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Een abonnement op de „Humanist-  kost 
f 25,- per jaar. 
De kontributie voor het lidmaatschap van 
het HV stelt u zelf vast. De minimumkontri-
butie is f 65,- per jaar, inklusief een abon-
nement op de „Humanist". Mede-leden 
hoeven geen kontributie te betalen. Als 
richtlijn voor de vaststelling van de bijdra-
gen houden veel leden een half procent van 
hun inkomen aan. Voor leden met een bruto 
inkomen beneden de f 18.000,- per jaar be-
draagt de minimumkontributie f 45,- per 
jaar. Voor jongeren voor wie recht op kin-
derbijslag en/of kinderaftrek bestaat be-
draagt de kontributie f 30,- per jaar. Ge-
zinsleden en huisgenoten kunnen zelfstan-
dig lid worden voor f 15,- per jaar. Men 
ontvangt dan geen „Humanist". 

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

Geef u op als lid van het Huma-
nistisch Verbond of neem een 
abonnement op de „Humanist". 
Bel 030 - 31 81 45 of schrijf naar: 
Postbus 114, 3500 AC Utrecht. 
Wacht met betalen tot u een ak-
sept-girokaart ontvangt. 
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HET VOLGENDE NUMMER VER-
SCHIJNT 1 NOVEMBER. 
KOPIJ VOOR DIT NUMMER MOET 
UITERLIJK BINNEN ZIJN OP 9 OK-
TOBER. 

Religieus Humanisme als tragisch-heroïsche 
levenshouding 

door W.C. Fiege 

De visie van een humanist, oud-Verbondsdirecteur, op even be-
langrijke als omstreden zaken binnen de humanistische 
beweging: 

- de religieuze dimensie van het menszijn 
- de grondslag van het ethisch handelen 
- de zelfverwerkelijking van de mens 
- de maatschappelijke consequenties 

Een boek met verrassende invalshoeken, dat U ongetwijfeld in 
hoge mate zal interesseren. 

Omvang 220 blz. Prijs f 32,50 ingen. 
Voor leden van het Humanistisch Verbond f 24,75. 

Uitgevers en drukkers 
Postbus 43 
9400 AA Assen 

Verkrijgbaar bij uw boekhandel of rechtstreeks 
van de uitgever Van Gorcum 

HET HUMANISTISCH VERBOND 
In de loop van 1986 vaceert de funktie van 

CENTRAAL GEESTELIJK RAADSMAN/VROUW 
bij de Inrichting van Justitie 
Bij de rijksinrichtingen van Justitie werken 20 humanistisch geestelijk raads-
lieden ten behoeve van de behartiging van de geestelijke belangen van gedeti-
neerden. 
Tot de funktie van de centraal geestelijk raadsman/vrouw behoren de begelei-
ding van de geestelijk raadslieden, alsmede het verrichten van beleidsvoorbe-
reidende, -ontwikkellende en -uitvoerende taken binnen het kader van de 
humanistisch geestelijke verzorging bij de rijksinrichtingen van Justitie. 
Voorts onderhoudt de centraal geestelijk raadsman/vrouw uiteenlopende funk-
tionele kontakten. 

Funktie-eisen: 
• Opleiding op universitair of gelijkwaardig niveau in de sociaal-wetenschap-

pelijke sektor; 
• Diploma Humanistisch Opleidings Instituut; 
• Bekendheid met het geestelijk werk en/of relevante werkervaring; 
• Ervaring op het gebied van leidinggeven; 
• Het onderschrijven van de beginselverklaring van het Humanistisch Ver-

bond. 

Salaris: 
Schaal 14 B.B.R.A. 
De aanstelling geschiedt op voordracht van het Hoofdbestuur van het Huma- 
nistisch Verbond door de Minister van Justitie. 
Nadere informatie over deze funktie is te verkrijgen bij het Bureau Centraal 
geestelijk raadsman, telefoon 030 - 510772, tussen 9 en 12 uur. 

Sollicitaties dienen te worden gericht aan het Bureau Centraal geestelijk 
raadsman ter attentie van het Hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond, 
postadres: J. M. Kemperstraat 1, 3581 KG Utrecht, binnen 14 dagen na ver-
schijnen van deze advertentie. 

LEVE\ 
70NDER 

ANTWOORD 

Zojuist verschenen 
bij Van Gorcum, Assen: 

(advertentie) 
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HUMANISTISCH VREDESBERAAD IN 
OPEN BRIEF: MINDERHEID ZORGT 
VOOR PLAATSING KRUISRAKETTEN 
Deze maand zal de regering de beslissing nemen over al dan niet plaatsen 
van de omstreden kruisraketten. Reden voor het Humanistisch Vredesbe-
raad om een lange, uitvoerige open brief naar regering en parlement te 
sturen. Een laatste en waarschijnlijk vergeefse poging om het onafwend-
bare af te wenden. 

Het Humanistisch Vredesberaad zet in 
de open brief al haar bezwaren tegen 
plaatsing nog eens op een rijtje: 
1. Kruisraketten zijn kernwapens en op 
grond daarvan ethisch onaanvaard-
baar. 
2. Nederland heeft, evenals een groot 
aantal andere staten, door onderteke-
ning van het Non-Proliferatieverdrag in 
1970 de intentieverklaring afgelegd om 
op een zo vroeg mogelijk moment het 
stopzetten van de nukleaire bewape-
ningswedloop te bereiken. Tevens is 
daarbij verklaard eff ektieve maatrege-
len te nemen in de richting van nukleai-
re ontwapening. Het niet naleven van 
internationale overeenkomsten is even-
min moreel te verantwoorden. 
3. Plaatsing van nieuwe nukleaire wa-
pensystemen verhoogt de veiligheid 
van het Westen niet in een wereld met 
een „overkill" aan nukleaire wapens. 
Daarentegen zal er slechts sprake zijn 
van een verhoogde onveiligheid in Eu-
ropa. 
4. Het „I juli-besluit" is onzuiver. Ne-
derland loopt weg voor zijn eigen ver-
antwoordelijkheid en legt die bij de 
Sowjet-Unie. Het getal van 378 SS-20's is 
volstrekt willekeurig; waarom niet 250 
of 400 en dan nog uitsluitend SS-20's? 
Dat op deze wijze niet in de internatio-
nale politiek wordt onderhandeld moge 
een ieder duidelijk zijn. 
5. Het bijplaatsen van nieuwe wapen-
systemen heeft tot nu toe geen enkel 
positief resultaat bij ontwapeningsbe-
sprekingen opgeleverd en zal dat in de 
toekomst ook niet doen. 
Het niet-plaatsen in Nederland zou wel-
eens een eerste stap in de goede rich- 
ting kunnen betekenen. Tevens kan dit 
het vertrouwen in ons zedelijk-politiek 
handelen vergroten. 
6. Een plaatsing van Amerikaanse 
kruisraketten op Nederlands grondge-
bied zal betekenen dat de Nederlandse 
overheid niet of nauwelijks zeggen- 
schap heeft over het gebruik en de inzet 
ervan. Nog daargelaten de vraag of dit 
in strijd is met de grondwet, geeft de 
overheid hiermee één van haar belang-
rijkste verantwoordelijkheden uit han-
den en onttrekt hiermee deze aan Ne-
derlandse demokratische kontrole. 

Volkspetitionnement 
Ook wrijft het Humanistisch Vredesbe-
raad regering en parlement het belang 
van het volkspetitionnement onder de 

neus. Het petitionnement onderstreept 
nogmaals het brede en nog steeds 
groeiende verzet tegen de plaatsing 
van de kruisraketten. In de open brief 
wordt de gebruikte methode verdedigd: 
De vraagstelling is duidelijk en zonder 
dubbele bodem. Het betreft een verzoek 
en geen onderzoek. Een gehoord verwijt 
dat er een mogelijkheid zou moeten zijn 
om „ja" in te vullen, is daarom onjuist. 
De gekozen methode is ongetwijfeld uit-
dagend: men kan er niet omheen. Er is 
geen sprake van versimpeling. Het 
gaat immers om een vraagstuk waar-
over binnen de politieke partijen en in 
alle andere geledingen van de samen- 
leving grote verdeeldhei  • • 	st -n 
derhalve boven d a•  - 	• - 

procedures mag worden uitgetild. Ook 
is nimmer aangetoond dat plaatsing 
van kruisraketten in ons land deel uit 
maakt van een „samenhangend Neder-
lands defensiebeleid". En men weet 
evengoed waar het om gaat als be-
stuurders. 
Het Humanistisch Vredesberaad kon-
kludeert vervolgens dat voor wat betreft 
het vraagstuk van de kruisraketten een 
meerderheid in het parlement een min-
der van het volk vertegenwoordigt. 

Het Vredesberaad is ook nogal ge-
schrokken van enige laatdunkende uit-
latingen van regering en Kamerleden. 

Zo stelde een volksvertegenwoordiger 
dat het volkspetitionnement op emotio-
nele gronden wordt ondertekend door 
vrouwen en kinderen. En: het moet 
maar eens afgelopen zijn met dat ge-
zeur. Het Vredesberaad noemt deze 
houding onwaardig. Ook een opmer-
king als: „dat petitionnement is natuur-
lijk heel interessant maar overbodig 
omdat het besluit vorig jaar al is geno-
men", is het Vredesberaad in het ver-
keerde keelgat geschoten. De open 
brief stelt dat deze uitspraak getuigt 
van arrogantie van de macht en min-
achting voor wat onder de mensen leeft. 

Geen alibi's 
Het Humanistisch Vredesberaad doet 
aan het eind van de open brief een 
klemmend beroep op regering en parle- 

ment om zich uitsluitend te laten leiden 
door de wens van de bevolking en het 
persoonlijk geweten. „Het gebruiken 
van kernwapens is een misdrijf tegen 
de mensheid; het bezitten ervan en drei-
gen ermee liggen in het verlengde. Het 
plaatsen van kruisraketten in Neder-
land is daarom vóór alles een ethisch 
vraagstuk. Bij een beslissing daarover 
dient dit voorop te staan. U bent per-
soonlijk verantwoordelijk voor die be-
slissing: noch de Russen, noch het 
bondgenootschap, noch partijdiscipli-
ne, noch het voortbestaan van een kabi-
net verschaffen u een alibi." 

Hes van Huizen 

Humanist oktober 1985 3 



Gezin: ideaal 
of alternatief? 
Publikatie van het Nederlands Gesprek 
Centrum, uitg. Bosch en Keuning, 138 
blz., f 19,50. 

Deze studie over de waardering van het 
gezin begint met een historische schets 
over de ontwikkeling van de opvattin-
gen over het gezin in de laatste twee 
eeuwen. Daaruit blijkt, dat de gangba-
re opvattingen over het ideale gezin -
een in liefde verbonden echtpaar met 
enige kinderen - geen onveranderbare 
situatie weergeven. Dan volgt een be-
schrijving van thans bestaande alter-
natieve samenlevingsvormen met hel-
dere overzichten van de vóór- en nade-
len. Daarin is uiteraard de opvoeding 
van de kinderen een belangrijke faktor. 
En dan blijkt dat de inhoud van het op- 
voedingsideaal en de kwaliteit van de 
opvoeders de doorslag geven boven de 
aard van de samenlevingsvorm, waar- 
in de kinderen leven. 
Een konklusie is, dat er onnodig emotio-
neel en ideologisch wordt gepraat over 
leefvormen. Nieuwe leefvormen zijn 
geen bedreiging voor de samenleving 
omdat zij daar de „hoeksteen", die het 
gezin zou zijn, aan zouden ontnemen. In 
het boek wordt een fundamentele on-
derstroom in onze kultuur gesignaleerd 
van waaruit de verschillende leefvor-
men worden beoordeeld: de tendens tot 
individuatie, dat wil zeggen de gericht-
heid op de eigen persoonlijkheid. Daar-
in schuilt het gevaar dat men onvol-
doende erkent dat elke situatie zijn ge-
bondenheden kent. Als er ergens een 
plaats is waarin alle mensen dagelijks 
de spanning ervaren tussen vrijheid en 
gebondenheid, dan is dat wel in hun 
eigen levensgemeenschap. Uit een an-
der onderzoek blijkt, dat tachtig procent 
van de jongeren verwacht te zullen trou-
wen. De leefvorm van het gezin blijft 
voorlopig dus nog wel „in". Ik mis in 
deze studie recente statistische gege-
vens over de verschillende voorkomen-
de leefvormen. Dit boekje levert voor-
treffelijk materiaal op voor gespreks-
groepen. (JdL) 

Ouder worden 
Munnichs, Nies, e.a., „Ouder worden, 
een eigen verantwoordelijkheid."Uitg. 
Ambo, 100 blz., f 12,90 

Een bundeltje beschouwingen over de 
levensgebeurtenissen die gepaard 
gaan met het ouder en oud worden èn 
de mogelijkheden om hiermee op een 
positieve manier om te gaan. 
Voor wie de wetenschappelijke stijl 
geen bezwaar is, geeft dit boekje een 
goed inzicht in de processen van het 
ouder worden. Het is bestemd voor 
ouderen zelf en voor mensen, die werk-
zaam zijn in de sektor van de hulpverle-
ning aan ouderen. Dit is een publikatie 
onder auspiciën van het Katholiek Stu-
diecentrum voor Geestelijke Volksge-
zondheid. Juist daarom trof het mij dat  

NIEUWE 
BOEKEN 

besproken 
door 

Jan de Leede 

in de gehele bundel de faktor „levens-
beschouwing" als een ruimer kader, 
waarin persoonlijke levensgebeurte-
nissen geplaatst en begrepen kunnen 
worden, niet wordt genoemd. (JdL) 

Burgerlijk en 
onburgerlijk Nederland 
Felling, Peters en Schreuder, Burgerlijk 
en onburgerlijk Nederland, een natio-
naal onderzoek naar waardenoriënta-
ties op de drempel van de jaren 
tachtig". 
Uitg. Van Loghum Slaterus, 216 blz. 
Prijs: f 39,85. 

Dit boek bevat de gedetailleerde resul-
taten van een onderzoek naar de opvat-
tingen van Nederlanders, over zaken 
als wereld- en levensbeschouwing, 
godsdienst en kerk, sociaal-ekonomi-
sche opvattingen, politiek gedrag, so-
ciale veranderingen, ethische overtui-
gingen en ideële aangelegenheden. 
In het onderzoek komen vijf waarden-
komplexen tot uiting. Deze maken wel-
licht deel uit van het Nederlandse 
waardenpatroon in de jaren tachtig. 
Het zijn achtereenvolgens de burgerlij-
ke waardenoriëntatie, de maatschap-
pijkritische, de waarde-oriëntatie van 
de medemenselijkheid, de hedonisti-
sche waarde-oriëntatie en de waarde-
oriëntatie van de nieuwe innerlijkheid. 
Eind 1979 bleek er in Nederland een bur-
gerlijk waardenkomplex te bestaan dat 
de volgende elementen bevat: gehuwd 
zijn, kinderen hebben, voor je gezin le-
ven, je beroep uitoefenen, maatschap- 

A. Felling J. Peters 
en 0. Schreuder 
Burgerlijk en 
onburgerlijk Nederland 

pelijke zekerheid bezitten, vooruitko-
men in het leven en het financieel goed 
hebben. Op grond van de onderzoeksre-
sultaten kan men een stevig vraagte-
ken zetten bij de uitspraak dat Neder-
land duidelijk op weg is naar een 
nieuwe post-burgerlijke fase van zijn 
kultureel bestaan. Voor zover we mo-
gen spreken van de ontburgerlijking 
van onze kultuur gaat dit proces primair 
in hedonistische richting. Dat hedonis-
me houdt in: plezier maken, van het le-
ven genieten, nieuwe dingen beleven, 
kunnen doen en laten wat je wilt, 
vriendschap, liefde en sexualiteit. De 
hedonistische levensstijl gaat gepaard 
met een afkeer van levensbeschouwing 
in het algemeen en christendom in het 
bijzonder. 
Het gros van de Nederlanders bevindt 
zich tussen de twee polen van burger-
lijk en niet-burgerlijk. Dit boek is ener-
zijds interessant voor mensen, die hun 
eigen zoeken naar een bevredigende le-
vensstijl willen vergelijken met de ver-
scheidenheid die we in onze samenle-
ving aantreffen. En anderzijds in het 
bijzonder voor degenen die zich bewe-
gen in het labyrint van de zoekers naar 
draagvlakverbreding van het Humanis-
tisch Verbond. (JdL) 

Demonen 
van de middag 
„Demonen van de middag, de midle-
venkrisis, een episode in het leven van 
de mens", door dr. Leo G. M. Prick. Uitg. 
Ambo, 120 blz., prijs f 16,50. 

Op een wat sombere titel, „demonen" 
en „krisis", volgt een heldere beschrij-
ving van de levenssituatie, die alle 
mensen zo rondom hun 40ste jaar erva-
ren, en van de wijze waarop zij die erva-
ringen verwerken. Zo halverwege de te 
verwachten levensloop realiseert men 
zich niet meer tot de jongeren te beho-
ren. Dat is niet een gevolg van het afne-
men van de fysieke kracht, maar van de 
afstand die men ervaart met de ideeën, 
opvattingen en gedragswijze van jon-
geren. Ook is er het vrij plotselinge be-
sef van de beperkte duur van het leven, 
wat betekent dat men moet opschieten 
wil men althans nog ten dele de dromen 
verwezenlijken die men zich heeft ge-
droomd. Het boek is geschreven in een 
plezierig leesbare vorm, met voorbeel-
den uit de literatuur en uit de vele inter-
views, die de schrijver heeft gehouden. 
Aanbevolen. 

1111111.11111111~~~~1~~11 

Pessoa goedkoper 
In het juli/augustusnummer van de Hu-
manist schreef onze medewerker Theo-
dor Holman een recensie over de Portu-
gese dichter Pessoa. Het boek met een 
ruime keuze uit Pessoa's poëzie - in de 
uitstekende vertaling van August Wil-
lemsen - is nu goedkoper geworden. 
„Gedichten", uitgave van De Arbeiders-
pers, is nu verkrijgbaar van f 38,50 voor 
f 29,50. Kopen! 
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OPROEP OPVANG 
VLUCHTELINGEN 
Opeens stond hij op de stoep van het 
Erasmushuis. Hij was zijn vaderland 
Gambia ontvlucht. Bang voor onder-
vraging en arrestatie. Hij had een 
pamflet opgestuurd naar de IHEU 
met de weinig opruiende titel „The 
Gambia in Humanist Perspective". 
De politie had het geschrift onder-
schept en het leek hem beter zijn 
land te ontvluchten. Laten we zijn 
naam hier niet noemen, daarvoor is 
zijn status te precair. Hij reisde naar 
Nederland en klopte aan bij de IHEU 
waar hij al een tijd mee korrespon-
deerde. Via via kwam de vluchteling 
voor onderdak terecht bij een instel-
ling van Youth for Christ waar veel 
drugsverslaafden zijn onderge-
bracht. Nauwelijks een geschikte 
plaats voor de gevluchte Gambiaan. 
Hij was dan ook blij gastvrijheid 
aangeboden te krijgen van Regina 
Visscher, hoofdbestuurslid van het 
HV. Met hulp van de Vereniging 
Vluchtelingenwerk Nederland is in-
middels een procedure voor 
asielaanvraag gestart. 
De komst van deze vluchteling met 
een humanistische achtergrond 
werpt het probleem op van adequate 
opvang. Het betreft namelijk niet al-
leen onderdak maar ook de - in de 
eerste weken intensieve - begelei-
ding. De IHEU blijkt hiervoor niet 
over voldoende mogelijkheden te be-
schikken. Gelukkig acht het bestuur 
van het Verbond het wel tot een taak 
van het HV om te zorgen voor een 
eerste opvang. Maar ook het Ver-
bond is niet toegerust voor zo'n taak. 
Vandaar dat het bestuur hierbij een 
beroep doet op vrijwilligers binnen 
de vereniging die bereid zijn om zo'n 
eerste opvang op zich te nemen. 
Mensen die zich hiervoor willen in-
zetten, kunnen kontakt opnemen met 
HV-direkteur Baas. (030- 318145) (HvH) 

11A,3OFFROUW LEPELAAR, 
WE ZULLEN ONS ALLEMAAL 
MOETEN AANPASSEN 

Grote informatiemarkt 
Erasmushuis over derde wereld 
Zaterdag 12 oktober zal het Erasmus-
huis in Utrecht worden omgebouwd tot 
een informatiemarkt waar de derde we-
reld centraal zal staan. Deze landelijke 
dag wordt georganiseerd door vier or-
ganisaties die alle de H van humanis-
me in hun naam voeren: Humanitas, 
Humanistisch Verbond, Humanistisch 
Instituut voor Ontwikkelingssamen-
werking HIVOS en het Humanistisch 
Overleg Mensenrechten, het HOM. 
In drie ruimten van het Erasmushuis 
zullen tegelijkertijd allerhande aktivi-
teiten op het gebied van ontwikkelings-
werk plaatsvinden. Centraal staat de 
verkoop van derde-wereldprodukten, 
de aandacht voor de HIVOS-projekten 
en het Hom-diskussieprojekt. Er zullen 

diaseries worden vertoond en vi-
deofilms worden gedraaid. Er is veel 
informatie-materiaal voor handen en 
volop gelegenheid voor diskussie. 
De informatiedag begint om 10.00 uur 
en eindigt rond 16.00 uur. Het Erasmus-
huis ligt in het centrum van Utrecht, het 
adres is Oudkerkhof 11. Alle geïnters-
seerden zijn welkom. Toegang is gratis 
Meer informatie, en voor als de reiskos-
ten een bezwaar zijn: HIVOS, Beekleen 
387 2562 AZ Den Haag, tel. 070-636907 

Dit christelijk-liberaal kabinet komt 
niet meer met een wetsontwerp Gelijke 
Behandeling zoals in het regeerakkoord 
was aangekondigd. Reden voor een 
aantal organisaties (waaronder ook het 
HV) om de handen ineen te slaan. Met 
een grote manifestatie laat men weten 
dat zo'n wet wel geëist wordt. 
Deze manifestatie zal plaatsvinden op 
26 oktober van 10.30 tot 16.00 uur in het 
jongerencentrum RASA, Pauwstraat 
13a in Utrecht. Er zullen toespraken 
worden gehouden, er is een forum voor 
diskussie en tegen betaling van vier 
gulden is er een brochure beschikbaar. 

Wat er vooraf ging 
In 1981 publiceerde staatssekretaris 
Kraaijeveld-Wouters een Voorontwerp 
en een jaar later werd in het regeerak-
koord opgenomen dat dit kabinet met 
een wetsontwerp zou komen. Tussen 
1982 en nu is wel erg veel over de WGB 
te doen geweest, maar zonder uitzicht 
op een goede anti-diskriminatiewet. 
Daarom is opnieuw politieke druk no- 

IN PIE NIEUWE ANTI-OISCRIMINATIE WETGEVING 
WORDT UITDAGEND 
NETER0fIE1 EN ROMOFIEL 
GEDRAG VAN DOCENTEN 
NIET TOEGESTAAN 

Kampagne tegen 
diskriminatie met 
overheidsgeld 
De komende maanden wordt onder de 
slogan „Geen cent voor diskriminatie" 
kampagne gevoerd tegen diskriminatie 
met overheidsgeld. Aan de aktie nemen 
behalve het Humanistisch Verbond ook 
diverse onderwijsvakbonden deel, het 
COC en het VOO (Vereniging voor 
Openbaar Onderwijs). Aanleiding voor 
de kampagne is het ontslag van gods-
dienstleraar Sjaak Oberijé. 

dig. Druk op het kabinet van CDA en 
VVD dat zijn afspraken niet na kwam. 
Maar ook druk op de PvdA die de laatste 
jaren een al te afwachtende houding 
heeft aangenomen. Er zijn twee argu-
menten om nu politieke druk uit te oefe-
nen. Ten eerste: Het kabinet - én de aan 
een initiatief-wetsontwerp sleutelende 
VVD-fraktie in de Tweede Kamer - moe-
ten met goede wetsvoorstellen komen. 
En ten tweede moet - met het oog op 
verkiezingen en formatie volgend jaar -
de Wet Gelijke Behandeling weer bove-
naan op de politieke agenda komen. 

U kunt een toegangskaart voor deze ma-
nifestatie verkrijgen door f 10,- (f 6,-
entree, koffie en lunch plus f 4,- voor de 
brochure) over te maken op giro 2895246 
t.n.v. I. Schuyf te Utrecht onder vermel-
ding van „Manifestatie WGB". Kunt of 
wilt u niet komen maar had u toch 
graag de brochure gewild, dan kunt u 
deze bestellen door niet f 10,- maar 
f 4,- over te maken onder vermelding 
van „Brochure WGB". 

iet 

Manifestatie voor een goede 
antidiskriminatiewet 
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er niet, dus ben ik de weten-
schappelijke kant opgegaan. 
Voor de kunst had ik klaarblij-
kelijk toch te weinig talent." 
Hij wordt (top) ambtenaar op . 
het Ministerie van Binnen-
landse Zaken, heeft zitting in 
de kommissie voor grond-
wetsherziening Cals- Donner 
en is sinds 1968 hoogleraar 
staats- en bestuursrecht aan 
de Erasmusuniversiteit. De 
professor vindt zichzelf kop-
pig, kontroversieel en een 
dwarsligger. De Humanist 
ging kijken. 

„Gaan we het weer over de demo-
kratie hebben? Zo'n afgekloven on-
derwerp. Ik heb er echt genoeg van. 
Ik heb vaak genoeg gezegd wat ik 
ervan dacht en er luistert toch 
niemand. Allemaal blauwdrukkerij 
over hoe het eigenlijk zou moeten, 
allemaal grote gedachten. Maar 
het heeft toch geen zin. Je kunt het 
systeem toch niet veranderen. En 
dan kun je wel blijven doorhame-
ren, maar dat is zonde van je tijd. 
Nadenken over persoonlijk leven, 
over je eigen existentie, dát heeft 
zin. Maar denken over systemen? 
Kijk nou naar Karl Marx. Die man is 
zijn hele leven bezig geweest met 

DOOR INGEBORG 
VAN TEESELING 

ideeën over de maatschappij. Vijf-
tig jaar na z'n dood gebeurt daar 
pas wat mee en dan nog geperver-
teerd ook. Dan denk ik: misschien 
had hij beter een leuk leven kunnen 
hebben. Zonde. 

Professor Henk van Maarseveen 
ziet het niet meer zo zitten. Hij wordt 
zo moe van al dat gevraag van die 
journalisten. „En echt luisteren 
doen ze toch niet. Ik ben alleen goed 
voor een paar sappige uitspraken. 
Eigenlijk intereseert het ze niks 
waar je het over hebt." 

Toch zit ik op deze winderige vrij-
dag in Gouda. In een klein Monu-
mentenzorghuisje even buiten de 
binnenstad. Klein, laag, donker en 
met grote vochtplekken op de muur. 
Maar veel kunst en grote eikenhou-
ten tafels. Voorbij de trapgevels de 
brandweerkazerne. „Commando-
wagen" staat er dreigend op een 
grote rode spuiter. 

Weinig effekt 
Ik ben te vroeg. De wasmachine 
draait nog. Of ik dat heel vervelend 
vind? We zetten ons aan tafel. Een 
asbak, sigaretten, een aansteker, 

Hij had zich nog zo voorgeno-
men om niet kwaad te wor-
den. En om het niet te hebben 
over onze demokratie. Hij 
heeft het allemaal al zo vaak 
gezegd. Niemand luistert 
toch. 
Maar prof. mr. Henk van 
Maarseveen (58) laat zich toch 
weer verleiden tot uitspraken 
over de demokratie en zelfs 
tot het geven van alterna-
tieven. Hij voelt zich immers 
ook de recensent van het juri-
disch politieke systeem waar-
bij hij de kriteria voor zijn re-
censie aan het anarchisme 
ontleent. 
Hij is katholiek opgevoed, 
tweede in een rij van tien kin-
deren. Vader was KVP-minis-
ter van Overzeese Ge-
biedsdelen, Justitie en Bin-
nenlandse zaken. Van origine 
was hij advokaat en zijn zoon 
volgt hem na. Maar niet on-
middellijk. 
Want eerst was er de Kunst. 
„Ik had voor mijzelf vastge-
steld dat ik wat de kunst be-
treft er voor mijn vijfender-
tigste moest zijn. Nou, is was 
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HENK VAN MAARSEVEEN: 
ONS DEMOKRATISCH 
SYSTEEM VERTEGEN 
WOORDIGT NIET DE MENSEN 
MAAR DE PARTIJEN. 
ZICHZELF DUS 
een bandrekorder en twee kof-
fiekopjes. Klaar voor de strijd. Die 
vrijwel onmiddellijk begint. Van 
Maarseveen klaagt dat zijn woor-
den in de loop van de tijd zo weinig 
effekt hebben gehad. Maar wat had 
hij dan verwacht? 

„Nee, nee, natuurlijk had ik niet ge-
dacht dat iedereen zou roepen: Kijk, 
Van Maarseveen zegt iets, goed luiste-
ren en dan doen wat hij zegt. Maar ik 
had wel gehoopt dat er een gevoelig-
heid zou zijn voor denken over demokra-
tie, over zeggenschap van mensen zelf. 
Maar wat ik nu zie... Er wordt binnen-
kort zelfs een vereniging opgericht die 
ervan uitgaat dat de enige goede vorm 
van demokratie de representatieve de-
mokratie is. Vertegenwoordiging door 
een parlement dus. Zij wijzen elke an-
dere vorm kategorisch af. Daar zitten 
dan redelijk intelligente, niet-konser-
vatieve mensen in. Maar iedere vorm 
van échte demokratische participatie 
wordt terzijde geschoven. Dan denk ik: 
als zelfs die mensen gaan zweren bij dit 
systeem, dan is het wel goed verder. 
Dan is het wel goed." 

De desillusie is de prof van zijn ge-
zicht af te lezen. Starend breekt hij 
een sigaret doormidden en stopt 
hem in een plastic mondstuk. Of ik 
nog koffie wil? Ik probeer mijn ge-
sprekspartner wat op te zwepen. 
Woede is mijn drijfveer, heeft hij 
per slot altijd gezegd. 

„Als ik gezegd heb dat ik vaak door 
woede word gedreven, is dat een kon-
statering, een feit. Maar woede is mijn 
norm niet. Ik ben niet verplicht tot woe-
de. En natuurlijk wekken dit soort din-
gen nog steeds mijn woede op. Maar je 
kunt niet met alle kwaadheid blijven 
leven. Je moet ook nog leven. Ik heb 
voor mezelf een keuze gemaakt. Ik hou 
me alleen nog bezig met dingen die ik 
echt leuk vind. M'n vak bijvoorbeeld." 

Maar staatsrecht heeft toch alles met de 
maatschappij, de demokratie en de po-
litiek te maken? 

„Ja, met de uitvoering en de konse-
kwentie van genomen beslissingen. 
Maar niet met het némen van de beslis-
singen, de besluitvorming zelf. Maar 
weet je - ik word natuurlijk toch weer 
boos als ik eraan denk - dat systeem 
blijft natuurlijk van de gekken. Het is 
technisch gewoon fout. En dat vind ik 
ergerlijk." 

Vrijwillige slavernij 
„Stel dat driekwart van de bevolking 
ergens tegen is. Dan kan dat er in dit 
stelsel toe leiden dat tóch wet wordt wat 
die ene kwart wil. Als je dát demokratie 
noemt, is alles demokratie. Ze zeggen 
dat het systeem de bevolking vertegen-
woordigt, maar dat kán helemaal niet. 
Dat komt omdat mensen moeten stem-
men over totaalprogramma's van partij-
en. Je kunt niet voor of tegen abortus 
zijn. Alleen maar voor een partij, een 
partijprogramma. Maar zo werkt dat 
niet bij mensen. Er is bijna niemand die 
álles kan onderschrijven wat één partij 
wil. Maar je moet wel, in dit systeem. Zo 
krijg je dat er allerlei beslissingen wor-
den genomen waarvan je zeker weet 
dat de meerderheid daar tegen is. Dit 
stelsel vertegenwoordigt dan ook niet 
de mensen, maar de partijen. Zichzelf 
dus." 

Zouden mensen het belangrijk vinden 
dat ze goed vertegenwoordigd worden? 

Het blijft lang stil. Minuten bijna. 
Het valt me nu pas op dat de was-
machine is afgeslagen. De profes-
sor weegt af. 
„Misschien kan het ze wel niks schelen, 
nee. Misschien kan het ze inderdaad 
wel niks schelen. Waarschijnlijk vin-
den ze een koningin of een meneer Den 
Uyl wel veel leuker dan hun zin krijgen. 
Dat zou best kunnen. Er is een oud boek-
je uit de zestiende eeuw dat gaat over 
de vrijwillige slavernij van mensen. Het 
zou best eens kunnen dat mensen zich 
met genoegen in een slavenpositie be-
geven of houden. Misschien is dat wel 
het belangrijkste." 

Weer stilte en weer een doorgebro-
ken sigaret. Ik kan mezelf wel voor  

m'n kop slaan. Met mijn vraag is de 
prof weer terug bij af, het begin van 
ons gesprek. Zinloosheid en des-
illusie. 
Aan de andere kant van de tafel 
wordt wat gemompeld. 

„Slavernij geeft ook een zekere rust. Je 
bent van de verantwoordelijkheid af. 
Maar we hebben het hier over dé men-
sen. Ik spreek met name over mezelf. Ik 
vind het een rotidee dat als ik iets vind 
en de meerderheid vindt dat met mij, 
dat dan nog het tegenovergestelde ge-
beurt. Dan voel ik me gepakt. Maar nog-
maals, het is vooral technisch een 
slecht systeem. Techniek hoort goed te 
zijn. Stel je voor dat je een komputer zo 
programmeert dat er letters op het 
scherm moeten komen en hij doet het 
niet. Dan gooi je 'm weg. Of dat je gas-
tank niet werkt zoals hij is afgesteld. 
Dan zou je auto ontploffen. Ons stelsel 
ontploft niet en dat verbaast me wel 
eens." 

Maar wat doen we daar dan aan?Zijn er 
alternatieven? 
Daar word ik nou een beetje moe van, 
dat ik steeds met alternatieven met ko-
men. lederen vraagt me dat. Je schijnt 
in dit land niet gewoon kritiek te mogen 
leveren. Als je geen uitgedacht plan tot 
verandering hebt moet je eigenlijk je 
mond houden. Natuurlijk heb ik geen 
blauwdruk. Dat kan ook helemaal niet. 
We weten toch nog niks? 
Laten we eerst eens beginnen met een 
soort politiek laboratorium. Een onder-
zoeksplaats, waar allerlei andere be-
sluitvormingsprocedures worden uitge-
dacht. Begin nou eens met een soort 
marketingonderzoek. Een lijst met hon-
derd vragen over allerlei aktuele en 
principiële zaken op politiek gebied. 
Die je door middel van een bevolkings-
steekproef aan de mensen voorlegt. Het 
zou best interessant zijn om te kijken 
wat daar uit komt. 

Referendum 
Ook de hele diskussie over het referen-
dum die er in de kamer gevoerd is, was 
een diskussie zonder achtergrondinfor- 
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HET VOLKSPETIONNEMENT IS 
EEN SCHREEUW VAN ONMACHT 

matje. Gedachtenspielerei dus. Men 
gaat er altijd vanuit dat de antwoorden 
op een referendumvraag alleen ja of 
nee kunnen zijn. Maar dat is onzin, zo 
vragen we allang niet meer. Ja, in Zwit-
serland vragen ze nog zo. Maar je kunt 
best gradaties aanbrengen. Zo van: 
„daar ben ik het heel erg mee eens, een 
beetje, niet mee eens, heel erg niet mee 
eens." Alle moderne marketingtech-
nieken zou je prima over kunnen plaat-
sen naar ons politieke systeem. Maar 
men is niet bereid om één stuiver be-
schikbaar te stellen voor wetenschap-
pelijk ondezoek op dat gebied. Dat is 
veel te bedreigend. Dan zouden de kar-
rières van al die politieke baasjes wel 
eens in gevaar kunnen komen. Want 
dan weet je wat mensen werkelijk vin-
den. En niet meer of ze voor de PvdA of 
de VVD zijn. Dat is dan niet belangrijk 
meer. Dat zegt natuurlijk over de echte 
zaken ook niks. Daarom stem ik niet 
meer. Dan ben je nog verantwoordelijk 
voor het systeem ook. Daar heb ik geen 
zin in." 

Maar dat stelsel dat u voorstelt is heel 
ingewikkeld. Mensen zijn lang bezig 
met het beantwoorden van de vragen. 
Dat soort problemen. 
„Jazeker, toegegeven. Dan praten we 
over de technische uiteindjes. Maar het 
punt is vooral: zou je het willen uitpro-
beren? Om te beginnen op laborato-
riumschaal. Dan heb je meer argumen-
ten om te praten over een eventueel an-
der systeem. Als er een probleem is, 
moet je zoeken naar oplossingen. En je 
niet laten tegenhouden door iedere 
schijnbare moeilijkheid. Laten we het 
nou 's gewoon proberen!" 

Toch grote gedachten. Toch alter-
natieven. En toch een toenemende 
boosheid bij de prof. We praten over 
verzet en mogelijkheden tot veran-
dering. In de huidige situatie. Met 
de huidige opvattingen over demo-
kratie. Allemaal gerommel in de 
marge. Krachteloos gedoe, vindt 
hij. 

„Neem nou dat volkspetitionnement. 
Dat is één schreeuw van onmacht. 
Want al tekenen 10 miljoen Nederlan-
ders, die raketten komen er toch. Maar 
ja, het blijft een vorm van verzet. Een 
verzet van dwazen, een soort dwaze 
moeders. Heel knap hoor, en ik zal zeker 
tekenen, maar zinloos, dat wel. 
Zo langzamerhand is bijna elk verzet 
krachteloos geworden. Tien jaar gele-
den zei ik dat de vakbeweging de more-
le plicht had om voor hen slechte wetten 
te overtreden. Toen kon dat nog, nu niet 
meer. De repressie is veel te groot ge-
worden, en de politiek trekt zich toch 
nergens iets van aan." 

Wetten ontduiken 
„Maar het probleem ligt veel dieper. De 
vakbeweging zal nooit tot een werke-
lijke wetsontduiking komen. Daar is dat 
woord veel te beladen voor. Dan voelen 
ze zich onwettig, en dat schijnt iets heel 
ernstigs te zijn. Ik vind dat ieder wel-
denkend mens het recht heeft om wet-
ten te negeren of te ontduiken. Je weet  

immers dat die wetten meestal niet 
steunen op wat de meerderheid van de 
bevolking vindt. Dils is het geen meer-
derheidswet. DUs is die wet in onze de- 
meerderheid-beslist-demokratie 	on- 
wettig. Dils ben je daar als persoon niet 
aan gebonden. Maar ik vind wel dat je 
dan een goeie politieke taktiek moet 
kiezen. Je kunt natuurlijk totaalweige-
ren of je defensiebelasting niet betalen. 
Maar dan kom je achttien maanden in 
de gevangenis of wordt je inventaris 
verkocht. Ik vind dat heroïsch, zeker. En 
het heeft ook voorbeeldwerking. Maar 
als taktiek is het niet slim. Je kunt beter 
de dingen ondershands proberen te re-
gelen, zodat het systeem daarop stuk-
loopt. Dan is het effekt groter, dan loopt 
alles sneller vast. 
Ik moet je eerlijk zeggen dat ik het niet  

doe. En dan ga jij natuurlijk vragen 
waarom niet. Kijk, ik ben te veel pu-
bliek persoon. Als je wat subversieve 
praat verkoopt zoals ik, wordt er al 
gauw een dossier van je bijgehouden. 
Dan loop je meer risiko. En ik ben geen 
geld. Ik ben een prater, geen doener." 

Rechtvaardigheid 
De prof neemt er nog maar eens een 
half sigaretje op, zet nieuwe koffie. 
Zegt wat schutterig dat het even 
duurt voor het klaar is. De zon doet 
verwoede pogingen om het huisje 
wat minder donker te maken. Maar 
ik blijf de sensatie voelen alsof het 
plafond op mijn hoofd drukt. We 
praten door. Over wetten en men- 
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ZOU 30 JitAk 
JONGER WILLEN ZIJN 

„De tijd zal komen dat 
mensen er van over-
tuigd zullen raken dat 
het leven in paarver-
band een vreselijk 
zwakke, weinig autono-
me manier van leven is 
en dat je eigenlijk op je-
zelf zou moeten leven. 
Niet alleen, want dat 
kan geen mens, maar in 
een netwerk van rela-
ties. Als dat doorzet zal 
er zoveel veranderen. 
En wanneer dan ook nog 
het feminisme, het laat-
ste revolutionaire elan 
dat is overgebleven, 
zich dieper zal wortelen 
in de samenleving - 

vrouwen in de gaten zul-
len krijgen dat feminis-
tische vrouwen geen on-
eerbare vrouwen zijn, 
maar juist vrouwen die 
zichzelf 	respekteren 
(vrouwen die zich ver-
kwanselen aan hun 
man of kinderen zijn on-
eerbare vrouwen) - dan 
zal het echt anders wor-
den. Ik zeg niet beter, 
want wat is het kriteri-
um voor beter? Maar wel 
anders. En ik betreur het 
in hoge mate dat ik de 
leef tijd van 58 jaar heb. 
Ik zou dertig jaar jonger 
willen zijn, want dan 
zou ik het allemaal nog 

kunnen meemaken. (...) 
Het moet nu maar eens 
afgelopen zijn met de 
staatsbemoeienis met 
de leefwijze van men-
sen. We hebben staats-
bosbeheer, staatsbuik-
beheer via de abortus-
wetgeving, staatsbed-
beheer via de huwe- 
lijkswetgeving, 	het 
moet nu maar eens uit 
zijn met dat eeuwig en 
altijd bemoeien met het 
inrichten van ons privé-
leven." 

Uit: een interview vorig jaar in 
het Vrije Volk. 

sen. Over recht. Want is dat niet 
waar het allemaal om draait? Ik 
vraag de hoogleraar staatsrecht 
wat dat is, recht. Een honend ge-
lach. Hoe vaak zal hij die vraag al 
beantwoord hebben? 

„Recht is een kontainerbegrip, net als 
goedheid of liefde. Dat betekent dat je 
eruit kunt halen wat je wilt. Alles zit 
erin. Ook ik heb natuurlijk niet één be-
grip van recht. Dat is afhankelijk van de 
situatie of van de kontekst. Gelijkheid 
en vrijheid van mensen, dat vind ik be-
langrijk. Dat is het idee achter mijn vi-
sie op staatsrecht. Maar ja, dat is na-
tuurlijk zo vaag als het maar kan. Ieder-
een is daar voor. Maar staatsrecht hoeft 
niet het recht te vertegenwoordigen dat 
de heersende klasse tot recht heeft ge-
maakt. Ik vind dat het te maken moet 
hebben met rechtvaardigheid, hoe 
vaag dat begrip dan ook is. 
Mensen die bezig zijn met de traditione-
le manier van staatsrecht zijn volgens 
mij te vaak met onrecht bezig. Maar 
nogmaals, vaagheid troef. Ieder mens 
en ieder systeem verstaat iets anders 
onder die begrippen." 

Rechtsvorming 
„In het algemeen kun je dit zeggen: in 
de praktijk is datgene récht wat het po-
litieke systeem als zodanig aangeeft. 
Daar heeft het individuele idee van 
recht weinig meer mee te maken. Maar 
hoe komen wij aan de set afspraken die 
wij ons rechtssysteem noemen? We 
gaan van een paar uitgangspunten uit. 
Over veel dingen denken we namelijk 
toch hetzelfde. Voor de lol moorden 
vindt bijna niemand goed. Daar maken 
we dan de af spraak over dat dat niet 
mag. Ik vind dat we net zolang moeten 
praten totdat we het over vrijwel alle 
zaken min of meer eens zijn. Maar dan 
praten we over een echt demokratische 
manier van rechtsvorming. Dat is voor 
mij gebaseerd op anarchistische princi- 

pes. En laten we het daar maar niet over 
hebben, want dan ga je weer allerlei 
uitvoeringsproblemen opnoemen. Ik 
wil het hebben over de grote lijn." 

Is dat niet een beetje makkelijk? Praten 
over de pioblemen kan vaak heel nuttig 
zijn. Maar konsensus bereiken is heel 
moeilijk. Ik kan me de huisvergaderin-
gen in de woongroepen nog goed herin-
neren. 
Avonden praten en nog geen beslis-
sing. 
„Jawel, maar dat zijn aanloopproble-
men. Je ziet in dit soort situaties altijd 
dat na verloop van tijd toch een gediffe-
rentieerd informeel leiderschap ont-
staat. Klaas kan goed koken? Laat 
Klaas dan het eten maar regelen." 

Maar dan ben je toch weer terug bij het 
oude systeem? Klaas wordt een leider, 
een macht. De andere groepsleden ge-
ven een deel van hun zeggenschap op 
omdat Klaas het voortaan wel zal rege-
len. Dat is toch geen klein technisch 
probleempje? Dat is de ondergang van 
de echte demokratie. 
„Nee hoor. Klaas mag zijn gang gaan 
zolang als het duurt. Als hij vieze me-
nu's samenstelt kan de groep hem te-
rugfluiten. En natuurlijk is het voor 
Klaas dan moeilijk om z'n macht af te 
staan. Maar dan met je een ontslagpro-
cedure ontwikkelen die goed werkt en 
waar iedereen het mee eens is. We heb-
ben het hier in Nederland al eens ge-
had, zo'n systeem. In de zeventiende 
eeuw, de Republiek van de Verenigde 
Nederlanden. De provinciale staten 
stuurden mensen naar de Staten Gene-
raal. Die hadden een precies omlijnde 
opdracht en als ze het verkeerd deden 
werden ze eruit gegooid. Natuurlijk 
spelen ook dan machtsspelletjes, zo zit 
de mens in elkaar. 

Niks is perfekt. Het gaat erom dat je iets 
bedenkt dat een beetje beter is. 

Ingeborg van Teeseling 

VRIJHEID EN 
VERANTWOORDE- 
LIJKHEID 
De Nederlandse taal is rijk aan uitdruk-
kingen voor onnadenkend handelen: 
gewoonte, sleur, traditie, automatis-
me. Soms is het goed bedoeld, maar 
meestal wordt er iets slechts mee aan-
geduid. 
Er zijn zaken in het leven zo vanzelfspre-
kend en dan ook zo ingeslepen, dat we 
er niet telkens bij stil staan. Een erva-
ren automobilist handelt automatisch; 
moest hij bij alle handelingen naden-
ken, dan was het toch al grote aantal 
verkeersongelukken niet te overzien. 
Bij zwaarwichtige en voor langere tijd 
geldende beslissingen ligt het anders. 
De ingeslopen gewoonte bijvoorbeeld 
dat mensen tussen de 20 en 30 jaar trou-
wen met de gedachte en de belofte dat 
slechts de dood hun scheidt, staat da-
nig op de tocht. Rond de eeuwwisseling 
was dat zo'n 25 jaar, nu zou zo'n huwe-
lijksband het 50 jaar of meer moeten 
uithouden. 
De maatschappij verandert voortdu-
rend en mensen met haar, maar niet 
allemaal op dezelfde wijze. Is het dan 
redelijk te verwachten - zelfs te eisen -
dat men een kontrakt sluit waarin men 
zich verplicht gedurende minstens 50 
jaar lief en leed met de ander te delen? 
Of men het eens is met nieuwe opvattin-
gen over relaties en huwelijk of niet; het 
is een goede zaak dat deze traditie, 
sleur, gewoonte wordt doorbroken. 
Belangrijke zaken in 's mensens leven 
en in de maatschappij worden vaak tra-
ditioneel en op grond van gewoonten 
geregeld alsof het gaat om een kopje 
thee of koffie. Een hoogst belangrijke 
maatschappelijke zaak is de vermilita-
risering. Een groot deel van wat wij met 
elkaar verdienen en via de belastingen 
weer gezamenlijk uitgeven, wordt be-
steed aan bewapening. Een groot deel 
van het wetenschappelijk werk staat op 
een of andere wijze in haar dienst. Ze-
ker in Nederland heeft men geen eigen 
buitenlands en veiligheidsbeleid. Ge-
woontegetrouw wordt het in bondge-
nootschappelijk overleg vastgestelde 
en hoofdzakelijk door militair denken 
bepaalde beleid automatisch gevolgd. 
Dit - op bijna 40 jaar oude ideeën over 
„koude oorlog" gebaseerde - beleid is 
er een van geheel zelfstandige groei en 
automatisch voortdurende verbetering 
en uitbreiding van bewapening. 
In humanistisch denken is vrijheid en 
verantwoordelijkheid om zelf zin en 
vorm te geven aan het eigen bestaan 
belangrijk. Dit geldt ook voor ons geza-
menlijk bestaan; onze samenleving. 
Sleur, traditie, gewoonte staan haaks 
op deze vrijheid en verantwoorde-
lijkheid. Dit is mijn verantwoording om 
het volkspetitionnement tegen de 
plaatsing van kruisraketten te tekenen. 
Ongeacht of (atoom)bewapening een 
nuttig en wellicht noodzakelijk kwaad 
is, hoop ik met mijn handtekening een 
heel klein steentje bij de dragen aan het 
doorbreken van sleur en gewoonte. 
Aan het vanzelfsprekende van meer en 
betere (kern)bewapening. 

M. W. Verduijn 
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Joop van Thijn interviewt mensen die van god zijn losgeraakt. 

=hogere waardering 
Van de kijkers naar 
Kwartslag weten we 
iets meer, nu kortgele-
den de resultaten be-
kend werden van een 
uitgebreide telefoni-
sche NOS-enquête on-
der 790 personen van 
15 jaar en ouder. Uit 
het onderzoek blijkt 
dat bijna driekwart 
van de kijkers de afle-
veringen die men ge-
zien had in het alge-
meen „zeer" (46%) tot 
„enigszins" (20%) de 
moeite waard vond. 
Sterke punten die wer-
den genoemd, waren: 
Goede onderwerpen, 
over zaken waar niet 
vaak over gesproken 
wordt, Kwartslag be-
licht de dingen van 
een andere kant, 
brengt zaken die je bij 
andere omroepen niet 
ziet. Verder werden 

gewaardeerd de open 
en eerlijke benadering 
en het aan het woord 
komen van de mensen 
zelf. Zwakke punten in 
de ogen van de kijkers 
waren: niet de moeite 
waard (ben niet zo gek 
op HV), tijdstip onge-
schikt (vooral voor kin-
deren), programma te 
kort. 
Het programma wordt 
het meest gewaar-
deerd door „nieuwe 
kijkers" (die vroeger 
Vijf minuten Bedenk-
tijd niet hadden aan-
staan) en door dege-
nen die door de huma- 
nistische 	gedachte 
sterk worden aange-
sproken (23 procent). 
Opnieuw werd beves-
tigd dat dit slaat op 23 
procent van de Neder-
landse bevolking. De-
ze groep wordt - ten 

opzichte van degenen 
die zich niet met het 
humanisme verwant 
voelen - gekenmerkt 
door een oververte-
genwoordiging van 
hoger geschoolden, 
buitenkerkelijken, ho- 
ger 	kultureel af f ini- 
teitsniveau, „lichte" 
TV-kijkers, VARA- en 
VPRO-leden 	en 
lief hebbers van talk-
shows. Deze kenmer-
ken zijn overigens juist 
ondervertegenwoor-
digd bij het publiek 
dat wij op maandag-
avond zijn gaan be-
dienen. Voor de ma-
kers betekent dat dus 
een grote uitdaging, 
die blijkens deze eer-
ste berichten niet zon-
der resultaat blijft. 
(C.V.) 

'KWA9TLA 

Het nieuwe televisieseizoen is weer uitgebroken. Naast het 
vele lawaai van de grote omroepen is daar ook weer het 
geluid van een mini-omroep als van het Humanistisch Ver-
bond. Casper Vogel, hoofd van de HV-dienst radio en televi-
sie, ontvouwt enige plannen voor Kwartslag, het humanis-
tisch kwartiertje op de maandagse televisie. 

foonteam klaarzitten voor opvang en 
vragen, opmerkingen en verzoeken om 
informatie. 
Kwartslag blijft zich ook het komende 
seizoen vooral bezighouden met aktue-
le onderwerpen die voor een breder pu-
bliek vanuit humanistisch oogpunt van 
belang zijn. Het maandelijkse magazi- 

Er komen de laatste tijd meer reakties 
van kijkers, vooral op het maandelijkse 
Kwartslag-aan-tafel. Daarin praten 
jongeren soms zeer vrijuit met elkaar 
over zaken die voor hen aktueel zijn. 
Deze en andere vaste programmavor-
men zullen daarom in het nieuwe sei-
zoen terugkeren. 

Naast presentatrice Bernadette van der 
Bijl zal Johanneke van Slooten korte stu-
dio-interviews voor haar rekening gaan 
nemen. Kwartslag magazine wordt 
voortaan elke eerste maandag van de 
maand uitgezonden. Er zal in elke uit-
zending ook aandacht worden besteed 
aan het dan juist verschenen nummer 
van de Humanist. Geïnteresseerde kij-
kers kunnen gratis een proefnummer 
aanvragen. Er zal in Utrecht een tele- 

ne wordt samengesteld door Eveline 
van Dijck. Haar voorgangster Jeanne 
Wikler maakt voor het HV enkele doku-
mentaires met als thema „langs de 
grenzen". Daarin staan zaken centraal 
waarin verschuivingen optreden, zoals 
in de medische ethiek. 

Kwartslag-aan-tafel is vorig jaar in rui-
me kring opgevallen. Temidden van de 
vele praatprogramma's op de Neder-
landse tv, werd het vaak als een ver-
ademing ervaren, dat hier geen betutte-
lende, vooral aan zichzelf denkende ge-
spreksleid(st)er optreedt. Deelnemers 
spreken elkaar rechtstreeks aan op hun 
ervaring, mening en verantwoorde-
lijkheid. In dit programma zijn vooral 
veel jongeren aan 't woord. Zij zijn veel 
eerder eerlijk hierin dan ouderen. Te 
verwachten onderwerpen: „Het huis 
uit", „tienervaders/moeders", „biseksu-
aliteit", „de eerste keer stemmen". 

Hoewel Joop van Thijn met zijn televi-
siewerk is gestopt, maakt hij samen 
met Ageeth Scherphuis en Rob van der 
Linden (redaktie en regie) nog een serie 
interviews onder de titel „Van God los". 
Daarin praat hij met mensen die alle-
maal godsdienstig zijn opgevoed, maar 
zich op uiteenlopende redenen daarvan 
hebben willen losmaken. Is dat gelukt? 
Is het bevrijdend? Mis je iets? Uit de 
eerste gesprekken die zullen worden 
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HV-radio vanaf 
december op 
Hilversum 5 
Het Voordeel van de Twijfel, het weke-
lijkse radioprogramma van het Huma-
nistisch Verbond is vanaf 2 december te 
horen op Hilversum 5, iedere maandag 
tussen de nieuwsuitzendingen van 12 
en 1 uur. Nadat het verbond zich vorig 
jaar via een kort geding met sukses te-
gen verplaatsing naar Hilversum 5 had 
verzet, gaat het HV nu akkoord met 
plaatsing op deze zender. Belangrijkste 
reden daarvoor is dat naast de kleine 
zendgemachtigden nu ook alle grotere 
omroepen er op geplaatst worden. Door 
zendtijduitbreiding kan Hilversum 5 bo-
vendien uitgroeien tot de „volwaardige 
zender" die het HV steeds heeft geëist. 
De plaatsing van het HV op maandag-
middag is de uitkomst van een ingewik-
keld onderhandelingsproces. Verhui-
zing was in elk geval nodig, omdat ons 
programma anders moest konkurreren 
met de landelijke aktualiteitenpro-
gramma's. 

NV-radio over 
rouwverwerking 
Veertig procent van mensen die rouwen 
na een overlijden of echtscheiding komt 
niet goed door de krisis heen maar blijft 
erin steken. Dit stelt de psycholoog dr. 
R. van Uden en hij vertelt dit in Het 
Voordeel van de Twijfel op 18 oktober 
(18.40 - 19.40 uur, Hilversum 2). In die 
uitzending uitgebreid aandacht voor de 
persoonlijke ervaring van rouwenden. 
Ook wordt besproken hoe mensen el-
kaar kunnen helpen bij een dergelijk 
verlies. 
Voor zijn promotie-onderzoek „Religie 
in de krisis van de rouw" is Van Uden 
uitgegaan van de populaire stelling, 
dat het geloof in moeilijke tijden steun 
biedt. Van Uden toetst deze opvatting 
aan de werkelijkheid van 25 nabestaan-
den en komt tot de konklusie dat de rol 
die andere mensen in zo'n situatie spe-
len heel wat belangrijker is. Of men bij 
het verwerken van een persoonlijk ver-
lies iets aan godsdienst of levensbe-
schouwing heeft, hangt af van de bete-
kenis daarvan voor iemands eigen le-
ven. Die blijkt vaak tegen te vallen. De 
manier waarop mensen hun godsdienst 
beleven is volgens Van Uden vooral een 
afspiegeling van hun verhouding tot 
andere mensen. (CV) 
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Enige citaten uit de tv-serie Van God los 

Twijfel was zonde tegen de heilige geest 

AUKJE HOLTROP ( journaliste) 
Komt uit een gezin met vijf kinderen 
(vader dominee). Heeft het geloof 
rondom haar vierentwintigste vaar-
wel gezegd. Haar bleef vooral het 
beeld bij van „de rechtvaardige 
god": afstandelijk, autoritair en - 
„natuurlijk" - een man. Twijfel was 
zonde tegen de heilige geest en werd 
inderdaad het begin van het einde. 
Aanleiding om van god los te komen 
was, omgang met anderen - ongelo-
vigen - die ook aardig en goed ble-
ken te zijn. 
„Dat het niet demokratisch is vind ik 
nog het minst erge van godsdienst. 
Het vervelendste vind ik dat het toch 
de pretentie heeft dat het onfeilbaar 
en de enige waarheid is. Alles waar-
aan je niet het recht hebt om te twij-
felen, of kritiek op te hebben, of ge-
woon te verwerpen. In het gods-
dienstige systeem word je daarvoor 
gestraft. Nou, dat is natuurlijk 
idioot!" 

HELENE WEYEL (publiciste) 
Komt uit joods gezin met twee kinde-
ren. Tot haar tiende jaar orthodox 
religieus opgevoed, „op een leuke 
manier". Voor haar was god „een 
neef", die ervoor kon zorgen dat je 
een zes haalde. 
Stond als zestienjarige naast haar 
moeder in de liberale synagoge mee 
te bidden, toen ze ineens dacht: „Dit 
kan niet. Dit klopt niet. Ik ben bela-
zerd." Ze is de stoel uitgelopen en 

uitgezonden op 28 oktober, 18 november 
en 9 december, treft u elders op deze 
pagina enkele „smaakmakende" uit-
spraken aan. 
Natuurlijk zal er in een aantal program-
ma's ook aandacht zijn voor ontwikke-
lingen in de humanistische beweging 
en in het bijzonder in en rond het Huma-
nistisch Verbond. 
Tenslotte zullen er ook enkele buiten-
landse produkties worden uitgezonden.  

nooit meer teruggekomen. God is 
voor haar „ingeschrompeld" en hoort 
bij haar levensgeschiedenis. 
Toen ze dacht haar jeugdherinnerin-
gen netjes op orde te hebben ge-
bracht, wachtte er een verrassing: ze 
ging inzien dat je ook je eigen ele-
menten uit het jodendom kunt ma-
ken. „Ik ben er niet voor het joden-
dom, maar het jodendom is er voor 
mij." 

BURCHT PRANGER (docent in de ge-
schiedenis van het christendom) 
Komt uit een nogal eigenzinnig gere-
formeerd gezin, waar veel vrijheid 
en afstand tot de kerk bestond. Al 
vroeg geboeid door de „literaire as-
pekten" van het christendom (uitleg 
van teksten). Hij ging theologie stu-
deren vanuit brede religieus-kultu-
rele interesse. Steeds meer bewogen 
door de idee van verscheidenheid, 
betrekkelijkheid: „Hoe verder je 
daarin komt, hoe groter de afstand 
wordt. Zowel tot de religie als tot de 
sociale werkelijkheid." 
Zou nooit een geloof omhelzen „dat 
klaar ligt, dat in een kerk gefabri-
ceerd wordt". Herinnert zich graag 
hoe zijn vader (tekenleraar) hem 
vroeger meenam naar het Stedelijk 
Museum en hem zó door de zalen 
rondleidde, zonder uitleg. Dus „de 
verleiding weerstond van de kunst-
historikus om dat te verklaren. Dat 
geloof, daar houd ik van". 

Op het programma staan onder meer 
bewerkingen van „Consider well my 
freedom", een dramatisering van ge-
dichten die een Engelse gedetineerde 
over zichzelf in een jarenlange gevan-
genschap schreef, „Babies for money", 
over de commercialisering van draag-
moederschap en „Jim Crow's Army", 
over het spontane racisme in een braaf 
Engels dorp aan het eind van Tweede 
Wereldoorlog. 	 Casper Vogel 
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VRIENDSCHAP 
IS NOOIT WEG 

Dat wordt wel duidelijk in het komende speciale herstdikke 
Vriendschapsnummer van de Humanist. 

Net zoals vorig jaar met het kerstnummer over Geluk vragen wij 
u, lezer ook weer mee te doen. 

Laat ons weten hoe u over vriendschap denkt. 
Tot10 november kunt u dat voor ons op papier zetten. Hoe dat 
mag u zelf weten. Als verhaal, in dichtvorm, getekend of per 
foto. U doet maar. Als het maar leuk is - en kort graag. En als het 
maar over Vriendschap gaat. 
Alle inzendingen naar: Recloich van de Humanist, Postbus 114, 
3500 AC Utrecht. 

De drie leukste inzendingen krijgen van d redaktle ieder twee 
bioskoopbonnen. Om weer eens gezellig met hun beste 
boezemvriendin of kameraad een filmpje te pakken. 
Vrienden van de Humanist, laat u horen! 

DOODSTRAF IN MINSTENS 40 LANDEN 
Volgens Amnesty International zijn in 1984 meer dan 1.500 mensen in 40 
landen geëxecuteerd. Amnesty voegt daaraan toe dat het werkelijke aan-
tal executies waarschijnlijk veel hoger is: veel regeringen houden de 
informatie over executies geheim. De organisatie beschikt over 1.513 
gedocumenteerde gevallen. Volgens de Amnesty-cijfers zijn in 1984 2.068 
doodvonnissen uitgesproken. 
In de Verenigde Staten zaten in december 1984 ongeveer 1.400 gevangenen 
in de zogenaamde „dodencellen", terwijl het aantal terechtstellingen in 
dat jaar was gestegen tot 21. 

1984 meer dan 110 mensen zijn geëxecu-
teerd, hebben ten minste 66 mensen te-
recht moeten staan voor speciale tribu-
nalen waarbij geen hoger beroep moge-
lijk was. In Zuid-Afrika zijn ten minste 
114 mensen ter dood gebracht; op drie 
na warenhet allemaal kleurlingen en 
zwarten. 
Uit: Wordt Vervolgd 

Toch zet de algemene tendens om de 
doodstraf af te schaffen verder door. Het 
afgelopen jaar besloot West-Australië, 
als laatste staat in Australië, de dood-
straf uit het Wetboek van Strafrecht te 
schrappen. Sinds 1975 heeft ten minste 
één land jaarlijks de doodstraf afge-
schaft. Nederland heeft de doodstraf in 
1882 uit het Wetboek van Strafrecht ge-
schrapt. 
Tegen het einde van 1984 werd in 19 
landen de doodstraf slechts nog in be-
paalde gevallen gehanteerd (bijv. we-
gens bepaalde oorlogsmisdaden), in 27 
andere landen was de doodstraf geheel 
afgeschaft. 
In de 129 landen waar de doodstraf nog 
in de wetgeving is opgenomen, worden 
executies veelal niet meer uitgevoerd. 
Volgens Amnesty International zijn de 
terdoodveroordeelden vaak afkomstig 
uit (kans)arme milieus: het merendeel 
bestaat uit leden van politieke en/of et-
nische minderheden of mensen die 
geen eerlijk proces hebben gehad of 
zelfs zijn gemarteld. In Nigeria, waar in 

Drempels, video 
over vrouwen 
DREMPELS over vrouwen die wonen in 
een nieuwbouwwijk aan de rand van 
een grote stad. Vrouwen die er in het 
begin niemand kenden en vaak moeite 
hadden om kontakten te leggen in de 
wijk. Een paar van hen vertellen hoe 
geïsoleerd ze zich voelden, vooral toen 
de kinderen nog klein waren. 
Toch is „Drempels" geen sombere film 
over problemen alleen. De meeste vrou-
wen vertellen met humor en enthou-
siasme over hun belevenissen. Over 
wat het hen aan mogelijkheden ople-
verde om over de drempel te stappen. 
We zien een stukje van de „hoe-zeg-je-
wat-je-denkt"-kursus en maken de kle-
dingbeurs in het wijkcentrum mee, die 
het vrouwenprojekt organiseerde. We 
zien en horen hoe vrouwen kinderoppas 
regelen en hoe ze daar over denken. 
In een groep bekeken zal de film goede 
aanleiding geven om te praten over ei-
gen ervaringen, keuzes en (on)moge-
lijkheden van de deelnemers. 
„Drempels" is te bestellen op de vi-
deosystemen: VHS, Betamax, V-2000 en 
U matic. Adres: Stichting Delta Oude 
Boteringestraat 60 Groningen. Tel.: 
050 - 143100. 
Kosten: huur van de band f 50,- excl. 
verzendkosten. Begeleidend werkboek-
je: f 3,- 
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nieuwe Rekenschap van 
s 	tember: De helende funktie van 
geestelijke verzorging 
Het moderne humanisme draagt sterk de kleuren van individualisme en 
vrijheid. Persoonlijke zingeving, zelf beschikking en zelfontplooiing zijn 
bekende kreten in dit verband. „Het is dan niet vreemd dat humanistisch 
geestelijk werk wordt omschreven als het begeleiden van mensen bij het 
doen van hun eigen keuzen", aldus Rob Buitenweg in het laatste nummer 
van „Rekenschap". „Maar", zo voegt hij er onmiddellijk aan toe, „daar-
mee is het nog niet vrijblijvend." Ook de humanisten hebben een bood-
schap: Vrijheid. 

Het zojuist verschenen septembernum-
mer van Rekenschap behandelt het the-
ma „geestelijke verzorging". Rob Bui-
tenweg is één van de auteurs die over 
dit onderwerp een beschouwing geeft. 
Hij was vele jaren raadsman bij defen-
sie. Tot voor kort doceerde hij humanis-
tiek aan het humanistisch Opleidings-
instituut (HOI). Hij doet in zijn artikel 
een historische en filosofische verken-
ning van de identiteit van humanisti-
sche geestelijke verzorging. Buitenweg 
ziet de wortels van het moderne huma-
nisme al in de Middeleeuwen. Toen 
leefde een sterk besef van verbonden-
heid met de omringende natuur. De na-
tuur geeft de omtrekken aan, de begren-
zingen van het mens-zijn, aldus Rob 
Buitenweg. „Zo is de dood een begren-
zing van het menselijk bestaan. Men-
sen dragen de dood in zich mee. In hun 
leven grijpen ze vooruit op hun eigen 
einde, als ze hun uniek bestaan een on-
vervangbare betekenis geven. Tegen 
deze achtergrond van de dood ver-
schijnt de zin van het leven." 

Authentiek leven 
Voor een humanist is die zin gericht op 
een eigen, authentiek leven: proberen 
zo volledig mogelijk te zijn. De rede is 
daarbij een belangrijk instrument, het 
verschaft inzicht in de feitelijke begren-
zingen. Deze aanvaarden, schrijft Rob 
Buitenweg in zijn artikel, is geen berus-
ten maar het erkennen van de kaders 
waarbinnen groei mogelijk is. „Want 
humanisten geloven dat mensen het 
vermogen tot groei en ontplooiing heb-
ben en ze streven ernaar dat vermogen 
te aktiveren. Ze hebben de hoop dat 
mensen met menselijke krachten kun-
nen komen tot een verantwoord mens-
zijn en de inrichting van een menswaar-
dige samenleving. Het humanisme is 
ook een oproep om zich niet over te ge-
ven aan de vanzelfsprekendheden van 
het bestaan, aan wat Men zegt of doet, 
aan wat de Leider (kerkelijk of wereld-
lijk) of de partij zegt of doet, maar om 
zich bewust alternatieven te stellen. 
Het is een oproep om te kiezen voor de 
keuze. Humanisten pleiten ervoor dat 
mensen datgene wat zich aandient, kri-
tisch waarderend tegemoet treden. Ze 
streven ernaar het onderscheidend ver-
mogen te ontwikkelen en daarbij ook  

het eigen bezinnen en handelen onder 
de norm van de rede te stellen." 
De rede vormt tevens de grondslag voor 
verstandhouding met anderen. Het hu-
manistisch besef roept op tot een voort-
durende weging van het eigen bestaan 
in relatie tot dat van anderen en de ons 
omringende natuur. Hun geestelijk ver-
zorger (m/v) dient over de bekwaamheid 
te beschikken om mensen daarbij te 
helpen. Die bekwaamheid vereist we-
zenlijke betrokkenheid. Dat is het plei-
dooi van Elly Hoogeveen, in een vol-
gende bijdrage in Rekenschap: „Je be-
leeft mee en luistert niet alleen naar 
wat iemand eksakt vertelt, maar vooral 
hoor je de betekenis die dat voor hem of 
haar heeft. Je bent gericht op vragen 
als: wat is belangrijk voor iemand, 
waaraan ontleent hij zijn waarde, hoe 
kan iemand leven, welke keuzes kan zij 
(nog) maken? Geestelijke verzorging in 
deze zin uitgeoefend, kan voor veel 
mensen een helende betekenis hebben, 
doordat ze middels ordening en be-
wustwording de greep op hun eigen le-
ven kunnen hervinden." 
Elly Hoogeveen is humanistisch raads-
vrouw in een ziekenhuis. Daarnaast do-
ceert zij aan het HOI methodiek van het 
geestelijk werk. Haar artikel maakt dui-
delijk dat voor dit werk een kant en kla-
re aanpak onbestaanbaar is. „Het is de 
gerichtheid van het werk, welke bepa-
lend is voor de wijze van werken", 
schrijft zij. „Een bepalende faktor is dan 
het streven aan de geestelijke groei-
kracht van de ander te appelleren, deze 
te mobiliseren, te bevorderen, te ver-
sterken." 

een abonnement met ingang  

In een volgend artikel doet Joos Sinke, 
hoofdraadsman bij de strijdkrachten, 
verslag van een diepgaand gesprek 
met de pastoraal-psychologe dr M. 
Bons-Storm. Beiden proberen de ver-
schillen tussen christelijk pastoraat en 
humanistische geestelijke verzorging 
te verduidelijken. Sinke meent dat de 
autonome mens in het pastoraat minder 
ernstig wordt genomen, waardoor er 
geen wezenlijke dialoog tussen pastor 
en gesprekspartner kan zijn. Bons geeft 
toe dat dit gebeurt, maar het is niet háár 
opvatting. Persoonlijk is zij wel uit op 
de dialoog: „Je gaat een pastoraal ge-
sprek in en je weet niet waar je uitkomt. 
Misschien ben je na afloop je geloof wel 
kwijt." Hoewel zij een persoonlijk gods-
geloof belijdt, ziet zij dat geloof niet als 
verplichting voor iedereen. Mevrouw 
Bons vindt het geloof een persoonlijke 
zaak. In haar omschrijving van God 
komt zij tot de treffende typering „ver-
langende veronderstelling". 
Gezien de strakke hiërarchische orga-
nisatie van de meeste kerken is het be-
grijpelijk dat veel pastoraal werkers te 
kampen hebben met de spanning tus-
sen loyaliteit aan hun kerkelijke leiders 
en solidariteit met de gelovigen. Een 
dergelijke spanning kent ook de geeste-
lijk verzorger in het leger. Dit thema 
stond vorig jaar centraal op een stu-
diekonferentie ter gelegenheid van het 
twintigjarig bestaan van de dienst 
geestelijke verzorging bij de strijd-
krachten. Het resultaat van deze stu-
diedag is als bijlage opgenomen bij het 
septembernummer van Rekenschap. 
Dit septembernummer is te bestellen 
door f 10,- te gireren op nummer 
58.22.93 tnv Stichting Socrates te 
Utrecht, onder vermelding van „Reken-
schap, september '85". De in totaal 
tachtig pagina's dikke Rekenschap 
wordt dan per omgaande aan u toege-
zonden. Nog beter is het om gelijk een 
abonnement te nemen. Daartoe kunt u 
de bon gebruiken. 

tembernummer 1985 (kan zonder 
van het sep  

postzegel) worden verzonden aan: Antwoordnummer 2181, 3500 V13 Utrecht) 
. . 	. ........ voor 

............. 

• • ..... • • • 

• • 	• 	• 	
• • • • • • • • 	• ..... 

• 	.......  • 
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Co Westerik: Meisje met haar in het water 

DE EIGENWIJZE KIJKER 
In 1974 kreeg ik een merkwaardig vakantiebaantje aange-
boden. 
Een galeriehouder in Den Haag wilde dat ik hem gedurende 
drie maanden zou helpen met het „oppassen" op zijn „win-
kel". Ik moest meehelpen tentoonstellingen organiseren en ik 
kreeg de zorg voor de openingen. Maar mijn belangrijkste 
taak was om te proberen de tentoongestelde schilderijen te 
verkopen. 
Nu had ik over het verkopen van kunst tamelijk naïeve ideeën. 
Ik vermoedde dat lieden die geld wilden invésteren in kunst er 
tevens een geraffineerde smaak op nahielden. Ik meende dat 
ze naar de galerie zouden komen, de schilderijen zouden 
bekijken, een keuze zouden maken en vervolgens tot de aan-
schaf van een dierbaar werk zouden overgaan. 
Maar de teleurgestelde galeriehouder en kunstkenner W. S. 
maakte mij al snel duidelijk dat de kunsthandel zijn eigen 
verkoopwetten heeft die weinig van doen hebben met „goede 
smaak". 
Sinds de Tweede Wereldoorlog," zo luidde zijn cynische stel-
ling, „heeft niemand meer enige notie van kunst. Zelfs de 
museumdirekteuren niet." 

zerd" willen worden, en dat ze meer 
vielen op „namen" dan op de kwaliteit 

van het werk. „Zeg dus altijd: we heb-
ben de nieuwe Duifjes in huis - en zeg 
dus nooit: Willem Duifjes heeft ook een 
mooi schilderij gemaakt." 
Ik werd ook onderwezen in het geven 
van verschillende interpretaties. 
„Want mensen, Theodor, willen een 
verhaaltje bij een schilderij ... ze willen 
er iets in zien, ook al is dat absoluut niet 

de bedoeling van de kunstenaar ge-
weest". Binnen twee weken veranderde 
ik in een snelle „autoverkoper" van 
kunst. De eerste keer dat ik een schilde-
rij verkocht, herinner ik me nog goed. 
„Mevrouw, mijnheer, wat kan ik voor u 
doen?" 
„Wij wilden de expositie even zien." 
„Hier is de prijslijst, maar mag ik u even 
iets laten zien dat we net hebben bin-
nengekregen. Het is de nieuwe Duif-
jes ... nog nat ... maar zo móói ... ik ben 
er zelf nog helemaal kapot van en ik ben 
er ook zo trots op. Kom even kijken..." 
Ik troonde de dame en de heer mee en 
vertelde ondertussen een leuke anek-
dote over Duifjes, hoe die bij het Ge-
meentemuseum een expositie had en 
hoe hij toen een franse galeriehouder 
die een deel van zijn werken kocht in de 
maling had genomen en hoe Duifjes 
vervolgens in een krakkemikkige Eend-
bestel zijn doeken naar Parijs had ver-
voerd. 
„Dus Duifjes hangt in Parijs?" vroeg de 
dame. 
„Jazeker ... én in New York, en in Lon-
den... ja, hij verkoopt ongelooflijk 
goed. Maar, gek genoeg, interesseert 
hem dat niks ..." 
Terwijl we voor het schilderij stonden, 

begon ik mijn verhaal. 
„Kijk, dit schilderij heet „Icarus". Duif-
jes vertelde dat hij in één streek de „val" 
van Icarus wilde weergeven. Angst na-
tuurlijk voor zijn eigen „val" in dit le-
ven. Want het gaat hem, vindt hijzelf, 
momenteel te goed. Maar het mooie 
vind ik, dat hij niet clichématig een ab-
strakt schilderij maakt, maar dat hij 
werkelijk iets heeft te zeggen. En het is 
ook leuk ... grappig ... waar of niet?" 
Nou, ze vonden het reuze grappig. „Hoe 
duur is nu zo'n Duifjes?" 
„Op de prijslijst staat drieduizend gul-
den, maar daar krijg ik wel vijfhonderd 
van af," zei ik grootmoedig. 
Ondertussen pakte ik de Cognac en 
schonk ik de glazen in. 
„Hij is goed hoor... Duifjes. Kent u het 
franse blad L'Oeul? - nou, daarin noem-
den ze hem heel bijzonder en de opvol-
ger van Willem de Koning omdat hij ook 
voortdurend zijn eigen esthetiek pro-
beert te doorbreken." 
„Ik vind het ook een mooi ding," zei 
mijnheer. 
„Zullen we het doen?" 
Een dag later werd Icarus door me-
vrouw en mijnheer gekocht. 

Ik belicht deze schaduwplek uit mijn 
verleden omdat ik nog steeds zulke 
praatjes hoor. Vaak zelfs duisterder ge-
formuleerd. Het lijkt wel of de afstand 
tussen kunstenaar en kijker nog nooit zo 
groot is geweest als tegenwoordig. Ik 
merk, maar misschien vergis ik mij, dat 
men niet goed meer weet wat men met 

Hij leidde mij langs enkele schilderijen 
en vroeg wat ik ervan vond. Ik herinner 
me dat ik nogal angstig werd, want 
geef maar eens een oordeel over een 
metier dat je niet beheerst. 
„Dit vind ik wel mooi ... en dit ook ...," 
zei ik. 
„Maar wat vind je nu het mooiste?" 
Ik haalde m'n schouders op. 
„Ik weet het niet ... hoe moet ik nou we-
ten wat mooi of lelijk is..." 
„Je moet niet wéten wat mooi is of lelijk 
is, je moet zien en vinden wat mooi of 
lelijk is," zei W. S. En hij onthulde me de 
geheimen van de kunstverkoop. 
Hij leerde me dat kunstkopers „bela- 

DOOR THEODOR HOLMAN 
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Anselm Kiefer: Dem unbekannten Maler 
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aanleiding van dit artikel heb ik tien 
mensen gevraagd welke (beeldende) 
kunstrecensie zij als laatste hebben ge-
lezen. Niemand wist het antwoord. Ie-
dereen vertelde dat zij de kunstrecen-
sies meteen oversloegen als zijnde te 
moeilijk of te vervelend. Inderdaad be-
horen in de kranten en de weekbladen 
de kunstkritici niet tot de topschrijvers. 
Ze weten, zelfs als ze ergens „vol" van 
zijn, niet te enthousiasmeren. Ik vraag 
me zelf vaak af, hoe komt het dat som-
mige boek- en filmrecensies mij naar de 
boekhandel of naar de bioscoop doen 
snellen. Terwijl beeldende kunstrecen-
sies die invloed missen. Het vreemde is 
daarentegen dat veel mensen wel 
graag naar exposities gaan. De Grote 
Parade in het Stedelijk was een enorm 
sukses. Ik kan er niets aan doen, maar 
ik vind ze, op een uitzondering na, wei-
nig „lekker" geschreven. Zodra men in-
houdelijk wordt, verlies ik mijn belang-
stelling. Men houdt zich weinig bezig 
met de stijl van de eigen recensie. Het is 
ook niet zo interessant wat men heeft te 
beweren, als wel hoe men erover 
schrijft. 

Ik las in de krant toevallig dat het Mu-
seum Boymans-van Beuningen te Rot-
terdam een tentoonstelling heeft geor-
ganiseerd van de aankopen tussen 1978 
en 1985. Er volgde een rijtje klinkende 
namen variërend van Dali tot Joseph 
Beus. Ik wilde er onmiddellijk heen om 
erover te schrijven. Zou ik wel in staat 
zijn om u, lezer, naar het museum te 
lokken? 
In het museum kocht ik allereerst een 
katalogus en begon, nadat ik de eerste 
pagina had gelezen onmiddellijk te 
zweten. De bedoeling, van het museum 
was, las ik, om kunstwerken „aan hun 
ware bestaan te helpen." Alle kunst-
werken, zo stond een regel verder, 
„werd de ruimte geboden om een dia-
loog aan te gaan met het publiek." Met-
een al zo'n frase, waar ik weinig mee 
kan doen. Dialoog aangaan? Hoe moest 
ik me dat precies voorstellen? Ik sloeg 
de katalogus dicht en ging de kunstwer-
ken bekijken. 
Kijken naar kunst is voor mij een aange-
name bezigheid. 
Ik heb afgeleerd om iets alleen maar 
„mooi" of „lelijk" te vinden. Omdat ik er 
weinig vanaf weet, heb ik mezelf nor-
men gesteld die misschien niet hoog-
staand zijn, maar die het kijken tot een 
aangenaam spel maken waarvan ik 
vermoed dat het zin heeft. Bij elk kunst-
werk vraag ik mij af: Amuseert het mij? 
Men moet van goede huize komen om 
mij te amuseren - zo eis ik bijvoorbeeld 
in de eerste plaats humor. Want dat is 
een emotie die ikzelf makkelijk kan 
toetsen. Op deze tentoonstelling zag ik 
een schilderij waarop helemaal niets 
stond, alleen maar een blauw vlak. Zo'n 
schilderij wijs ik dus meteen af. Niet 
leuk. Valt niets op te zien. 
Het gebeurt ook wel, dat ik een schilde-
rij zie dat niet om te lachen is, maar dat 
me toch „wat" doet. In zo'n geval, vind 
ik het m'n plicht om met zogenaamde 
„objektieve" redenen aan te komen 
waarom het mij iets doet. Bijvoorbeeld 
het schilderij van Co Westerik Meisje 
met haar in het water. (Zie afbeelding.) 

Wat 	is de kleur 	dit 	1 u ontgaat   	van  werk . 

Het bestaat uit blauw, bruin en rood. 
Wat mij aan de kleuren trof was de as-
sociatie die ik kreeg met een bad of met 
een strand op een zomerdag. Een aan-
gename sensatie. Ik vond het knap dat 
het de schilder lukte om mij zo'n warm 
gevoel te geven met kleuren die niet 
direkt als warm bekend staan. (Het 
overgrote deel van dit schilderij is na-
melijk blauw.) 
Verder vond ik de kompositie iets poë-
tisch hebben. Wat dan wel? Het meisje 
kijkt in het water. Haar schouders heeft 
ze een beetje opgetrokken, wat ik heel 
lief vind. Ze heeft niet echt mooie schou-
ders; ik zie zelfs littekens door de prik-
ken die ze heeft gehad - ik vind dat 
vertederend. Boven haar, als een soort 
schaduw, zie je nog eens haar hoofd. Ik 
vermoed tenminste dat het haar hoofd 
is. Er staat geen uitdrukking op. Ik stel 
me voor dat het meisje tijdens het was-
sen van haar haar in het water kijkt en 
misschien wel zichzelf ziet. Ze kan in 
zichzelf zien wat ze wil, maar dat lukt 
haar alleen als ze geen emotie in haar 
gezicht legt. 

Het „verhaal" dat ik hierboven be-
schrijf, legde ik voor aan mijn metgezel. 
Die vond het een rot schilderij en be-
greep niet waar ik die vreemde gedach-
ten vandaan haalde. Maar voor mij zit 
hem juist de waarde in het feit dat ik 
zulke gedachten gratis krijg. Ik héb wat 
aan dit schilderij, want ik weet zeker 
dat als ik in het bad zit en ook in het 
water naar mezelf probeer te kijken, dat 
ik dan aan dit schilderij zal denken. Ik 
zal me de kleuren weer herinneren, en 
misschien krijg ik dan nog weer heel 
andere hersenspinsels. En dát proces 
maakt het waard dat ik graag naar zo'n 
schilderij kijk. Misschien is dat wel de 
dialoog die ik moet aangaan. Maar, zo 
vraag ik me af, waarom zijn er dan 
schilderijen aangekocht waarover voor 
mij niets valt te denken? 

Tlrrt 7rrl rrltiiel wal aan rcre-TricP1 hliivPn 

Op de tentoonstelling hoorde ik twee 
mensen praten over het schilderij Dem 
unbekannten Maler van Anselm Kief er. 
Zij vonden het een prachtig werk. Zulke 
mooie kleuren! Ze gingen vlak voor het 
doek staan en wilden dolgraag met hun 
vingers de verf voelen. Ik vond het 
schilderij niets. Niet om te lachen, niet 
om te huilen, niet poëtisch, niets. Kiefer 
heeft in sombere kleuren pilaren ge-
schilderd met veel onduidelijks erom-
heen. Ik kan er niets mee. Ik krijg niet 
één gedachte behalve dan; wat slecht! 
Wat me onrustig maakte, was de wijze 
waarop die mensen over het schilderij 
spraken. Of het voor hun een geheim 
bevatte, dat mij niet werd onthuld. Ik 
besloot dat ik het geheim niet wilde 
kennen. 

Het bekijken van kunst is een vorm van 
schaamteloze eigenwijsheid. Het kan 
me niets schelen of ik de meest groteske 
kitch bewonder en het schitterendste 
meesterwerk afwijs. Als het voor mij 
maar waarde heeft. 

Wil ik nu dat u naar zo'n tentoonstelling 
gaat? 
Ja. Hoewel ik de kunstwerken over het 
algemeen humorloos en vervelend 
vond. Maar zelfs het afwijzen van de 
schilderijen was een aangename bezig-
heid. Ik heb er zeker twee uur met ande-
ren over zitten praten. En toen er geen 
anderen waren heb ik er nog een uur 
mee rondgelopen. Waarom had men in 
godsnaam van Richard Serra twee gi-
gantische muren gekocht. Volstrekt 
nutteloos, volstrekt waardeloos, vies, 
smerig, somber en ze stonken ook nog. 
Net  toen ik vol walging weg wilde lo-
pen, zag ik een meisje die een foto 
maakte van haar vriend terwijl hij ach-
ter de muur vandaan kwam. De jongen 
trok zo'n rare kop dat ik moest lachen. 
En opeens kreeg die muur zin voor mij. 
Zie verder pag 16 
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De Aarde en haar Volheid 

lend is in de samenleving, bedoelt Roos 
vermoedelijk „de macht". Dat zal inder-
daad zo blijven en daarom zal die 
macht goed gespreid moeten worden. 
6. Tenslotte is m.i. het HV geenszins 
een organisatie die „uitgaat van waar-
den, die de mens kunnen verheffen bo-
ven zijn ingeschapen (door wie of wat?) 
biologische driften en funkties." Ik ken 
er zelfs een paar, waarvan zijn voortbe-
staan afhangt. „Vrijheid, dienstvaar-
digheid en verbondenheid" zijn inder-
daad voorwaarden voor de mensheid 
om te overleven." Rechtvaardigheid is 
echter een uiterst arbitrair en verander-
lijk begrip, dat niet in dit rijtje thuis-
hoort. 

E. Gerson Lohman (Blaricum) 

1 
De mens, wie is dat? 
Net als God heet-ie Hij, maar hij is 
niemand. 
Ik heb 't al eerder betoogd, maar nu als 
reaktie op Coen Roos (Humanist, sept. 
'85) nog maar eens. 
Laten we het toch over „mensen" heb-
ben en „zij" (meervoud) of „die" of nog 
beter „wij". Een mens is niets zonder de 
anderen en met elkaar zijn we een 
diersoort met bijzondere eigenschap-
pen. Of toch...? 
- Juffrouw Laps, u bent een zoogdier - 
- Net als u, meester Pennewip -, had 
Laps moeten antwoorden. Ik doe dat nu 
maar voor haar, opdat alle geleerde, 
abstraherende Pennewips dáár eens 
over nadenken. 
Mensen kunnen niet, zoals Roos 
schrijft, verheven worden „boven ...in-
geschapen"(?) „biologische driften en 
funkties". Wij zullen daar, letterlijk, 
mee moeten leren leven. 
De scheiding van lichaam en geest, 
waarbij lichamelijkheid láág en geest 
hoog is, hoort thuis in de zwartekousen-
kerk. 

Marieke C. 1. van der Horst (Den Haag) 

2 
Hierbij wil ik globaal reageren op het 
artikel „De aarde en haar volheid" van 
Coen Roos. De natuur en haar (mogelij-
ke) evolutie is op deze aardbol maar 
betrekkelijk in haar bestaan t.a.v. het 
grotere kosmische geheel. Wat maakt 
het uit, wanneer zij verdwijnt? (Al dan 
niet beïnvloed door de mensheid en 
haar gedrag). 
Of „God" als „bestuurder van de kos-
mos" of als „dirigent van de aardse na-
tuur" wordt gezien, maakt weinig uit. 
Belangrijk is slechts de funktie die „het" 
heeft in het leven van de mensen. 
Het begrip „de mens" omvat voor mij 
„alle mensen", (nu, in het verleden en in 
de toekomst). Zowel leden van het Hu-
manistisch Verbond als de leden van de 
maf ia, mogelijk zelfs van beide. 
Waar het om gaat zijn de sterfelijke 
mensen van nu, zoals jij en ik. Wat is 
voor mij een zinvolle invulling van mijn 
leven? Soms het streven naar persoon-
lijke erkenning, soms „het zijn", soms 
het streven naar maatschappelijke er-
kenning van de hoogstaande(?) normen 
en waarden van mijn groep. Maar  

waarom zou dit pogen binnen organisa-
ties belangrijker zijn dan een onafhan-
kelijk pogen of een toevallige samen-
werking tussen twee of meer mensen? 
Met bovenstaande geef ik geen oplos-
sing, slechts een globale reaktie. Ook 
ik ontvang graag reaktie. 

Goverd Rutte (Utrecht) 

3 
Coen Roos vraagt om reaktie op zijn ar-
tikel „De Aarde en haar Volheid" (Hum. 
8/85). De uitgangspunten van zijn be-
toog zijn juist en de bedoelingen goed. 
Maar op tal van punten relativeert hij 
m.i. te weinig en zijn gedachtengang 
vertoont duidelijke sporen van een on-
gegrond „vooruitgangsgeloof". 
Voorbeelden hiervan zijn o.a.: 
1. De titel. Zeker, de aarde is vol. Ten 
onrechte suggereert de term „volheid" 
alleen het positieve, waarvan de aarde 
vol is. 
2. Bij herhaling wordt de mens, hoewel 
voortgebracht door de natuur, voorge-
steld als degene, die „tegenover de na-
tuur staat", deze bestrijdt, misbruikt en 
bedreigt. Jan Romein heeft dit terecht 
„de Europeese afwijking" genoemd. De 
mens is een deel van de natuur en die 
natuur is niet „goed", maar vol van te-
gengestelde krachten, ook al komen die 
dikwijls - stellig niet altijd - tot een 
evenwicht. Niet-westerse mensen voe-
len dat vaak beter aan dan wij. 
3. Roos noemt het leven oneindig en 
zegt dan „in de oneindigheid is trou-
wens geen onderscheid tussen dag en 
nacht, tussen warmte en koude en tus-
sen goed en kwaad". Vraag van de le-
zer: Hoezo? Hij noemt dan de kracht ach-
ter de menselijke scheppingsdrang 
„een mysterie". Volgens huidige inzich-
ten moet echter het heelal en dus ook 
het leven in dit heelal hoogstwaar-
schijnlijk als eindig worden gezien en 
de krachten die het tot explosie hebben 
gebracht en die ook de bron van alle 
evolutie zijn, kennen wij niet - of nog 
niet -, maar dat maakt ze nog niet tot 
een mysterie. Hier komt bij het huidige 
vervagen van het godsbeeld, het op 
niets berustende geloof van „er moet 
toch iets zijn" om de hoek kijken. 
4. Een „leidende" funktie is, als het 
goed is, altijd vooral óók een „dienen- 
de" funktie en de zin, die iedereen aan 
zijn eigen leven kan geven, wordt lang 
niet altijd bepaald door de invloed, die 
hij kan uitoefenen. 
5. Inplaats van „het geweld", dat bepa- 

(wordt vervolgd) 

Discrimineert 
Scouting 
ongodsdienstigen? 
In de Amerikaanse pers is grote op-
schudding ontstaan omdat Scouting 
America ongodsdienstige jongeren 
blijkt te weren en hierin gesteund lijkt 
te worden door de internationale ver-
kennersorganisatie. Het Humanistisch 
Verbond heeft aan Scouting Nederland 
gevraagd de verzekering te geven dat 
zij geen ongodsdienstige jongeren dis-
krimineert 

Vervolg van pag 15 

Ik ontdekte ook dat het Museum Boy-
mans in een pracht van een gebouw is 
gehuisvest. Ik ben er door heen gaan 
wandelen en ontdekte merkwaardige 
beelden en schilderijen. De Van der 
Vorm-schenking bijvoorbeeld, schitte-
rende schilderijen van Van Ostade, Pot-
ter en Ter Borgh. 
Daar ontdekte ik ook wat ik in die grote 
tentoonstelling miste. Humor, finesses. 
Ik zag zeeslagen die met liefde voor 
schepen en vuurwerk waren geschil-
derd - en begreep opeens weer waar 
het om ging: om kijkgenot. Om na zo-
veel jaar nog de liefde te zien die 
iemand had voor zijn onderwerp en de 
humor en de inspiratie waarmee hij dat 
heeft gedaan. Het plezier dat de schil-
der in z'n werk had. Ik zag (wat ik bij dat 
schilderij van Westerik ook merkte) de 
eigen wereld van de kunstenaar. De ei-
genwijze wereld voor een eigenwijze 
kijker. Daarover praten, hoe vaag en 
wazig ook (net als het schrijven erover), 
is de waarde die ik aan zo'n museumbe-
zoek ontleen. 
En dat is toch niet gering. 

Theodor Holman 

Museum Boymans-Van Beuningen: Zo-
meropstelling, selektie van de werken 
die de afgelopen zeven jaar zijn verza-
meld door de scheidende direkteur Bee-
ren. Tot 30 september. 
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Themanummer van Civis Mundi 
over religie en sekularisatie 
Onder sekularisatie of verwereldlijking 
verstaat men het proces van ontkerke-
lijking en verzwakking van de christe-
lijke instituties in de Westeuropese kul-
tuur en maatschappij sedert de Renais-
sance en de Verlichting. De invloed van 
de godsdienst wordt steeds verder te-
ruggedrongen. Belangrijke krachten 
die dit proces heben bevorderd zijn de 
moderne natuurwetenschappen (die de 
werkelijkheid rationeel trachten te be-
grijpen), het moderne kapitalisme (dat 
een materialistische gezindheid bevor-
dert) en ook bepaalde politieke bewe-
gingen zoals het liberalisme en socia-
lisme (die de scheiding van kerk en 
staat voorstaan). Over deze problema-
tiek en in het bijzonder de houding van 
de christelijke kerken tegenover dit ver-
schijnsel handelt het lezenswaardige 
themanummer „Religie en secularisa-
tie"van „Civis Mundi" (juli 1985), (adres 
Van Stolkweg 10, 2585 IP DEN HAAG, 
prijs f 6,-). 
In een inleidende beschouwing geeft de 
hoofdredakteur prof. S. W. Couwen-
berg een beeld van het sekularisa-
tieproces. Hij tekent het kerkelijk verzet 
tegen de voortschrijdende sekularisa-
tie. De pogingen het onderwijs een ei-
gen christelijke identiteit te geven mis-
lukken echter. In de politiek heeft men 
met de oprichting van het CDA een ver-
geefse poging gedaan de sekularisatie-
trend terug te dringen. Het reveil sinds 
de jaren zestig van een religieus funda-
mentalisme en traditionalisme (zoals 
dit zich openbaart in de Amerikaanse 
„Moral Majority Movement" en de Ne-
derlandse EO) staat haaks op de visie 
van de zogenaamde sekularisatie- en 
bevrijdingstheologen, die de christelij-
ke boodschap pogen aan te passen aan 
de eisen van de tijd. De bevrijdings-
theologen aksentueren de sociaal-ethi-
sche vragen en leggen vaak een ver-
band tussen de vooruitgang in de tijde-
lijke, maatschappelijke orde en de 
groei van het koninkrijk Gods. Linkse, 
progressieve principes en waarden krij- 

gen dan de overhand. Couwenberg on-
derkent deze sociaal-religieuze oriënta-
tie ook bij de Wereldraad van Kerken. 
Hij konkludeert, dat onder invloed van 
het sekularisatieproces en de maat-
schappijkritische ideologieën het evan-
gelie op geheel nieuwe wijze wordt 
geïnterpreteerd en hij spreekt in dit ver-
band van een politisering van het evan-
gelie. Twee medewerkers aan dit num-
mer - de remonstrantse prof. Th. M. van 
Leeuwen en de eveneens reformatori-
sche dr. A. W. Musschenga komen tot 
de mijns inziens merkwaardige konklu-
sie dat de bijbelse boodschap zèlf de 
sekularisatie bevordert. Zij baseren 
zich hierbij op de opvattingen van 
Friedrich Gogarten in zijn „Verhiingnis 
und Hoffnung der Neuzeit" (1953). De 
metafysische achtergronden in het 
christelijk denken vinden volgens hen 
hun oorsprong in de Griekse filosofie, 
een in het christendom vreemd ele-
ment. Zo moet bijvoorbeeld het hierna-
maalsgeloof worden afgewezen. „De 
theologie moet zich her-oriënteren op 
de niet-metafysische wijze van geloven 
die in een groot deel van de bijbel is 
gedokumenteerd" aldus Van Leeuwen. 
In de bijdrage van de katholieke mede-
werkers in dit nummer, prof, A. W. J. 
Houtepen en prof. W. Goddijn, heb ik 
soortgelijke gedachten niet terugge-
vonden. Wel wordt gesproken over de 
bevrijdingstheologie zoals die in West-
Europa een vertegenwoordiger vindt in 
prof. J. B. Metz, schrijver van „Voorbij de 
burgerlijke religie" (1982). Deze wordt 
fel bestreden door het Vaticaan, die 
overigens ook de theologie van Hans 
Kiing afwijst. Hans Kng zoekt nieuwe 
eigentijdse filosofische wegen om God 
te ontmoeten. Al met al maakt de theo-
logie van onze dagen op de buiten-
staander een vrij verwarde indruk. Ge-
heel apart van al deze diskussies staat 
het artikel van de oud-direkteur van het 
Humanistisch Verbond W. C. Fiege 
over het religieus humanisme (hierover 
zal van zijn hand binnenkort een boek 

verschijnen). 
Fiege is van mening dat in het rationa-
listische humanisme de religieuze di-
mensie volledig ontbreekt. Voorts stelt 
hij dat een wijsgerig doordachte ethiek 
in feite ontbreekt. (Blijkbaar bevredi-
gen de uitgangspunten van Leo Polak 
en Libbe van der Wal op ethisch gebied 
hem niet). Fiege wijst duidelijk de ver-
schillen aan tussen het humanisme en 
de wereldgodsdiensten. Christendom 
en islam poneren een godheid, die 
mens en wereld uit het niets schept. Het 
boeddhisme stelt als levensopdracht op 
te gaan in het Nirvana. Het marxisme 
stelt de materie centraal, die wordt ge-
zien als een eeuwig zichzelf bepalend 
wezen. Maar al deze wereldbeschou-
wingen modelleren het ondoorgronde-
lijke mysterie van het bestaan naar 
mensenmaat. Essentieel is het gevoel 
van kosmische verbondenheid, dat 
men op uiteenlopende wijze kan bele-
ven: in de natuur, in de kunst, door zelf-
inkeer, in de band met de ander of met 
de samenleving, aldus Fiege. 
Een belangrijk themanummer van „Ci-
vis Mundi", dat zeer geschikte diskus-
siestof bevat voor onze humanistische 
gespreksgroepen. Het volgende num-
mer van „Civis Mundi" zal gewijd zijn 
aan de spirituele bewegingen van onze 
tijd. 

P. Krug 

NIVON-WEEKEND 
Op dit weekend op 12 en 13 oktober 
wordt bekeken hoe het staat met de 
emancipatie van vrouwen én mannen. 
Onderwerpen die aan de orde komen 
zijn: relaties, uiterlijk, emancipatiefe-
minisme, sexisme. Niet alleen diskus-
sie maar ook is er een heleboel rond 
deze onderwerpen te doen: speurtocht, 
kollages maken, film en toneel. Ieder-
een tussen de 15 en 25 jaar is welkom 
op dit WEEKEND. Kosten: f 21,- voor le-
den, f 27,- voor niet-leden. 
Inlichtingen en opgave: Landelijk Buro 
Nivon-Jeugd en -Jongeren. P. C. Hooft-
straat 163, 1071 BV Amsterdam. Tel. 020-
626003. 
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TE Afrisrumwve.  

In dit unieke centrum - bestaande uit een verzorgingstehuis voor 
334 bewoners alsmede 170 aanleunwoningen voor aangepast 
zelfstandig wonen - roepen wij kandidaten op voor de funktie 
van: 

GEESTELIJK RAADSMAN/VROUW 
(voor 16 uur per week) 

De werkzaamheden zullen bestaan uit het bieden van geeste-
lijke steun aan individuele bewoners, maar ook uit het organise-
ren van gespreksgroepen en bezinningsbijeenkomsten voor 
bewoners en medewerkenden, terwijl van hem/haar een eigen 
bijdrage verwacht wordt aan de optimalisering van het leefkli-
maat in ons huis. 
Gevraagd wordt een afgeronde studie aan het humanistisch 
opleidingsinstituut. Ervaring in het geestelijk raadswerk met 
ouderen wordt zeer op prijs gesteld. 
Honorering geschiedt conform de C.A.O.-bejaardentehuizen, 
terwijl de aanstelling geschiedt via de Humanistische Stichting 
Geestelijke Verzorging. 
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen aan het bestuur van 
onze stichting onder vermelding van GV. 

HET HV-GEBEUREN 
Versterken humanistische 
identiteit gewenst 
Het hoofdbestuur en de Verbondsraad 
hebben zich in september bezig gehou-
den met de noodzaak de humanistische 
identiteit te versterken in de humanisti-
sche organisaties. Er moet Ofwel geko-
zen worden voor het samenwerken in 
werkelijk levensbeschouwelijk pluri-
forme instellingen, Of wel voor het on-
verkort handhaven van de humanisti-
sche organisaties als er onvoldoende 
vertrouwen bestaat in de daadwerkelij-
ke pluriformiteit van vaak zorgenaamd 
algemene organisaties. Het hoofdbe-
stuur zal deze opstelling inbrengen bij 
gesprekken met onder andere Humani-
tas, HSHB en Hivos. Verbondsraad en 
het dagelijks bestuur hebben zich be-
ziggehouden met de Humanistische 
identiteit van de HV-televisieprogram-
ma's. Het dagelijks bestuur meende een 
verbetering te mogen opmerken verge-
leken met het verleden. Niettemin zal 
de Verbondsraad zich in haar komende 
vergadering nog eens over deze zaak 
buigen in een gesprek met de voor het 
TV beleid verantwoordelijke RTV-kom-
missie. 

Midlife-weekend 
Heeft u zin om een interessant weekend 
met als onderwerp de midlife-periode 
mee te maken? Het is de bedoeling dat 
„lotgenoten" zich verdiepen in vragen 
die hem/haar bezighouden, zoals: Heb 
ik bereikt wat ik wilde? Ik sta op een 
kruispunt van wegen, ga ik verder op de 
ingeslagen weg of wil ik verandering? 
Kan ik nog veranderen? Als u belang-
stelling heeft, geef u dan alvast op. (Wij 
denken hierbij aan deelnemers van on-
geveer 35 tot 50 jaar). Naast gespreks-
rondes zal het ontspannende en vrolijke 
element niet ontbreken. Het weekend 
wordt gehouden op 1, 2 en 3 november 
in het buitencentrum Het Wisselse Veld 
te Epe, en zal duren van vrijdagavond 
19.30 uur tot zondagmidag f 15.00 uur. 
De kosten voor twee overnachtingen, 
maaltijden, koffie en thee zijn f 85,-
(niet-leden f 95,-). Als u vegetarisch 
wilt eten, wilt u dat dan bij opgave ver-
melden. Uw inschrijving geldt pas na 
ontvangst van uw storting op postgiro 
197930, t.n.v. het Humanistisch Ver-
bond te Utrecht, onder vermelding van: 
midlife-weekend. De voorbereidende 
werkgroep zal proberen de reiskosten te 
drukken door zoveel mogelijk te poolen. 

Vermeld daarom ook hoeveel plaatsen 
u heeft in uw auto. Inlichtingen bij: Ria 
Meeuwse, 05490-62429. Opgave bij het 
HV, tel. 030-318145 (vragen naar Marian 
Termeer). 

Verbondsraad en hoofdbestuur hebben 
ook hun zorg uitgesproken over het ge-
brekkige funktioneren van de admini-
stratie op het verenigingskantoor. De 
eerder ingestelde managementkom-
missie komt in haar eindrapport met 
een aantal belangrijke wijzigingsvoor-
stellen. Zo wordt voorgesteld het aantal 
diensten in te krimpen tot alleen de gro-
tere, en een aantal kleinere (gehuisvest 
in het verenigingskantoor) samen te 
voegen tot één dienst voor de vereni-
gingsondersteuning. Voorts wordt voor-
gesteld het hoofdbestuur en de beleids-
platforms te versterken door een be-
leidssekretaris aan te stellen. Een en 
ander zoveel mogelijk zonder gedwon-
gen ontslagen en door herschikking 
van taken. De vakture voor het hoofd 
van de administratie zou zo snel moge-
lijk ingevuld moeten worden, waarna 
snel met de hoogst noodzakelijke auto-
matisering begonnen zou moeten 
worden. 
De voorbereidingen voor het veertigja-
rig jubileum worden nu ter hand geno-
men. Gedacht wordt aan een landelijke 
manifestatie in februari en een aantal 
landelijke en plaatselijke bijeenkom-
sten in de loop van 1986. Het jubileum 
zou vooral een dragvlakverbredend ka-
rakter moeten krijgen. Zoals bekend 
werkt de Kommissie Draagvlakverbre-
ding aan een nieuwe brochure die op 
korte termijn beschikbaar zal komen. 
Daarbij zal vooral een beroep worden 

gedaan op de medewerking van men-
sen die reeds lid zijn van het HV. Be-
langstellenden kunnen zich melden bij 
de Kommissie Draagvlakverbreding. 

Rob Tielman 

1401011111~111511~ 

Koos gaat stilleven 
Met ingang van dit nummer kunt u op 
de achterkant van de Humanist elke 
keer een geschreven stilleven van Koos 
Meinderts lezen. Hiermee vervolgt hij 
de serie Quatre-mains die hij samen 
met Harrie Jekkers komponeerde. 
Koos Meinderts heeft al een aardige 
staat van dienst als schrijver, met name 
van kinderboeken. Zijn eerste boek 
Mooi meegenomen (waarvan in de Hu-
manist een voorpublikatie verscheen) 
wordt in het duits vertaald. Al snel volg-
de het boekje Jarig is anders en daarna: 
Hallo nachtvlinder. Alle boeken ver-
schenen bij uitgeverij Ploegsma in Am-
sterdam. 
Behalve deze kinderboeken schreef 
Koos Meinderts samen met zijn kom-
paan Harrie Jekkers de satirische ro-
man Tejo, de lotgevallen van een ge-
emancipeerde man. Binnenkort komt 
hun nieuwe boek uit, dit maal over de 
lotgevallen van een doorgewinterde 
koncierge: Uit de school geklapt. En on-
geveer gelijkertijd is daar dan ook de 
derde elpee van de popgroep het Klein 
Orkest Roltrap naar de maan. Voor de 
teksten van alle (kinder)liedjes op de 
elpee tekenen ook hier weer Koos & Har-
rie. Drukke jongens dus. Maar voor de 
Humanist gaat Koos Meinderts dus elke 
maand even stilleven. 
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INDERTIJD!  

HET BV- GEBEUREN 
IHEU tegen Apartheid 
Half augustus heeft de IHEU, de inter-
nationale humanistische organisatie 
een telegram gestuurd naar de presi-
dent van Zuid-Afrika. Hierin wordt o.a. 
gesteld dat Apartheid tegen de princi-
pes is van het humanisme. En dat de 
IHEU bizonder bezorgd is over de instel-
ling van de uitzonderingstoestand. 
De IHEU doet een beroep op de regering 
van Zuid-Afrika om volledige mensen-
rechten en vrijheid in te voeren voor de 
gehele bevolking. Ook vraagt de IHEU 
aan humanisten in alle landen om te 
bevorderen dat dit snel en vreedzaam 
wordt bereikt. Het Humanistisch Ver-
bond heeft nog niet gereageerd op de 
recente ontwikkelingen in Zuid-Afrika. 

Opzichzelfstaanden 
weekend 
Een weekend over zelfstandig leven en 
wonen, vriendschapsnetwerken, relati-
onele zelfstandigheid en emancipatie 
van alleenstaanden. Het is de bedoe-
ling ervaringen uit te wisselen, pratend 
en/of spelend. Dit in de bosrijke omge-
ving van Soest, van vrijdagavond 25 t/m 
zondagmiddag 27 oktober. Verdere in-
lichtingen bij Gerard Voetdijk (05700-
234-2) en Hella Hendriks (020-185120) 
(beiden 's avonds). 
Opgave door overmaking van f 90,- op 
giro 197930 t.n.v. Humanistisch Ver-
bond, Utrecht, o.v.v. opzichzelfstaan-
den-weekend. Stuur gelijktijdig een 
briefkaart naar HV, Postbus 114, 3500 
AC Utrecht t.a.v. Tiny Boer, met daarop 
je naam, adres, telefoonnr. of je verge-
tarisch wilt eten en of er in je auto 
plaats vrij is. Deelnemers krijgen een 
informatiemap toegestuurd (voor o.a. 
samen reizen). 

Gewetensbezwaarde 
IHEU zoekt per 1 januari een erkend ge-
wetensbezwaarde ten behoeve van 
haar mensrechtenprojekt. 

Taken: vergaderingen voorbereiden en 
notuleren, beleidsstukken maken, kor-
respondentie in het Engels voeren met 
buitenlandse kontaktpersonen, ver-
richten van juridische recherche. 
Van de kandiaten wordt verwacht: op-
leiding op HBO-niveau of gelijkwaar-
dig, zeer goede kennis van het Engels in 
woord en geschrift, verwantschap met 
het humanisme, het vermogen om zelf-
standig te kunnen werken. 
Nadere inlichtingen: IHEU, Oudkerkhof 
11, 3512 GH Utrecht, tel. 030-312155. 

Vrouwen in Nijmegen 
Op zaterdag 5 oktober vindt in Nijme-
gen een regionale vrouwendag plaats, 
georganiseerd door de HV-gemeen-
schap aldaar. Het thema van deze dag 
is Spelen met macht. Uitgangspunt 
hierbij was het boek „Macht van de on-
macht" door Anja van Servellen. De dag 
begint om half elf 'sochtends en ein-
digt rond half vier 'smiddags. 
Voor meer informatie: Aaf Mevius 080-
771461 of Jo Kloosters 08894-19287. 
I' 

Lezing Annie 
Romein-Verschoor 
Dinsdag 8 oktober houdt Angenies 
Brandenburg een lezing over Annie Ro-
mein-Verschoor. 
De avond begint om 19.30 uur in het 
gebouw van de gemeenschap Amster-
dam: Reynier Vinkelekade 64. (Tel. van 
10.00 tot 12.00 uur: 020-763712) 

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

Amstelland/Buitenveldert: Op dinsdag 
29 oktober om 20.00 uur houdt mevrouw 
T. Mul-Emons een inleiding over het on-
derwerp „Kinderbescherming" in het 
MOC-gebouw, Lindenlaan 75 te Am-
stelveen. 

Doetinchem: Dinsdag 8 oktober om 
20.00 uur komt een bestuurslid van het 
Humanistisch Vredesberaad in hotel De 
Graafschap te Doetinchem spreken 
over „Wat wil het Humanistisch Vre-
desberaad". 

Dordrecht: Zondag 27 oktober om 10.30 
uur spreekt Jan de Leede in zaal De 
Schakel, Singel 341 te Dordrecht over 
.,Humanisme als inspiratiebron". Zaal 
open 10.00 uur. 

Leeuwarden: De heer R. Bakker, kinder-
arts uit Sneek, houdt op maandag 4 no-
vember om 19.30 uur een inleiding over 
„Kindermishandeling" in een serie le-
zingen van de gemeenschap Leeuwar-
den onder de titel „Kan 't ook anders?". 
Plaats: Zalencentrum Onder de Luifel te 
Leeuwarden (recht tegenover het NS-
station). 

Leiden: Op zondag 6 oktober om 14.00 
uur geeft Carolien van Es een lezing 
over het „Dagelijkse leven in Japan", 
waar zij onlangs 3 maanden doorge-
bracht heeft ter voorbereiding van een 
studie aldaar. Plaats: Akkerhoorn-
bloem 55 te Leiden. 

Lochem: Donderdag 24 oktober om 20.00 
uur houdt de heer R. Vernooy een inlei-
ding over „Modern China" in zaal de 
Garve, Burg. Leenstraat te Lochem. 

Meppel/Steenwijk: Op dinsdag 22 okto-
ber is er in de vergaderzaal aan de 
Gasthuisstraat 22 te Steenwijk een 
avond over „Computers" met demon-
straties en een video-film. Ook de maat-
schappelijke gevolgen van het (verde-
re) gebruik van computers komt aan de 
orde. De avond wordt verzorgd door Ko 
Pijper en Marc Thiry. Aanvang 20.00 
uur. 

Midden-Holland: Over „Socrates en het 
moderne humanisme" houdt Prof. Dr. 
M. Fresco een causerie op zondag 27 
oktober om 14.00 uur in de Zuidrandflat, 
de la Reijlaan 101 te Gouda. Er is gele-
genheid tot diskussie. 

Ooststellingwerf: Dinsdag 29 oktober 
om 20.00 uur spreekt Wim Heij, huma-
nistisch geestelijk raadsman bij de 
krijgsmacht, over „Grenzen aan ge-
hoorzaamheid" in café Het Bruine 
Paard te Haulerwijk. 

Sneek: Op zondag 13 oktober om 10.30 
uur komt mw. I. Hoitinga vertellen over 
„Het werk van Amnesty International" 
in Restaurant „Onder de Linden" aan de 
Marktstraat te Sneek. 

Jac van den Oort 
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STILLEVEN 
meisje met suikerspin 

Suiker is sucre, spin is araignée. 

„Line araignée de sucre", proef ik het zojuist 
geconstrueerde Franse woord. Het smaakt 
nergens naar. 

„Une bière, s'il vous plait", bestel ik als ik aan 
de beurt ben. Ik betaal en loop langs de mu-
ziektent van het Jardin de Luxembourg. Het 
openluchtconcert is alweer een half uur afge-
lopen. Een meisje in een zomerwit jurkje is 
het podium opgeklommen en maakt danspas-
jes op muziek in haar hoofd. Ik wil dat ze 
Marijke heet, mijn buurmeisje van vroeger. 
„Koos?" 
„Ja?" 

„Als jij mijn boterham met pindakaas opeet, 
dan zal ik voor je dansen." 
„Ik lust geen pindakaas." 
„Lustje pinda's?" 
„Ja." 

„Lust je kaas?" 
„Ja." 

„Dan lust je ook pindakaas." 

En ik hield van pindakaas, want ik hield van 
Marijke, die voor mij, helemaal alleen voor mij 
danste op haar blote benen in het gras. 
Het meisje maakte een pirouette, verliest 
haar evenwicht en valt achterover. Een vrouw 
— haar moeder? — loopt naar haar toe en wil 
haar overeind helpen. Het meisje verzet zich. 
De vrouw laat haar arm los, prompt staat het 
meisje op en begint weer te dansen. Ik trek de 
sluitring los van mijn bierblikje en proost op 
het anonieme danseresje. 

Ik laat het meisje los, dag Marijke, en vervolg 
mijn weg door het Jardin de Luxembourg, op 
zoek naar een plekje in de schaduw. Rust zoek 
ik, rust en koelte want Parijs in de zomer is 
een opgewonden snelkookpan. Hier in het 
park komt Parijs niet binnen. De bomen, waar 
doet die geur me toch aan denken, dempen 
het stadslawaai tot een veilig achtergrond-
geluid, als het suizen van theewater in de 
keuken. 

Bij het hek van de tennisbaan blijf ik even staan 
en geniet van het slome heen en weer slaan 
van de tennisballen. Het doffe ploffen klinkt als 
een zomeravondgesprek van een gelukkig 
echtpaar. Af en toe wordt er gezwegen,  

waarna het gesprek weer wordt opgepakt, 
vriendelijk en oppervlakkig. 
Voorbij de speeltuin en het Theatre des Mari-
onettes zie ik tussen de bomen een caroussel 
staan. Daar wil ik gaan zitten, tegen de brede 
stam van een kastanjeboom. Een jongetje met 
rood haar en een veel te grote zonnebril 
scharrelt tussen de houten dieren. Lang blijft 
hij staan bij de olifant, maar besluit uiteindelijk 
op het rendier te klimmen. De man van de 
caroussel helpt hem een handje met opstap-
pen en maakt de veiligheidsriem vast op het 
laatste gaatje. Het jongetje geeft hem vier 
warme francs, de prijs van een ritje. 
Met zijn ogen, zachte vriendelijke ogen, con-
troleert de man of de kinderen veilig op hun 
lievelingsdieren zitten en haalt dan de hendel 
over. Het rendier met het rode jongetje, de 
olifant en de giraffe, de lege paarden en de 
bootjes waarin de allerkleinste kinderen zit-
ten, zweven rondjes tegen de klok in: een 
draaiende dierentuin onder een mosgroene 

kap. 
Pas na een paar ritten weet ik opeens wat er 
het meest opvallend is aan de caroussel. Het 
zijn niet de oude houten, sober geschilderde 
dieren en het is ook niet de vriendelijke man. 
Het is de stilte waarin de caroussel ronddraait, 
het is de afwezigheid van de draaiorgeldreun 
van een kermiscaroussel. 
Er zijn even geen kinderen, de man rookt een 
sigaret. Dan komt er een meisje aanlopen. 
Zodra ze de caroussel ziet begint ze te huppe-
len. Ze klimt op één van de paarden. Het is het 

danseresje van de muziektent. „Haal de hen-
del over", hoop ik. De man trapt zijn sigaret 
uit en loopt naar het meisje dat zich vast-
klampt aan de hals van het paard. De moeder 
betaalt en de man haalt de hendel over. Het 
meisje geeft het paard de sporen en de ca-
roussel zet zich in beweging. Zo nu en dan 
geeft het meisje haar paard bemoedigende 
klopjes op de hals. Ze buigt zich voorover en 
fluistert het paard wat in de oren. Hoe zou ze 
reageren als het houten paard ineens zou gaan 

hinneken? 
Ik houd van het meisje als van een kind dat ik 
niet heb en waarmee ik langs de zee loop. 

„Koos?" 
„Ja?" 
„Hoe groot is de zee?" 
„Dat weet ik niet, maar heel erg groot." 
De rit is afgelopen. Het meisje wil nog een 
keer, maar haar moeder tilt haar van het 
paard. Ze komen in mijn richting. Het meisje 
blijft staan, vlak voor me, en zegt: „Je veux un 

barbe á papa." 
Automatisch haal ik mijn hand over mijn onge-
schoren kin. De vrouw en het meisje lopen 
weer door, naar de snoepkraam tegenover de 
caroussel. Het meisje staat op haar tenen voor 
het buffet en wijst met haar vinger. Even later 
zie ik haar staan en denk: „Eén araignée de 
sucre maakt nog geen barbe á papa." 

KOOS MEINDERTS 


