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HV stelt u zelf vast. De rninimumkontributie 
is f 65,— per jaar, inklusief een abonnement, 
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kontributie te betalen. Als richtlijn voor de,  
vaststelling van de bijdrage houden veel le-, 
den een half procent van hun inkomen aan. 
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Geef u op als lid van het Humanis-
tisch Verbond of neem een abonne-
ment op de „Humanist". Bel 030 -
31 81 45 of schrijf naar: Postbus 
114, 3500 AC Utrecht. 
Wacht met betalen tot u een ak-
sept-girokaart ontvangt. 

Met het zojuist verschenen december-
nummer heeft het wetenschappelijk en 
kultureel tijdschrift Rekenschap dertig 
jaargangen volgemaakt. Ter gelegen-
heid daarvan is een 120 pagina's tellen-
de jubileum-bijlage uitgebracht, met 
een keur van de beste artikelen uit de 
gehele periode. Dankzij subsidie van 
de Stichting Weezenkas is die bijlage 
als gratis geschenk met het december-
nummer naar de abonnees verzonden. 
Dat zijn er zo'n duizend. „Niet veel, 
maar vergeleken met soortgenoten niet 
weinig", schrijft de redaktie in een voor-
woord. 
Rekenschap is een uitgave van de 
Stichting Socrates, een werkstichting 
van het Humanistisch Verbond met als 
doel de humanistische levensovertui-
ging blijvend te verdiepen. In 1953 werd 
een redaktie voor het blad gevormd, be-
staande uit H. R. Hoetink, F. P. Huy-
gens, H. Redeker, B. W. Schaper, G. 
Stuiveling en Libbe van der Wal. In 
maart '54 kwam het in een groene kaft 
gestoken eerste nummer van de pers. 

Sedertdien verscheen het tijdschrift on-
onderbroken elke drie maanden en, al-
dus de redaktie, „dikwijls geprezen, 
herhaaldelijk gelaakt, soms aange-
haald, veelal genegeerd, vaak met gro-
te belangstelling gelezen, dikwijls snel 
ter zijde gelegd." De redaktie stond in 
de begintijd onder leiding van Van 
Praag, later onder die van Van der Wal 
en na diens dood weer onder Van 
Praag. De redaktievergaderingen - 

niet zelden toernooivelden", schrijft 
de huidige redaktie - vonden maande-
lijks plaats bij Van Praag thuis, in Zeist. 
De laatste jaren heeft Brandt Corstius 
het voortouw van Van Praag overgeno-
men; sinds 1962 maakte hij deel uit van 
de redaktie. Daarin wordt hij door één 
man nog overtroffen: Schaper, die er 
vanaf het allereerste begin bij is ge-
weest. Met het decembernummer tre-
den zowel Schaper als Brandt Corstius 
uit de redaktie, zij vinden het welletjes 
geworden. Jammer, want de bijdragen 
van deze beide HV-veteranen worden 
door velen nog op hoge prijs gesteld. 

Tot de vaste medewerkers behoorde 
vanaf het eerste uur ook Bonger, die 
echter pas in 1981 tot de redaktie toetrad 
en elk nummer in een vaste rubriek, 
„Losse notities", zijn persoonlijke ver-
wonderingen ventileert. 
Lange tijd maakte ook Spigt deel uit van 
de redaktie: van 1966 tot 1980, en al die 
jaren vervulde hij tevens de onmisbare 
rol van redaktie-sekretaris. 
Het jubileumnummer bevat bijdragen 
van Van Praag, Ten Have, Freudenthal, 
Haasse, Schaper, Spigt, Van der Wal, 
Van Gelder, Kolakowski, Krug en Bon-
ger. Kenmerkend voor deze selektie is 
wat de redaktie daarover zelf schrijft: 
,,Overziet men de reeks jaargangen 
dan blijken drie dingen duidelijk. Ten 
eerste, dat in elk nummer een of twee 
bijdragen staan die hun betekenis niet 
verloren hebben. Ten tweede dat er 
maar weinig artikelen over kultuur en  

wetenschap, belicht vanuit het huma-
nisme, te vinden zijn, en ten derde dat, 
behoudens hier en daar enkele gedich-
ten en proza fragmenten, het creatieve 
element vrijwel ontbreekt." 

December ummer 
Het zojuist verschenen „gewone" de-
cembernummer is opnieuw een voor-
beeld van deze karakterisering. Het 
kreatieve element ontbreekt, maar er 
staan zeker weer bijdragen in die de 
tand des tijds zullen doorstaan. Twee 
gedegen artikelen trekken met name de 
aandacht. Het eerste is van Paul Cliteur 
die het denken van de Erasmusprijs-
winnaar Isaiah Berlin nader belicht. 
Het tweede is van Joachim Duyndam 
die een ethische visie op de autonomie 
van de mens ontwikkelt. Verder bevat 
het nummer bijdragen over de bescher-
ming van de persoonlijke leefsfeer en 
de spanningen in Midden-Amerika. Het 
nummer is verkrijgbaar door storting 
van f 10,- op giro 582293 t.n.v. Stichting 
Socrates te Utrecht, onder vermelding 
van „decembernummer". Wie zich met 
ingang van dit nummer abonneert 
(f 35,- per jaar), ontvangt de jubileum-
bijlage er gratis bij. Wie uitsluitend die 
jubileumuitgave wil, kan deze bestel-
len door eveneens f 10,- over te maken 
op bovenvermeld gironummer, onder 
vermelding van „Jubileum-uitgave". 

rekenscha 
humanistisch 

tijdschrift 
voor 

wetenschap en kultuur 

1954 1984 
Een Makkie uit dertig laar Itekeneebap met bijdragen van: 

1.  P. van Praagrt. T. ten Haverli. freudenthaVII. 
S.Hwasze  B.  W. Schaper /P. Spigtlt. van der Wall 
L. van Gelden. KolakewskifP. Krugra. /knager 

30 ja 
Voor 'n abonnement: stuur een kaartje 
met uw naam en adres naar Stichting 
Socrates, Postbus 114, 3500 AL Utrecht. 
Wacht met betalen op onze akseptgiro-
kaart. U ontvangt eerst 't zojuist ver-
schenen decembernummer en de gratis 
jubileumuitgave. 

DE M EEN DEBELNUMMER VAN DE 
„HUNIANKV. DE VOLGENDE VER-
MOLM' NOM 1 ff NNUARI 1984. 

Dertig jaar rek ,f 
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Buitenkerkelijken, ongodsdienstigen, randkerkelijken, onkerkse kerkelij-
ken, vrijzinnigen en humanisten. 
Nogal verwarrend, dat beeld van hedendaags levensbeschouwelijk 
Nederland. En daarmee een bron van een hoop misverstanden. Nou ja, zult 
u misschien zeggen: leuk voer voor wetenschappers die om een onder-
zoekje verlegen zitten. Helaas is dat wat te licht gedacht. Want die bron 
van misverstanden, gesterkt door een vloed van grotendeels achterhaalde 
gegevens, zorgt voor onrechtvaardige situaties. Ondanks een in de grond-
wet verankerde gelijkberechtiging van godsdienst en levensbeschouwing 
bestaan er nog steeds zeer scheve verhoudingen ten gunste van de kerken. 

Dat kunnen we zien in de toekenning 
van zendtijd (92%), in de benoemingen 
van burgemeesters (95% kerkelijk) maar 
we zien het vooral bij de verdeelsleutels 
van overheidssubsidies. De schaarse 
humanistische geestelijke verzorgers 
en „vormers" in strijdmacht, zieken- en 
bejaardenhuizen, in gevangenissen en 
in het onderwijs kunnen bij geen stuk-
ken na aan de vraag voldoen, terwijl de 
vraag om aalmoezenier of pastor vaak 
zienderogen terugloopt. De bestaande -
en dus nogal scheve - situatie moet dus 
ingrijpend worden gewijzigd. Maar dat 
is makkelijker gezegd dan gedaan. De 
status quo leidt een taai leven, niet in 
de laatste plaats door de hardnekkig-
heid waarmee de kerken zich er aan 
vastklampen. Daarnaast wordt de on-
rechtvaardig verdeelde subsidiekoek 
door de straffe overheidsbezuinigingen 
zienderogen kleiner. Een moeizame 
strijd voor het relatief kleine Humanisti-
sche Verbond. 
Maar de humanisten hebben nu een be-
hoorlijke steun in de rug gekregen door 
de onderzoekgegevens die staan gepu-
bliceerd in het onlangs verschenen 
boekje „Maar. . . men moet toch iets 
wezen", nieuwe gegevens over ontker-
kelijking in Nederland. Het is niet zo 
vreemd dat het HV dit boekje uitgeeft. 
Met de daarin vermelde cijfers zijn de 
gegevens van de in 1971 gehouden 

volkstelling en van de persoonskaarten 
(deze dienen als basis voor de huidige 
verdeelsleutel van subsidies) definitief 
verouderd. 
Het boekje „Maar. . . men moet toch 
iets wezen" geeft een schat aan nieuwe 
gegevens waarmee het Humanistisch 
Verbond zich sterk kan weten in zijn 
streven naar gelijkberechtiging. Ook 
brengt het onderzoek wat meer duide-
lijkheid in het mozaïek van levensbe-
schouwelijk Nederland. Zo wordt nu 
eens goed duidelijk dat buitenkerkelijk-
heid, ongodsdienstigheid en humanis-
me zeker niét samenvallen. De cijfers 
hiervoor zijn respektievelijk 45%, 38% 
en 18%. Het HV mag die grote groep dan 
ook niet claimen, net zo min als de ker-
ken de grote groep van „randkerkelij-
ken" oftewel „onkerkse kerkelijken" 
botweg als eigen aanhang mogen be-
stempelen. 
Het boek van Peter Doorn en Yvette 
Bommeljé is geïllustreerd met tiental-
len kaarten en figuren die de vele tabel-
len een extra dimensie geven. Niet al-
leen toont het een aktueel beeld van de 
verhoudingen in levensbeschouwelijk 
Nederland, ook wordt de ontkerkelij-
king in Nederland vanaf de tweede 
helft van de 19e eeuw beschreven. Bo-
vendien geven de auteurs een prognose 
voor het jaar 2000. Het aantal kerkelij-
ken zakt nog steeds, maar die trend zal 
zich niet onafgebroken voortzetten. Dit 
zou namelijk betekenen dat er in het 
jaar 2030 niet één kerkelijke meer over 
zou zijn in Nederland.. . 

Hes van Huizen 

..`g Maar men moet toch iets wezen; nieuwe 
gegevens over ontkerkelijking in Ne-
derland door Peter Doorn en Yvette 
Bommeljé. Verkrijgbaar door f 19,25 
over te maken op giro 58 t.n.v. de Huma- 

o nistische Pers te Utrecht onder vernnel- 
L2 ding van -boekje ontkerkelijking." 

Humanist dec.'83 / jan.'84 3 



Een kwart van tv-kijkers ziet Vijf 
minuten-bedenktijd wel eens 
De 	kijk- en luisteronderzoekaf deling 
van de NOS heeft onderzocht hoe de 
Nederlandse televisiekijker staat te-
genover de televisie-uitzendingen van 
het Humanistisch Verbond op zondag-
avond, het wekelijkse programma „Vijf 
minuten bedenktijd". 
In een representatieve steekproef voor 
de Nederlandse bevolking van 15 jaar 
en ouder werden bijna 600 mensen ge-
vraagd naar o.a. hun kijkgedrag, hun 
bekendheid met het HV als zendge-
machtigde, en hun waardering voor de 
„Vijf minuten-bedenktijd." Dit zijn de 
resultaten. 

Van alle Nederlandse kijkers (vanaf 15 
jaar en ouder) keek ongeveer één-kwart 
(23%) weleens naar een aflevering van 
„Vijf minuten bedenktijd". Als men een 
dergelijke uitzending zag, dan was het 
meestal min of meer toevallig het geval 
(70%). Het merendeel van het kijkerspu-
bliek van een „Vijf minuten bedenk-
tijd"-aflevering bestond uit kijkers die 
zojuist het voorafgaande programma 
gezien hadden. 
In het algemeen geldt dat het kijkerspu-
bliek van televisie-programma's met 
een korte programmaduur voorname-
lijk bestaat uit „doorkijkers" van het 
voorafgaande programma. De weke-
lijkse HV-rubriek vormde op dit gege-
ven geen uitzondering: bedroeg de ge- 

, middelde kijkdichtheid 3.1%, hiervan 
bedroeg het aandeel „nieuwe" kijkers 
circa 0.5%. (In absolute aantallen, ge-
middelde omvang kijkerspubliek per 
aflevering: ongeveer 357.000 kijkers, 

waarvan ongeveer 57.000 „nieuwe" kij-
kers). 
De bekendheid met het Humanistisch 
Verbond als zendgemachtigde was re-
latief gering: ongeveer de helft van alle 
Nederlandse kijkers (47%) bleek nauwe-
lijks of geheel niet op de hoogte te zijn 
met het gegeven dat het HV regelmatig 
programma's via de televisie uitzendt. 
Ook onder een aantal potentiële kate-
gorieën kijkers bleek deze onbekend-
heid relatief groot: zo bleek dat van 
diegenen die de Humanistische denk-
beelden sterk aanspraken, van diege-
nen die graag via de televisie over deze 
denkbeelden zouden worden voorge-
licht en van diegenen die te kennen ga-
ven graag naar uitzendingen van het 
Humanistisch Verbond te kijken, in ca. 
4 van de 10 gevallen niet op de hoogte 
waren van het bestaan van dergelijke 
uitzendingen. 
Het programma werd min of meer  

kontroversiëel gewaardeerd: ongeveer 
de helft van de „Vijf minuten bedenk-
tijd"-kijkers (51%) vond het „enigzins" 
de moeite waard, 2 van de 10 van deze 
kijkers (22%) vond het „zeer" de moeite 
waard, terwijl eveneens 2 van de 10 van 
deze kijkers (20%) het „niet zo" de moei-
te waard vond. De overige kijkers wis-
ten hierover geen mening te geven. 
Diegenen die het programma niet kon-
den waarderen werden gekenmerkt 
door een oververtegenwoordiging van 
kijkers die humanistische denkbeelden 
niet aanspraken en hier ook niet over 
wensten te worden voorgelicht. 
Een meerderheid van de Nederlandse 
kijkers toonde zich niet geneigd (vaker) 
naar deze uitzendingen te kijken, in-
dien zij hiertoe in de gelegenheid zou-
den zijn (60%); zij stelden de mogelijk-
heid om op deze manier te worden voor-
gelicht niet op prijs (50%). De Humanis-
tisch Verbond-uitzendingen liet velen 
van hen kennelijk onverschillig: welis-
waar mochten voor de meesten van hen 
deze uitzendingen net zo goed afge-
schaft worden (41%), maar ingeval zij 
een dergelijke uitzending zouden te-
genkomen, dan zouden zij dit niet ver-
velend of storend vinden (61%) en zou-
den zij niet overschakelen op een ander 
net of even iets anders gaan doen (54%). 
Een niet onaanzienlijke minderheid 
van de Nederlandse kijkers toonde ech-
ter wel een duidelijke belangstelling 
voor de Humanistisch Verbond uitzen-
dingen: 36% stelde de mogelijkheid om 
op deze manier over humanistische 
denkbeelden te worden voorgelicht wel 
op prijs. 
Tenslotte bleek dat 2 van de 3 Neder-
landse kijkers (66%) de televisie-zend-
tijd van het Humanistisch Verbond van-
uit democratische beginselen van be-
lang vond. (HvH). 

Verzuiling: onbedoeld en 
onvoorzien tot stand gekomen 
De verzuiling, zo kenmerkend voor het 
Nederlandse politieke en sociale leven 
van 1920 tot 1960, is onbedoeld en on-
voorzien tot stand gekomen. Protestan-
ten en katholieken, op zoek naar een 
eigen plaats in de Nederlandse poli-
tiek, voelden zich geroepen tegengas te 
geven aan progressieve bewegingen 
(SDAP, vakbewegingen) in grote maat-
schappelijke en politieke konflikten in 
de periode 1850-1920. De belangrijkste 
konflikten waren de sociale kwestie 
(om de organisatie van de arbeiders) en 
de kwestie van de zedelijkheid (om de 
positie van de vrouw). De konfessionele 
groepen hebben met deze tegenoffen-
sieven echter nooit de vooropgezette 
bedoeling gehad om te verzuilen, dat 
wil zeggen om hun achterban ook so-
ciaal, maatschappelijk en kultureel 
aan zich te binden. 

Dit stelt politicoloog drs. S. Stuurman in 
zijn proefschrift Verzuiling, kapitalisme 
en patriarchaat". Deze promoveerde op 
dit onderwerp aan de Rijksuniversiteit 
te Groningen tot doctor in de sociale 
wetenschappen. 
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Stuurman rekent in zijn proef schrift af 
met de gebruikelijke visie op verzui-
ling. Volgens deze is verzuiling het logi-
sche gevolg van de „vierendeling" van 
Nederland van voor 1920 in liberalen, 
sociaal-demokraten, katholieken en 
protestanten, met als drijvende krach-
ten in dit proces de schoolstrijd, en de 
antithese (de onverenigbaarheid van 
konfessionele en niet-konfessionele po-
litiek). Stuurman definieert verzuiling 
als godsdienstig-politieke blokvorming 
en ziet derhalve slechts twee zuilen in 
Nederland: de protestantse en de katho-
lieke. 
Beide konfessionele groeperingen 
zochten een eigen plaats in de Neder-
landse politiek in een tijd (1850-1920) dat 
Nederland middenin de overgang naar 
een moderne industrieel-kapitalisti-
sche staat zat. Deze overgang ging ge-
paard met de opkomst van de arbei-
dersklasse en daarmee met nieuwe 
klasseverhoudingen en -tegenstellin-
gen. In de jaren tachtig van de vorige 
eeuw - een tijd van ekonomische de-
pressie - brandde de strijd om de orga-
nisatie van de arbeidersklasse los. 

Het land van mijn ouders 
film van Marion Bloem 
In het vorige nummer van de „Huma-
nist" schreef Theodor Holman een re-
censie over het boek „Geen gewoon In-
disch meisje" van Marion Bloem. 
Inmiddels is ook de film naar het boek 
in roulatie gekomen met de titel „Het 
land van mijn ouders". Het is een ver-
rassende dokumentaire over het leven 
in twee kulturen. De film draait vooral 
in plaatselijke filmhuizen. 
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Humanisten voor vrede V 
VPRO-radio: God, 
we geloven 't wel 
De VPRO heeft de maand december uit-
gekozen om de in Nederland aanwezige 
geloofsopvattingen en religieuze uitin-
gen in haar vele vormen voor het voet-
licht te brengen. Veertien uur radio on-
der het motto „God, we geloven 't wel". 
De trauma's van het geloof, de moderne 
mens die nieuwe zekerheden zoekt, wat 
zijn nu eigenlijk progressieve christe-
nen en leven zonder geloof, dit zijn en-
kele van de thema's die in de VPRO-
radioprogramma's aan de orde komen. 
De uitzendingen zijn telkens op vrijdag-
ochtend (Hilversum 2), zondagmiddag 
(Hilversum 3) en zondagavond (Hilver-
sum 1). Enkele themaprogramma's zijn 
reeds uitgezonden op het moment dat u 
dit nummer van „Humanist" ontvangt. 
De serie „God, we geloven 't wel" ein-
digt met een tweedelige talkshow op 25 
december (eerste kerstdag). Zowel in de 
middaguitzending via Hilversum 3 (van 
16.00 uur tot 17.30 uur) als in de avond-
uitzending via Hilversum 1 (van 20.00 
uur tot 22.00 uur) praten deskundigen en 
„slachtoffers" over geloofszaken en ef-
fekten die het geloof ze teweeg hebben 
gebracht en mogelijk nog teweeg bren-
gen. Hierbij zal ook het Humanistisch 
Verbond in een of andere vorm worden 
betrokken. Hoe, dat is bij het ter perse 
gaan van deze „Humanist" is nog niet 
duidelijk. In de talkshow zullen zaken 
aan bod komen als homofilie en kerk, 
geluidshinder door kerkklokken, uit-
schrijving uit het bevolkingsregister, 
sado-masochisme op christelijke 
grondslag en reizen op dezelfde grond-
slag.(PC) 

Humanisten voor vrede. Deze leus heeft 
als luchtreklame enige tijd boven de 
grote Haagse vredesdemonstratie ge-
vlogen. En zo was het. Talrijke huma-
nisten waren, ondanks vervoersmoei-
lijkheden, naar de residentie gekomen 
om deel te zijn van die meer dan een 
halfmiljoen mensen - ca. 4% van het 
Nederlandse volk - die te kennen gaven 
dat kruisraketten in Nederland onge-
wenst zijn. Eén van die'humanisten was 
Henk Bos. Hij volgde Cor de Ronde op 
toen deze wegens drukke werkzaamhe-
den het voorzitterschap van het Huma-
nistisch Vredesberaad moest neerleg-
gen. Henk Bos was ook een van de (te?) 
vele sprekers op 29 oktober. Hij haalde 
onder andere Eisenhower aan, die 
reeds in 1956 heeft gezegd over een wa-
penwedloop welke wederzijdse ver-
nietiging vele malen mogelijk maakt: 
„dan verliezen argumenten over de 
nauwkeurige hoeveelheid kernwapens 
aan beide kanten volledig hun bete-
kenis." 
Wordt het geen tijd, zo vroeg Henk Bos 
zich verder af, „dat we de juiste vragen 
gaan stellen?" Als onze minister van 
buitenlandse zaken zegt dat „de ethiek 
niet het laatste woord heeft", dan stelt 
hij daar tegenover: „laten we beginnen 
met de juiste zedelijke vragen te stel-
len, dan-wordt het antwoord misschien 
ook wat zedelijker." Welke en wiens 
veiligheid? Wat willen we, waarom en 
met welke middelen beveiligen? Demo-
kratie bijvoorbeeld? Dat is prachtig, 
maar zijn demokratieën ook minder oor-
logszuchtig dan totalitaire staten? His-
torisch en gezien de recente gebeurte-
nissen in Grenada lijkt dit geen houd-
bare stelling. Ten aanzien van vrede 
kan en mag ik er als humanist geen 
vrede mee hebben dat het niet meer be-
tekent dan koude oorlog, zo meende 
Henk Bos. Zo'n slogan als „liever een 
raket in de tuin, dan een Rus in de keu-
ken" is in strijd met humanistische pij-
lers van onze samenleving. Het bete- 

kent afwijzing van mensen en geloof in 
onmenselijke wapens. Vrede heeft naar 
humanistisch inzicht te maken met aan-
vaarding van mensen en gerechtigheid 
onder mensen. 
Een waarachtig begin maken met vrede 
is het stellen van juiste vragen en het 
maken van keuzen. Is het bijvoorbeeld 
ook mogelijk de verspilling aan kruisra-
ketten om te zetten in levering van 
graan en boter aan de Derde Wereld? 
Dat is een keuze en wij mensen kunnen 
en moeten kiezen. Henk Bos besloot zijn 
toespraak met de oproep om ook na 29 
oktober anderen van het onnut van 
nieuwe kernwapens te overtuigen en 
daarbij de goede vragen te stellen. 

Chiel Verduij 

Eénderde van alle 
landen in oorlog 
Vijfenveertig landen, meer dan ééndes  
de van alle naties ter wereld, zijn mo-
menteel in gewapende konflikten ge 
wikkeld. Meer dan vier miljoen soldc 
ten zijn in deze oorlogen en oorlogjes 
ingezet. Voor twintig van deze landen is 
Amerika de belangrijkste wapenlev( 
rancier. Rusland levert aan dertien la/ 
den de middelen om oorlog te voerer 
Aldus het rapport „Een wereld in oo:  
log" van het Centrum voor Def er 
sievoorlichting in Washington dat 
wordt geleid door gepensioneerde 
Amerikaanse officieren. 

Lepratentoonstelling in 
Tropenmuseum 
Vanaf 22 december is er in het Tropen-
museum 

 
te Amsterdam een tentoonstel-

ling over lepra door de eeuwen heen 
onder de titel „De klepper klept niet 
meer". De expositie zal tot maart 1984 
duren. 

Ethiek en politiek 
De gemeenschap West-Brabant organi-
seert in samenwerking met Het Cen-
trum voor Hum. Vorming een kursus 
-Humanisme, ethiek en politiek", wel-
ke gegeven zal worden door Ron Huy-
bregts, funktionaris kadervorming bij 
het Humanistisch Verbond. De kursus 
vindt plaats op de maandagavonden 30 
januari, 6 en 13 februari in café Riche, 
Ginnekenweg 24 in Breda, vanaf het 
station te bereiken met stadsbus 3 of 6. 
Aanvang steeds 20.00 uur, einde 22.30 
uur. Deelname is gratis. Opgave voor 
de kursus bij de voorzitster van de ge-
meenschap: Mw. M. Timmerman, tel. 
01612-2166. In vervolg op deze kursus 
houdt Peter Derkx, docent aan het Hu-
manistisch Opleidingsinstituut te 
Utrecht, op maandag 27 februari om 
20.00 uur een inleiding met discussie-
mogelijkheid over hetzelfde onder-
werp, toegespitst op de praktijk van het 
HV. Deze avond vindt eveneens plaats 
in café Riche. 
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Kongres 
Het ééndaagse extra kongres van het 
Humanistisch Verbond zal op zaterdag 
18 februari 1984 worden gehouden in 
Zutphen. Op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen: de nota struktuur/ 
beleid 1984-1985, de begroting over 
1984, de kontributieafdracht en een 
voorstel tot komputerisering van de ad-
ministratie. 
Het buitengewoon kongres begint om 
10.30 uur en zal worden beëindigd om 
17.00 uur. 

Trefpunt gaat 
zelfstandig door 
Het bestuur van het Algemeen Huma-
nistisch Trefpunt heeft besloten om op 
eigen kracht als zelfstandige organisa-
tie door te gaan. Uit een enquête onder 
de begunstigers van het Trefpunt bleek 
dat deze zich hiervoor hebben uitge-
sproken. In strikt levensbeschouwelijke 
onderwerpen is het Trefpunt evenwel 
bereid tot samenwerking met het Ver-
bond. 

Janus 

Wanneer we iemand een Janus-gezicht 
toedichten, dan bedoelen we daar iets 
engs mee, iets wat verwerpelijk is. We 
willen dan zeggen dat zo iemand twee 
gezichten heeft en daarom niet te ver-
trouwen is. 
Maar Janus verdient het niet dat zijn 
naam op die manier wordt gebruikt. Hij 
had wel twee gezichten, dat is juist, 
maar die twee gezichten gaven niet aan  

dat hij niet te vertrouwen zou zijn. Inte-
gendeel zelfs, want Janus was juist om-
dat hij te vertrouwen was zo'n belang-
rijke figuur. Janus was voor de Romei-
nen in de oudheid één van hun belang-
rijkste goden. Hij was afgebeeld in de 
stadspoorten en boven de ingang van 
vrijwel ieder huis. 
Wie vóór de deur stond zag het ene ge-
zicht van Janus en wie binnen was en 
zich omdraaide, zag het andere. Het 
ene gezicht was dreigend en waarschu-
wend omdat Janus iedereen wilde 
waarschuwen niet met slechte bedoe-
lingen binnen te komen. En wie van 
binnen naar Janus keek, zag een 
vriendelijk gezicht dat als het ware wil-
de geruststellen dat men niet bang 
hoefde te zijn, omdat Janus voor de no-
dige bescherming zou zorgen. 
Naar deze god Janus is de maand ge-
noemd die de eerste is na het moment 
dat de dagen weer langer gaan worden. 
Voor ons is dat nu de eerste maand van 
het jaar. Voor de Romeinen was dat in-
dertijd de elfde maand. 
Janus kijkt als het ware dreigend naar 
de donkere dagen die voorbij zijn, en 
vriendelijk naar de betere tijd die ko-
men zal. En net als Janus zijn wij nog 
steeds geneigd met de jaarwisseling 
wat somber en vaak nogal melancho-
liek terug te kijken naar het jaar dat 
achter ons ligt, om dan meteen opge-
wekt en hoopvol naar het nieuwe jaar 
uit te zien. Het is bijna een automatisme 
van ons om van het afgelopen jaar te 
zeggen dat het me het jaartje wel was 
en dat het komende jaar vast wel beter 
zal worden. 
Waarschijnlijk zal het bij deze jaarwis-
seling net andersom zijn. Het wordt im-
mers 1984 en dat is het jaar dat George 
Orwell als titel aan een boek gaf dat 
een samenleving onder een afschuwe-
lijke tirannie beschrijft. De kans is niet 
alleen vanwege dat boek erg groot dat 
mensen hun vriendelijke gezicht naar 
het verleden richten en hun sombere 
gezicht naar de toekomst. 
Maar waarom eigenlijk? Waarom dat 
verschil in kijken naar het verleden en 
de toekomst? In de grond van de zaak 
weten we immers net zo min wat de 
toekomst gaat brengen als hoe het ver-
leden werkelijk was. Van het verleden 
hebben we alleen een beeld. Dat is op-
gebouwd uit de feiten die we met onze 
zintuigen hebben waargenomen. En 
dat is maar een klein deel van wat er 
allemaal aan feiten is geweest. Door de 
manier waarop we met onze geest die 
waargenomen feiten verwerken, ont-
staat het beeld dat we van het verleden 
hebben. En daaruit konstrueren we ver-
volgens vaak het beeld dat we van de 
toekomst willen hebben. 
Het beeld van het verleden en dat van 
de toekomst zijn niet verborgen in één of 
andere bovennatuurlijke macht. Zij zijn 
door ons zelf gemaakt. En we kunnen ze 
zo somber en zo hoopvol maken als we 
zelf willen. 
Daarom moeten we elkaar geen „ge-
lukkig 1984" ensen, maar wel de bereid-
heid en de moed om ook 1984 zo te bele-
ven dat we er een beeld van kunnen 
maken dat bij kan dragen aan het besef 
dat ons leven zin heeft. En dat met één 
herkenbaar gezicht. 

Johan S. Wijne 
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IK HOU ALLE DINGEN IN M'N 
LEVEN VOL TOT HET ECHT NIET 
MEER KAN 
Iedereen kent haar wel ergens van. Is het niet uit één van de vele televisiestukken waarin ze 
een rol speelde (Armoede, Een Mens van Goede Wil), dan kent men haar wel uit de films 
waarin ze meedeed (Twee vorstinnen en een vorst, An Bloem). Ook kunt u haar een rol hebben 
zien vertolken in één van de vele toneelstukken zoals Dreigrosschenoper en De Midzomer-
nachtsdroom. Zo veelzijdig als ze is in haar keuze van het medium waarin zij akteert, zo 
opvallend eenduidig is zij in de keuze van haar rollen: vaak speelt zij namelijk de oudere 
moeder. Met sukses, want ze is momenteel één van de bekendste aktrices in Nederland en 
staat met haar grote inzet om de haverklap in het licht van de schijnwerpers. 
Momenteel te zien in de bioskoop in de film De Mannetjesmaker, en De Anna, deze maand in de 
Humanist: Kitty Courbois! 

„Vroeger was ik heel erg bang voor al-
les en iedereen. En dat ben ik eigenlijk 
nog steeds, al is het natuurlijk wel min-
der geworden. Dat komt volgens mij 
vooral door het enorme schuldgevoel 
dat me is aangepraat. Het zat - en zit  

nog - als een touw om m'n nek. Dat vind 
ik nou zo slecht van het katholicisme, 
dat ze je zo bang maken. Of beter ge-
zegd: bijgelovig, omdat je van alles en 
nog wat moest doen om straf te ontlo-
pen. En van de andere kant dingen ab- 

soluut niet moest doen omdat anders 
hel en verdoemenis op je zouden 
wachten. 
Jarenlang heb ik gedacht dat iedereen 
me overal en altijd kon zien. Zelfs dode 
mensen die in de hemel waren. God 
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De katholieke kerk is puur theater. 
Die gebaren, die kledij, die hele 
show. Als kind vergaapte ik me 
eraan 
Na het eindexamen aan de Arnhemse toneelschool trad Kitty Courbois in dienst 
van het toneelgezelschap de Nederlandse Comedie. Zij speelde onder andere 
-Rosa" in DE GETATOUEERDE ROOS onder regie van Ko van Dijk, „Polly" in de 
DREIGROSSCHENOPER van Berthold Brecht en „Hermis" in de MIDZOMER-
NACHTSDROOM. In VRIJDAG van Hugo Claus vertolkte ze zowel de dochterrol 
(toneel) als de moederrol (film). Na een kortere verbintenis met De Nieuwe Komedie 
stapte de nu 46-jarige aktrice over naar Toneelgroep Baal waarvan ze lange tijd 
deel uitmaakte. Hier speelde ze in veel produkties, waaronder in BAAL van Brecht, 
KASPAR van Peter Handke en LEEDVERMAAK van Judith Hertzberg. De laatste tijd 
werkt Kitty Courbois in het zogenaamde vrije circuit. Behalve dat zij aan vele 
televisieprodukties meewerkte, speelde ze ook in een 25-tal films. Veel mensen 
kennen haar van de televisieseries EEN MENS VAN GOEDE WIL en ARMOEDE. 
Ruim twee jaar geleden werkte Kitty Courbois mee aan enige produkties van het 
HV-televisieprogramma „Vijf minuten Bedenktijd". De zeer snel gestegen popula-
riteit van de laatste tijd dankt zij vooral aan haar suksesvolle vertolking van rollen 
in de films TWEE VORSTINNEN EN EEN VORST en AN BLOEM. Ook is zij te zien in 
de film DE MANNETJESMAKER van Hans Hylkema die enkele weken geleden in 
première ging. Met de TV-produktie HET WASSENDE WATER (naar het gelijkna-
mige boek van Herman de Man) die de NCRV waarschijnlijk in 1985 zal uitzenden, 
zal dat haar voorlopig in de schijnwerpers houden. 
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wezig! Masturberen durfde ik niet want 
god zou het zien en het was zonde. Het 
klinkt allemaal misschien gek, maar 
het is echt waar. Op m'n 21ste werd ik 
ontmaagd en was meteen zwanger ook. 
M'n moeder had me jarenlang gewaar-
schuwd dat de straf van god me zou 
treffen als ik voor m'n huwelijk zou neu-
ken. Ze had me er enorm bang voor ge-
maakt. En toen deed ik het toch en kon 
ik zelf meemaken dat god me ook inder-
daad strafte. Kun je je iets ergers voor-
stellen? Een vreselijker straf bestond 
toch niet. Jarenlang wist ik dat zoiets 
zou gebeuren en toen gebeurde het god-
verdomme ook. Ik was kapot en ik voel-
de me zo slecht." 

Kerk als theater 
Kitty Courbois is opgegroeid in een zeer 
streng rooms katholiek gezin in Nijme-
gen. Na de opleiding aan de Arnhemse 
toneelschool ruilde ze de provincie in 
voor de grote stad. Ze onttrok zich lang-
zaam en moeizaam aan haar strenge 
opvoeding en de bekrompenheid van 
het strenge katholieke geloof. Maar on-
danks haar omzien in rancune heeft ze 
ook herinneringen aan de kerk met een 
minder traumatisch karakter. 

„De katholieke kerk is puur theater. De 
kerkgangers zijn de toeschouwers. Jam-
mer genoeg had ik dat niet in de gaten. 
Maar het is onbetwistbaar toneel. Mis-
schien ben ik daarom wel aan het to-
neel gegaan. Ik vond het altijd prach-
tig. Die gebaren, die kledij, die hele 
show. Daar vergaapte ik me aan als 
kind. En dat heb ik nog wel. Als ik de 
tonen van een kerkorgel hoor, dan word 
ik erdoor gegrepen. Niet uit een soort 
droefheid, maar gewoon omdat ik het 
prachtige muziek vind. Dat gevoel is 
wel van de laatste jaren. In de tijd dat ik 
me probeerde los te maken van al die 
rotervaringen, dacht ik als ik die mu-
ziek hoorde, krijg toch de kolere. Maar 
nu hou ik ervan. Ik kijk meer van een 
afstand, denk ik. Misschien komt dat 
omdat ik me heb losgemaakt en wat 
vrijer ben geworden. 
Maar daarnaast denk ik ook wel eens 
dat als ik ga sterven ik weer een 
priester aan mijn sterfbed zal vragen. 
Niet zo'n man in zo'n rok, maar een mo-
derne man of vrouw met wie ik goed zou 
kunnen praten. Maar ik blijf toch twee-
slachtig en twijfelachtig in dat opzicht. 
Trouwens dat heb ik i berhaupt wel een 
beetje: ik hou ergens van en toch kan ik 
het haten." 

Eeuwige twijfel 
„Ik twijfel ja. Ik twijfel altijd, hoewel ik 
sommige dingen toch zeker weet. 
Waarom ik dan toch twijfel, weet ik 
niet. Ik heb wel het idee dat ik jarenlang 
niet zelf dingen heb bedacht, maar dat 
anderen dat voor me deden. Ik liet dat 
ook maar zo omdat ik zelf niet durfde. 
Nu, pas op m'n 46ste jaar begin ik over 
bepaalde zaken na te denken en durf ik 
ook nee te zeggen. Maar toch vind ik het 
ook fijn dat een agentschap beslissin-
gen voor me neemt. Zie je, daar heb je 
het alweer: aan de ene kant zelf initia-
tieven nemen en aan de andere kant 
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verleggend, sterk geëngageerd toneel 
zoals „De Lusetaanse Bullebak" en 
„Leedvermaak". Je zou haast denken 
dat ze alles aanpakt en kritiekloos de 
ene rol na de andere speelt. Heeft ze 
voorwaarden of minimumeisen waar-
aan een produktie of een bepaalde rol 
moet voldoen? 
„Nou ja, eigenlijk wel. Er zijn rollen 
waarvan ik nu zeg dat ik ze had moeten 
weigeren. Ik zou ze nu ook niet meer 
doen. Maar ja, minimumeisen. Ik weet 
het eigenlijk niet precies. Het is duide-
lijk dat ik voor een Centrumpartij of een 
EO - en dat is toch ongeveer hetzelfde 
walgelijke gedoe - of voor een verge-
lijkbare organisatie me niet zou inzet- 

ten.  Aan een stuk dat pornografisch is 
zou ik ook niet mee doen. Maar verder 
denk ik dat ik niet zoveel voorwaarden 
stel. Ik heb dan ook heel verschillende 
dingen gedaan. 

Maar heb je zelf een boodschap; vind je 
niet dat je op de een of andere manier 
iets moet „meegeven" aan het publiek? 
„Ja en nee. Bij de theatergroep „Baal" 
was het duidelijk dat het publiek erg 
betrokken was bij het stuk dat je speel-
de. Men wist ook vantevoren dat we iets 
te zeggen hadden. Dat spreekt me altijd 
erg aan. Maar ik vind het goed dat er 
ook andere dingen zijn die weer een 
ander publiek aanspreken. 

Bij de foto's: 
Foto linksboven: Kitty Courbois in de 
televisie-komedie „Twee bedden gele-
den." Foto linksonder: in de televisiese-
rie „Armoede." Foto rechtsboven: Kitty 
Courbois (links) in de film „An Bloem." 
Foto rechtsonder: in het televisiestuk 
„Schoppentroef." Foto's pagina 10: 
links in de film „Vrijdag" en rechts in 
„Zuiderstraat 12". 

stiekem blij zijn dat een ander bij-
springt." 

Altijd de moederrol 
In opvallend veel film- en televisiepro-
dukties speelt Kitty Courbois de rol van 
de moeder. Veel aktrices willen die rol 
liever niet spelen omdat ze dan het idee 
hebben al bijna uitgeteld te zijn. Kitty 
Courbois niet. 
„Ik haat die houding. Ze denken dat als 
je dat soort rollen speelt, je oud bent. 
Dat is bespottelijk. Mij kan het geen reet 
schelen. Ik ben 46 en ik heb iets van: 
waarom niet? Geregeld wordt me ge-
vraagd waarom ik dat soort rollen 
speel. Maar ik speel ze gewoon. Het zijn 
volwaardige rollen en soms zelfs hoofd-
rollen. Ik ben zo oud als ik ben en ik 
speel zo goed als ik kan. Daar gaat het 
om." 

Kleren uittrekken 
Het lijkt er soms op dat jonge aktrices 
pas echte kansen krijgen als ze in films 
eerst al hun kleren uitgetrokken heb-
ben. Monique van de Ven, Sylvia Kristel 
en Renée Soutendijk, zijn enkele voor-
beelden. Kitty Courbois hoort niet in dat 
rijtje thuis. Zij is via het toneel bij de 
film terecht gekomen en had dus al er-
varing als aktrice. Het hoeft van haar 
ook niet. Maar ze heeft er niets op tegen 
als jonge kollega's „met een mooi lijf" 
hun kleren uittrekken. 
„Dat is toch enig? Ik heb het nooit ge-
daan. Maar ik ben dan ook ontzettend 
gefrustreerd opgevoed. Ik trek nooit m'n 
kleren uit. Ja, één keer, dat was in de 
film „Het Debuut", heb ik een naaktscè-
ne gedaan. Maar ik heb er niks op te-
gen. Als je een mooi lichaam hebt en je 
wilt het laten zien, dan moet je dat voor-
al doen." 

Ook als het alleen maar om de sex 
gaat? 
„Ja. Wat maakt dat nou uit? Als ik zo'n 
naaktscène zie in een film, denk ik wel 
eens: had ik maar zo'n lijf. Maar laten 
we eerlijk zijn: een mooi lijf redt het niet 
zonder kwaliteit. Zonder kwaliteit kom 
je er niet." 

Breed skala 
Kitty Courbois heeft in zeer uiteenlo-
pende stukken en films geakteerd. Van 
produkties die sterk doen denken aan 

Kitty Courbois: Pas op m'n Likte 
begin ik over bepaalde zaken na 
te denken en durf ik ook nee te 
zeggen 



Geen droomrol 
Je zou denken dat er voor iedere akteur 
of een aktrice een droomrol is, die hij of 
zij ooit zou willen spelen. Maar niet voor 
Kitty Courbois. 
„Ik ben niet opgevoed met een ideaal of 
droombeelden voor de toekomst. En 
daar komt bij dat ik een beetje een zon-
dagskind ben. Ik heb ook altijd werk 
gehad. Misschien moet je eerst wel ge-
leden hebben voordat je uberhaupt ide-
alen kunt hebben. Maar ik heb altijd 
alles op me af laten komen. Sommige 
mensen nemen me kwalijk dat ik bij-
voorbeeld de Rob de Nijs-show heb ge-
daan of dat ik nu in de vrije produktie 
zit. Want vrije produkties hebben een 
slechte naam, ten onrechte. Zo is het 
stuk dat we nu spelen („Aan het langste 
eind") zeker geen slecht stuk. Maar 
mensen hebben een bepaald beeld van 
je en ze eisen min of meer dat je daar 
maar altijd aan voldoet. Ik vind akteren 
leuk en ik laat me niet voorschrijven 
wat ik moet doen. Ik probeer dat zelf uit 
te maken. Ik ben trouwens van nature al 
overal tegen eigenlijk, vaak zonder dui-
delijke reden. Recalcitrant noemen ze 
dat, geloof ik." 

Waanzinnig veel energie 
In een interview in weekblad „De Tijd" 
zegt Peter Oosthoek, regisseur van de 
film An Bloem, over Kitty Courbois: 
„Kitty? Een tijgerin. In alles. In haar 
vak. In het leven. Ontzettend potent. 
Om zes uur de laatste scène draaien, 
om half zeven met een biefstukje in cel-
lofaanpapier naar de voorstelling in 
Alkmaar of Schiedam, om één uur in 
bed en de volgende morgen om zeven 
uur weer op de set. Zonder één wan-
klank, zonder één huilbui, zonder één 

1 sekonde van onoplettendheid." Ben je 
dat echt? 
„Ja, 't is echt zo. Ik ben heel koncen-
sieus in mijn vak. Hoe slordig ik ook in 
mijn privéleven mag zijn, als ik enthou- 
siast ben dan ben ik ook gemotiveerd en 
werk ik heel hard. Trouwens ook als ik 
voor een produktie minder enthousiast 
ben dan werk ik toch hard en doe m'n 
best. Ik voel me altijd erg verantwoor-
delijk voor wat mensen op de set van me 
verwachten. Ik heb ook een waanzinni-
ge energie. Dat verbaast mensen nog 
wel eens. Ik geloof dat ik anders ben 
dan de mensen vaak denken. Ik hou 
alle dingen in mijn leven vol tot het echt 
niet meer kan. Ik zal nooit in de goot 
gaan liggen. Zo zit ik in elkaar. Ik haat 
mensen die het wel doen, en die het af 
laten weten. Van de andere kant ben ik 
in mijn werk ook onzeker. Als iemand 
zegt dat ik slecht ben dan neem ik dat 
eerder aan dan dat iemand zegt dat ik 
het goed gedaan heb. Gek hè? Maar 
misschien is dat ook wel een gevolg van 
mijn opvoeding waarin je ook niet ze-
kerder van jezelf werd maar ook steeds 
bang en onzeker om wat er komen 
ging." 

Niet feministisch 
Kitty Courbois noemt zich bepaald niet  

feministisch. En in radikaal feministi-
sche opvattingen kan ze zich helemaal 
niet vinden. Ze vertelt dat een feministi-
sche fotografe van het blad Serpentine 
haar ergernis eens heeft opgewekt toen 
deze verklaarde dat ze het zo spijtig 
vond dat ze twee zoontjes had. Aan dit 
soort uitspraken kan ze zich mateloos 
ergeren. De bewuste fotografe werd 
door de aktrice de deur uitgezet. 
„Ja zoiets gaat me tever. Goed. Ik ben 
geen feministe en heb ook weinig be-
grip voor hun opvattingen. Maar bij-
voorbeeld bij ongelijkheid in werk en 
beloning tussen mannen en vrouwen is 
het goed dat ervoor wordt geknokt. 
Maar die vreemde ideeën over mannen 
die bij vele feministen leven, daar heb 
ik niets mee van doen. 
Misschien komt dat ook wel een beetje 
omdat ik als vrouw nooit in een verdom-
hoekje ben getrapt. Ik heb niet zo dat 
strijdvaardige gevoel. Ik heb van natu-
re een houding van opkomen voor jezelf 
en heb daar ook geen bewustwordings-
proces voor door hoeven maken. Vanaf 
het begin heb ik me in de filmwereld 
zelf moeten behelpen en verdedigen. Ik 
ben ook nooit afhankelijk geweest van 
een man. Een ander punt is dat ik niet zo 
houd van de normen en de omgangsvor-
men die door het feminisme worden ge-
propageerd. Ik ben een vrouw en dus 
anders dan een man. En ik ben roman-
tisch en ik hou ervan om door een man 
gevraagd te worden om te dansen bij-
voorbeeld. Dat is mijn leven en zo wil ik 
't ook." 

Paul Custers en Ans Sillen 

Maar is het denkbaar dat je je pensioen-
gerechtigde leeftijd haalt met een rol 
hier en een rolletje daar, zonder dat je 
verder iets speciaals ambieert en pro-
beert te realiseren? 
„Nee, als je het zo stelt niet. Ik wil wel 
degelijk graag nog bepaalde dingen 
doen. Zo wil ik over een tijdje toch wel 
weer terug naar het geënganggeerd to-
neel zoals Baal dat bracht bijvoorbeeld. 
En ik zou graag in een stuk van Tsjechov 
willen spelen. Ook wil ik nog eens in 
een klein alternatief gezelschap onbe-
kende stukken spelen die je door kwali-
teit voor het voetlicht kunt brengen." 
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NS ZELFDODING 
Niemand ontkomt in het leven aan momenten van grote geestelijke nood. Toch zullen de 
meeste mensen op eigen kracht na kortere of langere tijd weer een vorm vinden om verder te 
leven. Sommige mensen hebben die veerkracht niet meer. Het lijden lijkt dan nog maar op één 
manier te stoppen: door uit het leven te stappen. Die stap kan dan als verlossing worden 
gezien, een betrekkelijk m ment van „welbevinden°' na een leven van kommer en kwel. Maar 
omdat deze oplossing tegelijk het definitieve einde van het leven betekent, is het wel een heel 
bittere uitweg. 
Ziehier in een notedop de situatie waarmee je bij zelfdoding te maken kunt krijgen. Het 
Humanistisch Verbond organiseerde de laatste jaren een omvangrijk projekt rondom het 
verschijnsel zelfdoding. De nadruk lag daarbij op hulpverlening en publiciteit. Toen vijf jaar 
geleden met het projekt werd begonnen, was het taboe rond zelfdoding nog enorm groot. Dat 
lijkt nu wat verminderd. Drie jaar lang werd het projekt begeleid door Hildegard Wassenaar. 
Zij bundelde haar ervaringen in een skriptie waarmee ze onlangs afstudeerde aan het Huma-
nistisch Opleidings Instituut (1=l0I). 
Het zelfdodingsprojekt is nu bijna afgesloten en zal ter diskussie staan op het Socrates 
symposium van 10 januari. Ter inleiding van deze avond - waarover elders méér - maakte Bert 
Boelaars een samenvatting van de skriptie en tevens blikt hij kort terug op het verloop van dit 
omvangrijke HIV-projekt. 
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Voor ieder mens kan de term „dood" 
een verschillende inhoud en betekenis 
hebben: obsessie, troost, rust, voltooi-
ing, zwart gat, niets, de enge poort, het 
eeuwige leven, natuurlijke begrenzing, 
of de enige zekerheid. Hoezeer de dood 
ons ook kan bezighouden en vervullen 
van afschuw of verlangen, de huiver 
voor de dood blijft aanwezig. Slechts in 
een enkele situatie kan het leven zo to-
taal onleefbaar ondragelijk zijn, dat al-
le schroom, alle angst voor de dood 
wegvalt en een mens 41 zijn krachten 
mobiliseert om het leven te beëindigen, 
vaak na veelvuldige pogingen hiertoe. 

landacht voor jezelf 
Waarom komt iemand zover dat hij of zij 
zelfdoding wil plegen? Zijn daar alge-
mene oorzaken voor aan te wijzen? 
Wanneer bereikt iemand de grens van 
het leefbare? Heeft iemand het recht om 
het eigen leven te beëindigen en moet 
zo iemand dat alléén doen? Wat kan 
een hulpverlener doen, als het eenmaal 
zover is gekomen en vooral ook: daar-
vóór? 
„Mijn ervaringen", schrijft Hildegard 
Wassenaar in haar skriptie, „doen mij 

In 1979 nam het hoofdbestuur een voor-
lopig standpunt over zelfdoding in met 
de volgende strekking: „Een mens moet 
niet onwaardig sterven, maar hoeft ook 
niet onwaardig verder te leven. Zonder 
bij de afweging hiervan de medemens 
te kunnen missen, legt ieders recht op 
zelfbestemming uiteindelijk het beslis-
sende gewicht in de schaal. Om een 
eind te maken aan de mensonwaardige 
omstandigheden waaronder talloze 
zelfdodingen plaatsvinden of voorko-
men worden, is mentaliteitsverande-
ring noodzakelijk. Hiertoe is een brede 
en openlijke diskussie voorwaarde, om-
dat voortdurend zwijgen een bescha-
mende realiteit toedekt, in stand houdt 
en in feite zelfs bevordert. Teneinde 
verantwoorde hulpverlening mogelijk 
te maken en - met de nodige voorzorgen 
omgeven - eventueel middelen ver-
krijgbaar te stellen om zelfdoding op 
respektabele wijze uit te voeren, is 
wetswijziging dringend gewenst." 
Er werd een projektgroep ingesteld om 
de problematiek verder te bestuderen 
en de maatschappelijke diskussie op 
gang te brengen, waarbij voor de hulp- 

veronderstellen, dat er bij suïcidale 
mensen grote tekorten zijn geweest in 
het vermogen en de gelegenheid zich 
op zichzelf te richten." Noem het identi-
teit, of een positief zelfbeeld. Aandacht 
aan jezelf kunnen geven, omdat je jezelf 
de moeite waard vindt. Niet kritiekloos 
of verwaand, maar wel vanuit een be-
sef dat je wat voorstelt: Ik ben iemand. 
Immers, waarom zou je leven als je 
„niemand" bent? 

De opvoeding is in dit verband van 
groot belang, vindt Hildegard Wasse-
naar. „Er vanuit gaande dat het funda-
mentele, onontkoombare levensdoel 
van ieder mens de zelfverwerkelijking 
is en het verkennen en duidelijk maken 
van zijn in aanleg aanwezige mogelijk- 
heden, vloeit daar noodzakelijkerwijs 
dit uit voort: een kind kan zich pas wer- 
kelijk ontplooien in een omgeving die 
zoveel mogelijk voorwaarden biedt om 
tot het eigen wezen te komen." 

Opvoeding als begin 
Een goed humanistisch uitgangspunt is 
het recht van ieder mens over het eigen 
leven te beschikken. Kortom: princi- 

verlening bijzondere aandacht zou zijn. 
De Algemene Loterij Nederland kwam 
met geld over de brug en reeds in 1980 
konden twee konferentiedagen voor 
geestelijk raadslieden worden gehou-
den, gevolgd door een tweedaags sym-
posium in december. In 1981 spitste het 
projekt zich toe op training van hulpver-
leners die na radio- en tv-uitzendingen 
met een groot aantal vragen gekonfron-
teerd zouden worden. Die uitzendingen 
werden in het najaar uitgezonden en 
leverden een stroom van reakties op. 
Enkele tientallen mensen kwamen ver-
volgens in aanmerking voor langdurige 
begeleiding. 
De kotirdinatie van het projekt berustte 
aanvankelijk bij Sacha Wijner, later bij 
Hildegard Wassenaar. De opvang naar 
aanleiding van de uitzendingen is na-
genoeg afgerond. De verzoeken om bij-
dragen aan de verdere maatschappelij-
ke diskussie blijven toestromen en 
soms ook nog nieuwe hulpvragen. Door 
het projekt heeft het Humanistisch Ver-
bond een duidelijk image gekregen 
voor mensen die op welke wijze ook be-
trokken zijn bij zelfdoding. 

piele vrijheid van keuze, en eventueel 
dus ook keuze voor de dood. Maar hoe 
vrij is de keuze? Werken de omstandig-
heden eraan mee dat iemand ook wer-
kelijk eraan toe komt te kiezen in het 
leven? Daartoe moet het allereerst mo-
gelijk zijn dat iemand zich kan ontwik-
kelen tot een „vrij" mens. Dat begint bij 
de opvoeding. 
Hildegard Wassenaar: „Onnadenkend 
zijn we vaak bezig het „eigene" van een 
kind te kraken als we ons ergeren. Voor-
al bij kinderen die nog zeer afhankelijk 
van ons zijn, werkt dit feilloos. Wie zich 
voortdurend moet aanpassen aan de 
waarden en normen van het doorsnee 
gezin komt in een keurslijf terecht, dat 
veel jongeren vroeg of laat opbreekt." 
Een probleem voor veel opvoeders is 
dat zij het kind niet kunnen zien als een 
volwaardig mens, weliswaar jong 
maar met zoals ieder mens het recht op 
een eigen groeiproces en een eigen 
identiteit. De beroemde Poolse arts Ja-
nusz Korczak wees er al op, dat kinde-
ren te vaak worden gezien als toekom-
stige mensen: „Dus worden ze pas men-
sen, dus is het net alsof ze er nog niet 
zijn." Maar het kind is er, voelt, denkt, 
speelt en werkt nu! Enigszins idyllisch 
verwoordde hij het aldus: „Is een ap-
pelbloesem niet evenveel waard als 
een rijpe appel?" Toch is „kind" vaak 
een scheldwoord en veel kinderen ha-
ten hun kinderjaren; zij verstikken door 
een opvoeding die de kindertijd in feite 
als minderwaardig beschouwt. 

Geluk en lijden beide zien 
Het leven doet zich af en toe als chaos 
aan ons voor en het gaat niet aan dit te 
ontkennen. We proberen ordening te 
ontdekken, zoeken en beleven soms 
momenten van geluk. Wezenlijk is dat 
je tegelijk je ogen niet sluit voor het 
lijden, de ellende. Wie dát kan, is toe-
gerust voor de uitdagingen die het vaak 
zo absurd lijkende leven ons stelt. 
„Verreweg de meeste hulpvragers heb-
ben het idee, dat er een systeem bestaat 
om je geluk te veroveren en veilig te 
stellen, maar dat ze wat betreft de ken-
nis van dat systeem niet in de prijzen 
zijn gevallen", aldus Hildegard Wasse-
naar. Vooral in dit opzicht werkt een 
dwingende opvoeding, gericht op het 
„ideaal" van de aangepaste door-
sneemens, fnuikend. „Een kind dat het 
geluk heeft opvoeders te ontmoeten die 
het zelfvertrouwen stimuleren en niet 
alle risiko's trachten weg te houden, zal 
in voorkomende moeilijke situaties niet 
alle grond onder de voeten verliezen, 
aksepterend kunnen zijn ten aanzien 
van de eigen emoties en een zeker ver-
trouwen in zichzelf meedragen." 
Zo komt een belangrijke konklusie tot 
stand: „Niet de zwaarte van de omstan-
digheden is doorslaggevend, maar het 
vermogen dergelijke omstandigheden 
te plaatsen en het hoofd te bieden." 
Toegerust zijn voor een uitdaging, hoe 
zwaar ook, zal altijd het gevoel van 
eigenwaarde bevestigen en vergroten. 
Je kunt de absurditeit van het leven be-
ter aan. Het uitsluitend gericht zijn op 
„geluk zoeken" kan plaatsmaken voor 
een meer genuanceerde situatie, waar-
in naast geluk het lijden - dat er ge-
woon is - wordt gezien. 

Alleen door betrokkenheid te tonen, 
kan vertrouwen ontstaan dat nodig 
is om de krisis effektief te lijf te 
gaan 

Achtergrond HII-projekt Zelfdoding 
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Betekenis mede-lijden 
Wie de ogen sluit voor het lijden van de 
wereld, ontkent volgens Hildegard 
Wassenaar het meest menselijke ver-
mogen, namelijk dat van het medelij-
den. Wie wél het lijden kan zien, kan 
het erkennen en herkennen in de ons 
omringenden. Het wordt mogelijk lijden 
te beleven, mee te lijden en daar een 
aktieve opstelling in te kiezen. „Er is 
helaas een grote devaluatie van het be-
grip medelijden, konstateert Hildegard 
Wassenaar in haar skriptie. „Medelij-
den, samen met een zo zuiver mogelijk 
inschatten van de behoeften van de an-
der en het daar ook uiting aan kunnen 
geven, is als „balsem voor de ziel." Me-
delijden in de zuiverste betekenis wordt 
niet gevoed door de illusie dat met met 
een aantal handelingen het lijden van 
de ander kan opheffen en daarmee 
voorgoed uitbannen. Integendeel, het 
mede-opheffen van iemands lijden 
maakt je als het ware klaar en toegerust 
voor een nieuwe, nog onbekende te-
genslag. En ook dat, of vooral dat, is 
leven." 

Verbondenheid en vrijheid 
Sámen ervaren dat het leven een moei-
tevol bestaan is maakt hechte verbon-
denheid tussen mensen mogelijk en dat 
is van groot belang, juist als de moeilij-
ke momenten daar zijn. 
Individuele vrijheid, zelf beschikking 
en zelfontplooiing staan hoog aange-
schreven bij humanisten. Het lijkt erop 
dat dan sterk de nadruk wordt gelegd 
op het individu. Hoe waardevol die per-
soonlijke vrijheid mag zijn, zij kan niet 
echt tot ontwikkeling komen als daar 
geen verbondenheid aan vooraf gaat. 
Niet zozeer omdat we praktisch gezien 
zonder anderen moeilijk zouden kun-
nen leven, maar vooral omdat alleen in 
onderlinge verbondenheid de mens als 
uniek individu tot recht kan komen. Een 

gevoel van eigenwaarde kun je immers 
nooit alléén aan jezelf ontlenen, erken-
ning door anderen maakt daar deel van 
uit. 
Wie deze waardering niet kent, mist de 
wezenlijke ervaring van menselijk kon-
takt. Een wie vervolgens de laatste stap 
durft te zetten, sluit zich definitief af 
voor dat kontakt. Erkenning is dan on-
mogelijk geworden of men probeert ten-
minste nog een stukje erkenning te krij-
gen voor het geleden leed door er - dui-
delijk voor de omgeving - zelf een einde 
aan te maken. Dat is bitter voor de man 
of vrouw die uit het leven stapt, maar 
ook voor degenen die „achterblijven". 
Het geeft hen een gevoel van grote 
machteloosheid. „Het doet pijn", aldus 
Wassenaar, „te ervaren dat het voor 
onze naaste niet altijd het hoogste goed 
is om in onze nabijheid te verkeren of 
ons te steunen in onze moeitevolle 
strijd. Het krenkt onze gevoelens als we 
moeten ervaren dat we bij de ander te 
weinig gewicht in de schaal leggen. De 
doden benijden we om de terugkeer 
naar het verloren paradijs en de lange 
reis die we zelf nog te gaan hebben. We 
huilen niet om de doden, wij huilen om 
onszelf." 

Dilemma hulpverlener 
Ook voor veel hulpverleners is zelfdo-
ding als bewuste beslissing moeilijk te 
aanvaarden. Zij voelen zich dan tekort-
schieten. Daarom stellen zij vaak alles 
in het werk om toch vooral voor zichzelf 
het gevoel over te houden „al wat mo-
gelijk was gedaan te hebben." 
Hulpverleners die zelfdoding wél kun-
nen aksepteren komen voor een nieuw 
dilemma te staan. Als zij konsekwent 
zijn, zijn ze ook bereid om middelen te 
verschaffen en het sterven te begelei-
den. Hildegard Wassenaar stelt vast 
dat deze hulpverleners voor de hulpvra-
ger een extra impuls kunnen vormen 
om tot de definitieve stap te komen. Het 
dilemma spitst zich toe op het punt van 

de „zorgvuldige overweging". Het is 
heel moeilijk helder te krijgen of 
iemand echt dood wil. Iedereen immers 
wil zich weleens aan het leven onttrek-
ken en voorzover dat een tijdelijk karak-
ter heeft, is dat geaksepteerd. Denk aan 
het veelvuldig gebruik van alkohol en 
nikotine, veel eten, fanatieke hobbies 
enz. In zekere zin wordt dit „vluchtge-
drag" zelfs aanvaard - het verschaft 
veel mensen de mogelijkheid om verder 
te kunnen leven. 
Zolang er leven is, is er hoop. Vanuit de 
levende bezien blijft altijd hoop be-
staan dat het ooit nog eens goed kan 
komen. Bij zelfdoding geeft iemand die 
hoop op en maakt door het definitieve 
karakter van de daad het onmogelijk 
om de situatie ooit nog ten gunste te 
doen keren. 

Verbondenheid in de praktijk 
Wat heb je als hulpverlener - en met 
name als humanistisch geestelijk ver-
zorger - te bieden aan mensen die geen 
moed meer hebben? Een praktijkvoor-
beeld, vermeld in de skriptie van Hilde-
gard Wassenaar, toont het probleem in 
zijn volle omvang: 

Maurice komt bij mij naar aanleiding 
van een televisieprogramma over zelf-
doding, met een duidelijke vraag om 
middelen. Hij is erg geëmotioneerd 
door de uitzending en vertelt mij reeds 
verschillende suïcide-pogingen onder-
nomen te hebben. Maurice is geboren 
in een middelgroot dorp in Limburg en 
rooms-katholiek opgevoed. Hij was de 
oudste in een gezin met vijf kinderen en 
aanvankelijk de lieveling van zijn ou-
ders wegens zijn voorbeeldig gedrag 
als oudste zoon. Hij was behulpzaam en 
vond het fijn om met de kleintjes in het 
gezin op te trekken en nam op die ma-
nierzijn moeder veel werk uit handen. 
Maurice had een goed verstand, kon 
prachtig zingen en was graag verder 
gegaan in de muziek, zoals hij dat uit-
drukte. Zijn vader was emotioneel af-
standelijk, met dien verstande dat hij 
ongeveer een keer per week een gewel-
dige driftbui kreeg. Zijn vrouw trachtte 
hen dan met vriendelijke overredings-
kracht te kalmeren en brak als dat niet 
lukte in tranen uit. De vader van Mauri-
ce liep dan weg en de kinderen spraken 
niet over het gebeurde. Enkele uren la-
ter kwam vader thuis en maakte excu-
ses naar zijn vrouw. 
Maurice moest naar de school voor de 
detailhandel, zijn ouders hadden een 
winkel en vanzelfsprekend werd aan-
genomen dat Maurice de winkel later 
zou voortzetten en uitbreiden. 
In de pubertijd wordt hij extreem lastig 
in zijn gedrag, is uiterst emotioneel en 
niet gemotiveerd voor school. Een jaar 
of twee later heeft hij een onschuldige 
seksuele ervaring met een oudere jon-
gen. Hij durft hier thuis niets over te 
zeggen, maar verandert van lastig in 
teruggetrokken. Hij tobt over de vraag 
of hij homo is en krijgt gedachten aan 
„weg willen". 
Op achttienjarige leeftijd wordt hij op-
genomen in een psychiatrische inrich-
ting nadat hij de winkel van zijn ouders 
in brand trachtte te steken, en vervol- 
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Op 10 januari 
Symposium 
over zelfdoding 
Het Socrates Symposium van dinsdag 
10 januari heeft als thema zelfdoding. 
Er is een breed, deskundig forum sa-
mengesteld, dat aan de hand van stel-
lingen zal diskussiëren over de moge-
lijkheden van hulpverlenen, de ethiek 
die in het geding is, de rol van de opvoe-
ding, de grenzen van de wet en vele 
andere zaken. De avond wordt ingeleid 
met een terugblik op het projekt door 
Hildegard Wassenaar. In het forum 
hebben naast haar zitting: Dr F. van 
Ree, Dr H. Kuitent, Mr A. J. Heerma van 
Voss, Johanna Fortuin en Edith Nagel. 
Diskussieleider is Bert Boelaars. 
Plaats: Grote zaal Erasmushuis, Oud-
kerkhof 11, Utrecht, aanvang: 20 uur. 
Toegang gratis 

De skriptie van Hildegard Wassenaar 
over zelfdoding is helaas niet te koop; 
wel kan het worden ingezien in de lees-
zaal/bibliotheek van het Humanistisch 
Opleidings Instituur, Van Asch van 
Wijckskade 28-30, 3512 VS Utrecht, 030 -
312674. 

gens in overspannen toestand was 
weggelopen. 
Maurice is nu vijfentwintig en heeft di-
verse opnames achter de rug, waarbij 
hij in twee gevallen een ernstige po-
ging tot zelfdoding heeft ondernomen. 

Nogmaals de vraag: wat kan geestelij-
ke verzorging hier betekenen? Hilde-
gard Wassenaar: „Het levensbeschou-
welijk denken over leven en dood ver-
schilde aanmerkelijk van het mijne en 
het levensverhaal bood weinig aankno-
pingspunten om de zelfakseptatie te 
vergroten. Het scheen mij een wrange 
grap of een therapeutische truc om zijn 
goede gedrag als jong kind op te heme-
len. Het enige wat ik kon doen was een 
strikte eerlijkheid betrachten en zo hel-
der mogelijk benoemen wat ik van hem 
begreep, waar ik met hem mee kon voe-
len en zijn beleving van de situatie be-
vestigen. 
Dit lijkt misschien vanzelfsprekend, 
maar ik heb ervaren dat het soms ver-
leidelijk is in het aangezicht van „de 
keuze voor de dood" met de hulpvrager 
over de gerechtvaardigheid van zijn ge-
voelens te gaan strijden. Zoiets wordt 
gegarandeerd een uitputtingsslag, 

waarbij de hulpvrager vaak nog suïci-
daler wordt dan voorheen. Hij moet zijn 
laatste restje energie (die toch al zo uit-
geput is door het lijden) aanwenden om 
de autonomie van zijn gevoelens te be-
vechten! Op het gevaar af dat ik zou 
miskleunen en hem opnieuw het gevoel 
zou geven dat niemand hem begreep en 
hij dus veroordeeld was tot isolement, 
heb ik geprobeerd mijn begaan-zijn met 
zijn innerlijke strijd te tonen en met hem 
te praten over de betekenis van lijden 
en opstand. Aan de orde kwamen onder 
meer de gedachten over leven en dood. 
Wat zag hij als de zin en zinloosheid 
van zijn leven. ( . . .) 
Langzamerhand werd hem duidelijk 
dat, hoe goed bedoeld ook, er geen 
plaats voor hem was geweest bij zijn 
ouders. Geen plaats voor het kind dat 
hij werkelijk was. Hij begon te beseffen 
dat hij tot de konklusie was gekomen 
dat er dus op de wereld geen plaats 
voor hem was, dat hij geen recht van 
bestaan had. In die fase van de begelei- 
ding verdween de (tot dan toe dwingen- 
de) vraag om middelen. Toen ik hem 
vroeg of hij mij een paar mensen zou 
kunnen noemen die volgens hem geen 
recht van bestaan hadden en dus maar 

moesten sterven, kon Maurice niemand 
noemen die hij dat zou toewensen. Hij 
dacht na over het bijzonder negatieve 
zelfbeeld en de absolute oplossing die 
hij daarvoor bedacht had. ( . . .). 
Een aanvankelijk tot mislukken ge-
doemd kontakt, waarbij de vraag om 
middelen niet direkt gehonoreerd kon 
worden en de levensbeschouwelijke 
achtergrond ingrijpend verschilde, kon 
toch de voorwaarde worden voor een 
wending in het leven van iemand. De 
mogelijkheid vrijuit over zijn suicidale 
verlangens te kunnen spreken gaven 
hem een vertrouwensbasis waardoor 
meer aan de orde kon komen." 

Betrokkenheid van 
hulpverlener onmisbaar 
Verbondenheid was in dit voorbeeld 
niet zomaar een waarde, maar zelfs de 
basis om echt hulp te kunnen geven. De 
term „mede-lijden" is hier op zijn 
plaats. Niet als een impulsief zielig vin-
den, maar mee-lijden vanuit een gron-
dig doordachte houding van hechte ver-
bondenheid met een jongen die de 
moed had opgegeven. 
De centrale vraag die elke hulpverlener 
zich moet stellen, is volgens Hildegard 
Wassenaar: Welke dwingende behoef-
te ligt ten grondslag aan een beroeps-
keuze waarbij iemand zich veroodeelt 
de hele dag kommer, kwel en alle vari-
anten van lijden aan te horen? Het geeft 
velen een positief gevoel om te kunnen 
helpen, daar hoef je geen hulpverlener 
voor te zijn. Maar als je ertoe overgaat 
om beroepshalve mensen te helpen die 
je niet kent, hoe ideëel kunnen dán nog 
je motieven zijn? Of moet je je juist aan 

Wie de ogen sluit voor het lijden 
van de wereld, ontkent het meest 
menselijke vermogen: het mede- 
lijden 

AM111.1~. 
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dat idealisme onttrekken en vaardighe-
den ontwikkelen om zo geprogram-
meerd mogelijk hulp te kunnen bieden? 
Sommigen zweren bij die aanpak om-
wille van zelfbehoud en het eigen privé-
leven. 
Nee, zegt Hildegard Wassenaar, wan-
neer er geen wezenlijke betrokkenheid 
is, kun je het wel vergeten. Natuurlijk 
moet je met vaardigheden zijn toege-
rust om verantwoord hulp te kunnen ge-
ven. Maar een hulpvrager heeft meest-
al een heel goede antenne voor de be-
doelingen van de hulpverlener. Dat be-
tekent dat je als hulpverlener niet ieder-
één kunt helpen en dat moet je ook aan-
vaarden. Wanneer iemand niet het ge-
voel krijgt een werkelijke „verstaan-
der" te hebben gevonden, een begrip-
volle ander, dan is het kontakt ge-
doemd te mislukken en zinkt zo iemand 
de moed meestal nog verder in de 
schoenen. Als professionele hulpverle-
ner moet je dus heel goed nagaan waar 
je op uit bent en waar je mogelijkheden 
en onmogelijkheden liggen. 
Verbondenheid is in de skriptie van Hil-
degard Wassenaar dus een sleutel-
woord. Dat leidt tot voorzichtig en res-
pekterend omgaan met mensen die in 
opperste wanhoop bij de hulpverlener 
aankloppen. Alleen door betrokken-
heid te tonen, als je die ook werkelijk 
voelt naar de hulpvrager toe, kan ver-
trouwen ontstaan dat nodig is om de 
krisis effektief te lijf te kunnen. Waar 
dat op uitkomt, blijft altijd onzeker. Vast 
staat wel dat de hulpvrager tot een be-
slissing kan komen, gebaseerd op zorg-
vuldige afweging van alternatieven. 

Drie jaar lang heeft Hildegard Wasse-
naar zowel theoretisch als praktisch te 
maken gehad met de hulpverlening 
aan mensen die zelfdoding overwogen. 
Haar konklusie is duidelijk: geestelijke 
verzorging, gebaseerd op humanisti-
sche grondslag kan niet bestaan zonder 
verbondenheid als uitgangspunt. Van-
uit die verbondenheid staat het vergro-
ten van de keuzemogelijkheden daarbij 
als doel voor ogen. Een waarlijk huma-
nistisch perspektief.  . 

Bert Boelaars 

Verder lezen 
H. Kuitert, Suïcide: wat is er tegen?, 
Uitg. Ten Have. Prijs J.  19,50 R. Diekstra 
e.a., De zelfgekozen dood; de proble-
matiek en de hulpverlening, Uitg. Am-
bo. Prijs f 29,50 
V. Hendriks e.a., Zelfdoding en ver-
liesverwerking; ervaringen van nabe-
staanden, Uitg. Anthos. Prijs f 19,75 
A. Nieuwland e.d., Humanistische vi-
sies op zelfdoding, in: Rekenschap, juni 
1979, nog verkrijgbaar door storting van 

8,50 op giro 582293 t.n.v. Stichting So-
crates te Utrecht, onder vermelding van 
„juni '79" 
De tekst van twee recente IKON-tv pro-
gramma's over zelfdoding (met o.a. Kui-
tert en Wassenaar) is verkrijgbaar door 
storting van f 5,- op giro 606000 t.n.v. 
IKON te Hilversum, onder vermelding 
van „gesprek Kuitert e.a." 
Als de dood, brochure over rouwverwer-
king. Uitg. Stichting Korrelatie, Ma-
liebaan 113, Utrecht, tel. 030 - 331335 

Heeft u de NV-kalender al in huis? 
Als u 'm al thuis heeft, wordt het nu langzamerhand tijd de kalender op te 
hangen. Heeft u 'm nog niet, dan is ie nog te bestellen. Voor 5 gulden heeft 
u dan het ganse jaar 1984 een cartoon aan de muur. 
Het is een bonte stoet van variaties op een thema geworden, elke maand 
eentje en elke keer weer geheel anders. Twaalf maanden lang. De ene 
maand zult u met deze kalender een hoopvol teken aan de muur hebben 
hangen, de maand erna wordt u op het andere been gezet. Zo kunt u in 
november 1984 dertig dagen lang het moment meemaken dat een militair 
op de fatale knop zal gaan zitten. Daarentegen zwaait in juli een olijke 
hond u toe en neemt de hele maand de tijd om u aan het verstand te 
brengen dat u van hem nog iets kunt leren als het gaat om het besteden 
van vrije tijd. Een baby met een warencode op z'n bil, een vredesduif die 
zich op de helm van een soldaat nestelt. Weet u zeker dat het allemaal 
onmogelijk is? 
En zo is er elke maand wel iets om op u in te laten werken, als vingerwij-
zing, sneer, kattebelletje of gewoon een tekening die blijft verbazen. En 
wie weet wat u er zelf nog allemaal uithaalt. Immers, het onmogelijke is 
mogelijk. Behalve de twaalf cartoons bevat de kalender ook nog een heel 
aardig verhaal over een vleesgeworden (dus echt bestaand hebbende) 
cartoonfiguur. Kunsthistoricus Hans Mulder, die eerder de inleiding ver-
zorgde voor het boekje „Twaalf cartoonisten", schreef speciaal voor deze 
kalender dit korte verhaal met de titel „Het hoofd op de maan". De kalen-
der kost f 5,- en is verkrijgbaart in de boekhandel. Bestellen door overma-
ken van f 6,60. op giro 221290 t.n.v. uitgeverij De Toorts in Haarlem o.v.v. 
„HV-kalender 1984" 
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Brinkgreven maakt samen met het St. Elisabethsgast-
huis deel uit van de Stichting "Het St. Elisabethsgast-
huis". Het is een middelgroot psychiatrisch ziekenhuis 
met 480 plaatsen. Binnen de ziekenhuizen wordt 
gewerkt aan een plan van vervangende nieuwbouw, 
waarvan de tweede fase binnenkort wordt voltooid. 
De stad Deventer, landelijk doch centraal gelegen, 
biedt ruime mogelijkheden op het gebied van wonen, 
onderwijs, cultuur en recreatie. 

Wij zoeken contact met gegadigden voor de functie van 

humanistisch geestelijk 
raadsvrouw/man 
voor 4 uur per week 

Van de kandidaat wordt verwacht, in samenwerking met de 
reeds in onze ziekenhuizen werkzame geestelijke 
verzorgers, een bijdrage te leveren aan de geestelijke 
verzorging van patiënten en bewoners. 
Deze functie kan eventueel gecombineerd worden met een 
aanstelling voor een zelfde aantal uren in het verpleeghuis 
"P.W. Janssen Ziekenhuis" te Almen. 

Vereisten: 
— diploma van het Humanistisch Opleidings Instituut 
— ervaring in een soortgelijke functie strekt tot 

aanbeveling. 

De arbeidsvoorwaarden zijn zoals bij de overheid 
gebruikelijk. 

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de 
heer J. Koehoorn, verpleegkundig adjunct-directeur, of met 
mevrouw M. Knaap, pastoraal werkster, of 
ds. A. van Buuren. Allen zijn telefonisch bereikbaar 
onder nummer 05700-20636. 

 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de heer 
D.J.C.M. de Kort, coordinator personeelszaken van 
ondergenoemd ziekenhuis, Postbus 5003, 
7400 GC Deventer. 

psgc -ak sch zijekenhuijs 	83-10 
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1 
	 liè ifoombom als godheid 

De engelsman Jacob Bronowski verwierf internationaal grote bekendheid met zijn televi-
sieserie The Ascent of Man (De mens in wording). Sinds zijn dood in 1974 zendt de BBC 
jaarlijks een lezing uit over onderwerpen die verwant zijn aan zijn werk en denken. De derde 
lezing in deze serie werd gehouden door de Britse gedragspsycholoog Nicholas Humphrey, 
en werd op 4 november 1983 onder de titel „De atoombom als godheid" uitgezonden door de 
televisiedienst van het HV. 

Humphrey vraagt zich af waarom mensen niet massaal tegen de kernbewapening proteste-
ren. Waarom blijven toch nog zoveel mensen zwijgen? Humphrey probeert in zijn lezing 
hierop een antwoord te geven. Onbegrip, schaamte, hulpeloosheid spelen een rol en zelfs 
bewondering voor de schoonheid en kracht van de bom. Nicholas Humphrey stelt hier de 
kracht van de openbare diskussie en de openbare woede tegenover. Zwijgen is de echte 
misdaad. Men moet razen, te keer gaan tegen het sterven van het licht. 
De belangstelling voor de tekst van de op de televisie uitgezonden lezing was zeer groot. 
Reden voor de redaktie om deze tekst integraal in de „Humanist" af te drukken. 



De atoombom als godheid 
In november 1945 ging Bronowski met een Engelse delega-
tie naar de Japanse stad Nagasaki. 
In augustus 1945 hadden Truman en Churchill opdracht 
gegeven een atoombom op Nagasaki te gooien. Dat 
gebeurde op 9 augustus. 70.000 mensen kwamen om. In 
Hirosjima waren drie dagen daarvoor 140.000 mensen 
omgekomen. In het centrum van de steden werden negen 
van de tien mensen gedood. En negen van de tien derárvan 
waren geen militairen maar kinderen, moeders, bejaarde 
mannen en vrouwen. 
Toen Bronowski tussen de ruïnes van Nagasaki liep, kon 
hij de omvang van de ramp niet bevatten. Hij was niet 
gauw om woorden verlegen, maar nu wel. Zoals hij zelf 
zegt: Het was een universeel moment. De beschaving in 
konfrontatie met haar eigen gevolgen. 
Er was veel gebeurd tussen 1939 en 1945. Maar er is nog 
veel meer gebeurd tussen 1945 en 1981. Er zijn nu niet twee 
kernwapens klaar voor gebruik, maar vijftigduizend. Een 
eenvoudige vraag: Waarom? Waarom zijn we net lemmin-
gen (knaagdieren, onderling zeer onverdraagzaam, 
ondernemen in tijden van overbevolking massale trek-
tochten waarbij vele dieren omkomen, red.). Waarom 
laten we het gebeuren? Lord Mountbatten heeft gezegd: 
Hoe kunnen we lijdzaam toezien hoe onze wereld wordt 
vernietigd? In dezelfde rede zei hij: De wapenwedloop 
toont aan dat we ons regelrecht in een afgrond storten. 
Degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn moeten toch 
tot bezinning komen en op de rem trappen! Maar nee. Ik 
vraag me af hoe dat antwoord nee kan zijn. 
Er zullen wel redenen zijn, zoals militaire noodzaak, eko-
nomische konkurrentie of koude oorlog-politiek. Maar 
waar het mij als psycholoog om gaat zijn de gevoelens, de 
ideeën en motieven van individuen. Een lemming wordt 
niet gedwongen door krachten van buiten. Hij rent op z'n 
eigen vier poten de dood tegemoet. Wij als mens kunnen 
op de rem trappen. We kunnen ook falen, en dat doen we 
ook. De verantwoordelijkheid voor deze noodlottige koers 
begint hier. Misschien dringt het gewoon niet tot ons door. 
Kennen we de gevaren van de wapenwedloop niet of 
onderschatten we ze? Denken we dat het kampvuur om 
ons heen nooit vlam zal vatten? Dat het naarmate het 
groter wordt ook veiliger wordt? 

Toen ik klein was hadden we een oude schildpad, Ajax. 
Op 'n herfstdag kroop Ajax ongemerkt tussen de stapel 
brandhout voor Guy Fawkes' Day. Elke dag werd de stapel 
wat groter. Ajax moet zich steeds veiliger hebben gevoeld. 
Hij raakte elke dag beter beschermd tegen vorst en regen. 
Op 5 november veranderden hout én schildpad in as. 
Zijn er nog mensen die geloven dat meer wapens meer 
veiligheid bieden? Dat de gevaren in het niet vallen bij de 
zekerheid die ze geven? Ja, die mensen zijn er nog. En dat 
is niet zo verbazend, want de machthebbers vertellen ons 
zelden wat die gevaren zijn. Onze premier zegt niet dat de 
wereld op de rand van de afgrond staat. De minister van 
defensie zegt niet dat de wapenwedloop onlogisch is. Het 
hoofd van de BBC wil de film The War Game niet uitzen-
den omdat hij terecht denkt dat de kijkers ervan overstuur 
zouden raken. Redakteuren bij kranten verdedigen het 
officiële beleid in plaats van hun oude rol van critici te 
vervullen. En horen we nieuws, dan is het in een taal die 
onze bewondering moet wekken voor de militaire techno-
logie en onze angst moet sussen. Nieuws, Pentagonpraat 
wordt gebruikt om de werkelijkheid te verdoezelen. Het is 
gewoon geworden, zoals de aartsbisschop van Canter-
bury zei, om de vernietiging van een stad inklusief de 
bevolking aan te duiden als „demografisch centreren"! 
En toch. . . toch laten de meeste mensen zich niet om de 
tuin leiden. Recente opiniepeilingen tonen aan dat 
ondanks al het gepraat over civiele verdediging nog geen 
1 op de 10 van de mensen gelooft dat overleven mogelijk 
is. Sinds de rampen en hongersnoden van de middeleeu-
wen is er niet meer zo'n pessimistische toekomstvisie ge-
weest. 

Maar komen de mensen daardoor in het geweer? 
Bij een enquête zei 70 procent van de ondervraagden bang 
te zijn voor kernwapens. Maar 9 van de 10 van die 70 
procent zeiden ook dat er niets tegen te doen was, of dat ze 
niet bereid waren er iets tegen te doen. En zelfs die enke-
ling die wel wat wou doen zag zich niet echt in staat het 
gevaar te keren. Hij zou gaan demonstreren, een brief 
schrijven naar de kranten. Het is alsof we passief en 
geboeid toekijken hoe de nucleaire tragedie zich lang-
zaam ontvouwt. 

Zwijgen is pas écht een misdaad 
Ik heb op school geleerd dat het wezen van een tragedie 
als volgt is: als het doek opgaat zie je een pistool aan de 
muur. Je weet dat in het laatste bedrijf de held of heldin 
zich doodschiet. De interne logica van het toneelstuk staat 
geen ander einde toe. Maar wij zijn nu niet het publiek; wij 
zijn het zelf die worden doodgeschoten. We kunnen 
onszelf gemakkelijk wijsmaken dat er nog nooit zoiets is 
gebeurd en dat het daarom ook nu niet kan gebeuren. 
Maar het is wél gebeurd, hoewel niet op zo'n enorme 
schaal. Kijk maar in de geschiedenis. Hele groepen men-
sen, mannen en vrouwen die ook graag wilden leven, zijn 
bijna zonder protest uitgeroeid als slachtoffers van hyp-
nose, als lemmingen op weg naar de zee. Ik denk dan aan 
de Europese joden in de afgelopen oorlog, aan de manier 
waarop zovelen naar de vernietigingskampen gingen. 
Aan wat er in 1942 is gebeurd in het ravijn Babi Jar bij Kiev, 
waar duizenden in de rij stonden voor executie. Hele 
gezinnen schuifelden langzaam naar voren en werden 
dan neergeknald. Ik denk aan de slachtoffers van de stali-
nistische zuiveringen, aan de mensen die hun kameraden 
de martelkamers zagen ingaan. Ze wisten dat hun beurt 
ook zou komen en wachtten af. 
In haar memoires waarin het over de zuiveringen gaat, 
beschrijft de weduwe van de dichter Osip Mandelsjtam 
hoe ze ongelovig eerst haar vrienden en toen haar man 
hetzelfde lot zag ondergaan. Later, schrijft ze, heb ik me  
afgevraagd of je mag schreeuwen als je wordt vertrapt. Ik 
kwam tot de konklusie dat schreeuwen beter is, als uit-
drukking van het laatste spoortje menselijke waardig. 
heid. Daarmee komt iemand op voor z'n recht om te leven, 
roept hij anderen op zich te verzetten. Als er niets meer 
over is moet je schreeuwen. 
Zwijgen is pas écht een misdaad tegen de mensheid. 
Waarom schreeuwen we niet? Waarom laten we de nu-
cleaire bedreiging gelaten over ons heen komen? Waarom 

Ze 

kiezen we niet voor protest? „Papa, wat doe jij om een e

zu 

 
oorlog te voorkomen?" 
Als ik probeer uit te leggen waarom zoveel mensen niks  
doen, maak ik me er niet van af door naar anderen te  
wijzen en termen te gebruiken als oppervlakkigheid,
blinde gehoorzaamheid of gewoon domheid. Er Zijn  
natuurlijk onnadenkende schapen die niets doen. Maa   
zijn niet alleen. 

Ik wil het hebben over dingen die ik in mezelf heb gevoeld 
die bij mijn vrienden leven en die u zult herkennen. Wij 
hebben allemaal last van enorme remmingen, die ons 
ervan weerhouden tot effektief protest te komen. 
Eerst zal ik het hebben over onbegrip en ontkenning, ver-
volgens over sociale schaamte, dan over hulpeloosheid 
en tenslotte over wat ik het Strangelove-syndroom zal 
noemen, latente gevoelens van bewondering voor de bom 
en de eindoplossing die die verschaft. 

Onbegrip en ontkenning 
Ik begin met onbegrip, omdat daar het probleem om 
draait. Kernwapens zijn niet te begrijpen. We zullen nooit 
begrijpen wat ze zijn en wat ze doen. Dat bedoel ik niet 
kleinerend, maar meer als een kompliment. Ik zie niet hoe 
een verstandig en gevoelig mens de aard van die onna-
tuurlijke wapens zou kunnen begrijpen. Zogenaamde 
„feiten" over de bom zijn niet gewoon feiten. Het zijn geen 
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feiten die we kunnen vatten, maar getallen, woorden. 
Laat me een feit herhalen. De bom die op Hirosjima viel 
doodde 140.000 mensen, het uranium erin woog zo'n 20 
pond en had in een cricketbal gekund. 140.000 mensen is 
ongeveer de totale bevolking van Cambridge. Ik kan zo'n 
feit niet begrijpen, ik snap het verband niet tussen een 
cricketbal en 140.000 doden, laat staan dat ik met al die 
doden kan  meeleven. En als ik dan hoor dat een oorlog 
tussen Amerika en Rusland elke seconde een Tweede 
Wereldoorlog betekent en dat het equivalent van 5.000 
Hirosjimabommen op Engeland neerkomt, dan kan ik niet 
alleen de gedachte niet verdragen, ik kan die gedachte 
niet eens hebben. 5.000 maal 140.000 mensen is 700 mil-
joen. 
Er klopt ergens iets niet. 700 miljoen doden op een bevol-
king van 50 miljoen. Iedereen tien of twintig keer dood. Wij 
maken ons drukker om het lot van enkelingen dan van 
hele volkeren. In een week dat 3000 doden vallen bij een 
aardbeving in Iran valt in Italië een jongen in een put en 
de hele wereld rouwt. Zes miljoen joden komen in Hitler-
Duitsland om, maar we herinneren ons vooral Anne Frank 
op haar zolderkamertje. Het verhaal van Hirosjima gaat 
ook over enkelingen. Het verhaal bijvoorbeeld van een 
klein meisje: „Toen mijn grootmoeder terugkwam vroeg 
ik, waar is moeder? Ik heb haar op mijn rug, zei ze. Ik was 
dolblij en riep Mama! Maar toen ik goed keek zag ik teleur-
gesteld dat het een rugzak was. Mijn grootmoeder zette de 
rugzak neer en haalde er wat botten uit. Ik mis mijn moe-
der heel erg." 
Keiko Sasaki en haar moeder, maar vemenigvuldig deze 
tragedie met 100.000 en het doet ons niets. Wij mensen 
kunnen de vernietigingskracht van kernwapens niet 
snappen. We kunnen niet begrijpen hoe een metalen 
cricketbal met een kracht van 10.000 ton TNT ontploft. 
Daar zijn we van nature blind voor. Daar moeten we mee 
leven. Ik verwacht niet dat mijn hond leert lezen, dat wij 
de betekenis van een kernoorlog leren of dat we verstan-
delijk leren spreken over megatonnen TNT. 
We moeten alleen erkennen dat als wij tegen kernwapens 
protesteren of politici ze verdedigen we niet weten waar-
over we het hebben. 
Toch weten we er wel weit van. We weten dat we het over 
iets hebben dat als het ooit zou gebeuren, heel erg zou zijn. 
We lijden dus aan nog een soort blindheid, even menselijk 
maar veel minder onschuldig dan de blindheid die voort-
komt uit onbegrip. Ik bedoel de opzettelijke blindheid 
waarmee we iets verwerpen. Omdat we de waarheid te 
pijnlijk of te ongemakkelijk vinden, weigeren we hem te 
aksepteren. Psychologen noemen dat ontkenning. Je kunt 
het ook wishful thinking noemen of optimisme of luchthar-
tigheid. Het komt allemaal op hetzelfde neer. 
Er zijn natuurlijk goede ekskuses voor ontkenning. Het 
maakt het leven gemakkelijker. Bovendien valt er volgens 
sommigen anders niet te leven. We kunnen niet normaal 
verder leven met het spook van de bom. Als we aan het 
idee van een kernoorlog toegaven, zouden we daar zwaar 
onder gebukt gaan. Het zou de betekenis van ons verdere 
leven wegnemen en we zouden onze kreativiteit verliezen. 
Het is een vooruitzicht dat met elk ander vooruitzicht in 
tegenspraak is. 
Hoe kunnen we voor mensenrechten zijn, ons aan onze 
kinderen wijden, aan kunst en wetenschap doen en tege-
lijkertijd een toekomst voor ogen hebben waarin boeken, 
schilderijen, huizen, bloementuinen in stof eindigen? Het 
is het een of het ander, de gevaren worden niet kleiner 
omdat wij onze ogen ervoor sluiten. Het spook van de bom 
legt ons de plicht op voorlopig dan maar niet normaal 
verder te leven. Ontkenning van dit dodelijke wapen zou 
ons het leven kunnen kosten. 

Sociale schaamte 
De waarheid wordt je vaak niet in dank afgenomen, wordt 
gezien als een inbreuk op je privacy. Zoiets doe je niet. We 
zijn keurige mensen. We willen anderen niet van hun stuk 
brengen en ze opzettelijk beroven van hun illusies, maar 

die keurigheid kan ook heel slecht zijn. Heinrich Himmler 
zei in 1943: „In het openbaar praten we er nooit over. Wij 
hebben godzijdank van nature de takt om nooit over deze 
kwestie te praten." Ik bedoel hiermee op de uitroeiing van 
het joodse volk. Himmler heeft inderdaad het woord „uit-
roeiing" nooit gebruikt. In plaats daarvan werden woor-
den als „speciale behandeling" gebruikt. 
Niet alleen de nazi's gebruikten eufemismen, hun slacht-
offers ook. Sommige joodse ouderlingen noemden de trei-
nen die hun broeders en zusters wegbrachten „begun-
stigd transport". Zelfs in Auschwitz werd een krematorium 
een „bakkerij" genoemd. Wie kan de parallel met onze 
situatie en de eufemismen die goede smaak en omgangs-
vormen ons opleggen vermijden, althans in officiële dis-
kussies over de bom? Lees voor speciale behandeling 
„demografisch centreren en voor bakkerij „schuilkelder'. 

Als we wilden, zouden we die taboes wel doorbreken.
Maar we weten dat we daarvoor dan in het openbaar 
moeten boeten. Als anderen het echt niet willen weten, 
dan willen ze ook niet dat iemand ze op de hoogte stelt. 
Ondanks wat we er persoonlijk van denken willen we niet 
in het openbaar tegen de bom protesteren. Filosofen, 
priesters, actrices die doen zulk soort dingen. Die kunnen 
zichzelf te kijk zetten. Maar wij? Wij houden ons over het 
algemeen liever wat rustig. Wij schreeuwen niet, zingen 
geen psalmen, hebben het niet over het belangrijkste 
vraagstuk aller tijden, ook al zitten we er midden in. 
De eerste die in paniek raakt, bederft de pret. Maar er is 
nog een veel duidelijker reden waarom zelfs de moedig-
sten onder ons hun mond houden. Niet dat we bang zijn 
voor beschuldigingen of dat we het gênant vinden zo'n 
probleem aan te roeren, maar we vinden het gênant om 
desondanks niets te doen. Als we mensen alarmeren moe-
ten we dat met een doel doen, moeten we een oplossing 
bieden en bovendien aantonen dat we er zelf aktief aan 
werken. 
We kunnen niet bij de buurman aankloppen en zeggen: de 
wereld staat aan de rand van de afgrond, dat wou ik even 
meedelen. Als we geen oplossing weten of er niet naar 
willen zoeken, dan moeten we onze mond houden. Het 
heeft geen zin een hulpeloze profeet te zijn die wel luid-
keels protesteert, maar het verder laat afweten. 

Hulpeloosheid 
Hulpeloosheid, het afschuwelijke gevoel dat we niets kun-
nen doen, dat er krachten aan het werk zijn waartegen 
mensen niets kunnen uitrichten, er zijn geen objektieve 
redenen voor. De politieke, ekonomische of strategische 
situatie schrijft ons niet voor dat de wereld zo moet door-
gaan. Als mensen het hebben over de Russische dreiging 
of de onhoudbare opmars van de wapentechnologie is dat 
geen verklaring waarom de wapenwedloop doorgaat. Ik 
heb nog nooit een goede reden gehoord waarom we niet 
ophouden. Een goede reden, behalve dat gevoel van hul-
peloosheid. Hulpeloosheid kan een zelfbevestigend pro-
ces zijn. Het is een geestesziekte die, eenmaal aan de 
gang, vanzelf doorwoekert. Als mensen denken dat ze 
hulpeloos zijn, dan worden ze ook hulpeloos. 
Psychologen herkennen twee soorten hulpeloosheid. Aan-
geleerde hulpeloosheid kan zich ontwikkelen wanneer 
iemand geen vertrouwen meer heeft in zijn eigen kunnen. 
Hij verliest zijn zelfvertrouwen en doet zich voor als 
iemand die de gebeurtenissen niet meer kan beïnvloeden. 
Heeft dat ook niet te maken met onze hulpeloosheid nu in 
verband met kernwapens? 

We leven in een maatschappij die het ons steeds moeilij-
ker maakt over ons eigen leven te beslissen. Een werkloze 
die geen baan kan vinden, een echtpaar dat geen huis kan 
vinden, een zakenman die het niet meer kan rooien. Zullen 
die mensen geloven dat ze veel tegen de bom kunnen 
doen? 
Maar er is nog een andere hulpeloosheid: de bijgelovige 
hulpeloosheid, waarbij iemands geloof in eigen onvermo- 
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gen alleen maar voortkomt uit een bijgelovig voorgevoel 
dat zijn leven, en dat van de hele wereld misschien niet 
door de mensen te veranderen is. Het geloof bijvoorbeeld 
dat op zijn eigen lot een vloek rust of dat God en de duivel 
hun eigen plannen met de wereld hebben, zonder zich te 
bekommeren om individuen. 
Ik zeg „alleen maar" een bijgelovig voorgevoelen, maar 
bijgelovige hulpeloosheid kan iemand net zo murw 
maken als elke meer redelijke angst. 

Angst en ontzag 
Het bijgeloof dat de bom iets is waar mensen geen macht 
over hebben, vindt zijn oorsprong in de menselijke fanta-
sie. De bom is een bovennatuurlijk wapen, onvoorstelbaar 
vernietigend, maar ook onvoorstelbaar schitterend. Angst 
gaat gepaard met ontzag. De mensen raken gehypnoti-
seerd door zijn schoonheid en kracht. De natuurkundigen 
die de bom in 1945 maakten behandelden hun schepping 
met een bijna mystieke eerbied. Toen Robert Oppenhei-
mer getuige was van de eerste proefexplosie dacht hij aan 
de woorden uit het heilige boek de Bhagevad Gita: „Als 
duizend zonnen tegelijkertijd uiteen zouden spatten, 
ziedaar de pracht van de Almachtige. Ik ben de Dood 
geworden, de vernietiger van alle werelden". De proef 
kreeg de kodenaam Trinity, Drieëenheid. 

Het officiële verslag staat vol christelijke beeldspraak. Dit 
is een gedeelte uit het verslag dat Truman in Potsdam 
kreeg: 
„Het verlichtte elke top en spleet van de bergketen met 
een schoonheid die niet in woorden is uit te drukken. De 
schoonheid waar grote dichters van dromen, maar uiterst 
armzalig en onvolledig beschrijven. Toen volgde het 
enorme ontzagwekkende geraas dat ons het gevoel gaf 
dat wij, nietige wezens, geen krachten mochten ontkete-
nen die de Almachtige toebehoorden". Die tot dan toe de 
Almachtige toebehoorden". 
En die daarna Truman, Churchill en Stalin toebehoorden? 
Ronald Reagan, Margareth Thatcher en Joeá Andropov? 
Nee. Misschien wordt ons vergiffenis geschonken als we 
onze politieke leiders als dienaren van deze kracht zien en 
de bom zelf als een vertoornde reus die, wakker geschud, 
wraak zal nemen op de domme arrogantie van de mens. 

Strangelove 
Het is nog maar één stap van dit soort bijgeloof naar een 
apocalyptische visie op een kernoorlog. Apocalyptisch in 
de ouderwetse zin: een Dag des Oordeels. Een dag waarop 
de bom over levenden en doden oordeelt. Een dag die door 
sommigen wordt gezien als een dag van vernieuwing, 
waarop onze decadente beschaving moet boeten voor zijn 
onjuiste gebruik van wetenschap en technologie, voor zijn 
falen in de Derde Wereld en elders. 
Ons onderbewustzijn heeft altijd apocalyptische fanta-
sieën gekend. Telkens komen ze naar boven in tijden van 
moeilijkheden en morele onzekerheid. 
In de middeleeuwen was de Dag des Oordeels vertrouwd. 
Het stond geschilderd op de muren van elke kerk. De 
woorden uit de Openbaring van Johannes donderden toen 
van de kansel. Ik lees ze nu, als een beschrijving van een 
fantasie die de werkelijkheid van een kernoorlog zou kun-
nen zijn: 
„Ik zag een vaal paard. En die daarop zat, zijn naam was 
Dood en het dodenrijk volgde hem. En daar was een grote 

aardbeving. De zon werd zwart als een haren zak en de 
maan werd als bloed en de sterren vielen op de aarde. En 
de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold 
en alle berg en eiland werd van zijn plaats gerukt. En de 
koningen der aarde en de groten en de rijken en machti-
gen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en 
rotsen der bergen en zij zeiden: Valt op ons en verbergt ons 
voor Hem op de troon en voor de toom van het Lam." 
„Valt op ons. . ." Die vreemde gebiedende wijs. In deze 
gemoedstoestand kunnen mensen verwelkomen wat ze 
vrezen. Ze kunnen zich aangetrokken voelen tot de drei-
gende ramp, zoals konijnen die worden gehypnotiseerd 
door de slang. Dat is het Strangelove-syndroom, waarbij 
zelfs totale vernietiging een ongekende aantrekkings-
kracht uitoefent. 
De mensen aksepteren hun eigen dood niet. Zoals een 
zelfmoordenaar zich voorstelt hoe zijn brief wordt gelezen, 
zo zien de mensen zichzelf boven de chaos waarin ze zijn 
gestorven. Ze ervaren een gevoel van opwinding bij het 
zien van de verwoestingen. 
„Doe het mooi", zegt Hedda Gabler tegen Lovborg en ze 
geeft hem het pistool. 0 ja, we zullen het mooi doen. De 
dichters dromen ervan, maar beschrijven het uiterst arm-
zalig. Maar het pistool van Lovborg gaat per ongeluk af. 
De kogel gaat niet door zijn hart maar door zijn ballen. 

Onze eigen macht 
De bom is niet mooi. We moeten het doek neerlaten over 
deze tragedie, hem wegjoelen. Zwijgen, zegt Nadesja 
Mandelsjtam, is de echte misdaad. In het Russisch bete-
kent „nadesja" hoop. De hoop ligt in de hoop, zoals wan-
hoop wanhoop in de hand werkt. Zo leidt hoop tot hoop, 
door ons kracht te geven onze schaamte aan te pakken, 
onze hulpeloosheid, onze doodsangst, en een wereld te 
scheppen die wij zelf hebben gekozen. Onze macht ligt, 
als we er maar hard genoeg aan werken, in de kracht van 
openbare diskussie en openbare woede. 

Door de openbare mening kwam er een eind aan de sla-
venhandel. Wij kunnen die mening kracht bijzetten met 
pamfletten, toespraken. Uit angst voor protest van het 
volk gebruikte Nixon geen atoombom in Vietnam. En het 
verzet tegen de wrede en zinloze oorlog leidde uiteindelijk 
tot de Amerikaanse terugtrekking. De steun van het volk 
voor vrije vakbonden in Polen dwingt de kommunistische 
machine nu veranderingen door te voeren. We vergeten 
soms onze eigen macht. In dit land is elke cent die aan 
bewapening wordt besteed van óns. Elke hektare gras van 
elk zwaar bewaakte militaire basis is een hektare van óns 
land. En elke beslissing van elke minister is een beslis-
sing van iemand die ónze belangen moet behartigen. 

Als de mensen die ons vertegenwoordigen een vreemd 
beleid voeren, als zij dubbelagenten blijken te zijn die 
onze babies aaien en tegelijkertijd de bom binnenhalen, 
dan hebben we het recht en de plicht ze naar huis te 
sturen. Als een onweerstaanbare kracht een beweegbaar 
objekt ontmoet dan beweegt dat. Maar dat gaat niet 
geruisloos. De hoop van Nadesja was luid. Dat moet die 
van ons ook zijn. 

Dylan Thomas sprak tot zijn bejaarde vader: 
Ga niet zachtmoedig die goede nacht in. 
Raas, raas tegen het sterven van het licht." 

Nicholas Humphrey 
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VAN ERNST, HOOP EN IDEALISME NAAR 
DISTANTIE, IRONIE EN ABSURDITEIT 
Politieke spotprenten zijn in vele opzichten een bizondere vorm van tekenkunst. Zij zijn een dagelijks verschijnsel 
geworden in vele dag- en weekbladen. Daardoor is hun waarde vaak vluchtig, het zijn echte eendagsvliegen. 
Maar evenals de krant waarin zij staan afgedrukt, krijgen zij na verloop van tijd een andere waarde. Immers, in 
beknopte vorm geven zij een beeld van gebeurtenissen die op dat moment vaak veel mensen bezighielden. 
Daarmee geeft de gedateerde politieke spotprent meestal een scherpe momentopname. Voer dus voor weten-
schappers, maar ook voor de geïnteresseerde voorbijganger met enig historisch besef. Die zou dan even binnen 
moeten lopen bij een tentoonstelling waar het HV gastvrij zijn deuren voor opent in januari. 
Dan zal namelijk in het Erasmushuis in Utrecht de tentoonstelling „Inktspot, honderd jaar politieke spotprent in 
Nederland 1880-1980" worden gehouden. De tentoonstelling (en de bijbehorende katelogus) biedt veel nieuw, tot 
nu toe nog onbekend materiaal. Zoals een fraaie tekening van de schilder Cees van Dongen, afleveringen van het 
wonderlijke tijdschrift „De Ware Jacob", werk van Theo van Doesburg, anti-fascistische spotprenten, tekeningen 
uit de Provo-tijd, voorbeelden van pornografische politieke spotprenten en meer. Vaak verrassend en boeiend 
materiaal. 

Deze tentoonstelling is georganiseerd door de Stichting Pers en Prent. Oprichter en beheerder is kunsthistoricus 
Hans Mulder die voor de „Humanist" een overzichtsartikel schreef naar aanleiding van deze expositie van 
spotprenten. 

Enige tijd geleden kwam politiek teke-
naar Jos Collignon in het nieuws omdat 
hij enkele keren het werk van Ameri-
kaanse kollega's vrijwel letterlijk had 
geïmiteerd. Wat hem vooral kwalijk 
werd genomen, was de te overduidelij-
ke overeenkomst in stijl en kompositie. 
Dat politieke tekenaars vaak een zelfde 
thema behandelen is echter nauwelijks 
verwonderlijk te noemen. Ze zijn alle-
maal gebonden aan dezelfde aktuali-
teit, dezelfde kabinetskrisis, dezelfde 
verkiezingsstrijd of dezelfde kernwa-
penkwestie. Elke dag en elke week ziet 
de lezer één zo'n thema op diverse ma-
nieren getekend in de dag- en week-
bladen. 
Een overzicht van honderd jaar poli-
tieke spotprent in Nederland biedt de 
gelegenheid om wat nader in te gaan 
op deze kwestie van gebondenheid en 
originaliteit. 

Evenals bijvoorbeeld de reklame is de 
politieke spotprent een publiekskunst. 
Het al of niet slagen van een tekening 
hangt vooral af van de al of niet aanwe-
zige herkenbaarheid en begrijpelijk-
heid. In het analfabetische verleden 
werd daarom veel gebruik gemaakt van 
algemeen bekende symbolen. Op veel 
oude spotprenten wemelt het van onder 
andere Hollandse maagden en leeu-
wen, Engelse bulldogs, Russische be-
ren en ander politiek gedierte. Voor de-
genen die wel konden lezen, werden 
daar nog eens uitgebreide onderschrif-
ten aan toegevoegd. 

Voor de hedendaagse kijker is zelfs die 
uitleg en duidelijke symboliek vaak 
niet voldoende om zo'n prent te begrij-
pen, omdat de toenmalige aktualiteit 
vage geschiedenis is geworden. Op de 
tentoonstelling Comicque Tafereelen, 
een overzicht van de zeventiende en 
achttiende eeuwse spotprent in Neder-
land, die deze zomer in het Amsterdams 
Historisch Museum werd gehouden, 
waren lange lappen tekst nodig om de 
zaak enigszins begrijpelijk te maken. 

100 JAAR POLITIEKE SPOTPRENT IN NEDERLAND 
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En het licht scheen in de duisternis. en de duisternis heelt het niet begrepen.' 

Een tekening van Tjerk Bottema onder de titel „Menschheid en Ras" uit 1933, 
gepubliceerd in „De Notenkraker". Links zien we Einstein, rechts Hitler. 

Zwart-wit kommentaren 
Rond 1900 verdwijnen de lange, verkla-
rende bijschriften en wordt ook de alou-
de, tot de zestiende en zeventiende 
eeuw teruggaande symboliek minder 
toegepast. Met name Albert Hahn Sr. 
kan als vernieuwer worden be-
schouwd. Bij hem maakt het tamelijk 
langdradige verhaal met veel symbo-
liek en tekst, plaats voor duidelijke 
zwart-wit kommentaren, die zonder 
veel omhaal ter zake komen. Hahn had 
de omstandigheden mee. In 1901 werd 
de Leerplichtwet ingevoerd, die het 
analfabetisme snel deed verdwijnen. 
Tegelijkertijd ontwikkelde de pers zich 
in een snel tempo, werden druktech-
nieken verbeterd en begon de voorheen 
wat vage en elitaire politieke oppositie 
vorm te krijgen in goed georganiseerde 
politieke volkspartijen zoals de SDAP. 
Kortom, Hahn en zijn kollega-tekenaars 
beschikten over zowel betere publici-
taire mogelijkheden als een groter en 
met meer kennis van zaken uitgerust 
publiek. Dat de uitgebeelde thematiek 
beknopt kon worden weergegeven lag 
overigens niet in het minst aan het feit, 
dat er sprake was van slechts een klein 
aantal hete onderwerpen en de her-
haalde opvoering daarvan. 

Van betoog tot leuze 
In de periode van ca. 1900-1920 ging het 
vooral om zaken als het algemeen stem-
recht, sociale arbeidsvoorwaarden, de 
kerk en de konfessionele politiek en na-
tuurlijk de gruwelijke oorlog van 1914-
1918. De politieke spotprent werd van  

betoog tot kreet en leuze. 
In dat laatste school echter ook een be-
perking. De politieke tekenaar was in 
vele gevallen namelijk een partijman 
en propagandist. Hij waagde zich nau-
welijks buiten de grenzen van het door 
de partij gestelde doel en stelde intelli-
gentie van zijn publiek niet al te zeer op 
de proef. 
Naast de groep van deze partijteke-
naars bestond er nog een andere groep 
die zich veel minder gebonden voelde 
aan de wensen van partij of publiek. 
Ook zij gaven kritische, politieke kom-
mentaren maar deden dat op een speel-
sere wijze, waar wat meer denkarbeid 
en artisticiteit aan te pas kwam. Eerst-
genoemde groep verzamelde zich in het 
satirische blad De Notenkraker van de 
SDAP, de tweede publiceerde in De Wa-
re Jacob. Het verschil in opzet kwam 
misschien wel het duidelijkst tot uiting 
bij de door de SDAP-krant Het Volk in 
1902 georganiseerde tekenwedstrijd 
voor een politieke tekening over het on-
derwerp „De brandkast beschermd met 
bijbel en wierookvat". Albert Hahn Sr. 
won de wedstrijd met een nogal stijve, 
precies getekende voorstelling die het 
thema haast schematisch weergaf. Zijn 
belangrijkste mededinger, de later als 
schilder zo bekend geworden Cees van 
Dongen die al in De Ware Jacob teken-
de, stuurde een veel schetsmatiger te-
kening in. Het is een dynamische im-
pressie, waarbij de uitbeelding van 
Hahn sloom en statisch aandoet. De ju-
ry vond echter dat de mate van begrij-
pelijkheid in dit geval de doorslag ten 
gunste van Hahn gaf. 

Behrendt, Anone: tegenpolen 
Sinds de tijd van Hahn en Van Dongen 
is er in dit opzicht niet zoveel veran-
derd. Het is wel waar, dat het medium 
televisie de herkenbaarheid van diver-
se politieke thema's heeft uitgebreid en 
het publiek wat meer snapt dan voor-
heen, maar er is nog altijd sprake van 
twee stromingen. Hier vormen de teke-
naars Fritz Behrendt en Anone (Martin 
8imek) de meest uitgesproken tegenpo-
len. De eerste houdt zich aan de beken-
de aktualiteit van de dag die in feite 
even beperkt is als vroeger met zijn the-
ma's als het Midden-Oosten, de kernbe-
wapening of het kommunisme. Boven-
dien gaat Behrendt uit van de kennis 
van de gemiddelde krantenlezer, die hij 
niet al te hoog schat. Dat is de reden 
van zijn duidelijke en herhaalde sym-
boliek, een onderwerp dat hem in hoge 
mate interesseert. Iedereen kent intus-
sen wel zijn dappere David-knaapje dat 
het tegen de Arabische schurken op-
neemt, of zijn langharige demonstrant 
met buttons en spandoek. Niet iedereen 
is even gelukkig met deze symbolische 
typen, die tot een cliché en schablone 
werden. 
De tekenaar Anone vertegenwoordigt 
een veel vrijere tekenwijze, die buiten 
de platgetreden paden van de aktuele 
politiek treedt. Bij hem komen nauwe-
lijks herkenbare karikaturen, laat 
staan van politici voor. Hij is een kaba-
retesk tekenaar, die de politiek als een 
menselijke absurditeit benadert en tot 
onderdeel van het hele menselijke han-
delen maakt. In zijn zowel verguisde als 
bejubelde stijl gelijkt Anone op de beel-
dende kunstenaars, die de naam „de 
Wilden" meekregen. In zijn thematiek 
is hij verwant aan de cabaretier Freek 
de Jonge. 
Ondanks de overeenkomsten met vroe-
ger is er toch ook een belangrijk ver-
schil te zien in de tegenwoordige poli-
tieke tekenkunst. De partijtekenaar zo-
als Hahn dat was, is vrijwel verdwe-
nen. Hoewel veel tekenaars van nu on-
der de noemer links-oppositioneel val-
len, kunnen ze nauwelijks propagan-
disten genoemd worden. Zij stellen zich 
veel onafhankelijker op en houden be-
wust wat afstand tot de politici. Opland 
en Peter van Straaten bijvoorbeeld 
beelden de hun ongetwijfeld sympa-
thiekere Den Uyl even karikaturaal uit 
als een Van Agt of Lubbers. Vergeleken 
met hun werk doet dat van ouderen als 
Hahn, Jordaan en Doeve haast serieus 
aan. 

Van ernst naar ironie 
Wie het geheel van honderd jaar over-
ziet, kan ook een duidelijke ontwikke-
ling konstateren. Van de ernstige, poli-
tieke satire die voortkwam uit hoop en 
idealisme naar de meer gedistantieer-
de, ironische, absurde en zwartgallige 
humor van een jongere generatie, die 
na een Tweede Wereldoorlog, Koude 
Oorlog en kernbewapening heel wat 
nuchterder en illusielozer tegenover de 
politiek staat. Het was vooral de Provo-
beweging in de jaren zestig, die het 
beeld van de politieke spotprent gron-
dig veranderde en de traditionele re- 
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Tekening van Jordaan uit 1936 in De Groene. Het geeft een soort samenvattend 
beeld van de toestand in de wereld ter gelegenheid van de Erasmus-herdenking. 
Deze steekt ver uit boven een schreeuwende, elkaar te lijf gaande en bedreigende 
menigte, terwijl hij verdiept is in Lof der Zotheid. 

Kiezen 
Wanneer we kiezen, gaan we vaak uit 
van zwart-wit denken, dat o.m. is terug 
te voeren tot het bijbelse „wie niet vóór 
mij is, is tégen mij". Deze gedachten-
gang is diepgeworteld en brengt ons 
steeds weer in moeilijkheden, want in 
de samenleving, noch in ons persoon-
lijk leven is alles Cd zwart, 61 wit. Inte-
gendeel, het lijkt er eerder op dat er 
geen zwart en wit bestaan, maar wel 
veel donkere en lichte kleuren daar-
tussen. 
Als we onze voorkeur uitspreken voor 
parlementaire demokratie wil dat niet 
zeggen dat we alle andere denkbare 
systemen, die ergens anders worden 
nagestreefd, daarmee veroordelen. 
Feitelijk zeggen we niet meer dan dat 
we hier en nu een keuze maken voor 
parlementaire demokratie. Wat we 
daar dan wel bij dienen te bedenken is, 
dat als we voor het één kiezen, we niet 
óók het andere kunnen hebben. Kiezen 
is ook afstand doen - zonder het te ver-
oordelen - van iets anders. 
Zo wordt er momenteel veel waarde ge-
hecht aan industrialisatie en dat is al-
leszins begrijpelijk als daardoor de 
werkloosheid kan worden teruggedron-
gen. Maar als dat ongebreideld gebeurt 
dan gaat dat wel ten koste van onze 
toch al zo gehavende natuur, de basis 
van ons leefmilieu. Hier zien we duide-
lijk dat de zwart-wit tegenstelling niet 
opgaat. Wie vóór industrialisering 
kiest, is daarmee niet vanzelfsprekend 
tégen natuurbehoud en ook het omge-
keerde is niet waar. 
Gaat dit ook niet zo in ons dagelijkse 
persoonlijke leven? De meeste mensen 
zijn niet graag alleen en zoeken voort-
durend kon takt met anderen. Ze moeten 
zich dan ook steeds weer aan elkaar 
aanpassen en wederzijds wat vrijheid 
inperken: je moet rekening houden met 
de andere. 
Daar staat wel warmte, geborgenheid, 
vertrouwelijkheid tegenover. Toch zul-
len er velen zijn - reeds getrouwd zijnd, 
een andere relatievorm hebbend of 
zulks voornemens zijn - die zich steeds 
weer afvragen hoever hun persoonlijke 
vrijheid gaat t.o.v. de gebondenheid 
aan de andere, maar eveneens: hoever 
strekt de gebondenheid aan de andere 
zich uit in verhouding tot de persoonlij-
ke vrijheid. Naar eigen goeddunken 
handelen zonder rekening te houden 
met de andere en toch warmte, gebor-
genheid en vertrouwelijkheid verwach-
ten - kortom, alles willen - is een le-
venswijze die onze menselijke moge-
lijkheden te boven gaat. 
Kiezen is niet alleen een menselijke mo-
gelijkheid, maar ook een levensvoor-
waarde waartoe we elk moment wor-
den gedwongen. Bewust en weloverwo-
gen keuzen maken is een onlosmakelijk 
deel van de menselijke vrijheid en 
hangt ten nauwste samen met de zin 
van ons bestaan. 

Chiel Verduijn 
(uit: Nieuwe Noordhollandse Courant; 

gels ook op dit gebied doorbrak. 
De impuls die Provo gaf aan de toen „un-
derground" en nu alternatief genoemde 
pers was belangrijk, maar moet ook 
weer niet worden overschat. Achteraf 
zijn hier eveneens beperkingen aan te 
wijzen. De centrale thema's waren „de 
autoriteit" en de Vietnamoorlog. Een te-
kenaar die er bij wilde horen, tekende 
uitsluitend over die zaken voor een pu-
bliek dat voornamelijk bestond uit jon-
ge intellektuelen en kunstenaars. Het 
ironische is dat deze club van ingewij-
den die een speelsere, fantasierijkere 
maatschappij wilden, zelf vastliepen in 
een nu bezien soms tamelijk kinderach-
tig overkomend spel. De Provo-tekenin-
gen waar indertijd moord en brand om 
werd geroepen, brengen tegenwoordig 
vrijwel niemand meer in beroering. 
Politieke spotprenten hebben als kunst-
vorm een ongemakkelijke kritikus in de 
vorm van „de geschiedenis". De teke-
ningen missen immers het kader van de 
aktualiteit, die het thema eventueel be-
grijpelijk zou maken. Wat overblijft is 
de algemeen begrijpelijke thematiek, 
zoals die van oorlog, honger, bewape-
ning of onderdrukking, én de kunstzin-
nige uitvoering. Hahn heeft honderden 
tekeningen gemaakt, maar hij werd be- 

roemd door slechts enkele tekeningen 
zoals die van de spoorwegstaking 
(,, Gansch het raderwerk staat stil, als 
uw machtige arm het wil") en de Eerste 
Wereldoorlog (Ecce Homo). Het genre is 
daarom niet van geringere waarde dan 
de vrije schilderkunst. Ook in dat geval 
wordt het geheel gedragen door een 
klein aantal beroemde topstukken. 
Eerder nog zou men aan de spotprent de 
voorkeur kunnen geven, omdat het een 
typisch demokratische kunstvorm is, 
waaraan het publiek dagelijks deel 
heeft. Op 29 oktober werd dat nog eens 
duidelijk in Den Haag, waar tijdens de 
massale vredesdemonstratie heel wat 
amateuristische taal- en tekeninventi-
viteit te zien was. De politieke teke-
naars doen het beroepsmatiger en vaak 
met meer talent, maar in feite zijn zij 
ook onze dagelijkse en wekelijkse de-
monstranten. 

Hans Mulder 

De tentoonstelling „Inktspot, honderd 
jaar politieke spotprent in Nederland 
1880-1980" is van 20 jan. tot 14 febr. te 
zien in het Erasmushuis, Oudkerkhof 11 
te Utrecht (niet echt ver van het Cen-
traal Station). Toegang gratis. 
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DE NATUUR 
als enige echte, 
allesomvattende 

werkelijkheid 

*ho 

ter 

Enige maanden geleden ver-
scheen onder de titel „Weten-
schap als natuurverschijn-
sel" een interessant boekje, 
geschreven door de dichter, 
biochemicus en filosoof G. A. 
van Klinkenberg. In het boek 
schetst de auteur een voor 
niet-godsdienstige mensen 
geloof waardige wereld- en 
levensbeschouwing die uit-
gaat van de hedendaagse 
kennis van de natuur. De na-
tuur als de enige, alles om-
vattende werkelijkheid. De 
mens weet dankzij de ver-
gaarde wetenschappelijke 
kennis omtrent de natuur ge-
noeg om buiten elke gods-
dienst om geloofwaardige 
antwoorden te geven op de 
vraag naar de zin van het be-
staan. 
De natuurfilosofie van G. A. 
Klinkenberg houdt niet in dat 
hij de Natuur nu als een god-
heid ziet, en natuurwetten als 
dogma's. Voor hem is al het 
bestaande (mensen niet uit-
gezonderd) één groot en be-
zield geheel. 
Daarmee sluit hij aan bij een 
grondbeginsel dat feitelijk tot 
de oer-intuïties van de mens 
behoort en met name in het 
oosterse denken is terug te 
vinden. Maar onze heden-
daagse kennis van de natuur 
werpt een nieuw licht op het 
verschijnsel mens. Een visie 
die ongetwijfeld raakvlakken 
heeft met het humanisme. 

'titiarom in deze „Humanist" 
uitgebreid aandacht voor de-
ze ill'culerne natuurfilosofie. 
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volstrekte einde daarvan was. Men ziet 
daarbij over het hoofd dat wij in de af-
gelopen drie á vier eeuwen het een en 
ander over de natuur en de mens te we-
ten zijn gekomefi waar de schrijvers van 
de bijbelboeken geen flauwe notie van 
hadden en ook niet konden hebben. Het 
is vandaag heel goed mogelijk om bui-
ten elke godsdienst om enige geloof-
waardige antwoorden te geven op de 
vraag naar de mens, naar zijn plaats in 
de Natuur en naar de rol die hij in het 
geheel daarvan speelt. Ik denk dat er 
bij velen ook wel behoefte is aan derge-
lijke antwoorden. 

Geen reden voor uitzichtloos 
pessimisme 

Geloofwaardige antwoorden 
De werkelijke tegenstelling ligt na-ar 
mijn mening niet meer tussen (irratio-
neel) geloof en (rationele) wetenschap. 
Mensen zijn nu eenmaal zowel denken-
de als gelovende wezens. Godsdienstig 
geloof is meestal gerationaliseerd tot 
een leer, een catechismus. Aan de an-
dere kant is men tot de ontdekking ge-
komen dat elke wetenschap, met uit-
zondering van de zuivere wiskunde die 
zich uitsluitend van cijfers en symbolen 
bedient, meer of minder irrationale ele-
menten bevat. Dit geldt vooral voor de 
zogenaamde menswetenschappen of 
psycho-sociale wetenschappen. Maar 
ook de natuurwetenschappen gaan, zij 
het meestal onuitgesproken, van niet 
bewijsbare filosofische beginselen uit. 
De werkelijke strijd gaat tussen ener-
zijds een openbaringsgeloof dat ge-
toetst wordt aan geschriften uit de Oud-
heid die niet meer op vervalsingen zijn 
te kontroleren en die door velen niet 
meer als openbaringen van bovenna-
tuurlijke oorsprong worden gezien en 
anderzijds een geheel nieuwe visie op 
de wereld die ik geloof in de Natuur heb 
genoemd, in de betekenis van het ver-
trouwen in de Natuur als enige, alles 
omvattende werkelijkheid. Een vertrou-
wen dat wordt getoetst aan onze heden-
daagse kennis van de werkelijkheid en 
waarbij het menselijk bestaan in een 
nieuw perspektief wordt gezien. 
Vooral dit laatste is van groot belang. 
Eén van de aanmatigingen van de 
godsdienst is namelijk dat de vraag 
naar de zin van het menselijk bestaan 
alleen door haar kan worden beant-
woord en dat zonder godsdienstig ge-
loof de mens „een vraag zonder ant-
woord" is en blijft, om met Prof. A. de 
Froe te spreken (Meulenhoff, 1977). Op 
pagina 36 van zijn boek met die titel 
schrijft hij: „Alle pogingen tot het be-
antwoorden van de vraag naar het doel 
van de mens zijn van godsdienstige 
aard en gaan dus uit boven het geheel 
van de mensheid". De algemene opvat-
ting in godsdienstige kringen is dat het 
menselijk bestaan - wetenschappelijk 
gezien - niet belangrijker zou zijn dan 
het bestaan van bijen, schildpadden, of 
welke andere diersoort ook en dat ons 
persoonlijk leven geen zin, geen werke-
lijke inhoud zou hebben als de dood het 

Het is namelijk niet bevredigend alleen 
maar ongodsdienstig te zijn. Dat is niet 
meer dan een negatieve houding die 
gemakkelijk leidt tot cynisme en nihi-
lisme en tot de veronderstelling dat de 
mens, juist als gevolg van zijn unieke 
kultuur, in het bijzonder van zijn weten-
schappelijke en technologische ontwik- 
keling, gedoemd zou zijn zichzelf uit te 
roeien. Als het niet is door onherstelba-
re vervuiling van het milieu dan wel 
door een oorlog met een onbeperkt ge-
bruik van kernwapens. 
Ik meen dat er geen grond is voor een zo 
vergaand pessimisme, al staat de 
mensheid vandaag wel voor een moei-
lijke periode in haar geschiedenis. Er is 
geen dwingend argument aan te voeren 
tegen de verwachting dat de mensheid 
(die zich waarschijnlijk nog lang niet in 
de laatste fase van de ontwikkeling van 
haar beschaving bevindt) zich met haar 
bijna onbegrensde aanpassingsvermo-
gen en vindingrijkheid niet een blijven-
de plaats op onze prachtige planeet zou 
kunnen verwerven, zij het dan met val-
len en opstaan. Vergelijking met uitge-
storven diersoorten gaat niet op, want 
wij zijn niet als de dieren machteloos 
overgeleverd aan een onontkoombaar 
lot. Wij hebben in aanleg ons behoud in 
eigen hand, mits we enig vertrouwen 
hebben in onszelf en onze nakomelin-
gen. Want zonder vertrouwen hebben 
we de strijd al bij voorbaat verloren. De 
Natuur werkt, binnen de nu eenmaal 
begrensde mogelijkheden, altijd in de 
richting van het behoud van het leven. 

Universeel principe 
Geen mens kan echt filosoferen zonder 
van een universeel principe uit te gaan, 
anders loopt het onherroepelijk uit op 
een zinloos heen-en-weer-gepraat. 
Mijn principe komt in het kort op het 
volgende neer: 
Al het bestaande, mensen niet uitge-
zonderd, vormt één groot samenhan-
gend en bezield geheel. Onder „be-
zield" versta ik dat het uit eigen kracht, 
door spontane aktiviteit bestaat, zich 
beweegt en leeft. Dat geheel noem ik de 
Natuur, of, al naar het uitkomt, het uni-
versum of gewoon „de wereld". 
In wezen is dit grondbeginsel helemaal 
niets nieuws. Het behoort waarschijn-
lijk tot de oer-intuïties van het denkende 
dier dat zich „mens" noemt. Het is in 
onze tijd nog sterk aanwezig bij talrijke 
indianenstammen. Het Oosterse (Indi- 

ving, dat wil zeggen als godsdienst be-
zig is uit te sterven en wordt vervangen 
door een op praktische hulpverlening 
gerichte ethiek, waarbij de geloofsin-
houd, de „leer", een bijkomstige, indi-
vidueel verschillende en vaak onzekere 
kwestie is geworden waar men liever 
niet te diep op ingaat. 
Anderzijds heeft in alle openbarings-
godsdiensten (het jodendom, de islam, 
het katholieke en protestantse christen-
dom) een tiranniek, intolerant en agres-
sief fundamentalisme kans gezien zich 
weer eens sterk op te stellen, mogelijk 
als reaktie tegen het algemene gevoel 
van onzekerheid. Men klampt zich dan 
vast aan de letter van de heilig ver-
klaarde boeken uit de Oudheid. Eén 
van de motieven tot het schrijven van 
mijn boek was de wens daar iets tegen-
over te plaatsen. 

Onbekende machten 
Sinds de oudste tijden hebben mensen 
en volken, voor zover wij weten, zich 
religieuze voorstellingen gemaakt om 
de vele voor hen onbegrijpelijke en 
vaak angstwekkende verschijnselen 
die zowel in de wereld om hen heen als 
in hun persoonlijke bestaan plaatsvon-
den, te „verklaren" en door formules en 
rituele handelingen te bezweren en te 
beïnvloeden. Doordat men zich de onbe-
kende machten naar eigen beeld en ge-
lijkenis voorstelde als personen, begif-
tigd met bovenmenselijke vermogens, 
is in de loop van de tijd een veelheid 
van godsdiensten en goden ontstaan, 
waarvan elk aanspraak maakt op al-
leenheerschappij en verkondiging van 
de „Waarheid". Godsdiensttwisten 
hebben daardoor, naast konflikten van 
andere aard, in belangrijke mate bijge-
dragen tot het ontstaan van oorlogen en 
langdurige veten tussen volken en be-
volkingsgroepen. En men behoeft maar 
aan Noord-Ierland, Iran en Libanon te 
denken om in te zien dat dit vandaag 
helaas nog steeds het geval is. 

Wetenschappelijke kennis 
Pas de moderne, geïnstrumenteerde 
wetenschappen hebben ons in de loop 
van de jongste vier eeuwen de zeker- 
heid verschaft van een algemeen aan-
vaardbare kennis van de wereld en van 
onszelf, onze afkomst en onze aard, on-
ze verhouding tot de aardse en tot de 
buitenaardse omgeving. En ook hebben 
zij ons geleerd de natuurkrachten - bin-
nen zekere grenzen - voor praktische 
toepassingen te gebruiken, respec-
tievelijk te misbruiken. 
Het is echter een nog veel voorkomend 
misverstand te menen dat de waarde 
van onze wetenschappelijke kennis be- 
perkt is tot haar praktische toepasse- 
lijkheid. Alsof die kennis ons „geeste- 
lijke" (ik zeg liever „innerlijke") leven 
onberoerd zou laten! Enerzijds heeft de 
moderne wetenschap talrijke gods-
dienstige voorstellingen (onder meer 
die omtrent de onzichtbare aanwezig-
heid van een alwetende en alziende 
goddelijke Persoon en het bestaan van 
een even onzichtbaar hiernamaals) 
voor velen ongeloofwaardig, ja, absurd 
gemaakt. Dat is dan haar afbrekende 
werking. Daartegenover verschaft zij 
ons het materiaal voor de opbouw van 
een nieuwe visie op de wereld, op de 
mensheid, in perspektief tegen onze na-
tuurlijke achtergrond. 

Reacties godsdiensten 
Het resultaat van deze ontwikkeling is 
dat de godsdienstige instituten, met na-
me de „kerken", in een moeilijke posi-
tie zijn komen te verkeren. Steeds meer 
mensen, in het bijzonder de weten-
schappelijk ontwikkelden, keerden en 
keren zich van kerk en godsdienst af. 
Aan godsdienstige zijde - ik denk hier 
natuurlijk in de eerste plaats aan het 
christendom - heeft men daar op twee 
zeer verschillende manieren op gerea-
geerd. Enerzijds ziet men nu in de Wes-
terse wereld dat het christendom in zijn 
traditionele orthodoxe vorm en bele-
__ 
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De mens heeft genoeg kennis van 
de natuur om buiten elke 
godsdienst om geloofwaardige 
antwoorden te geven op de vraag 
naar de zin van het bestaan 
sche en Chinese) denken wordt er vrij-
wel geheel door beheerst. Ook vind je 
het in bepaalde vormen bij de oude 
Grieken, vrijwel letterlijk zo bij Spinoza 
en uiteraard bij de romantisch- idealis-
tische natuurfilosofen uit het begin van 
de 19e eeuw. Strikt genomen is het aan-
wezig in elk beoefenaar van een weten-
schap, al zegt deze dat zelden uitdruk-
kelijk. In een ordeloze wereld zou we-
tenschappelijk onderzoek immers geen 
zin hebben omdat het geen blijvend re-
sultaat zou opleveren. Het lijkt dus ge-
oorloofd te veronderstellen dat de we-
reld waarin we ons bevinden, waarvan 
we zelf deel uitmaken en waar we dage-
lijks met meer of minder sukses mee 
omgaan, zekere ordeningen en regels 
bevat. Dat er een systeem zit in al haar 
doen en laten. 
Een enorm verschil echter met alle vroe-
gere natuurfilosofieën wordt veroor-
zaakt door het feit dat onze hedendaag-
se kennis van de Natuur - zowel wat 
omvang als nauwkeurigheid en be-
trouwbaarheid betreft - niet te vergelij-
ken is met die van een paar eeuwen 
geleden. Een uiterst belangrijk ver-
schilpunt is vooral dat wij ons pas sinds 
kort bewust zijn van onze afkomst en 
plaats binnen het geheel. 
Binnen het kader van dit artikel kan ik 
natuurlijk geen volledig overzicht ge-
ven over mijn filosofische stellingen. 
Maar één van de belangrijkste punten 
wil ik hier toch naar voren brengen. 

de waan verkeerd dat ze God waren, 
maar niemand is bij mijn weten ooit zo 
gek geweest om te zeggen: „Ik ben de 
Natuur". 
Er is dus geen enkele reden de Natuur te 
veraf goden en te idealiseren. Ze heeft 
ons doen ontstaan en geboren doen 
worden, maar zal ons ook doen sterven. 
Ze wekt in elk mens, al naar omstandig-
heden, tegenstrijdige gevoelens op: be-
wondering en afschuw, vrees en ver-
trouwen, liefde en haat. 
En toch geloof ik enkel en alleen in de 
Natuur. Waarom? In de eerste plaats 
omdat ze naar mijn vaste overtuiging 
de enige werkelijkheid is, de enige wer-
kelijk bestaande Hogere Macht waar-
mee we rekening moeten - en voor een 
deel ook kunnen - houden, voor een 
steeds groter wordend deel zelfs. Van-
daar de hoofdletter: Natuur. Zij is het 
eeuwigdurende in een wereld van ver-
gankelijke verschijnselen. Niet in de 
gedaante van een god, maar als de al-
lesdoordringende, onuitputtelijke voe-
dingsbodem die steeds nieuw leven 
voortbrengt en voedt uit de resten van 
wat is vergaan nadat het zijn taak, be-
langrijk of bescheiden, had volbracht. 
In de Natuur vinden we onze oorsprong 
en ons einde en aan haar danken we 
zowel onze innerlijke als onze uiterlijke 

vermogens. Die twee vermogens staan 
trouwens niet los van elkaar. Zo vormen 
onze handen het voertuig van onze ge-
dachten en gevoelens, ze zijn de part-
ners van ons brein. Ze hebben zich in 
afhankelijkheid van dat brein ontwik-
keld tot een kreatief orgaan dat zijns 
gelijke in ,de dierenwereld niet vindt. 
De mens is de enige soort die zich niet 
hoeft aan te passen aan een gegeven 
milieu: hij schept zich zijn eigen plaats. 
Maar we moeten wel bedenken dat we 
niet de Natuur zelf zijn. We zijn niet een 
soort micro-kosmos, laat staan dat we 
over de Natuur zouden kunnen heersen, 
dat we haar de wetten zouden kunnen 
voorschrijven. Ook in onze meest ken-
merkende gedragingen zijn wij van 
haar afhankelijk. Omdat zij de enige 
werkelijkheid vormt is het voor ons en 
voor onze nakomelingen van levensbe-
lang haar zo goed mogelijk te leren ken-
nen. Dat is niet alleen een praktische 
noodzakelijkheid. Hoe meer wij van 
haar te weten komen, des te meer ko-
men we onder de indruk van haar won-
derbaarlijke vermogens die alle 
science-fiction overtreft. En des te men-
selijker zullen we als gelijkwaardige 
lotgenoten (en niet als uitverkorenen of 
verdoemden) met elkaar om leren gaan. 

Wat ons te doen staat 
Voor een bewust levend en denkend 
wezen is het bestaan moeilijker dan 
voor een dier. De gedragingen van de 
mensen, vooral ten opzichte van elkaar, 
worden voor een groot deel nog steeds 
bepaald door egoïsme, hebzucht, dwin-
gelandij en andere destruktieve impul-
sen in plaats van door het besef dat het 
beneden de waardigheid van een intel-
ligente diersoort zou zijn zichzelf uit te 
roeien. De roeping van de mens is mens 
te worden. 
Daarom is het in de eerste plaats van 

De natuur is geen god 
Een veelgehoord bezwaar tegen elke 
natuurfilosofie berust op de mening dat 
ze zou leiden tot het innemen van een 
amoreel standpunt binnen de menselij-
ke samenleving. De Natuur staat ,,aan 
gene zijde van goed en kwaad", dat wil 
zeggen buiten de menselijke moraal. 
Maar dat houdt natuurlijk niet in dat je 
daar ook als mens buiten zou moeten 
gaan staan. De Natuur is geen instantie 
die ons voorschrijft hoe we moeten le-
ven en met elkaar moeten omgaan. Dat 
zullen we zelf moeten ontdekken. Na-
tuurwetten zijn geen geboden, ze geven 
alleen aan wat kán en vooral ook wat 
niet kan. 
De Natuur is geen God, want zij is geen 
alwetende, alziende, straffende en be-
lonende Heer, Allah of Jupiter die zich 
om onze persoonlijke problemen zou be-
kommeren en die ons goed of kwaad 
gezind zou kunnen zijn. Het heeft geen 
zin tot haar te bidden of haar offers te 
brengen om haar gunstig te stemmen. 
Omdat de Natuur geen persoon is kun-
nen we ons ook niet met haar identifice-
ren. Enkele mensen hebben wel eens in 

Sinds de oudste tijden hebben mensen zich religieuze voorstellingen gemaakt van 
de vele voor hen onbegrijpelijke en vaak angstwekkende verschijnselen. 

26 Humanist dec.'83 / jan.'84 



Als je rijk bent 
de macht hebt 
een leger 
achter de hand 
wat kan het je 
dan schelen 
dat de paupers 
weer kreperen 
nu de krisis overheerst. 

De vakbonden 
de buurtorganisaties 
de boeren 
de politieke oppositie 
in Latijns Amerika 
staan zwak, zijn verdeeld 
is er een alternatief? 

Solidaridad blijft 
hen steunen 
de lange krisis door 
niet afwentelen 
maar omwentelen. 

Den Haag Gironummer 1804444 

humanisten die behoefte hebben aan 
kontakten met het internationaal geor-
ganiseerde humanisme. 

Het Executive Committee zoekt huma-
nist(en) vr/m die door de aard van hun 
werk vaak reizen naar landen in Azië, 
Afrika of Latijns-Amerika en die daar-
door in de gelegenheid zijn hun anders 
in de eenzaamheid van hun hotelkamer 
door te brengen verloren uren te beste-
den aan het leggen van die kontakten. 
Belangstellende vrijwilligers wordt 
verzocht kontakt op te nemen met N. F. I 
Schwarz, Schoutenstraat 9, 2596 ST 
's Gravenhage. Tel. 070-245189 of G. C. 
Soeters, Geerdinkhof 351, 1103 RC Am-
sterdam tel. 020-950314. 

belang dat we niet als teleurgestelde 
egotrippers bij de pakken neer gaan zit-
ten en ons overgeven aan het in de mo-
de zijnde doemdenken, maar dat we 
doordrongen worden door de wil tot 
overleven, in de overtuiging dat de 
mens als soort daartoe voorwaardelijk 
is bestemd en dus als individu bestemd 
is daar naar vermogens en omstandig-
heden aan mee te werken. 
In een wereld waarin alle kultuur, alle 
beschaving overspoeld dreigt te wor-
den door golven van waanzin, leugens 
en geweld kunnen we niets beters doen 
dan met al ons verstand en onze wil ons 
voor het behoud van de mensheid en 
daarmee voor het behoud van de zin 
van ons bestaan in te zetten. Een zin die 
niet wordt aangetast door onze sterfe-
lijkheid. 
Dat is een ander belangrijk punt waar-
over de grootste misverstanden be-
staan. Tot de erfenis van onze midde-
leeuwse (en vroegere) voorouders be-
hoort de idee dat ons eigenlijke leven 
pas na de dood zou beginnen en dat de 
mens als „persoon" bestemd zou zijn 
voor de eeuwigheid. Dat geloof hangt 
natuurlijk onverbrekelijk samen met 
het dualisme van lichaam en ziel of 
geest. De afwijzing van dit dualisme op 
grond van wat wij vandaag van onszelf 
weten, maakt het geloof aan een per-
soonlijke onsterfelijkheid, in welke 
vorm dan ook, absurd. Het is trouwens 
de vraag of wij daar werkelijk zo'n be-
hoefte aan hebben als Goethe meende 
op zijn oude dag. Ik heb nooit de indruk 
gehad dat zelfs zeer godsdienstige 
mensen in de kracht van hun leven erg 
naar de hemel verlangen. Dat we elke 
gewelddadige dood - waartoe ook alle 
dodelijke ziekten behoren - als een vij-
and zien waartegen we ons tot het uiter-
ste moeten verzetten, is een heel andere 
zaak. 
Maar de gedachte aan de natuurlijke 
dood hoeft ons niet het gevoel van zin-
loosheid te geven. Integendeel, ik zou 
het verschrikkelijk vinden als ik moest 
aannemen dat ik na mijn dood - en in 
het bewustzijn van die dood - voor eeu-
wig in de gedaante van een ziend en 
wetend maar tot machteloosheid ge-
doemd spook zou blijven voortbestaan. 
Zo wreed is de Natuur gelukkig niet. Zij 
maakt, zoals de grote wijsgeer Epicurus 
al eeuwen geleden zei, dat de dood ons 
niet raakt, omdat wij er niet meer zijn 
zodra hij er is. En al geeft mij dit weten 
niet het door Epicurus beloofde gevoel 
van gelukzaligheid, het maakt de aan-
vaarding van de dood als het onvermij-
delijke en volstrekte einde van mijn be-
staan toch gemakkelijker. De proble-
men waar het leven mij voor plaatst, 
houden me heel wat vaker uit de slaap. 

G. A. van Klinkenberg 

Wetenschap als Natuurverschijnsel 
door G. A. van Klinkenberg. 
Aulapocket nr. 719, 159 pagina's. Prijs: 
f 14,90. ISBN 90-274-5490-6 

IHEU zoekt ambassadeur/ambassadrice 
De International Humanist and Ethical 
Union (IHEU) is een federatief georgani-
seerde vereniging van humanistische 
organisaties in de wereld. De ver-
eniging wordt bestuurd door een 
„Board" die bestaat uit vertegenwoor-
digers van die organisaties. De uitvoe-
rende taken die voortvloeien uit het 
door de board vastgestelde beleid zijn 
toegewezen aan het „Executive Com-
mittee" dat eenmaal per maand in 
Utrecht bijeenkomt. Het wordt in zijn 
werkzaamheden bijgestaan door het 
sekretariaat. 
Aan de Executive Committee is opge-
dragen kontakten te leggen met huma-
nistische organisaties(tjes) in de wereld 
die nog geen lid zijn van de IHEU en met 

(advertentie) 

Het Humanistisch Verbond roept sollicitanten op voor de functie van 

HUMANISTISCH GEESTELIJK RAADSVROUW/MAN 

ten behoeve van de geestelijke verzorging van de bewoners in het „A. H. Gerhard-
huis" te Amsterdam (aangesloten bij de H.S.H.B.). 

De aanstelling zal plaatsvinden voor 16 uur per week, volgens de gebruikelijke 
inschaling in deze sector. 

Van sollicitanten wordt verwacht dat zij de studie aan het Humanistisch Opleidings 
Instituut volledig of nagenoeg volledig hebben afgerond. 

U kunt uw sollicitatie binnen 14 dagen na het verschijnen van dit blad richten aan het 
bestuur van de H.S.G.V., Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 
Inlichtingen bij mevrouw M. van der Schaaf, tel.: 02945 - 1661. 

(advertentie) 
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Prachtig boek 
voor kinderen én 

volwassenen 

Die afschuwelijke avond begon aldus: De tekenleraar beklom 
voor de zoveelste keer het podium en sprak: „De volgende 
leerling die wat voor ons wil opvoeren, is Theo Holinan uit 3A. 
Zijn hobby's zijn lezen, dierenverzorgen en. . . gedichten 
schrijven. Het is natuurlijk ontzettend leuk voor onze school 
dat wij de nieuwe Vondel in ons midden hebben. Speciaal 
voor deze gelegenheid schreef Theo een. . . liefdesgedicht en 
hij vertelde mij daarnet dat dit gedicht bedoeld is voor iemand 
hier in ons midden." 
De zaal begon te lachen; het was voor mij onmogelijk om te 
vluchten. De sympathie die ik voor „De Baard" koesterde 
sloeg in één keer om in diepe haat. „Nou, ik ben net zo 
nieuwsgierig als jullie wat voor gedicht hij heeft gemaakt. 
Geef hem een warm applaus." 
Er werd geklapt, gefloten en gejoeld, terwijl ik met knikkende 
knieën en trillende handen het podium beklom. De zaal werd 
niet rustig. De rector moest opstaan om met zijn dreigende blik 
de achterste rijen te kalmeren. Ik stond voor de mikrofoon met 
mijn gedicht in mijn bibberende knuisten. 
Hoe ik de angst en spanning moet omschrijven die ik toen 
doormaakte weet ik niet, maar het was zo beklemmend dat ik 
niet durfde te spreken. 
Ik zweeg. Ik zweeg wel twee volle minuten. 

De zaal barstte in lachen uit, maar ver-
stomde weer. 
„De titel luidt. . . liefdesverdriet." 
In een roes van schaamte las ik toen 
voor wat ik had opgeschreven: een poë-
tisch bedoeld verslag van een verhou-
dig die was stukgelopen. Ik hoopte dat 
niemand zou merken dat ik hier en daar 
wat gejat had van Hans Lodeizen en de 
Citatenomnibus (samengesteld door 
Cees Buddingh'). 
Van het gedicht zelf kan ik me niet veel 
meer herinneren, maar in het midden 
ging het ongeveer zo: 
„Ik zag je met wat vrienden/ in een auto 
voorbijrijden/ en ofschoon ik wist dat je 

niet naar me keek/ wist ik zeker dat je 
me zag/ want kan de liefde niet hopen/ 
waar het verstand wanhoopt?/ En is de 
liefde niet/ de poëzie der zinnen?/ En is 
de liefde niet. . . enz. enz." 

Het gedicht maakte enige indruk. 
Het applaus was gemeend, en eenmaal 
terug in de coulissen kwam de vrouw 
van de rector op me af om me te vertel-
len dat ze het heel mooi had gevonden. 
Iedereen komplimenteerde me, ieder-
een feliciteerde me, maar ik was 
treurig. 
Was ik treurig omdat ik de zenuwen had 
gehad? Nee. 
Was ik droevig omdat het „uit" was? 
Ook niet. 
Ik was treurig omdat ik alles had ge-
logen. 
Ik had helemaal geen vriendin gahad. 
Nog nooit. En het was dus ook nooit 
uitgeraakt. 

Niet lang daarna raakte de Vondel van 
de school echt verliefd. En een breek-
baar damesmeisje viel ook op hèm. Bei-
den zaten in de schoolkrant. En om mijn 
aura als dichter te handhaven, schreef 
ik over. . . liefdespoëzie. Ik citeerde 
Gorter: 
Bij het denken aan de liefde 
Heb ik de liefde lief 
Maar het was de liefde tot u geliefde 
Die mij tot de liefde hief 

En nog steeds raak ik ontroerd door het 
gedicht 

Zie je ik hou van je, 
ik vin je zo lief en zo licht- 
je ogen zijn zo vol licht, 
ik hou van je, ik hou van je 

En je neus en je mond en je haar 
en je ogen en je hals waar 
je kraagje zit en je oor 
met je haar er voor. 

„Toe maar jongen," zei de vrouw van de 
rector die vlak voor me zat. Ik slikte, 
maar merkte dat ik niet kan slikken; ik 
wilde diep ademhalen, maar mijn ad-
em stokte; ik wilde huilen, maar 
schaamde me daar te veel voor. Het erg-
ste vond ik mijn handen die steeds ner-
veuzer trilden. 
Ik voelde hoe mijn angst oversloeg op 
de zaal: leerlingen, leraren en ouders 
hielden, zo leek het wel, kollektief hun 
adem in. Eindelijk durfde ik te be-
ginnen. 
„De titel van mijn gedicht luidt.. . 
luidt. . 
„Het fluitketeltje," schreeuwde iemand. 

28 Humanist dec.'83 / jan.'84 



Zie je ik wou graag zijn 
jou, maar het kan niet zijn, 
het licht is om je, je bent 
nu toch wat je eenmaal bent 

Dit gedicht is eveneens van Gorter. 

Maar. . . ook ik kreeg de bons. Het da-
mesmeisje bleek zo hard als een Amers-
foortse zwerfkei en alsof ik een paar 
kapotte schoenen was, ruilde zij mij in 
voor iemand die ouder was dan ik en 
véél knapper. 
Ik had liefdesverdriet. 
Liefdesverdriet - daar ben ik in de loop 
der jaren een groot kenner van gewor-
den. Door mijn liefdesverdriet heb ik 
beide wallen van de Amstel leren ken-
nen; liefdesverdriet maakte een echte 
dichter van mij; liefdesverdriet bracht 
me aan de drank - soms wist ik niet 
waarvan de kater nou het grootst was. 
Naarmate ik ouder werd, werd het 
liefdesverdriet groter. Tot ik besloot op 
een dag maar geen liefdesverdriet 
meer te hebben - en voor dat je het be-
seft ben je dan getrouwd en heb je een 
kind. 
Soms haal ik voor mijn geestesoog nog 
wel eens mijn oude vriendinnen. Droe-
vig word ik daar niet meer van. Melan-
choliek wel. 

Een paar dagen geleden was ik bij men-
sen over de vloer die een dochter had-
den van vijftien jaar. Zij zat op haar 
kamertje te huilen. „Lullevede," zei 
haar moeder en we begrepen het. Haar 
vader begreep het niet, maar had voor 
zijn dochter een boek gekocht dat de 
titel droeg: Liefdesverdriet. Het was ge-
schreven door Karel Eykman en geïllus-
treerd door Sylvia Weve. 
„Ze weigert het te lezen," zei vader. 
Ik vond dat heel logisch. „Dit is een 
kinderboek en als je liefdesverdriet 
hebt dan voel je je alles behalve een 
kind." Omdat ik de tekeningen van Syl-
via Weve erg mooi vond, vroeg ik of ik 
het boek mocht hebben. Thuisgekomen 
bladerde ik het eens door. Lezen wilde 
ik het niet, want op het stapeltje lagen 
nog de grote-mensenboeken Gif sla van 
Jan Wolkers, Het Helse Moeras van 
Komrij, Kermis op de Dam van Henk 
Spaan en het nieuwe brievenboek van 
Reve. 
Maar om één uur 's nachts had ik 
liefdesverdriet uit. 
Ik had absoluut geen kinderboek ge-
lezen. 

Liefdesverdriet is namelijk een prach-
tig verhaal. Monika is een meisje van 
een jaar of vijftien wier eerste vriend 
het heeft uitgemaakt. Waarom? Peter 
zegt:  „Ja jezus. Ik weet het niet. Ik vind 
als je verliefd bent, dan hoor je toch 
hele maal weg te zijn van mekaar. En ik 
heb het idee dat het niet meer zo is tus-
sen ons. Ik bedoel ik vind je wel lief, 
maar. 
Het verhaal laat zien hoe Monika over 
dat verdriet probeert heen te komen. Ze 
gaat met haar vriendin uit, schrijft Peter 
een brief die ze niet verstuurt, doet mee 
met het schooltoneel (De Schoenma-
kersvrouw van Garcia Lorca) en be-
grijpt opeens de grote lief desscéne in 
dat stuk. Ze ondervindt steun van een 
leerkracht, maar dat rotgevoel, hoewel 

ze er soms niet aan denkt, blijft be- 
staan. 
Ik herkende het. 

Omdat de literatuuinitiek maar twee 
soorten mensen kent, namelijk kinde-
ren en volwassenen, vrees ik dat dit 
boek nooit die aandacht zal krijgen die 
het verdient. Het is al eerder beweerd, 
maar literatuur voor kinderen onder-
scheidt zich in niets van literatuur voor 
volwassenen. Integendeel: schrijven 
voor kinderen vereist een groter vak-
manschap. Schrijven voor „tussen ta-
fellaken en servet" vereist helemaal 
een groot vakmanschap. In de huidige 
moderne romantechniek wordt vaak ge-
bruik gemaakt van constructies die 
soms verwarrend kunnen werken: vo-
rausdeutungen, flash-backs, symbo-
liek, wisseling van perspektief etc.etc. 
hanteert de schrijver om de problema-
tiek die hij wil verwoorden vorm te ge-
ven. Maar in wezen is het geen ander 
hulpmiddel dan de dialoog, de sfeerbe-
schrijving of het neerzetten van karak-
ters om het verhaal vaart te geven of 
leesbaar te houden. Je bent niet direkt 
een auteur van wereldklasse omdat je 
met grotere souplesse de akademische 
regels van het spel weet te volgen. Tsje-
chow bijvoorbeeld maakte daar in zijn 
verhalen nimmer gebruik van; hij kon 
dan ook net zo makkelijk schrijven voor 

kinderen als voor volwassenen. Oscar 
Wilde idem dito. Diens sprookjes zijn 
daarvan een goed voorbeeld. Goed 
schrijven, daar gaat het om - en wat dat 
is weet ik wel, maar zal ik u nooit kun-
nen zeggen. 
Het verhaal liefdesverdriet van Karel 
Eykman is goed geschreven. Het ver-
driet van Monica, haar hele gedrag -
het staat goed gekonstrueerd, leesbaar 
geschreven en humoristisch op papier. 
Wie ooit liefdesverdriet heeft gehad, 
zal dit boek met groot genoegen lezen. 

Toen ik het boek uit had, kon ik maar 
één ding doen: het terugsturen naar 
voor wie het bestemd was. Voor haar 
doe ik er een afschrift van dit stuk bij, 
opdat ze dan hopelijk dit boek - dat 
geen kinderboek is en allerminst kin-
derachtig - zal lezen. 
En als je er dan nog niet overheen bent, 
Andriënne, dan zal ik hoogstpersoon-
lijk met die vriend van je die het heeft 
uitgemaakt een hartig woordje spre-
ken, want hoe durft hij zo'n lieve schat 
als jij aan de kant te zetten. 
De stomkop! 

Theodor Holman 

Liefdesverdriet. Karel Eykman. Illustra- 
ties: Sylvia Weve 
Uitgeverij: De Harmonie. Prijs: f 16,90. 
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Hoe korter uw brief, hoe meer kans 
op plaatsing. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten. 

Den Haag, 29 oktober 1983 
Terug en moe weer op 't station aan, 
kwam 'k in de stoet haar tegen: 
een vrouw, de buik zo fier vooruit, 
een vaan, een leus nog niet ge-
schreven, 
maar in het daavrend straatgeluid 
had het nog ongeboren leven 
verstaanbaar stem gekregen 
en 'k wist, waarvoor ik was gegaan. 

P. J. S. Zwart (Bilthoven) 

Tejo: goedkope satire 
In Humanist van oktober komt U met 
een voorpublikatie van „Tejo" over „de 

_ lotgevallen van een geëmancipeerde 
man". Twee opmerkingen daarover. 
Allereerst vraag ik mij af waarom U het 
zo noodzakelijk vindt veranderingspro-
cessen bij mannen op zo'n manier bela-
chelijk te maken. Ik geef grif toe dat 
mannenemancipatie zich vaak op 
uiterst ongelukkige manier manifes-
teert, en wat dat betreft een dankbaar 
toeleveringsbedrijf is voor satire. Dat 
neemt niet weg dat die ongelukkige po-
gingen van individuen en groepen po-
gingen zijn te komen tot een andere (hu-
manistischer?) samenleving. Gezien de 
ongelofelijke macht die wij, mannen, 
op allerlei terrein bezitten, is het tijd om 
aan de slag te gaan. Het op een afstand 
staan lachen om de knullige pogingen 
die sommige mannen doen om af te re- 
kenen met die mannenmacht is afstan-
delijk, goedkoop en kan alleen maar 
afremmen. Dat veel mannen lacherig, 
kwaadaardig of panisch reageren op 
emanciperende mannen geeft, lijkt mij, 
toch wel te denken. 

Mijn tweede opmerking betreft de in-
houd van de satire. Een satire treft doel 
als de gebruikte beelden kloppen, als 
er goed geobserveerd wordt. Uit erva-
ring weet ik dat emanciperende man-
nen meestal juist géén baard hebben, 
dus die kruimels worteltaart kunnen 
ook moeilijk blijven hangen. „Tejo" 

wekt meer de indruk allerlei modieuze 
kultuuruitingen door elkaar te gooien 
en dat te schuiven op de „geëmanci-
peerde man". Ten gerieve van de le-
zers. Want als men érgens bang voor is, 
dan is dat wel voor mannen die zacht 
proberen te zijn. Vrouwen moeten ver-
anderen, maar mannen moeten vooral 
die emotieloze bikkelharde driftkikkers 
blijven die zij altijd al zijn geweest! Al-
thans in het openbaar. 
Kortom, doet U maar liever niet meer. 

Gerard Ursem (Arnhem) 
secretaris stichting Superman 

Hoor ik er eigenlijk wel bij? 
Heb er soms echt genoeg van. Hoor ik er 
eigenlijk wel bij? En ik ben niet eens 
homo, zelfs niet links! En ik zie zeker het 
ochtendblad niet „druipen van haat", 
en de anderen niet druipen van liefde. 
En al houd ik niet van heiligheid, toch 
nog minder van de schijnheiligheid van 
sommige links-rechtse demagogen, die 
de wereldkrisis niet gemaakt hebben, 
maar wel medeschuldig zijn, zover Ne-
derland er extra slecht voorstaat. 
Als we de mens zien als een mede-aard-
bewoner, die alleen mogelijkheid en 
recht van bestaan heeft, als hij/zij zich 
vrijwillig aan de natuurwetten houdt, 
dan volgt daaruit: 
Dat geen enkele soort zich zo kan/mag 
vermenigvuldigen, dat het leven van 
andere soorten en van de planeet be-
dreigd wordt. 
Dat ook de mensen zich moeten houden 
aan de natuurwet, dat alleen het gezon-
de en sterke kan/mag overleven en zich 
voortplanten. 
Dat mensen of dieren alleen gelukkig 
en gezond kunnen leven op een levens-
peil, dat even boven het minimum ligt. 
Zodra er een belangrijk teveel is, treedt 
degeneratie en ondergang op. 
Dat de mens naar lichaam en geest 
planteneter is en geen roofdier, en 
daarom niet het recht heeft mededieren 
te doden, dan in uiterste noodzaak. (dat 
doen andere dieren ook niet). 
Wat moet ik dan met links of rechts? De 
grote partijen moeten het van de 
kiezers-massa hebben om de partij 
groot te maken en te houden. Alleen bij 
de kleine partijen, zowel links en 
rechts, vind je nog wel eens mensen, 
die op dit punt vrij kunnen/durven den-
ken. Als regering en parlement beston-
den uit mensen met een goed en eerlijk 
karakter, plus de nodige bekwaam-
heid, dan doet het er weinig toe tot wel-
ke partij zij behoren, want geen enkele 
richting of partij heeft van die kwalitei-
ten het monopolie, geen enkele is in dit 
opzicht humaner dan de andere. 

Harry Dissen (Utrecht) 

Huisdieren 
Dit is nu werkelijk de eerste maal in 
mijn leven, dat ik op een artikel reageer 
(lees ageer) en er zijn anders genoeg 
redenen om je dagelijks boos te maken. 
Als je zo tweeëntwintig jaar meehup- 

pelt, dan ben je niet meer zo snel ver-
wonderd. Het gaat nl. om dat ijskoude 
artikel, feitelijk meer een gegeven in 
„Humanist" nr. 8, Huisdieren „vreten" 
1 miljard per jaar. 
Nu was ik van mening dat een humanist 
dagelijks niet alleen met gespreide vin-
gers voor de ogen loopt om het gedrag 
en houding van de medemens te kun-
nen aksepteren en billijken, maar ook 
dat hij beschaafd was. Dit houdt vol-
gens mij ook in , het dier niet alleen op 
zijn ekonomische waarde te schatten, 
maar ook als medeschepsel te aanvaar-
den. Wat wordt genoemd, „huisdier" is 
door de mens zo gekultiveerd en is nu 
dan ook niet meer in staat om voor zich-
zelf te zorgen. Bovendien zijn en waren 
de fokkers, voor mij persoonlijk alle-
maal broodfokkers, de mening toege-
daan dat er zo nodig nog meer dieren 
geproduceerd moesten worden en zo-
doende worden en werden er produkten 
gefabriceerd, die nog weinig met oor-
sprong te maken hebben. 
En nu zitten we dan met deze miljoenen 
dieren en is het wel onze zaak om er ook 
voor te zorgen. Trouwens het woord 
„beest" heeft ook een andere beteke-
nis. Al eerder is er in één of andere 
krant een artikel verschenen over uitga-
ven voor katten- en hondenvoer, maar 
dan in Amerika en daaraan werd dan 
ook nog de konklusie verbonden, dat er 
wel duizenden kinderen stierven in de 
arme landen van de honger. Als ik 
zoiets lees of hoor kan ik 's nachts niet 
slapen. Maar als je van dezelfde landen 
de dikke vette top met aanhang statie-
bezoeken ziet brengen, wat miljoenen 
kost en meestal voor wapenaankoop, 
word ik ook niet goed. Ook dacht ik dat 
een humanist geen politieke kleur naar 
buiten bracht, maar ik bespeur in vori-
ge afleveringen van „Humanist" een 
soort anti-oostblok tendens, ik zou zeg-
gen dat er op de Verenigde Staten ook 
wel één en ander is aan te merken. 
Waarschijnlijk intepreteer ik het huma-
nisme niet op de juiste wijze, dat zal 
dan wel, maar ik voel het allemaal wel 
zo. 

Mw. M. M. v. d. Zande-Visser 
(Hellevoetsluis) 
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New Zealand 
Wij zijn 9 jaar geleden naar New Zea-
land geëmigreerd en voelen ons hier 
goed thuis. Nu wij ingeburgerd zijn zou-
den we wel iets willen doen voor 
nieuwe emigranten of toekomstige emi-
granten, omdat er voor zover ons be-
kend is geen humanistisch emigratie 
kantoor of zo iets bestaat. Als je tot een 
kerk behoort kun je beroep doen op een 
kerkelijke organisatie maar lieden zo-
als wij moeten alles zelf uitzoeken. De 
voorlichting die wij kregen was erg ver-
ouderd. Gelukkig hebben wij eerst een 
vakantie hier door kunnen brengen en 
heb ik hier familie wonen. Wij hebben 
gelukkig weinig last gehad om ons hier 
aan te passen en onze 3 kinderen zijn 
ook happy hier. Onze kinderen zijn nu 
op zichzelf gaan wonen, zodoende heb-
ben we ruimte in ons huis wat bruik-
baar gemaakt zou kunnen worden voor 
het opvangen van nieuwe emigranten. 
Wij hebben het met vrienden besproken 
en zij zijn ook bereid om te helpen als 
het nodig is. We hebben kontakten in 
verschillende plaatsen dus niet tot Ro-
torua alleen gebonden. 

T. Henneveld 
1 Luxor pl Rotorua New Zealand 

Als u dan nergens in gelooft, 
wat gelooft u dan? 
Er is een kans, dat „vrager heeft gedacht: 
..Een mens, die ernst maakt met het Leven 
kan toch niet zonder een „Waarom". . . . 
't waarom van ieder mensenleven, 
waarop geen mens het antwoord weet." 
Toch blijft hij staan, die vraag, 
de wanhoop van de rede, 
ons intellect, dat zoekt en zoekt en dwaalt 
en er is geen priester, die het ons 
verhaalt.. . 
Het einde van ons logisch denken 
kan, zonder meer zijn: 
'k Weet het niet, maar ik geloof.. . 
Dit is de start van elk godsdienstig leven 
en met profeten in verscheidenheid. 
Als deze „arme" man, die zegt niet te 
geloven 
ook denkt: „Ik weet het niet, maar ik 
geloof.. . 
misschien zou dan de dialoog vervolgen: 
„Het is de mens, de mens, waar 'kin geloof. 
Ik heb in mensen nog vertrouwen 
en 'k hoop dat tot mijn dood te houden: 
Bij alles, wat ons schuldig maakt 
zijn we tot heel veel goeds in staat. 
Geloof, dat is engagement 
in mede-menselijk lotsverband, 
is zinvol ingeschakeld zijn 
in 't groot-gebeuren van het „Leven" 
Dit is mijn antwoord op uw vraag 
mij bij mijn menszijn ingegeven. 

Kerk verliest in 
stad snel aan 
betekenis 
In de samenleving van de grote steden 
is de kerk een randverschijnsel. In het 
leven van slechts een kleine minder-
heid van de bevolking staat de kerk 
centraal, voor een iets groter aantal 
heeft zij nog wat te betekenen. Maar de 
grote meerderheid van de bevolking 
staat er onverschillig of zelfs vijandig 
tegenover de kerk. Dit staat in een nota 
van de besturen van de Hervormde ge-
meenten in Amsterdam, Den Haag, Rot-
terdam en Utrecht. 

Bij de ontkerkelijking hebben de grote 
steden totnogtoe vooropgelopen aldus 
de nota. Of de kerk in de volgende eeuw 
in het hele land een randverschijnsel 
zal zijn, wagen de rapporteurs niet te 
voorspellen, maar „in de hervormde 
kerk is er op het ogenblik weinig dat op 
het tegendeel wijst", zeggen ze. 
In de grote steden leven velen langs 
elkaar heen. Bijzondere problemen zijn 
daar het zeer grote aantal verhuizin-
gen, onevenwichtige bevolkingsop-
bouw, de woningnood en het grote aan-
tal buitenlanders in de oude wijken. 
Van een ontmoeting tussen religies en 
culturen kan nauwelijks gesproken 
worden, eerder van een „op elkaar sto-
ten", aldus de nota. 

G -1- 1- s')4-4  4-p  
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Zorg dat u niet 
meetelt 
Bij het Humanistisch Verbond is on-
langs een folder verschenen vol infor-
matie over de omstreden kerkelijke ge-
zindte op de persoonskaart. (Zie hier-
voor ook het verhaal in de „Humanist" 
van augustus jl.). De folder bevat twee 
voorgedrukte kaarten die u naar uw ge-
meente kunt sturen als u de vermelding 
wil schrappen of wijzigen. Begin okto-
ber is de folder beschikbaar. De folder 
zal tegen kostprijs (10 á 15 cent per stuk 
exklusief porto) worden verkocht. 
U kunt nu reeds schriftelijk uw bestelling 
opgeven aan: Humanistisch Verbond, 
afdeling publiciteit. Postbus 114, 3500 
AC Utrecht onder vermelding van „per-
soonskaart". 
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HET BV-GEBEUREN 
Voorontwerp Humanistisch 
Perspektief is gereed, 
diskussie kan beginnen 
Bij het ter perse gaan van dit nummer 
van de „Humanist" rolde ook een ande-
re uitgave van het Humanistisch Ver-
bond van de persen, namelijk het Voor-
ontwerp Humanistisch Perspektief. Het 
boekje, uitgegeven in de snel groeiende 
blauwe reeks, herbergt ook de begin-
selverklaring van het Humanistisch 
Verbond en het nu nog van kracht zijnde 
(maar deels verouderde) Humanistisch 
Perspektief uit 1977. 
Het nu uitgegeven Voorontwerp is ge-
schreven door de HV-voorzitter Rob 
Tielman. Hij heeft gekozen voor een an-
dere opbouw dan het Perspektief uit 
1977. De vier fundamentele humanisti-
sche beginselen vrijheid, rechtvaardig-
heid, verdraagzaamheid en verbonden-
heid zijn toegepast op acht maatschap-
pelijke deelgebieden: levensbeschou-
wing, wetenschap, kultuur, struktuur, 
natuur, leefvemen, emancipatie en 
mensenrechten. Een trefwoordenregis- 
ter vergemakkelijkt terugzoeken. Rob 
Tielman over het Voorontwerp: „Vaag-
heid en wolligheid is zoveel mogelijk 
vermeden, evenals zwart-witdenken. 
Gestreefd is naar helderheid en genu-
anceerdheid - maar of dat lukt zal de 
diskussie moeten uitwijzen." 
Die diskussie zal zo breed mogelijk wor-
den gevoerd. Iedereen wordt dan ook 

In samenwerking met de Stichting Tijd-
schrift voor Maatschappelijk Werk 
(TMW) heeft uitgeverij Macula in Bos-
koop het boek „Kleine media: lokale 
omroep en video" op de markt gebracht. 
Eén van de auteurs is Marjan de Bruin, 
redaktrice van het Welzijnsweekblad 
en één van de deskundigen in ons land 
op het terrein van de lokale omroep. 
Naar mijn mening hoort dit boek in de 
boekenkast van elke gemeenschap van 
het Humanistisch Verbond. De uitgave 
geeft namelijk op zeer konkrete wijze 
een lading informatie over hoe organi-
saties, plaatselijke instellingen (dus 
ook HV-gemeenschappen) kunnen deel-
nemen aan initiatieven om te komen tot 
een lokale omroep. 
De verdienste van het boek is dat infor-
matie wordt gegeven over vele aspek-
ten van lokale omroep en video die tot 
nu toe voor een vrij kleine groep insi-
ders was bestemd. Eenvoudig taalge-
bruik, vele praktijksituaties en het be-
antwoorden van voor de hand liggende  

opgeroepen om vóór de zomer van 1984 
schriftelijk te reageren op dit Vooront-
werp Humanistisch Perspektief. Ook 
zullen er in het Verbond een aantal regi-
onale diskussiedagen worden georga-
niseerd. In veel gemeenschappen zijn 
of worden verder gespreksgroepen op-
gezet om over het Voorontwerp te 
praten. 

Alle binnengekomen kommentaren van 
binnen en buiten de vereniging zullen 
vervolgens worden verzameld en ver-
werkt. Op basis hiervan zal vervolgens 
een ontwerp voor een nieuw Humanis-
tisch Perspektief worden gemaakt. Dit 
zal vervolgens aan de besluitvormende 
organen in de vereniging worden voor-
gelegd opdat het kongres in 1985 een 
definitief Humanistisch Perspektief zal 
kunnen vaststellen. 
Voor de goede orde: het is dus niet de 
bedoeling dat u uw kommentaar stuurt 
naar de redaktie van de „Humanist" 
maar naar het hoofdbestuur van het HV. 
(Postbus 114, 3500 AL Utrecht). 

Het boekje „Voorontwerp Humanistisch 
Perspektief" is te bestellen door f 3,80 
over te maken op giro 58 ten name van 
de Humanistische Pers te Utrecht onder 
vermelding van: Perspektief. 

vragen als „Hoe kunnen wij ook mee-
doen?" maken de uitgave van TMW/Ma-
cula tot een bruikbaar produkt. 
Het boek geeft na een verklaring van 
begrippen een overzicht van projekten 
die op dit moment in diverse gemeenten 
in ons land draaien. De mogelijke rela-
ties tussen lokale omroep en hulpverle-
ning, opbouwwerk enzovoort worden 
belicht en het boek besluit met een 
groot aantal praktische tips en nuttige 
informatie. 
Voor gemeenschappen van het HV die 
er over denken om aan het belangrijke 
medium van de lokale omroep mee te 
doen en zich afvragen hoe dat precies in 
z'n werk gaat, is dit boek van nut. 
„Kleine media: lokale omroep en vi-
deo" is verkrijgbaar in de betere boek-
handel of kan worden besteld door 
overmaking van f 19,25 (inkl. porto) op 
giro 5441758 t.n.v. Macula, Boskoop (tel. 
01727-4381). 

Paul Custers 

Ontmoetingsgroep 
Samenleven 
In Oosterbeek start februari 1984 de ont-
moetingsgroep Samen-leven haar bij-
eenkomsten. De ontmoetingsgroep -
ook voor oudere mensen, om de partner 
te her-kennen - zal op donderdag 16 fe-
bruari om 19.30 uur een informatie-
avond houden. Vervolgens zijn er op de 
acht daaropvolgende donderdagavon-
den bijeenkomsten (van 19.30 uur tot 
22.30 uur). Ook zal er een weekendbij-
eenkomst zijn: op 9 tot 11 maart. Na twee 
maanden zal er nog een evaluatie-
avond plaatsvinden. 
Toelichting: Als je wat langer een rela-
tie hebt, blijkt dat er haast altijd perio-
den komen, waarin je niet met elkaar, 
maar naast elkaar leeft. Er zijn einde-
loos veel mogelijkheden in 't dagelijks 
leven waardoor we het kontakt met el-
kaar verliezen, ons onbegrepen, ver-
drietig of eenzaam voelen. Ook als we 
iemand hebben die dichtbij ons is. 
Deelnemen aan deze Ontmoetings-
groep is een gelegenheid om je méér 
bewust te worden hoe jouw houding, 
gevoelens en reakties de omgang met je 
partner beïnvloeden. Dit gebeurt aan de 
hand van hierop gerichte oefeningen 
zodat je misschien, door nieuwe erva-
ringen, ook andere mogelijkheden gaat 
zien. 
De groep zal uit 8 deelnemers bestaan, 
zodat je ook van elkaars ervaringen 
kunt leren. Het is het prettigste als bei-
de partners willen komen. Noodzakelijk 
is het niet. 
De inbreng van Edith en Walter Nagel, 
als begeleiders zal zijn: een 25-jarige 
relatie met veel ups en downs; ervaring 
in het werken met en in groepen; en -
voor Edith - voltooide opleiding als 
groepsbegeleidster en als humanis-
tisch geestelijk raadsvrouw. Welke le- 
vensovertuiging je ook hebt, het meest 
belangrijke om mee te doen is je levens- 
instelling: de bereidheid om met 
nieuwe ogen te kijken naar je zelf en 
naar je partner. 
Kosten: (inclusief weekend, excl. maal-
tijden daar): f 250,- per paar, f 150,- per 
persoon, f 75,- voor studenten en uitke-
ringsgerechtigden. Indien de kosten 
een probleem zijn: naar draagkracht. 
Verdere inlichtingen en opgaven: uiter-
lijk 14 februari. Telefoon: 085-334849 
(bijvoorkeur tussen 6 en half acht 
's avonds). 

Paul Custers 
weg bij Verbond 
De publiciteitskotirdinator van het Hu-
manistisch Verbond Paul Custers heeft 
op 1 december jl. het Verbond verlaten. 
In de drie jaar dat hij aan het HV was 
verbonden, heeft Paul Custers het pu-
bliciteitswerk van het HV op poten ge-
zet. Over zijn opvolging bestaat nog on-
zekerheid. 

Boek over lokale omroep en video 
geschikt voor HV-gemeenschappen 
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Tielman: ontslagen bij HV 
mogelijk te vermijden in '84 
Allereerst wil ik iedereen bedanken die 
reageerde op mijn voornemen mei 1985 
af te treden als algemeen voorzitter. Het 
is altijd weer hartverwarmend om te 
zien hoe in humanistische kring wordt 
meegeleefd. Tegelijkertijd wil ik het 
misverstand wegnemen dat ik minder 
gemotiveerd zou zijn om mij voor de hu-
manistische zaak in te zetten: het tegen-
overgestelde is het geval omdat ik mij 
altijd uitgedaagd voel in tijden van te-
genspoed. Maar na acht jaar voorzitter-
schap wil ik me wel eens wat vrijer en 
meer inhoudelijk met het humanisme 
bezighouden. Niemand hoeft dus bang 
te zijn dat ik mij niet langer voor de 
humanistische beweging in zou willen 
zetten. 
In de tweede plaats hebben onze leden 
en kontribuanten ons wederom niet in 
de steek gelaten: als de stroom van ex-
tra-giften doorgaat, zouden we er geza-
menlijk wel eens in kunnen slagen om 
ook in 1984 te voorkomen dat iemand 
onvrijwillig zou moeten worden ontsla-
gen. Op het buitengewone kongres (dat 
op 18 februari in Zutphen gehouden zal 
worden) zal onder andere een voorstel 
worden gedaan om een beroep te doen 
op de solidariteit van de plaatselijke 
gemeenschappen. Daarnaast wordt 
een beleidsplan aan het kongres voor-
gelegd waarin wordt voorgesteld door 
reorganisatie meer samenhang in de 
aktiviteiten van het HV te brengen. Zo 
wordt gedacht aan de oprichting van 
vier koOrdinerende taakgroepen die de 
aktiviteiten zouden moeten gaan bun-
delen op de gebieden geestelijk werk, 
opleiding en onderzoek, verenigingsor-
ganisatie, en publiciteit. Mede daar-
door zou het hoofdbestuur zich meer 
kunnen gaan bezighouden met de in-
houdelijke hoofdlijnen van het beleid, 
en de direkteur met de koet/dinerende 
hoofden van dienst met de beleidsvoor-
bereiding en -uitvoering. 
Er hebben de afgelopen maanden weer 
veel onderhandelingen plaats gevon-
den in verband met de dreigende bezui-
nigingen door de overheid. Dat betreft 
vooral de geestelijke verzorging in de 
strijdkrachten, de gevangenissen, en 
humanistisch vormingsonderwijs. Als 
de overheid niet op korte termijn iets 
gaat doen aan de achterstellingen op 
deze gebieden, overwegen wij weder-
om om naar de rechter te stappen. We 
beseffen heel goed dat ook de geestelij-
ke genootschappen iets zullen moeten 
inleveren, maar dat zal dan wel zo moe-
ten gebeuren dat tegelijkertijd onze 
achterstand bij de kerken wordt inge-
haald. 
Tenslotte vindt veel overleg plaats op 
het gebied van het onderwijs. Het gaat 
daarbij over het veilig stellen van het  

pluriforme openbare onderwijs als ba-
sisvoorziening, het verkrijgen van ge-
lijkberechtiging voor de humanistische 
opleidingen voor het geestelijk werk en 
voor onderwijs en onderzoek rond hu-
manisme en wetenschap. Iedereen die 
voorbeelden tegenkomt van onterechte 
behandeling van openbare onderwijs-
voorzieningen in de regio's wordt drin-
gend verzocht dit door te geven aan de 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs, 
de onderwijsvakbond ABOP en het HV. 
En als allerlaatste punt: het HV heeft 
met zorg kennis genomen van de uit-
spraak van het Amsterdams gerechts-
hof inzake de strafbaarheid van vrijwil-
lige euthanasie. In nauw overleg met 
de NVvVE wordt bezien wat voor stap-
pen wij zouden kunnen zetten. 

Rob Tielman 

Kursussen 
humanistische 
uitvaart- 
begeleiding 
Dit vrijwilligerswerk breidt zich ge-
staag uit en ontmoet grote waardering 
van degenen die ermee in aanraking 
gekomen zijn. Dankbaar werk dus. Hu-
manistische uitvaartbegeleiding be-
staat uit een gesprek met nabestaan-
den kort na het overlijden. De uitvaart-
begeleider baseert op dit gesprek zijn 
afscheidswoord, dat tijdens de begrafe-
nis of krematie wordt uitgesproken. 
Binnenkort starten weer op diverse 
plaatsen in het land kursussen die uit 
acht wekelijkse bijeenkomsten bestaan 
en een goede basis vormen om dit werk 
te doen. 
Deze kursussen worden voorafgegaan 
door een informatiebijeenkomst waar-
op men zich kan oriënteren over doel en 
inhoud van het werk in het algemeen en 
over de kursussen. 
De volgende informatiebijeenkomsten 
zijn op dit moment bekend: In Alkmaar 
op 19 januari en in Nijmegen in de twee-
de week van januari. Daarnaast is er 
nog beperkte gelegenheid tot deelname 
aan de kursussen in Rotterdam en Hil-
versum die in januari van start zullen 
gaan. Meer inlichtingen over zowel de 
informatiebijeenkomsten als de kursus-
sen kunt u verkrijgen op het Landelijk 
Humanistisch Centrum, tel. 030 - 
318145. 

Gemeenschapsnieuws 
Deze kolom bevat een beperkte keuze 
uit plaatselijke bijeenkomsten, die in 
principe voor iedereen gratis toeganke-
lijk zijn. 

In januari vinden in veel gemeenschap-
pen weer de traditionele Nieuwjaarsbij-
eenkomsten plaats. Een van de wat 
grootser opgezette festiviteiten in dit 
verband is de Gewestelijke Nieuw-
jaarsbijeenkomst in Friesland. Deze 
wordt op 7 januari van 10.30 tot 15.30 uur 
gehouden in zaal de Lawei te Drachten. 
Op het programma staat o.a. een caba-
retesk optreden van het gewestelijk be-
stuur (!), een feestelijke maaltijd, verlo-
ting, en een uitvoering door een vrou-
wenkoor. Nadere informatie in het ge-
westelijk blad „De Schakel" of bij de 
gemeenschapssekretariaten. 
Dordrecht: Op zondag 22 januari om 
10.30 uur spreekt Peter Baggers, geeste-
lijk raadsman in Dordrecht, over „Hu-
manistische geestelijke verzorging" in 
zaal de Schakel, Singel 341 te Dor-
drecht. 
Eindhoven: Woensdag 25 januari om 
20.00 uur komt Tine v.d. Meer vertellen 
over haar reis naar India in het kader 
van het HIVOS-projekt „Beter verkeer 
met de Derde Wereld". Plaats: J. Pels-
Wooncentrum, Geestakker 46 te Eind-
hoven. 
Heerenveen: Op 5 februari om 10.00 uur 
zal de heer J. Schurer spreken over „Hu-
manisme en politiek" in gebouw „Odd 
Fellows", Herenwal 10 te Heerenveen. 
Hilversum: In hotel Hilfertsom, Konin-
ginneweg 30 te Hilversum houdt op 5 
februari om 10.30 uur de heer Rob Bui-
tenweg, docent aan het Hum. Oplei-
dingsinstituut, een inleiding over „Fi-
losofische anthropologie van het huma-
nisme". 
Lochem: Op dinsdag 24 januari om 20.00 
uur houdt Albert Nieuwland uit Amster-
dam een inleiding met als titel „Over 
dood en leven", in zaal „De Garve", 
Burg. Leenstraat te Lochem. 
Noordoostpolder: Maandag 16 januari 
om 20.00 uur houdt de heer Sake Bouma 
uit Paterswolde een voordracht geti-
teld: „Het begon bij Socrates", naar het 
door hem geschreven gelijknamige to-
neelspel over het laatste levensjaar van 
zowel Socrates als Leo Polak. Plaats: 
Muzisch Centrum (zaal 35) te Emmel-
oord. 
Ooststellingwerf: Op woensdag 25 ja-
nuari om 20.00 uur spreekt Ide Lenting 
uit Bakkeveen over het onderwerp „Sa-
menlevingsvormen", in café „Het brui-
ne paard" te Haulerwijk. 
Wageningen: Op donderdag 26 januari 
om 20.00 uur wordt in zaal UVV aan het 
Salverdaplein te Wageningen een dis-
cussie-avond belegd met als onder-
werp: „Kraakbeweging, geschiedenis 
en perspektief". Belangstellenden van 
harte welkom. 

Jac van den Oort 
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HV-Groningen bindt strijd aan tegen 
plaatselijke Centrumpartij 
De Centrumpartij wint aan aanhang. 
Niet alleen in de Tweede Kamer waar 
de laatste prognose is dat deze racisti-
sche partij maar liefst drie zetels zou 
krijgen (momenteel is dat nog één). Niet 
alleen in Almere waar ook vertegen-
woordigers van deze partij in het ge-
meentebestuur werden gekozen. De 
Centrumpartij blijkt zich nu ook in het 
noorden van ons land steeds steviger te 
roeren. 
Dat bleek onlangs middels een inter-
view met het (toekomstig?) gemeente-
raadslid van de Centrumpartij Herman 
J. Berentzen Oudlammers in het 
Nieuwsblad van het Noorden. (21 no-
vember jl.). De meest typerende uitla-
ting van dit prominent Centrumpartijlid 
luidt als volgt: 
„Laatst nog op het Zuiderdiep zag ik 
een Turkse vrouw met een sleep kinde-
ren achter zich aan op zoek naar de boes 
naar Veendam. Kijk, daar word ik niet 
goed van. Waarom, dat doet er niet toe. 
Buitenlanders zijn, Janmaat heeft het 
zelf gezegd, verkrachters, moorde- 
naars, aanranders en terroristen. 
Guus den Besten, zo langzamerhand in 
brede humanistische kring bekend om 
zijn principiële woede over zaken als 
overheidssubsidie voor de Bond tegen 
het Vloeken, de terugkeer van de bede 
in de troonrede en onlangs nog over de 
Teleac-kursus sportvissen, las deze uit-
spraak met ontzetting. Hij reageerde 
alert door prompt een open brief op te 
stellen en hiervoor een zeer bont le-
vensbeschouwelijk gezelschap tot me-
de-ondertekening te verzoeken. Allen  

stemden in met dit initiatief en de vol-
gende dag al stond in het Nieuwsblad 
van het Noorden de open brief afge-
drukt. Hierin spreken de onderteke-
naars hun „diepste verontwaardiging 
en grootst mogelijke walging" uit over 
de uitlatingen van de aanhanger van 
de Centrumpartij. De brief eindigt als 
volgt: 
„ Wij hopen dat onze medemensen die 
door dit citaat getroffen zijn, willen ge-
loven dat de overgrote meerderheid der 
Nederlandse samenleving zich diep 
schaamt dat een Nederlander dit heeft 
durven zeggen!" 

Behalve de voorzitters van de HV-ge-
meenschappen Groningen en Oost-
Groningen was de brief medeonderte-
kend door de vicaris-generaal van het 
bisdom Groningen, de direkteur van 
het Pastoraal Centrum bisdom Gronin-
gen, de voorzitter van de Joodse Ge-
meente in Groningen, de praeses van 
de partikuliere synode der Gerefor-
meerde Kerken van Groningen, de kon-
taktpersoon voor De 'Vrije Gedachte in 
Groningen en de praeses van de provin-
ciale kerkvergadering der Ned. Her-
vormde Kerk van Groningen. 
Inmiddels is aan deze zaak ook lande-
lijk aandacht besteed door de HV-radio 
en de NCRV-radio. 
Een duidelijk voorbeeld van alert rea-
geren door een kleine HV-gemeenschap 
die het lukte om samen met andere le-
vensbeschouwelijke vertegenwoordi-
gers een vuist te maken, in dit geval 
tegen de Centrumpartij. (HvH) 

HV OP RADIO & TV 

radio 
HET VOORDEEL VAN DE TWIJFEL 
dinsdag, 18.30-19.00 uur, Hilver-
sum 2 
woensdag, 18.30-19.00 uur, Hilver-
sum 2 

televisie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.10-20.15 uur. 

Aantal HV-leden 
loopt terug 
Het aantal leden, (hierbij worden ook 
medeleden en sympathisanten meege-
rekend) van het Humanistisch Verbond 
is de laatste jaren langzaam maar ge-
staag aan het teruglopen. Waren er in 
1980 nog iets meer dan 16.000 leden (om 
precies te zijn 16.081), in 1981 is dat ge-
zakt tot 15.887. In 1982 heeft deze daling 
zich voortgezet, ultimo 1982 telde het HV 
15.497 leden. 
Per 1 september dit jaar bedroeg het 
totale aantal 14.944. 
En nu we toch bezig zijn met het gooche-
len met cijfers, voor de liefhebbers nog 
de volgende. Op 1 januari 1982 waren er 
8557 vrouwelijke leden, medeleden en 
sympathisanten van het Verbond en 
7329 mannen. 
Van meer dan 3000 leden van het HV is 
de leeftijd onbekend. Van wie het wel 
bekend is, is ongeveer 25% ouder dan 70 
jaar en iets meer dan 20% jonger dan 40 
jaar. (HvH). 

Hoop of valse hoop? 
Een optimistische diskussie onder lei-
ding van Joop van Tijn. 
De pedagoge Lea Dasberg en PSP-ka-
merlid Bram van der Lek (die eigenlijk 
bioloog is) voeren al enige tijde een po-
lemiek over de invloed van opvoeding 
op de toekomstverwachtingen van jon-
geren. 
Lea Dasberg heeft daarbij een benade-
ring die haaks staat op iedere vorm van 
doemdenken. Zij vindt dat opvoeding 
een beschermende invloed op het kind, 
moet hebben en een basis moet bieden 
voor vertrouwen in de toekomst. Bram 
van der Lek vindt die hoop vals. Hij 
kiest voor een meer realistische bena-
dering om kinderen zoveel mogelijk te 
wapenen tegen teleurstelling. Beiden 
worden gekonfronteerd met de geheel 
eigen en opvallend optimistische me-
ningen van jongeren in de zaal. 
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Koos & Harrie over humor 
Zie ik er leuk uit of niet? 
Nou en of. . . reken maar. 
Ja, ik dacht. . . leuk. Zo'n neus en een grappig petje. 
Ik kom echt niet meer bij. 
Tja. . . het is weer iets anders. We zijn altijd zo 
serieus. 
Nou dat heb je nu wel doorbroken zeg. Ik lig echt in 
een coma. 
Nou ja, zo leuk is het nu ook weer niet. 
Niet zo bescheiden. Humor van de bovenste plank. 
U vindt het dus echt om te lachen? 
Natuurlijk niet. Zet onmiddellijk die weerzinwek- 
kende neus en dat walgelijke petje af. 
En net vond u het nog leuk? 
Welnee. Een feestneus opzetten kunnen we alle- 
maal. Dat doet me sterk denken aan dat soort volge- 
vreten en door drank benevelde lolbroeken die op 
verjaardagen en partijen leuk denken te zijn door 
zich tussen de schuifdeuren te vertonen in de direc- 
toire van hun vrouw. 
Dat zegt u nu wel, maar ook de echte grote komieken 
maken gebruik van petten, pruiken, neuzen en 
clownspakken. 
Als het goed is hebben dat soort verkleedpartijen 
een funktie. 
Begint u nu al weer te zeuren over funktie. Het is 
allemaal zo simpel. Iets is leuk wanneer er gelachen 
wordt. 
Vraag jij je nooit af waarom je lacht? 
Als iets leuk is, dan lach ik. 
Trouwens. . . weet jij waarom André van Duin 
zo'n scheve bek heeft? 
Wat heeft dat er nou mee te maken? 
Omdat hij tijdens het neuken altijd omkijkt en 
vraagt: zit hij er al in? 
Moet ik nu lachen of zo? 
Gelukkig lach je niet. 
Walgelijk. 

Wat je zegt. Maar ik heb deze mop op feestjes en in 
kroegen al zo vaak horen vertellen en telkens weer 
lag iedereen dubbel. 
Ik blijf die mop flauw en onder de maat vinden. 
Maar er wordt toch om gelachen, dus dan is het toch 
humor volgens jou? 
. . . 
Zie je nu wel, dat ook jij je afvraagt waarom je lacht. 
Nou. . . in dit geval vind ik uw grap onder de maat 
omdat het een grap is over de rug van André van 
Duin. Je kwetst hem daar mee. 
Dat ben ik helemaal met je eens. Maar toch is het 
soms heel grappig en ook heel zinnig om te kwetsen 
of te shockeren, om bijvoorbeeld machtsmisbruik 
van autoriteiten aan de kaak te stellen. En dan zul je 
toch man en paard moeten noemen. 
André van Duin is anders een autoriteit op het 
gebied van humor. 
Die opmerking laat ik voor jouw rekening. Maar wat 
de „mop" betreft, daarin wordt de heer Van Duin 
niet op een leuke manier aangepakt in zijn hoeda-
nigheid als humorist. Maar wordt er zogenaamd iets 
grappigs beweerd over zijn sexuele -geaardheid die 
niets terzake doet. Misselijke vooroordeelbevesti-
gende ongein. 
Maar wat verstaat u dan wel onder goede humor. 
Humor is als een lachspiegel. Humor vergroot, ver-
kleint. . . vervormt de werkelijkheid met het doel om 
mensen lachend aan het denken te zetten over hun 
vastgesleten normbesef, hun onuitroeibare vooroor-
delen en - niet op de laatste plaats - over hun eigen 
dikdoenerij en vermeende uniekheid. 
Als u het allemaal zo goed weet . . . waarom bent u 
dan zelf nooit leuk? 
Ik ken mijn beperkingen. Leuk zijn is een vak apart. 
Kom, kom, ik vind dat u zo af en toe best wel eens 
leuk uit de hoek kan komen. 
Klopt. . . maar één muis maakt nog geen peepshow. 

Tekst: Harrie Jekkers en Koos Meinderts. Foto: Jan Lankveld. 


