) dan zondigen ze tegen 
de grondbeginselen van de rechtsstaat. 
Men probeert dan namelijk zijn ver-
meend recht niet bij de rechter, maar 
door het gebruik van macht te verkrij-
gen. Gaat men dat als normaal aksep-
teren, dan staat de deur open voor anar-
chie en diktatuur. Of men voor het be-
reiken van zijn doel gebruik maakt van 
fysiek geweld of van andere machts-
middelen lijkt mij niet van wezenlijke 
betekenis. Ook een de maatschappij 
ontwrichtende werkstaking kan een ef-
fektief machtsmiddel zijn. 
Als mensen vinden dat de normale pro-
testmiddelen (demonstratie, petities 

e.d.) tegen ongewenste overheidsmaat-
regelen niet helpen, „het moment kan 
komen waarop men zegt: wie niet horen 
wil moet voelen", dan heeft men van het 
wezen van de demokratische rechts-
staat niet veel begrepen. Burgerlijke 
ongehoorzaamheid kan in een dikta-
tuur geboden zijn, bij ons is ze dat niet. 
Het is een bedroevend verschijnsel dut 
de voornaamste burgerdeugd: eerbied 
voor de wet, in dit land verloren dreigt 
te gaan. Het feit dat er tegenwoordig zo 
vaak tegen de regels van de rechtsstaat 
wordt gezondigd en de grote lankmoe-
digheid van de rechterlijke macht ten 
aanzien van burgerlijke ongehoor-
zaamheid tonen aan dat er met onze 
rechtsstaat iets mis gaat. Het zou mis-
schien aanbeveling verdienen in het 
onderwijs bij het vak maatschappijleer 
meer aandacht te besteden aan de we-
zenskenmerken van de demokratische 
rechtsstaat en de burgerdeugd. 

R. van Hasselt (Tonden) 
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Leerlingen 
vinden 
leuk werk 
belangrijker 
dan goed salaris 
Verreweg de meeste leerlingen met een 
havo- of vwo-diploma gaan niet verder 
studeren om later kans te maken op een 
goed salaris, maar doen dat uitsluitend 
omdat dit uitzicht biedt op interessant 
werk. Dit blijkt uit het rapport „Wie 
kiest er voor hoger onderwijs", van het 
ekonomisch instituut van de katholieke 
universiteit Nijmegen. 
Uit de resultaten van het onderzoek valt 
op te maken dat leerlingen zich bij hun 
studiekeuze niet laten leiden door het 
niveau van hun opleiding. Het gaat hen 
meer om de inhoud van het vak. De keu-
ze voor een wetenschappelijke oplei-
ding wordt gevolgd door een tweede 
keuze op een lager niveau en niet door 
een ander vak op het hoogst haalbare 
niveau. 

De leerlingen die zijn gaan studeren na 
hun eindexamen, schatten de kans dat 
zij na hun studie werk krijgen op bijna 
zeventig procent. Zij die geen studie 
hebben opgevat denken dat ze vijf tig 
procent kans op een baan hebben. 

VOORONTWERP 
HUMANISTISCH 
PERSPEKTIEF 

Heeft u het al in huis, het Voorontwerp 
Humanistisch Perspektief? (Tweede 
druk reeds!) U kunt tot 1 oktober reage-
ren op de inhoud van dit Voorontwerp 
door uw kommentaar op te sturen naar 
het hoofdbestuur van het HV. Ook kunt 
u naar een van de regionale diskus-
siedagen gaan en daar over het Voor-
ontwerp meepraten, of in een van de 
gespreksgroepen meedraaien die vele 
gemeenschappen op hebben gezet of 
nog zullen opzetten. 
Raadpleeg daarvoor uw plaatselijk in- 

formatieblad van uw gemeenschap. 
Maar we stellen uw individueel inge 
zonden opinie dus ook ten zeerste ol 
prijs. 

Het Voorontwerp Humanistisch Per 
spektief (met als bijlage de uitgangs 
punten en doeleinden van het HV plu 
het Humanistisch Perspektief uit 1977 
is te bestellen door f 3,80 over te ma 
ken op giro 58 t.n.v. de Humanistisch 
Pers te Utrecht onder vermelding van 
Perspektief. 
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Nu het kongres akkoord is gegaan met 
het Werkplan 1984/1985 is het hoofdbe-
stuur meteen aan de slag gegaan ter 
voorbereiding van het Beleidsplan 
1985-1990. De beleidsplatforms Vereni-
gingswerk, Geestelijke verzorging, 
Geestelijke vorming, Levensbeschou-
welijk onderwijs en onderzoek en Publi-
citeit zijn onmiddellijk ingesteld met de 
opdracht vóór 1 november a.s. konsept-
plannen voor hun werkterreinen in te 
dienen. Verder zijn kommissies inge-
steld voor de verbetering van het mana-
gement op het centraal buro, voor de 
verbreding van ons draagvlak, en voor 
de invoering van de automatisering. 
Deze kommissies moeten vo& 15 au-
gustus plannen met begrotingen op-
stellen zodat deze aan de Verbondsraad 
van midden september kunnen worden 
voorgelegd. Dat betekent dus hard wer-
ken voor de hoofdbestuursleden, direk-
tie en hoofden van dienst tijdens de zo-
mermaanden! 
Ondertussen heeft het hoofdbestuur 
ook op inhoudelijk gebied niet stil geze-
ten. Het is akkoord gegaan met een goe-
de nota over humanistisch vormings-
werk van de Humanistische Groep 
Geestelijke Gezondheid. Deze nota zal 
als inhoudelijk startpunt worden ge-
bruikt voor het beleidsplatform Geeste-
lijke vorming. Voorts heeft het hoofdbe-
stuur een eerste inhoudelijke diskussie 
gehad over burgerlijke ongehoorzaam-
heid. Er moet vanuit humanistisch oog-
punt zorgvuldig mee worden omge-
sprongen, willen de gevaren voor de 
demokratie niet groter zijn dan de prin-
cipiële positieve kanten. Er is een kom-
missie ingesteld die na de zomer aan 
het hoofdbestuur een konsept-notitie 
zal voorleggen. 
Verder is het hoofdbestuur akkoord ge- 

gaan met een voorstel van de kommis-
sie humanistische opleidingen om een 
begin te maken met een universitaire 
studierichting humanistiek in samen-
werking met de Rijksuniversiteit 
Utrecht. Het beleidsplatform Levensbe-
schouwelijk onderwijs en onderzoek is 
verzocht nadere voorstellen uit te wer-
ken. Er wordt al gewerkt aan een kon-
sept-leerplan voor de universitaire stu-
dierichting door een kommissie onder 
voorzitterschap van prof. P. Thoenes. 
Het hoofdbestuur is verheugd dat door 
een initiatief van de Ondernemings-
raad van het HV-personeel de onder-
handelingen over de toepassing van de 
CAO mogelijk uit een impasse kunnen 
worden gehaald. 
Tenslotte is er een groot aantal brieven 
geschreven. Nadat eerder de regering 
al op de hoogte was gesteld van onze 
standpunten over de plaatsing van 
kruisraketten en over de toekomst van 
de verzorgingsstaat, zijn nu standpun-
ten naar voren gebracht inzake de te-
leurstellende uitwerking van de abor-
tuswetgeving en de noodzaak tot legali-
sering van vrijwillige euthanasie. Bij 
de Raad van State is beroep aangete-
kend tegen de beslissing van de minis-
ter van Defensie geen uitbreiding toe te 
kennen aan de humanistische geeste-
lijke verzorging bij de strijdkrachten, en 
tegen de beslissing van de minister van 
Onderwijs geen landelijke bekostiging 
van humanistisch vormingsonderwijs 
toe te kennen. 
Omdat ik voor een werkbezoek tot eind 
juli in de Verenigde Staten zal verblij-
ven, zullen tussentijdse urgente zaken 
worden waargenomen door de alge-
meen sekretaris Anneke Krijnen. Ik 
wens iedereen een plezierige vakantie 
toe! 	 Rob Tielman  

Als je tussen 11 en 14 jaar oud bent en je 
wilt wel eens wat anders dan weer met 
je ouders op vakantie, dan is dit mis-
schien wel een mooie kans voor je. Van 
zaterdag 28 juli tot en met zaterdag 4 
augustus organiseert het Humanistisch 
Verbond een jeugdkamp speciaal voor 
mensen van jouw leeftijd. Dat kamp 
wordt gehouden in Drente, om precies 
te zijn in „'t Hiekerhoes" te Hooghalen. 
De bedoeling is dat iedereen die mee-
doet die week heel veel samen doet: dus 
samen werken, leven maar vooral spe-
len natuurlijk. En er wordt ook samen 
besloten wat er wordt gedaan. Je kunt 
in die week bijvoorbeeld fietsen, zwem-
men, wandelen, speurtocht doen, to-
neelspelen, houtbewerken en ook 
schminken en maskers maken. Er is be-
geleiding van vrijwilligers die aktief 
zijn in het HV. 
Lijkt het je wat? Overleg dan met je ou-
ders. Het kamp kost f 160,- per persoon. 
Een inschrijfformulier kan worden aan-
gevraagd bij het Humanistisch Verbond 
(telefoon: 030-318145, vragen naar Ilse 
Kootstra of Jac van den Oort). Je moet 
wel snel zijn, want het is al kort dag! 

Vergader JA Beweging 
Kritisch Humanisten 
Op 7 juli van 11.00 tot 15.00 is er een 
vergadering van de Beweging van Kriti-
sche Humanisten in het Erasmushuis, 
Oudkerkhof 11, Utrecht. Dit is de laatste 
vergadering voor de vakantie. Naar wij 
hopen levert die vergadering voldoen-
de op om na de vakantie een vliegende 
start te maken. Op de agenda staan de 
volgende punten: 
kongres, publiciteit, Humanistisch Per-
spektief,  , nieuwe aktiviteiten, "fascisme 
(hierbij inbegrepen voortgang van de 
werkgroep). 

4eerit 46oisciesseist imbo 
geteld% pm,- tot 1985 . . . hoofdbestuur heeft kommissie Burgerlijke Ongehoorzaamheid ingesteld.. . 
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Van 28 tot 30 september organiseert de 
homogroep van het Humanistisch Ver-
bond een ontmoetingsweekend onder 
de titel „Humanisme, Seksualiteit & 
Relaties". Enkele onderwerpen die aan 
de orde komen: Seksuele vrijheid en ja-
loezie, Huwelijk en homofilie, Mannen-
vriendschappen, Vrijheid, vrijblijvend-
heid en verantwoordelijkheid, Spel en 
kabaret, en Ethnische minderheden. 
In sommige groepen ligt de nadruk op 
diskussie, in andere groepen op uitwis-
seling van persoonlijke ervaringen of 
kreatief spel. Gemeenschappelijk is de 
humanistische levensbeschouwing die 
de sfeer van het weekend bepaalt. Be-
reidheid om naar elkaars verhalen te 
luisteren is onmisbaar om het weekend 
tot een gezamenlijk sukses te maken. 
Het weekend vindt plaats van vrijdag-
avond tot zondagmiddag, in Huize Ber-
gen te Vught (bij 's-Hertogenbosch); de 
prijs varieert van f 65,- tot f 85,-. Be-
langstelling? Vraag schriftelijk nadere 
informatie en het inschrijfformulier bij: 
HV-homowerkgroep, Postbus 114, 3500 
AC Utrecht. 

Het volgende nummer van de 
Humanist verschijnt rond 1 sep-
tember in verband met de va-
kantietijd. De redaktie wenst 
alle lezers een goede vakantie! 

Vero 	ilEU- 
11rur.ozkonferon- 
tje verkf Aha& 
Vorig jaar werd in Zutphen een IHEU-
vredeskonf erentie gehouden met als 
thema's „Humanisme en (kern)bewa-
pening" en „Vredesopvoeding in een 
humanistisch perspektief". Sprekers op 
deze konferentie waren onder andere 
de bekende prof. Barnaby en prof. 
Niezing. 
Onlangs is het verslag van deze konfe-
rentie verschenen. Deze is voor belang-
stellenden verkrijgbaar door f 7,30 (dat 
is inklusief porti) over te maken op giro 
58 van de Humanistische Pers te Utrecht 
onder vermelding van „ Verslag IHEU-
Vredeskonferentie". Deelnemers aan 
de vredeskonferentie krijgen het ver-
slag automatisch toegestuurd. Mensen 
die al een verslag hebben besteld, ont-
vangen nog nader bericht. 

Tekst 11V-iatzentrI 
rlbal! 

Eind mei/begin juni zond de HV-televi-
sie een gesprek in twee delen uit over 
de opbloei van het fundamentalisme in 
geloof en politiek. Aan dit gesprek on-
der de titel „Is god rechts?" deden mee: 
Fred Halliday (middenoosten-deskun-
dige), Saul Landau (politikoloog), Homa 
Natik (historikus) en Svetozar Stojano-
vic (kritisch marxist). Diskussieleider 
was Joop van Tijn. 
Er blijkt grote belangstelling te zijn voor 
de tekst van deze uitzendingen. Daar-
om zal er binnenkort een boekje ver-
schijnen met de integrale tekst van deze 
boeiende diskussie. De diskussie ging 

UITZENDINGEN VAN HET 
VERBOND 

HV-radio: „Het voordeel van de twijfel" 
Dinsdag en woensdag van 18.30 tot 
19.00 uur op Hilversum 2 

HV-televisie: „Vijf Minuten Bedenktijd" 
Zondagavond van 20.40 tot 20.45 uur op 
Nederland I 

Wat bezielt 
dertigers? 
Over deze vraag organiseert het Huma-
nistisch Verbond op 28, 29 en 30 septem-
ber een weekend in het dorpje Linde in 
Drente. Iedereen tussen de 30-plus en 
40-min is van harte welkom. De kosten 
bedragen f 70,- per persoon, inklusief 
maaltijden en logies. Voor informatie 
kan men bellen met Gert (076-654366), 
Freek (070-458839) of het Humanistisch 
Verbond (030-318145/Hans Vertegaal). 

g 9 s God rechts?' 

om de vraag waarom het fundamenta-
lisme weer zo opbloeit in verschillende 
delen van de wereld. Wat is de voe-
dingsbodem en in hoeverre speelt reli-
gie een rol hierbij. 
Het boekje is te bestellen door 5 gulden 
(dat is inklusief porti) over te maken op 
giro 58 van de Humanistische Pers te 
Utrecht onder vermelding van „Boekje 
Is God rechts". Dit aanbod geldt zolang 
de (beperkte) voorraad strekt. 

NV-TV over kin- 
dermishandeling 
In ieder gezin komen wel eens spannin-
gen voor. Als deze lange tijd voortduren 
kan het tot een uitbarsting komen, die 
in veel gevallen op de kinderen wordt 
afgereageerd. De grens van de „opvoe-
dende tik" kan dan gemakkelijk en 
langdurig overschreden worden: er is 
sprake van kindermishandeling. Het 
gezin waarin kindermishandeling 
plaatsvindt, kan geïsoleerd raken van 
zijn omgeving doordat het de spannin-
gen en de machteloosheid niet durft te 
bekennen aan de buitenwereld. Ook 
vrienden en buren kunnen in een isole-
ment raken als het hun bekend is dat de 
buren hun frustraties worden gebot-
vierd op een weerloos kind. 

In deze film krijgt een leraar van een 
technische school te maken met een 
kindermishandeling doordat één van 
zijn leerlingen regelmatig door zijn va-
der wordt geslagen. De leraar staat 
voor het dilemma of hij de plicht en het 
recht heeft om in te grijpen. 
Deze uitzending is een herhaling van 11 
september 1981 

Isolement; Vrijdag 6 juli 1984 van 22.45 
tot 23.20 uur op Nederland 2. 
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