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„...GECITEERD ...” 
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Als er géén anti-diskriminatiewet komt, 
dan is dat een grote stap terug. Bepaal-
de konfessionele groeperingen zullen 
na het afketsen van de wet proberen 
allerlei moeizaam verworven vrijheden 
in de Nederlandse samenleving - op 
grond waarvan de mens zelf zin en vorm 
kan geven aan zijn bestaan - terug te 
draaien (zoals bijvoorbeeld de abortus-
regeling). Daarom is het erg belangrijk 
dat het wetsontwerp gelijke behande-
ling (de officiële benaming voor de anti-
diskriminatievoorstellen) zo onge-
schonden mogelijk door het parlement 
wordt aangenomen, al zal dat waar-
schijnlijk een dubbeltje op zijn kant zijn. 
( • • .) 
Tielman beklemtoonde dat er straks 
wel sprake moet zijn van een werkbare 
wet. Hij noemde het een groot gevaar 
dat er in de parlementaire behandeling 
vele wijzigingen worden aangebracht, 
waardoor een slechte wet ontstaat. „En 
beter géén wet dan een slechte", meen-
de Tielman. 
De voorzitter van het Humanistisch 
Verbond maakte duidelijk dat konfes-
sionele bolwerken op het gebied van 
onderwijs, gezondheidszorg en wel-
zijnswerk (meestal volledig draaiend 
op gemeenschapsgelden) ten onrechte 
te hoop lopen tegen de plannen voor de 
anti-diskriminatiewet. Hij beklemtoon-
de dat in de Nederlandse grondwet 
staat dat alle mensen gelijk zijn en niet 
gediskrimineerd mogen worden. Dr. 
Tielman wees erop dat, volledig in 
strijd met die grondwet, nog talloze  

mensen wel hinder hebben van diskri-
minatie, met name op grond van ge-
slacht, sexuele beleving en burgerlijke 
staat. Hij vond het een noodzakelijk ge-
geven dat uitwassen via een wet be-
streden kunnen worden. ( .) 
Rob Tielman zag wel een lichtpunt in de 
hevige diskussie die over het wetsont-
werp losgebarsten is: „Nu is zichtbaar 
geworden wat al een hele tijd aanwezig 
was. Vormen van diskriminatie beston-
den natuurlijk al langer; door de dis-
kussie komen ze steeds meer boven 
water". Hij hoopte dat de burger zich 
méér bewust wordt van allerlei achter- 

Hoe het konflikt rond de Falklandeilan-
den ook zal aflopen, is een kwestie van 
militaire strategie en pendeldiploma-
tie. Maar nog voor het tot een militair 
treffen is gekomen of een politieke op-
lossing is gevonden, is tenminste al één 
les uit het gebeuren te trekken, name-
lijk dat de rechtsregels die tussen sta-
ten onderling gelden, het volkenrecht, 
nog altijd van veel meer waarde wor-
den geacht dan de mensenrechten. 
Wat is namelijk het geval? Argentinië 
meent sinds jaar en dag recht te hebben 
op een paar eilandjes, die door Enge-
land worden geheerd. Uit binnenlandse 
politieke overwegingen en misplaatst 
nationalisme meent Argentinië dat er 
aan het „onrecht" nu maar eens een 
eind moet komen en pleegt een oor-
logsdaad: invasie. In geen enkel op-
zicht goed te keuren. Schreef de in 1941 
in Sachsenhausen omgekomen Gro-
ningse filosoof Leo Polak niet reeds in 
1914: „ ...de oorlog negeert het recht. 
Daarmede is de oorlog zedelijk veroor-
deeld". 
De krijgshaftige reaktie van Engeland 
met een beroep op de nationale eer, is 
minstens even bedenkelijk. Nationa-
lisme, nationale eer en dergelijke heb-
ben nog zelden tot iets goeds geleid. 
Moreel veel beschamender is de reaktie 
van de „beschaafde" wereld op dit 
spektakel. Per omgaande weet men in 
roerende eensgezindheid ekonomische 
maatregelen te treffen tegen Argenti-
nië. Dit staat wel in schrijnende tegen-
stelling met het eindeloze geleuter 
wanneer het gaat om op zijn minst maar 
een symbolische daad tegen landen, 
waar mensenrechten met voeten wor- 

gronden in de samenleving; dat bij-
voorbeeld ouders bewuster kiezen voor 
de school waar hun kinderen naar toe 
gaan. De voorzitter van het Humanis-
tisch Verbond zei dat de anti-diskrimi-
natiewet niet alleen landelijk speelt, 
maar wel degelijk op plaatselijk niveau 
van invloed is. Hij gaf als voorbeelden: 
het beleid van schoolbestuur, de op-
stelling van bibliotheekbesturen, het 
gemeentelijk subsidiebeleid, de be-
stuurssamenstelling van door de over-
heid betaalde instellingen met een al-
gemeen karakter. In dit verband merkte 
Tielman op dat de antidiskriminatiewet 
nauw aansluit bij de demokratisering 
van door de gemeenschap gesubsi-
dieerde instellingen. Hij achtte het vol-
strekt onjuist dat allerlei konfessionele 
groeperingen met behulp van over-
heidsgeld hun machtspositie proberen 
te behouden. „Het is erg schijnheilig 
dat nu ineens de identiteit van stal 
wordt gehaald, terwijl daar vele jaren 
niet naar om is gekeken". ( . . .) 
„De anti-diskriminatiewet is een toets-
steen voor de vraag in hoeverre konfes-
sionele en levensbeschouwelijke groe-
peringen werkelijk ernst maken met het 
recht van de burger zijn leven zelf in te 
richten". 
(Uit Provinciaal Zeeuwse Courant van 21 april). 

den getreden, zoals bijvoorbeeld in Ar-
gentinië. Wanneer het in de kraam te 
pas komt heeft men de mond vol over 
mensenrechten, maar als het op daden 
aankomt, zijn er altijd wel politieke of 
ekonomische redenen, die zwaarwe-
gender zijn dan het morele recht van 
ieder mens waar ook ter wereld, om te 
kunnen leven met waarborgen voor ook 
zijn fundamentele mensenrechten. 
Het is diepbedroevend nu reeds te we-
ten dat t.z.t. het Falklandincident wordt 
bijgeschreven in de annalen der ge-
schiedenis; dat militaire machinaties 
en een diplomatieke oplossing wellicht 
interessant materiaal zullen zijn voor 
studenten in het volkenrecht; dat de 
symbolische ekonomische boycot tegen 
Argentinië binnen de kortste keren zal 
worden opgeheven, maar dat aan de 
rechteloze positie van het merendeel 
der Argentijnen, om nog maar te zwij-
gen over de vele anderen op deze we-
reld, niets is veranderd. 

Er zal weer dapper gedelibereerd wor-
den over 's mensen rechten, maar he-
laas zal er voor een organisatie als Am-
nesty International nog veel werk aan 
de winkel blijven, want het moreel be-
wustzijn loopt wel te hoop als staten 
elkaar onrechtvaardig behandelen, 
maar wat staten hun onderdanen aan-
doen, leidt meestal tot een morele ver-
oordeling zonder verdere konsekwen-
ties. Nationalisme boven solidariteit 
met de medemens helaas! 

M. W. Verduijn 

(Uit Nieuwe Noordhollandse Courant van 17 april). 

FALKLAND-KRISIS: 
RECHTEN VAN STATEN WEGEN 
ZWAARDER DAN MENSENRECHTEN 
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nota vrouwenemancipatie verschenen 

EEN BEETJE MACHT 
EEN BEETJE LIEFDE 
Toen de Vrouwenwerkgroep vorig 
jaar augustus voor het eerst bij el-
kaar kwam, lag er een uiteenlo-
pend wensenlijstje op tafel. 
Er lag de opdracht van het hoofdbe-
stuur tot het „maken van een pro-
gramma van emancipatie-aktivi-
teiten die binnen het HV ter hand 
genomen dienden te worden". Voor 
dat programma hadden de ruim 
honderd deelnemers aan de lande-
lijke vrouwendag (17 maart '81) en-
thousiast suggesties geproduceerd 
aan de hand van vragen over HV en 
vrouwenemancipatie. 
Wat er volgens hen gedaan moest 
worden liep uiteen van '50/50 ver-
houding mannen en vrouwen in 
alle organen van het HV"; „opko-
men voor werk waar vrouwen uit-
gebuit worden, bijvoorbeeld bij het 
HVO" tot een aanbeveling als 
,,vrouwen moeten het zelf oppak-
ken. Ze kunnen het best." Anderen 
benadrukten juist dat binnen het 
HV vrouwen en mannen samen aan 
emancipatie moesten werken en 
dat aan het zelfvertrouwen van 
mannen ook heel wat bij te oefenen 
was... 

Het ging zowel over herziening van 
standpunten en gedragspatronen bin-
nen het HV als over positie kiezen in de 
maatschappelijke diskussie over 
emancipatievraagstukken. Om dit al-
les verder uit te werken, werd aange-
drongen op de instelling van een vrou-
wengroep met een betaalde funktiona-
ris die de kontinuïteit zou kunnen 
waarborgen. Twee maanden later on-
dersteunde het HV-kongres deze laatste 
aanbeveling; het hoofdbestuur volgde 
en stelde voor een half jaar geld ter be-
schikking voor een funktionaris. Per 1 
augustus vorig jaar kon daarop Mar-
greet de Leeuw (opnieuw) aan het werk 
en kon ook de Vrouwenwerkgroep star-
ten. 
We werden het snel eens over de aan-
pak: geen aandacht versnipperen, in 
kaart brengen waarin het HV eventueel 
zelf tekortschiet en waar het HV een bij-
drage in het emancipatieproces zou 
kunnen leveren. En de resultaten hier-
van eerst met de vrouwen in het HV be-
spreken vóór er aanbevelingen over 
emancipatie-aktiviteiten aan het 
hoofdbestuur gedaan zouden worden. 
De nota „Een beetje macht een beetje 
liefde" ligt er nu en zal op 5 juni a.s. op 
een nieuwe landelijke HV-vrouwendag 
worden besproken. 

Humanisme-feminisme 

Na wat voorzichtig aftasten bleken we 
al snel op een zelfde golflengte ervarin-
gen te kunnen uitwisselen en vanuit 
een zelfde perspektief naar mensen en 
zaken te kijken. De bevindingen daar-
van onder woorden brengen in een nota 
voor bondgenoten en andersdenkenden 
is nog een heel andere zaak! Ook wij 
stootten erop - zoals zovele anderen in 
de vrouwenbeweging - dat het vreselijk 
moeilijk is om iets onder woorden te 
brengen wat er niet is: de niet-partici-
patie van vrouwen in bepaalde gebie-
den, de niet in twijfel getrokken eigen-
aardige aktiviteiten van vrouwen, de 
onuitgesproken onderschikking van het 
persoonlijke leven aan het maatschap-
pelijke leven, en van de intuïtieve ken-
nis aan de intellektuele redeneringen. 
Regelrechte diskriminatie, beledigin-
gen zijn voor wat betreft het onder 
woorden brengen veel gemakkelijker 
aan te pakken dan al die onuitgespro-
ken waarden en normen die ook in het 
HV aan de orde zijn. 
Het HV en bijvoorbeeld het Humanis-
tisch Perspektief zijn zo „redelijk", zo 
,,gelijkwaardig", zo voor „optimale 
ontplooiing" dat het daarom misschien 
wel extra moeilijk is om zichtbaar te  

maken hoe beperkend - en dus onder-
drukkend - opvattingen en gewoonten 
ten aanzien van vrouwen zijn: een ty-
pisch geval van een remmende voor-
sprong! 
We hebben een eerste poging gedaan 
om vanuit een feministisch perspektief 
te beschrijven wat we missen of wat we 
vertekend vinden in het Humanistisch 
Perspektief (hf dst. 3). Verdere verdie-
ping kan volgens ons het beste langs 
twee sporen verlopen: in een werkgroep 
van de Stichting Socrates bestaande uit 
vrouwen en mannen èn in een nieuwe 
vrouwengroep die we in de nota ook 
andere vervolg-taken toekennen. 

Participatie vrouwen in HV 

Per december '81 werd een momentop-
name gemaakt van de deelname van 
vrouwelijke leden aan aktiviteiten van 
het HV. En hoewel er meer vrouwen dan 
mannen lid zijn verloopt de verdeling 
over de verschillende soorten werk en 
funkties volgens hetzelfde patroon als 
elders: vrouwen zijn minder vaak voor-
zitter dan mannen, minder vertegen-
woordiger in de Verbondsraad, leiden 
vaker praatgroepen, maken meer dan 
90% van de HVO-gevenden uit, zijn 
minder vaak in het hoofdbestuur ver- 
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HV-vrouwen overleggen over de ingediende vrouwenmotie op het kongres vorig jaar. 

Vrouwenemancipatie in HV: een typisch 
geval van een remmende voorsprong 

bij het zoeken naar eigen identiteit, een 
nieuw levenspakket als de oude rol niet 
meer voldoet. 

Tot slot 

0 

0 

► antwoordelijk voor een bepaalde por-
tefeuille en spreken maar weinig op 
bijeenkomsten in gemeenschappen (1 
op de 6). De Vrouwenwerkgroep doet in 
de nota (hfdst. 4) een beroep op vrouwen 
en bestuurders in het HV om hierin ver-
andering te brengen. 

Personeelbeleid HV 

Zowel het Pensioenreglement als de 
Arbeidsvoorwaarden zullen volgens de 
Vrouwenwerkgroep moeten worden 
bijgesteld (hfdst. 5) Besproken worden 
o.a.: weduwnaarspensioen, pensioen-
gerechtigde leeftijd, solliciatieproce-
dure, verlofregelingen, vakorganisatie. 

Vrijwilligers 

Bijna vierhonderd HV-vrijwilligers rea-
geerden op de enquête die door ons het 
land in is gestuurd naar adressen van 
vrouwen en mannen die we van de ge-
meenschapsbesturen kregen. Het le-
verde een enorme hoeveelheid gege-
vens op over de leeftijdsopbouw, ver-
deling van mannen en vrouwen over de 
verschillende werksoorten en funkties, 
de bestede tijd, de ondervonden vol-
doening en waardering, de behoefte 
aan bijscholing (hfdst. 6 en bijlage 2 en 
3). Opvallende gegevens: o.a. deelna-
me van vrouwen in de verzorgende 
sektor (zieken, bejaarden) van de 
geestelijke verzorging 70%, bij de uit-
vaartbegeleiding 40%, vrouwen spre-
ken zich veel minder uit over voldoe-
ning en waardering, materiële vergoe-
dingen liggen blijkbaar in de taboe-
sfeer, gezien de reakties. De werkgroep 
beveelt aan om door vrijwilligers en 
funktionarissen van het Erasmushuis  

richtlijnen te laten ontwikkelen voor 
goede afspraken met vrijwilligers over 
hun werk en de ondersteuning die ze 
kunnen verwachten. 

Humanistisch Vormings Onderwijs 

Zowel de positie van HVO-gevenden 
wordt in de nota besproken als de in-
houd van hun werk (hfdst. 7). Wij heb-
ben de indruk dat binnen de bredere 
emancipatiedoelstellingen van het 
HVO de vrouwenemancipatie nauwe-
lijks als zodanig aan de orde komt. Toch 
zou het zichtbaar maken van vooroor-
delen over mannen en vrouwen, de on-
derwaardering van werk en werkwijze 
van vrouwen hierin uitstekend passen. 
De Vrouwenwerkgroep beveelt aan, 
HVO-gevenden regionaal zelf hieraan 
te laten werken en o.a. lesmateriaal te 
ontwikkelen. 

Geestelijke verzorging en groepswerk 

Ook in deze aktiviteiten van het HV ont-
breekt bijna geheel het expliciet aan de 
orde zijn van onderwerpen die met 
emancipatie verbonden zijn. Wel ko-
men in het grensgebied, met name in 
het groepswerk met vrouwen, emanci-
patievraagstukken aan de orde (hfdst. 8 
en 9). Toch denken wij dat er latent een 
grote behoefte bestaat, waarbij het HV 
zeer zorgvuldig te werk moet gaan bij 
het openen van mogelijkheden om aan 
die behoefte tegemoet te komen: eerst 
moet vaststaan dat kontinuïteit kan 
worden geboden. Wij denken dat ten 
minste twee soorten levensvragen zeer 
aktueel zijn: problemen in de relatie 
tussen vrouwen en mannen in verband 
met de verschuivende rollen, en vragen  

Nog andere onderwerpen worden be-
sproken in de nota: in het kort de HV-
media, de organisatie van emancipa-
tie-aktiviteiten binnen het HV( o.m. het 
homo-werk) en kontakten met instellin-
gen buiten het HV. 
Wij hopen van harte dat ons werk van 
de afgelopen maanden velen binnen 
het HV - vrouwen èn mannen - zal sti-
muleren om met deze bevindingen en 
ideeën aan de slag te gaan. Voor de 
goede orde: onze nota wordt besproken 
met vrouwen op een landelijke HV-
vrouwendag op 5 juni a.s. Maar wij stu-
ren deze ook aan alle gemeenschaps-
besturen toe en alle belangstellenden 
(vrouw of man) zolang de voorraad 
strekt. 
Alle leden van onze werkgroep zijn aan 
het eind van „de rit" meer gemotiveerd 
en meer door het thema humanisme-
feminisme geboeid dan ooit tevoren. 
We zijn er van overtuigd, dat wie zich 
erin verdiept hetzelfde zal ervaren. 

Paula Wassen 

Informatie over de nota „Een beetje 
macht, een beetje liefde" of over de lan-
delijke HV-vrouwendag op 5 juni bij: 
Margreet de Leeuw, Postbus 114, 3500 
AC in Utrecht. Tel. 030 - 318145. 
U kunt de nota aanvragen door f 5,-
over te maken op postgiro 58 t.n.v. Hu-
manistische Pers te Utrecht o.v.v. 
macht/liefde. 

rekenschap 
tijdschrift voor w,:tensch.p en kuituur 

Speciale 
Rekenschap 
over leven en 
werk van 
3. P. van Praag 
Het juni-nummer is een dubbel-num-
mer, geheel gewijd aan een terugblik 
op leven en werk van J. P. van Praag. 

Met beschouwingen over „de grond-
legger van het moderne humanisme in 
Nederland" van o.a. H. Bonger, A. Con-
standse, W. van Dooren, E. Schille-
beeckx, M. Fresco, P. Smits en H. Black-
ham 

De prijs voor deze speciale uitgave (92 
pag.) bedraagt slechts f 10,- (inkl. ver-
zendkosten) 

Bestellen: Stort f 10,- op giro 58.22.93 
tnv Stichting Socrates te Utrecht, onder 
vermelding van „juni-nummer" 
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...afstandelijk bewustzijn en een eigen identiteit ... 

„Een toenemend aantal mensen loopt tegen de zinloosheid aan van het leven in de welvaartsstaat. Ze hebben 
een goed salaris en een gerenommeerde psychiater, of een uitkering en een buurthuis om de hoek, twee kinderen 
en de pil, een baan en een auto, een kerk en een televisie, een beurs en de kans om te studeren, en ze zijn om 
onverklaarbare redenen toch ongelukkig.” 
Tot zover de inleiding van „Einde van het ik-tijdperk" zoals het staat vermeld op de achterflap van het boek. 
Auteur is Hein Stufkens, docent aan de sociale akademie „De Nijenburgh". Dit boekje over „welzijn en spiritua-
liteit in de welvaartsstaat" wordt besproken door Albert Nieuwland, docent aan het Humanistisch Opleidingsin-
stituut in Culemborg. Hoewel hij wel kritiek heeft op het boek, - niet voor niks zet hij een vraagteken achter de titel 
- beveelt hij het iedereen warm aan: Laten de praters en drukke doeners zich maar eens oefenen in de stilte van de 
meditatie, de kopers en op(vr)eters in ascese en karrièrebouwers en statuszoekers in belangeloosheid. 
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Albert Nieuwland bespreekt 
boek over welzijn en spiritualiteit 
in de welvaartsstaat 

EINDE VAN HET 
IK-TUDPERK? 

Was het nog niet zolang geleden mode 
om mee te doen aan allerlei groeigroe-
pen en sensitivitytrainingen, tegen-
woordig is het mode om af te geven op 
wat wel de ego-kultuur genoemd wordt: 
de ontmoetingsgroepen, religieuze 
sekten, verschillende vormen van psy-
chotherapie, meditatie, enz. enz. Ken-
merkend voor deze bonte verzameling 
verschijnselen zou zijn, dat ze mensen 
van hun sociale en politieke verant-
woordelijkheid en aktiviteit afhouden 
en hun aandacht naar binnen richten. 
Als dit op grote schaal zou gaan gebeu-
ren - sommigen spreken nu al van het 
ik-tijdperk en de kultuur van het nar-
cisme - zou dit het goede maatschap-
pelijke funktioneren in de weg staan en 
allerlei ongewenste verschijnselen op-
roepen als eenzaamheid, agressie, 
moord en zelfmoord. 
Deze redenering is Stufkens te simpel, 
de oorzaken van deze verschijnselen 
liggen dieper en verder in het verleden. 
Het ik-tijdperk is volgens hem al sinds 
de Renaissance begonnen, toen het 
„ik" als beheersingsinstrument van de 
eigen binnenwereld een kenmerk van 
de persoonlijkheidsstruktuur van de 
opkomende burgerij werd. De beheer-
sing van driften en behoeften kweekte 
namelijk een mentaliteit van zuinig-
heid, vlijt, redelijkheid en verantwoor-
delijkheid, die uitermate geschikt bleek 
voor handel en nijverheid, de brood-
winning van deze burgerij. 
Het „ik" als kenmerk van de burgerlijke 
persoonlijkheid is vervolgens, tot in de 
wetenschap toe, opgevat als het ken-
merk van de volgroeide en gezonde 
mens. Zoals Stufkens schrijft: „De psy-
chologie heeft dat geloof in het „ik" 
wetenschappelijk onderbouwd door het 
„ik" de regulerende f aktor te noemen 
tot behoud van geestelijk evenwicht en 
geestelijke gezondheid. Samengevat in 
de woorden van Freud heet dat: „Wo Es 
(het driftleven) war soli Ich werden". 

Onvermogen zich over te geven 

Er zit ook een andere kant aan de me-
daille. „Een belangrijk gevolg van het 
geloof in het „ik" zoals dat bij ons 
heerst, is het onvermogen om eenheid 
te ervaren. Enerzijds is het ontwikkelen 
van een afstandelijk bewustzijn en een 
eigen individualiteit een noodzakelijke 
fase na de oorspronkelijke eenheids-
beleving zoals een kind die kent. An-
derzijds is de „hypertrofie" van het af-
standelijke „ik" in het Westen echter 
een belemmering om zich als „volwas-
sene" nog werkelijk met zichzelf, de an-
der, de wereld verbonden te kunnen 
voelen. Het ondervoede „ik" verhindert 
ons letterlijk in het leven „op te gaan", 
zoals een kind kan opgaan in het spel. 
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Zinloosheid houdt verband met onvermogen tot het 
beleven van eenheid en verbondenheid 

Het maakt alles voortdurend tot objekt 
buiten onszelf, tot voorwerp van studie, 
gebruiksvoorwerp, winstobjekt. Het 
maakt ook de vraag naar doel en zin van 
het bestaan tot een rationele vraag, een 
in principe wetenschappelijk op te los-
sen probleem. Het is misschien zelfs de 
oorzaak van het opkomen van die 
vraag, want de ervaring van zinloos-
heid houdt verband met ons onvermo-
gen tot het beleven van eenheid en ver-
bondenheid". 

Pogingen 

Stufkens komt dus tot een andere ana-
lyse dan diegenen die afgeven op de 
tegenwoordige „ego-kultuur". De 
groeigroepen, religieuze bewegingen, 
psychotherapieën zijn niet méér dan 
andere verschijnselen symptomen van 
ik-gerichtheid van onze kultuur. Het zijn 
integendeel vaak pogingen om op het 
gevoel van zinloosheid van het bestaan 
niet te reageren met apathie of destruk-
tie, maar om de vervreemding van 
mensen van hun religieuze kern (Theo-
dore Roszak spreekt over „kosmische 
vervreemding") op te heffen door hen op 
een nieuwe, kreatieve manier met el-
kaar te laten omgaan en een hernieuwd 
„wirte laten beleven. 

Deze ervaring is voor velen van ons een 
onbekend en griezelig terrein. „Het le-
ren vertrouwen op eigen ogen, het te-
rugveroveren van de eigen ervaring, 
het durven afstemmen op eigen intuïtie, 
het weer in kontakt treden met de eigen 
individuele en tegelijk universele 
geestkracht (Stufkens noemt deze „spi-
ritualiteit"), het terugwinnen van de ziel 
- dat zijn, naar ik uit eigen ervaring 
weet, processen die meer tijd en ener-
gie vragen dan het lezen van een hoofd-
stuk uit een boek dat daartoe aanzet". 

Von Darckheim 

Ook al moet men zich de genoemde er-
varing zelf eigen maken, er bestaan wel 
gidsen voor dit terrein. Stufkens noemt 
er een paar, waar hij zelf veel aan ge-
had heeft. Zoals Karlfried von Drck-
heim (niet te verwarren met de Franse 
socioloog Emile Durkheim), die hij uit-
voerig citeert, „de man die in deze 
eeuw een onvergelijkbare bijdrage 
heeft geleverd aan het tot stand komen 
van een verbinding tussen de introverte 
Oosterse en de extraverte Westerse 
kultuur". „Diirckheim gaat ervan uit 
dat de mens achter, in en boven alles 
wat is, de aanwezigheid kan voelen van 
wat je zou kunnen noemen het Zijn zelf".  

„Als een mens geboren wordt vanuit de 
totaliteit van het Zijn is die in eerste 
instantie nog geborgen in de eenheid. 
Voor de verdere menselijke ontwikke-
ling is echter het ontstaan van een „af-
gesplitst" bewustzijn nodig. Dat be-
wustzijn dient zich aan wanneer het 
kind zich realiseert dat het een „ik" is". 
Von Drckheim schetst hoe op twee ver-
schillende manieren het „ik" het ont-
staan van een volgroeide, religieuze 
„persoon" in de weg kan staan. 

Het verstarde „ik" 

In de eerste plaats zijn er mensen met 
een verstard „ik". „Star houdt de mens, 
die in zijn „ik" gevangen en verhard is, 
vast aan wat in de loop van de tijd ge-
worden en gewonnen is en hij lijdt on-
der alles, wat verandert. Zijn houvast in 
schijnbaar objektieve „posities" wordt 
telkens weer onzeker. Hij lijdt onder de 
tegenstrijdigheid van het leven en de 
voorstellingen, die hij zich daarvan 
heeft gemaakt. Maar hij weet zich daar 
niet anders tegen te verweren dan door 
zich steeds eigenzinniger achter zijn 
standpunt te verschansen, of van zijn 
systeem uit te handelen. In zijn weten, 
handelen en vormgeven, wordt hij al-
door weer beperkt door vaste voorstel-
lingen over wat is en wat zijn moet, en 
alleen wat begrijpelijk is en op zich 
perfekt, past hierin. Daarom moet hij 
altijd indelen en rubriceren en op zijn 
plaats zetten en het nog beter proberen 
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te „maken". 
De dwang tot perfektie is een symptoom 
van de mens, die gevangen zit in een 
starre „ik"-huls. Het irriteert hem 
voortdurend, dat de wereld niet tege-
moet komt aan zijn voorstelling van 
hoe-het-zou-moeten-zijn. Giftig over de 
onrechtvaardigheid of wanhopig over 
de zinneloosheid van zijn leven be-
dreigt hem vroeg of laat een nihilisme, 
waarin ook zijn godsgeloof wordt mee-
gesleept. „Het heeft immers allemaal 
geen zin". Het leven loopt anders dan 
wat past bij zijn voorstelling van de al-
goede en alwijze God. En daarom ver-
werpt hij het geloof, dat hij tot dusver 
had en houdt hardnekkig vol, dat God 
niet bestaat. Dat zijn geloof een pseudo-
geloof was, omdat geloof immers pas 
begint, waar begrijpen ophoudt, kan de 
in zijn „ik"-cirkel gevangene niet er-
kennen. Evenmin kan hij inzien, dat er 
een zin is aan gene zijde van zin en 
onzin, en dat de zin pas kan opgaan 
waar de mens stukloopt op de grenzen -
en uiteindelijk de onzin-van egocentri-
sche of enkel rationele zingeving. Op 
het praktische terrein van het leven 
komt dit gekerkerd zijn van het „ik" tot 
uiting in een drang naar tastbare ze-
kerheid, die uit angst voortkomt. Daar 
een mens die in zijn „ik" gevangen zit, 
alle elementaire levensvertrouwen -
dat aan het Zijn doorzicht laat - mist, 
blijft hem niets anders over, dan zich 
alleen op zichzelf te verlaten. Zijn zelf-
vertrouwen berust uitsluitend op dat 
wat hij kan, heeft en weet. Op die ma-
nier is hij er steeds op uit, zijn positie te 
versterken en te bewaken ... 
Op sociaal gebied is de in zijn „ik" ge-
vangene zowel egoïstisch als egocen-
trisch. Hij kan niet liefhebben ... Hij 
kan zich niet openstellen en zich aan 
een ander geven omdat hij zich in zijn 
ik-bewustzijn niet door het wezen ge-
dragen voelt. Omdat de basis in de 
grond van zijn eigen wezen ontbreekt, is 
hij bang in de overgave zichzelf te ver-
liezen ... En dat betekent: de integratie 
met de wezensgrond is voor hem onmo-
gelijk. Hij blijft staan en kan niet rij-
pen". 

Het vormloze „ik" 

Vervolgens zijn er mensen met een 
vormloos „ik". Von Drckheim: „Ie-
mand met te weinig „ik" heeft het he-
lemaal niet tot een vat met vaste wan-
den gebracht... Hier ontbreken de 
voorwaarden, die de mens nodig heeft 
om niet alleen in de wereld stand te 
houden, maar ook om het diepere Zijn, 
om het wezen te kunnen beluisteren en 
verwerkelijken. De niet-begrensde kan 
tegenover de wereld zijn integriteit niet 
behoeden. Hij is aan haar overgeleverd 
zonder beschermende schaal en heeft 
ook tegenover zichzelf geen houvast. Hij 
is uitgeleverd aan zijn driften en emo-
ties zonder de vrijheid van eigen keuze. 
In zijn ongelijkmatigheid, zijn afhanke-
lijkheid van stemming en begeerten, is 
hij zonder rust en zonder lijn. De 
„ik"-mens leeft vanuit een ingebeelde 
veiligheid en in het bewustzijn van zijn 
eigen macht. Voor de mens, die het niet 
tot een „ik" gebracht heeft, wordt de 
macht-over-het-bestaan, steeds weer 
tot probleem. Bij hem wisselen toestan- 

den van volslagen machteloosheid door 
zelfverlies, waarin de wereld met hem 
kan doen wat ze wil, af met toestanden 
van agressieve en defensieve uitbar-
stingen van zelfbehoud, waarin hij de 
ondervonden eigen onmacht mateloos 
kompenseert. 
Het ontbreekt hem ook aan de kracht tot 
ordenen en vormen. Hij heeft wanorde 
om zich heen en in zichzelf en hij lijdt 
onder zijn onvermogen om zijn leven en 
zijn wereld vorm te geven. Hij is steeds 
geneigd zich zo overmatig aan te pas-
sen, dat hij zichzelf verliest. Daarom is 
hij ook steeds weer geneigd zich ang-
stig op te sluiten in zichzelf. Hij redt zich 
in tijdelijk overgenomen vormen en 
maakt zich gewoontes eigen, waar hij 
stijf aan vasthoudt en die toch met hem 
zelf eigenlijk niets te maken hebben en 
zonder innerlijk leven zijn. Hij lijdt het 
lijden van de in zijn wezen miskende, 
omdat hem de vorm ontbreekt die zoals 
ze de ik-ruimte afgrenst, het wezen 
kenbaar maakt. 
De mens „zonder ik" geeft zich niet met 
vastberadenheid over, maar leeft en 
lijdt in een chronische toestand van zich 
naar alle kanten tegelijk weggeven. In 
zijn liefde en zijn haat is hij mateloos, 
want het ontbreekt hem aan het eigene, 
dat hem een maatstaf geeft. Hem ont-
breekt ook de weloverwogen distantie. 
Geen wonder, dat juist deze mens zich 
telkens weer uit een geheime angst 
voor het uitgeleverd-zijn terugtrekt in 
een krampachtige afweer, zoals omge-
keerd, de „ik"-mens niet alleen zo nu en 
dan uit zijn verstarde vorm valt, maar 
ook zijn ijzige kerker in een verlossende 
roes probeert te doorbreken... Tra-
gisch is voor de mens die weinig „ik" 
heeft, zijn verhouding tot de krachten 
vanuit het wezen en het Zijn, die in hem 
trachten zich te verwerkelijken. Zij 
dringen bij hem binnen, brengen hem 
wel dikwijls toestanden van diep geluk, 
maar ze kunnen bij hem als het ware 
geen vaste bodem vinden. Het door-
leefde vervluchtigt door het onvermo-
gen om het innerlijke tot vorm te laten 
worden". 

Het transparante „ik" 

Tenslotte zijn we aangekomen bij het 
„ik", dat wèl toegang heeft tot de krea-
tieve bron van zijn bestaan en het be-
staan. „Het doorbreken van de hege-
monie van het „ik" met zijn behoeften, 
sociale gebondenheden en gekonditio-
neerdheid, vooroordelen, oordelen en 
denkbeelden, en het vormgeven aan 
een „ik" dat openstaat voor datgene 
wat het „ik" teboven gaat, legt het ver-
mogen in ons bloot om ons belangeloos 
verbonden te weten met alles wat is, in 
welke vorm zich dat ook aan ons voor-
doet. Zelfbeaming en beaming van de 
hele schepping . . . zijn niets anders dan 
een nadere omschrijving van het (zo 
vaak ten onrechte voor dat wat zich op 
„ik"-niveau afspeelt gebruikte) woord 
„liefde". „In de liefde" zo schrijft Erich 
Fromm, „beleef ik de ervaring „ik ben 
jij": jij, de beminde, jij, de vreemde, jij, 
alles wat leeft". De volgroeide mens is 
de mens, wiens „ik" transparant is, 
d.w.z. doorzicht biedt voor de mikro-
kosmos van het zelf en de makrokomos 
van het Zijn. De volgroeide persoon is 

de mens, in wie ook letterlijk Zelf en Zijn 
door-klinkt. 

Welzijn en welzijnswerk 

Op basis van deze overwegingen komt 
Stufkens tot een nieuwe formulering 
van welzijn en welzijnswerk. Welzijn is 
„de staat van zijn, waarin de mens 
vanuit zijn diepste wezen de wereld - en 
ook zichzelf als deel daarvan - met be-
langeloze aandacht tegemoet kan tre-
den, kan aanvaarden en kan liefheb-
ben, en zichzelf als zinvol onderdeel 
verbonden weet met een zinvol geheel". 
Welzijnswerk is dan werk voor „ama-
teurs", letterlijk voor mensen die de we-
reld liefhebben, en is iedere handeling 
die bijdraagt tot welzijn. Het is niet het 
werk van professionals, die op het afle-
veren van een bepaald produkt uit zijn. 
„Welzijn is eerder een geschenk dan 
een verdienste. Het kan niet worden 
opgelegd of afgedwongen en het is ner-
gens te koop". 
Stufkens is zeker niet tegen de maat-
schappijkritische opvattingen over 
welzijnswerk van mensen als Oskar 
Negt of Paulo Freire. Hij wil wèl aanto-
nen, dat de hierboven beschreven 
„kosmische vervreemding" een fun-
damenteler probleem is dan de sociale 
vervreemding. „Geen enkele sociale 
revolutie die de kosmische vervreem-
ding intakt laat zal de mens werkelijk 
gelukkiger maken". Er is een groeiende 
weg naar levensbeschouwing te kon-
stateren, naar „een eigen oriëntatie op 
zin en doel van mens-zijn in deze sa-
menleving. Deze behoefte aan levens-
beschouwing ligt in het verlengde van 
en is een verdieping van de eerderge-
noemde revolutionaire pedagogieën". 
Stufkens bepleit tenslotte grotere aan-
dacht voor die gebieden, die vanouds 
een doorgang blijken te bieden van het 
„ik" naar het Zelf. In de eerste plaats 
voor ascese, onthouding: „een oefening 
in „nee" tegen de macht der gewoonte, 
een weg om te ontwaken uit de verdo-
ving van het geestelijk leven door on-
beperkte konsumptie en door de ge-
richtheid op de voortdurende bevredi-
ging van wat zich als behoefte aan-
dient". In de tweede plaats is er de me-
ditatie: „een oefening die gericht is op 
bewustwording en afbraak van de 
macht van de gedachten en voorstellin-
gen, waarmee wij ons de hele dag door 
identificeren, vaak zonder dat we zelf 
ook maar hun bestaan opmerken. Ten 
derde is er de oefening in het belange-
loos handelen, in beschikbaarheid. „Is 
de handeling een bevrediging van eni-
ge eigen behoefte, een tegemoetko-
ming aan een eigen idee of ideologie, 
het produkt van een eigen projektie, ge-
richt op een eigen ideaal, of is de han-
deling een belangeloos en rechtstreeks 
antwoord van binnenuit op wie of wat 
zich op mijn weg voordoet?" 

Kritiek 

Stufkens heeft niet de pretentie origi-
neel te zijn. Hij erkent dat zijn ideeën al 
eerder en beter door anderen zijn ver-
woord. De waarde van zijn boekje vind 
ik voornamelijk dat die ideeën eens in 
begrijpelijke taal samengevat en sa- 

(vervolg op pagina 11) 
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...sorry, er is geen betaald werk, maar er is nog  gd 
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WERK ZOU ME! 
Praten met Arie den Broeder 
is praten over arbeid, over 
werk. In de vorige „Huma-
nist" publiceerden wij het 
eerste deel van een uitvoerig 
vraaggesprek met hem, in het 
nu volgende tweede - tevens 
laatste - deel van het gesprek 
komt de zin en de waardering 
van arbeid nader aan de or-
de. 
Eerst het begrip arbeid zelf. 
Naast „arbeid" kennen we 
het begrip „werk". Twee 
woorden dus, maar drukken 
ze ook hetzelfde uit? We spre-
ken over werkloosheid en 
vrijwilligerswerk, in andere 
gevallen hanteren we de term 
„arbeid". 
Hoe zit dat nu? 

Ook Arie den Broeder vindt het gebruik 
van die twee begrippen niet zuiver: „Ik 
gebruik die termen ook zelf wel door 
elkaar. Vaak is arbeid een wat officiële-
re term. Als je gewoon wilt doen heb je 
het toch liever over werk, dan over ar-
beid. Maar er is nog iets anders: het 
woord werk wordt voor veel meer din-
gen gebruikt, denk maar aan allerlei 
werkzaamheden in je vrije tijd en aan 
studie. Werk kan ontzettend veel om-
vatten waarbij niemand tegelijk ook 
aan arbeid zal denken. Het begrip ar-
beid staat dichter bij maatschappelijk 
erkende vormen van nuttig bezig zijn, 
waar een beloning tegenover staat." 

Zou dat ook de reden zijn waarom tal 
van nuttige werkzaamheden in het 
vrijwilligerswerk of in het huishouden 
niet als volwaardige arbeid worden ge-
zien? 

„Ik denk het. Dat is jammer, want in 
principe zou de waardering voor een 
betaalde baan, vrijwilligerswerk en 
huishoudelijk werk even groot moeten 
zijn. Daar moeten we ook naar toe. Ik 
zou er vóór zijn dat mensen kunnen kie-
zen uit dit brede skala van werksoorten 
en dat de hele inkomensverdeling daar 
op aansluit. Afhankelijk van ieders om- 

standigheden moet het mogelijk zijn dat 
mensen kiezen voor niet-betaalde ar-
beid waarvan iedereen toch kan zeg-
gen: het is evenzéér nuttig. En in het 
geval van uitkeringen, denk aan het 
voorbeeld van de punks uit Rotterdam 
(zie vorige „Humanist" — BB) kiest men 
eigenlijk zelf zijn of haar kontrapresta-
tie. Daar moeten we heen." 

In 1968 bracht de Stichting Socrates een 
nog steeds goed leesbaar rapport uit 
over humanisme en arbeid*. Daar staat 
onder andere in: arbeid is niet meer bij 
uitstek datgene dat zin geeft aan het 
bestaan. Maar als je nu arbeid door 
werk zou vervangen, dan ontkom je er 
toch niet aan om werk juist wel bij uit-
stek datgene te noemen dat zin geeft 
aan je leven? 

„In dat rapport hebben wij natuurlijk 
vooral naar voren willen brengen dat 
arbeid als bezigheid veel te veel de na-
druk heeft gekregen in onze kultuur. We 
waren toen bezig een bescheidener ar-
beidsethos te ontwikkelen en te wijzen 
op de vele andere dingen die er zijn om 
een leven zinvol in te richten. Ik denk 
aan studie, muziek, sport, je verdiepen 
in een filosofische stroming, tijd nemen 
om je relatie goed uit te bouwen, aktief 
zijn in een politieke partij, noem maar 
op. Daarmee bezig zijn is minstens zo 
belangrijk als het verrichten van ar-
beid." 

Toch komen alle voorbeelden die je 
noemt alweer aardig in de buurt van het 
begrip „werk". Aan alle dingen die je 
noemde zit uiteindelijk weer werk vast. 

„Ja, maar als je het zo gaat opvatten 
krijgen we eenkontcrinerbegrip, dan om-
vat werk alles waaraan maar enige li-
chamelijke of geestelijke inspanning te 
pas komt, dat is mij te ruim. Natuurlijk 
kun je nauwelijks iets bedenken waar-
voor je je niet moet inspannen. Als ik wil 
fotograferen of wil paardrijden, kun je 
zeggen dat ik werk, maar ik zal die term 
daar toch niet snel voor gebruiken. Ik 
ben wel lekker bezig, maar ik wérk niet. 
En als ik met iemand vrij, zou ik toch 
niet zeggen dat ik werk. (Lacht:) Dan 
vind ik die term niet toereikend, ook niet 
omdat het soms inspanning vergt." 

Enkele citaten uit het Socrates-rapport 
van 1968: „Voorshands zal ongetwijfeld 
de opvatting gehuldigd blijven, dat ie- 

der mens een plicht tot arbeid heeft, 
d.w.z. naar vermogen door middel van 
zijn arbeidsprestatie aan de ekonomi-
sche voortbrenging moet bijdragen. Het 
komt er zelfs op aan, in deze opvatting, 
de produktiviteit van de arbeid zo hoog 
mogelijk op te voeren. Efficiencymaat-
regelen en beloningsprikkels vormen 
daartoe de stimuli." (pag. 17). En: „Dit 
verklaart tegelijkertijd hoe men zich 
pas goed met de maatschappij verbon-
den voelt, als men deelneemt aan het 
arbeidsproces. In de arbeid beleven 
velen het volwaardig lidmaatschap van 
de samenleving. De samenleving eist 
in het algemeen een rechtvaardiging 
van degenen die niet werken." (pag. 
23). Deze zinnen lijken al vooruitgelo-
pen op het nu in diskussie zijnde werk-
mee-plan van minister Van der Louw. 
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reel ander werk te doen. Doe dat dan. 

WAARDERING VAN ARBEID 

IOR BETAALDE  BAAN, 
WERK, VRIJWILLIGERS- 

' GROOT MOETEN ZIJN 
„Ook daarbij gaat het om een princi-
piële keuze en het is interessant dat de 
diskussie daarover zoveel jaren na dat 
rapport weer is opgelaaid. Kijk, som-
mige zinnen mogen nu wat zwaar over-
komen, maar ik ga er nog steeds vanuit 
dat arbeid een heel wezenlijke plaats 
heeft in onze samenleving. Wij zouden 
ons niet kunnen voeden, kleden en van 
muziek genieten als er geen arbeid 
werd verricht. Er zullen altijd mensen 
moeten zijn die werken en er zullen 
mensen zijn die daar de vruchten van 
plukken. Het is niet zinvol te denken 
aan een maatschappij die werken over-
bodig maakt. Het is alleen zinvol na te 
denken over een maatschappij waarin 
werken niet meer zo'n dominerende 
plaats inneemt. Arbeid is geen doel op 
zichzelf. 

Maar goed, er moet dus een bepaalde 
hoeveelheid werk worden verricht. En 
niet alleen leuk werk. Het lijkt mij dan 
een goed uitgangspunt wanneer je zegt: 
wij moeten er met elkaar voor zorgen 
dat we dat werk doen, iedereen moet 
daar een steentje aan bijdragen, tenzij 
men een duidelijke verontschuldiging 
heeft. Kinderen en grijsaards behoeven 
natuurlijk niet te werken. Bovendien 
zou er een zekere speelruimte moeten 
zijn in het aandeel dat je wilt leveren. 

Minder werken, dat klinkt mooi als je 
een goed salaris hebt. Bovendien: als 
het in mijn inkomen niet uitmaakt of ik 4 
of 5 uur per dag werk, dan kies ik al 
gauw voor 4 uur. 

„Ja, dat krijg je. Ik geloof niet dat je 

geheel zonder beloningsprikkels zou 
kunnen, minstens om ervoor te zorgen 
dat toch het minimale wordt gedaan. Je 
zou moeten zeggen: tegenover een be-
paalde hoeveelheid arbeid staat een 
bepaalde beloning. Als je minder doet 
heb je gewoon niet voldoende om te 
eten. Dat is nodig, maar je verzacht die 
prikkel al door ervoor te zorgen dat 
mensen al aan een inkomen toekomen 
bij een betrekkelijk geringe inspan-
ning, bijvoorbeeld vijf uur per dag. En 
ook door mogelijkheden te scheppen om 
eens een tijdje niet te werken, maar bij-
voorbeeld onderwijs te volgen. Ik acht 
dat wel denkbaar. Verder denk ik dat je 
ook niet helemaal zonder inkomensver-
schillen zou kunnen. Het is redelijk dat 
bepaalde inspanningen, zwaar en vuil 
werk bijvoorbeeld, of een moeilijke stu-
die erbij, extra worden beloond." 

Wat dat betreft vraag ik mij af of het 
ontwikkelde werk-meeplan voor werk-
lozen wel kan aanslaan. Ik heb begre-
pen dat jongeren geheel vrijwillig aan 
dat plan kunnen meewerken, met be-
houd van hun uitkering. Is dat niet een 
beetje raar? Als ik niet meewerk, blijft 
mijn uitkering hetzelfde... 

„Ik wil daar iets tegenin brengen. Wer-
ken met behoud van uitkering is iets dat 
tegemoet komt aan de wensen van veel 
werkloze mensen zelf. Je ziet om je heen 
dat velen iets in het vrijwilligerswerk 
zijn gaan doen. Soms kwamen ze dan 
juist in de problemen, omdat ze eigen-
lijk niet mochten werken. 
Hun uitkering liep gevaar, terwijl ze iets 
nuttigs wilden doen. Dat was natuurlijk 
te gek en daarom is de overheid daar 
soepeler in geworden. Niet altijd even 
gemakkelijk, want er kan op die manier 
misbruik worden gemaakt door bedrij-
ven of instellingen die geen geld over 
hebben voor „normale" banen waar ei-
genlijk voor betaald moet worden. Dat 
kan soms weer konkurrentieverhoudin-
gen verstoren. Maar er is gelukkig nog 
heel veel ander nuttig werk, dat zonder 
moeite opgepakt kan worden. Werk dat 
ligt te wachten maar waar eigenlijk 
geen geld voor is. Dat is toch een gekke 
situatie, want van de andere kant zijn er 
zoveel mensen die géén werk hebben, 
en de gemeenschap toch geld kosten. Je 
zou eigenlijk graag hebben dat dat 
werk wel werd gedaan. Meestal is dat 
werk dat niet in het normale arbeidscir-
cuit zit. Het is moeilijk om goede voor- 
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Vele werklozen voelen dat ze niet meer meetellen 
en krijgen nu weer iets nuttigs aangereikt 

I> beelden te geven, omdat de scheidslijn 
met betaald werk zo lastig te trekken is 
en het om zeer uiteenlopende dingen 
gaat. 
Ik probeer het toch. Er is bij bejaarden 
en zieken behoefte dat er eens iemand 
langskomt voor een praatje, die een 
boodschap kan doen of eens even iets 
buiten kan hangen, dingen die niet al- 
lemaal door betaalde krachten kunnen 
worden verzorgd. Pas wanneer het werk 
omvangrijker wordt kun je gezinsver-
zorging of bejaardenhulp inschakelen. 
Iets anders: Wij zijn meer waarde gaan 
hechten aan het milieu, maar we zien 
dat de bossen en de parken soms zijn 
verwaarloosd. Er is niet genoeg geld om 
daarvoor personeel aan te trekken. Men 
hoeft er ook niet voortdurend mee bezig 
te zijn. Als er een storm heeft gewoed 
die schade aan de bossen heeft ge-
bracht, ben je een bepaalde tijd inten-
sief dáár mee bezig, en na enige tijd is 
het werk klaar. Of een voetbalvereni-
ging zou iemand kunnen gebruiken om 
de velden te onderhouden. Of op een 
gemeentearchief moet iets uitgezocht 
worden. Het aantal voorbeelden is ein-
deloos. De overheid wil nu, dat in elke 
gemeente een inventarisatie wordt ge-
maakt van dit soort werk en dat jonge-
ren worden gestimuleerd om na te gaan 
of daar iets voor hen bij is. Het heeft 
verschillende doelen. Onmiddellijk, 
voor de gemeenschap, omdat het fijn is 
dat die taken worden opgepakt. Maar 
ook voor die mensen zonder werk, die 
vaak tegen de muren opvliegen van 
verveling en klagen dat ze niets te doen 
hebben. Onderschat dat niet; ik denk nu 
niet aan de mensen die zeggen: laat mij 
toch. Nee, er zijn velen die voelen dat ze 
niet meer meetellen en nu iets krijgen 
aangereikt, waardoor ze weer het ge-
voel krijgen nuttig bezig te zijn." 

Toch zullen ook een heleboel mensen 
denken: bekijk het maar, ik ga liever 
naar het strand dan dat ik me verplicht 
aan zoiets mee te werken. Bovendien 
maakt het voor het geld niet uit. De be-
loningsprikkel blijft uit, om even terug 
te gaan naar het Socrates-rapport. 

„Ja, er is al veel over gediskussieerd. 
Zeker als het om jongeren gaat die net 
van school komen, zou je toch moeten 
zeggen: je bent verplicht om zo'n taak op 
je te nemen. Je mag wel een keuze ma-
ken en ook weleens weigeren, maar je 
moet ook eens zeggen: nu doe ik dit of 
dat. Want het is de gemeenschap die 
jou wel een uitkering geeft, zonder dat 
je ooit iets hebt hoeven doen. Doe je niet 
mee, dan vind ik dat je dat moet mer-
ken. Niet door meteen je uitkering in te 
trekken, want het is niet helemaal te 
vergelijken met het weigeren van een 
betaalde baan. Maar een kleine stor-
ting op de uitkering lijkt mij niet onre-
delijk." 

Dat zou ook recht doen aan de mensen 
die wel de moeite nemen om zich in te 
zetten en die dat niet vrijblijvend doen. 
Ik neem tenminste aan dat als je iets 

gekozen hebt, dat je dan niet naar eigen 
goeddunken kunt komen en gaan wan-
neer je zin hebt. 

„Zo is dat, ook al blijf ik het beter vin-
den als jongeren dat werk op basis van 
vrijwilligheid doen. Niet, omdat ik zeg: 
je bent om geen enkele morele reden 
verplicht, want dat ben je wel, vind ik. 
Maar ik wil het liefst een appèl doen op 
het verantwoordelijkheidsgevoel van 
de mensen zelf. Als dat er niet is, of 
onvoldoende, dan hoeft dat niet altijd 
aan henzelf te liggen, want onze kultuur 
is er ook niet altijd op ingericht en het 
heeft tijd nodig. Daarom zeg ik: laten we 
beginnen bij de jongeren die al wel 
zover zijn, dat is beter. Het is iets 
nieuws waarmee nog ervaring moet 
worden opgedaan. Als je dan begint 
met mensen die graag willen meewer-
ken, kan het plan beter ontwikkeld 
worden. De kans op maatschappelijke 
waardering ervoor neemt daardoor toe. 
Als het dan aanslaat, zal er een natuur-
lijk appèl vanuit gaan, een sociaal en 
kultureel 	verantwoordelijkheidsge- 
voel. 
Toch wil ik voorzichtig zijn met nu ver-
wijten te uiten aan diegenen die wel het 
meest worden getroffen door de tekort-
komingen van deze maatschappij in 

Zorgvuldige omgang met en eerbied 
voor de wereld van plant en dier, mede 
°I3clot het natuurlijk evenwicht niet 
wordt verstoord." Dat is een van de 
doeleinden, verwoord als punt 6 in het 
13,4°ekie „Humanistisch Perspectief". In 
dat Perspectief zijn nog zo'n 14 punten 
°Pgenomen, allemaal maatschappelij-
ke doeleinden die door het Humanis-
tisch Verbond worden nagestreefd. Aan 
elk Punt is een toelichting verbonden, 
alleen: aan punt 6 niet. Daarover was 
de diskussie nog volop aan de gang, 
toen het boekje verscheen (in 1977). Tot 
een afronding daarvan is het nooit ge-
komen, ondanks een projekt als „Leef-
bare toekomst", waarmee velen in de 
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open jaren in de weer zijn ge- 

De Stichting Socrates wil de diskussie 
weer op gang brengen en in dat licht 
moet het eerstvolgende symposium 
worden bezien. Het draagt als titel „De 
verhouding mens-plant-dier" en het 
vindt plaats op dinsdag 1 juni, om stipt 
20 uur in het Erasmushuis te Utrecht. De 

ekonomisch opzicht. Want laat ons niet 
vergeten: de maatschappij biedt hen 
geen betaald werk aan, terwijl zij daar 
wel een voorkeur voor hebben. Dan 
hébben wij eigenlijk niet zoveel recht 
om te zeggen: jij bent verplicht om on-
betaald werk te doen. Dan moeten wij 
beseffen dat wij een verlegenheidsop-
lossing aanbieden, namelijk: sorry, er 
is geen betaald werk, maar er is nog 
zoveel ander werk te doen, doe dát dan. 
We zullen af wachten hoe diep de be-
reidheid bij mensen ligt verankerd om 
dat werk te doen. Ik hoop dat door dit 
beleid een bewustwordingsproces op 
gang kan komen, op weg naar een ver-
zorgingsstaat van zelfstandige en ver-
antwoordelijke mensen. Misschien zal 
het lang duren, maar het betekent dan 
heel veel. Want zo zouden we toe kun-
nen komen aan een kultuur, waarin 
mensen zich iets gelukkiger voelen om-
dat ze hebben ontdekt: áls je uit jezelf 
keuzen doet, kun je ook op een bevredi-
gende manier funktioneren. Ook kri-
tisch blijven, maar je kunt wel je draai 
vinden. Dat is toch een hele stap verder 
dan dat je tegen jezelf moet zeggen: je 
kunt in deze maatschappij nauwelijks 
funktioneren, hoewel je wel verplicht 
bent daartoe." 

Bert Boelaars 
• Humanisme en arbeid", rapport van de Stichting 
Socrates, Utrecht 1968. Nog steeds verkrijgbaar 
door f 5,- over te maken op giro 58 22 93 t.n.v. 
Stichting Socrates te Utrecht, onder vermelding 
van „Rapport humanisme en arbeid 1968." Het rap-
port telt 54 pagina's. 

DINSDAG 1 JUNI 
Socrates- 
symposium over 
de verhouding 
mens, plant en 
dier 

inleidingen worden verzorgd door de 
heren H. Verhoog en G. F. Makking. Erik 
van der Hoeven treedt op als co-referent 
en voorzitter is Arie den Broeder. 

Studiegroepen op 8 en 15 juni 
Na de symposia van april en mei over 
emancipatie bestaat er weer de moge-
lijkheid om deel te nemen aan een stu-
diegroep, die binnen een half jaar dit 
onderwerp nader onder de loep zal ne-
men. De eerste bijeenkomst is vrij toe-
gankelijk en vindt plaats op dinsdag 8 
juni om 20 uur in het Erasmushuis te 
Utrecht. Zij die wensen deel te nemen 
worden verzocht zich tevoren aan te 
melden bij de Stichting Socrates, Post-
bus 114, 3500 AC Utrecht, Een week la-
ter, dinsdag 15 juni, vindt de start 
plaats van een studiegroep „De ver-
houding mens-plant-dier", ook weer om 
20 uur in het Utrechtse Erasmushuis aan 
het Oudkerkhof 11. Toegang vrij, maar 
graag even bericht tevoren als u komt. 

Bert Boelaars 
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Bizar en boos ouder worden 
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(vervolg van pagina 7) 

mengevoegd zijn. Hij zal niet iedereen 
overtuigen. Met name de maatschap-
pijkritisch ingestelden zullen hem toch 
weer een egotripper noemen. Ik ben het 
daar niet mee eens, maar erken dat hij 
wel aanleiding tot deze kritiek geeft. De 
grote lacune in zijn boek bestaat uit het 
niet verbinden van de sociale met de 
kosmische vervreemding. Hoe hangen 
beide samen? Welke soort mensen ko-
men tot een verstard, vormloos of trans-
parant en waarom? Wat heeft hun ik 
met hun sociale omstandigheden te 
maken? Hij wekt de indruk te vinden, 
dat we de maatschappijkritiek achter 
de rug hebben en nu met zijn allen naar 
het „echtere" en „diepere" over kunnen 
gaan. Dit getuigt m.i. van een onder-
waardering van de sociale vervreem-
ding en van de macht van sociale 
strukturen. Het is naïef te denken, dat 
iedereen, als hij maar wil, ascese, me-
ditatie en beschikbaarheid kan op-
brengen. Vandaar het vraagteken ach-
ter de titel van dit stuk. 

Ik geloof mèt Stufkens, dat we inder-
daad niet hoeven te wachten tot voor 
iedereen in de wereld de sociale strijd 
gestreden is. Dan kunnen we lang 
wachten. Maar hoe ascese, meditatie 
en dienstbaarheid te koppelen en we-
derzijds ten dienste stellen van sociale 
emancipatie, daar laat Stufkens zich 
helaas niet over uit. Hoe kan een aktie-
groep zinvoller funktioneren door van 
tijd tot tijd óók te mediteren? Waar moet 
een meditatiegroep tot aktie overgaan? 
Dit lijken misschien onzinnige verbin-
dingen, maar kombinaties zijn best 
mogelijk. Er is alleen durf en kreativi-
teit voor nodig en inzicht in wat alle-
maal in het leven mogelijk is. En daar-
bij zouden suggesties, modellen en 
voorbeelden (bijv. uit de vrouwenbe-
weging) behulpzaam kunnen zijn. 

Een bezwaar tegen Stufkens boek kan 
m.i. niet zijn, dat het uit christelijke 
hoek stamt. Zijn ideeën over spirituali-
teit zijn zo algemeen, dat ze juist ook in 
humanistische kring overdacht en in 
praktijk gebracht zouden moeten wor-
den. Laten de praters en drukke doeners 
zich maar eens oefenen in de stilte van 
de meditatie, de kopers en op(vr)eters in 
ascese en karrièrebouwers en status-
zoekers in belangeloosheid. Kortom: 
een boek voor iedereen. Warm aanbe-
volen. 

Albert Nieuwland 

„Einde van het ik-tijdperk" door Hein 
Stufkens. Een studiecentrum-boek van 
uitgeverij De Horstink, postbus 400 3800 
AK in Amersfoort. Prijs f 17,50. 

In de serie Van mens tot mens, publika-
ties van Humanitas verscheen vorig 
jaar dubbelnummer 5 en 6 over de 
problematiek van het ouder worden. In 
het deel Bizar en boos o.a. een collage 
van visies op het ouder worden, resulte-
rend in 2 toekomstmodellen. De eerste 
is die van „de gekalmeerde samenle-
ving", waarin het tegenwoordige op-
gejaagde prestatietempo terugge-
schroefd is en wijze ouderen weer de 
toon aangeven. Het tweede is dat van 
„de leeftijdloze, veelkleurige samenle-
ving", waarin leef tijdskategorieën, zo-
als die van de ouderen, verdwenen zijn 
en vervangen door die van mensen met  

een bepaalde leefstijl. Het deel Sporen 
van de toekomst geeft een verslag van 
een deskundigenkonf erentie over „de 
toekomst van het ouder worden". Men 
wees beide bovengenoemde modellen 
af en kwam tot de noodzaak van een 
rustiger en kleinschaliger maatschap-
pijtype, waarin echter niet alleen oude-
ren de toon aangeven. De publikatie 
kan nog besteld worden door f 8,- (plus 
f 2,80 verzendkosten) over te maken op 
gironummer 582.000 ten name van Hu-
manitas, J. W. Brouwerstraat 16 Am-
sterdam, met vermelding „Bizar en 
Boos/Sporen van de toekomst". (A.N.) 
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HV-INFORMAT 

Dat was wat de gemeenschap Den 
Haag op het HV-kongres vorig jaar 
vroeg aan het hoofdbestuur. Zowel de 
afgevaardigden als het hoofdbestuur 
konden zich in dit verzoek vinden. Het 
voorstel werd dan ook per hamerslag 
aangenomen. Sindsdien zijn reeds eni-
ge nieuwe brochures verschenen of zijn 
oude vernieuwd. Daarnaast heeft de 
HV-publiciteitskobrdinator Paul Cus-
ters nu ook nieuwe affiches, stickers en 

naar 
een 
leefbare 
toekomst? 

SPANDOEKEN 
In de kleuren blauw-wit. Opschrift 
„Humanistisch Verbond" plus HV-sym-
bool. Afmetingen: 300 x 43 cm. Zeer ge-
schikt voor de aankleding van een in-
formatiekraam. Doet het ook goed als 
dekoratie van een tafel waarachter een 
forum zit. (Bijkomend voordeel: de men-
sen in de zaal worden niet afgeleid door 
het bennenwerk van forumleden). Kos-
ten: 65 gulden (inklusief porto) 

AFFICHES 
Er zijn twee verschillende affiches ge-
drukt, in zwart-wit-blauw. Het formaat 
is A3 (staand). 
Op talloze manieren bruikbaar. Bij-
voorbeeld door samen met een span-
doek de informatiestand aantrekkelijk 
te maken. Of wat dacht u er van om de 
gemeenschapsburelen met deze affi-
ches te behangen? Hoe dan ook ge-
bruikt, de affiches kosten 50 cent per 
stuk. 

STICKERS 
Deze hebben dezelfde afbeeldingen als 
de affiches. Alleen is de ene zoge-
naamd „diapositief';, d.w.z. wat op de 
affiche blauw is, is op de sticker wit en 
omgekeerd. Het formaat is 9 x 13 cm. 
Je hebt er wat meer van nodig om een 
wandje mee te beplakken, maar ze 
kosten dan ook maar 10 cent per stuk. 
Ook zijn er nog stickers van de wer-
vingsaktie vorig jaar voorradig. Deze 
zijn gratis verkrijgbaar. 

AANMELDINGSKAARTEN 
Dat werd hoog tijd, nieuwe aanmel-
dingskaarten. De vermelde gegevens 
zijn aangepast, en het ziet er allemaal 
wat aardiger uit met een illustratie en 
een korte toelichting over wat huma-
nisme nou eigenlijk is. Deze kaarten 
zijn uiteraard gratis verkrijgbaar op het 
Centraal Buro (tel. 030-318145, vraag 
naar de ledenadministratie). 

BROCHURES 

Naar een leefbare toekomst 
Behalve alle op het kongres aangeno-
men resoluties over dit onderwerp, ook 
artikelen uit de „Humanist" en „Reken-
schap". Deze diskussiemap telt 22 pa_ 
gina's en kost f 3,50 (inklusief porto). 

Kernwapenverklaring 
In 1980 werd de kernwapenverk,laring  
door de Verbondsraad van het HV aan-
vaard. De zeer goed onderbouwde ver-
klaring is nu opnieuw en in een nieuw 
jasje uitgegeven. Acht pagina's, kosten 
f 2,50 (inklusief porto). 
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aanmeldingskaarten laten maken. De 
komende maanden zal deze hoognodi-
ge vernieuwing van informatie- en 
voorlichtingsmateriaal verder worden 
doorgezet. Dit gebeurt speciaal met het 
oog op de komende groei-aktie die in 
september zal plaatsvinden. Hieronder 
volgt een overzicht van het nieuwe (of 
vernieuwde) materiaal wat nu voorra-
dig is. Tevens geven wij een inzicht van 
wat er binnenkort nog verschijnt. 

Ethiek en politiek 
Een dokumentatiemap uitgegeven door 
de Stichting Socrates met alle belang-
rijke artikelen die de laatste twee jaar 
over dit onderwerp zijn verschenen. 
Tachtig pagina's dik, kosten f 12,50 
over te maken op giro 58.22.93 t.n.v. 
Stichting Socrates te Utrecht o.v.v. 
„map ethiek/politiek" (inklusief porto). 

KNIPSELKRANT 
Sinds kort verschijnt elke week een 
knipselkrant waarin een overzicht van 
de aandacht die de pers besteedt aan 
zaken over en omtrent humanisme. Een 
goede bron voor kopij voor gemeen-
schapsbladen, dames en heren redak-
teuren! De knipselkrant wordt samen-
gesteld door Wim Jungman (oud-re-
dakteur van de „Humanist") en bevat 
elke week 20 pagina's aktueel nieuws. 
U betaalt voor een abonnement per jaar 
(dat is een duizendtal pagina's) f 350,-. 

\Te& 1 augustus verschijnt het vol-
gende informatie-materiaal: 
• Verslag van de studiedag „Kernwa-

pens, kernvraag voor de krijgs-
macht" die werd gehouden ter gele-
genheid van de opening van het 
nieuwe Coornherthuis. (verschijnt in 
mei, kosten 5 gulden). 

• Folder van „Humanistieke uitgaven" 
(verschijnt mei/juni, is gratis). 

• Briefkaarten van het Humanistisch 
Verbond (in juni/juli verkrijgbaar, 50 
cent per stuk). 

• Folder „HV is een vereniging" (ver-
schijnt juni/juli, gratis verkrijgbaar). 

4.d1b, 
	dil //b, 	 . 

"Humanisme, 
wat is dat eigenli' 

1,umarilstisch Verbond Postb.114.3500 AC Utrecht 

• Publiciteitsmap HV, uitgebreide map 
over hoe gemeenschappen publici-
teit kunnen bedrijven. Met vele tips 
over het maken van het gemeen-
schapsblad, het houden van wer-
vingsakties, etc. 
Eén eksemplaar is gratis, anders on-
geveer 5 gulden. 

U kunt bovenstaand informatie-
materiaal bestellen door even te 
bellen naar Dini Boer (030-318145). 
De prijzen zijn eksklusief porto. be-
halve als anders staat aangegeven. 
Het materiaal dat nog niet beschik-
baar is, kunt u ook nu al bestellen. 
Dat zal dan tussen 15 juli en 15 au-
gustus worden toegestuurd. 
In september zal de groei-aktie 1982 
van start gaan. Wilt u als gemeen-
schapsbestuur hierover nadere in-
formatie, dan kunt u kontakt opne-
men met Paul Custers, de publici-
teitskoiirdinator van het Humanis-
tisch Verbond. (030-318145). 

Hes van Huizen 

KERN- 
BEWAPENING 



VAN LEZERS 
Maksimum lengte van ingezonden 
brieven: 250 woorden. Redaktie 
heeft recht in te korten. 

Geïrriteerd door 
aanval op 
jongerenweekend 
Bij het lezen van de ingezonden brief 
van F. van Brakel in de „Humanist" nr. 8 
over het jongerenweekend in Doorwerth 
raakte ik als jongere behoorlijk geïrri-
teerd; wat een laaghartige aanval. 
Om te beginnen het idee dat humanis-
me te scheiden zou zijn van relaties, 
seksualiteit en bewapening. Wat moet 
ik me voorstellen bij „gewoon" een 
weekend over humanisme? Toch zeker 
niet een weekend vol afstandelijk ge- 
theoretiseer over de grondslagen van 
het humanisme, ver-afstaand van mijn 
direkte leefwereld. Praten over relaties, 
seksualiteit en bewapening, om maar 
een aantal items te noemen, hebben 
voor mij alles te maken met humanisme 
omdat ik (en niet alleen ik) humanisme 
als leefstijl interpreteer. Van Brakel 
geeft er alle blijk van niet te begrijpen 
wat er onder jongeren leeft. Hopelijk 
leeft dit wanbegrip niet bij alle leden 
die geen jongere (meer) zijn; pogingen 
om het Verbond voor jongeren aantrek-
kelijk te maken zouden dan bij voorbaat 
gedoemd zijn te mislukken. 
De toon van de oproep tot deelname aan 
het weekend (Humanist nr. 6) staat ook 
mij tegen maar ik zou ervoor passen 
mijn mening daarop te baseren. Had 
Van Brakel geïnformeerd bij jongeren 
die enkele van deze weekenden hebben 
meegemaakt dan zou hem duidelijk zijn 
geworden dat de realiteit totaal niet 
strookt met de door hem in de brief ge-
schetste situatie. 
Voorts wordt er in de brief ongemoti-
veerd uitgehaald naar volksuniversi-
teiten als zou het gaan om centra waar 
frisse jongens en meisjes verworden tot 
slappe, gulpdriftige lieden die slechts 
in bed met elkaar kunnen kommunice-
ren. Bovendien kan het feit dat Van Bra-
kel bier niet vindt smaken mij slechts 
zeer matig interesseren. 
Neen, het genoegen is geheel aan mijn 
zijde; ik ben blij dat Van Brakel geen 
jongere meer is. 

Wim in den Haak (Zwolle) 

Ik ben blij dat ik 
een jongere ben 
Eindelijk kon ik in mijn naaste omge-
ving een bevredigend jongerenweek-
end meemaken. Men zegt wel, wat je 
ver haalt is lekker, maar elke mogelijk-
heid tot bevrediging van behoeften 
moet benut worden, is mijn parool. Ik 
woon in Oosterbeek en de organisato-
ren hadden Doorwerth als plaats van 
handeling uitgekozen. Een jeugdher-
berg nog wel, dus vol verwachting ging 
ik vrijdagavond op pad, slaapzak mee. 
Ik werd verwelkomd door louche uit-
ziende types, die mij meteen f 72,50 af-
handig maakten, en mij drank aanbo-
den. 
Ook was er brood en fruit te krijgen, 
maar u begrijpt natuurlijk wel dat ik 
daar niet aan durfde te beginnen. Er 
klonk al opzwepende muziek en de ver-
lichting werd aangepast. De leestafel 
was voorzien van passende lektuur. 
Natuurlijk zocht ik eerst een bed uit. Er 
was keus genoeg, en ik nam een bed 
wat het minste kraakte. Ik maakte het 
bed alvast maar even in orde, zodat ik 
er zo gebruik van kon maken als ik daar 
behoefte aan kreeg. Beneden hadden al 
veel mensen zich opgegeven voor de di-
verse themagroepen. Er hingen prik-
kelende foto's van de leiders bij de in-
schrijfflappen, en dat werkte al meteen 
enorm stimulerend. Mijn groep was al 
bijna vol, zeer opwindend. Ik woon al-
leen, en dan wil je wel eens wat anders, 
nietwaar. Ik kan u een groep aanraden 
hoor, meneer van Brakel. We deden al-
les met elkaar: spelen, dansen, drin-
ken, eten (van die decadente slemp- en 
braspartijen) en o ja, af en toe wissel-
den we een paar woorden. Van echt 
slapen kwam wat weinig natuurlijk, 
omdat we elkaar wel wakker hielden. 
Nou, ik kan u verzekeren: we kwamen 
aan onze trekken hoor, al die mensen 
die elkaar gelegenheid gaven. Er wa-
ren zelfs mensen uit Groningen geko-
men om het allemaal mee te maken. 
Recht op en neer, precies. 
Na afloop van dit zeer bevredigende  

weekend kwamen er zelfs nog mensen 
met me mee naar huis, we konden er 
maar geen genoeg van krijgen. Nu zijn 
ze weg, en moet ik weer genoegen ne-
men met het gezelschap van mijn twee 
poezen, en ik kan u verzekeren dat ik mij 
in dit trio'tje best wel weer thuis voel. 
Nog even, dan kunnen we naar het 
KAMPEERweekend, ik verheug me er 
nu al op, natuurlijk. Gaan we fijn pri-
mitief doen. 
Komt u ook, meneer van Brakel? 

Cuneke Woestenburg (Oosterbeek) 

Ik heb iets tegen 
dat weerzinwekkend 
gelijk 
( . . .) Ik begrijp die Humanisten niet, die 
achter kerkmensen aanlopen. Kerk-
mensen, daarmee bedoel ik hier de 
Christenen van IKV. Christenen, dat 
zijn toch de volgelingen van Jezus 
Christus niet waar? Nu eist Jezus 
Christus, dat zijn volgelingen, net zoals 
hij dat heeft gedaan, hun vijanden 
moeten liefhebben en geen kwaad met 
kwaad mogen vergelden. Naar de 
praktijk vertaald, betekent dit: „Meneer 
de vijand, ik geef mij bij voorbaat aan u 
over; beschikt u maar over mij; doet u 
maar met mij wat u belieft; ik heb u 
lief". Maar, daarom ben ik nu juist 
GEEN christen. Ik denk namelijk, dat 
zo'n houding tegen de menselijke na-
tuur indruist. Zo'n houding betekent 
zelfvernietiging. Het Christendom wil 
de mensen iets opleggen, wat mensen 
niet kunnen opbrengen, omdat het 
ONmenselijk is. Ik denk, dat dit een 
belangrijke reden kan zijn om zich aan 
te sluiten bij humanisten, omdat die de 
ethiek wat meer binnen de menselijke 
mogelijkheden willen houden. 
Misschien moet ik mij wel schamen, 
maar ik heb iets tegen dat weerzinwek-
kende gelijk, dat die aktievoerders voor 
zo'n verheven doel als „Vrede" al bij 
voorbaat gemonopoliseerd hebben. Ik 
wantrouw die lieden, want ik vrees, dat 
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er tussen zitten die het over HUN vrede 
hebben. „Winst du nicht mein Bruder 
sein, so schlag ich dir den Schadel ein". 
Er zou nu juist ter wille van de onpartij-
digheid en de duidelijkheid op grond 
van het verdrag van Helsinki meer werk 
gemaakt moeten worden van de schen-
ding van mensenrechten in Oost, net 
zoals dat nu in en tegen West gebeurt. 
Want vrede en mensenrechten zijn on-
verbrekelijk met elkaar verbonden. 
Daar waar mensenrechten worden ge-
schonden zal nooit vrede bestaan. Hier-
om juist moet ook aktie gevoerd worden 
tegen de Kommunistische Diktaturen. 
Maar ach, voor dit doel kunnen geen 
spandoeken vervaardigd en geen leu-
zen verzonnen worden. 
Is dit nu een vreemde zaak of een dui-
delijke zaak? 
(Ingekort door redaktie) 

K. van Munster (Rotterdam) 

Ik heb geen 
sympathie voor de 
kritische humanisten 
Allereerst lijkt mij „kritische humanis-
ten" dubbelop, want naar mijn mening 
zijn alle humanisten kritisch. Moet ik uit 
de organisatie van deze mensen aflei-
den dat zij van oordeel zijn dat andere 
humanisten het niet goed doen? Zo ja, 
dan maak ik daar bezwaar tegen. 
In punt 2 van hun uitgangspunten ver-
melden zij onder meer n.a.v. artikel 2 
van de statuten, dat de juiste prioritei-
ten gesteld worden. Mijns inziens wordt 
dit uitgangspunt door alle humanisten 
onderschreven. Op de jaarlijkse alge-
mene ledenvergadering van de ge-
meenschappen kunnen de leden hun 
voorstellen om tot beleid te komen in 
hun eigen gemeenschap naar voren 
brengen. Bovendien is er 1 x per 2 jaar 
een kongres en dit houdt in dat er een 
extra ledenvergadering gehouden 
wordt waar men kongresvoorstellen 
kan indienen. Wij zijn een demokrati-
sche vereniging en zoals in het Huis-
houdelijk Reglement staat aangegeven 
(artikel 5, lid 3) dienen ook kongresvoor-
stellen die geen meerderheid van 
stemmen behalen aan het hoofdbestuur 
te worden bekendgemaakt. 
Wat punt 4 betreft, daar begrijp ik niets 
van. Zij schrijven dat initiatieven van 
onderen optimale kansen dienen te 
krijgen en dat belangrijke informatie 
niet aan de top of basis blijft hangen. 
Als verbondsraadsafgevaardigde van 
de gemeenschap Rotterdam/Schiedam 
trek ik mij dit zeer aan. Twee van de 
ondertekenaars behoren namelijk tot 
deze gemeenschap en ik heb „van on-
deren" nooit het verzoek gekregen iets 
„aan de top" aan de orde te stellen. Wel 
heb ik steeds geprobeerd informatie uit 
de verbondsraadsvergaderingen  door 
te geven. In punt 5 geven zij aan, dat zij 
als groep binnen het HV beleidsveran-
derend willen gaan werken. In punt 6 
wordt uitgelegd hoe zij zich dat voor-
stellen. Betekent dit dat de groepsvor-
ming binnen het Verbond nog meer zal 
toenemen en dat deze groep een „aktie-
of belangengroep" zal gaan worden? 
Hoe gaat het dan met de gemeenschap-
pen? 

Tenslotte wil ik nog opmerken, dat het 
HV een duidelijk standpunt heeft terza-
ke van derde wereld problematiek en 
mensenrechten. Dat het HV een huma-
nistische beweging voorstaat, mag 
blijken uit de oprichting van HIVOS 
(Hum. Instituut voor Ontwikkelingssa-
menwerking), HOM (Hum. Overleg 
Mensenrechten) en HVB (Hum. Vredes-
beraad)*. Ook wat betreft Amnesty In-
ternational maakt het HV steeds duide-
lijk wat haar standpunten zijn. 
Uit het bovenstaande moge blijken dat 
ik geen sympathie heb voor deze groe-
pering. Integendeel ik roep hen op geen 
groep te vormen en zich in te zetten op 
het terrein waar de humanistische be-
weging bezig is. 
* Dit, om mensen die geen lid zijn van 
het Verbond de mogelijkheid te bieden 
deel te nemen aan deze aktiviteiten 
vanuit een humanistisch perspektief.  . 

Anneke Fliirke (Rotterdam) 

Geef religieus 
humanisme kans 
binnen NV 
Naar aanleiding van uw aktie-krant 
„Humanisme wat is dat eigenlijk" heb 
ik mij op uw uitgave „Humanist" 
geabonneerd. Toch heb ik nog steeds 

niet kunnen besluiten om lid te worden 
van het HV. Het opene in het HV trekt mij 
erg aan, maar toch ben ik huiverig. 
Ik heb zaterdagmiddag de bijeenkomst 
van de werkgroep „Religieus huma-
nisme" bezocht en dat is precies het 
ontbrekende wat ik zocht. Ik heb het als 
zeer bevrijdend ervaren, dat zoveel 
mensen, die al vanaf de oprichting lid 
van het HV zijn, mijn gevoel verwoor-
den. 
Ik denk, dat er zo veel mensen zijn, die 
nu niet te bereiken zijn, omdat zij geen 
lid zijn. Vooral onder de jongeren. Als 
het religieus humanisme een kans 
krijgt binnen het HV ben ik als lid ge-
wonnen! 

S. Fermont-Peters (Temeuzen) 

Humanisten laat je 
niet verlinken 
In de „Humanist" van 5 mei jl. vraagt 
Kees Pieters, lid van de werkgroep reli-
gieus humanisme, om meer aandacht 
in ons Verbond voor zaken als chot, le-
ven na de dood, etc. Heeft hij niet ge-
noeg ruimte in zijn werkgroep, of is het 
de bedoeling zieltjes te winnen. Denk 
hij dat het leven zonder chot onvolledig 
voor ons is. Humanisten laat je niet ver-
linken! 

Puck Rabbie (Amsterdam) 
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STUDENTENRAADSLIEDEN 
M / V (onbezoldigd) 
ten behoeve van de geestelijke verzorging van studenten 
aan de instellingen voor wetenschappelijk onderwijs en 
hoger beroepsonderwijs te AMSTERDAM, DELFT, 
GRONINGEN, MAASTRICHT, NIJMEGEN en UTRECHT. 

De studentenraadslieden van het Humanistisch Verbond 
trachten zowel door middel van individuele begeleiding als 
door middel van vormingswerk in groepsverband bij te 
dragen aan de bewustwording en verheldering van 
levensbeschouwelijke problemen zoals deze tot uitdrukking 
komen in de onderwijs- en leefsituatie van studenten. 

De studentenraadslieden vormen een landelijk team, 
gecoiirdineerd door een aparte funktionaris van het 
Humanistisch Verbond. 
Vanwege de universiteit of hogeschool worden 
voorzieningen voor het werk geboden. De funktie is 
onbezoldigd en vergt 8 tot 12 uur per week. Het 
Humanistisch Verbond biedt een onkosten- en 
verzekeringsregeling. 

Gedacht wordt aan personen, die 
• over kennis en ervaring beschikken op het gebied van de 

geestelijke begeleiding; 
• over organisatievermogen beschikken; 
• vertrouwd zijn met het akademische milieu; 
• de humanistische levensbeschouwing zijn toegedaan; 
• ouder zijn dan 25 jaar. 

Schriftelijke sollicitaties kunt u tot en met 1 juni 1982 
richten aan: Humanistisch Verbond, t.a.v. de heer 
F. Snijder, Postbus 114, 3500 AC Utrecht, met vermelding 
van kode nr. 82/7B. Via dit adres (tel.: 030-318145, tst. 23) 
is ook een dokumentatiemap over de funktie en 
sollicitatieprocedure te verkrijgen. 

HET 

0k

HUMANISTISCH 
VERBOND  

PLURIFORMITEIT 
IN HV KOMT TER 
DISKUSSIE 
Het hoofdbestuur heeft een kommissie 
ingesteld bestaande uit Rob Tielman en 
Anneke Krijnen die een pluriformiteits-
dikussie zal voorbereiden voor het ko-
mend najaar. Een aantal vooraan-
staande humanisten in VVD, D'66, 
PvdA, PPR, PSP en CPN zullen worden 
uitgenodigd om hun visie te geven op 
de partijpolitieke pluriformiteit in het 
HIT en de gevolgen die dat heeft voor het 
al dan niet doen van uitspraken door 
het }nr. Het ligt in de bedoeling dat in de 
gemeenschappen daarover gediskus-
sieerd kan worden, en dat op het kon- 

GEMEENSCHAPPEN 

Met het naderen van de zomer nemen in 
de meeste gemeenschappen de open-
bare aktiviteiten zienderogen af. In de-
ze „Humanist" daarom de laatste afle-
vering van deze kolom voor het seizoen 
'81-'82. Hieronder volgen nog de laatste 
krenten uit de pap: 
De gemeenschap Assen organiseert op 
dinsdag 1 juni om 20.00 uur een openba-
re bijeenkomst rond het thema „Stel-
lingname inzake kernwapens". Gene-
raal H. M. von Meijenfeldt, o.a. schrij-
ver van het boekje „Kernontwapening, 
utopie of realiteit?", zal o.m. ingaan op 
vragen als: eenzijdige of tweezijdige 
ontwapening, wat heeft de militair met 
politiek te maken, wat kan een mens 
aan de kernbewapening doen, etc. 
De avond vindt plaats in de Kloosterhof 
aan de Brink te Assen. 
De Bilt/Bilthoven houdt zijn maande-
lijkse „Stamtafel" op zondag 6 juni om 
11.00 uur in de Kastanjehof in Lage 
Vuursche. Leden en belangstellenden 
zijn welkom voor een informeel gesprek 
onder het genot van een kopje koffie of 
een drankje. 
De gemeenschap Groningen houdt -
zoals vele andere gemeenschappen -
weer zijn jaarlijkse uitje. Op zaterdag 22 
mei vertrekt de bus om 8.30 uur van het 
station in Groningen voor een tocht 
langs een aantrekkelijke route door de 
provincie Drenthe en de kop van Over-
ijssel. Op het programma staat o.a. een 
bezoek aan het Zeemuseum „Miramar" 
te Frederiksoord en een boottocht door 
het natuurgebied De Weerribben, met 
aansluitend een diapresentatie over 
het ontstaan en de karakteristieke ei-
genschappen van dit unieke gebied. 
Opgave en inlichtingen bij de heer C. v. 
Herwerden, tel. 05906-1258. 
In het korrespondentschap Bedum van 
de gemeenschap Groningen wordt op 
woensdag 26 mei een diskussie-avond 
gehouden over „Humanistische opvoe-
ding" bij de familie Lanting, Folkerda-
straat 22 te Bedum. Ter sprake komen 
voor en tegen van een echt humanisti-
sche opvoeding, en wat daaronder zou 
moeten worden verstaan. 
Dat was het voor deze keer. Tot ziens in 
september! 

Jac van den Oort 

gres in mei 1983 daarover een beslis-
sing kan worden genomen. Aanleiding 
is de vraag of een minderheid het recht 
moet houden het doen van uitspraken 
tegen te houden. 
De voorlopige opvatting van het hoofd-
bestuur is dat wél uitspraken gedaan 
zouden moeten worden, maar dat 
daarin de verscheidenheid aan opvat-
tingen tot uitdrukking zou moeten ko-
men om te voorkomen dat één stroming 
in het humanisme als de enig juiste 
wordt gezien. Het HV moet niet vereen-
zelvigd worden met één bepaalde par-
tij-politieke opvatting omdat het daar-
mee onrecht zou doen aan haar begin-
selverklaring, aldus Rob Tielman. 

BEGINSELEIS OPEN- 
BAAR ONDERWILS 
Er zijn enige misverstanden ontstaan 
omtrent de eis dat sollicitanten voor het 
openbaar onderwijs geen tegenstan-
ders daarvan mogen zijn. De NCR 
schreef bijvoorbeeld op 9 maart dat bij 
het openbaar onderwijs „geen begin-
seleis" zou mogen worden gesteld. De 
Vereniging voor Openbaar Onderwijs 

heeft alle gemeentebesturen geschre-
ven dat volgens de ministers van On-
derwijs en Binnenlanse Zaken van sol-
licitanten wel degelijk mag worden 
geëist dat zij zich willen „inzetten on-
derwijs te geven overeenkomstig de 
beginselen van het openbaar onder-
wijs". Zij dienen dus een open instelling 
te hebben „tegenover de te onderschei-
den levensbeschouwelijke en maat-
schappelijke waarden zoals die leven 
in de Nederlandse samenleving" en 
moeten bereid zijn „bij te dragen aan de 
vorming van leerlingen op grondslag 
van die waarden". 
Humanisten in het openbaar onderwijs 
die konstateren dat de levensbeschou-
welijke pluriformiteit geweld wordt 
aangedaan, kunnen zich wenden tot het 
HV en/of de VOO. 

Rob Tielman 

In verband met vakantie van de re-
dakteur zal het volgend nummer 
van de „Humanist" eind juni ver-
schijnen. 

De redaktie. 
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