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In de nieuwe Rekenschap: 
De humanistische 
levensstijl en de agressie 
tegen de autoriteit 

De humanistische levensstijl en de agressie tegen de autoriteit zijn de 
twee hoofdonderwerpen in het septembernummer van Rekenschap. 
Rekenschap is een driemaandelijks tijdschrift voor wetenschap en kul-
tuur, meestal met de nadruk op het ivoren-toren-gebeuren,  maar in het 
nieuwe nummer gaat de aandacht juist uit naar moeilijkheden van de 
kultuur, op te vatten als een systeem waarin het menselijk samenleven 
mogelijk blijft dankzij het in toom houden van de behoef tenbevrediging. 
Wat er gebeurt wanneer een kultuur daar niet in slaagt, zien we dagelijks 
in de wereld om ons heen en deze zomer wel heel dichtbij, toen het geweld 
van gefrustreerde vakantiegangers in Noordhollandse badplaatsen uit de 
hand liep. 
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De Redaktie van de „Humanist" 
wordt terzijde gestaan door een 
redaktiekommissie waarin zit-
ting hebben: 
Johan S. Wijne / Mettha de Nach-
tegaal / Jan de Leede / Wim Jung-
man / Rina Spigt 
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Het volgende nummer verschijnt 
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lijk binnen zijn op 15 sept. 1984 

Abonnement/lidmaatschap 
Een abonnement op de „Humanist" kost 
f 25,- per jaar. 
De kontributie voor het lidmaatschap van 
het 1-1V 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 
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nistisch Verbond of neem een 
abonnement op de „Humanist". 
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In „De agressie tegen de autoriteit" 
gaat Erik van der Hoeven in op de mo-
derne vormen van gezag, waartegen 
het moeilijk is de altijd bestaande 
agressie gericht te uiten. Wat overblijft 
is en amorfe agressiviteit, die zich te-
gen alles en nog wat in de maatschap-
pij kan richten. Om deze verloedering 
tegen te gaan, pleit Van der Hoeven 
voor een andersoortig, humaan leider-
schap. Het is een leiderschap dat in de 
eerste plaats duidelijker dan nu vaak 
het geval is, als zodanig moet optreden. 
In de tweede plaats moet het liefheb-
bend zijn en een voorbeeldfunktie heb-
ben, waardoor mensen zich er positief 
mee kunnen identificeren. 

Humanisme als menu bij de 
maaltijd 
Welke zijn de konsekwenties van de hu-
manistische beginselen voor het dage-
lijks leven? Albert Nieuwland stelt deze 
vraag aan de orde in zijn „Humanisme 
en levensstijl", een bewerking van zijn 
inleiding op een eerder gehouden So-
crates Symposium. Veel humanisten 
blijken eenzijdig beschouwelijk en/of 
sociaal-politiek geëngageerd te zijn; zij 
schenken weinig aandacht aan het ont-
wikkelen van een levensstijl. Het hu-
manisme blijft daardoor te zeer het „me-
nu bij de maaltijd" en aan de maaltijd 
zelf komt men dan niet toe. Aan de hand 
van theorieën van Weber en Elias 
schetst Nieuwland het belang van le-
vensstijlen en het ontstaan van een 
klassiek-humanistische, 	burgerlijke 
stijl. Tenslotte beschrijft hij de kenmer-
ken van een modernere, mensgerichte 
levensstijl, die waarneembaar zou zijn 
bij een wat volksere intellektuele voor-
hoede. Tot de eigenschappen van die 
voorhoede behoren: aardsheid, religio- 

siteit, solidariteit, utopisch geloof en 
redelijkheid. 

Naast deze artikelen besteedt het sep-
tembernummer van Rekenschap aan-
dacht aan het internationale ontwerp-
verdrag tegen foltering, de vroeg-Duit-
se staatsrechtgeleerde Althusius, hu-
manistische tijdschriften uit Canada en 
de USA en een twistgesprek tussen de 
Amsterdamse filosofen Oudemans en 
Van der Hoeven, van wie de laatste zijn 
grieks onvoldoende lijkt te beheersen. 
De nieuwe Rekenschap is te bestellen 
door storting van f 10,- op gironummer 
58.22.93 t.n.v. Stichting Socrates te 
Utrecht, onder vermelding van „Reken-
schap, september '84". Wie zich nu 
abonneert ontvangt gratis de twee 
reeds verschenen nummers van Reken-
schap in dit jaar: 

B 0 N voor een abonnement op REKEN-
SCHAP: per jaar vier uitgaven voor de 
prijs van f 35,- 
Noteer met ingang van het september-
nummer '84 als abonnee: 

Naam• 	  

Adres; 	  

Postkode• 	  

Plaats 	- 

Wacht met betalen tot U een akseptgiro 
kaart ontvangt; U betaalt dan voor de 
tweede helft van 1984 slechts f 17,50 en 
U ontvangt dus met het septembernum-, 
mer gratis de twee reeds eerder dit jaar 
verschenen nummers! 

Opsturen naar: Rekenschap, Antwoord-
nummer 2181, 3500 VB Utrecht. 
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VERBOND IN BRIEF OVER SAMENLEVING: 
MEER AANDACHT VOOR INDIVIDUALITEIT VAN 
DE MENS 

Enige tijd geleden heeft het hoofdbestuur een lange brief geschreven aan 
minister-president Lubbers en aan alle grote Tweede Kamerfrakties. In 
deze brief gaat het Humanistisch Verbond uitgebreid in op de sociaal-
ekonomische problematiek van onze hedendaagse verzorgingsstaat en 
geeft hierop zijn visie. Daarbij wordt met name aandacht gevraagd voor 
een grotere mate van individualisering in de samenleving. 

De brief, bedoeld als een konstruktief-
kritische bijdrage aan de verbetering 
van de verzorgingsstaat, stelt dat in hu-
manistische kring wordt aangedrongen 
op meer ruimte voor de persoonlijke in-
zet en keuzen van mensen als het gaat 
om de inrichting van het eigen bestaan. 
De brief schept het beeld van een sa-
menleving waarin „mensen zoveel mo-
gelijk hun eigen verantwoordelijkheid 
kunnen dragen en zo weinig mogelijk 
van anderen afhankelijk zijn en waarin 
zij toch ook, maar dan vanuit zichzelf en 
met instemming van de ander, belang-
stelling en zorg hebben voor hun mede-
mensen. Dit veronderstelt dat alle men-
sen zo zelfstandig mogelijk kunnen 
funktioneren, zowel in de grote maat-
schappelijke kaders als in kleine ver-
banden als leef-eenheid, buurt en 
werkorganisatie. Deze benaderingswij-
ze houdt in, dat de overheid - samen 
met maatschappelijke organisaties -
wel een breed veld basisvoorzieningen 
moet handhaven of zonodig scheppen, 
omdat anders een menswaardig be-
staan in materieel en immaterieel op-
zicht voor menigeen niet mogelijk zou 
zijn. Maar boven het niveau van basis-
voorzieningen moet meer aan de eigen 
voorkeuren van de mensen worden 
overgelaten." 

Gelijkgerechtigdheid 
„Samenleven of samenwerken met an-
deren," zo stelt de brief vervolgens, 
„heeft des te meer waarde naarmate 
men zelfstandiger daarvoor kan kiezen. 
Zo is het vanuit humanistisch oogpunt 
onaanvaardbaar, dat mensen min of 
meer uit financiële noodzaak dagelijks 
met elkaar moeten samenleven dan wel 
als gevolg van vrijwillig samenleven 

niettemin financieel afhankelijk van el-
kaar worden. Daarom bepleiten wij bij 
voortduring, dat gehuwden of anders-
zins samenlevende mensen een zelf-
standige inkomenspositie krijgen, zo-
wel ten aanzien van de primaire inko-
mensvorming en -verdeling, als ten 
aanzien van de voordelen van de socia-
le zekerheid. Wij keren ons nadrukke-
lijk tegen opvattingen, die helaas 
steeds vaker worden uitgesproken, dat 
verzelfstandiging van inkomens en uit-
keringen een luxe is, die onze samenle-
ving zich om financiële redenen niet 
kan veroorloven. En uiteraard hebben 
wij fundamentele bezwaren tegen het 
streven naar herstel van de oude ver-
houdingen in huwelijk en gezin, waar-
bij de vrouw een ondergeschikte of ach-
tergestelde positie heeft ten opzichte 
van de man. Sociale en fiscale maatre-
gelen behoren de gelijkgerechtigdheid 
van mannen en vrouwen te bevorderen 
in plaats van tegen te gaan," aldus de 
HV-brief aan de minister-president. 

Ideale samenleving 
Voor wat betreft de werkloosheid pleit 
het Verbond voor een ingrijpende her-
verdeling van de arbeid door middel 
van deeltijdarbeid, werktijdverkorting 
en edukatief verlof. Daarbij moet de ar-
beidspositie van vrouw en man zo gelijk 
mogelijk zijn. 
Aan het eind van de brief staat het HV 
zich toe even hardop te dromen over een 
ideale samenleving, „die mogelijkhe-
den tot zelfbeschikking en eigen ont-
plooiing aanreikt, mensen uitdaagt tot 
solidariteit, een beroep doet op ieders 
verantwoordelijkheidsbesef, en de 
identiteit en de autonomie van de men-
sen erkent. Dat is een samenleving met 

een overheid die wel bestuur en rechts-
bescherming kent en die basisvoor-
zieningen schept en waarborgt, maar 
die tevens het leven van de burgers niet 
volledig invult en programmeert, niet 
bevoogdt en niet uitnodigt tot passivi-
teit en konsumentisme. Het is een sa-
menleving waarin ieder zichzelf kan 
zijn, ongeacht zijn/haar geslacht, leef-
tijd, gezondheidstoestand, sexuele ge-
aardheid, etnische herkomst of levens-
overtuiging." 

Hes van Huizen 

Geschiedschrijver 
gevraagd 
Begin 1986 zal het Humanistisch Ver-
bond als vereniging veertig jaar be-
staan. Dat jubileum zal aan Nederland 
niet ongemerkt voorbij mogen gaan. 
Daarom zijn nu reeds enige voorberei-
dingen in gang gezet. Het veertigjarig 
bestaan is een goede aanleiding om het 
wel en wee van de humanistische in-
spanningen van na de oorlog eens op 
een rij te zetten. Het bestuur van de 
Stichting Socrates zoekt daartoe kon-
takt met vrijwilligers die zich aan deze 
klus willen wagen. De gedachten gaan 
uit naar studenten geschiedenis of pas 
afgestudeerden, maar ook anderen met 
historische belangstelling en tijd wor-
den opgeroepen zich te melden. Er zal 
een begeleidingskommissie van histo-
rici worden gevormd om de vrijwilligers 
bij hun werkzaamheden te ondersteu-
nen. Dat werk zal vóór de zomer van 
1985 klaar moeten zijn. Het is misschien 
goed alvast te vermelden dat van de 
eerste twintig jaar reeds ge-
schiedschrijvingen beschikbaar zijn. 
Gegadigden wordt verzocht kontakt op 
te nemen met het bestuur van de Stich-
ting Socrates: Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht; liefst vóór 30 september. (BB) 

En verder in dit nummer 
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Keetje Ruizeveld 	  
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Een van de vele HVO-lessen die overal in Nederland worden gehouden 

Een humanistische groet 
Trudy Doeleman-Huter geeft lessen humanistisch vormingsonderwijs. 
Aan het eind van dit schooljaar nam zij afscheid van de zesdeklasgroep 
leerlingen die van haar HVO-lessen kreeg. Voor haar was dat een goede 
gelegenheid de leerlingen in een afscheidsgroet enkele humanistische 
gedachten mee te geven. Het leek de redaktie van de „Humanist" leuk om 
ook de lezers kennis te laten nemen van deze hartverwarmende groet. 

Zoals we hier zitten, één voor één, zo 
zijn we goed. Want ieder van ons is 
goed zoals ie is. Allemaal zijn we soms 
blij, soms verdrietig, soms doen we aar-
dig en dan weer vervelend. Soms zijn 
we jaloers, maar we" gunnen iemand 
ook wel eens iets. Soms hou je van 
iemand en dan weer kun je ineens 
iemand haten. En je doet dingen die 
goed zijn maar ook dingen die verkeerd 
zijn. En al deze dingen zitten in ons alle-
maal. Het hoort bij ieder mens. 

Er komt heus niet een tijd in je leven 
waarin je voortaan altijd blij en geluk-
kig zult zijn, hoe graag je dat zou wen-
sen. Maar er komt óók geen tijd in je 
leven met enkel verdriet. Want blijd-
schap en verdriet zullen elkaar altijd 
afwisselen zoals de golven van de zee 
dat doen. En als je nooit verdriet zou 
hebben gehad, dan zou je niet weten 
hoe blijdschap voelt. En als je niet wist 
hoé blij je kunt zijn, wist je niet hoe 
verdriet was. En alles zou altijd hetzelf-
de zijn. Zo is het ook met houden van en 
een hekel hebben aan iemand. Omdat 
je weet hoe het éne voelt, ken je ook het 
tegenovergestelde gevoel. En zo is het 
met de goeie en de kwade dingen die je 
doet. Al deze dingen hebben we alle-
maal, heeft ieder van ons in zich. We 
kunnen proberen om zoveel mogelijk 
met onze goeie kanten te doen. Probe-
ren om van onze vriendschap en harte-
lijkheid, van onze eerlijkheid en mede-
leven uit te delen. Zoveel als we kun- 

nen. Je weet ook dat dat beter voelt dan 
steeds onaardig doen. 

En wat je ook fout doet in je leven, na 
elke fout kun je opnieuw beginnen en je 
voornemen om het beter te doen. Om 
aardiger te zijn, om eerlijker te zijn. Mis-
schien denk je soms dat het niet lukt en 
dat je een naar kind bent, dan zeg ik: 
„dat bén je dus niet". Je doét vervelend 
maar je bént het niet, want je Inint ook 
aardig zijn. En dat je erover nadenkt 
betekent alweer dat je goeie kant naar 
boven komt en die zal weer een tijdje de 
baas in je zijn. 
Wees niet écht boos op jezelf om je nare 
dingen, want ze horen bij je nét als je 
goeie kanten. 
Maar wees ook niet écht boos op een 
ander die vervelend doet, want die an-
der zit net zo in elkaar als jij. 

Ieder mens voelt zich wel eens een-
zaam, of je nu met elkaar samenwoont 
of dat je alleen bent. Maar als je het wilt 
zul je altijd weer iemand vinden voor 
vriendschap of liefde. Want dat is iets 
dat ieder mens nodig heeft. Een ander 
net zo goed als jij. 

Mijn wens voor jullie verdere leven is 
vooral vriendschap en liefde, want die 
zijn als zonnestralen. Maar ik hoop ook 
dat je blij wilt zijn met jezelf zoals je 
bent en zoals je nog zult kunnen 
worden. 

Trudy Doeleman-Huter 

BESCHUT 
WONEN 
BUITEN 
GEVAAR 
Akties van het Humanistisch Verbond 
en Humanitas bij de gemeenteraad en 
in de publiciteit, hebben ertoe geleid 
dat de Humanistische Stichting Huis-
vesting Bejaarden (HSHB) in Den Haag 
alsnog is toegelaten voor het bouwen 
van projekten beschut wonen voor ou-
deren in nieuwbouwwijken (zie ook de 
Humanist van juli/aug.) 
Aanvankelijk wilde het college van bur-
gemeester en wethouders bouwloka-
ties in nieuwbouwwijken alleen toewij-
zen aan plaatselijke woningbouwkor-
poraties. De HSHB mocht uitsluitend in 
de oude binnenstad opereren; daar 
hebben de plaatselijke korporaties 
geen belangstelling voor bouw voor be-
jaarden. Er was sprake van onbehoor-
lijk bestuur. Door de gevoerde akties 
heeft het georganiseerde humanisme 
toch de rechten gekregen, die het toe-
komt. 
Voorts was een lokatie voor pre-
miehuurflats voor bejaarden, waarvoor 
een aanvraag was ingediend, door de 
verantwoordelijke wethouder toegewe-
zen aan de kommerciële projektontwik-
kelaar voor gezinsflats in de koopsfeer. 
Ook die beslissing is teruggedraaid. De 
HSHB heeft een naastliggend terrein 
gekregen, dat aanvankelijk aan dezelf-
de projektontwikkelaar was toebe-
deeld. 
Het heeft de nodige moeite gekost, 
maar in Den Haag zijn thans drie huma-
nistische projekten beschermd wonen 
voor ouderen in ontwikkeling: aan de 
Wagenstraat (binnenstad), aan de Be-
resteinlaan en aan de Ockenburgh-
straat. Het gaat om ongeveer 250 flats. 

HOM- 
rappod '83 
Het HOM-rapport gericht landenbeleid 
over 1983 geeft beschrijvingen van de 
mensenrechtensituatie in zeventien 
landen: Argentinië, Botswana, El Sal-
vador, Eritrea, Ghana, India, Indone-
sië, Iran, Maleisië, Nicaragua, Paki-
stan, Peru, Sri Lanka, Togo, Turkije, 
Uruguay en Zuid-Afrika. In de inleiding 
worden de HOM-kriteria toegelicht. Het 
boekje is te bestellen door f 7,30 over te 
maken op giro 1460115 van het HOM te 
Utrecht onder vermelding van „Rapport 
1983". 
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leven en mee-leven 
op het laatst 

OVER OMGAAN MET DOODGAAN ti 

Doodgaan is in Nederland iets gewor-
den dat zich meestal voltrekt in zieken-
huizen en verpleeghuizen; in een omge-
ving die ons vaak niet zo vertrouwd is 
en waar doodgaan afstandelijk lijkt en 
verder weg. We raken er in ons dage-
lijks leven niet of nauwelijks meer bij 
betrokken. Tot het ons zelf overkomt of 
iemand van wie we houden. Dan zijn 
we er niet op voorbereid en staan we 
vaak met lege handen. 
Uit angst voor het onbekende geven we 
soms het leven op véér we gestorven 
zijn. We laten ook elkaar dan in de 
steek. Dat is jammer en onnodig. Dood-
gaan is onlosmakelijk verbonden met 
leven en als we in staat zijn onze eigen 
sterfelijkheid onder ogen te zien, onze 
eigen angst enigszins te overwinnen, 
kunnen we leven én mee-leven tot het 
laatst. 
In het boekje „Als je doodgaat" be-
schrijft Mary Biezeman-Roest op een 
zeer rechtstreekse, warm-menselijke 
manier iets van de omgeving, de ge-
dachten en gevoelens bij doodgaan. 
Vanuit gesprekken met verschillende 
mensen (mensen die stervende zijn, fa-
milie, vrienden, artsen, verpleegkundi-
gen en andere betrokkenen) geeft zij in-
formatie en laat zij ons delen in haar 
ervaringen als maatschappelijk wer-
kende in een ziekenhuis. 
Opmerkelijk in dit boek is dat veel 
wordt geschreven vanuit de positie van 
de stervende. Een citaat: „Als je sterft 
kom je dicht bij jezelf. 
Veel uiterlijkheden worden onbelang-
rijk, je gaat je afvragen wat echt van 
waarde was en is in je leven. 
Mensen in je omgeving zijn dan vaak 
nog niet zover, zij maken zich druk om 
zaken waar jij soms al af stand van hebt 
gedaan of waarvan je ontdekt hebt dat 

dat niet zo wezenlijk is. 
Het wordt mede daardoor moeilijk om 
contact te hebben, soms trek je je dan 
terug. 
Anderen weten zich vaak geen raad met 
de situatie, zij leven als het ware in 
twee werelden. Aan de ene kant is er de 
confrontatie met de dood, die ook voor 
hen vragen oproept; aan de andere kant 
is er het gewone dagelijkse leven, 
waarin zij verder moeten. De scheiding 
tussen die twee werelden is vaak groot. 
Jij neemt meestal geen deel meer aan 
het dagelijks leven van de mensen die 
je na staan en zij worden heen en weer 
getrokken tussen jou, zichzelf en de we-
reld daarbuiten. 
Je gaat je afvragen of je daar nog wel 
bijhoort en of het leven, zoals je dat ge-
leefd hebt, was wat je bedoelde; waar je 
te kort schoot en waar anderen je heb- 

ben miskend. 
Vaak heb je behoefte te praten over je 
leven, je angst, het verdriet en de 
vreugde, over de moeite om afscheid te 
nemen. 
Vroeger was het meestal zo dat mensen 
zich verantwoordden tegenover God. 
Dat is nog wel zo, maar daarnaast of in 
plaats daarvan willen we ons nu ver-
antwoorden tegenover onszelf en an-
deren. 
Je zou willen praten, maar vaak blijkt 
dat de mensen die je na staan het net zo 
moeilijk hebben met je sterven als jij. Ze 
zijn met zichzelf bezig en willen jou niet 
opschepen met hun eigen verdriet. Jij 
voelt dat meestal wel aan en wil ook 
hen niet onnodig belasten. 
Ieder trekt zich terug in zichzelf, praat 
over feiten en het weer, terwijl je juist 
daardoor jezelf en elkaar belast, omdat 
een wezenlijke ontmoeting dan niet mo-
gelijk is. 
Soms zoek je steun bij de dokter.. . 
meestal kijkt hij of zij anders tegen je 
ziekte aan dan jij; de dokter zou willen 
genezen of, als het sterven onvermijde-
lijk is, ten minste de dood zo lang moge-
lijk uit willen stellen. 
Jij zou willen praten; vertellen hoe je je 
ziekte beleeft, wat je dwars zit en waar 
je bang voor bent. 
Als je sterft ben je niet dood, soms word 
je dood-gezwegen en geven wij je op 
voor je gestorven bent. 
We denken dat we niets meer kunnen 
doen, omdat je toch dood gaat. . . maar 
juist omdat je dood gaat is er nog zoveel 
te doen."(HvH) 

„Als je doodgaat, leven en mee-leven 
op het laatst" door Mary Biezemcm-
Roqst. Uitgeverij De Toorts, Haarlem. 
Prijs: f 21,90. 
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Woensdag 25 april 1984. Het 
dienstencentrum voor bejaarden 
„de Woudhoek" in Schiedam viert 
haar tienjarig bestaan. Keetje zit in 
het forum. De zaal is vol. Zo'n 100 
mensen drinken koffie en kletsen, 
in afwachting van de film „Liefde 
op leeftijd". Ze zijn een beetje 
zenuwachtig, want bejaarden zien 
vrijen op een metersgroot doek is 
niet niks. Zeker niet als je zelf be-
jaard bent. 
Rode stoelen, oranje lampen. Ver-
sierselen aan het plafond, zilveren 
slingers tegen kurk. Tekeningen 
van Rien Poortvliet aan de muur. 
Mannen en vrouwen zitten geschei-
den. „Geen opzet", verzekert een 
verpleegster me, „dat doen ze altijd 
zelf zo." Het cliché als werkelijk-
heid: de mannen praten over vrou-
wen en kaarten, de vrouwen over 
kinderen en breiwerk. Gezellig. 
Dm half 3 gaan de gordijnen dicht 
en begint de film. De presentatrice 
waarschuwt nog dat men beter weg 
kan gaan als men niet van seks 

houdt, maar iedereen blijft stoer zit-
ten. En dat zullen ze weten ook. 
De film begint met Kees en Marre, 
allebei in de zeventig, in een natu-
ristenkamp. Gegiechel in de zaal. 
„Zie je die zwabbertieten? Dat doe 
je toch niet?" Geschuifel op de stoe-
len. Even waan ik me terug in de 
tweede klas van mijn middelbare 
school. 

Als er op het doek echt wordt ge-
vreeën, lopen de eersten boos weg. 
Enkele vrouwen vooraan krijgen de 
slappe lach en gaan glaasjes water 
voor elkaar halen. Keetje kijkt de 
zaal eens rond, haar ogen grinne-
ken onder de strenge bril. Deze re-
aktie heeft ze al zo vaak gezien, zegt 
ze later. 
Na drie kwartier gaan de gordijnen 
weer open. De presentatrice vraagt 
om reakties, de zaal zwijgt. De klas 
heeft kollektief besloten tot een 
boycot. Keetje is niet van plan ze die 
kans te geven. „Ja, zo komen we 
dus niet verder-, port ze. „Kom op, 

mensen, zeg eens wat!" Na wat ge-
fluister en een enkele eindeloze mi-
nuten heeft het toch ef fekt. De zaal 
reageert. Lacherig, chaotisch en 
geschokt. Boos ook, maar men rea-
geert. 
Keetje warmt de diskussie op met 
voorbeelden van gebrek aan intimi-
teit, van gebrek aan vertrouwen 
tussen mannen en vrouwen. In-
stemmend geknik. Een man verwijt 
vrouwen dat ze nooit willen vrijen. 
Hij is beledigd, „alsof we ons nooit 
wassen." Keetje zegt dat vrouwen 
hebben geleerd om seks vies te vin-
den, maar dat het tijd wordt dat ze 
zichzelf niet meer zo voor de gek 
houden. Een vrouw grijpt furieus de 
mikrofoon. -Niet vrouwen willen 
nooit, mannen willen nooit. De 
klootzakken. Ze zouden eens in the-
rapie moeten."" 

Overal in de zaal wordt dit nieuwe 
facet van kommentaar voorzien. 
Keetje is in haar element. Vraagt 
hoeveel mensen „het" nog doen. 
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Seks is het toppunt van onbegrip en frustratie tussen mannen en vrouwen van mijn leeftijd. Daarom ben ik me daarmee gaan 
bezighouden 

'We moeten áns e 
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KEETJE RUIZEVELD (79) 
HOUDT HELEMAAL NIET 
VAN RUSTIG AAN DOEN 

Zij laat met haar bijna 
tachtig jaar zien dat oude-
ren wel degelijk aktief en 
strijdbaar kunnen zijn. En 
dat dat wel nodig is maakt 
bijgaand drieluik van 
Keetje („Tippel") Ruize-
veld wel duidelijk. Inge-
borg van Teeseling sprak 
met deze pittige tante die 
zichzelf een sekreet 
noemt. 

Keetje Ruizeveld werd als Cornelia van Riesenbeek op 3 okto-
ber 1905 in Rotterdam geboren. „Mijn vader was pettenfabri-
kant en mijn moeder kwam uit een officiersfamilie. Dus mijn 
vader was van 'leve de handel' en mijn moeder was van 'leve 
de ordentelijkheid'. Je moest pianoles hebben en naar dans-
les. Alles wat hoorde. Dansles kregen we trouwens al op de 
lagere school, toen we zo'n jaar of 6, 7 waren. Mijn moeder 
vond het op latere leeftijd gevaarlijk worden, die jongens en 
meisjes bij elkaar. Vandaar." 
Een leven van orde. 's Woensdagsmiddags en zaterdags was 
Keetje vrij en dat vond haar moeder niet horen. „Dan moesten 
we naar de dierentuin. Elke keer, we hadden daar een abon-
nement op. Wij haatten dus de dierentuin. Ik heb dat nu nog, 
als ik met mijn kleinkinderen daar aankom en ik zie die pape-
gaaien zitten, denk ik: 0 God, daar begint het gedonder 
weer." 

mensen' 
Enkele aarzelende vingers gaan 
omhoog. De diskussie gaat daarna 
vooral over bloot. Het blijkt een 
groot taboe onder bejaarden. Zelfs 
vrijen doet men met pyama en 
nachtjapon aan. Vroeger was dat 
immers ook al zo. De enige moge-
lijkheid om te vrijen in de vaak ein-
deloos durende verlovingstijd was 
even snel op de gang bij het af-
scheid „door een kiertje". 

Zo is dat, roept Keetje en ze geeft 
nog meer voorbeelden. Dat valt niet 
altijd even goed. Mensen willen zélf 
praten. En dat gebeurt. Veel komt 
eindelijk boven bij mensen. Na 
twee uur sluit Keetje de diskussie 
af. „We moeten ons emanciperen, 
mensen", konkludeert ze fel. 
En dan is er koffie met grote schalen 
cake. Keetje wordt bestormd. Men-
sen stellen vragen en willen hun 
verhaal kwijt. 
Een gewone dag uit het leven van 
een ex-notarisvrouw. 

I.v.T.  

„Mijn vader was 25 jaar ouder dan mijn 
moeder en het hele gezinsleven was er 
op ingesteld om te voorkomen dat hij 
kwaad werd: de pipa moest in zijn hu-
meur gehouden worden. En, als de pipa 
kwaad werd, was er altijd een vast ri-
tueel. Eerst verwisselde hij tijdens het 
eten zijn vork en mes een paar keer. Dan 
begon hij te roepen dat hij er genoeg 
van had en dat niemand zich iets van 
hem aantrok en dan gooide hij eerst het 
mes en de vork door de kamer. Daarna 
volgden de borden en schalen. Wij za-
ten er dan altijd bij alsof we gek waren, 
dat waren we zo gewend. Ik zal een 
voorbeeld geven van hoe dat ging. 
Op een dag hadden mijn broer Gijs, 
mijn zus Bep en ik straf. Wij vonden dat 
onterecht en waren dus kwaad. 
De pipa voelde blijkbaar nattigheid, 
want hij stelde voor om een advokaatje 
te gaan maken en dat deed hij alleen 
als hij aardig wilde doen. Nou, hij die 
advokaat gemaakt, eieren enzo op tafel 
en toen vroeg hij aan ons of wij ook een 
glaasje wilden. Maar Gijs • weigerde, 
want die dacht: ik ben onterecht ge-
straft en stik jij maar met je advokaat. 
Dus wij weigerden ook, want je bent 
solidair als kinderen. Toen werd mijn 
vader zo kwaad dat hij een greep deed 
in de schaal met eieren en ze tegen de 
muur smeet. Waarop Gijs zei: 'Bim bam 
beieren, mijn vader gooit met eieren'. 
En Bep vervolgde met: 'Wees maar niet 
bang, want ze zitten al tegen het be-
hang'. 
Zo ging dat bij ons thuis vroeger. Het 
was nooit anders geweest en wij had-
den er dus lak aan, gingen gewoon 
naar boven en wachtten totdat hij weg 
was. Want als hij kwaad was liep hij  

eerst nog een tijdje 'schande, schande' 
te roepen en dan stapte hij in de tram en 
ging naar zijn vrienden. Daarna kwa-
men wij weer beneden en ging het le-
ven gewoon door. Te beginnen met het 
opruimen van de rotzooi. 
Mijn moeder zei altijd tegen ons: „De 
man is driftig, niks van aantrekken." 
Nooit „Mijn man" of „Bertus", altijd „dé 
man". 
Als wij hem met rust lieten, hadden we 
er ook geen last van. Want als iemand 
aan hem vroeg hoe het met de kinderen 
was dan zei hij steevast: „Dat weet ik 
niet, dat is een partikuliere aangele-
genheid van mijn vrouw." 
Hij wist niks van ons, het interesseerde 
hem ook niet. Dat was een zaak van 
mijn moeder. Hij zei ook altijd: „De vrou-
wen zijn er om mooie kleren te dragen 
en de man te behagen en mannen zijn er 
om hard te werken en het geld te ver-
dienen wat daarvoor nodig is." Als hij 
nou zorgde dat er geld was, had hij zijn 
plicht gedaan." 
Twee maanden na haar éénentwintig-
ste verjaardag trouwde Keetje met Hans 
Duurentijdt. Zij was rooms en hij was 
luthers. Maar Keetje zat daar niet mee, 
want trouwen was leuk en trouwen in 
Engeland (de enige plek waar je zonder 
toestemming kon trouwen) was hele-
maal lollig. Zoals eigenlijk alles dat 
nog steeds voor haar is. We lachen wat 
af in ons gesprek. Ze is er op toegerust, 
want als de tranen haar weer in de ogen 
staan grijpt ze in haar mouw, haalt er 
een zakdoekje uit, zet haar bril af en 
veegt haar ogen droog. Ondertussen 
onvermoeibaar doorpratend. 
„Hans was een vrindje van Gijs. Wij 
reden samen paard en zaten in dezelfde 
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'MIJN GENERA 
VROUWEN TEGI 

tennisclub. Een hele aardige jongen, 
mijningenieur. Toen hij afstudeerde 
woonden wij in Limburg, want hij werk-
te in de staatsmijn 'Hendrik'. 
Op een gegeven moment kreeg Hans 
zijn ontslag. Het was toen ook krisis, 
dus geen werk en ook geen geld. Toen 
ben ik gaan werken, dat leek me wel 
grappig. Ik werd schoonheidsspecialis- 
te. Niet dat ik dat kon. Ik moest inleidin- 
gen houden over huidverzorging, voor 
vrouwenorganisaties enzo. Daarna gaf 
ik dan een demonstratie en probeerde 
kosmetica van het merk Payot te verko- 
pen, want daar zat voor mij 100% winst 
op. In het begin vond ik dat wat gênant. 
Ik deed niks, verkocht die vrouwen wat 
smeertroep en kreeg daar hartstikke 
veel geld voor. Maar je went er aan. Ik 
ben daar heel makkelijk in geworden. 
Ik had ook al snel uitgevonden dat ik 
wat gegevens van die vrouwen moest 
bijhouden, want dan verkocht ik veel. 
Dus ik luisterde goed wat de problemen 
waren, waarover ze ruzie maakten met 
hun man, wat ze voor jurk aan het ma- 
ken waren en Hans hield daar thuis dan 
een kaartenbak van bij. En als ik dan de 
volgende keer weer in Maastricht of Nij-
megen was, vroeg ik: „En mevrouw, hoe 
is die jurk geworden? Wat vond uw man 
ervan?" Dat vonden ze dan leuk en dat 
was goed voor de inkomsten. 
Maar mijn man vond het natuurlijk af-
schuwelijk, dat opschrijven van al die 
rotsmoesjes van die wijven, die was 
daar niet echt gelukkig mee." 
Nu heeft Keetje het echt niet meer van 
het lachen. Gierend doet ze voor hoe 
Hans achter de kaartenbakken ellendig 
zat te wezen. Haar lol is aanstekelijk. Al 
snel krijgen we samen de slappe lach 
en moet er thee aan te pas komen om de 
koncentratie terug te brengen. 
„Ik was dus helemaal niet verbaasd dat 
Hans na zo'n twee jaar thuis kwam met 
het bericht dat hij een andere baan had 
gevonden. Waar ik wél verbaasd over 
was, was dat we daarvoor naar Indië 
moesten en dat hij maar 225 gulden in 
de maand zou gaan verdienen. Dat 
haalde ik soms in één dag met mijn 
smeerseltjes. Ik vond dat een mallotig 
loon voor een ingenieur. Maar ja, ik 
snapte wel hoe vervelend hij onze han-
del vond, dus heb ik de troep overge-
daan aan een vriendin van me die toch 
de hele dag niks deed. Begin '39 kwa-
men we toen met onze 3 kinderen in 
Indië aan. 
Op een gegeven moment kwam hij in 
dienst van de Oost-Borneomaatschap-
pij om de mijnen daar op te blazen. De 
Jappen kwamen eraan en die mochten 
de mijnen niet in handen krijgen. Hans 
is nooit uit Borneo teruggekomen. Ge-
storven aan dysenterie, hoorden we na 
de oorlog. De kinderen en ik zaten toen 
op Java in een Jappenkamp. Dat was 
natuurlijk vervelend, maar ik ben direkt 
maatregelen gaan nemen. Ben hoofd 
van de keuken geworden, heb iedereen 
aan het werk gezet. Want je moest wel 
zorgen dat je te eten had en in leven 
bleef. Je moest bijvoorbeeld buigen 
voor de Jap. Als je dat niet deed, werd je 
geslagen. Dus ik had de kinderen ge-
leerd: buigen als er een Jap langskomt. 
Dat is gewoon praktisch, dat is je ver-
stand gebruiken. Ik heb mijn hele leven 
altijd de gedachte gehad om overal het  

beste van te maken. 
Het gebeurde in die tijd ook dat er vrou-
wen uit het kamp werden gehaald om in 
een bordeel te werken. Sommigen sne-
den dan hun polsen door. Ik zeg: je moet 
wel een beetje praktisch zijn. Je polsen 
doorsnijden kun je maar één keer en 
naar bed gaan kun je duizenden keren. 
Daar moet je niet zo'n heisa over ma-
ken, vind ik. Je moet gewoon in leven 
blijven. Iedereen moet dan voor zichzelf 
uitmaken of hij zich wel of niet aanpast. 
Ze verweten mij vaak dat ik geen trots 
had, maar het ging om mij en mijn kin-
deren en dan is het: ieder voor zich en 
God voor ons allen." 
Als de oorlog ten einde loopt, begint die 
voor Keetje en haar kinderen eigenlijk 
pas goed. Met geblindeerde treinen van 
het ene vrouwenkamp naar het andere. 
Beschietingen en overvallen door de 
met haat vervulde, pas zo kort van twee 
jukken 'bevrijde' Indiërs. En daartus-
sendoor de zoektocht naar Hans en an-
dere familie en vrienden, waarvan 
niemand wist waar ze waren. Keetje 
praat erover met veel humor en cynis-
me. Praktisch ingesteld tot in haar te-
nen. 'Je regelde wat, hè' is haar stan-
daarduitdrukking. 
In 1948 gingen de kinderen op jeugd-
transport naar Nederland. Na een tijdje 
begon het bij Keetje brieven uit Neder-
land te regenen, allemaal even enthou-
siast over ene 'meneer Ruizeveld'. „Dan 
schreven de kinderen: we zijn met me-
neer Ruizeveld naar het cirkus geweest, 
we hebben een zwemkaart van meneer 
Ruizeveld gehad. In het verre Indië had 
ik me al een hele voorstelling van hem 
gemaakt. Totdat ik hoorde dat hij 4 jaar 
jonger was dan ik. Toen hield het op. Ik 
deed tenslotte niet aan kinderverkrach-
ting. 
Maar ja, hoe gaat dat. Ik was nog niet 
terug in Nederland of ik werd verliefd 
op die meneer Ruizeveld. 
Na jaren van opwinding en verandering 
brak na het trouwen voor Keetje een stil-
le periode aan. Hij was notaris en zij 
dus de vróuw van de notaris. Dat bete-
kende vooral verveling, want stand is 
stand en die moet je eer aandoen. Dus: 
voor alles personeel hebben, niet zelf je 
ramen mogen lappen, altijd in de gaten 
worden gehouden. Thee drinken met de 
klanten van het kantoor, lezen, wande-
len en borduren. „Ik verveelde me dood, 
moest de hele dag aardig doen tegen 
Maart zijn klanten, ik werd misselijk 
van mezelf. 
Dat heb ik wel 25 jaar volgehouden, on-
dertussen zoekend naar dingen die wél 
fatsoenlijk waren, maar toch leuk. Toen 
ben ik wandkleden gaan maken. Ik fró-
belde maar wat aan, totdat op een dag 
iemand naar me toe kwam en zei dat ik 
kunstenaar was en lid van de bond, de 
BBK, moest worden. Ik lachte me dood. 
Want ik vond het onzin dat ik nou 
opeens kunst maakte. Maar ik ben wel 
lid van het bestuur van de BBK gewor-
den en ik ben ook het klachtenburo van 
die club gaan draaien. Was ik tenmin-
ste 2 dagen van huis. Lekker toch? Toen 
was het over met de verveling. 
Sindsdien doe ik allerlei dingen. Nu 
hou ik me al 6 jaar met bejaarden bezig. 
Gewoon leuk." 

Ingeborg van Teeseling  

Wat betekent oud zijn voor jou? 
„Kijk, als je niet in de spiegel kijkt en 
geen foto's ziet dan weet je helemaal 
niet dat je oud bent. Toen iemand mij 6 
jaar geleden vroeg om iets voor bejaar-
den te doen omdat ik zelf bejaard was, 
dacht ik: waarachtig, hij heeft gelijk. 
Maar ik vond het wel een gek idee: ik, 
bejaard. Ik denk daar nooit over na. Ik 
geloof dat dat voor de meeste mensen 
zo is. Ik zei eens tegen een man van 80 
die in een bejaardentehuis vereen-
zaamde: waarom ga je nou niet lekker 
in de konversatiezaal zitten en wat 
kaarten of biljarten? Toen zei hij: Ja, ik 
ben gek, ik ga daar bij die oude knarren 
zitten." 

Denk je wel eens over dood gaan? 
„Nee, hoezo? Daar weet ik toch niks 
van, hoe kan ik er dan over nadenken?" 

Ben je er helemaal niet bang voor? 
„Nee, waarom? Mensen gaan gewoon 
dood, klaar. Ik vind het leuk om te le-
ven, dáár houd ik me mee bezig. Dood 
zijn moet je aksepteren, dat hoort bij het 
leven. Mensen wordt angst voor dood 
aangepraat en ik vind dat onzin. Dat 
geklets over hiernamaals en hemel en 
hel." 

Waar geloof jij in? 
„Ik geloof nergens in. Hooguit in mezelf 
en in andere mensen. Sommige mensen 
tenminste. Verder hou ik me daar niet 
mee bezig." 

Jij bent onvermoeibaar optimistisch, 
hè? 
„Ja natuurlijk. Mensen die pessimis-
tisch zijn, zitten zichzelf alleen maar te 
etteren, daar begin ik niet aan. Al die 
mensen die bang zijn voor de bom of 
voor zure regen, die snap ik niet. Daar 
kan ik toch niks aan veranderen? Waar-
om zou ik me er dan druk over maken? 
Komt wat komt, dat zien we dan wel. 
Kijk, als ik wel iets kan veranderen, dan 
zal ik ervoor vechten tot de dood erop 
volgt. Maar de rest is zinloos, daar houd 
ik me niet mee bezig." 

Stop je dan je kop niet in het zand? 
„Nee, je doet alleen je best om in leven 
te blijven." 

Jij houdt je intensief bezig met relaties 
tussen vrouwen en mannen en de sek-
sualiteit daarin. Waarom eigenlijk? 
„Mijn generatie is een stelletje ja-zeg-
gers. Vrouwen tegen mannen en man-
nen tegen hun baas. Dat kwam door de 
ekonomische situatie en allengs is ze 
dat aangeboren. Dat zie je nu nog. Maar 
omdat jouw generatie dat niet meer 
doet - of in ieder geval minder - zijn wij 
gaan nadenken over waarom dat bij 
ons wél gewoon was. Dat is in veel si-
tuaties uitgemond in een enorme haat 
en gebrek aan vertrouwen tussen man-
nen en vrouwen. Ze zijn ook gaan zien 
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Keetje Ruizeveld: ik hou helemaal niet van rustig aan doen, dan verveel ik me 

IE IS EEN STELLETJE JA-ZEGGERS, 
N MANNEN EN MANNEN TEGEN HUN BAAS' 

dat ze eigenlijk niks van elkaar weten 
en dat is heel frustrerend. Ik sprak eens 
met een man die 25 jaar getrouwd was 
geweest en 8 kinderen had. Hij had veel 
van zijn vrouw gehouden en toen ze 
dood ging, had hij veel verdriet. Na een 
paar jaar hertrouwde hij. De eerste keer 
dat hij met zijn tweede vrouw naar bed 
ging, kwam zij klaar. Hij schrok zich 
dood, dacht dat ze een hartaanval 
kreeg. Toen realiseerde hij zich dat zijn 
eerste vrouw dus nog nooit was klaar-
gekomen. Dat vond hij vreselijk, dat hij 
haar dat onthouden had omdat hij niet 
wist dat het kon. 

Dit soort situaties komen heel vaak voor 
en dat vind ik zonde. Seks is leuk en 
gezond en dat zeg ik ook tegen iedereen 
die ermee tobt. Daarom ben ik me ook 
voornamelijk daar mee bezig gaan hou-
den, omdat dat het toppunt is van onbe-
grip en frustratie over en weer." 

„Vrouwen zijn gewend seks soms als 
wapen te gebruiken. Als je iets van je 
man gedaan wilde krijgen, vree je ge-
woon een hele tijd niet met hem en dan 
deed hij uiteindelijk wel wat je wilde. 
Mannen zijn daar heel onmachtig in. 
Die laten dat ook gebeuren. Vrouwen 
kunnen ontzettend gemeen zijn. Een 
man vertelde tegen me dat zijn vrouw al 
30 jaar vroeg of hij suiker en melk in z'n 
thee wilde. Hij had daar eens wat van 
gezegd en de volgende dag vroeg ze 
weer poeslief: „suiker en melk, schat?" 
Nou, die man was in staat haar te wur-
gen, snap je? Dit soort dingen, daar zijn 
vrouwen heel goed in. Etteren, pesten, 

treiteren en die mannen schijnen daar 
niet op te kunnen reageren. Als je eens 
wist hoeveel echtparen zo dagelijks met 
elkaar omgaan, vooral van mijn gene-
ratie. Ik vind dat bezopen. Daarom 
praat ik daarover met mensen, dwing 
ze om te zien wat ze doen. Ik kan dat 
maken, want ik ben zelf ook oud en ge-
trouwd." 

Waarom doen vrouwen dat? 
„Ik weet het niet. Ik denk omdat vrou-
wen van mijn leeftijd vaak trouwden 
met mannen waar ze niet van hielden. 

Ze zeggen dan: „Ja natuurlijk ben ik ver-
liefd geweest, maar Piet verdiende niet 
genoeg, dus zei mijn moeder: ga dan 
maar met Kees trouwen." Ze zeggen: „Ik 
heb nooit een minnaar gehad, maar al-
tijd een kostwinner. En als je die weg-
stuurt heb je geen brood meer op de 
plank." Heel praktisch. Weet je, -de uit-
keringen van nu zijn een zegen voor hu-
welijken. Je hoeft niet meer bij elkaar te 
blijven als je elkaar niet meer pruimt. 
Maar de bejaarden van nu zijn nog de 
dupe van het ekonomische beleid van 
toen." 

Waarom houd jij je eigenlijk bezig met 
bejaarden en seksualiteit? 
„Kijk, seks hoort bij het leven. Het is 
vaak belangrijker dan eten, drinken en 
slapen. Toen ik zag dat veel mensen 
geen seks meer hadden en dat dat een 
probleem was, ben ik me daar in gaan 
verdiepen. Als ik kan helpen, doe ik 
dat. Heel gewoon. Een kwestie van 
vraag. Het is toch zonde dat mensen op 

dit gebied hongeren als dat niet nodig 
is?" 

Je bent dat pas gaan doen toen je 71 jaar 
was. Waarom zo laat? 
„Heel simpel, omdat ik van tevoren niet 
wist dat het een probleem was. Je kunt 
pas helpen als je weet hoe en wat, 
nietwaar?" 

De meeste mensen doen het rustig aan 
als ze 71 zijn. Jij stort je in vergaderin-
gen, spreekbeurten, nota's en ander-
mans ellende. Waarom? 
„Wat stel je toch een rare vragen. Ik hou 
helemaal niet van rustig aan doen, dan 
verveel ik me. Ik vind dit leuk om te 
doen, ik voel me er goed bij. Dus waar-
om niet?" 

Zo simpel? 
„Zo simpel, ja. Als mensen mij iets vra-
gen, zeg ik eigenlijk altijd ja. Zo zit ik in 
elkaar. Ik snap niet waarom dat een 
vraag is. Als ik toch iets leuk vind, dan 
moet ik dat toch gewoon doen?" 

Je bent nu altijd bezig met andermans 
problemen. Mensen komen vaak naar 
je toe, bellen je op. Heb je nooit eens zin 
om over jouw problemen te praten? 
„Ik heb helemaal geen problemen, ik 
heb geluk gehad. Ik heb leuk werk, ben 
gezond, heb genoeg geld, woon lekker, 
heb een aardige man. Soms een beetje 
een zeurpiet, tuurlijk, maar toch aardig. 
Dat kan toch niet beter? Met mij is niks 
loos hoor. Zit niet zo ongelovig te kijken, 
dat is echt waar. Met mij gaat het uitste-
kend, ik kan nog jaren door." 
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Ondanks het groeiend verzet tegen vormen van diskriminatie in het maatschappe-
lijk verkeer is van een algemene akseptatie van deze gedachte nog geen sprake. 
Nog steeds worden mensen op grond van bijvoorbeeld hun afkomst, huidskleur, 
vrouw zijn, of seksuele geaardheid achtergesteld. Ook overheden maken zich aan 
die ongelijke behandeling van mensen schuldig. Een duidelijk voorbeeld is het 
ontslag van godsdienstdocent Sjaak Oberijé. Zijn homoseksualiteit en het daaruit 
voortvloeiend konflikt met bisschop Gijsen, was aanleiding de toestemming voor 
het geven van godsdienstlessen in te trekken. 
De onderwijsvakbond ABOP startte tegen dit onrechtmatige ontslag een juridische 
procedure en hield in juli een manifestatie in Maastricht naar aanleiding van dit 
ontslag. De gemeente Maastricht wees namelijk iedere verantwoordelijkheid bij 
dit ontslag van de hand omdat het de RK-Kerk is die godsdienstleraren aanstelt op 
openbare scholen. Formeel is dit standpunt juist, het is echter toch de vraag of een 
gemeente bij het door haar gevoerde subsidiebeleid diskriminatie kan toestaan. 
Het is namelijk de gemeente die deze godsdienstlessen in het openbare onderwijs 
subisidieert. De vraag is nu of gemeenten via een gericht subsidiebeleid diskrimi-
natie kunnen voorkomen. 
De ABOP is van mening van wel en heeft samen met andere onderwijsvakbonden. 
het Humanistisch Verbond, VOO, COC, NVSH en FLIPOL de volgende verklaring 
aangeboden aan het kollege van B & W en de gemeenteraad van Maastricht: 

„Het is de gemeenteraad niet toegelaten onderscheid te maken op grond van ras, 
geslacht, seksuele geaardheid of burgerlijke staat, bij het aangaan en beëindigen 
van een arbeidsovereenkomst, noch bij het loon, de andere arbeidsvoorwaarden 
en de arbeidsomstandigheden. Deze regeling geldt tevens als subsidievoor-
waarde voor de door de gemeente gesubsidieerde instellingen en instituten." 

Als de gemeenteraad deze verklaring overneemt, kan B & W van Maastricht een 
subsidiebeleid voeren dat diskriminatie uitsluit. Het is de bedoeling dat via deze 
weg ook landelijk zal worden getracht gemeentelijke en provinciale besturen de 
bevoegdheid te geven een duidelijk anti-diskriminatiebeleid te voeren. 
Aan de manifestatie in Maastricht nam Kees Waaldijk namens het Humanistisch 
Verbond deel. Hij hield er een toespraak die wij hierbij in z'n geheel afdrukken. 

Het hanteren van subsidie Jij houdt je bezig met bejaarden van nu. 
Heb je enig idee hoe mijn generatie zal 
zijn als die bejaard is? 
„Ik weet dat niet, dat fascineert me wel. 
Ik heb het wel eens aan sociologen en 
psychologen gevraagd, maar niemand 
heeft daar een antwoord op. Ik vraag 
me af of jullie sowieso wel bejaard zul-
len worden. Het zal een generatie zijn 
waarvan een groot gedeelte nog nooit 
betaald werk heeft gedaan, omdat dat 
er niet is. Misschien wordt jouw genera-
tie wel helemaal niet zo oud, want ik 
denk dat het invloed op je heeft of je wel 
of niet kunt werken. Daar moeten we 
wel over gaan nadenken, want straks 
zitten we met die hele massa. Maar ja, 
daar kan ik niks aan doen, ik hou me 
met de bejaarden van nu bezig." 

In het jaar 2000 is 20% van de bevolking 
bejaard. Moeten we toe naar krachtige 
bejaardenbonden die dan de macht 
grijpen? 
Nee, daar zie ik niks in. In bejaarden 

zélf zit geen toekomst, die zijn toch zo 
dood. We moeten wel zorgen dat je de 
jongeren en de politiek van nu bejaard-
minded maakt. Dat we op die manier 
invloed krijgen. Kijk, ik ben nu bezig 
met een vrouw die in een verpleegte-
huis zit en die ze behandelen alsof ze 
een klein kind is. Alles is haar afgeno-
men, ze heeft niks meer te zeggen over 
zichzelf. Ik haal daar allerlei invloed-
rijke mensen bij, maar ik weet dat ik 
aan dát geval niks kan veranderen. 
Daarvoor ligt het teveel aan de struk-
tuur. Ik kan er wel over schrijven en 
hopen dat mensen erover nadenken, zo-
dat er in de loop van de tijd iets veran-
dert. Nu is het zo dat met gemeen-
schapsgelden de meest zwakke groep 
van de samenleving gemangeld wordt. 
Niemand interesseert het ene moer. 
Dan denk ik: waar ben je dan mee 
bezig? 
Ik zeg tegen iedereen: jullie worden zelf 
ook bejaard, dus je moet zorgen dat het 
verandert. Anders zit je straks in de rot-
situatie die je zelf gemaakt hebt." 

Zijn alle bejaarden- en verpleegtehui-
zen slecht? 
„Bijna allemaal. Er zijn uitzonderingen. 
De humanistische zijn bijvoorbeeld 
goed, en dat zeg ik niet voor jou. Maar in 
de meeste andere wordt met mensen 
gesold: geen privacy, veel onverdraag-
zaamheid en door de bezuinigingen is 
er nog minder tijd om echt goed voor de 
mensen te zorgen. 's Nachts om 1 uur 
met de lift naar de kelder, omdat je ver-
der geen tijd en plaats hebt om rustig 
samen te praten en te vrijen. Dat is toch 
te gek?" 

Zou jij zelf in een bejaardentehuis 
willen? 
„Hoe kun je dat nou denken? Mensen 
horen toch niet in instituten? Die zijn 
een noodzakelijk kwaad, jammer ge-
noeg, nog steeds. Niemand gaat toch 
vrijwillig in een bejaardentehuis?" 

Je hebt jezelf in een interview ooit eens 
een sekreet genoemd. Waarom? 
„Ik ben een sekreet. Ik doe waar ik zin in 
heb." 

Ingeborg van Teeseling  

Hoe reageer je als humanist op het be-
richt dat de katholieke kerk iemand 
heeft ontslagen omdat hij homo is? Mijn 
eerste reaktie was: Godverdomme! De 
homodiskriminatie is de wereld nog 
niet uit. Nu is een vloekende humanist 
een wat paradoxaal verschijnsel, dus ik 
dacht verder. Mijn tweede reaktie was: 
Maar wat had die man dan ook bij die 
kerk te zoeken? Als je homo bent, en je 
wil daar vrij naar kunnen leven, dan 
sluit je je toch niet aan bij een kerk die 
daar zo afwijzend tegenover staat; en 
dan ga je toch helemaal niet bij zo'n 
kerk werken! Dat is vragen om moeilijk-
heden. Laat hij zich toch aansluiten bij 
een organisatie die minder onver-
draagzaam, minder autoritair is, en die 
er een minder archaische seksuele mo-
raal op na houdt. Met andere woorden: 
waarom wordt die man geen humanist? 
Maar toch. Het is een schandaal. 
Iemands seksuele gerichtheid mag 
nooit een reden zijn voor ontslag. Homo-
diskriminatie moest niet mogen. Dat 
was mijn derde reaktie. Maar daarna 
was ik nog niet uitgereageerd. Ik dacht 
verder. 
Waarom vind ik dat homodiskriminatie 
niet mag? Omdat het hebben van een 
homoseksuele voorkeur en het daar ui-
ting aan geven niemand kw. rad doet. 
En omdat ik vind dat mensen vrij gela-
ten moeten worden, zolang ZE: hun vrij-
heid niet gebruiken om de vrijheid van 
anderen aan te tasten. Humanisten 
noemen dat het zelfbeschikkingsrecht. 
Dat klinkt heel mooi, maar het is niet de 
oplossing, maar juist de formulering 
van het probleem. Waar houdt mijn vrij-
heid op? Waar die van jou begint. Maar  

waar begint jouw vrijheid? Precies, 
waar de mijne ophoudt. Dat is dus een 
probleem. 
Je zou het misschien niet verwachten, 
maar humanisten vinden dat ook katho-
lieken - en zelfs bisschoppen - recht op 
zelfbeschikking hebben, mits anderen 
daar maar niet het slachtoffer van 
worden. 
Waar ging het in dit geval om? De ka-
tholieke kerk wilde haar geloof uitdra-
gen door middel van godsdienstlessen. 
Over het algemeen gaat men ervan uit 
dat het uitdragen van een geloof geen 
slachtoffers maakt. Het uitdragen van 
het katholieke geloof is in Nederland 
dan ook niet verboden. Het is dus ook 
niet verboden om te verkondigen dat 
homo's zondigen, dat je voor het vrijen 
moet trouwen en dat je de pil moet laten 
liggen. 
Nu zou het toch wat veel gevraagd zijn 
van de kerk om te dulden dat haar ge-
loof wordt uitgedragen door iemand die 
er geen geheim van maakt dat hij homo 
is en als homo leeft. De verkondiging 
van de leer zou er ongeloofwaardig 
door worden. Met andere woorden: 
Wanneer je de kerk verbiedt om homo-
seksuele godsdienstleraren te ont-
slaan, dan tast je de vrijheid van de 
kerk aan. 
Dat is de ene kant van het verhaal. 
Aan de andere kant staat Jacques Obe-
rijé. Ook zijn vrijheid wordt beperkt. 
Door ontslag wordt hij gestraft voor het 
feit dat hij leeft zoals hij is. En zeker in 
tijden van werkloosheid is het niet niks 
om ontslagen te worden. Het uitdragen 
van het katholieke geloof mag dan geen 
direkte slachtoffers hebben, wanneer 
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het niet om een incidenteel optreden 
van vertegenwoordigers van diverse 
geloven, maar om stelselmatige beïn-
vloeding door één vertegenwoordiger 
van één kerk. En daardoor is het ge-
vaarlijk om toe te laten dat dáár diskri-
minerende ideeën worden uitge-
dragen. 

Ik ben er niet voor om van overheidswe-
ge alles te kontroleren wat er in scholen 
gebeurt. Er moet ruimte zijn voor ver-
schillende ideeën, voor verschillende 
overtuigingen, voor verschillende gelo-
ven. Maar er is een grens. En die ligt 
daar waar kinderen geleerd wordt om 
andere mensen (of zichzelf!) te beschou-
wen als minderwaardig. Dat gebeurt in 
Zuid-Afrika. En ik ben bang dat dat ook 
gebeurt in veel Nederlandse scholen. 

Het feit dat de kerk haar godsdienston-
derwijs niet wil laten geven door een 
openlijk levende homo is daar een 
symptoom van. Dat symptoom kan be-
streden worden. Maar belangrijker 
vind ik bestrijding van de zaak zelf: dis-
kriminatie als lesstof. 
Het zou de ABOP sieren wanneer zij zich 
niet zou beperken tot symptoom-bestrij-
ding. Er ligt nu een voorstel om subsi-
dies te laten intrekken bij diskriminatie 
van leraren. Er zou ook een voorstel 
moeten komen om subsidies in te trek-
ken, indien blijkt dat kinderen geleerd 
wordt hoe ze anderen en zichzelf moe-
ten diskrimineren. En subsidie-intrek-
king zou nog maar een eerste stap zijn: 
Op den duur valt aan een wettelijk ver-
bod te denken. 

Kees Waaldijk 
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als wapen tegen diskriminatie 
mensen als Jacques daardoor ontsla-
gen worden, dan zijn er wel indirekte 
slachtoffers. En daarom is het toelaat-
baar de vrijheid van de kerk hier een 
beetje te beperken. 
De overheid (landelijk of gemeentelijk) 
kan verschillende dingen doen. Een al-
gemeen verbod is één alternatief. Een 
verklaring waarin het ontslag wordt be-
treurd een ander. Het eerste lijkt een te 
zwaar middel, het tweede te licht. Er 
zijn immers twee groepen belangheb-
benden bij betrokken. Beider vrijheids-
rechten zijn in het geding. Daarom lijkt 
het kompromis, dat vandaag gepresen-
teerd wordt, een goed kompromis (ik 
zou bijna zeggen: een humanistisch 
kompromis): Wanneer een kerk een zo-
danig geloof wil uitdragen, dat daar-
voor homo's moeten worden geweigerd, 
dan mag dat, maar ze krijgt er geen 
subsidie voor. Dan moeten ze het zelf 
maar betalen. Wanneer ze toch subsi-
die wil hebben, dan zal de kerk zich van 
homo-diskriminatie moeten onthou-
den. Zo blijft er iets over van de vrijheid 
van de kerk om haar geloof te laten uit-
dragen door personen die recht in de 
leer zijn. En zo blijft er iets over van de 
vrijheid van homoseksuelen om zonder 
ontslag-risiko te leven zoals zij willen. 
En daartussen staat dan de overheid 
met de geldbuidel, die de konflikten in 
goede banen tracht te leiden. 
Dat was mijn vierde reaktie. 
Het is echter nog steeds te vroeg om met 
denken op te houden. Er is namelijk 
meer aan de hand. 
Vandaar mijn vijfde en laatste reaktie. 
Er blijkt op scholen (zelfs gemeentelijke 
scholen) godsdienstonderwijs gegeven 
te worden dat ongeloofwaardig zou 
worden, wanneer een homo voor de 
klas zou staan. Wat is dat dan voor on-
derwijs? Het lijkt de bedoeling van de 
kerk om in dat onderwijs te verkondigen 
dat homoseksualiteit slecht is, dat je 
het eventueel nog wel mag zijn, als je 
het maar niet „doet". Dat wordt de leer-
lingen als waarheid, of althans als mo-
raal, voorgehouden. Kan dat zomaar? 
Een vergelijking: Wanneer een gods-
dienstleraar (met een Zuid-Afrikaanse 
achtergrond) zijn kinderen zou vertellen 
dat het hebben van een gekleurde huid 
geen schande is, maar dat negers niet 
toegelaten moeten worden tot biosko-
pen, parken en bussen voor blanken, 
dan zou de verontwaardiging in Neder-
land vrij algemeen zijn. En terecht. 
Waarom zouden we over heteroseksis-
tisch onderwijs minder verontwaardigd 
zijn, dan over racistisch onderwijs? 
Dáár ligt volgens mij het centrale pro-
bleem. Dat speelt natuurlijk ook bij de 
vraag of de Centrum Partij verboden 
moet worden, en bij de vraag of de 
Evangelische Omroep niet gestopt 
moet worden. Ook daar spelen vrij-
heidsrechten: de vrijheid van menings-
uiting, de partijvrijheid. Ik doe daar nu 
geen uitspraken over. 
In het onderwijs ligt het probleem dui-
delijker dan in de politiek of de omroep. 
Hier gaat het om kinderen. Hen wordt 
veelal geleerd om te geloven wat ze ho-
ren. En bij godsdienstonderwijs gaat 
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In de studentenflat woonde een beheerder die 
meende ons af en toe te moeten benaderen. Als je 
om een uur of drie in de middag nog in je bed lag 
dan kwam hij langs, bonsde op je deur en riep: „lié 
Oblomow! Wakker wordenr Als je hem niet direkt 
antwoordde, stommelde hij bij je naar binnen en 

kontroleerch 
nare dingen 
ineens het 

Ik wist nie 
onmidde11ij1 
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)f je nog wel leefde; hij had te vaak 
ieegemaakt met studenten die soms 
'en niet meer aankonden. 

Ik kocht het boek, las het en bleef in bed 
- om het nog een keer te lezen. 
Als er één boek werkte als een spiegel 
dan was het Oblomow wel, want wat de 
auteur Gontsjarow over hem schreef 
was zo ongelooflijk herkenbaar dat je 
konstant bleef schuddebuiken van het 
lachen. 
Op aanraden van de beheerder las ie-
dereen in de flat Oblomow, en ik weet 
zeker dat er toen, vijftien jaar terug, een 
enorme Oblomow-mode was, zoals er 
ook een Van het Reve-kultus bestond. 
(Met name omtrent diens boek „De 
Avonden" dat we bijna uit ons hoofd 
kenden.) 
Oblomow - we wisten precies waarom 
hij lui was, waarom hij niet meer aan 
het leven wenste deel te nemen en het 
liefst op zijn sofa placht te liggen; we 
herkenden in de lieve Ilja Iljits een ar-
chetype dat steeds in de literatuur te-
rugkeerde: bleef De Ellendige Nietsnut 
van Remco Campert ook niet liever in 
bed, en schreef John Lennon van de 
Beatles niet een tekst met de regels: 
„Please don't wake me, no don't shake 
me, leave me where I am, I'm only 
sleeping", en liet Godfried Bomans zijn 
helden Thomas Robert Spoon en Bill 
Clifford niet bij voorkeur horizontaal op 
de sofa mijmeren? Het klinkt misschien 
eigenaardig, maar het bed als plek om 
te slapen en te rusten speelt in de litera-
tuur een grotere rol dan algemeen 
wordt aangenomen. 
Oblomow was voor ons de decadent, 
zoals we die zelf graag wilden zijn; zijn 
ennui, de zorgeloze verveling omdat al-
les hem te min is, had ons ook te pakken 
- het leek ons beter in bed te blijven dan 
ons te konformeren aan de burgerlijke 
konventies. Oblomow verschafte ons 
een ekskuus om onze roes uit te slapen. 

Waar gaat het boek Oblomow over? 
Het verhaal is simpel: Oblomow doet 
het liefste niets. Hij heeft een boezem-
vriend, Stolz, die precies zijn tegendeel 
is. Stolz probeert Oblomow voortdurend 
leven in te blazen. Dat lijkt te luk-
ken . . . Zachar is de bediende van 
Oblomow; hij heeft alles voor zijn mees-
ter over. Hij ziet diens fouten, probeert 
er ook iets tegen te doen, maar blijft 
toch de knecht. 
Oblomow redt het niet. Hij gaat ten 
onder. 

Op de laatste bladzijden van het boek 
wordt de schrijver geïntroduceerd. Hij 
ontmoet Stolz. De schrijver en Stolz ko-
men langs een kerk waar de dienst net 
is afgelopen. De mensen stromen de 
straat op, de bedelaars het eerst. Dan 
vraagt de schrijver: „Ik zou wel eens 
willen weten, waar al die bedelaars 
toch vandaan komen." Het blijkt dat de 
schrijver eigenlijk wil weten „hoe je be-
delaar wordt, hoe je tot zoiets vervalt. 
Komt het plotseling of gaat het geleide-
lijk?" Het antwoord geeft Stolz twee 
bladzijden verder: „De oorzaak . . .? 
Ach, Oblomowisme . . ." 

Ik heb laatst het boek weer eens her-
lezen. 
Het genoegen was nu groter dan toen. 
Niet alleen heb ik nu de leeftijd van 
Oblomow, ik zie er ook meer uit zoals hij 
is beschreven: dik, vadsig, log. Het had  

aan herkenbaarheid gewonnen, en ik 
meen, dat ik eigenlijk pas de laatste tijd 
ben gaan beseffen waar het in het boek 
om gaat. 
De film „Enkele dagen uit het leven van 
Oblomow", die - ik schrijf het maar met-
een, een meesterwerk is - blijkt een iets 
andere opvatting over het Oblomowis-
me te vertonen dan ik had ontwikkeld, 
maar misschien is de mening van regis-
seur Michailkow (ik weet niet of ik zijn 
naam goed schrijf) wel interessanter. 
Is Oblomow de decadent die ik vroeger 
in hem zag? 
Nee. 
Het gaat veeleer over iemand die niet 
goed meer weet hoe hij moet leven; 
iemand die geen zin meer heeft omdat 
het geen zin heeft. Oblomow is nu voor 
mij iemand die zichzelf voortdurend 
rekenschap gaf van zijn bestaan en tot 
de konklusie kwam dat het leven nutte-
loos is wanneer je pretenties niet over-
eenstemmen met de werkelijke gang 
van zaken. Oblomow kan onmogelijk 
verkroppen dat z'n arbeid zinloos is. 
Daarbij voelt hij duidelijk dat het oplos-
sen van problemen nieuwe problemen 
schept. Hij zou graag willen dat er van 
buitenaf aan zijn leven zin zou worden 
gegeven, want hij merkt dat hij niet in 
staat is om er zelf iets aan te doen. 

„Weet je, Andrei," zegt Oblomow tegen 
Stolz, „er is in mijn leven nooit enig vuur 
geweest, geen heilzaam en geen ver-
nietigend. Het heeft nooit op een mor-
gen geleken, waarin de kleuren in 
glans en gloed toenemen, naarmate hij 
in de dag overgaat, zoals dat bij ande-
ren gebeurt, een warme dag waarin al-
les leeft en beweegt in het heldere licht, 
tot het langzaamaan weer verbleekt en 
wegdooft in het natuurlijk vallen van de 
avond. Nee, mijn leven is begonnen met 
uit te doven. Het is vreemd, maar het is 
zo! Van het eerste ogenblik af, dat ik me 
van mezelf bewust werd, voelde ik, hoe 
ik al wegdoof de. Ik bluste uit, terwijl ik 
over mijn papieren gebogen zat op het 
ministerie, terwijl ik in boeken over de 
waarheid las, waarmee ik in mijn leven 
niets wist aan te vangen, in het gezel-
schap van mijn kennissen, terwijl ik 
naar hun diskussies en lasterpraat luis-
terde, hun grappen en hun koud, boos-
aardig gezwets, terwijl ik vriendschap-
pen gadesloeg, die door ontmoetingen 
zonder doel en genegenheid in stand 
werden gehouden (. . .). Of ik heb het 
leven niet begrepen, of het heeft werke-
lijk geen waarde. Iets beters heb ik ner-
gens ontdekt of gezien en niemand 
heeft het me ooit kunnen tonen." 
Oblomow beseft dat hij zijn eigen be-
staan moet vormgeven, maar waarom 
iets vormgeven dat geen doel heeft? 
Steeds weer neemt hij zich voor iets te 
gaan doen, hij maakt plannen om zijn 
landgoed te redden, om te verhuizen, 
om de schouwburg te bezoeken, kortom: 
om zijn leven zin te geven, maar het lukt 
hem niet. „Doe zoals de anderen," zegt 
zijn trouwe knecht Zachar. Dat valt nu 
precies in het verkeerde keelgat van 
Oblomow: „Wat is een ander," ging 
Oblomow voort, „Een ander is iemand, 
die zijn eigen schoenen poetst, zichzelf 
aankleedt en ook al ziet hij er soms als 
een heer uit, dan is hij dat nog niet. Hij 
weet niet eens wat het is: personeel te 

ie Oblomow was, maar begreep 
lat het een luiaard moest zijn. 
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Film bijna net zo goed als het boek 

hebben. ( . . .) Een ander werkt, sjouwt 
en slooft zonder ophouden. Als hij niet 
werkt, heeft hij niets te eten. Een ander 
buigt als een knipmes, vraagt, verne-
dert zich . . . Doe ik dat? Ben ik als een 
ander? Maak ik me druk? Werk ik? Eet 
ik weinig? Zie ik er uitgemergeld en 
meelijwekkend uit? Ontbreekt het me 
soms aan iets? Nog nooit in mijn leven 
heb ik zelf een kous aangetrokken, God 
zij dank. Maak ik me ooit ergens zorgen 
over? Waarom zou ik? Heb jij, Zachar, 
mij niet al sinds mijn kinderjaren op 
mijn wenken bediend? Jij kunt dit alle-
maal weten, je hebt zelf gezien, hoe ik 
altijd met zorgen omringd ben geweest, 
dat ik nooit kou en honger heb geleden, 
geen gebrek ooit heb gekend, mijn 
brood nooit verdiend heb en me nooit 
met enig handwerk hebt ingelaten. Hoe 
is het in hemelsnaam in je opgekomen, 
mij met anderen te vergelijken? Ben ik 
soms ijzersterk als zij? Zou ik dat alles 
kunnen verduren? 

Het is duidelijk: het leven van de goede 
Oblomow is nutteloos en het enige dat 
hem nog kan behagen is de slaap waar-
in hij kan wegvluchten van z'n vele ang-
sten - want die kwellen hem natuurlijk 
voortdurend, evenals de kleine zorgen 
die voor hem steeds grotere proporties 
gaan aannemen. Oblomow wacht op 
het moment tot er van buitenaf iets ge-
beurt dat zijn leven weer zinvol kan ma-
ken. De komst van zijn vriend Stolz bij-
voorbeeld. Dat geschiedt dan ook, en 
zelfs meer dan dat: Oblomow raakt ver- 

liefd. Op dát moment heeft zijn leven 
zin. Z'n wilskracht keert terug. Maar ook 
de liefde eist enig eigen initiatief. Daar 
is Oblomow wel toe bereid, maar zodra 
hij merkt dat hij niet direkt sukses 
boekt, haakt hij af. Hij vervalt tot het 
. . .0blomowisme; het niet in staat zijn 

iets zin te geven van wat bij voorbaat al 
zinloos is. 

Is de slaap van Oblomow de behoefte 
aan de dood, zoals vaak is veronder-
steld? Ik meen van niet. Oblomow wil 
niet dood, hij heeft alleen de dood als 
onvermijdelijk einde in al zijn handelin-
gen ingekalkuleerd - het maakt alles 
zinloos, dus ook het leven. In je slaap 
ben je niets - en dát is wat Oblomow zo 
duidelijk voelt: hij is niks, want hij bete-
kent niets; in zijn dromen leeft hij pas, 
want dan beheersen de prikkels van 
buitenaf hem, en hoeft hijzelf niets te 
doen. 
Oblomow heeft geen wil; daarom wil hij 
ook niet dood. 

In de film, die terecht overal is bejubeld 
en die u zeker móét zien al is het maar 
om de werkelijk fantastische rol van 
hoofdrolspeler Tabakov, vraagt de re-
gisseur zich af waarom Oblomow 
slaapt. Er wordt een verband gelegd 
met Oblomows moeder; Freudianen 
zouden spreken van een „moederbin-
ding". De armen van Morpheus, God 
van de slaap, zouden eigenlijk de ar-
men van zijn moeder zijn. Oblomow zou 
op haar verliefd wezen; in zijn dromen  

heeft hij kontakt met haar en daarom 
verlangt hij steeds naar die gemoeds-
toestand. Het is een visie die ik op z'n 
minst interessant vind. Het zou de ge-
hechtheid van Oblomow voor zijn 
knecht verklaren, die hem ten slotte ook 
bemoedert tot in het absurde. En het-
zelfde motief zou gelden voor zijn vriend 
Stolz die, net als zijn mamoeska, alle 
beslissingen voor hem neemt. Maar, 
nogmaals, ik geloof het niet. 
Wie, net als ik, lui is, begrijpt waarom 
Oblomow veel en vaak slaapt: het is 
zonder meer een verrukkelijke toe-
stand: een roes, een goedkope drug, 
een aangename sensatie op z'n minst. 
Zelden kom je iemand tegen die zegt: Ik 
haat de slaap. Ik weet dat de auteur 
Gontsjarow een leven á la Oblomow 
leidde. Hij kwam maar niet tot werken; 
hij deed maar niets nuttigs. Luieren, 
een beetje nietsdoen, lanterfanten vond 
hij prettig, en iedere keer weer voelde 
hij zich schuldig om het feit dat hij niets 
gedaan had. 
Ik herken dit zeer! 
Gontsjarow schreef een klein oeuvre 
waarvan Oblomow een juweel is. Uit-
gever Van Oorschot, bij wie een prach-
tige vertaling is verschenen van Wils 
Huisman, schrijft in de flap van het 
boek: „Oblomow is onsterfelijk, omdat 
de mens eeuwig Oblomow in zich zal 
meedragen." 
Dat is waar. Oblomow is uitermate 
triest; hem wil niks lukken omdat hij 
niks wil; hij beseft niet dat je alleen iets 
bent als je iets doet. Gontsjarow kwam 
daar net op tijd achter. Hij werd 
schrijver. 

In de krant - bijvoorbeeld in „Het Vrije 
Volk" van 12 juli, maakt men melding 
van „Oblomowisme" dat men een „rage 
van luiheid" noemt. 
Is er een rage in luiheid? 
Ik weet het niet - ik zou het niet echt een 
slechte ontwikkeling vinden. Wel is er 
weer die Oblomow-mode. In Amster-
dam heet er bijvoorbeeld een café Oblo-
mow. Onnodig te zeggen dat dit café-
restaurant op een aandoenlijke manier 
een trend wil setten. De bezoekers zijn 
van een vertederend jeugdig allooi; ze 
zouden er goed aan doen om zich aan 
Oblomow te spiegelen en naar bed te 
gaan, dan om zo laat nog in het café 
rond te hangen. 

Tot slot nog iets over de film. 
De regisseur heeft enkele schitterende 
beelden gemaakt van het Russische 
landschap. In een krant las ik, dat je de 
ochtenddauw bijna kon ruiken - en dit 
is waar. 
't Vreemde is aan deze film, dat hij bijna 
net zo goed is als het boek. Bijna net zo 
goed - het boek blijf ik ietsje mooier 
vinden. Maar het één versterkt hier dui-
delijk het ander: de film zien en het boek 
lezen geeft aan beide een extra dimen-
sie. De rol van Zachar, gespeeld door de 
acteur 1. Popov, is werkelijk magnifiek, 
en, zoals ook al door anderen geschre-
ven, Tabakov verdient voor zijn spel 
een Oscar: hij is Oblomow. 
Na zo'n film en zo'n boek heb je weer zin 
in het leven, en zin om te slapen. 

Theodor Holman 
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ABE SOLONON, HUMANIST 
IN INDIA, HEEFT LIEVER 
STEUN DAN MOOIE WOORDEN 
„Als de mensen eens wisten hoe konkréét humanisme in India is!" Abe 
Solomon zegt het geladen, want hij weet hoe weinig daarover hier in 
Nederland bekend is. „In het westen houden humanisten zich natuurlijk 
ook met belangrijke zaken bezig: Alleen is het in onze ogen zo abstrakt, zo 
theoretisch. Bij ons gaat het elke dag weer om de grondbeginselen, die op 
straat onder de voet gelopen worden." 

Van de zomer zag ik in Brussel Abe Solo-
mon terug, tweeëneenhalf jaar nadat ik 
hem in Bombay als een vrijwel gedesil-
lusioneerd man had leren kennen. Na 
16 europese jaren in dienst van de inter-
nationale vakbeweging was hij met 
pensioen naar India teruggegaan. 
De thuiskomst was een drama gewor-
den. Het grootste deel van zijn bezittin-
gen ging verloren door diefstal en 
chaos bij verhuizers en douane. In de 
stad waar hij was opgegroeid, was het 
opnieuw onrustig. Rellen, stakingen. 
Een miljoenenstad in problemen met 
elementaire zaken als watervoor-
ziening en aanvoer van verse groenten. 
Hij had ervan gedroomd weer veel tijd 
te kunnen besteden aan de humanisti-
sche beweging, zowel in India als inter-
nationaal. Zelf had hij zoveel te danken 
gehad aan de ideeën van Robert Inger-
soll, Bertrand Russell, Charles Brad-
laugh en al die anderen waarmee zijn 
oom, die hem opvoedde, hem in aanra-
king bracht. Want ook dat moet in India 
tot de koloniale erfenis gerekend 
worden. 
Nog steeds heeft India, vindt Solomon, 
deze verlichte ideeën hard nodig in het 
leven van alledag. Iedereen schreeuwt 
om vrijheid en is tegen onderdrukking, 
slechts weinigen zien wat daarvoor de 
voorwaarde is: vrijheid van geweten, 
de gelijkwaardigheid van niet-gelovi-
gen en verdraagzaamheid tegenover 
andersdenkenden. De simpele gedach-
te, dat er ethiek en moraliteit kan be-
staan buiten de verschillende gods-
dienstige tradities die in India zo rijke-
lijk aanwezig zijn; dat moet nog volle-
dig bevochten worden. Overal, elke 
dag. 
Toen de tegenslagen enigszins ver-
werkt waren, heeft Abe Solomon, in 
plaats van op zijn lauweren te gaan rus-
ten, zich weer in de strijd geworpen. 
Vooral na de dood van de grote huma-
nistische voorman prof. A. B. Shah (zie 
Rekenschap, mrt. '82) vorig jaar, is Solo-
mon zich weer gaan inzetten voor de 
National Secular Society, wetend dat 
deze zwakke organisatie anders waar-
schijnlijk geheel zou wegvallen. Zoals 
de voorzitter van een HV-gemeenschap 
in Staphorst zich dertig jaar geleden ge-
voeld zou hebben, ijverde Shah nota be-
ne als ongodsdienstige, voor de gelijk-
berechtiging van de moslims, India's 
grootste sociaal zwaar achtergestelde 

Abe Solomon: bezield 

minderheid. Zijn pleidooien voor gelijk-
waardigheid en verdraagzaamheid 
maakten diepe indruk op zijn studenten 
aan de Universiteit van Poona en de 
lezers van de vele publikaties van de 
National Secular Society. 
Inmiddels net in de zeventig, heeft Solo-
mon de fakkel overgenomen. Een kleine 
gestalte, broos van gezondheid, maar 
bezield van het idee dat duurzame be-
vrijding van mensen op sociaal en poli-
tiek terrein alleen maar het gevolg kan 
zijn van geestelijke vrijmaking. 
Nog steeds zijn er te weinig jongeren om 
zijn taak straks over te nemen. Hij praat 
zacht en met spijt over de toekomst in 
zijn land. „Jullie weten wat er aan de 
hand is, het staat allemaal breeduit in  

de kranten. En jullie zouden kunnen we-
ten wat voor humanisten het juiste ant-
woord is. De nood is zó voelbaar. Wij 
hebben hard hulp nodig van mensen 
die begrijpen waar het op aan komt. 
Ons werk moet bekender worden. Ik 
weet hoeveel geld er hier wordt gege-
ven aan ontwikkelingssamenwerking. 
Ik weet ook dat wat er bij ons gebeurt, 
waarover wij schrijven en wat wij on-
dernemen, niet zo spektakulair is in 
veel westerse ogen. Maar wij zouden zo 
geholpen zijn met steunabonnementen 
en steunlidmaatschappen, waardoor 
ons werk voortgezet kan worden." 
Natuurlijk, zegt Solomon, draait veel 
om geld. Nog één keer zal hij zijn stok-
paardje berijden op zijn reis door Euro-
pa en straks op de bestuursvergadering 
van de International Humanist and 
Ethical Union (IHEU) in New York. „Wij 
moeten de mensen zover krijgen dat ze 
zich opgeven als lid-voor-het-leven. Bij 
onze Indian Secular Society, of bij de 
IHEU. De rente van de basisfondsen die 
met dit geld gevormd worden maken 
het mogelijk dat onze organisaties ook 
op langere termijn overleven. Die voor-
uitziende blik is nodig, juist in deze tij-
den van krisis. Anders kunnen we het 
bijltje er beter meteen bij neergooien." 
Al die kongressen en publieke verkla-
ringen van de westerse humanistische 
organisaties zijn natuurlijk prachtig, 
maar met mijn achtergrond ben ik meer 
geïnteresseerd in humanisme aan de 
basis: konkrete steun en voorlichting 
aan mensen die in onwetendheid 
leven." 
„Gelukkig hebben we nu het laatste 
boek van Shah kunnen uitgeven, het 
beroemde essay van Russell „Waarom 
ik geen christen ben", ons maandblad 
The Secularist en hier en daar wat on-
dersteuning aan studenten. Het blijft 
voor mij de belangrijkste weg naar 
werkelijke bevrijding in deze sombere 
tijd voor India." 

Casper Vogel 

Een abonnement op The Secularist ko 
jaarlijks slechts $ 3,-. Lidmaatschc 
$ 5.- en voor het leven $ 75,-. Adre 
Indian Secular Society 850/8A Shivcr 
nagar, Pune 411, 004 India. 

	Na 

In de vorige „Humanist" stond een arti-
kel over de humanistische uitvaartbe-
geleiding. Helaas bleken twee tele-
foonnummers foutief vermeld. 
Als u kontakt wilt opnemen met de 
werkgroep voor humanistische uit-
vaartbegeleiding in Groningen is dit 
het juiste telefoonnummer: 05940-2738. 
Voor de regio Noord-Holland geldt het 
telefoonnummer: 030-318145. 
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Dit was reden voor het Nationaal Reva-
lidatie Fonds om een boekje te publice-
ren waarin, naast veel praktische infor-
matie, men duidelijk vast kan leggen 
wat men wenst dat er gebeurt in het 
geval van overlijden. 
De eerste oplage van het boekje „Dood-
gewoon, geen misverstanden rondom 
uw laatste wil" was in een ommezien 
uitverkocht. Onlangs is het herdrukt en 
voor (minimaal) een tientje verkrijg-
baar. 
Het boekje geeft praktische informatie 
over zaken als het testament, de sociale 
uitkeringen, het codicil, voogdijschap, 
pensioen, etc. met tal van nuttige ad-
ressen. Daarnaast kunt u in het boekje 
zelf precies vastleggen waar en op wel-
ke wijze u begraven of gekremeerd wilt 
worden, hoe uw financiën geregeld 
moeten worden en andere taken waar-
aan uw nabestaanden zich bij uw over-
lijden zullen moeten wijden. Er staan 
steeds een aantal keuzemogelijkheden 
vermeld en u hoeft dus enkel uw keuze 
aan te strepen. Kortom, een zeer nuttig 

boekje waarmee u in veel gevallen uw 
nabestaanden een laatste goede dienst 
kunt bewijzen.(HvH) 

„Doodgewoon, geen misverstanden 
rondom uw laatste wil" is te bestellen 
door minimaal tien gulden over te ma-
ken op giro 953 t.n.v. NRF, Oude Gracht 
136 te Utrecht onder vermelding van 
,,Doodgewoon". U krijgt het boekje dan 
thuisgestuurd. 

Tehuis als Thuis 
Men noemt het H.M.T. wel een stukje 
menselijk gezicht in de krijgsmacht. Het 
gaat dan om zowel de ruimte buiten de 
kazernepoort waar de dienstplichtigen 
kunnen uitblazen van het militaire le-
ven, als om de sfeer. De bezoekers moe-
ten zich in het H.M.T. net zo lekker voe-
len als bij hun eigen Thuis. 
Het H.M.T. wil méér zijn dan een drank 
en voedsel verstrekkende organisatie. 

Daarin is het H.M.T. niet de enige maar 
wel een Tehuis waar niemand een be-
paalde geestelijke denkrichting wordt 
opgedrongen. 
Pas als daarin iedereen vrij is en zonder 
materiële of mentale druk mag denken 
en geloven wat men wil, is een mens in 
staat tevreden te zijn. 
Er is waarachtig in het leger genoeg om 
zwaarwichtig over te denken, te praten 
en van mening te verschillen. Voor deze 
diskussies bieden de H.M.T.'s graag 
ruimte. Het is daarom bijzonder jammer 
dat er mensen zijn, die mèt afwijzing 
van het leger ook de H.M.T.'s afwijzen. 
Door de overheid zijn de H.M.T.'s nog 
steeds onderbedeeld in vergelijking 
met de konfessionele kollega's. Net zo-
als trouwens de humanistische geeste-
lijke verzorging. Al moeten we toege-
ven dat de bezuinigingen van de laatste 
jaren ons minder drastisch hebben ge-
troffen, maar omdat de humanistische 
organisatie veel kleiner is, komen deze 
bezuinigingen wèl even hard aan. 
Daarom zitten we nog steeds met de 
handen in het haar, als het om de cen-
ten gaat. Nog steeds is het nodig dat we 
tweemaal per jaar een beroep doen op 
vrijwillige bijdragen. 
Deze maand september staat weer in 
het teken van onze aktie. Wij hopen op 
uw sympathie bij onze inspanningen 
om buiten de kazernepoort voor de jon-
ge dienstplichtigen een Tehuis als 
Thuis in stand te houden. 
Daarom voor de goede orde: onze post-
giro is 20540 en onze bankrekening 
70.70.70.651. Wij danken u bij voorbaat. 

Aangeven van laatste wil voorkomt 
problemen voor nabestaanden 
Als er iemand doodgaat, doemen er voor de nabestaanden 
vaak onverwachte problemen op. Hoe minder de overledene 
bij zijn of haar leven zelf heeft geregeld, hoe groter die proble-
men vaak zijn. Pijnlijke situaties zijn nog al eens het gevolg. 

Stichting Humanistisch Thuisfront 
Stichting Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront 

De Stichting Humanistisch Thuisfront geeft raad en hulp aan 
- vnl. dienstplichtige - militairen en exploiteert vier H.M.T.'s 
(Humanistische Militaire Tehuizen) waar mogelijkheden worden 
geboden voor een zinvolle vrije-tijdsbesteding. 

Vanwege de pensionering van de 
huidige 

Selcretaris Centraal Bureau 

zoekt de Stichting een opvolger/ster 
die in september of oktober voor 
20 uur per week deze funktie gaat uit-
oefenen. 

U gaat doen: 
Onder verantwoordelijkheid van het 

bestuur voert u een aantal van haar 
besluiten uit die voor het merendeel 
betrekking hebben op: 

• verwerven van subsidies, 
• fondswerving via kampagnes, 
• voorbereiden en begeleiden van bouw-

en onderhoudsaktiviteiten, 

• onderhouden van kontakten: intern met 
bestuursleden en tehuisleiders, extern 
met zusterorganisaties en andere hier-
voor in aanmerking komende instanties, 

• voorbereiden van bestuursvergade-
ringen. 

De werkzaamheden worden groten-
deels verricht op het Centraal Bureau in 
Zwolle. 

U heeft nodig: 
De aard van deze funktie en de be-

voegdheden die u namens het bestuur 
uitoefent vereisen een opleiding op ten-
minste middelbaar nivo. Zowel monde-
ling als schriftelijk dient u zich goed te 
kunnen uitdrukken, waarbij u de 
humanistische uitgangspunten van de 
Stichting moet kunnen uitdragen. Voor 
de taken inzake bouw en onderhoud is 

ervaring gewenst. U zult voor bezoeken 
aan het H.M.T. Seedorf, Duitsland, en het 
bijwonen van bestuursvergaderingen 
soms op onregelmatige tijden moeten 
werken. 

U krijgt: 
De honorering is in overeenstemming 

met de funktie, d.w.z. op full-time basis 
tussen f 3.500,- en f 4.000,- bruto per 
maand. 

U schrijft: 
Als u denkt de geschikte kandidaat te 

zijn en in de omgeving van Zwolle 
woont, schrijft u een sollicitatiebrief met 
levensbeschrijving naar het Centraal 
Bureau van de Stichting Humanistisch 
Thuisfront, Willemskade 19a, 
8011 AD Zwolle, t.a.v. de voorzitter de 
heer A.H. Bijl 
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Koos &Harrie 
blijven achterop 

Suïcide en 
euthanasie 

Een jaar lang hebben Koos Meinderts 
en Harrie Jekkers de achterkant van de 
„Humanist" verzorgd met hun Plato-
achtige dialogen over de zaken des le-
vens als seksualiteit, werk, humor, 
kunst, fantasie, verliefdheid, egoïsme 
en jaloezie. Het is de redaktie gebleken 
dat velen de rubriek van Koos & Harrie 
met plezier lezen. Met ingang van het 
oktobernummer zullen zij dan ook weer 
achterop de „Humanist" prijken met een 
nieuwe serie columns waarin met veel 
humor een ontnuchterende kijk op het 
leven zal worden gegeven. 
Een nieuwe serie dus voor Koos & Har-
rie in de „Humanist". Ook verder heeft 
dit schrijvende duo weinig reden tot 
klagen over sukses. Hun boekje „Tejo, 
de lotgevallen van een geëmancipeer-
de man" (waarvan in oktober 1983 een 
voorpublikatie in de „Humanist" ver-
scheen) beleefde al z'n 14de druk. Er zijn 
nu zo'n 50.000 exemplaren van ver-
kocht. Er wordt druk gewerkt aan een 
Duitse en Italiaanse vertaling van dit 
satirische werkje. Eind van dit jaar ver-
schijnt een tweede boekje, ditmaal over 
de belevenissen van een konciërge van 
een school. En van Koos Meinderts komt 
binnenkort het derde kinderboek uit. 
Hiervan zal de „Humanist" in het okto-
bernummer een voorpublikatie op-
nemen. 
Ook op muzikaal gebied timmeren Koos 

Landelijke dag voor naasten 
van geestelijk gehandicapten 
Zaterdag 6 oktober organiseert de „Hu-
manistische Werkgroep Geestelijk Ge-
handikapten" (HWGG) van het HV, in 
samenwerking met de Vrije Gedachte 
en Humanitas een tweede landelijke 
ontmoetingsdag voor familieleden van 
geestelijk gehandikapten. Ook andere 
betrokkenen (zoals vrienden, buren, 
werkers in de zwakzinnigenzorg zijn 
welkom. Onder het motto „PLAATS-MA-
KEN" zal van gedachten worden gewis-
seld over de levensbeschouwelijke as-
pekten in het bestaan van een geeste-
lijk gehandikapte en hun naasten. De 
bijeenkomst zal worden gehouden in de 
Dr. van Voorthuyzenschool, Heilegen-
bergerweg 185 te Amersfoort en begint 
om 10.00 uur. Belangstellenden kunnen 
zich vóór 20 september schriftelijk opge-
ven bij de Werkgroep t.a.v. mevrouw 
Bouman-Pot, Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht. Bij de opgave graag naam, ad-
res, aantal personen en eventuele be-
hoefte aan kinderopvang vermelden. 
De kosten bedragen f 10,- per persoon, 
inklusief lunch, konsumpties en toezen-
ding van het verslag van deze ontmoe-
tingsdag. Deelnemers ontvangen tijdig 
een programma en routebeschrijving. 
Voor meer informatie kan men telefo-
nisch kontakt opnemen met mevrouw 
Bouman-Pot, tel. 033-18963.  

en Harrie flink aan de weg. Zo schrijven 
zij samen alle teksten voor de Neder-
landse groep Klein Orkest die momen-
teel hoge ogen gooit met de tweede el-
pee „Later is al lang begonnen". Eerder 
skoorde de groep hits met 0, o Den 
Haag, Koos Werkeloos en recentelijk 
met Over de Muur, ook alle geschreven 
door het nijvere span. Overigens is Har-
rie Jekkers tevens de zanger van het 
Klein Orkest. Drukke boys dus, en van-
af oktober weer elke maand op de ach-
terkant van de „Humanist". (HvH) 
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Nog niet zo lang geleden werd moed-
willige levensbeëindiging hooguit in 
de vorm van doodstraf getolereerd, ter-
wijl het ook werd aanvaard als een -
vervelend - bijverschijnsel van oorlogs-
voering. Zelfdoding was moreel ver-
werpelijk evenals hulp bij levensbeëin-
diging, dat bovendien nog strafbaar 
was en is. Deze gangbare opvattingen 
vonden voor een groot deel hun grond in 
het christelijk geloof, dat het leven niet 
aan de mens zelf toebehoorde. 
Men huldigt deze opvattingen voor zich-
zelf en de eigen geloofsgemeenschap 
en trekt de daaruit voortvloeiende con-
sequenties. Bovendien wil men deze 
consequenties ook opleggen aan ande-
ren door handhaving, verscherping en 
strengere naleving van de wet. 
Onder andere bij humanisten staat het 
beginsel centraal dat mensen in voort-
durende redelijke en zedelijke verant-
woording over het eigen leven beschik-
ken. Gaat men er bovendien vanuit dat 
het leven eindig is, dan behoort de dood 
tot het leven en heeft de mens daarover 
dus eveneens zeggenschap, zeker voor 
zover het zijn eigen overlijden betreft. 
Overigens meent een kleine meerder-
heid van het Nederlandse volk dat eu-
thanasie mogelijk moet zijn; éénderde 
staat er neutraal tegenover en 13% is er 
per se tegen. 
Als argument tegen zelfdoding en hulp 
bij een goede manier van sterven - zo-
wel hulp met de mogelijkheid van le-
vensverkorting als het doelbewust ver-
oorzaken van het overlijden - wordt wel 
aangevoerd dat het in strijd zou zijn met 
de menselijke waardigheid. Belangrijk 
is dan te weten wat er kan worden ver-
staan onder menselijke waardigheid. 
Is het waardig verder te leven als men 
het eigen leven en misschien wel heel 
het menselijk gedoe een totaal zinloze 
zaak vindt en dit niet in een vlaag van 
zwaarmoedigheid, maar doorlopend? 
Is het waardig en menselijk om dag in 
dag uit te beleven dat het lichaam al-
weer minder funktioneert en dat eigen-
lijk niets interessant genoeg is om de 
aandacht van dit lichamelijke af te kun-
nen leiden? Lijden is uit het menselijk 
bestaan niet weg te denken, maar er 
moet wel uitzicht zijn. Uitzichtloos lij-
den is zinloos en de mens onwaardig. 
Dat dan het verlangen ontstaat het le-
ven te beëindigen is begrijpelijk en te 
rechtvaardigen. 
Misbruik en wantoestanden moeten 
worden voorkomen. Dit echter zonder 
het principe te ontkrachten, dat voor de 
wet ieder het recht dient te hebben over 
eigen leven - en dus ook sterven - te 
beschikken. Zo goed als ieder het recht 
heeft op grond van geloofs- of levens-
overtuiging af te zien van een mogelijk-
heid, die voor iedereen wettelijk gega-
randeerd zou behoren te zijn: eutha-
nasie. 

Chiel Verduijn 

Uit: Nieuwe Noordhollandse Courant 
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les Spetter: fe moet het kwade 00 zien voor te blijven 

Amerikaanse humanist 
was even in Nederland 
Ik kan me zijn lijzige Nederlands met het zware Amerikaans aksent nog 
wel herinneren van de HV_Zondagochtendkwartiertjes vroeger op de 
radio. En ook nog wel artikelen van hem in de „Humanist” en in „Reken-
schap", allemaal heel hooggestemd tot wat prekerig toe. Matthew fes 
Spetter is nu één van de leidende humanisten in de Verenigde Staten. 
Vorige maand was hij een  paar dagen op bezoek in Nederland. Ik zocht 
hem op in het Apollohotel in Amsterdam en trof een heel sympathieke en 

was bereid in zijn inderdaad lijzig, maar vitale oud-Hagenaar van 64. Hij 
nog steeds vloeiend Nederlands over van alles te praten - zelfs over zijn 
ervaringen in de oorlog. 

„VAN GOD HEB IK NOOIT VEEL LAST GEM 

Matthew fes Spetter: geboren in Den 
Haag 1920 - tijdens de oorlog in het ver-
zet - in 1943 verraden, ter dood veroor-
deeld - Auschwitz, Buchenwald - 1945 
in het Amerikaanse leger - getuige bij 
de processen van Neurenberg - in Ne-
derland studie sociale psychologie af-
gemaakt - redakteur buitenland van 
Vrij Nederland en Het Vrije Volk -
plaatsvervangend hoofdredakteur Ra-
dio Nieuwsdienst. In 1950 emigratie  

naar de VS - leraar ethiek aan humanis-
tisch gymnasium, voorzitter Riverdale 
Society of Ethical Culture - 1960 stichter 
kliniek voor geestelijke volksgezond-
heid - lector vredesvraagstukken aan 
het katholieke Manhattan College. 

Een humanist als lector aan een katho- 
lieke universiteit? 
„Het is een speciaal instituut voor vre- 

desvraagstukken, opgericht na de pau-
selijke encycliek „Pacem in Terris". Het 
gaat er zeer liberaal toe: ze hebben me 
bijvoorbeeld nooit gevraagd, wat ik 
precies behandel. Verschillende van 
mijn studenten, waaronder nonnen en 
priesters, zijn zeer progressief en moe-
dig, aanhangers van de „Theologie van 
de Hoop". Er zijn er bij die naar Nicara-
gua en El Salvador zijn gegaan om men-
sen te leren lezen, schrijven en om gees-
telijke bijstand te verlenen. Dat is in 
deze tijd al een heel revolutionaire 
daad! Al met al voel ik me daar uitste-
kend op mijn gemak, soms meer dan 
onder humanisten. Toen ik solliciteerde 
en de direkteur hoorde dat ik humanist 
was, riep hij uit: „O god, alweer een 
Erasmus!" 

Probleem ligt bij de mens 
In al uw artikelen getuigt u van uw reli-
gieus-humanisme. Wat verstaat u daar 
precies onder? 
„Ik geloof niet aan een persoonlijke 
god, maar aan krachten - zowel op heel 
kleine als op heel grote schaal - die de 
kosmos bij elkaar houden. Einstein, die 
lid was van de Amerikaanse humanisti-
sche beweging, zei al: „Ik geloof niet, 
dat god met het universum dobbelt". Er 
zit dus samenhang en zin in het geheel. 
Overigens ben ik geen anti-theïst. Mijn 
probleem ligt niet bij god, zoals bij de 
atheïsten, maar bij de mens. Van god 
heb ik nooit veel last gehad, van de 
mensen wel." 

Het valt me op bij een humanistisch 
blad als „Free Inquiry" dat het zich 
voortdurend afzet tegen de kerken. 
„Vreselijk, ja. Daarom haalt het blad 
het nooit. Het heeft geen toekomst-
beeld. De oprichter Paul Kurtz heeft zich 
afgescheiden van de andere humanis-
ten. De Amerikaanse humanistische 
beweging is een heel kleine groep, 
waardoor alle meningsverschillen di-
rekt persoonlijk worden. Paul Kurtz is 
een echte atheïst. Ik vind het een 19e-
eeuws gevecht. We moeten ons nu met 
de toekomst van het nukleaire tijdperk 
bezighouden!" 

Is de Amerikaanse humanistische be-
weging echt zo klein? Bladen als „Free 
Inquiry" en „The Humanist" zien er 
toch vorstelijk uit! 
„Dat is zo. Maar dat komt, doordat er 
twee miljonairs achter zitten. Verder is 
het humanisme klein en erg verbrok-
keld. Je hebt de American Humanist As-
sociation, de AHA, met The Humanist 
als officieel orgaan en na 40 jaar nog 
maar 3500 leden. Er is de groep akade-
mici rond Paul Kurtz met de uitgeverij 
Prometheus Books en het blad Free In-
quiry, met een oplage van 3000. Dan 
heb je de American Ethical Union, 
waarvan ik ook lid ben met 5 á 6000 
aktieve leden en een grote invloed. De-
ze heeft gemeenschappen door het hele 
land en organiseert humanistische zon-
dagsscholen, gespreksgroepen voor 
ouden van dagen, homoseksuelen, pa- 
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cifisten, mensen met problemen, enz. 
enz. Ikzelf heb als „leader" van een ge-
meenschap het recht om mensen te 
trouwen, kinderen hun naam te geven 
en overledenen te begraven. Dit alles 
doet de AHA niet. De sociale funktie is 
erg belangrijk, omdat de kerken die ook 
hebben. Begrijpelijk in zo'n immigran-
tenland, waar mensen elkaar nodig 
hadden om zich staande te houden. Wij 
zijn relatief klein gebleven omdat we 
wel religieus zijn, maar niet aan een 
god geloven. Dat is voor veel mensen 
die op een hiernamaals hopen en 
schuldvergeving zoeken, een grote be-
lemmering om lid te worden. Wij zijn 
eigenlijk een enigszins elitaire groep 
van mensen, die met hun persoonlijk-
heidsgroei al wat verder gevorderd zijn. 
We hebben trouwens verwantschap en 
samenwerking met de Quakers en de 
Unitarians. Ik vind, dat je met vrijwel 
iedere klub in het praktische moet zien 
samen te werken. Maar ja, tussen hu-
manisten is dat moeilijk. Het zijn vaak 
van die Prinzipienreiter, die zich alleen 
maar ergens tegen kunnen afzetten. 
Verder heb je nog de Fellowship of Reli-
gious Humanists met 300 leden en Les-
ter Mondale als voorzitter, een aardige 
man. Net  als zijn broer Walter, nu kan-
didaat voor het presidentschap van de 
VS. Tot slot is er de Society of Humanis-
tic Judaism met 4000 leden. Het joodse 
houdt geen godsdienst in, het slaat ook 
niet op Israël. Het gaat hier om een etni-
sche groepering, een kulturele eenheid 
die graag apart blijft. Bij hen leeft (om 
begrijpelijke redenen die we moeten 
respekteren) sterk het gevoel dat ze het 
uiteindelijk alleen moeten klaren." 

Humanistische psychologie 
Hoe kijkt u tegen de humanistische psy-
chologie aan? 
„Dat is een klub die goed werk heeft 
gedaan. Ikzelf hoorde met onder andere 
Charlotte Biihler, Rollo May, Abraham 
Maslow tot de organiserende leden. Ze 
hebben zich nogal bezig gehouden met 
counseling (Carl Rogers), stervensbe-
geleiding, enz. Ik ben alleen bang voor 
bepaalde persoonlijkheden erin die, 
omdat het een vrij losse groep is, thera-
pie bedrijven zonder voldoende feed-
back en supervisie op zichzelf. Ik zie 
meer in therapie - ik geef zelf gezinsthe-
rapie - binnen een goede organisatie 
waar interne kontrole mogelijk is. Ver-
der zijn ze de laatste tien jaar in de ban 
geraakt van een stroming die meer naar 
binnen dan naar buiten is gericht en 
zich met mystiek en dergelijke bezig 
houdt. Dat is typisch voor Californië, 
dat helemaal vol zit met dit soort psy-
chologisch scholen." 

U geeft die gezinstherapie in het kader 
van die kliniek voor geestelijke volks-
gezondheid, die u heeft opgericht. Hoe 
is dat gegaan? 
„Toen ik als voorzitter van die humanis-
tische gemeenschap al die groepen or-
ganiseerde, kreeg ik veel aanvragen 
van mensen met huwelijksproblemen. 

Vooral begin-vijftigers. Ik kon het alle-
maal niet aan en ben in mijn avonduren 
een postdoktorale studie gezinsthera-
pie begonnen. Verder charterde ik psy-
chiaters om één uur per week mensen 
met weinig geld te helpen. Dit had een 
sneeuwbaleffekt. Op het ogenblik is het 
een staatsgekontroleerde en -gesubsi-
dieerde kliniek op non-profitbasis. Dat 
wil in Amerika wel wat zeggen, want 
iedereen is daar uit op geldverdienen. 
Het heeft me acht jaar gekost, maar in 
Amerika is zoiets toch mogelijk." 

In het verzet 
Iets heel anders nu. Wij kennen hier in 
Nederland het verschijnsel dat veel 
mensen nu pas met hun koncentra-
tiekamp-ervaringen komen. Hun kinde-
ren of kleinkinderen willen ook einde-
lijk eens weten wat er precies is ge-
beurd. Er wordt ook veel over gepubli-
ceerd. Hoe staat u ertegenover? 
„Mijn kinderen vroegen mij hetzelfde. Ik 
had er zelf al eerder wetenschappelijk 
over geschreven. Met name over de 
funktie van de solidariteit binnen het 
kamp. Maar er kwam voor mij een mo-
ment dat ik tegen mezelf zei: „Je blijft 
met deze marteling doorgaan af je 
houdt op tot de kategorie slachtoffers te 
behoren en je gaat iets voor de toekomst 
doen". En ik héb nogal wat meege-
maakt: martelingen, mijn eerste vrouw 
verloren . . . Maar ik zat anders in het 
kamp dan veel joden. Die hadden niets 
gedaan, waren onschuldig opgepakt. 
Wij hadden in het verzet gezeten en de 
Duitsers hadden - bij wijze van spreken 
natuurlijk - alle recht om ons in dat 
kamp te zetten." 

Hoe kwam u ertoe om in het verzet te 
gaan? 
„Mijn vader was sociaal-demokraat en 
had voor de oorlog al een goede kijk op 
het fundamenteel kwade van het fascis-
me en gaf dat door aan mij: het inzicht 
dat het barbaarse alle joods-christelij-
ke-humanistische waarden van het 
Westen zou vernietigen. De overwin-
ning van de musculaire vitaliteit boven 
de rede." 

Verre van heroïsch 
Waarom gingen niet meer mensen in 
het verzet? De sociaal-demokrcrtische 
partij was voor de oorlog toch ook al 
groot? 
„De meeste mensen konden niet om-
schakelen om tegen het gezag in te 
gaan, zeker niet in Den Haag waar ik 
woonde. Nederland was toch het land 
waar bordjes op het gras stonden met 
„Gelieve niet op het gras te lopen". Ik 
kan me nog herinneren, dat ik tegen 
mijn ouders zei: „Jullie moeten vóór 
donderdag weg, onderduiken, er ko-
men razzia's". Maar mijn vader was 
trots en wilde niet. En mijn moeder zei: 
„Donderdag kan niet, dan moet ik vis 
kopen." 
Wij waren jong, amateurs. We hadden 
geen flikker verstand van het gevaar, 

hoe verschrikkelijk gemeen menser 
kunnen zijn als ze martelen. 
Wij moesten onszelf een nieuwe psy 
chologie aanmeten. Je moest de sleute 
van je huis weggooien, valse 
identiteitspapieren nemen, bijna zon 
der geld leven. We hebben veel honge 
geleden, het leven in het verzet was ver 
re van heroïsch. Anderen beschouwde/ 
ons ook vaak als wildemannen, als on 
verantwoordelijke mensen die deining_ 
veroorzaakten. Wij trokken ons daa 
niet veel van aan. Immers, wij hadder 
kontakt met Londen, kregen bepaalde 
taken en hielden ons daaraan. 
De meeste mensen bleven passief. ZE 
waren bang, hadden natuurlijk ook eer 
gezin met kinderen om voor te zorgen.  
Iedereen zocht een reden om niet te hoe. 
ven. Ik weet nog dat een goede vriend 
van me (een arts) zei, toen ik hem vroeg 
om voor één nacht en relatief zonde] 
gevaar, joodse onderduikers onder te 
brengen: „Dat kun je me niet aandoen. 
Je kan het niet voor alle arme mensen ir 
de wereld opnemen en per slot van re-
kening moeten de wolven toch oolg 
eten!" Hij bedoelde het niet boosaardig, 
maar moest zichzelf een ekskuu:. 
geven. 
Eén van de lessen, die ik uit de oorloc 
heb geleerd en die ik mijn kinderen °á 
heb voorgehouden, is: je moet het kwa. 
de zien vóór te blijven. Je moet je niet in 
de rol van slachtoffer laten drukken, je 
moet altijd handelend blijven op-
treden." 

Hoe vindt u Nederland en Amsterdam 
na zoveel jaar afwezigheid? 
„Wat is Nederland toch een heerlijk 
land! Die bossen bij Epen en Valken-
burg, Jezus Christus wat mooi! Ook de 
polders: ik heb gister in de regen in de 
polder bij Roelofarendsveen gezeten, 
daar had mijn vader vroeger een boot. 
Heerlijk. Amsterdam is shabby. Het is 
natuurlijk een oppervlakkige indruk, 
maar het lijkt net alsof Amsterdam niet 
zo trots meer is." 

De allerlaatste vraag: hoe ziet hij de 
Amerikaanse verkiezingen? 
„President Reagan is een charmeur, 
een „master of symbolism". Hij is de 
vertegenwoordiger van een adolescen-
te wereld. Vroeger een afschuwelijk ac• 
teur, maar hij is een handige jongen. 
was indertijd voorzitter van de vakbond 
voor acteurs, dat wil wel wat zeggen.  
Daarbij komt dat Nancy Reagan een ko. 
ningin is, qua figuur en optreden. 
Mondale daarentegen is een geheide 
politicus. Hij heeft niets onechts, maai 
is vervelend, rechtlijnig, kan het alle•  
maal niet zo makkelijk zeggen als Rea 
gan. Joan Mondale is een schat van eer 
vrouw. Ze geeft les in kunst aan kinde 
ren, maar ze heeft geen glamour. Da 
zijn allemaal dingen, die er niet toe 
doen. Alleen: Amerika denkt daar an 
ders over. Maar toch hebben de Demo 
kraten wel een kans om te winnen. ZE 
zijn per slot van rekening de grootst( 
partij. 

Albert Nieuwlanc 

VAN DE MENSEN WEL" 
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Burgerlijke 
ongehoorzaamheid 
Hiermee betuig ik mijn instemming met 
de mening van de heer Van Hasselt in 
de „Humanist" nr. 6 die de burgerlijke 
ongehoorzaamheid in een demokratie 
afwijst omdat men „probeert zijn ver-
meend recht niet bij de rechter maar 
door geweld te verkrijgen." Juist als an-
ti-fascist vind ik de wijze waarop link-
se, progressieve, anti-fascistische enz. 
enz. kringen met de rechtsorde van de 
demokratie omspringen hoogst gevaar-
lijk: men erkent niet de verkiezingsuit-
slag en daarmee ook niet de door het 
volk gekozen Volksvertegenwoordiging 
en regering. Men wil niet toegeven dat 
de meerderheid van ons volk het niet 
met ons eens is en wil nu uit ongeduld 
met machtsmiddelen zijn wil aan de 
meerderheid opdringen. Daarmee stelt 
men de Volksvertegenwoordiging die 
de kern van onze vrijheid is buiten spel. 
Men vervangt het demokratisch overleg 
door een krachtmeting buiten de Volks-
vertegenwoordiging. Deze houding 
grenst gevaarlijk dicht aan het machts-
denken van kommunisten en fascisten. 
Burgerlijke ongehoorzaamheid onder-
mijnt het demokratisch denken, baant 
de weg voor „eigen rechter spelen", 
roept daardoor tegenmaatregelen van 
de demokratische groepen op en een 
gewapende botsing staat voor de deur. 
Men bevordert de roep om „de sterke 
man die wel even rust zal herstellen" en 
figuren als Hitler en Bouterse krijgen 
hun kans. Mensen, begin er niet aan! 

R. Slot (Axel) 

Humanistische Partij 1 
Het is duidelijk dat de Humanistische 
Partij voor het HV een vervelende kom-
plikatie betekent. Dit heeft Eric Kluis en 
Aart Verschuur ertoe gebracht, de Hu-
manistische Partij even door te lichten 
en op haar plaats te zetten: buiten het 
humanisme. En ik moet zeggen dat deze 
partij zoals ik het lees wat dit betreft 
enorm vaag is: als humanist zou ik voor 
mijn humanisme er niet mee in zee wil-
len, ik heb nu al soms moeite met de 
vaagheden van het zo duidelijke HV, 
om er één te noemen: de „patroonheili-
ge" of met minder respekt: het uithang-
bord van ons Utrechtse centrum, Eras-
mus, voor mij een duidelijke pseudo-
humanist, maar dan op hoger bedrieg-
lijk niveau dan de Humanistische 
Partij. 

Maar aan het humanisme van onze 
twee mankeert er ook nogal wat: als er 
een formule is, die lapidair het huma-
nisme uitdraagt en het de bijbel inge-
dragen heeft, dan is het: „heb je naaste 
lief gelijk jezelf" of in haar andere ver-
sies die buiten de bijbel gangbaar wa-
ren in de Griekse ethiek en die op deze 
inhoud neerkomen: „behandel de ander 
zoals je zelf behandeld wilt worden". 
De „rechtstreekse" ligatie met de bijbel 
en het hierbij behorende degraderen 
van deze ethiek van het heilige boek is 
ingegeven door het ervaren van een „re-
ligieuze sfeer" bij de Humanistische 
Partij en door dat lachertje van een in-
terpretatie: „Als we dus allemaal maar 
lief zijn voor elkaar, dan zal het met de 
geweldloosheid van de samenleving 
ook wel lukken", waarmee de grote hu-
manistische ernst van dit adagium: 
zelfrespekt en hetzelfde respekt voor de 
ander om zeep wordt gebracht. Men 
maakt zich ongerust over het humanis-
me van de Humanistische Partij, die 
nochtans in elk geval duidelijk uitgaat 
van het fundamentele principe dat in 
elke ethiek, de natuurlijk-humanisti-
sche of de religieus-bovennatuurlijke 
als richtend primair beginsel aanwezig 
moet zijn. Zelfs in die bijbel, waar het 
vóór alles om God gaat, heeft men de 
eerlijkheid van dat humanisme moeten 
opbrengen door het als tweede gebod 
toch gelijk te stellen aan het eerste van 
de godsliefde. 
Een „Gemeenschap" aanvallen omdat 
„haar belangrijkste ethisch principe" 
juist dit fundament van alle ethiek is, is 
wel verre van humanistisch. Het spijt 
mij, dit te moeten zeggen, maar het 
moet gezegd op een moment dat men 
zelf met een vertroebeld oog de ander 
bekijkt. 

Jean Goossens (Maastricht) 

Humanistische partij 2 
Het artikel „Opduikende humanisti-
sche partij is vaag en dubieus" heeft 
ons op twee punten geschokt: - door de 
manier van journalistiek-bedrijven, 
- door de visie op humanisme die eruit 
spreekt. Op diverse plaatsen leggen de 
schrijvers een nadrukkelijk verband 
met de Centrumpartij. Argumenten 
daarvoor zijn kleur, vignet, oproep aan 
Nederlanders om in beweging te komen 
tegen werkloosheid, en inspelen op ak-
tuele problemen om naamsbekendheid 
te krijgen (dit laatste doet overigens 
iedere partij). In het artikel wordt zo een 
zware verdachtmaking totaal niet 
waargemaakt. Geen manier van jour- 

nalistiek-bedrijven, zeker niet in een 
humanistisch blad! 
Het humanistische van de humanisti-
sche partij wordt in het artikel sterk in 
twijfel getrokken. „Behandel anderen 
zoals je zelf behandeld wilt worden" 
wordt bijv. als het belangrijkste ethi-
sche principe weergegeven. Het wordt 
afgedaan met: „lijkt rechtstreeks uit de 
bijbel te komen". Reden om het niet-
humanistisch te noemen? Ons lijkt 
geen humanisme denkbaar dat niet een 
of andere variant van de geciteerde re-
gel als een kernpunt heeft. Als punten 
worden bijv. genoemd: „de aarde men-
selijk maken", „solidaire, geweldloze 
wereld". Zou daar voor HV-ers niet iets 
ronduit humanistisch in te herkennen 
vallen? Zou soms alleen iemand zich 
humanist mogen noemen die bekende 
HV-termen gebruikt? 
Overigens vinden ook wij vaagheid bij 
een politieke partij een riskante zaak. 
Deze reaktie heeft ook zeker niet de be-
doeling een lans te breken voor de hu-
manistische partij. 
Het is goed om doelstellingen en metho-
des van een politieke partij te bekijken 
met levensbeschouwelijk oog. Het is 
welhaast vanzelfsprekend dat we in hu-
manistische kring nog eens extra be-
nieuwd zijn naar wat een partij voor-
staat, die zich ook humanistisch noemt. 
Maar we hopen dat we plaatsing van dit 
artikel als een vergissing moeten be-
schouwen. Namens de beweging van 
kritische humanisten, 

Zier Baak (Utrecht) 

Humanistische partij 3 
Met een gevoel van teleurstelling heb ik 
het artikel gelezen van De KluisNer-
schuur, dat de Humanistische Partij Ne-
derland in wording afschildert als vaag 
en dubieus. (Humanist van juli/augus-
tus '84). 
Er lijkt mij sprake van blindheid veroor-
zaakt door het te lang staren naar het 
ene ware Humanistische Verbond. De 
aangedragen informatie over het 
nieuwe initiatief om de wereld mense-
lijker te maken laat objektief bezien vol-
gens mij geen ruimte voor de konklu-
sies die worden aangedragen. De woor-
den „vaag en dubieus, religieus tintje" 
maken eerder de indruk dat het produk-
ten van onwil zijn, opgeroepen door de 
wrevel dat een andere groepering zich 
van dezelfde naam wil bedienen. 
In plaats van te proberen mensen met 
goede bedoelingen en een mogelijk niet 
optimaal uitgewerkt programma de 
voet dwars te zetten, zou het mijns in-
ziens juister zijn te bezien of een vorm 
van samenwerking of laten delen in de 
ervaring van het Verbond mogelijk is. 
In het algemeen verdient alles wat 
streeft naar een betere wereld steun, 
lijkt mij. Ik zou niet weten wat er fout is 
aan de stelling: behandel anderen zo-
als je zelf behandeld wilt worden. Ook 
niet als die woorden de schrijvers doen 
denken aan het bijbelse „heb je naaste 
lief gelijk jezelf" 
Mijn animo als nieuw lid van het HV 
neemt als de voorzitter inderdaad een 
protestbrief aan de kiesraad stuurt, da-
nig af. 

Franz Bonsema (Amsterdam) 
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WEEMOED, HOOP EN VERWACHTING 
Ron Klipstein is humanistisch geestelijk raadsman bij justitie. Vroeger 
was hij cabaretier (het duo Klipstein & Hammelburg) en ook nu wil hij nog 
wel eens een enkele maal achter de gitaar kruipen en een kritisch lied ten 
gehore brengen. Ron Klipstein verzorgt drie maal per jaar de radio-rubriek 
„Steunpunt-  van de AVRO. Voor het praatje dat hij in juli hield, bleek bij de 
luisteraars zeer veel belangstelling voor de tekst te bestaan. Reden voor 
de redaktie om Ron's radiopraatje (in enigszins aangepaste vorm) af te 
drukken. 

Gisteren hoorde ik op de autoradio het 
nummer „Corry on, love is coming" van 
Crosby, Stills & Nash. Het was een hit 
uit de jaren zestig en riep een gevoel 
van weemoed in mij wakker. Ik waande 
me weer op die bedompte, rokerige 
feestjes waar op die meeslepende klan-
ken liefdes bloeiden en ten onder gin-
gen . Ik zag de gezichten weer, hoorde 
de gesprekken over hoe het nou moest 
met de wereld, over de oorsprong van 
het leven en de zin van het bestaan. 
Het was de tijd van flower power, lief 
zijn voor elkaar en samen demonstreren 
tegen de oorlog in Vietnam. Het was 
voor mij de tijd van bewustwording, 
van weinig slaap en veel vrienden. 
Vrienden die bijna allemaal uit mijn le-
ven zijn verdwenen. Sommigen ook uit 
het hunne. Een gevoel van triestheid en 
spijt bekroop mij. Spijt dat die tijd voor- 

bij is. Spijt ook over de verbroken 
liefdes en verdwenen vrienden. Spijt 
over zoveel afscheid. 

Dit schoot me gisteren allemaal te bin-
nen toen ik in m'n auto over een saaie 
snelweg raasde en die muziek uit het 
verleden hoorde. 

Maar vandaag is die spijt verdwenen. 
Het is voldoening dat ik voel. Want het 
waren mooie minuten vol weemoed, de 
muziek bracht vele herinneringen naar 
boven. Het verleden leefde weer even. 
Ik zag weer de gezichten, proefde de 
sfeer, herinnerde me gebeurtenissen. 
Daardoor realiseer ik me dat het verle-
den in mij voortleeft. 
En dat maakt afscheid, hoe hartver-
scheurend dat ook kan zijn, toch een 
beetje makkelijker. 

Mensen die uit je leven verdwijnen, om-
standigheden die veranderen. Het kan 
soms een onvoorstelbare leegte in 
iemands leven veroorzaken. Het verle-
den dood, de toekomst een gapend gat: 
een weinig hoopvol beeld. 
Maar we kunnen het ook anders bekij-
ken. Bijvoorbeeld zoals Harry Mulisch 
doet in zijn boek „De aanslag". Hij stelt 
dat het juist het verleden is dat spreekt 
en leeft. De toekomst zwijgt, is nog niet 
tot leven gekomen. Zo bekeken, staan 
we dus precies omgekeerd in het leven: 
met het gezicht naar het verleden en de 
rug naar de toekomst. 

Mensen nemen afscheid en verdwijnen 
uit elkaars leven. Maar ze komen (en nu 
voorgoed) tot leven in het verleden dat 
blijft spreken en zo de dood kan overstij-
gen. Dood betekent zo ook een verrij-
king van het verleden, dat immers 
voortleeft als een bron van inspiratie. 
En inspiratie hebben we nodig om het 
leven te veroveren op een toekomst die 
zwijgt als het graf. 
Daarom luisterde ik met weemoed, 
maar ook met hoop en verwachting 
naar Crosby, Stills & Nash met hun 
„Corry on, love is coming". 

Ron Klipstein 
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HET HV-GEBEUREN 

INTERNATIONALE 
HUMANISME WORDT 
DOORGELICHT 
Begin juli vergaderde het hoofdbestuur 
van de Internationale Humanistische 
Unie (IHEU) in New York. Daar bleek dat 
men zich zorgen maakt over de gebrek-
kige groei van de internationale huma-
nistische beweging. Alleen in Noorwe-
gen, Nederland en België is sprake van 
groei, voor de rest van de wereld over-
heerst stilstand of achteruitgang. En 
dat terwijl de aanvallen op het huma-
nisme vanuit fundamentalistische 
godsdiensten toenemen. Daarom is be-
sloten om verschillende geslaagde 
voorbeelden van humanistische aktivi-
teiten door te lichten en beschikbaar te 
maken voor andere landen. Gekozen is 
voor de Noorse en de Nederlandse hu-
manistische bewegingen en voor de 
Amerikaanse humanistische uitgeverij 
Prometheus Press. Het internationale 
humanistische kongres in Oslo in 1986 
zal gebruikt worden om het Noorse mo-
del toe te passen in andere Scandinavi-
sche landen. 

Voorts is besloten de internationale jon-
gerengroep nieuw leven in te blazen, en 
het voorzitterschap te herzien in 1986. 
Voor de internationale humanistische 
ombudsman moeten nieuwe fondsen 
worden aangeboord, en er moet meer 
aandacht besteed worden aan de ver-
volging van humanisten in landen 

Werkgroep ZVB 
De Landelijke Werkgroep „Geestelijke 
verzorging in zieken-, verpleeg- en be-
jaardenhuizen", roept leden van het HV 
op, de Dienst ZVB te Utrecht te onder-
steunen. 
De werkgroep bestaat uit leden die in 
een bepaald gebied onderzoek verrich-
ten naar de situatie en mogelijkheden 
van professionele humanistische gees-
telijke verzorging in instellingen van 
gezondheids- en bejaardenzorg en 
daarover rapportage uitbrengen. 
Zij onderhouden kontakt met de plaat-
selijke gemeenschapsbesturen voor het 
starten van akties ter verkrijging van 
HGV-formatieplaatsen. 
Wie genegen is om zo'n vertegenwoor-
diging op zich te nemen vanuit de regio 
Friesland, Groningen, Gelderland, 
Overijssel of Zeeland, kan voor nadere 
informatie kontakt opnemen met: de 
Dienst ZVB, Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht. Tel. 030-318145. 
Of: de voorzitter van de Landelijke 
Werkgroep, Ch. Dickens. Tel. 078-
160907. 

waar de scheiding van kerk en staat 
wordt aangetast. Er is een resolutie 
aangenomen waarin de behandeling 
van de Sachcrrovs wordt veroordeeld, 
een resolutie ter ondersteuning van de 
Zuidafrikaanse humanisten, en een re-
solutie waarin de VS worden verzocht 
de Unesco weer te gaan steunen. Ten-
slotte is besloten augustus 1985 in Brus-
sel een internationale konferentie over 
humanistisch vormingsonderwijs te 
houden. 

De Raad van State krijgt het druk met 
het Humanistisch Verbond: er lopen nu 
vier landelijke zaken. In de eerste 
plaats is het HV naar de rechter gestapt 
omdat de minister van Defensie na vijf 
jaar nog steeds geen beslissing wil ne-
men over de verdubbeling van het aan-
tal raadslieden in de strijdkrachten. In 
de tweede plaats gaat het HV in beroep 
tegen de beslissing van minister Brink-
man geen zendtijduitbreiding toe te 
kennen. Datzelfde gebeurt (samen met 
het IKON) tegen de beslissing HV en 
IKON te verwijzen naar Hilversum 5. En 
tenslotte is het HV het niet eens met de 
beslissing van de Kiesraad de Huma-
nistische Partij in te schrijven aange-
zien dat nu reeds verwarring blijkt op te 
leveren. 

Rob Tielman 

NV-VROUWEN 
De landelijke vrouwenwerkgroep van 
het HV heeft plannen voor het nieuwe 
seizoen ontwikkeld. Om zo effektief mo-
gelijk onze vrouwkracht te benutten 
hebben we besloten om kleine vrou-
wengroepen te starten met een projekt-
matig karakter. Deze deel-projekten 
van het landelijk projekt vrouwen-
emancipatie zullen adviezen, nota's of 
rapporten produceren die aangeboden 
zullen worden aan het hoofdbestuur. In 
het nieuwe seizoen starten we deelpro-
jekten over seksueel geweld tegen 
vrouwen en meisjes; ekonomische zelf-
standigheid en over vormingsaktivitei-
ten ten behoeve van vrouwen. Een 
groep die zich met het Humanistisch 
Perspektief bezighoudt, draait al. 

VrouWen die belangstelling hebben 
voor één of meer van deze deel-projek-
ten worden uitgenodigd hieraan deel te 
gaan nemen. Voor meer informatie: 
Margreet de Leeuw of Cristina Smith, 
emancipatiemedewerksters van het 
HV, tel: 030-318145. 

Ontmoetings- 
vierdaagse 
Uit het hele land komt een groep men-
sen bij elkaar. Ze kennen elkaar niet. Ze 
weten niet precies wat er gaat gebeu-
ren. Ze weten alleen dat ze met elkaar 
zijn begonnen aan een ontdekkingsreis 
van vier dagen in hun eigen innerlijk en 
in hun kontakten met de anderen die 
daar zijn. Zij zullen in korte tijd veel 
leren. Over de uitwerking van hun ge-
drag op anderen. Over werkelijkheid en 
fantasie. Over eigen verantwoorde-
lijkheid. Over 'delen', en hoe dat gaat. 
Ze komen de ander tegen, maar vooral 
zichzelf. Zij doen dat onder leiding van 
Annemarie den Hollander en Dian van 
de Molen. 
Annemarie: mijn werk is het helpen van 
mensen in ziels- en levenskonflikten. 
Basis is voor mij, dat de mens uniek en 
onvergelijkbaar is. Het werk is: steeds 
meer daar voor uit te komen en er je 
eigen vorm aan geven. Ik ga uit van 
intuïtie en toewijding en gebruik als 
technieken vooral bio-energetica, maar 
ook geleide fantasie en dromen. Humor 
en plezier zijn voor mij onontbeerlijk; 
ook in de diepte kan het licht zijn. 
Dian: ik geef communicatie-trainingen 
aan werkgroepen en leidinggevenden 
in het bedrijfsleven. In mijn eigen leven 
loop ik tegen grenzen aan, denkend dat 
die door anderen gesteld zijn, om dan te 
ontdekken dat ze in mezelf zitten en dat 
daar de mogelijkheden tot verandering 
liggen. 
Tijd: Vrijdagavond 2 november t/m 
maandagmiddag 5 november. Plaats: 
Ottoland, in de buurt van Gorinchem. 
Kosten: f 220,- (exklusief maaltijden). 
Aanmelden en verdere informatie: 
Hans Hartjes, telefoon 020-847414. 

Ontmoetingsgroep 
Woensdag 3 oktober om 19.30 uur is er 
in de pastoreskamer van „De Wereld", 
Gen. Foulkesweg 1, in Wageningen, 
een informatie- en kennismakings-
avond voor een ontmoetingsgroep. De 
bijeenkomsten zijn verder wekelijks 
woensdags van 19.30-22.00 uur tot en 
met 28 november. Een week-end in Ot-
terlo van 26-28 oktober maakt deel uit 
van deze serie. Voel je je soms rot en 
weet je niet hoe dat komt? In een groep 
als deze heb je gelegenheid daar kri-
tisch naar te kijken. Je hoeft geen huma-
nist te zijn om mee te doen. Er is plaats 
voor maximaal tien deelnemers. Na de 
informatie-avond besluit je definitief of 
je meedoet of niet. 
Opgave tot en met 1 oktober bij Edith 
Nagel, tel. 085-334849 of Thea de Jong, 
(studentenraadsvrouw), tel. 08370-
23344. 
Kosten voor studerenden en uitkerings-
gerechtigden: f 50,-. Voor anderen 
f 175,-. Begeleiding: Edith Nagel, hu-
manistisch raadsvrouw en Pieter Bon-
gaarts. 
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Verzorging bejaarden 
leidt soms tot geweld 
„Als iemand me vijf jaar geleden zou hebben gezegd dat er zoiets bestaat 
als ouderen-mishandeling, zou ik daar eerst niets van begrepen hebben 
en bij nader inzien misschien aan beroving denken. Maar ik zou absoluut 
nooit op het idee gekomen zijn dat bejaarden lijflijk gevaar kunnen lopen 
bij hun kinderen die hen liefdevol verzorgen." Mervyn Eastman weet 
sindsdien beter. 
Toen hij als adviseur van de Sociale Dienst van het Engelse Newham met 
dit probleem te maken kreeg is hj zelf op onderzoek uitgegaan. Nu schat hij 
dat één op de tien bejaarden die door de familie verzorgd worden risiko 
lopen. In Newham krijgt hij zelf iedere week met gemiddeld vijf gevallen 
van ouderenmishandeling te maken. Eastman komt als deskundige aan 
het woord in de BBC-dokumentaire „Eert uw vader en moeder", die op 7 
september (Ned. 2, 22.45 uur) door het Humanistisch Verbond wordt uitge-
zonden. Veel meer horen we van de betrokkenen zelf. Ze praten over hun 
eenzaamheid en hun gevoelens van schuld en wanhoop. 

Bij één van hen „knapte er iets" toen ze 
haar moeder tot drinken dwong door 
met water te gooien en te slaan. Een 
ander legt uit hoe ze kwam tot zo'n 
„wanhopige reaktie op de ondraaglijke 
druk" waaronder ze leefde. Een derde 
vrouw: „Wat ik doe is hun huwelijk 
voortzetten, ten koste van mijn leven. 
De enige vraag is nog: hoe lang houd ik 
dit vol. Dit zijn de laatste jaren van mijn 
aktieve leven. Ik heb mijn grootvader 
een beroerte zien krijgen, twee jaar ge-
leden mijn moeder hier; wanneer ben ik 
aan de beurt? En wie zorgt dan voor de 
verzorger?" 
In Engeland zijn er nu zo'n 8 miljoen 
mensen boven de 65. In tegenstelling 
tot wat de meesten denken, valt slechts 
5% van hen onder de zorg van de over-
heid. Zowel de praktische als de finan-
ciële moeilijkheden binnen het groeien-
de aantal gezinnen met bejaarde ou-
ders in huis, nemen toe. 
Maar er is ook nog een andere reden 
waarom de frustratie, die de verzorging 
van demente en vaak volledig hulpbe-
hoevende ouders soms met zich mee-
brengt, tot gewelddadigheid kan lei-
den. Veel artsen en welzijnswerkers 
zijn eenvoudigweg niet in staat het pro-
bleem te herkennen, omdat het bestaan 
ervan niet in ze opkomt of omdat ze -
bewust of onbewust - eventuele aan-
wijzingen daar niet mee in verband dur-
ven brengen. Uit angst wellicht iets on-
gehoords onder ogen te moeten zien. 
Het taboe dat in de jaren zestig van de 
kindermishandeling en in de jaren ze-
ventig van de vrouwenmishandeling 
werd afgehaald, rust nog zwaar op de 
mishandeling van ouderen. 
Bestaat ouderen-mishandeling alleen 
in het buitenland? Het bijzonder 
schaarse onderzoeksmateriaal dat 
voorhanden is, komt vooral uit Enge-
land en de VS. „Blijkbaar is de konklu-
sie gerechtvaardigd dat in Nederland 
de mishandeling van ouderen door hun 
kinderen tot nu toe buiten beschouwing 
is gebleven, óf niet of nauwelijks voor-
komt", vindt drs. Aad van Oosten, di-
rekteur van de vereniging voor maat-
schappelijke dienstverlening Humani-
tas. Van Oosten ijvert voor een onder-
zoek naar het voorkomen in Nederland  

van mishandeling, misbruik en ver-
waarlozing van ouderen, die in gezins-
verband wonen. 
„Het niveau van de voorzieningen in 
Nederland kan de vergelijking met het 
buitenland nog steeds glansrijk door-
staan", schrijft hij in zijn opzet voor zo'n 
studie, „maar toch verblijven 12% van 
de zelfstandig wonende bejaarden (65-
jarigen en ouder) in een drie- of meer-
persoonshuishouden". Misschien dat 
dit verklaart waarom er in het buiten-
land over dit onderwerp gepubliceerd 
is en in Nederland niet of nauwelijks. 
Toch is er alle aanleiding voor zo'n on-
derzoek want er wordt in Nederland 
steeds meer nagedacht over de moge-
lijkheid de verantwoordelijkheid voor 
de verzorging van ouderen meer in han-
den te leggen van de familie. Van Oos- 

Er zijn grote veranderingen op til bij de 
radio- en televisieprogramma's die 
worden verzorgd door het Humanisti-
sche Verbond. Zo gaat het kontrover-
siële televisieprogramma 'Vijf Minuten 
Bedenktijd' geheel verdwijnen en ook 
de uitzendingen op de vrijdagavond 
(één maal in de drie weken) worden ge-
stopt. Daarvoor in de plaats komt een 
geheel nieuw televisieprogramma dat 
iedere maandagavond zal worden uit-
gezonden. Onder de naam „Kwartslag" 
(inderdaad met een knipoog naar de ti-
tel „Vijf Minuten Bedenktijd") zal het HV 
dan elke week een kwartier na het 
nieuws van zeven uur zijn te zien. Het is 
de bedoeling dat in „Kwartslag" doku-
mentaire, drama en diskussie elkaar 
zullen afwisselen. 
Eenmaal in de maand krijgt het pro-
gramma een magazinevorm onder de 
naam „Kwartslag-aktueel". Dit pro-
gramma zal worden gepresenteerd 
door Bernadette van der Bijl die dus het 
nieuwe televisiegezicht van het Ver-
bond wordt. Dit maandelijkse magazi-
ne zal steeds kort tevoren in de studio  

ten vindt het op zichzelf begrijpelijk dat 
deze ideeën naar voren worden ge-
bracht, want het aantal bejaarden in 
Nederland zal in de nabije toekomst bij-
na-verdubbelen. Er zal dus iets moeten 
gebeuren, maar anders dan konfessio-
nele kringen voor ogen hebben. Daar 
wordt als vanouds weer meer de nadruk 
gelegd op de rol van het gezin. 
Van Oosten verwacht dat het onderzoek 
ons iets kan leren voor toekomstig be-
leid inzake huisvesting van bejaarden. 
Wellicht geeft het een beter zicht op de 
voorwaarden waaronder het huisves-
ten van bejaarden bij hun kinderen 
aanvaardbaar kan worden geacht. Bo-
vendien kan de studie bijdragen aan 
verbetering van de momenteel door be-
zuinigingen juist bedreigde zgn. eerste-
lijnshulpverlening (wijkverpleging, ge-
zinsverzorging, maatschappelijk werk, 
huisartsen e.d.). 
In de dokumentaire „Eert uw vader en 
moeder" is een voorbeeld te zien van 
een nieuwe vorm van hulpverlening. In 
Leeds is een projekt gestart waarin (te-
gen vergoeding) gastgezinnen regel-
matig bejaarden te logeren krijgen. 
Voor de verzorgers betekent dat een 
welkome verlichting. 

Niet alleen om het onderwerp ouderen-
mishandeling in ons land aan de orde 
te stellen, maar ook vanwege de aktua-
liteit van dit soort vragen zendt het Hu-
manistisch Verbond „Eert uw vader en 
moeder" uit. Na afloop vangt de Stich-
ting Korrelatie telefonische reakties op. 
In de daarop volgende week, op 12 sep-
tember, van 18.30-19.00 uur via Hilver-
sum 2, gaat het HV in het radioprogram-
ma 'Het voordeel van de twijfel' in op de 
reakties op de tv-uitzending en op de 
situatie in Nederland, d.m.v. gesprek-
ken met betrokkenen. 

Casper Vogel 

worden opgenomen. 
In het oktobernummer van de „Huma-
nist" zullen wij meer uitgebreid ingaan 
op deze verandering bij de HV-televisie. 

Ook bij de radioprogrammering is een 
grote verandering te melden. Net  nu het 
radioprogramma „Het voordeel van de 
Twijfel" zich goed heeft genesteld op de 
dinsdag- en woensdagnamiddag en 
een beetje vast luistervolk aan zich had 
gebonden, besloot de minister dat het 
HV moest overstappen naar de nieuwe 
zender Hilversum 5. De verbanning 
naar deze desolate uithoek van de ether 
betreurt het HV ten zeerste, maar pro-
testen zijn tot nu toe zonder resultaat 
gebleven. Het ziet er daarom naar uit 
dat per 1 oktober de HV-radio zich naar 
de beslissing van de minister zal moe-
ten schikken en er het beste van moet 
proberen te maken. 
Overigens heeft de minister besloten 
het verzoek tot uitbreiding van de zend-
tijd van het HV af te wijzen. Het Verbond 
zal tegen deze beslissing in beroep 
gaan bij de Raad van State. (HvH) 

Grote veranderingen bij HV-radio & 
televisieprogramma's op til 
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Op 28, 29 en 30 september organiseert het Humanistisch Verbond 
in het Drentse dorpje Linde een weekend onder het motto: "Wat 
bezielt dertigers?" 

Tussen je dertigste en je veertigste wordt je onherroepelijk met 
vragen gekonfronteerd. Bijvoorbeeld: Ben ik te oud om nog van 
baan te veranderen. Kan ik me nog permitteren om te gaan 
studeren. Wil ik nu definitief wel of definitief geen kinderen. Zal ik 
me wel of niet laten steriliseren. Kies ik bewust voor alleen wonen. 
Of zoek ik -ondanks een of twee scheidingen- opnieuw naar die 
ene ware Jacob (M/V) voor onder één dak? 

Als dertiger ben je inklusief de eerste rimpels en grijze haren 
statistisch gezien pas halfweg. Van de helft van je leven moet je dus 
nog iets moois en iets zinnigs zien te maken. 
Hoe doe je dat? 

Op dit weekend is het de bedoeling om met leeftijdsgenoten te 
inventariseren welke onderwerpen dertigers bezielen. En hoe je 
van eventuele vraagtekens uitroeptekens kunt maken. 
Daarbij staat de informele ontmoeting binnen een informele 
programmering centraal, waarbij volop ruimte is voor zowel 
serieuze gesprekken als voor een belangrijk hoofdstuk 
"ontspanning" in de vorm van wandelen, fietsen, sauna en sport. 
Niets moet in ieder geval. 

Het weekend is kleinschalig van opzet (maximaal 35 personen) en 
vindt plaats in een fraaie, verbouwde boerderij. 
De kosten bedragen f 70,- per persoon, inklusief maaltijden en lo-
gies. Korting is in overleg mogelijk. 
Voor informatie kan gebeld worden met Gert (076-654366) of Freek 
(070-458839), of het Humanistisch Verbond (030-318145/Hans 
Vertegaal) 

Buitencentrum Linderveld 28, 29 en 30 september 

Bon voor dertigers 
Naam 

Adres 

Postcode + woonplaats 

Telefoon 

neemt deel aan het dertigers-weekend op 28, 29 en 30 september in Buiten-
centrum Linderveld in Linde (Drente). Ik kom per auto en kan eventueel 
....mensen meenemen. Ik stel wel/geen prijs op vegetarische maaltijden. 

Bon opsturen naar Humanistisch Verbond, Postbus 114, 3500 AC Utrecht met 
gelijktijdige overmaking van het verschuldigde bedrag op giro 197930 
Humanistisch Verbond, Utrecht. Vermeld op de overschrijving 
''dertigers-weekend 

Het Humanistisch Verbond zoekt gega-
digden voor de functie van 

Humanistisch raadsman/vrouw 

in het Antoni van Leeuwenhoekzieken-
huis te Amsterdam voor ± 10 uur per 
week. 

Werkzaamheden: 
- het leveren van een bijdrage aan de 

geestelijke verzorging ten dienste van 
patienten en hun familie; 

- het meewerken aan de integratie van 
de geestelijke verzorging in het zieken-
huis. 

Gevraagd: 
- een (nagenoeg) afgeronde opleiding 

aan het Humanistisch Opleidings Insti-
tuut; 

- bereidheid tot samenwerking in team-
verband met de in het ziekenhuis werk-
zame geestelijke verzorgers; 

- ervaring als humanistisch geestelijk 
verzorger strekt tot aanbeveling. 

De humanistisch raadsman/vrouw treedt 
in dienst van de Humanistische Stichting 
Geestelijke Verzorging (H.S.G.V.). 

Honorering overeenkomstig de be-
staande richtlijnen. 

Inlichtingen worden gaarne verstrekt 
door mevr. L.H.A. Viehoff, coordinator 
van de humanistische geestelijke verzor-
ging in ziekenhuizen. Tel. 030 - 31 81 45. 

Schriftelijke sollicitaties binnen veertien 
dagen aan de voorzitter van de H.S.G.V., 
mevr. R. Blom-Mourits, Postbus 114, 3500 
AC Utrecht. 

Humanistische stichting 
voor verzorging van bejaarden 

Het Erasmus Huis is een nieuw humanistisch 
verzorgingstehuis met een kapaciteit van 70 
plaatsen in 's-Hertogenbosch-Noord. 

Het bestuur van de beherende stichting roept 
kandidaten op voor de funktie van 

Humanistisch geestelijk raadsvrouw/-man 
voor ±8 uren per week. 

Tot de taken behoort: 
- het zorgdragen voor een aanbod van geeste-

lijke begeleiding ten behoeve van de bewo-
ners; 

- het leveren van bijdragen ter bevordering van 
het leef- en werkklimaat, in samenwerking 
met direktie en staf. 

Voor deze funktie is vereist: 
- affiniteit met de problematiek van het ouder 

worden; 
- in staat zijn kontakt te onderhouden en zo 

nodig samen te werken met geestelijke ver-
zorging van christelijke instellingen; 

- het diploma van het H.O.I. 

Aanstellingsprocedure 
De selektie geschiedt in samenwerking met de 
KoOrdinatrice Geestelijke Verzorging van de 
HSHB-Amsterdam. (Mevrouw M.v.d. Schaaf), in 
overleg met het Hum. Verbond. 

Salariëring overeenkomstig de bestaande richt-
lijnen. 

Informatie over de funktie kunt U verkrijgen bij 
de direkteur van het Erasmus Huis (Dhr. G. Hen-
driks, telefoon 073 - 410035) 

Uw schriftelijke sollicitatie kunt U richten aan 
het bestuur van de stichting, postbus 3004, 5203 
DA 's-Hertogenbosch, binnen twee weken na 
verschijnen van dit blad. 
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