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HUMANISTISCH 
THUISFRONT 
HEEFT EXTRA 
HULP NODIG 
Het Humanistisch Thuisfront ziet met 
lede ogen dat het proces van vervlak-
king zich ook in de krijgsmacht mani-
festeert. Dit baart met name zorg omdat 
het zoveel jonge dienstplichtigen be-
treft. Juist in het militaire leven is een 
apatische houding tegenover de wereld 
in het algemeen en de eigen omgeving 
in het bijzonder niet wenselijk. 
Daarom acht het Humanistisch Thuis-
front het juist mi haar taak duidelijk 
manifest te zijn aan de rand van de ka-
zernepoort. Daarvoor is wel méér nodig 
dan een Humanistisch Militair Tehuis 
dat slechts een horeca-funktie vervult. 
Het mag wel duidelijk worden gezegd: 
de inzet bij de tehuisleiding en perso-
neel is aanwezig, er gebeurt al veel 
maar er zou meer moeten gebeuren. 
Maar wij kunnen niet want er is geen 
geld. 
Ook het Humanistisch Thuisfront on-
dervindt sterk de gevolgen van de eko-
nomische recessie. De overheid ver-
mindert op allerlei manieren subsidies. 
Als deze trend zich voortzet dreigen wij 
terug te vallen in een financieel dal, 
waar we juist na jaren knokken uit be-
ginnen te kruipen. 
Een niet onbelangrijk deel van onze in-
komsten bestaat uit vrijwillige bijdra-
gen. Er zijn noodzakelijke - en geldver-
slindende - verbouwingen in uitvoe-
ring. Dat moet door kunnen gaan. 
Daarom vragen wij juist nu een royale 
bijdrage. U weet dat er momenten in het 
bestaan van een organisatie zijn waar 
extra inspanning nodig is. Het Huma-
nistisch Thuisfront heeft die extra hulp 
juist nu nodig. 
De tehuisleiders, het personeel en het 
bestuur zijn u dankbaar voor uw gift. 
Ons postgiro' nummer is: 20540. 
Ons 	bankrekeningnummer 	is: 
70.70.70.651. 

HV-weekend Rotterdam 

Op 2 en 3 oktober organiseert het HV-
Rotterdam een weekend in het August 
Reitsmahuis te Hoek van Holland. 
Het is de bedoeling dat tijdens het 
weekend er ruimte is voor ontspanning, 
praten met elkaar, wandelen in de om-
geving, een bezoek aan de Stichting 
„Energie Anders", en voor een ge-
spreksthema „Doemdenken en Toe-
komstgeloof". Frank de Mink, zal het 
thema inleiden. 
U kunt zich voor het weekend opgeven 
door storting van de kosten op giro 
782275 t.n.v. mevrouw T. de Bruin, Du-
masstraat 20, 3076 HM Rotterdam. Bij de 
mededelingen op de betaalstrook s.v.p. 
aangeven of en zo ja, voor hoeveel kin-
deren oppas gewenst wordt. 
De kosten zijn: f 42.50 per persoon 
(f 37.50 voor Nivonleden). f 27.50 per 
kind tot 10 jaar. Kinderen tot 1 jaar gra-
tis. 

rekenschap 
hurmtrust inch tijdschoft voor wetenschap en kultuur 

driemaandelijks humanistisch 
tijdschrift 
In het extra dik september-
nummer (60 pagina's!): 

Mihailo Markovié (één van de voorzit-
ters van de IHEU) over ANTI-HUMANIS-
TISCHE TENDENSEN IN DE WERELD 
VAN NU / Rob Buitenweg over PLURI-
FORMITEIT IN HET HUMANISTISCH 
VERBOND / Carola Kloos over de GOD-
GELEERDE BOKKESPRONGEN van drie 
Leidse theologen, die met hun geloof de 
wetenschap willen ondergraven / Ber-
nard Phillips over ZEN EN HUMANISME 
/ Frits van Vugt over het GODSBESEF IN 
STAATSRECHTELIJK VERBAND, aan-
wezig o.a. in het raadsgebed en de rand 
van de munt / Piet Spigt over IRONIE EN 
GEZOND VERSTAND BIJ SPINOZA 

Verder: Losse notities van Henk 
Bonger en boek- en tijd-
schriftenbesprekingen door 
P. Smits en Albert Nieuw-
land. 

Bestellen: Maak f 9,- over op giro 
58.22.93 t.n.v. Stichting So-
crates te Utrecht, onder ver-
melding van „september 
'82'. 

Of beter: Word abonnee, dat is voor-
deliger (f 32,50 per jaar) én U 
ontvangt Rekenschap auto-
matisch bij U thuis, telkens 
direkt na verschijning!! 

TIJDELIJKE AANBIEDING VOOR LEZERS 
VAN „HUMANIST": Een kennisma-
kingsabonnement voor de helft van de 
prijs! 

BON 
Voor 'n voordelig introduktie-abonne-
ment op REKENSCHAP, met 50% korting 
op de eerste abonnee-termijn. 
Noteer als nieuw abonnee met ingang 
van september '82: 

Naam: 	  

Adres: 	  

Postkode: 	  

Plaats: 	  

Ik betaal voor de resterende twee num-
mers van 1982 (september en december) 
slechts f 8,10 (i.p.v. f 16,25). 

Ik wacht met betalen op de akseptgiro-
kaart, 

(handtekening) 

Deze bon opsturen-  aan: Rekenschap, 
Antwoordnr. 2181, 3500 VB Utrecht 
(postzegel mag, hoeft niet) 

Deze bon is geldig tot 1 oktober '82 

(advertentie) 

Vlot spreken 

IN HET OPENBAAR 
EN DAGELIJKS LEVEN 

is ook voor u binnen korte 
tijd te bereiken ! 

Leer ANGSTGEVOELENS 
(spreekangst, stotteren, 
blozen,verlegenheid,enz.) 
overwinnen en versterk 
uw persoonlijk optreden. 

Wees een prettig en VLOT 
SPREKER door onze unieke 
speciaalmethode ! 

BON voor GRATIS 
PROSPECTUS! 

Naam en adres : 	H U 

Sturen zonder postzegel : 
Instituut Koning,Antwoord- 
nummer 4 ,2000 VC Haarlem 

BIJEENKOMST VAN KRITISCHE HUMA-
NISTEN 
Op zondag 19 sept. van 13.00 - 17.00 uur 
is er een bijeenkomst van de kritische 
humanisten. Ieder die de uitgangs-
punten (zie de „Humanist" van 5 maart) 
onderschrijft, is van harte welkom! 
Plaats: Landelijk Humanistisch Cen-
trum, Oudkerkhof 11 in Utrecht. 

Humanist 
Redaktie en vormgeving: 
Hes van Huizen 

Humanist is een twee wekelijkse uit- 
gave van het 	stisch Verbond 
Oudkerkho 1 Utr  hk.  
Redaktieadres. 
Postbus 114, 3500 AC 	echt 
Telefoon: 030-318145. 
Abonnemeetspr" vo niet-leden 
f 25,— persaai  . . H anistisch 
Pers 
postgiro 58, Utrecht. 
Gedrukt op kringlooppapier bij 
Brouwer Offset bv, Utrecht. 
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Het boekje van Coos Huijsen is aktueel 
en in een duidelijke taal geschreven. 
Zijn analyse van wat er mis is met links 
vind ik helder. Als humanist deel ik zijn 

Bert Boelaars 

Coos Huijsen, Nog is links niet verloren, 
Unieboek BV Haarlem, 1982. 154 p. prijs 
f 19,50. 

II 

HUMANISME NOODZAKELUK 
ALS INSPIRATIEBRON IN DE 
POLITIEK 
„Juist als het ons uiteindelijk om het 
menselijk geluk gaat, dienen we te be-
seffen dat geluk zich niet laat dwingen 
en dat het nooit van overheidswege kan 
worden georganiseerd. De overheid 
kan alleen bepaalde belemmeringen 
wegnemen en voorwaarden schep-
pen." 
„NU is het zo, dat veel mensen de indruk 
hebben - en niet geheel ten onrechte -
dat socialisten meer van het regelen 
van het leven houden dan van het leven 
zelf." 

Twee citaten uit een boekje dat me uit 
het hart gegrepen is. Coos Huijsen, 42 
jaar en lid van de PvdA. schreef het. Hij 
was enige tijd Tweede Kamerlid voor de 
CHU, maar koos in de tweede helft van 
de zeventiger jaren voor een meer pro-
gressieve lijn en werd lid van de PvdA. 
Hij houdt in zijn recent verschenen 
boek, „Nog is links niet verloren", vast 
aan die keuze en is op zoek gegaan naar 
de tekortkomingen van het huidige so-
cialisme, waar met name de PvdA on-
der te lijden heeft. 

Voor veel progressieve buitenstaanders 
is de PvdA geen wenkend perspektief,  
konstateert Huijsen. „Er is duidelijk iets 
mis met de socialistische nestgeur. Er 
zijn teveel taboes, er is weinig kreati-
viteit en tolerantie." Maar niet alleen de 
partijkultuur moet volgens de schrijver 
worden aangepakt. Van fundamenteel 
belang is het dat de progressieve poli-
tiek meer op de mens gericht moet zijn 
en dat persoonlijke ontplooiing daarbij 
centraal moet staan. Links is zijn mens-
beeld kwijt, zegt Huijsen. Hij gaat na 
hoe dat is gekomen en wat er aan te 
doen valt. 
Evenals het liberalisme komt het socia-
lisme voort uit de vrijheid-gelijkheid-
broederschap formule van de Franse 
revolutie. Onder invloed van de ideolo-
gische heerschappij van het marxisme 
hebben de socialisten te zeer de gelijk-
heid beklemtoond. De vrijheid is vooral 
door de liberalen overgenomen en de 
broederschap is zo'n beetje blijven lig-
gen. Toch is die broederschap, als in-
spiratie vanwaaruit je handelt, niet los 
te denken uit de revolutionaire trits. 
Huijsen vindt dat de broederschap op-
nieuw gewaardeerd moet worden, an-
ders loopt links echt vast. 

Van oudsher is links optimistisch, om-
dat men ervan uitgaat dat de maat-
schappij te veranderen is en dat de 
mens als redelijk wezen bij een redelij-
ke behandeling zich redelijk zal gedra-
gen. Toch blijkt het huidige links wei-
nig oog te hebben voor de verworven-
heden en dat werkt ontmoedigend. Men 
kan maar moeilijk leven met de mense-
lijke onvolmaaktheid. Het aksent heeft  

veel te veel gelegen op de zo kompleet 
mogelijke verzorgingsstaat, die echter 
een nieuwe afhankelijkheid in de hand 
heeft gewerkt: van de overheid en haar 
welzijnsinstanties. Spontane buren-, 
familie- en vriendenhulp verdween. 
Professionele hulpverlening werd 
georganiseerd met als nadelen: vaak 
nogal onpersoonlijk, burokratisch en 
kostbaar. 
Het geluk van mensen kun je niet orga-
niseren, stelt Huijsen terecht. Vandaar 
zijn pleidooi voor een meer menselijke 
politiek, die ruimte laat voor de per-
soonlijke verantwoordelijkheid. Coos 
Huijsen noemt dit een humanistische 
politiek. Belangrijkste doel voor die po-
litieke koers is de tolerantie: respekt 
voor het unieke van de persoon en dát 
stimuleren. Waarderen dat mensen 
zich van elkaar onderscheiden. Men 
moet meer vanzelfsprekend rekening 
houden met anderen, als die anderen 
tenminste niet in strijd handelen met de 
menselijke waardigheid. De overheid 
moet zich terughoudender opstellen, 
ook op het gebied van de zedelijkheid. 
Maar daar geldt evenzeer: mits anderen 
niet tot slachtoffer worden zoals bij ver-
krachting en bepaalde kommerciële 
porno. 

opvatting dat juist het humanisme als 
levensbeschouwelijke inspiratiebron in 
de politiek moeilijk ontbeerd kan wor-
den. Maar zijn verhaal is, hoe juist ook, 
vrijwel uitsluitend naar de PvdA toege-
schreven. Niet-konfessionele partijen 
als VVD, D'66, PPR, PSP en CPN kom ik 
nauwelijks in zijn betoog tegen. Dat is 
de beperking van het boekje. Toch lijkt 
me de inhoud van het geschrevene ook 
voor kiezers van die partijen van be-
lang. Want ook VVD en D'66 bijvoor-
beeld vinden hun ideologische wortels 
in de Franse revolutie en hebben soms 
evenzeer te kampen met het gebrek aan 
levensbeschouwelijke inspiratie. 
Tenslotte: de suggestie van de auteur 
om op midden- en bovenscholen meer 
aandacht te besteden aan maatschap-
pelijke vorming en humaniteit, onder-
schrijf ik van harte. Ervaringen met on-
der andere het humanistisch vormings-
onderwijs en eksperimenten zoals het 
MELLO-projekt in Groningen (MELLO 
staat voor „Met ELkaar Leren Om-
gaan"), geven aan dat zulke aandacht 
de jonge mens helpt om inzicht te ver-
krijgen in zichzelf en hem/haar leert 
zich voor anderen open te stellen, de 
ander te begrijpen en alleen of met an-
deren zijn problemen op te lossen. 
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W. J. GEERTSEMA (VVD) 

0 mdat het HV 
niet hoeft te stemmen 

over wetten 
kan het zich 

meez.'derheids- en 
minderheidsstandpunten 

veroorloven 

(De heer Geertsema is geen lid van 
het HV). 

Ik heb de partijpolitieke pluriformiteit 
van het HV altijd als een groot goed 
beschouwd. Het spreekt voor mij als li-
beraal vanzelf dat een eenheid van le-
vensovertuiging niet per se leidt tot een 
eenheid van politieke overtuiging. Dat 
is bij de christelijke levensovertuiging 
niet het geval - gelovige christenen 
vindt men in alle politieke partijen in 
ons land - en evenmin bij de humanisti-
sche. Indien om welke reden dan ook 
die pluriformiteit zou verminderen zou 
dat een enorme verschraling van het HV 
betekenen. Op dit ogenblik vormt het 
een voortreffelijk - ik durf zelfs te zeg-
gen een vrijwel uniek - platform, waar 
aanhangers van niet-konfessionele po-
litieke stromingen elkaar kunnen ont-
moeten en met elkaar kunnen diskus-
siëren. Een aanzienlijk beter platform 
bovendien dan het parlement, waar het 
diskussiëren hoe langer hoe meer wordt 
vervangen door het getuigen. 
Brengt de partijpolitieke pluriformiteit 
nu onlosmakelijk „de minderheidsre-
gel van Jaap van Praag" met zich mee? 
Mijn antwoord is: neen! Het is niet waar 
dat men niet meer het verenigingspunt 
is van allen die met het humanistisch 
beginsel instemmen, als men uitspra-
ken doet waartegen een minderheid 
principiële bezwaren heeft en evenmin 
is er sprake van onverdraagzaamheid. 
Laat ik een vergelijking maken met de 
VVD. Die staat open voor allen die de 
liberale beginselen onderschrijven, 
maar dat betekent niet dat er bij de 
praktische toepassing van die begin-
selen geen principiële vérschillen van 
inzicht kunnen ontstaan, alle verdraag-
zaamheid van het liberalisme ten spijt. 
Daar is niets tegen, mits men de min-
derheid maar niet verkettert. Het HV dat 
zich ten doel stelt fundamentele eisen 
aan de samenleving te stellen en dat in 
zijn Humanistisch Perspectief een 
aantal doeleinden opsomt, die bereikt 
moeten worden, komt onvermijdelijk in 
aanraking met de partijpolitiek. Zonder 
steun van de politieke partijen zal het 
zelfs vele van zijn doeleinden nimmer 
kunnen bereiken. De „minderheidsre-
gel" betekent in de praktijk dat met na-
me op materieel gebied zelden of nooit 
uitspraken kunnen worden gedaan om-
dat juist op dat terrein de politieke par- .. 	-..... 	 Ar> lorlon vnn het HV - 

>len en er dus altijd wel een minderheid 
principieel tegen zal zijn. 
Aangezien het HV in tegenstelling tot 
vertegenwoordigers van politieke par-
tijen niet behoeft mee te stemmen over 
wetten en verordeningen, kan het zich 

JAN GLASTRA 

V N LOON (D'66) 

Uitwerking minderheids-
regel principieel juist en 
in meeste gevallen goed 

bruikbaar 

Tegen de uitwerking van de minder-
heidsregel zoals Rob Tielman en Anne-
ke Krijnen die voorstellen lijkt mij prin-
cipieel niets in te brengen. Zij lijkt mij 
bovendien voor de meeste gevallen 
goed bruikbaar. Mijn enige kantteke-
ning is dat ik er geen automatisme van 
zou willen maken. 
In de eerste plaats zou dat ertoe kunnen 
leiden, dat men te gauw tot de konklu-
sie komt dat er een verschil van mening 
is, terwijl een wat langere, dieper-
gaande diskussie tot overeenstemming 
of ih ieder geval tot meer helderheid zou 
kunnen leiden. De nieuwe uitwerking 
van de regel zal in ieder geval de im-
pulsen tot zulke diskussies niet mogen 
verminderen. In de tweede plaats kun-
nen er gevallen zijn, dat het niet ken-
baar maken van een standpunt te ver-
kiezen is boven het kenbaar maken van 
meerderheids- en minderheidsstand-
punten. 
In de meeste gevallen dat er dringende  

In de vorige „Humanist-  openden 
Rob Tielman en Anneke Krijnen de 
diskussie over de politieke pluri-
formiteit (verscheidenheid) in het 
Humanistisch Verbond. Zij kwamen 
tot de konklusie dat in de toekomst 
verschillen van opvatting in de uit-
spraken van het HV tot uiting moe-
ten komen. Zij bepleiten dat iedere 
humanist (met een partijpolitieke 
kleur van VVD tot CPN) die de be-
ginselverklaring onderschrijft van 
het HV, zich in het beleid van het 
Verbond moet kunnen terugvinden. 
Het ligt in de bedoeling van het 
hoofdbestuur dat in het najaar uit-
gebreid zal worden gediskussieerd 
over deze omstreden zaak. 

veroorloven op basis van het voorstel 
Krijnen-Tielman meerderheids- en 
minderheidsstandpunten in zijn uit-, 
spraken tot uiting te laten komen. 
Ik schaar mij dan ook gaarne achter die 
gedachte. 

kenbaar te maken zal er bovendien een 
vrij sterke grond zijn om dat eenslui-
dend te laten zijn. Dat is zowel een ar-
gument om juist in die gevallen vooraf-
gaande interne diskussie niet te ver-
waarlozen, alsook om als minderheid 
een terughoudend gebruik te maken 
van het recht een afwijkend standpunt 
te publiceren. 
Mijn opmerkingen betreffen af we-
gingskwesties in het klassieke span-
ningsveld tussen het belang van inter-
ne aktiviteit en externe effektiviteit. Zo-
als bekend zijn regelingen voor 
problemen in dat spanningsveld niet 

P9LITICI OVER 
E\\7 	HV 

1 
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LURIFORMITEIT 

Het hoofdbestuur vroeg mensen uit 
achtereenvolgens PvdA, VVD, D'66 
(uit iedere partij twee) en PPR, PSP 
en CPN (één reaktie per partij) om 
hun mening. In deze „Humanist" 
geven wij het woord aan vijf politici 
die tijdig op dit verzoek reageerden. 
In het volgende nummer hopen wij 
de overige reakties te kunnen 
plaatsen. 
Ook de reaktie van u lezer is van 
harte welkom. Richt u met uw me-
ning aan het hoofdbestuur. De 
redaktie van de „Humanist" zal 
dan als daar aanleiding voor is een 
bloemlezing publiceren van alle 
binnengekomen reakties. 

KITTY WARBURG (D°66) 

Een veto van een 
minderheid is voor mij 

strijdiger met het begrip 
dem kl...de dan 

de „diktatuur" van de 
meerderheid 

Het klinkt mooi: „Laat verschillen in 
opvatting tot uiting komen in HV-uit-
spraken", maar is het wel zo mooi? Het 
Humanistisch Verbond wil met een uit-
spraak iets bereiken; naar buiten bren-
gen hoe het HV over „iets" denkt. En dat 
„iets" is dan niet zomaar iets; het moet 
te maken hebben met en „bijdragen 

ED. VAN THIJN (PVDA) 

HV behoort eensgezind 
te zijn om verschillen 

van opvatting in 
HV-uitspraken tot uiting 

te brengen 

Ik beleef het humanisme als een le-
vensbeschouwing waarin de menselij-
ke waardigheid uitgangspunt is. Dat 
betekent dat je doen en handelen, ook 
in de politiek, gebaseerd is op zelfres-
pekt enerzijds en respekt voor de me-
demens anderzijds. Hiertegen verzet 
zich alles wat ook maar in de verste 
verte riekt naar geestelijke dwingelan-
dij, d.w.z. enigerlei poging om derden 
in hun denken of meningsuiting te 
dwarsbomen, dan wel hen op te zade-
len met standpunten die niet de hunne 
zijn. 
Het humanisme, zo opgevat, is al bij 
voorbaat vrijwel onmogelijk in een 
werkbare, samenhangende organisa-
tievorm te gieten. Mijn skepsis over de 
mogelijkheid daarvan was zo groot dat 
ik er tot voor kort ook geen behoefte aan 
had om mij als humanist in het kader 
van het Humanistisch 'Verbond te orga-
niseren. Dat ik daar een klein jaar gele-
den tóch toe heb besloten had te maken 
met het feit dat ik tot mijn spijt moet 
vaststellen dat in de samenleving van 
vandaag verschijnselen van geestelijke 
dwingelandij weer aan de orde van de 
dag zijn en dat alleen al uit defensief 
oogpunt enigerlei organisatievorm 
geen overbodige luxe is. Bovendien 
vond ik dat ik vanuit de bijzondere ver-
antwoordelijkheid die mij op het gebied 
van de bescherming de geestelijke vrij-
heid als Minister van Binnenlandse Za- 

ken was toegevallen ook maar op dit 
terrein kleur moest bekennen. 
Niettemin heb ik mijn skepsis over het 
als humanist georganiseerd zijn be-
houden. De recente problemen die bin-
nen het HV gerezen zijn over politieke 
pluriformiteit en minderheidsregel stij-
ven mij daarin. Juist binnen een organi-
satie als deze zou men toch vormen van 
geestelijke dwingelandij niet voor mo-
gelijk houden. Ik acht zowel het doen 
van meerderheidsuitspraken die geen 
melding maken van minderheids-
standpunten als minderheidsregels die 
de meerderheid verhinderen uitspra-
ken te doen typische vormen van 
geestelijke dwingelandij. Een huma-
nistische organisatie die haar samen-
hang aan dat soort regels moet ontle-
nen dient óf het humanisme uit haar 
vaandel te verwijderen of zichzelf als 
organisatie op te heffen. Hoe bestaat 
het dat de politieke pluriformiteit van 

(vervolg op pagina 6)  

aan het ontstaan van een samenleving 
van mensen, die zich hun verantwoor-
delijkheid voor zichzelf, hun mede-
mens, de natuur en de samenleving 
bewust zijn". Zo'n uitspraak maakt het 
HV niet op een regenachtige zondag-
middag en wordt ook niet door een wil-
lekeurig groepje HV-leden in elkaar ge-
timmerd. Het HV - c.q. het hoofdbestuur 
of een ingestelde kommissie - bereidt 
haar uitspraken zorgvuldig voor. Het 
HV is pluriform samengesteld en het 
gezelschap dat e.e.a. voorbereidt en het 
gezelschap dat uiteindelijk haar fiat 
geeft aan de uitspraak zal - naar ik 
aanneem - eenzelfde pluriformiteit 
vertonen. De meest voorkomende me- I 
ningen tussen zwart en wit zijn de revue 
gepasseerd als de grijsgekleurde uit-
spraak de eindstreep haalt. De minder-
heden zwart en wit zullen hun stand-
punten er niet helder meer in terug kun-
nen vinden, maar kunnen er wel van 
overtuigd zijn dat de meningen elkaar 
over een weer tijdens het tot stand ko-
men van de uitspraak bestoven hebben. 
Is het nu zinvol om aan een uitspraak 
die op een dergelijke wijze tot stand 
komt ook nog de zwarte en/of witte me-
ning toe te voegen? Als HV wil je je me-
ning ergens over geven en je wilt dat 
anderen daar rekening mee houden en 
het mooiste zou zijn als anderen je me-
ning overnemen. En helemaal dat laat-
ste kan je wel vergeten als er onder de 
HV uitspraak nog een voetnoot prijkt 
met één of meer minderheidsstand-
punten. 
Aanhangers van minderheidsstand-
punten zullen er vertrouwen in moeten 
hebben dat met hun standpunt bij een 
zorgvuldig tot stand gekomen uit-
spraak, rekening is gehouden. Dat 
neemt niet weg, dat ik mij kan voor-
stellen, dat minderheden moeite heb-
ben met bepaalde standpunten. Maar 
dat een minderheid een veto kan uit- 
spreken, waardoor de meerderheid .°3- z2 
monddood gemaakt wordt, is voor mij 0 
strijdiger met het begrip demokratie, 

2: 
dan de „ diktatuur" van de meerder- " 
heid. Als minst slechte dan toch maar 10 
kiezen voor: „meeste stemmen gelden". 
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Is het woord „religieus" nog bruikbaar? het HV tot vraagstuk kan worden ge-
maakt. Een humanistische organisatie 
is pluriform of ze is het niet. En als ze het 
is, dient dat desgewenst in haar stand-
puntbepalingen door te klinken. Een 
verschil van inzicht kan nooit een reden 
zijn om zichzelf monddood te maken. 
Eerder zou het verbazen als er geen ver-
schil van inzicht zou zijn. Anders ge-
zegd: het voorstel van Rob Tielman en 
Anneke Krijnen om in de toekomst ver-
schillen van opvatting in de uitspraken 
van het HV -tot uiting te brengen is ei-
genlijk te vanzelfsprekend om daar een 
diskussiestuk aan te wijden. Naar mijn 
mening is dat dan één van de zeer wei-
nige dingen waarover het HV zonder 
meer eensgezind kan - en naar mijn 
mening ook behoort - te zijn. 

HENK WALTMANS (PPR) 

HV moet geen uitspraken 
willen doen die geen 
principieel karakter 
hebben 

Wie zelfbestemming, verdraagzaam-
heid en verantwoordelijkheid voorop-
stelt, zal er niet zo snel toe komen meer 
dan algemene grondstellingen, ver-
trekpunten van doen en denken in een 
verklaring van het Humanistisch Ver-
bond onder te brengen. Met name ten 
aanzien van kwesties die zich hic et 
nunc voordoen, dient de norm van de 
pluriformiteit overwicht te krijgen bo-
ven het belang van duidelijkheid en 
aktie. Ik zeg dat ook omdat ik opge-
groeid ben in een besloten en gesloten, 
door de rooms-katholieke kerk bepaal-
de Zuid-Limburgse samenleving en 
juist nadrukkelijk afscheid heb geno-
men in mijn leven van een systeem dat 
van de vroege morgen tot de late avond 
n de publieke en private sfeer volstrekt 

en volledig voorschreef wat je moest 
denken en niet denken en wat je moest 
doen en laten. 
De uitspraken van het Humanistisch 
Verbond dienen een universeel karak- 

Naar aanleiding van de bijeenkomst op 
17 april jl., waar gesproken werd over 
het gebrek aan belangstelling in het 
Verbond voor de religieuze dimensie 
van de humanistische levensbeschou-
wing, schreef Kees Pieters in de Huma-
nist van 5-5-1982 een artikel met als op-
schrift: „Religieus humanisme is geba-
seerd op eigen gevoelens en gedach-
ten". Dit heeft bij mij nogal wat beden-
kingen opgeroepen, die ik moeilijk in 
één artikeltje samen kan vatten. Ik be-
perk me daarom tot wat ik het belang-
rijkste acht. 
Onder hen, die zich religieus humanist 
wensen te noemen, tekenen zich duide-
lijk twee stromingen af. Dit is een ver-
schijnsel, dat vergelijkbaar is met de 
richtingenstrijd binnen de kerken. Daar 
wordt steeds minder aandacht ge-
schonken aan de „vertikale binding" en 
wordt de taak of opdracht voor de mens 
in zijn wereld het meest benadrukt. Wel 
roeren zich de „Fundamentalisten" 

ter te hebben, waarbij ik denk aan de 
klassieke en sociale mensenrechten. 
Hoe konkreter en praktischer de uit-
spraken zouden worden, des te moeilij-
ker zal het zijn recht te doen aan de vele 
waarden die, in velen ogen, een ver-
schillende waardigheid hebben. Het 
leven is niet mathematisch. Echt hu-
manisme kent geen dwang en geen 
verabsolutering, want daarmee zou het 
onmenselijk worden. Het wil de gewe-
tens vrijlaten en niet meer dan een 
handreiking bieden aan de mens die 
centraal staat in vrijheid en verant-
woordelijkheid. Het Humanistisch Ver-
bond heeft naar mijn mening zeer wel 
het recht om zich uit te spreken over de 
humane aspekten van het gastarbei-
dersvraagstuk, over abortus bijv., maar 
wanneer er velerlei mening heerst bin-
nen het Humanistisch Verbond dan 
wordt een uitspraak voor allen een 
steen des aanstoots. 
Twee voorbeelden: een uitspraak over 
het Midden-Oosten stoot daar op gren-
zen waar de rechten van de Joden en 
van de Palestijnen strijdig met elkaar 
zijn. Dan moet er een politieke keuze 
gedaan worden en die zal verschillend 
zijn en komt ook meer aan politieke 
partijen toe. De gezinshereniging is 
geen absoluut recht en zal daarom, in de 
praktijk wat het tempo van realisering 
daarvan betreft, zowel naar wenselijk-
heid als naar mogelijkheid, verschil-
lende opvattingen te weeg brengen, 
welke getoetst aan humanistiche krite-
ria, alle goed kunnen zijn. De politikus 
kan dan nog aan de zijns inziens betere 
oplossing de voorkeur geven. Het Hu-
manistisch Verbond zit met het gegeven 
dat de leden verschillend oordelen over 
het betere. 
Mijn slotsom: het Humanistisch Ver-
bond moet de pluriformiteit achten door 
geen uitspraken te willen doen welke 
geen principieel karakter hebben en 
geen uitspraken te willen doen in kon-
troversiële vraagstukken waarbij niet 
zozeer de humanistische beginselen in 
het geding zijn maar meer de konkrete 
toepassing in tijd en omgeving. 

sterk, maar m.i. slaan hun woorden be-
halve binnen eigen kring weinig meer 
aan. Als nu Kees Pieters in zijn artikel 
de opvattingen van de meeste aanwe-
zigen op bovengenoemde bijeenkomst 
weergeeft, dan zijn het juist de vertikale 
bindingen, waarvoor de religieuze hu-
manisten in het Verbond meer aan-
dacht vragen. Die kerkelijke term ge-
bruiken ze dan wel niet, ze spreken lie-
ver over de plaats van de mens in de 
kosmos. De andere stroming onder de 
religieuze humanisten evenwel houdt , 
zich liefst voornamelijk bezig met de 
plaats van de -mens in zijn wereld. Dui-
delijk wordt het verschil gedemon-
streerd, als we de eksklamaties van 
Pieters over zijn mystieke belevingen 
vergelijken met het volgende citaat uit 
een artikel van Spetter in Rekenschap 
van juni 1982. 
Het is het herdenkingsnummer voor J. P. 
van Praag, dat ik hierbij graag bijzon-
der ter lezing aanbeveel. Spetter schrijft 
over J. P. van Praag en het religieus 
humanisme. Het citaat is wat lang, 
maar m.i. wel verhelderend: „Het gaat 
om het streven om, wat ook de donkere 
zijde van ons, karakter is en wat ook 
onze zwakten zijn, door de manier 
waarop we leven, door het gehalte van 
hoe we elkaar in werkelijkheid benade-
ren - om daarin de moed te vinden en de 
geborgenheid om dóór te gaan. 
We spreken hier dus over een pré-sup-
positie, een axioma. Het axioma name-
lijk, dat de waardigheid van iedere man 
en iedere vrouw á priori vaststaat. En 
dat, in zijn kern, is een religieuze posi-
tie". 
Verbondenheid dus, stoelend op de er-
kenning van elkaars menselijke waar-
digheid, op wederzijdse aanspreek-
baarheid en verantwoordelijkheid.Bei-
de stromingen in het religieus huma-
nisme geven zo nu en dan uiting aan de 
klacht, dat binnen het Verbond de ratio 
te veel de boventoon voert. De gevoels-
wereld blijkt voor de aanhangers van 
bijzonder grote waarde. Dit hebben ze 
dus gemeen en natuurlijk is het hun 
goed recht, om daarvoor aandacht te 
vragen. Maar dit doende lijkt het me 
toch, dat enige zelf kontrole daarbij wel 
nodig geacht mag worden, dat vooral 
de „mystici" zich ervoor hoeden geen 
schijnwereld te scheppen die de illusie 
geeft, dat zij de kosmos in hun zak heb-
ben en de oplossing van alle raadselen 
betreffende mens en kosmos hebben 
gevonden of in elk geval op het spoor 
zijn -met de vraag: Zou God dan toch> 

Dan blijven er geen 
„niebreligieus 
humanisten" over 
Tegen het artikel „Religieus Humanis-
me is gebaseerd op eigen gevoelens en 
gedachten" in de Humanist van 5 mei 
heb ik nogal wat bedenkingen. De 
schrijver Kees Pieters geeft in dit stuk 
een veel te simplistisch beeld van de 
mens en een wat kinderlijke manier van 
tegen het leven aankijken. Zijn voor- 
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Religieus humanisme 

bestaan? Dan is men m.i. net zo ver van 
huis als de rationalisten van weleer, 
die dachten dat de mens met zijn ver-
stand uiteindelijk achter al die raadse-
len zou kunnen komen. 
Maar nu mijn voornaamste bedenking: 
Is, gezien de zo sterk uiteenlopende 
belevingen en opvattingen onder de 
„religieuze" humanisten het adjektief 
religieus nog wel goed bruikbaar? 
Werkt het woord voldoende verhelde-
rend? Dat vraagt ook een lid van de ge-
meenschap Amerfoort zich in het ge-
meenschapsorgaan af. Hij voelt zich 
wel degelijk religieus humanist, maar 
komt tot de konklusie, dat het woord 
niet meer funktioneert, „omdat het zijn 
beperktheid heeft verloren". En als we 

stelling van religieus humanisme doet 
dan ook primitief aan. Ik zal zijn kritiek 
aan enkele aanhalingen uit het artikel 
toelichten. 
Ten eerste is de titel volstrekt nietszeg-
gend; voor „religieus humanisme" la-
ten zich veel menselijke zaken invullen: 
Liefde, Kunst, Schaken, enz. 
Dan vangt het artikel aan met wat „de 
meeste mensen, bewust of onbewust, 
(zouden) aanhangen". Dit zou dan in-
sluiten: „Er bestaat alleen materie". 
Maar dat is een volstrekt verouderde 
gedachte. Dat materie niet „bestaat", 
dat in de loop der jaren met verkleining 
van de samenstelling deeltjes, alleen 
energie is overgebleven, dus dat er zich 
integendeel een proces van ontmate-
rialisering heeft voorgedaan, dát is 
waar mensen, „bewust of onbewust", 
meer of minder, van zijn doordrongen. 
Dan de wat denigrerende wijze waarop 
over de wetenschappen, en dan vooral 
de natuurwetenschappen wordt ge-
praat: „Wat weten wij nou eigenlijk?" 
en „Daar moeten we nog maar een paar 
miljoen jaar mee wachten". Het is uiter-
aard een feit dat nog veel onopgehel-
derd blijft (en mogelijk zal blijven), het 
is echter ook een feit dat de revolutio-
naire ontwikkelingen in o.a. deze na-
tuurwetenschappen, de medische we-
tenschappen, de psychologie, met de 
daarop stoelende technieken, die ons 
van de wieg tot het graf begeleiden, 
hoewel niet altijd tot ons voordeel, 
maar dat is een andere kwestie) ons we- 

onze beginselverklaring er nog eens op 
nalezen, heeft ook de religieus huma-
nist dan niet genoeg, aan wat die onder 
woorden brengt, namelijk dat de hu-
manistische levensovertuiging wordt 
gekenmerkt door het pogen leven en 
wereld te verstaan met een beroep op 
menselijke vermogens en zonder uit te 
gaan van bijzondere openbaring. Voor-
al als daaraan nog wordt toegevoegd: 
het humanisme erkent, dat de mens 
deel heeft aan natuurlijke, maatschap-
pelijke en kosmische verbanden. Is het, 
gezien deze formulering nodig, om on-
derscheidingen te gaan aanbrengen 
tussen soorten humanisten? 

P. J. Berker (Amersfoort) 

reld- en mensbeeld wezenlijk hebben 
veranderd (zie boven), inclusief onze 
„persoonlijke gevoelens en gedach-
ten". Wie dat niet wil onderkennen, 
komt in een schizofrene situatie terecht! 
Over „die verdraaide gevoelens" die 
via „Kleurige bloem" en „Majestueuze 
boom" leiden tot „Zou God dan toch be-
staan?"; naar mijn idee zijn hier senti-
menten aan de orde, die een ieder wel 
eens bevangen; maar om die nu als 
„religieus humanisme" te presenteren, 
gaat mij veel te ver; dan blijven er geen 
„niet religieus humanisten" over! Nee, 
dan de smartelijke en tegelijk para-
doxale kreet van Multatuli aan het ein-
de van „Het Gebed van een Onweten-
de": „ ...0 God, er is geen God!", als 
voorloper van het: „God is dood". 
Als voorbeeld van een m.i. diepe reli-
giositeit een enkele aanhaling uit het 
aangrijpende dagboek van Etty Hille-
sum „Het verstoorde Leven", (in ver-
schillende gemeenschappen van het 
H.V. al behandeld) blz. 155: „En hier-
mee is misschien het meestvolkomen 
uitgedrukt mijn levensgevoel: ik rust in 
mijzelve. En dat mijzelve, dat allerdiep-
ste en allerrijkste in mij waarin ik rust, 
dat noem ik „God". 
En ten slotte, wat de „Zin van het leven" 
betreft, het is weer Multatuli die hier-
over die prachtige uitspraak heeft ge-
daan: „De roeping van de mens is mens 
te zijn". 

H. Zandstro (Doorn) 

Mijn atheïstisch 
humanisme is ook 
gebaseerd op 
eigen gevoelens 
en gedachten 
Ik heb er uiteraard geen bezwaar tegen 
als een groep humanisten zich religieus 
wil noemen, maar ik zou graag eens 
willen weten wat deze humanisten dan 
precies onder religieus verstaan. 
Neem de onderkop van het artikel in de 
„Humanist" van 5 mei: „religieus hu-
manisme is gebaseerd op eigen ge-
voelens en gedachten." Ja allicht, dat 
geldt voor mijn atheïstisch humanisme 
ook. Er worden dan voorbeelden aan-
gehaald van gevoelens van broeder-
schap, onbaatzuchtigheid, etc, die alle 
humanisten wel zullen hebben te gele-
gener tijd. 

Ook ik voel grote verwondering als ik 
lees over het heelal, de natuur, hoe 
prachtig alles in elkaar zit en natuurlijk 
zijn we verbonden met de natuur, wij 
zijn die natuur toch, we staan er niet 
buiten. 
En dat zal de één meer ervaren dan de 
ander. Dat is een gevoelskwestie. Maar 
als je dit machtige van het heelal dan 
ervaart, moet je dan als humanist de 
vraag stellen: „is dit god? of is er iets 
hogers?" 
Dan zeg ik als atheïst neen. Maar niet 
iedere humanist is atheïst maar waar-
om moet er dan zo'n wazig begrip als 
religieus voor in de plaats komen. Wat 
zegt dit woord nu eigenlijk? 
We kunnen toch wel erkennen dat wij 
mensen de natuur nog lang niet kennen 
en ook nooit zullen doorgronden. En het 
zou best kunnen dat dit alleen met de 
natuurwetenschap ook niet lukt. Want 
ook die wetenschappers hebben een 
beperkt gezichtsveld, het zijn ook maar 
mensen. 
Maar waarom moet er dan iets dwepe-
rigs over ons komen over het onbegre-
pene, het hogere, het mystieke? 
Dat wij verdraagzaam moeten kunnen 
praten over begrippen als god (waarom 
schrijven humanisten dit toch met een 
hoofdletter?) leven na de dood, akkoord 
er over praten, kan altijd. Maar voor mij 
bestaat er geen god en geen leven na de 
dood. Is dit dan dogmatisch? Ik meen 
van niet want ik ben tot deze opvatting 
gekomen door mijn eigen denken en 
voelen en niet op gezag van anderen. 
Verder is het mij niet duidelijk waarom 
er een aparte groep religieus huma-
nisten bestaat. 
Voelt men zich dan toch anders dan de 
andere humanisten? 
Ik meende dat dit soort groepsvorming 
in het Verbond niet werd aangemoe-
digd. Maar dat is een heel ander on-
derwerp hoewel je je kunt afvragen 
waarom dan ook de agnostische en 
atheïstische humanisten niet. 

Job de Klepper (Rotterdam) 
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In dit artikel komen enkele kinderartsek- . 
n 

aan het woord, deskundigen die gelu 
kig niet iedere dag maar wel regelma-
tig worden gekonfronteerd met dit mo-
rele probleem. Daarnaast ook aan het 
woord twee Engelse echtparen. Want 
ook zij zijn - met wanhoop en pijn - 
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kundigen geworden op dit gebied toen 
bleek dat hun kinderen gehandicapt ter 
wereld kwamen. Hun ervaringen wer-
denoropogteterkitetanndniilhet Britse tijd schri 

,,Womczn", en verwijzen naar situa 
in G 

	

-B 

	 ties 

Het is duidelijk: artsen en ouders, heb-
ben een zware verantwoordelijkheid,  

omdat zij moeten beslissen over leven 

odood v het gaat
aneenmens.

o md 
 
e 

 Moeten
vraag 

 va 

 beslis- 

se
fn,want 

 

of niet opereren, het is het ééncr wel f het 
ander. En je ontkomt er ook niet aan t  
door enkel te zeggen dat je als je het niet 
weet de natuur maar moet volgen. 

„Er is iets mis met uw baby". Woorden die ouders van pasgeboren kinde-
ren vrezen. Bij enkele honderden van alle babies die elk jaar in Nederland 
worden geboren, is er iets ernstig mis. Vaak is een operatie nodig om te 
voorkomen dat het kind sterft. 
Een operatie die het leven van de baby verlengt. Maar het is soms een kort 
leven, vol lijden en altijd zwaar gehandicapt. Tot welke prijs moet zo'n 
leven worden gered? Wie bepaalt waar de grenzen liggen? 
Ouders en doktoren worden met dit dilemma gekonfronteerd. En soms 
besluiten zij de medische behandeling van deze kinderen die op de drem-
pel van het leven staan, te staken. Soms wordt het einde zelfs bespoedigd 
door het geven van pijnstillende middelen. Ook in Nederland. In dit ver-
band is de uitspraak van de Amsterdamse kinderchirurg prof. Vos be-
langwekkend: „Vaak is het veel menselijker aktief een einde te maken aan 
het leven van een ernstig gehandicapte pasgeborene, dan niets te doen en 
het moment van sterven van het kindje af te wachten." 

Euthanasie bij pasgeborenen. Ook in Nederland komt de diskussie los. 
Een diskussie over het tragische dilemma waarmee de meeste ouders 
gelukkig nooit worden gekonfronteerd: te moeten beslissen over leven of 
dood van hun pasgeboren kind. 
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►  

Want die natuur doet zich in de moder-
ne entourage van een intensive care af-
deling van een ziekenhuis bepaald niet 
voor. Als het gaat om het in leven hou-
den van een mens is er schrikbarend 
veel mogelijk. De vraag is meer of het 
een menswaardig leven is dat wordt 
verlengd. Artsen en ouders moeten sa-
men daarover tot een besluit komen. 
Hoe komt zo'n besluitvorming tot stand? 
Prof. Versluys, hoogleraar in de kinder-
geneeskunde voor pasgeborenen aan 
de Vrije Universiteit van Amsterdam: 
„Het zijn niet altijd alleen de artsen en 
de ouders die beslissen, maar ook an-
dere betrokkenen nemen aan het over-
leg deel, zoals verpleegkundigen, de 
huisarts, soms ook de maatschappelijk 
werkster of de dominee. (Of een aan het 
ziekenhuis verbonden humanistisch 
raadsvrouw of -man, red.) Het is in elk 
geval niet zo dat je kunt zeggen dat de 
dokter die beslissing neemt, omdat hij  

deze moet uitvoeren. De dokter moet 
misschien de beslissing uitvoeren, 
maar het zijn de ouders die eventueel 
levenslang voor het kind moeten gaan 
zorgen."1) 

„In eerste instantie is het bij zo'n bij-
eenkomst waar het lot van het kind 
moet worden besloten, belangrijk dat er 
een duidelijke medische prognose is. 
Die komt meestal tot stand door sa-
menwerking van meerdere medische 
deskundigen, waaronder de kinderarts. 
Prof. Versluys: „Daarna is pas sprake 
van een menselijke keuze. Dan moet de 
witte jas misschien wel uit. Wij doen 
dan meestal een voorstel. Sommige ou-
ders zullen er voor kiezen om dat voor-
stel zonder meer te aanvaarden. Andere 
ouders willen die beslissing geheel zelf 
nemen. Ook dat is voor mij volledig 
aanvaardbaar. Ik denk dat ouders in 
hoge mate zelf meebeslissen over de  

mate van inspraak die ze willen heb-
ben. Daar moeten ze ook de kans voor 
krijgen. Als je dus een beslissing 
neemt, dan doe je dat samen." 
Bij de beslissing gaat het vooral om 
de vraag of de handicap de draagkracht 
van het kind en van het gezin niet te 
boven gaat. Daarbij hoort ook de vraag 
over de zin van het leven van een zeer 
zwaar gehandicapt kind. 
Hierbij is het van belang hoe de toe-
komst van het kind er uit zal gaan zien. 
Zal het kunnen lopen, kan het zichzelf 
later verzorgen, zal het kunnen kom-
municeren, is er kontakt mogelijk tus-
sen ouders en kind? Ook is belangrijk of 
het kind steeds van het ene naar het 
andere ziekenhuis zal worden gesleept, 
of het in een inrichting terecht zal ko-
men. Dit zijn vragen die belangrijk zijn 
om te bepalen of het leven zin zal heb-
ben voor dat kind. Van belang is dan 
ook te weten hoe lang het zal leven. 

9 humanist 5 september 1982 



HANNAH IS NU DE 
LIEVELING VAN 
HET GEZIN 
De eerste dagen nadat hun baby was 
geboren, hoopten Flora en Richard dat 
hun baby zou sterven. Toen Flora het 
ziekenhuis na de bevalling verliet, liet 
zij haar dochtertje Hannah achter, er-
van overtuigd dat zij niet overweg zou 
kunnen met een (overigens gezond) 
mongooltje. 
„Als Hannah onmiddellijk had moeten 
worden geopereerd om haar leven te 
redden, zou ik daar geen toestemming 
voor hebben gegeven," vertelt Richard, 
de vader. „Ik wilde haar niet, ik wilde 
haar ook niet zien. Ik was te geschokt 
om helder te kunnen denken. Ik had een 
verschrikkelijk beeld van een dertigja-
rig mongooltje dat volkomen hulpeloos 
is. Ik weet nu dat dat ver van de waar-
heid is." 

► Immers als het gaat om een kind dat 
met alle afwijkingen slechts een maand 
zal leven, is de vraag minder klemmend 
dan wanneer het met al die afwijkingen 
een heel leven tegemoet gaat. 

Is bij het bepalen van de medische 
prognose - of het kind zal leven, hoe 
lang en onder welke omstandigheden -
nog sprake van deskundigheid van de 
arts, als het gaat om een beslissing ne-
men over het kind komen we op moreel 
gebied, ook voor wat het oordeel van de 
arts betreft. 
Wat doet hij als ouders op grond van 
hun geloof toch voortzetting van de be-
handeling willen terwijl de arts dit niet 
zinvol acht? Of omgekeerd: wat doet hij 
als de ouders oprecht menen dat het 
leven van hun kind beëindigd moet 
worden en de arts is hier tegen? Prof. 
Versluys is van mening dat deze tegen-
stellingen zich doorgaans niet voor-
doen als de verhouding tussen ouders 
en arts open en vol respekt is. De ouders 
kunnen immers in hoge mate worden  

beïnvloed door de arts. En de arts van 
zijn kant zal wel heel sterke argumen-
ten moeten hebben, wil hij de uitdruk-
kelijke wens van de ouders niet honore-
ren. Prof. Versluys: „Maar er zijn be-
paalde omstandigheden waarin mij 
iets wordt gevraagd dat echt ingaat te-
gen wat voor mij heilig is. Noem dat 
maar mijn geloof. Iets dat voor mij dus 
slecht en immoreel is. Ik zeg dan tegen 
de ouders dat ik dit niet kan. Niet omdat 
mijn moraal prevaleert boven die van 
hen, maar omdat zij mij iets vragen wat 
ik niet kan doen, omdat ik dan hun kind 
geen recht doe. Natuurlijk moet de weg 
naar een andere arts in zo'n geval open 
blijven. Maar nogmaals: meestal ko-
men de ouders en de arts tijdens een 
gesprek wel op één lijn. Maar steeds 
moet je weer toetsen of je wel op de 
goede weg bent. Dat is de weg naar 
meer menselijkheid en niet naar minder 
menselijkheid. Wie steeds elk kind in 
leven probeert te houden omdat hij de 
middelen daartoe heeft, en afziet van al 
wat verder menselijk is, doet het men- 
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Het duurde drie weken voordat Richard 
en Flora van gedachten waren veran-
derd. Toen namen ze Hannah mee naar 
huis. Nu is het de lieveling van het ge-
zin. Richard verzint steeds speciaal 
speelgoed om haar reakties te stimule-
ren. Zij zijn nog steeds teleurgesteld en 
treurig dat ze niet zo zal opgroeien als 
hun andere dochters. Maar ze zijn blij 
dat Hannah leeft. 

Flora is nog steeds bitter over het feit 
dat er tijdens haar zwangerschap geen 
onderzoek is gedaan naar de mogelijk-
heid dat haar baby gehandikapt zou 
zijn. Dan zou ze zeker tot een abortus 
hebben besloten. 
De beslissing over wat er met Hannah 
moest gebeuren, was zeer moeilijk. Die 
drie weken waren ook voor de ouders 
een nachtmerrie. Flora: „We konden 
haar laten adopteren door een ander 
gezin, we konden haar in een ver-
pleegtehuis laten opnemen. Dat is wat 
Richard eerst wilde. Hij is van beroep 
ontwerper en wil dat alles exakt en 
perfekt is. Mijn beide dochtertjes wil-
den dat Hannah thuis zou komen. Het 
vervulde hen met afschuw dat wij 
overwogen om Hannah af te staan. 
Ik vond dat Richard gelijk had. Maar er 
was één verschil: ik had de baby negen 
maanden bij me gedragen. Het was 
mijn baby, ik had het gevoel dat ik een 
deel van mezelf in het ziekenhuis had 
achtergelaten." 
Uiteindelijk was de beslissing gemak-
kelijk. Het bleek dat hun huwelijk veel 
meer schade zou oplopen als ze hun ba-
by de rug zouden toekeren dan wanneer 
ze Hannah in het gezin zouden inpas-
sen. Ze zouden het zichzelf altijd blijven 
verwijten. 
Ondertussen is Hannah geheel in het 
gezin opgenomen. Er is altijd iemand 
om haar bezig te houden en vrienden 
wedijveren om te babysitten. Flora: 
„Hannah is heel anders dan wij ver-
wachtten. Er was mij verteld dat ze als 
een plant zou leven, maar ze is erg le-
vendig, kan uren spelen. En ze haat het 
om alleen te zijn. Ze heeft zo'n zonnige 
aard, je moét wel van haar houden." 
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selijk karakter van het leven tekort. 
Want zowel de keuze voor het leven als 
de keuze voor de dood kunnen respek-
tabel zijn. 
We zijn in staat om kinderen te verwek-
ken en dat is een heel belangrijke keuze 
in een mensenleven. Maar ook het ein-
de van een leven kan soms in handen 
van een mens worden gelegd". 
De houding van de artsen in Nederland 
ten aanzien van euthanasie bij pasge-
borenen zal ongetwijfeld verschillend 
zijn. Dat is ook niet te verwonderen daar 
het morele beslissingen betreft en art-
sen zullen dan ook vanuit hun eigen 
achtergrond en vanuit hun eigen le-
vensovertuiging handelen. Waar wel 
sprake is, van een min of meer gemeen-
schappelijke lijn, is dat het belang van 
het kind voorop moet staan. Maar ook 
het belang van het.gezin is een belang-
rijke faktor. En een ander gemeen-
schappelijk punt is dat er een zeer zorg-
vuldige beslissing genomen moet wor-
den. Zorgvuldig voor wat betreft des-
kundigheid en op het punt van overleg 
met de ouders. 
Prof. Versluys: „Tot zover zal iedereen 
het eens zijn. Waar geen overeenstem-
ming over is - en ook niet kan zijn - is 
welke kriteria men precies gebruikt om 
te bepalen dat een kind met een zo ern-
stige handicap niet het leven in moet 
gaan. Dit is dan ook een heel persoon-
lijke kwestie." 
Als er nu na veel tijd en pijn, zorgvuldig 
door alle betrokkenen is gekozen voor 
de dood van een kind, hoe ligt dan het 
verschil in aktieve euthanasie (het be-
spoedigen van de dood) en passieve 
euthanasie (het nalaten van medische 
ingrepen die het leven kunnen verlen-
gen)? Dat verschil blijkt in medische 
kringen niet zo'n grote rol te spelen. Een 
kinderarts die anoniem wenst te blij-
ven: „Als na een zorgvuldige besluit-
vorming gestopt wordt met de behan-
deling is dat op zich al een heel aktieve 
keuze. Dan wordt de knop van het bea-
demingsapparaat omgedraaid. En wat 
gebeurt er dan, wanneer dat kindje niet 
onmiddellijk dood gaat, wanneer het 
blijft ademen, hoe zwak ook? Dan zijn 
we tegenover onze huisdieren vaak zo 
barmhartig dat we die een spuitje laten 
geven. Nou, ik vind dat je dan tegenover 
dit soort kinderen een grote verant-
woordelijkheid hebt en dat je het dan 
niet onnodig moet laten lijden. Verant-
woordelijkheid omdat je ze dankzij de 
verregaande techniek tot dan toe in le-
ven hebt kunnen houden." 
Ook prof. Versluys is van mening dat er 
geen wezenlijk verschil is: „Het kind 
waar het om gaat is niet gediend met dit 
onderscheid. Als eenmaal is vastge-
steld dat de dood verkiesbaar is boven 
het leven, is het naar mijn beste weten 
secundair hoe het kind feitelijk over- 

De foto's zijn genomen in het St. Joseph 
Ziekenhuis in Phoenix, Verenigde Sta-
ten. Het gaat hier om kinderen die te 
vroeg zijn geboren, maar door intensie-
ve medische begeleiding meestal tot 
volwaardige mensen kunnen worden. 
Hoewel het hier dus niet ernstig gehan-
dikapte babies betreft, geven de foto's 
duidelijk aan hoezeer de moderne me-
dische wetenschap het leven op de 
drempel beïnvloedt. 

lijdt. 
Of dat met menselijke hulp is, of dat je 
het zogenaamd aan de natuur overlaat. 
Want ik zie het niet als natuur als je een 
kind eerst lange tijd kunstmatig met 
apparatuur hebt beademd, met man en 
macht tegen de natuur bent ingegaan 
en dan plotseling besluit dat die men-
selijke kultuur zo fout is. Als je er van 
uitgaat dat kultuur menselijke keuze 
inhoudt en dat dat een goede zaak is, 
dan zie ik dat maken van die keus zelfs 
als een plicht. 
De praktijk is vaak dat men bij vormen 
van passieve euthanasie het kind ook 
iets geeft om gemakkelijker in te sla-
pen. Dus eerst zet men het beade-
mingsapparaat uit (dat is passieve eu- • 
thanasie), dan overlijdt het kind en dan 
is het stervensbekorting, aktieve eu-
thanasie dus. Ik denk dat je in plaats 
van zulke _spitsvondigheden beter eer-
lijk kunt zijn. Op een gegeven moment 
heb je de grens van je mogelijkheden 
bereikt. Je kiest gezamenlijk voor de 
dood van het kind. Laat die dood dan 

Bibi en Roger weten er alles van: de 
wanhoop, de pijn om te beslissen of het 
beter is een zwctar gehandikapte baby 
te laten sterven of niet. Bij hen ging dat 
ook nog eens dubbelop, ze kregen een 
tweeling. Twee jongetjes, Peter en 
Paul. Ze bleken mongooltjes te zijn, met 
zware inwendige gebreken zoals een 
slecht funktionerend hart. Ze leefden, 
maar daar was dan ook alles mee ge-
zegd. Bibi en Roger waren tegen me-
disch ingrijpen. Zij vonden dat de na-
tuur moest bepalen of de babies zouden 
leven. De twee jongetjes stierven kort 
na elkaar. 

De tweeling werd veel te vroeg gebo-
ren. Ze wogen te weinig en werden di-
rekt naar een speciale afdeling van het 
ziekenhuis gebracht. De moeder was 
totaal uitgeput na de zware bevalling, 
maar Roger voelde direkt dat er iets mis 
was. „Toen onze eerste zoon William 
werd geboren, was dat een blij moment. 
Maar dit keer was er geen blijdschap, 
geen gelukwensen van doktoren en 
verpleegsters. Iedereen verliet stilletjes 
de kamer. Mijn vrouw en ik voelden ons 
totaal verlaten." 
Roger kreeg die nacht te horen dat werd 
gevreesd dat Peter de dag niet zou ha-
len. Hij haalde het wel maar een zware 
operatie was nodig. De doktoren vroe-
gen de ouders om toestemming. De 
kans op sukses was zeer klein. Roger: 
„Dat zielige kleine lijfje in de couveuse. 
Het idee dat ze dat op de operatietafel 
zouden leggen, was een afschuwelijk 
idee voor me. Het zou misschien blijven 
leven, maar we zouden hem veroorde-
len tot plantachtig bestaan met veel 
pijn en lijden. Het leek totaal fout." 
„Maar toen ik de doktoren en verpleeg-
sters dat vertelde, dat we met zo weinig 
kans op sukses niet wilden dat ze gin-
gen opereren, werd de sfeer zeer koel. 
Blijkbaar verwachtten ze dat ik wilde 
dat ze het leven von Peter tegen elke 

ook menswaardig zijn, zoals de beslis-
singsprocedure menswaardig was." 
Het zal duidelijk zijn dat het zeer moei-
lijk is om grenzen aan te geven. Daar-
voor verschilt de situatie van elk kind 
teveel. En daarvoor zijn de beslissingen 
die door ouders en medici genomen 
moeten worden te persoonlijk, te zeer 
afhankelijk van hoe men leven en dood 
beschouwt. 
Wel lijkt het dat men meer dan vroeger 
nadenkt over de kwaliteit van het leven. 
over de normen voor een menswaardig 
leven. Dit komt ongetwijfeld ook door de 
snelle vorderingen in de medische we-
tenschap waardoor steeds vaker le-
vensreddende operaties mogelijk zijn 
bij babies die met ernstige beschadi-
gingen ter wereld komen. 

Hes van Huizen 

1) Deze en volgende citaten van prof. 
Versluys zijn gemaakt n.a.v. het HV-
radioprogramma „Euthanasie bij 
pasgeborenen" door Rommert Kruit-
hof van 4 mei jl. 

prijs zouden redden." De baby stierf en-
kele dagen later. Paul, de andere helft 
van de tweeling, bleek dezelfde inwen-
dige komplikaties te hebben. Ook bij 
hem was een ingrijpende operatie 
noodzakelijk om zijn leven te verlengen. 
En ook dit keer weigeren Bibi en Roger 
toestemming om te opereren. Bibi: „Er 
waren voor de baby zeer pijnlijke ope-
raties nodig om zijn hart te onderzoe-
ken. Hij lag in een couveuse aan aller-
hande apparaten die hem in leven hiel-
den. We konden hem niet eens knuffe-
len en troosten. Een onmogelijke situa-
tie, er moest een eind aan komen. We 
wilden dat Paul een goede verzorging 
zou hebben, zodat hij niet zou lijden. De 
natuur kon dan beslissen of hij zou le--
ven of niet." 
„De doktoren probeerden me op te pep-
pen met wat een mooie baby het toch,  
was en hoe gelukkig ik me zou moeten 
voelen. En dat ie zo goed vooruit ging. Ik 
wist niet hoe ik me moest voelen. Als de 
baby stopte met eten en gewicht verloor 
dacht ik: Oh god, hij gaat dood. En dan 
begon hij weer te eten en dan dacht ik: 
oh god, hij blijft leven." Op beide mo-
menten voelde ik me wanhopig. Ik heb 
dagenlang gehuild". 
„Toen een verpleegster me tenslotte 
vertelde dat Pauls hart het had opgege-
ven, zocht ze een teken van triomf in 
mijn ogen. Ze hebben in het ziekenhuis 
nooit begrepen hoe ik me voelde. Ze be-
grepen niets van het dilemma dat je van 
je kinderen houdt en ze toch dood 
wenst. Als Paul was blijven leven, had-
den we hem mee naar huis genomen en 
hem alle liefde gegeven die we kon-
den." 
„We geloven niet dat het leven van on-
ze tweeling zinloos was, hoe kort het 
ook duurde. Ze hebben ons veranderd, 
hebben ons meer bewust gemaakt van 
andermans problemen en ongelukkig-
zijn. Meer bewust van wat echt belang-
rijk is in het leven." 

HET WAS EEN ONMOGELIJKE SITUATIE, 
ER MOEST EEN EIND AAN KOMEN 
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VAN LEZEIS 

De sticker-aktie „God van de rand" is 
één van de akties die door de vrijden-
kersvereniging bij tijd en wijle gevoerd 
worden. Die aktie beoogt niet uit te 
drukken dat geld en god niet bij elkaar 
zouden behoren - dat is de vrijdenkers 
al 125 jaar bekend - maar hij wil uit-
drukking geven aan de gedachte dat 
het eens uit moet zijn met de voor bijna 
iedereen vanzelfsprekende gedachte 
dat god iets met de „staat", of liever: 
met de „maatschappij" van doen zou 
hebben. 
Het is een enigszins ludieke aktie, die 
op zichzelf helemaal niet gewichtig is, 
terwijl hij toch wellicht sommige men-
sen op een idee kan brengen. Het ludie-
ke, nietgewichtige ervan is, dunkt mij, 
juist datgene wat Kees-Jan Backhuys 
stoort, waarschijnlijk omdat de vrijden-
ker een „ernstig" mens zou behoren te 
zijn. En dat is dan net zoiets als wan-
neer muziekliefhebbers menen dat een 
„klassieke" musicus zichzelf omlaag 
haalt als hij er genoegen in schept ook 
zogenaamde „lichte" muziek te spelen. 
Ik vind het een calvinistisch trekje als 
men aan de dingen zwaar tilt; het ver-
makelijke van onze wereld is juist dat 
het moeizame geploeter van al die 
„gewichtige" en „belangrijke" mensen 
betrekking heeft op een werkelijkheid 
die volstrekt „waardeloos" is. 

Jan Vis, voorzitter vereniging 
De Vrije Gedachte 

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

Waarom geen 
uitspraak van HV 
over Libanon? 

van het HV niet op zijn hart staan? Het 
deel dat nog steeds de Amerikanen van 
mi dankbaar is voor onze bevrijding 
door de Amerikanen van toen. 
En daarmee kritiekloos de absurde 
machtsaspiraties van enkele heden-
daagse Amerikaanse groeperingen 
toejuicht, dan wel legaal vindt, de 
groeiende protesten van andere heden-
daagse Amerikaanse groeperingen ten 
spijt. 
Het hoofdbestuur reageerde niet, ze wa-
ren zeker vanwege de vakantie niet 
voltallig.De „kritische humanisten" 
keken zeker naar de Tour de France of 
bereidden zich voor op kommentaar op 
de komende Kamerverkiezingen. Hoe 
het ook zij, wanneer wij de redelijkheid 
en medemenselijkheid als humanisme 
hoog in het vaandel hebben, zullen we 
ons moeten realiseren dat willen we dat 
waar kunnen maken, we ons moeilijk 
met een partij, groepering of natie blij-
vend kunnen identificeren. 
Daarvoor is het humanisme te univer-
seel, we zullen moeten reageren vanuit 
humanistische waardes en normen en 
die staan ver boven bv. ledenwinst, ze 
betreffen de individuele verantwoor-
delijkheid. 
Het zal de misstanden in de wereld be-
slist niet doen afnemen, daarover heb 
ik geen illusies, het zal wel de identi-
teit van het humanisme duidelijk ma-
ken, wanneer wij ons over deze zaken 
blijven uitspreken ... 

Hans Rudy Bos (Breda) 

Gebruik uw gezond 
verstand vrijdenkers 
Met enige verbijstering en schaamte 
heb ik kennis genomen van de door en-
kele leden van de vrijdenkersbeweging 
gestarte aktie tegen de vermelding van 
god op de rand van gulden en rijks-
daalder. 
Verbijstering, omdat ik altijd de indruk 
had dat vrijdenkers zich bezighielden 
met serieuzere zaken dan adolescente 
stikker-plakkerij op zoiets verwerpe-
lijks als geld. Ik hield vele prominenten 
die deze aktie steunen voor wijzer. Dit, 
waarde aktievoerders, is een school-
voorbeeld van symptoom-bestrijding, 
en dat draagt geen flintertje bij aan het 
doel waarnaar wij allen zouden moeten 
streven: de geestelijke bevrijding en 
emancipatie van de mens, en de daar-
mee gepaard gaande maatschappelij-
ke, sociale en geestelijke revolutie. 
Schaamte ook, omdat deze aktie wordt 
gevoerd namens de vrijdenkersbewe-
ging in het algemeen, en omdat de aktie 
als zodanig de televisie haalt, en het 
blad van het Humanistisch Verbond. 
Namens mij dient deze aktie in ieder 
geval niet gevoerd te worden, en ik 
weet wel zeker dat er nog meer gezond-
denkende vrijdenkers zijn voor wie dat 
geldt. 

En dan nog iets: Wat is dat nu helemaal, 
god op ons geld. Het geld is nu niet 
bepaald het symbool of de belichaming 
van alles wat goed, eerlijk en 
rechtvaardig is in onze wereld. Inte-
gendeel zelfs, en dat maakt van zo'n 
aktie een tamelijk kinderachtige, maar 
vooral ook uiterst ongeloofwaardige 
vertoning. Laat god dus maar op het 
geld, daar hoort hij thuis. Wij starten 
toch ook geen aktie om god uit onze 
vloeken te verwijderen. 
Gebruik uw gezonde verstand, vrijden-
kers; wij behoren immers tot de weini-
gen die dat tot uitgangspunt van hun 
handelen maken. Laat dat zo ook blij-
ven. Een stikkeraktie tegen god op de 
gulden is zonde van het in ons gestelde 
vertrouwen, zonde van het papier, zon-
de van de tijd en de moeite, ja zelfs 
zonde van het geld. 

Kees-Jan Backhuys (Aarlanderveen) 

REAKTIE VAN 
DE VRIJE GEDACHTE 

Het is eeg ludieke 
aktie, @J e mkezusen 
op een idee kan 
brengen 

Gedurende de afgelopen weken heb ik 
met belangstelling uitgekeken naar 
wat openbare uitspraken van het HV. 
Uitspraken, die duidelijk zouden moe-
ten maken hoe de humanistisch den-
kende mens tegenover de wereld om 
hem heen staat. 
Waarom bleef b.v. een scherpe veroor-
deling van het Israëlische optreden in 
de Libanon uit? 
Wilde men de vele Joodse medeleden 
niet tegen zich in het harnas jagen, door 
hier een uitspraak te doen over het door 
Israël gekreëerde ghetto van W.-Bei-
roet. Had men begrip voor een lucht-
aanval die ruim 300 doden kostte, ter 
vergelding van een Palestijnse aktie, 
die bij de Israëlische bezettingsmacht 
één dode en acht gewonden had geëist? 
Zwichtte men voor de zionisten die elke 
kritiek op hun optreden willen pareren 
onder het mom dat elke kritiek een be-
wijs is van herlevende jodenhaat en op-
komend fascisme? 
Zwichtte men voor de vergeldingsfilo-
sofie, dat elke, eveneens te veroordelen 
Palestijnse terreuraktie, moet worden 
afgestraft. 
Afgestraft op onschuldigen, in een mate 
die elke proportie te buiten gaat. 
Nee, als er iemand afbreuk doet aan de 
eer die de miljoenen vermoorde joden 
uit de 2e wereldoorlog toekomt, dan is 
het wel de huidige Israëlische regering. 
Zijn het niet de redelijk denkende hu-
manisten die moeten zien dat de doden 
van toen geen excuus zijn voor de han-
delingen van de levenden van nu. De 
doden van toen worden eerder onteerd, 
als ze als excuus worden aangehaald 
voor de handelingen van de machtheb-
bers van 
Er bestaat niet iets als een kollektieve 
schuld, wel iets als individuele verant-
woordelijkheid! 
Waar was het humanistische kom-
mentaar, toen de VS zijn veto uitsprak 
over het Russische voorstel in de VN, om 
de wapenleveranties aan alle strijden-
de partijen op te schorten? 
Wilde men het „rechts" denkende deel 
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„Ik wou dat ik twee hondjes was" Nederlandse nonsens- en plezierdichters van de 
twintigste eeuw. Uitgeverij Bert Bakker. Prijs: f 12,50. 

Ontglipt u toch nog een glimlach? Dan 
proberen we deze van Tim Krabbé, ge-
titeld „En jij?" 

START VAN 
GROEPEN 

DWAASHEDEN OP RUM 
De titel „Ik wou dat ik twee hondjes 
was" brengt ons al op het spoor 
waar dit boekje over gaat. De regel 
verwijst naar een gedicht van God-
fried Bomans. 

Ik zit mij voor het vensterglas 
onnoemelijk te vervelen 
Ik wou dat ik twee hondjes was, 
dan kon ik samen spelen. 

Vic van de Reijt geeft in deze bundel een 
bloemlezing van het werk van nonsens-
en plezierdichters uit de twintigste 
eeuw. We treffen vele bekende namen 
van dichters aan, vaak onder pseudo-
niem. De bekendste in dit genre is wel 
H. H. Polzer die meestal publiceert on-
der de naam drs. P. Maar ook gebruikt 
hij wel het pseudoniem Coos Neete-
beem, zoals voor het gedicht waarmee 
hij de lezer een hart onder de riem tracht 
te steken: 

Rozen verwelken 
En schepen vergaan 
Dus lig niet te melken 
Maar doe er wat aan. 

Deze drs. P. heeft het beste verwoord 
wat onder plezierdichten moet worden 
verstaan. „Plezierdichten staat lijn-
recht tegenover poëzie. 
Het is lektuurmakerij, allicht, maar het 
is toch vooral konditietraining. Je moet 
een vrij grote woordenschat in je macht 
hebben (synoniemen, omschrijvingen, 
toespelingen, klanktoeren), het metrum 
beheersen, op basis van rijmwoorden 
en -schema een verhaaltje of redene-
ring uitwerken - met mogelijke, ver-
antwoorde zijsprongen - en indelen. En 
behoorlijk afronden. 

Zoals bovenstaand gedicht van drs. P. 
al aangeeft, is sommige nonsenspoëzie 
een parodie op bestaande - vaak reeds 
oude en bekende - rijmsels. 
De dichter neemt dan een loopje met de 
hele poëzie, met de taal, het rijm, de 
werkelijkheid, maar vooral met zichzelf 
en zijn kollega's licht samensteller Vic 
van de Reijt in zijn „waarschuwing 
vooraf" toe. 
Nog maar even een voorbeeld daarvan 
gemaakt door John O'Mill, een pseudo-
niem voor Jan van der Meulen: 

Jantje zag eens pruimpjes hangen 
Oh, als eieren zo groot; 
De tuinman zag zijn bolle wangen 
Sloeg de vuile gapper dood. 

Voor de humanisten onder ons die niet 
genoeg hebben aan een vette lach die 
uit dit boekje valt te halen, is er ook nog 
wat filosofisch getinte nonsens poëzie 
met een lichte ondertoon. Wat dacht u 
bijvoorbeeld hiervan (van ene Jan Boei-
stoel): 

Ik ken het klappen van de zweep, 
ik ken de regels van het spel, 
ik ken de zin van het bestaan, 
nirrrIr rr)S ik drink dan actat het wel. 

13 humanist 5 september 1982 

en jij? 
als ik groot ben 
word ik piloot 
en jij? 
als ik groot ben 
ga ik dood 
en jij, en jij, en jij? 
als we groot zijn gaan we dood 
maar eerst worden we nog even piloot 

Omdat ik toch nog een zweem van ple-
zier op uw humanistisch gezicht meen-
de te zien, tot slot nog een gedicht 
waarbij u zeker weer de grote ernst van 
het leven als humanist onder ogen zult 
zien. 

„Wel Garmtverdomme," riep de huma-
nist, 
„ik wou dat ik de reine waarheid wist. 
Zolang de Schrift mij niet vermag te 
boeien, 
lees ik Van Praag als boekje voor het 
bloeien." 

Een gedicht van Karel Bralleput, beter 
bekend als Simon Carmiggelt. Daar 
kunnen we het mee doen, als huma-
nisten. Maar misschien, misschien (dan 
echt als allerlaatste citaat, de rest moet 
u maar kopen) moeten we ons deze - als 
in het HV verzamelde humanisten - nog 
meer aantrekken: 

Vele, vele, vele, vele 
vele in telektuele 

Hes van Huizen 

DEN HAAG 
Ontmoetingsgroep begeleiding, Albert 
Nieuwland, co-begeleiding Truus 
Vrancken. Start 20 september om 20.00 
uur. 10 bijeenkomsten en een week-end. 
kosten: leden HV: f 175,- niet leden: 
f 200,- 
Vrouwenpraatgroep begeleiding Pau-
line Docter. start 23 september om 20.00 
uur 10 bijeenkomsten. kosten: f 25,-
Praatgroep Seksualiteit begeleiding 
Jan Krijn van Dijke start 26 oktober om 
20.00 uur. 10 bijeenkomsten, kosten: 
f 25,- Alle bijeenkomsten zijn in het 
Humanistisch Centrum, Laan Copes 
van Cattenburch 72 Den Haag. 
Informatie en aanmelden alle groepen: 
Jan Krijn van Dijke tel. 235884, Erica Nij-
dam tel. 556314 

AMSTERDAM 
Begin oktober starten er in Amsterdam 
weer diverse groepen. Een gespreks-
groep over „Menselijke mogelijkhe-
den". Drie praatgroepen, waarvan één 
algemeen, één voor vrouwen en één 
voor jongeren/studerenden. Deze laat-
ste met als onderwerp: normen en 
waarden. Tenslotte is er ook dit najaar 
weer een ontmoetingsgroep. 
Voor verdere informatie is er een uitge-
breide folder. Deze is aan te vragen bij: 
Hennie van den Velden, Westzaanstr. 
12, 1013 NG Amsterdam, tel. 
020-84 74 14. 



HV-RADIO VERHUIST VAN 
ZONDAGOCHTEND NAAR 
WOENSDAGMIDDAG 
Woensdag 6 oktober is het zover. Vanaf die datum kunt u elke 
week behalve dinsdags ook woensdags uw radio afstemmen 
op de uitzending van het Humanistisch Verbond. Door deze 
ruil van de zondagochtenduitzending voor de woensdagmid-
dag - zelfde tijd zelfde golflengte als dinsdags - ontstaat een 
zogenaamd „duo-blok" van twee opeenvolgende dagen. Na 
veel vijven en zessen, wikken en wegen is gekozen voor de 
nieuwe naam ,,Het voordeel van de twijfel". 
Zesendertig jaar lang zat het Humanistisch Verbond op de 
zondagmorgen. In oktober zal aan deze traditie een eind ko-
men. Wat zijn de achtergronden van de beslissing om dit 
tijdperk af te sluiten? En hoe gaat de HV-radio nieuwe stijl er 
uitzien? 

Veel trouwe luisteraars zullen moeten 
wennen aan het idee dat zij binnenkort 
niet meer op zondagmorgen kunnen af-
stemmen op het HV-radioprogramma. 
Redaktrice Rina Spigt: „Ook voor ons, 
programmamakers, zal dat vreemd zijn. 
Maar wij beseffen natuurlijk heel goed 
dat zo'n verandering vooral hard aan-
komt voor die trouwe groep luisteraars 
van het eerste uur. De mensen die naar 
de lezingen luisterden van Van Praag, 
Bonger, Brandt Corstius, Stuiveling en 
al die anderen. Voor die luisteraars 
markeert de verhuizing van de zondag 
naar de woensdag misschien wel het 
einde van een tijdperk. Met het ver-
dwijnen van de zondagochtenduitzen-
dingen wordt nog eens onderstreept dat 
die tijd van vroeger nu echt voorbij is. 
En het is soms pijnlijk om dat te besef-
fen." 

Zo'n beslissing om van de traditionele 
zondagochtend naar de woensdagmid-
dag te switchen, komt natuurlijk niet 
zomaar uit de lucht vallen. De luister-
cijfers van het zondagse halfuur-pro-
gramma blijken de laatste drie jaar  

moet ..." waar bijvoorbeeld onlangs 
een uitgebreid interview was te horen 
met de humanist Simon Carmiggelt. 
Ondanks een naar het idee van de ra-
dioredaktie boeiend programmapakket 
kalfde daardoor de belangstelling ge-
leidelijk af. Tegelijkertijd nam de be-
langstelling voor het nieuwe program-
ma op dinsdagmiddag toe. Langzaam 
raakte de radioredaktie vertrouwd met 
het idee dat de HV-programma's niet 
alleen op zondag hoefden te worden 
uitgezonden om mensen voor huma-
nisme te interesseren. 

Rina Spigt: „Je kunt wel zeggen dat de 
verhuizing van Hilversum I naar Hilver-
sum II ons driekwart van ons publiek 
heeft gekost. En dat is voor een toch al 
kleine zendgemachtigde als het HV ei-
genlijk katastrofaal." 
Hoe groot de klap was, blijkt wel uit de 
luistercijfers van de NOS. Een voor-
beeld. In het najaar van 1978 werden 
twee steekproeven genomen. Naar de 
eerste uitzending bleken toen 154.000 
mensen te luisteren, een tweede uit-
zending scoorde maar liefst 209.000  

luisteraars. Een jaar later- na de switch 
naar Hilversum II - mat de NOS respek-
tievelijk 66.000 en 55.000 luisteraars. 
Dat was in het najaar van 1979. Daarna 
bleken de luistercijfers alleen nog maar 
verder terug te lopen. Soms luisteren er 
nog maar 30.000 mensen naar het zon-
dagprogramma. 

Steeds minder mensen dus die zondag-
ochtend om half tien, vaak ongetwijfeld 
nog in bed verkerend, naar de knop van 
de radio reiken om enig humanisme tot 
zich te nemen. Daarentegen slaagde de 
radioredaktie erin om het aantal luiste-
raars naar het dinsdagprogramma (ook 
op Hilversum II maar FM-zender i.p.v. 
middengolf) te laten toenemen: van 
70,000 naar 150.000 mensen. Hierbij 
speelt ook mee dat de HV-uitzending 
hier een gunstige positie heeft in het 
zogenaamde informatieblok. Rina 
Spigt: „Een aantal van de luisteraars 
die naar nieuws en aktualiteiten heb-
ben geluisterd, willen daarna ook nog 
wel eens horen wat wij te vertellen heb-
ben. Zullen althans niet onmiddellijk de 
knop omdraaien. En zo bouwen wij dan 
weer aan ons publiek. Want op eigen 
kracht trekken we geen grote aantallen 
luisteraars. Zo markant is ons image 
niet. Radio is sowieso al minder popu-
lair dan televisie en informatiepro-
gramma's trekken weer minder publiek 
dan bijv. spelletjesprogramma's. Meer 
populair worden gaat langzaam. Wij 
hebben geen echt spectakulaire dingen 
aan te bieden. Humanisme vormgeven 
op de radio zal het altijd afleggen tegen 
Veronica's Top Veertig. Toch proberen 
we iedere uitzending zo boeiend moge-
lijk te maken." 

Vanaf oktober dus zowel op dinsdag als 
op woensdag een uitzending van het 
Humanistisch Verbond. Door deze pro-
grammering op twee achtereenvolgen- 

enorm te zijn teruggelopen. De grote 
boosdoener is de zogenaamde zen-
derkleuring die op 1 april 1979 werd in-
gevoerd. Voor de redaktie van de HV-
radio was het een zeer wrange 1 april-
grap: het programma verhuisde van 
Hilversum I naar Hilversum II. Daarmee 
verloor men de komfortabele positie 
achter het programma „ Weer of geen 
weer" (later omgedoopt tot „Vroege vo-
gels"). De HV-uitzending verdween (bij-
na letterlijk!) naar Hilversum II, op een 
middengolf-zender die lang niet overal 
is te ontvangen. Sindsdien prijkt voor-
afgaande aan het zondagse program-
ma de rubriek „Waterstanden", niet 
bepaald een rubriek waarbij heel Ne-
derland aan de radio zit gekluisterd. En 
alsof dat nog allemaal niet erg genoeg 
was, heeft het humanistisch halfuurtje 
sinds drie jaar op de andere zender te 
maken met zware konkurrentie van het Het 
programma „Tony van Verre ont- Ruud 

redaktieteam van HV-radio. Van links naar rechts: Casper Vogel, Rina Spigt. 
Jans en Piet Brinkman. 
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VERBOND OP RTV 

radio 
NA VIJVEN EN ZESSEN 
elke dinsdag 18.30-19.00 uur op 
Hilversum 2 

DE KRACHT VAN ZIJN LEVEN 
Zondag 5 september 1982 9.30-10.00 
uur Hilversum 2 
De voorgeschiedenis van het Hu-
manistisch Verbond in het levens-
verhaal van dr. J. P. van Praag 
(1911-1981). 
Een reeks van vier programma's, 
samengesteld uit gesprekken die 
Casper Vogel in 1975 opnam. 
Deel 1: „Dat was heel duidelijk: ik 
werd de dirigent." 

televisie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.40-20.45 uur 
op Nederland 2. 

EEN TEKENING VAN TRUI 
vrijdag 24 september 1982, 
23.00-23.30 uur, Nederland 1 

Een film van Karel Schmeink over 
mensen die tekenen en beeldjes 
maken. Kinderen die een ingewik-
kelde machine ontwerpen, vol-
wassenen boetserend en beeld-
houwend en zwakzinnigen schilde-
rend. 
Trui in de film trekt een lijn en nog 
een en het wordt onmiskenbaar 
een huis. Meer niet. Daar gaat de 
film over. Eigenlijk had het een 
stomme film moeten zijn, maar dan 
denkt iedereen dat zijn televisie 
stuk is. 
Nijhoff zei: Lezer, lees maar, er 
staat niet wat er staat. Schmeink 
zegt: Kijker, kijk maar ... 

Nieuw HV-infomateriaal: nog 

Vlak voor de zomervakantie is het nog 
gelukt twee belangrijke uitgaven van 
het Humanistisch Verbond „op de 
markt" te brengen: 
• de folder „Kernwapens, kernvraag 
voor de krijgsmacht" (f 5,60 incl. porto) 
en 
• de folder „Groepswerk" (gratis). 

Hoewel we ons vast hadden voor-
genomen in de maanden juli en au-
gustus nog enkele andere publikaties 
uit te geven, is dat er niet van gekomen. 
U moet dus nog even wachten. 
In de periode september-november kunt 
u de volgende publikaties verwachten: 
• Humanistische publikaties (gratis) 
• Briefkaarten van het HV (f 0,50 p. st.) 
• Folder „HV is een vereniging" (gra-
tis). 

even wachten 

• Map met tips voor (plaatselijke) 
publiciteit. (gratis) 

In het kader van de groei-aktie 1982 
zouden bovendien acht themafolders 
„Humanisme en .. ." verschijnen. He-
laas kan de groeiaktie 1982 geen door-
gang vinden. Het hoofdbestuur heeft 
besloten geen financiële dekking voor 
de groei-aktie te geven, omdat men 
daarvoor geen geld kon vrijmaken. De 
acht themafolders zullen echter wel 
worden uitgegeven, maar we kunnen 
daar pas begin volgend jaar mee star-
ten. 

Paul Custers 
publiciteitsko&dinator. 

de dagen is een samenhang tussen bei-
de uitzendingen mogelijk. De radio-
redaktie gebruikt zelfs de term 
„duoblok". Zo zullen de programma's 
dezelfde sfeer ademen in vormgeving 
en muziekkeuze. En niet te vergeten: in 
beide uitzendingen zal het vertrouwde 
stemgeluid van presentatrice Rina 
Spigt klinken. Maar ook inhoudelijk 
zullen de programma's op elkaar aan-
sluiten. Zo kunnen dinsdags onderwer-
pen worden geïntroduceerd die dan 
woensdags verder worden uitgediept, 
en dinsdagluisteraars kunnen de dag 
daarop reageren. De nieuwe program-
mering geeft de radioredaktie een 
mooie kans om publiek van de ene uit-
zending naar de andere „mee te ne-
men", om zo meer mensen in kontakt te 
brengen met de humanistische leefwe-
reld. 
Hoe gaat die woensdaguitzending er nu 
uitzien? Het belangrijkste ingrediënt is 
een „special" van een minuut of vijf-
tien. Hierbij zal één speciaal onderwerp 
worden uitgediept: dat kan de vorm 
hebben van een kleine dokumentaire, 

Onder de titel „De kracht van zijn le-
ven" zendt het Humanistisch Verbond 
een vierdelig radioprogramma uit over 
de herinneringen van de in 1981 overle-
den Jaap van Praag. De programma's 
worden uitgezonden via Hilversum 2 
(9.30-10.00 uur) op de zondagen 5, 12, 19 
en 26 september 1982. 
De naam Jaap van Praag is ook onver-
brekelijk verbonden met het radiopro-
gramma dat het Humanistisch Verbond 
(met een korte onderbreking in de jaren 
'50) sinds 1946 op de zondagochtend ver-
zorgde. In af wisseling met anderen 
sprak hij daar jarenlang regelmatig in 
de rubriek „Geestelijk Leven", aanvan-
kelijk in VARA-zendtijd, direkt na het 
bekende programma „Weer of geen 
weer". 
Jaap van Praags herinneringen werden 
in 1975, in een reeks gesprekken bij hem 
thuis, opgenomen door Casper Vogel. 
De programmareeks bestrijkt de jaren 
van zijn jeugd tot direkt na de oorlog. In 
belangrijke mate vormt dit levensver-
haal de voorgeschiedenis van het Hu-
manistisch Verbond. 
Het eerste deel (5 september) draagt als 
titel „Dat was heel duidelijk; ik werd de 
dirigent". Hierin blijkt onder meer hoe 
zijn latere kwaliteiten als geestelijk lei-
der, bestuurder, politicus en (hoog)le-
raar al tijdens zijn schooljaren zicht-
baar werden. 
De tweede uitzending (12 september) 
met de titel „ ...komt dat woord weer-
baarheid voor het eerst voor de dag" 
gaat in op Van Praags studietijd, toen 
hij, vooral in de vredesbeweging en in 
het jong-socialistische tijdschrift Fun-
dament politiek aktief werd. 
In de oorlogsjaren, als hij moet onder-
duiken, werkt hij aan zijn proefschrift 
(over Henriëtte Roland Holst) en schrijft 
hij zijn boek „Modern humanisme, een 
renaissance?". 

een uitgebreide reportage, een portret 
van iemand of zelfs een lezing. Naast 
zo'n „special" kan de overige tijd wor-
den ingenomen door bijvoorbeeld 
reakties op het programma van de vori-
ge dag. Verder is de redaktie bezig met 
het bedenken van nieuwe kleine ru-
brieken, zoals een citatenrubriek. Soms 
zal een hele uitzending worden besteed 
aan telefonische reakties van luiste-
raars, of het via de telefoon diskussië-
ren met een studiogast. Ook kombina-
ties van deze vormen zijn mogelijk. 
Kortom een moderne vormgeving van 
een medium waarin immers de laatste 
jaren de stem van de luisteraar niet 
meer is weg te denken. 

Hopelijk worden het dichtbeluisterde 
uitzendingen op die dinsdag en woens-
dag waarnaar half Nederland al etend 
kokend of gelaten in de file wachtend, 
luistert. Aan de redaktieleden en hun 
medewerkers zal het in ieder geval niet 
liggen. Zij hebben veel zin om er iets 
goeds van te maken. 

Hes van Huizen 

In deze periode, waarover het derde 
programma (19 september) gaat (titel: 
...„Ik had al het idee van een Huma-
nistisch Verbond"), rijpt het voornemen 
om na de bevrijding een beweging op 
gang te brengen die zich ten doel stelt 
om ongodsdienstigen in het christelijk 
Nederland geestelijk weerbaar te ma-
ken. 
In het laatste deel (26 september) met de 
titel „Het leven de moeite waard ma-
ken" maakt Van Praag de balans op van 
zijn denken, meteen na de oorlog. Het is 
het humanistisch credo van een man in 
de kracht van zijn leven, die een sterk 
gevoel heeft voor de onpeilbare diepte 
van het menselijk bestaan, en tegelijk 
de kans ziet om daar met louter mense-
lijke mogelijkheden zin en vorm aan te 
geven. 

HV-RADIO SLUIT ZONDAGOCHTEND- 
PROGRAMMA AF MET HERINNERINGEN 
VAN JAAP VAN PRAAG 
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egde Doekenborg" verzorgingstehuis 
stichting huisvesting bejaarden 

De Stichting Huisvesting Bejaarden te Nijmegen beheert het humanistische 
verzorgingstehuis De Doekenborg (130 verzorgingsplaatsen en 10 aanleun-
woningen). Voor ons verzorgingstehuis vragen wij een 

hoofd mlv 
verzorging/verpleging 

Van de aan te stellen functionaris wordt 
verwacht dat hij/zij: 
— de verantwoordelijkheid draagt voor het 

goed functioneren van de dienst Ver-
zorging/Verpleging. Daartoe dient, bij-
gestaan door drie assistentes, leiding te 
worden gegeven aan circa 35 medewer-
kers 

— als lid van de staf, bestaande uit direc-
teur en hoofden van dienst, een bijdrage 
levert aan het beleid van het huis 

— een goed contact onderhoudt met de 
verzorgden 

— bereid is bereikbaarheidsdiensten te 
verrichten in roulatie met andere ver-
pleegkundigen (in verband daarmee 
moet de functionaris binnen een tijds-
limiet van 15 minuten in het huis aanwe-
zig kunnen zijn). 

Voor deze functie denken wij aan een 

verpleegkundige 
met het diploma A/B en een kaderoplei-
ding. Enige ervaring in een leidinggevende 
functie in de gezondheidszorg is gewenst. 
Begrip voor de ouder wordende mens en 
voor de humanistische levensovertuiging 
wordt verwacht. 
Leeftijd: tussen 35-45 jaar. 

Arbeidsvoorwaarden en salariëring vol-
gens de CAO voor de bejaardenoorden. 

Belangstellenden worden uitgenodigd hun 

schriftelijke reactie, tot 2 weken na ver-
schijnen van deze advertentie, te richten 
aan De Doekenborg, Aldenhof 31-96, 6537 
AJ Nijmegen, t.a.v. de heer A.J. Martin, di-
recteur. Voor nadere informatie kunt u ook 
contact met hem opnemen (080-448284). 

De selectieprocedure vindt plaats door een 
commissie, waarin alle geledingen van het 
huis zijn vertegenwoordigd. Een psycholo-
gisch onderzoek kan deel uitmaken van 
deze procedure. 

JONGERENWEEKEND 
In het weekeinde van 1 - 3 oktober zal in 
Apeldoorn weer een jongerenweekend 
plaatsvinden. Wie vaker is geweest, 
weet wat haar of hem te wachten staat. 
Voor de nieuwelingen nog even de in-
grediënten: Het is de bedoeling dat we 
vrijdag via spelen met elkaar kennis-
maken. Daarna kun je je opgeven voor 
een aantal themagroepen, waar je dan 
zaterdag overdag en een deel van de 

(advertentie)  

zondag mee bezig bent. Zaterdagavond 
zal er een theatergroep optreden. Voor 
en na dit alles is er ruim de gelegenheid 
vrijblijvend te kletsen en te swingen. De 
kosten zijn f 72,50 per persoon. 
Wie zich opgeeft, krijgt van te voren een 
map opgestuurd met alle benodigde 
informatie. Geld moet je storten op giro 
197930 onder vermelding „Jongeren-
weekend". 

personen meenemen 

STEM VOOR 
IE MEDEMENS; 
KIES TEGEN 
KERNWAPENS 
Onder dit motto zal op zaterdag 4 
september een demonstratie wor-
den gehouden in Rotterdam. Deze 
demonstratie is gericht op de 
Tweede Kamerverkiezingen van 8 
september, met als doel de mensen 
te motiveren om te gaan stemmen 
en dan wel op partijen die zich in 
hun programma duidelijk uitspre-
ken tegen kernbewapening of wel 
de plaatsing van de Cruise- en 
Pershing II-raketten. Hoewel de 
demonstratie een regionaal ka-
rakter zal hebben, de gehele rand-
stad van Amsterdam tot Rotter-
dam, zijn deelnemers uit het hele 
land welkom. Een van de organi-
saties die deze demonstratie voor-
bereid, is het Humanistisch Vre-
desberaad. 
Nadere informatie: telefoon: 
010-206276 / 070-838467 / 020-641687. 

BON 

Ondergetekende geeft zich op voor het jongerenweekend van 1-3 oktober 

Naam 	  

Adres 	  

Woonplaats 	  

Tel. 	  

Ik kan eventueel 	  

Speciale wensen t.a.v. eten 	  

Deze bon sturen naar Humanistisch Verbond postbus 114 in Utrecht. 
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