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Abonnement/lidmaatschap 
Een abonnement op de „Humanist-  kost 
f 25,— per jaar. 
De kontributie voor het lidmaatschap van 
het HV stelt u zelf vast. De minimumkontri-
butie is f 65,— per jaar, inklusief een abon-
nement op de „Humanist". Mede-leden hoe-
ven geen kontributie te betalen. Als richtlijn 
voor de vaststelling van de bijdrage houden 
veel leden een half procent van hun inko-
men aan. Voor leden met een bruto-inkomen 
beneden de f 17.000,— per jaar bedraagt de 
minimumkontributie f 45,— per jaar. Voor 
jongeren voor wie recht op kinderbijslag en/ 
of kinderaftrek bestaat bedraagt de kontri-
butie f 30,— per jaar. Gezinsleden en huis-
genoten kunnen zelfstandig lid worden voor 
f 15,— per jaar. Men ontvangt dan geen 
„Humanist". 

Geef u op als lid van het Humanis-
tisch Verbond of neem een abon-
nement op de „Humanist". Bel 
030 -31 81 45 of schrijf naar: Post-
bus 114, 3500 AC Utrecht. 
Wacht met betalen tot u een ak-
sept-girokaart ontvangt. 

HUMANISTISCH VERBUM 
POSTGIRO 197930 - OTRECHY 

Foto omslag: Klaas Koppe 

' De vrijheid van de mens wordt van 
verschillende kanten bedreigd. Niet al-
leen heel konkreet en zichtbaar: met 
geweld, politieke onderdrukking en 
overheersing, maar ook op meer sub-
tiele manieren wordt de mens gekooid. 
Is het immers niet zo, dat ons doen en 
laten, onze vrijheid, op allerlei manie-
ren wordt bepaald en dus beperkt? Bij-
voorbeeld door onze plaats in het eko-
nomische systeem, door de macht die 
we hebben of die we juist moeten on-
dergaan, maar ook door onze biologi-
sche samenstelling als mens. En kun-
nen wij bijvoorbeeld wel vrijuit denken 
en spreken of is het veel meer zo, dat 
wij spreken zoals de taal ons dat voor-
schrijft? Op allerlei manieren, lijkt het, 
en vaak zonder dat wij dat in de gaten 
hebben, wordt de mens gekooid. 
Humanisten gaan uit van de princi-
piële vrijheid van de mens. Dat bete-
kent niet, dat voor humanisten de 
mens volkomen en onbeperkt vrij zou 
zijn, maar wel dat de mens mèt deze 
beperkingen een vrijheid en verant-
woordelijkheid heeft en bovendien dat 
vrijheid voor de mens een recht is. Het 
humanisme gaat dan ook uit van het 
individuele 	zelfbeschikkingsrecht. 
Vrijheid is voor humanisten iets om na 
te streven. 
Deze principiële vrijheid wordt betwist 
door opvattingen die uitgaan van de 
gekooide mens. Deze opvattingen vin-
den we onder de naam „strukturalis-
me" bijvoorbeeld in de kunst, maar ook 
in de filosofie, sociologie en in andere 
menswetenschappen. Gemeenschap-
pelijk hierbij is, dat wordt uitgegaan 
van principiële onvrijheid van de 
mens. In deze visie op de mens wordt 
ons doen en laten, en ook ons denken, 
bepaald door strukturen die groter zijn 
dan de mens, en die er al zijn voordat 

' ieder van ons op de wereld komt. Het 
betekent ook dat de mogelijkheid om in 
te grijpen in die strukturen uiterst klein 
of zelfs nihil is. En daarmee wordt de  

abstrakt lijkende kwestie van de ge-
kooide mens opeens héél aktueel. Heb-
ben bijvoorbeeld allerlei sociale bewe-
gingen die veranderingen nastreven -
zoals kleinschalige bedrijfjes, vrou-
wenbeweging en milieu-groepen - wel 
enige zin? 
Hun doeleinden staan of vallen immers 
met de mogelijkheid die de mens heeft 
om in te grijpen in bestaande struk-
turen. 
De opvatting van de mens die is ge-
kooid door strukturen, steunt op enkele 
sterke argumenten, die door humanis-
ten niet zomaar kunnen worden weg-
gewuifd. Humanisten die staan voor 
hun overtuiging en voor hun ideeën, 
moeten ingaan op deze argumenten, 
op straffe van naïef en dogmatisch te 
worden gevonden. 
Het april-symposium van de Stichting 
Socrates, dat deze keer niet op de ge-
bruikelijke tweede dinsdag maar op 
maandag 16 april wordt gehouden -
gaat over de fundamentele vraag of de 
mens vrij is of gekooid. Een drietal 
sprekers zal met een inleiding de dis-
kussie aanzwengelen. Cees Kwant zal 
het strukturalisme verdedigen, terwijl 
Wim van Dooren en Rob Tielman van-
uit het humanisme zullen spreken. Bei-
den hebben in het onlangs verschenen 
maartnummer van Rekenschap een ar-
tikel gepubliceerd over de strukturalis-
tische kritiek op het humanisme. Deze 
Socratesavond belooft weer een avond 
te worden, waar u geboeid maar mis-
schien toch ook vrij deel aan kunt ne-
men. (ja) 
Het symposium wordt gehouden in het 
Landelijk Humanistisch Centrum, 
Oudkerkhof 11, Utrecht. De avond be-
gint om 20.00 uur en is voor iedereen 
vrij toegankelijk. 

Verder lezen: Rekenschap, maart 1984, 
te bestellen door f 10,- over te maken 
op giro 58.22.93 t.n.v. Stichting Socra-
tes, Utrecht o. v. v. „maart '84". 
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ASRAAD 4ERONTRUST 
Niet alleen slechte berichten teisteren 
het Humanistisch Verbond. We kunnen 
u namelijk melden dat zich tussen 1 
januari en 1 maart maar liefst 250 
nieuwe leden hebben opgegeven. Zou 
dat komen omdat men zich meer reali-
seert dat het zinvol is een organisatie 
te ondersteunen die gelijkwaardigheid 
van mensen nastreeft, en meer spe-
ciaal een gelijkberechtiging voor bui-
tenkerkelijken in Nederland? Vooral 
met het verdelen van overheidsgelden 
in de vorm van subsidies worden bui-
tenkerkelijken zich er in toenemende 
mate van bewust dat de koppen wor-
den geteld en dat dat gebeurt op grond 
van ledental. Onder andere dus van 
het Humanistisch Verbond. Het lijkt 
een goede reden om lid te worden. En 
te blijven natuurlijk! Vaak blijken deze 
nieuwe leden zelf weinig behoefte te 
hebben aan een organisatievorm en 
zullen daarom ook niet snel echt aktief 
worden in het 11V. Zij steunen het Ver-
bond door lid te zijn en zij zijn dan ook 
meer dan welkom. 
Behalve een 15.000-tal mensen die lid, 
medelid of sympathisant van het Ver-
bond zijn, hebben ondertussen meer 
dan 1200 mensen een abonnement op 
de „Humanist". Ook dit aantal stijgt, 
langzaam maar gestaag. 

Uitbreiding 1111-zendtijd 
Nog een goed bericht. Het zit er dik in 
dat de radio- en televisiedienst van het 
Humanstisch Verbond een zendtijdver-
dubbeling zal krijgen. De Omroepraad 
(adviseert de overheid over omroepza-
ken) heeft minister Brinkman aangera-
den het verzoek van het HV in te willi-
gen. Als de minister dit advies opvolgt, 
kan de uitbreiding (een half uur televi-
sie en twee uur radio per week) vol-
gend jaar al ingaan. De beslissing van 
de minister wordt binnen enkele we-
ken verwacht. 
De Omroepraad sprak zich over deze 
zendtijduitbreiding niet eenstemmig 
uit. Enkele leden voelden er niet voor 
omdat het ledental van het HV de laat-
ste jaren gelijk bleef. Alle overige le-
den volgden echter de uitspraak van 
de Raad van State (uit 1973) dat het 

belang van het Verbond voor de sa-
menleving onvoldoende tot zijn recht 
komt door in hoofdzaak het ledental als 
vergelijkingsmateriaal te nemen. 
Daarnaast bleek de overgrote meerder-
heid van de omroepraad gevoelig voor 
het argument dat een kwartier vaak te 
kort is voor een verantwoorde behan-
deling van de onderwerpen waarmee 
het HV zich in de omroep bezighoudt. 
Ook op grond van onze luister- en kijk-
cijfers wordt verwacht dat een half uur 
daarvoor betere mogelijkheden biedt. 

Ondernemingsraad 
verontrust 
Er is ook nieuws uit het Erasmushuis. 
Op verzoek van personeelsleden van 
het Humanistisch Verbond heeft de vo-
rig jaar ingestelde Ondernemingsraad 
van het HV een inventarisatie gemaakt 
van de klachten en irritaties die be-
staan onder het personeel van het 
Erasmushuis. Een groot aantal hebben 
schriftelijk of mondeling gereageerd. 
Het is een lange lijst van meer dan 
veertig punten van kritiek en irritatie 
geworden. Het maakt duidelijk dat de 
werksfeer in het Erasmushuis allesbe-
halve optimaal is te noemen en dat het 
vertrouwen van het personeel in hoe 
het Verbond wordt geleid, niet erg 
groot is. De Ondernemingsraad kon-
kludeert uit de inventarisatie dat er 
grote onvrede heerst onder het perso-
neel over de werkorganisatie. 
Door het huidige gebrekkige funktione-
ren van het centrale HV-apparaat, zo 
stelt de Ondernemingsraad, in haar 
brief aan het hoofdbestuur, dreigt een 
situatie te ontstaan waarin niemand 
zich ergens meer verantwoordelijk voor 
voelt. Daarnaast dreigt door het hoge 
percentage ziekteverzuim en het niet 
opvullen van vakatures een grote over-
belasting van het aanwezige personeel 
te ontstaan. De Ondernemingsraad 
doet verder in haar brief een aantal 
suggesties om tot een verbetering van 
de situatie te komen. Zo is het onder 
andere nodig dat er een regeling komt 
voor bevoegdheden, waardoor mede 
een duidelijke organisatiestruktuur 
kan ontstaan. Verder moet volgens de 

Ondernemingsraad de kommunikatie 
tussen personeel en bestuur worden 
verbeterd. Ook zou de direktiestruktuur 
moeten worden geëvalueerd, moet er 
een regeling komen om klachten te be-
handelen. Direkteur Henny Baas is in 
een schrijven uitvoerig ingegaan op al-
le specifieke klachten van het perso-
neel. 
Het Dagelijks Bestuur achtte dit ant-
woord niet geheel bevredigend en 
heeft een kommissie ingesteld die de 
brief van de Ondernemingsraad na-
mens het Dagelijks Bestuur zal beant-
woorden. Deze kommissie bestaat uit 
Anneke Krijnen, Johan Wijne en Henk 
Engelsman. 

Hes van Huizen 

11- 

Geef uw mening 
perspektief 
Heeft u het al in huis, het Voorontwerp 
Humanistisch Perspektief? (Tweede 
druk reeds!) U kunt tot 1 oktober reage-
ren op de inhoud van dit Voorontwerp 
door uw kommentaar op te sturen naar 
het hoofdbestuur van het HV. Ook kunt 
u naar een van de regionale diskus-
siedagen gaan en daar over het Voor-
ontwerp meepraten, of in een van de 
gespreksgroepen meedraaien die vele 
gemeenschappen op hebben gezet of 
nog zullen opzetten. 
Raadpleeg daarvoor uw plaatselijk in-
formatieblad van uw gemeenschap. 
Maar we stellen uw individueel inge-
zonden opinie dus ook ten zeerste op 
prijs. 
Het Voorontwerp Humanistisch Per-
spektief (met als bijlage de uitgangs-
punten en doeleinden van het HV plus 
het Humanistisch Perspektief uit 1977) 
is te bestellen door f 3,80 over te ma-
ken op giro 58 t.n.v. de Humanistische 
Pers te Utrecht onder vermelding van: 
Perspektief. 

Verder in dit nummer 
Interview met Theun de Vries 	 pag. 6 

Landelijk dag HV-vrouwen 	  pag. 11 

Burgerlijke ongehoorzaamheid 	 pag. 12 

Jongeren over arbeid 	  pag. 14 

De molenaar en zijn kaas 	  pag. 18 

Theodor Holman over The Big Chill . . 	 pag. 20 

Brieven van lezers 	  pag. 22 

Het HV-gebeuren 	  pag. 25 
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Affiche van de tentoonstelling Zwart-Wit 1984 

Zwart-Wit 1984: 
tentoonstelling over 
racisme in Anne Frank Huis 
In het Anne Frank Huis te Amsterdam 
is de komende maanden een tentoon-
stelling te zien over racisme en anti-
racisme in Nederland. Zwart-Wit 1984 
laat zien hoe racisme zich anno 1984 in 
Nederland manifesteert: in geweld en 
bedreiging, in politieke propaganda, 
in strukturele achterstelling van etni-
sche bevolkingsgroepen, in vooroorde-
len over buitenlanders. Maar vooral uit 
zich het racisme in de dagelijkse om-
gang van mensen met elkaar. De ten-
toonstelling (die werd geopend door de 
voetballer Ruud Gullit) legt de nadruk 
op wat racisme betekent voor hen die 
er het slachtoffer van zijn. Daarnaast is 
er ook aandacht voor anti-racisme. Bij 
de tentoonstelling is een brochure ver-
krijgbaar. 
De Anne Frank Stichting heeft naar 
aanleiding van de tentoonstelling 
Zwart-Wit 1984 een lange lijst aange-
legd van voorbeelden van racistisch 
geweld en konkludeert dat er een ui-
terst verontrustende toename is. Vol-
gens J. F. Westra, direkteur van de 
Anne Frank Stichting, is de propagan-
da van de Centrumpartij één van de 
belangrijkste oorzaken van deze toena-
me. De Stichting overweegt daarom 
een aanklacht in te dienen tegen de 
Centrumpartij wegens het aanzetten 
tot rassenhaat. Het doel daarbij is niet 
zozeer om de partij te verbieden alswel 
geen kans meer te geven om racisti-
sche uitlatingen te verspreiden. 
Enkele voorbeelden van racistisch ge-
weld die de Anne Frank Stichting heeft 
verzameld: 
• Amsterdam, januari: 25 jongeren 
molesteren vijf Turkse muzikanten; 
• Arnhem, juni: twee jongeren ver-
spreiden een pamflet waarin Turken 
bedreigd worden met moord als ze niet 
vertrekken; 

• Oss, juli: een zwarte jongen wordt 
bij een discotheek drie keer in de rug 
gestoken; 
• Amsterdam, 21 augustus: Kerwin 
Duijnmeijer wordt vermoord; 
• Eindhoven, september: Onbekende 
mannen rijden Marokkaanse jongen 
klem en mishandelen hem; 
• Zwolle, oktober: een man schiet een 
buks leeg op een Turks gezin, hij krijgt 
veertien maanden; 
• Utrecht, november: zes meisjes be-
dreigen in een bus een 12-jarige Ma-
rokkaans meisje, volgen haar als ze de 
bus uit vlucht en beroven en mishande-
len haar; 
• Heerlen, december: drie werkloze 
jongeren gooien molotov-cocktails 
naar binnen bij een Marokkaans gezin; 
• Leiden, december: onbekenden 
gooien uit een auto een brandbom in 
een Marokkaans koffiehuis; 
• Dronten, december: onbekenden 
vernielen een Marokkaanse gebeds-
ruimte, religieuze voorwerpen worden 
op straat verbrand; 
• Amsterdam, januari: twee jongens 
mishandelen een Antilliaan; na hun 
arrestatie zingen ze nazi-liederen en 
brengen de Hitlergroet; 
• Schiedam, februari: een groep jon-
geren staat terecht wegens brandstich-
ting in slooppanden om Turkse gezin-
nen bang te maken; 
• Rotterdam, februari: leden van anti-
fascisme-comité's krijgen een pamflet 
thuis van het actiecomité Anti-Gastar-
beiders; aan de binnenkant van de en-
velop zit een scheermesje geplakt. 

Zwart-Wit '84 is in de maanden maart, 
april, mei en oktober, november en de-
cember te zien in het Anne Frank Huis, 
Prinsengracht 263, Amsterdam. Meer 
informatie tel. 020-264533. (HvH) 

HIVOS toont 
achterkant 
van armoe 
Kleinschalig, direkt en struktureel. Dat 
is in het kort de ontwikkelingshulp die 
HIVOS (het Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelingssamenwerking) 	voor- 
staat. 
Op deze wijze probeert deze organisa-
tie al vijftien jaar, (waarvan vijf jaar 
als medefinancieringsorganisatie) de 
allerarmsten in de wereld te bereiken. 
Een dubbel lustrum dus eigenlijk en 
reden om een feestelijk gebaar te ma-
ken. Hiertoe heeft HIVOS een boekje 
uitgegeven dat verhaalt over de erva-
ringen van enkele mensen die enige 
ontwikkelingsprojekten in India be-
zochten. Want jaarlijks laat HIVOS en-
kele kontribuanten kennis maken met 
projekten waar HIVOS zijn medewer-
king aan verleent. Vanuit de gedachte 
van „Beter verkeer met de derde we-
reld" kunnen deze dan met eigen ogen 
zien wat de ontwikkelingssamenwer-
king van HIVOS in de praktijk bete-
kent. Zo bezochten recentelijk Tine van 
der Meer, Wim Loode en Gera Bree-
baart projekten in India die HIVOS sa-
men met een partikuliere ontwikke-
lingsorgnisatie in India steunt. Hun er-
varingen, ontmoetingen, indrukken en 
gevoelens zijn door de journalist Rolf 
Boost verwerkt tot het jubileumboekje 
„Aan de achterdeur van de armoe". Het 
is niet alleen boeiend voor degenen die 
het werk van HIVOS al kennen, maar 
ook voor de velen die nog niet bekend 
zijn met kleinschalige, direkte en 
strukturele steun aan de derde wereld, 
met hulp die ook een menselijk gezicht 
heeft. (HvH) 
„Aan de achterdeur van de armoe" is 
samen met uitgeverij „Het Wereldven-
ster" uitgegeven en verkrijgbaar in de 
boekhandel. 
Wilt u meer weten over HIVOS dan 
kunt u schrijven naar Beeklaan 387, 
2562 AZ Den Haag, of bellen: 070-
636907. 
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MANSHOLT VOORZITTER 
VREDESBERAAD 

HOM-delegatie die Midden-Amerika 
bezocht wijzigt visie 
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In februari bezochten enkele Tweede 
Kamerleden op initiatief van het Hu-
manistisch Overleg Mensenrechten 
(HOM) enkele Middenamerikaanse 
landen en brachten daarnaast ook een 
bezoek aan Washington. Zij praatten 
met tientallen mensen, met autoritei-
ten maar ook met vertegenwoordigers 
van mensenrechtenorganisaties, ge-
vangenen, moeders van verdwenen 
kinderen, en met vertegenwoordigers 
van kerk, universiteit en het Internatio-
nale Rode Kruis. De parlementaire de-
legatie, bestaande uit Relus ter Beek 
(PvdA), Hans Gualthérie van Weezel 
(CDA) en Frans Weisglas (VVD) hebben 
door het bezoek een andere visie ge-
kregen op de problemen die in deze 
brandhaard van de wereld bestaan. Zo 
verklaarde Hans Gualthérie van Wee-
zel bij zijn terugkeer in Nederland be-
reid te zijn het linkse sandinistische 
bewind in Nicaragua het voordeel van 
de twijfel te gunnen. Voorheen was hij 
een fel tegenstander van de regering 
van Nicaragua. Hetzelfde geldt voor de 
liberaal Frans Weisglas, terwijl de so-
cialist Relus ter Beek gunstiger is gaan 
denken over Napoleon Duarte, kandi-
daat voor het presidentschap van El 
Salvador. 
Pieter van Veenen, sekretaris van het 
HOM en ook sekretaris van de delega-
tie, acht het van groot belang dat veel 
gesprekspartners een sterk beroep de-
den op de delegatie om vanuit Europa 
een veel aktievere bijdrage te leveren 
voor politieke oplossingen in Midden-
Amerika. Ook in Washington vond de 
delegatie steun voor haar argumenten 
voor alternatieven. De ruimte om een 
verdere eskalatie van de konflikten in 
Midden-Amerika te voorkomen, is 
klein maar zal met alle kracht moeten 
worden benut, aldus Pieter van 
Veenen. 
In de komende maanden tot de zomer-
vakantie wil het HOM met gespreks-
groepen gaan diskussiëren over het 
Midden-Amerika-beleid. 	Geïnteres- 
seerde HV-leden wordt gevraagd in 
hun gemeenschap een gespreksgroep 
te vormen die hieraan minimaal een 
viertal avonden wil besteden. U krijgt 
dan het eindrapport van de HOM-dele-
gatie naar Midden-Amerika en de VS 
toegestuurd met daarbij suggesties 
voor het bespreken van het rapport. 
Tevens worden mogelijkheden aange-
geven om bijvoorbeeld plaatselijk in-
formatie-avonden te organiseren. Hier-
voor kan dan één van de delegatiele- 
den worden uitgenodigd. 	(HvH) 
Verdere informatie: HOM, Postbus 114 
in Utrecht, tel. 030-318145. 

Dr. Sicco L. Mansholt is met ingang 
van 14 maart jongstleden benoemd tot 
voorzitter van het Humanistisch Vre-
desberaad (HVB). De verdiensten van 
de heer Mansholt - sinds een groot 
aantal jaren lid van het HV en ook 
gedurende enige tijd lid van het hoofd-
bestuur - behoeven niet breed uitge-
meten te worden, zij zijn alom bekend. 
Deze benoeming staat mede in ver-
band met het feit dat het Humanistisch 
Vredesberaad, werkzaam sinds de-
cember 1981, zijn definitieve vorm heeft 
gevonden. Onlangs passeerde de 
stichtingsakte namelijk de notaris. Met 
de benoeming van de heer Mansholt 
als voorzitter, bestaat het bestuur van 
de stichting thans uit negen leden: H. 
van Sandwijk (sekretaris), G. Rutte 
(penningmeester) en de leden G. J. Au-
pers, A. Blaak-Vleems, H. Bos, M. Dek-
kinga, B. H. Engelsman, M. de Nachte-
gaal en M. W. Verduijn. Henk Bos blijft 
lid van het bestuur. Hij heeft het HVB 
geleid sinds Cor de Ronde wegens een 
teveel aan werkzaamheden het voorzit-
terschap moest neerleggen. Ook de 
verdienste van Cor de Ronde behoeven 
niet uitvoerig te worden toegelicht. On-
vermeld mag echter niet blijven dat het 
HVB niet zou bestaan als Cor niet met 
veel geestdrift en misschien nog wel 
meer doorzettingsvermogen had geij-
verd voor de totstandkoming. Het be-
stuur van het HVB is bijzonder ver- 

Sicco Mansholt 

heugd de heer Mansholt te hebben 
kunnen voordragen bij het hoofdbe-
stuur van het HV. Hem kennende, zal 
hij zeker het HVB inspireren tot kon-
struktieve humanistische bijdragen 
aan het werk voor vrede, veiligheid en 
gerechtigheid. (MV) 

In de volgende „Humanist" een uitge-
breid interview met Sicco Mansholt. 
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„In de tijd dat ik met het marxisme in 
aanraking kwam, was ik eigenlijk al 
heel lang op zoek naar een levensbe-
schouwing. Ik wil niet beweren dat ik 
daarmee heel bewust bezig was. Het 
was vaak intuïtief en spontaan dat ik 
om me heen keek en hier en daar iets 
oppikte aan gedachten, ideeën, enzo-
voort. Ik heb indertijd ook nog wel een 
beetje met het humanisme te maken 
gehad. Dat was dan niet de humanisti-
sche denkwereld die nu bijvoorbeeld 
door het Humanistische Verbond wordt 
uitgedragen. Het was een vorm van 
humanisme behorend bij een bepaalde 
groep, in dit geval de groep rond het 
literiare blad „De Stem". Dirk Coster 
en Just Havelaar waren daarbij toon-
aangevend. Maar na een tijdje vond ik 
dat soort humanisme toch wel verwa-
terd. Ik wist dat er ook nog een ander 
humanisme was dat wat meer inhield. 

Trouwens ook het pad van het occulte 
heb ik een tijdje bewandeld. Ik woonde 
namelijk een tijd in het Gooi en daar 
trof je de meest vreemde mensen zoals 
Vrij-Katholieken, theosofen van aller-
lei slag en vertegenwoordigers van ik 
weet niet meer welke sekten. Ik was 
toen heel jong, een jaar of twintig. In-
tuïtief zoch ik naar iets (zoals Spinoza 
het heeft beschreven, ontdekte ik later) 
dat duurzaam zou zijn en waaraan je 
zoiets als zekerheid zou kunnen ontle-
nen. Dat was eigenlijk mijn „grote 
zoeken". 

Levensbeschouwing kwam dus duide-
lijk vóór de politiek? 
„Ja. Alle dingen die je wilt of denkt, 
komen toch voort uit een groter ver-
band, een levensbeschouwelijk ver-
band. Daar begint het mee. Als je poli-
tiek in een ruimere zin interpreteert, 
kom je al gauw bij de klassieke kon-
septie van de staatsburger en daar zit 
veel meer aan vast dan het lidmaat-
schap van een politieke partij en het 
eens per vier jaar stemmen op de een 
of andere kandidaat. Die opvatting van 
politiek duidt een levenshouding of 
een filosofie aan. Het is een wereldbe-
schouwing." 

Anti-fascist 
Al heel vroeg in zijn leven zette Theun 
de Vries vraagtekens achter gods-
dienstige opvattingen zoals hij die van 
huis uit had leren kennen. Maar wat 
stelde hij dat daarvoor in de plaats? 
„De godsdienst zette ik al heel vroeg 
overboord. Maar toch was ik bezig om 
iets van zekerheden te verwerven. Ik 
wilde uiteindelijk toch ook ergens bij-
horen. Van de andere kant was ik een 
beetje vereenzaamd en romantisch. In 
die jaren schreef ik ook alleen gedich-
ten. Weliswaar begon ik in 1926 aan 
mijn eerste roman maar het was toch 
hoofdzakelijk poëzie. Vanuit die positie 
van eenzame en nogal geestesarme 
mens - want zo voelde ik me - wilde ik 
toch dolgraag een heel echte levensbe-
schouwing hebben. Zoals gezegd kon 

dat niet de godsdienst zijn want die 
had me niets te bieden. Ik verzette me 
er ook tegen. 
Het klinkt misschien een beetje vreemd 
maar de levensbeschouwing waarnaar 
ik zocht, werd me aangeboden door 
Adolf Hitler. Niet het nationaal-socia-
lisme natuurlijk, maar het tegenover-
gestelde: het marxisme of het kommu-
nisme eigenlijk. Ik was in heel sterke 
mate een anti-fascist net zoals veel in-
tellektuelen en denkende mensen in 
die tijd. Ik wilde me zo duidelijk en fel 
verzetten tegen de opvattingen van het 
nationaal-socialisme dat ik me aan-
sloot bij mensen die dat ook waar 
maakten. En dus kwam ik terecht bij de 
kommunisten." 

Maar in enkele kerkgemeenschappen 
werd toch ook veel verzet geboden te-
gen het fascisme, waarom sloot u zich 
niet daarbij aan? 
„Nou dat sprak me helemaal niet aan. 
Ik had niet veel op met de godsdienst. 
Vanuit het doopsgezinde milieu waar-
in ik opgroeide, had ik alleen de ethiek 
die erbij hoorde meegekregen. Dat had 
eigenlijk de godsdienst en het dogma 
vervangen. De beleving van de religie 
zelf speelde er geen rol. Als ik aan mijn 
grootvader vroeg: Is Jezus de zoon van 
God, dan zei hij: Ach jongen, we zijn 
allemaal zonen van God. Zo werd ook 
het geloof in een verlosser aan een 
kruis in doopsgezinde kring niet meer 
serieus genomen. Uiteindelijk is dat 
één van de pijlers van het christendom, 
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Hij heeft meer dan honderd titels op zijn naam staan en zijn 
werk is vertaald in minstens twintig talen. Theun de Vries 
(76) is misschien de meest bekende schrijver. van Nederland 
en zowel bejubeld als vergruisd. Lang zocht hij naar een 
levensbeschouwing die hem houvast zou kunnen bieden. 
Van huis uit was hij doopsgezind, voelde zich nog een 
blauwe maandag aangetrokken tot het humanisme maar 
koos uiteindelijk lange tijd voor het kommunisme. Ook dat 
ging hij in de loop der tijd anders beschouwen: van dogma-
tisch stalinist werd hij genuanceerd marxist. Zo genuanceerd 
dat er (weer) raakpunten met het humanisme zijn te ontdek-
ken in de levensbeschouwing van de schrijver die onder 
andere een biografie schreef over Spinoza. . 
Saul Koster en Ans Sillen praatten met Theun de Vries over 
zijn grote zoeken, en zijn huidige, onafhankelijke visie op 
mens en wereld. 

maar men vond het alleen maar een 
droevige geschiedenis en verder niets. 
Het was dus een zeer verwaterd chris-
tendom bij die doopsgezinden. Dus van 
huis uit liep ik zeker niet automatisch 
in de armen van de kerk, ook niet in de 
moeilijke situatie van de oorlog." 

Hoewel al op vroege leeftijd „godde-
loos", is het toch opmerkelijk dat in uw 
literaire werk in die jaren (vooral poë-
zie) allerlei godsdienstige en reli- 

gieuze aspekten een belangrijke rol 
speelden? 
„Ja dat is zo. Maar de ethiek van de 
doopsgezinden, verdraagzaamheid bij-
voorbeeld, bleef toch bij me. Daar bleef 
en blijf ik toch mee worstelen. Vaak 
heb ik er ook tegen , gezondigd" maar 
het bleef een belangrijk aspekt in mijn 
levensbeschouwing. De laatste jaren is 
dat weer vrij sterk naar boven geko-
men. Naarmate ik ouder werd, werd ik 
ook steeds verdraagzamer jegens an- 

dersdenkenden. In mijn aktieve (marxis-
tische) periode was ik vaak intolerant, 
agressief zelfs. Maar dat is flink afge-
nomen. Het komt ook met de jaren, die 
verdraagzaamheid, die betrekkelijk-
heid van de dingen die je doet en die je 
vindt. Van de andere kant moet ik zeg-
gen dat mijn (nog steeds) grote held 
Karl Marx steeds onverzoenlijker werd 
naarmate hij ouder werd. Dat bestaat 
dus blijkbaar ook. Men heeft hem op 
z'n oude dag eens gevraagd of hij niet 
verdraagzamer werd. Toen heeft hij ge-
zegd: verdraagzamer? Ik word steeds 
intoleranter als ik zie wat er voor rot-
zooi en menselijke misère in de wereld 
komt. Maar bij mij werkt dat zo niet. Ik 
heb de neiging ook mijn vijanden weer 
eens op te zoeken en met hen tot een 
vergelijk te komen. Ja, die neiging heb 
ik nogal sterk de laatste jaren. Dat zal 
wel een van de meest duidelijke ouder-
domsverschijnselen zijn. Tenminste 
dat wordt altijd gezegd." 

Verscheurde wereld 
Volgens Marx en volgens u staat de 
mens in dienst van een groter geheel 
en zou hij zijn geluk ook alleen maar 
kunnen vinden in de opdracht die hij 
volgens en binnen dat „grotere geheel' 
heeft. Wat bedoelt u daarmee? 
„Het menselijke leven - zelfs het meest 
individuele leven - krijgt pas z'n kleur 
of z'n specifieke betekenis in relaties 
tot de medemens. De mens is van natu-
re een sociaal wezen en geen kluize- 
naar. Hij wil met zijn medemensen iets 
waardevols opbouwen in een groter 
verband. Ik heb daarbij zelf altijd ge-
dacht aan een maatschappij van de 
redelijkheid en de vrijheid. Ik zag dat 
als een bewust of onbewust alom te-
genwoordig ideaal waaraan iedereen 
werkt. Een soort van half marxistisch, 
half spinozistisch model. Ik geloof ook 
nog steeds dat de klassenstrijd een 
grote sociaal-dynamische betekenis 
heeft. Het opheffen van die te-
genstellingen is een grote opdracht 
volgens mij. Want die situatie leidt nog 
steeds tot verschrikkelijke dingen in 
oost en west. De eerste, tweede en der-
de wereld zijn verscheurd door botsin-
gen en konflikten. We moeten er iets 
aan doen dat zo'n verscheurde wereld 
toch weer iets van een eenheid, van 
een rationele kreatie gaat worden." 

U zegt „weer", maar zo'n ideaal situa-
tie is er toch nooit geweest? Het is toch 
een utopie om te denken dat zoiets zou 
kunnen bestaan? 
„Enerzijds wel, maar anderzijds kan 
het veel beter. Marxisten zeggen dat 
iets als een klasseloze maatschappij 
heeft bestaan in het begin van de men-
selijke historie. Dat zou allemaal heel 
mooi geweest zijn. Ik zelf geloof daar 
ook niet zoveel van. Het is een ideaal 
en geen realiteit. Maar toch is het op-
merkelijk dat de mensheid altijd is blij-
ven streven naar een betere, een idea-
le maatschappij. Men wil er ook veel 
voor doen om dat te bereiken. Ik vind 
dat dat moed geeft en kracht om er ook 
aan te bouwen. Ook in mijn opvoeding 
was er sprake van een streven naar 
een betere wereld. De doopsgezinde 
ethiek sprak van „heb uw naaste lief", 
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Het menselijk leven krijgt pas z'n 
kleur in relatie tot de medemens 
enzovoort. Van klassetegenstellingen 
wist je niets. Alles werd ingepast in die 
éne ethiek. Via het marxisme kwam ik 
later wel op die tegenstellingen tussen 
bezitters en bezitlozen. Het principe 
van heb uw naaste lief bleef echter bij 
me. Alleen betrof dat nu de „bondge-
noten", de klassegenoten. 
De doopsgezinde ethiek moffelde trou-
wens alle maatschappelijkheid weg. 
Het marxisme haalde juist alles scherp 
naar voren. Bij de doopsgezinden werd 
de harde werkelijkheid niet echt onder 
ogen gezien. Die werd onder een lichte 
sluier van moraal bedekt. In het 
marxisme was duidelijk wie de bond-
genoten en wie de vijanden waren. Dat 
sprak en spreekt mij veel meer aan, 
maar nu wel met meer nuancering." 

Eigen stijl 
Was u in het kader van het marxisme 
,,een schrijver in dienst van de 
klasse"? 
„Ja, maar wel met een eigen stijl. De 
keuze voor het socialisme was onbe-
twistbaar aanwezig in mijn literaire 
werk. In die keuze bevond ik me trou-
wens in een keurbende van internatio-
nale schrijvers: Neruda, Aragon en Eh-
renburg. Maar techniek en ambachte-
lijkheid van de schrijver zijn als het 
ware „klasseloze" eigenschappen. De 
kunst heeft ook zijn eigen wetten. De 
levensbeschouwing is de bron waar de 

inspiratie uitkomt. In de literatuur 
moet je geen pamfletten of politieke 
programma's schrijven. Literaire kunst 
is een zelfstandig verschijnsel. In de 
jaren dat ik lid was van de CPN, ver-
wachtte men niettemin wel eens van 
mij dat ik brochures zou schrijven. Dat 
heb ik ook een enkele maal gedaan, 
maar het is mijn genre niet." 

U was vele jaren lid van de CPN. U 
wilde echter geen officiële funktie in of 
namens de partij. U was van mening 
dat een schrijver moeten schrijven. 
Persoonlijk achtte U zich ook niet kapa-
bel voor een funktie in de politiek. Toch 
was U enige tijd partijbestuurslid. 
„Ja, dat was het verste punt tot waar ik 
heb willen gaan. Ik vond dat mijn 
schrijversschap voldoende was. Ik had 
er geen behoefte aan om de schitteren. 
Ik had geen politieke aspiraties, mijn 
schrijverschap stelde ik toch al in 
dienst van het doel. Ik haalde mijn 
inspiratie ook uit dat grotere verband. 
Eerlijk gezegd denk ik dat ook mijn 
individualistische instelling daaraan 
ten grondslag lag." 

Toch blijkt uit uw gedichten dat u uw 
inspiratie ook uit het christendom 
haalde. Hoe verklaart u dat? 
„Nou niet zozeer inspiratie als wel ge-
makzucht. Het is namelijk heel handig 
om in de pouzie religieuze elementen 
te verwerken, omdat het vaak zo'n 

makkelijke oplossing voor bepaalde si-
tuaties biedt. Ik was romantisch en een 
individualist. Ik koketteerde met het 
woord god in mijn gedichten omdat het 
soms zo'n mooie wending kon zijn. 
Hoewel die figuur van christus voor mij 
nooit iets heeft betekend, heb ik toch 
eens in een gedicht dat „Steden" heet-
te (ik beschrijf daarin het sombere ka-
rakter van steden) christus laten optre-
den. Ineens merkte ik dus dat ik een 
heilsgedachte erin verwerkte. Blijk-
baar was het zo dat op die sociale 
aanklacht in dat gedicht ook een red-
ding moest volgen. Maar ik wist niet 
hoe dat zou moeten gebeuren en dus 
viel ik terug op de oude vertrouwde 
verlosser. Noem het maar een onna-
denkende reflex." 

Ontworsteld 
Hebt u zich later wel eens geschaamd 
voor die godsdienstige of religieuze 
thema's in uw werk? Was dat voor een 
marxist eigenlijk geen jeugdzonde 
waarover je maar beter kon zwijgen? 
„Nee, helemaal niet. Ik vond het zelfs 
interessant hoe zich dat bij mij alle-
maal ontwikkelde. Ik lees echter nooit 
meer gedichten uit mijn jeugdjaren om-
dat ik met die belevingswereld eigen-
lijk niets meer te maken heb. Ik ben nu 
iemand anders. Ik kan nu ook mijn 
leven als het ware door de ogen van 
een buitenstaander bekijken, maar ik 
heb geen spijt van wat ik heb gedaan 
en geschreven en ik verwerp ook niets. 
Ik zie het als een ontwikkelings-
proces." 

In uw latere proza blijkt steeds weer 
dat u zich niet helemaal hebt ontwor- 
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steld aan het doopsgezinde milieu 
waarin u werd opgevoed. 
„Nou, ik dacht eigenlijk van wel. Maar 
ik geef toe dat er nog wel het een en 
ander is blijven zitten. Zo'n opvoeding 
kan je ook niet zomaar aan de kant 
gooien. Trouwens in mijn jeugdjaren, 
die zich nog half in de doopsgezinde 
sfeer afspeelden, begon ook mijn 
schrijverschap. Ik schreef veel en over 
de meest uiteenlopende onderwerpen. 
Ik schreef alles op wat ik meemaakte 
en het bleek dat ik „als schrijver" rea-
geerde op de gebeurtenissen. En van-
uit het doopsgezinde milieu ontving ik 
ook de eerste stimulans om te schrij-
ven. Daarnaast moet worden bedacht 
dat het marxisme is gegroeid op een 
bodem van westerse civilisatie en 
daarin is een flink stuk christendom 
verpakt. Ook in de marxistische filoso- 
fie is het christendom merkbaar. Maar 
het heeft dan zijn religieuze strekking 
verloren omdat het is gesekulariseerd. 
Maar het is een blijft herkenbaar. De 
rechtvaardigheidsgedachte in de tien 
geboden zit ook in het marxisme, maar 
dan in een heel andere vorm." 

Neergang 
Een deel van uw literaire werk getuigt 
van een grondige kennis van de ge-
schiedenis. Een onderliggende ge-
dachte is daarbij vaak dat de mens kan 
leren van de geschiedenis. Hij kan het 
daardoor steeds beter doen. Maar het 
gaat toch niet beter? 
„Op dit moment niet. De mensheid 
maakt nu een geweldige stap terug. Ik 
heb altijd in de vooruitgang geloofd 
vanaf het moment dat ik bewust poli-
tiek ging denken. Maar daarbij ontken 
ik niet de tragische momenten die erbij 
horen. Vooruitgang gaat ten koste van 
veel offers, strijd en ellende. De ge-
schiedenis is in mijn ogen een gebro-
ken lijn met opgang en neergang. We 
zitten nu in een neergang, de grootste 
sinds Hitler. Marx en Engels zeiden dat 
elke vooruitgang volgt op eraan voor-
afgaande heftige strijd (revolutie). 
Maar ze stelden zich dat toch te makke-
lijk voor. Zomaar van de revolutie naar 
de heilstaat kan niet. Ze hebben ele-
menten als maatschappelijke tragedie, 
milieurampen, onwetendheid en hon-
gersnood niet gezien. Het gaat alle-
maal veel moeilijker, maar het gaat 
wel. Met vallen en opstaan, helaas." 

Een nukleaire oorlog zou die nogal op-
timistische kijk op de mensheid in één 
klap kunnen vernietigen. 
„Het is een heel kritieke situatie waar-
in we leven. Ik denk - of hoop ik 't - dat 
de mensheid ter elfder ure toch nog 
weer teveel wordt gedreven wordt door 
z'n instinkt om te overleven. Ik weet 
ook eigenlijk niet zeker of ik een voor-
uitgangsgeloof of een vooruitgangs-
hoop heb, maar mijn overtuiging is wel 
dat vooruitgang an sich bestaat. Dat is 
toch wel bewezen. De terugval die er 
nu is, doet het voorkomen alsof vooruit-
gang niet mogelijk zou zijn of niet meer 
te verwachten is. Maar dat is een fou-
tief beeld. Ik dacht vroeger dat de alge-
mene emancipatie veel sneller zou 
gaan. Zo van: nog een klein zetje en we 
zijn er. Maar de geschiedenis voltrekt 

Grote bekendheid als schrijver 
Theun de Vries werd op 26 april 1907 in het Friese Veenwoude geboren. 
Hij groeide op in een doopsgezind milieu. In de dertiger jaren sloot Theun 
de Vries zich aan bij de Communistische Partij Nederland, hij was 
overtuigd marxist geworden. Korte tijd was hij zelfs kandidaat Eerste 
Kamerlid voor die partij. In 1971 zegde hij zijn lidmaatschap op vanwege 
de pro-Moskoukoers van de Nederlandse kommunisten en de twijfel die 
hij langzaam had gekregen over de ideale staat (met de Sovjet-Unie als 
onbetwistbaar voorbeeld) en de kommunistische opvattingen over aller-
lei politieke zaken. Hij bleef evenwel marxist. 
Theun de Vries is één van de meest produktieve schrijvers in de Neder-
landse literatuur een honderdtal titels staat op zijn naam. Zijn debuutro-
man Rembrandt verscheen in 1931. Behalve romans, biografieën (o.a. over 
Spinoza), novellen, kritieken, gedichten, toneel en hoorspelen, schrijft 
Theun de Vries ook historische verhandelingen en essays. In 1982 ver-
scheen zijn uitgebreide historische studie „Ketters", over veertien eeu-
wen kettergeloof, volksbeweging en kettergericht. Enkele jaren geleden 
werd zijn beroemde boek, Het meisje met het rode haar (1956) over de 
kommunistische verzetsstrijdster Hannie Schaft verfilmd. Typerend voor 
het literaire werk van Theun de Vries is dat zijn boeken in zeer brede 
lagen van de bevolking bekendheid genieten. Hij ontving diverse lite-
raire prijzen waaronder in 1963 de P.C. Hooftprijs. Ook is de schrijver ere-
doctor van de universiteit van Groningen. 
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Feminisme kan de overgang naar 
demokratie en socialisme 
versnellen. Vrouwen kunnen een 
meer menselijk element inbrengen 
zich veel langzamer dan we dachten en 
de vooruitgang gaat met veel nega-
tieve ontwikkelingen gepaard. Dat is 
een les die je leert. Maar toch had ik 
jaren later nog steeds dat optimisme. 
In de periode namelijk dat ik in het 
koncentratiekamp in Amersfoort zat, 
praatte ik veel met anderen over de 
„nieuwe maatschappij" na de oorlog. 
We dachten dat de oude machten niet 
meer aan de bak zouden komen en we 
bouwden in onze verwachtingen al een 
hele nieuwe samenleving op. Maar al 
spoedig merkten we dat dat niet op-
ging. Het duurde allemaal veel 
langer." 

U bent van mening dat de Centrumpar-
tij verboden moet worden. Waarom? 
„Het is een herleving van juist die din-
gen die we in de oorlog als verzetsmen-
sen hebben bestreden. Het propageren 
van die gedachte moeten we niet toe-
staan. Je hoeft ook niet te zeggen dat je 
door legalisatie van de Centrumpartij 
die dingen weer bespreekbaar maakt. 
Die hoeven we niet meer te bespreken 
omdat al lang aangetoond is dat CP-
politiek verwerpelijk zijn. we kunnen 
toch van de geschiedenis leren dat 't 
niet klopt zoals de Centrumpartij het 
wil?" 

Feminisme 
Meermalen heeft u zich erg positief uit-
gesproken over het feminisme. U zei 
zelfs dat het feminisme de demokratie 
dichterbij zou brengen. 
„Ja, ik denk dat het feminisme de over-
gang naar demokratie en socialisme in 
de wereld kan versnellen. Als vrouwen 
zich op grote schaal aktief en door-
dacht bezig gaan houden met politieke 
en sociale kwesties komt er een heel 
nieuw element bij. De kille routine van 
mannen in dit soort zaken moet door-
broken worden. Gebleken is dat man-
nen dat zelf niet kunnen of willen doen. 
Vrouwen kunnen en willen dat, een 
nieuwe levensbenadering. Zij kunnen 
een meer menselijk element in-
brengen." 

Is de nieuwe positie van het feminisme 
in de CPN zo'n positieve inbreng van 
vrouwen? 
„Nou, dat gaat eigenlijk een beetje 
vreemd: een CPN die meent zich te 
kunnen baseren op marxisme en femi-
nisme. Dat kan natuurlijk niet. Je ba-
seert je ook niet op marxisme en mi-
lieudefensie of op marxisme en kring-
looppapier. Het marxisme is een prin-
cipe, een levensbeschouwing waarop 
een partij een programma kan base-
ren. Het feminisme is een levenshou-
ding, een mentaliteit die de funktie 
heeft om in zo'n programma een be- 

paalde sfeer, een mentaliteit te leg-
gen. Dat is trouwens bijna zo belang-
rijk als het programma zelf. Overigens 
schreven Marx en vooral Friedrich En-
gels nogal het een en ander over eman-
cipatie dat de toets der kritiek ook nu 
nog kan doorstaan naar mijn mening. 
Dat Marx in zijn privéleven heel anders 
en zeer weinig emancipatorisch inge-
steld was, is een andere zaak." 

Er is in ons land een vereniging chris-
tenen voor het socialisme. Kan dat 
wel? Christendom en socialisme - of 
marxisme - zijn op wezenlijke punt 
toch elkaars tegenstrevers? 
„Ik ben zelf een atheïst. Voor mij is god 
tegen de menselijk rede en de mense-
lijke kennis. Maar nu ik ouder ben, 
aksepteer ik toch dat mensen daarin 
een inspiratiebron hebben. In ons land 
zie ik marxisme en christendom niet 
hand in hand gaan. In landen als Italië 
ligt dat anders. Ik vind het wel sympa-
thiek hoor, christendom en socialisme, 
maar het uitganspunt van christenen 
blijft toch het evangelie en dat is voor 
mij geen levensbron." 

Saul Koster 
Ans Sillen 

10 Humanist april 1984 



'n Wenskaart is maar een arm-
zalig middel tegen eenzaamheid. 

Maar ook wanneer u 
persoonlijk op bezoek gaat bij 
iemand die is opgenomen bent u 
niet in staat om de eenzaamheid 
te verdrijven. 

Tijdelijke of vaste bewoners 
van ziekenhuizen, bejaarden-
huizen en verzorgingstehuizen 
zitten met vragen die niet zo 
een-twee-drie beantwoord zijn. 

Humanistische Geestelijke 
Verzorging neemt voor die 
mensen de tijd die u onmogelijk 
kunt vrijmaken. Een luxe? 

Vraagt u dat maar eens aan de 
mensen die met humanistisch 
geestelijk raads-vrouwen en 
-mannen contact hebben. 

Laten we ondanks 
economische omstandigheden 
deze "luxe" overeind houden. 
't Is een luxe die essentieel is 
voor een ieder die leeft volgens 
humanistische uitgangspunten. 

Het Steunfonds Praktisch 
Humanisme valt u maar één 
keer per jaar lastig. Nu. Stort u 
meteen even een bedragje? 

Giro 6168 
Steunfonds Praktisch 
Humanisme, Utrecht 
U stelt het humanistisch werk 
ermee zeker. 

Nadere informatie omtrent het Steun-
fonds wordt u graag gegeven door de 
functionaris Frits van Soesbergen. 
Met name denken wij aan het optreden 
als executeur-testamentair. 
Kantoor: Oudkerkhof11, Utrecht. 
Telefoon: 030-32 27 86 of thuis: 
020-13 66 29. 

NV OP RADIO & TV 

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

televisie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.10-20.15 uur. 

( II rlInn,r+twrni-itz.1 ‘.‘ 	v 	lG1.11.1.G/ RVU-radio: We hadden het ons 
anders voorgesteld 
Een kind op de wereld zetten, dat is 
niet niks. Je bent in verwachting, het 
kind wordt geboren en dan volgen er 
vele lange jaren dat je als ouder ver-
wachtingen hebt wie je kind zal wor-
den en wat voor mens het zal zijn. 
Meestal loopt het anders dan je je had 
voorgesteld, de teleurstelling ligt op de 
loer. De Edukatieve Omroep RVU zendt 
tot eind april een radioserie over de 
opvoeding van kinderen onder de titel 
„We hadden het ons anders voorge-
steld" 
Een kind groeit naar volwassenheid en 
schrapt de verwachtingen van zijn ou-
ders opdat het zijn eigen toekomst kan 
scheppen. We hadden het ons anders 
voorgesteld, verzuchten de ouders dan. 
Het gaat altijd anders dan zij zich had-
den voorgesteld, want niemand kan 
voorzien wat er van zij kind terecht zal 
komen en hoe de wereld er uit zal zien 
waarin het opgroeit en zal moeten 
leven. 

„Wat zie je toch in haar" vraagt de 
moeder wanhopig aan haar zoon die 
daarop antwoordt: „Alles wat ik in jou 
niet zie." De zoon schrapt de verwach-
tingen van zijn moeder en schept zijn 
eigen toekomst. Hij schrapt om te kun-
nen scheppen. Het is misschien wel de 
moeilijkste fase voor o zo zorgzame ou-
ders die hun kinderen niet goed hun 
eigen weg kunnen laten gaan. Makke-
lijk of moeilijk, ouders en kinderen 
groeien dan vaak min of meer uit el-
kaar. En dat kan nogal eens pijnlijk 
zijn voor beide partijen. Pas als de 
slaapbenemende bezorgdheid van de 
ouders plaats heeft gemaakt voor het 

Korte tijd geleden las u van mijn hand 
een reaktie op de herinvoering van de 
bede in de Troonrede. In een land met 
een scheiding van kerk en staat hoort 
een dergelijke handelwijze niet thuis. 
De overheid gaat zodoende partij 
kiezen in levensbeschouwelijke aange-
legenheden. De premier gaat zijn ei-
gen levensovertuiging (in dit geval de 
christelijke) etaleren als de overheids-
mening: christendom van staatswege 
geproklameerd. 
Ik zond premier Lubbers uiteraard een 
overdruk van bedoeld artikel met de 
uitnodiging er een reaktie op te schrij-
ven voor ons blad. Zijn antwoord - in 
eerste instantie persoonlijk aan mij ge-
richt - is als volgt: 
„Met belangstelling heb ik kennisge-
nomen van uw brief over de bede in de 
Troonrede en van uw artikel daarover 
in het blad „Humanist". Gaarne vraag 
ik er begrip voor, dat mijn werkzaam-
heden schriftelijke reakties zoals die, 
waartoe u mij uitnodigt, niet toelaten. 
Wij zullen het - tot mijn spijt - niet 
spoedig eens worden. Wees er echter 

Toen het nog goed was. 
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loslaten, kan er weer gesproken wor- 
den van harmonie. (HvH) 

(Bron: Op Schrift, maandblad RVU) 

Iedere maandagmiddag van 14.33 tot 
14.53 uur Hilversum 2 tot en met 30 
april. RVU edukatieve omroep. 

Lubbers: Bede niet kwetsend bedoeld 
van overtuigd, dat de regering uw me-
ning ten volle respekteert en de formu-
lering, zoals die j.l. september in de 
Troonrede is opgenomen zeker niet 
kwetsend is bedoeld jegens welke be-
volkingsgroep dan ook." Jammer toch, 
dat woorden anders kunnen overko-
men dan ze bedoeld zijn! (Guus J. den 
Besten) 

Humanist april 1984 11 



„Vanuit hun levensovertuiging toetsen 
mensen, of de staat inderdaad een al-
gemeen belang dient. Waar recht tot 
onrecht wordt, daar wordt verzet tot 
plicht: die trotse krakersleus is gewor-
teld in het fundament van onze maat-
schappij - getuige de opvattingen over 
verzet in de Tweede Wereldoorlog. 
Wáár recht tot onrecht wordt, dat is een 
zaak van levensovertuiging. Dat het 
recht aan die overtuiging getoetst moet 
worden, sterker: getoetst wordt, dat is 
geen punt van diskussie." Deze uit-
spraak is te lezen in het maartnummer 
van Rekenschap (Erik van der Hoeven: 
De maatschappelijke funktie van de le-
vensovertuiging). 

Het algemeen belang 
Het is eenvoudiger neer te schrijven 
dat „algemeen belang" het centrale 
toetsingskriterium is, dan te omschrij-
ven wat dat inhoudt. Erik van der Hoe-
ven heeft op het oog: „het geheel van 
die belangen, die elk mens heeft (. . .), 
de voorwaarden die voor ieder mens 
vervuld moeten worden om aan de ver-
wezenlijking van zijn of haar mens-zijn 
toe te komen". Alhoewel op zichzelf 
juist, realiseert men zich onmiddellijk 
dat niet iedereen dezelfde voorwaar-
den noodzakelijk vindt voor de verwe-
zenlijking van zijn mens-zijn en dat met 
zeer redelijke argumenten weet te ver-
dedigen. Algemeen belang zou ook 
weleens een groepsbelang met wijdere 
strekking kunnen zijn. Twee recente 
akties maken dit duidelijk. 
Het is binnen de groep van im- expor-
teurs en chauffeurs van het internatio-
nale wegtransport van algemeen be-
larig, dat douanebarrières zoveel mo-
gelijk verdwijnen. Dat deze barrières 
eerder groter worden dan verdwijnen, 
is voor de chauffeurs aanleiding ge-
weest tot een aktie van burgerlijke on-
gehoorzaamheid. Waar het om gaat is 
dat het voor het merendeel der burgers 
nauwelijks van direkt belang is of er al 
dan niet douanebarrières bestaan, ter-
wijl zelfs het indirekt nut of onnut er-
van vrijwel niet wordt ervaren. Toch is 
er nauwelijks protest geweest tegen de 
opgeworpen blokkades. Niet alleen 
hier in Nederland op veilige afstand, 

maar ook niet in de streken waar de 
akties plaatsvonden. 
Hoe anders was dit toen Nederlandse 
ambtenaren staakten. Zij konden op 
weinig sympatie rekenen bij al dege-
nen die niet tot het ambtenarendom, de 
trendvolgers of de uitkeringsgerechtig-
den behoorden. Het werd heel sterk 
aangevoeld als het opkomen voor een 
egoïstisch groepsbelang en het is de 
vakbonden niet gelukt het publiek dui-
delijk te maken dat het protest gericht 
was tegen een overheidsmentaliteit, 
die (naar het inzicht van de ambtena-
renbonden althans) zich nu richt tegen 
de eigen werknemers, maar zich in de 
toekomst ook zeker zal richten tegen 
andere werknemers. Hieruit volgt dat 
het begrip „belang" gezien kan wor-
den als toetsingskriterium, ook al is er 
„eigen belang" in het spel, maar wordt 
een wijdere strekking door een groot 
deel van de bevolking wel erkend. Ui-
teraard mag niet worden vergeten dat 
het persoonlijk ongemak dat mensen 
van de ambtenarenstaking ondervon-
den, een geduchtig woordje meesprak 
bij het oordeel van het grote publiek. Ik 
meen als variant op Van der Hoeven's 
uitspraak te kunnen stellen, dat vanuit 
een levensovertuiging niet alleen ge-
toetst wordt of de staat inderdaad een 
algemeen belang dient, maar ook of de 
staat groepsbelangen heeft te dienen 
die a. niet in strijd zijn met het algeme-
ne belang en b. op zichzelf terecht zijn. 

Rechtsgronden 
Dat ik eerst uitvoerig ben ingegaan op 
één aspekt van levensbeschouwelijke 
toetsing en dat een ander toetsingsele-
ment van morele aard ter sprake komt, 
is noodzakelijk omdat protest, onge-
hoorzaamheid en verzet zaken zijn die 
een basis van rechtvaardigheid verei-
sen. Deze dienen namelijk gebaseerd 
te zijn op heldere, nuchtere en vooral 
logische gedachten. Hoe hoog emoties 
ook kunnen oplopen. 
Het is ook zeker van morele aard en 
van levensbeschouwelijk belang, dat 
een staat - de overheid - zich houdt 
aan haar wetten, verplichtingen en be-
loften. De eerder genoemde vrachtwa-
genchauffeurs kunnen een moreel 

recht ontlenen voor de door hen ge-
voerde akties aan het feit dat verschil-
lende Europese landen reeds jaar en 
dag beloven douanebarrières op te rui-
men en zich daar ook met verdragen 
toe hebben verplicht, zonder dat er 
noemenswaardige verbeteringen zijn 
te bespeuren. 
In de alledaagse omgang tussen men-
sen wordt het als immoreel ervaren als 
men zich niet houdt aan beloften en al 
dan niet kontraktueel vastgelegde af-
spraken en verplichtingen. Voor de 
staat is dat niet anders. Daarbij komt 
dat de staat pas dan in moreel opzicht 
haar gezag mag uitoefenen, indien zij 
zich rekenschap geeft van wat er leeft 
bij de bevolking. Haar beslissingen 
dienen een maatschappelijk draagvlak 
te hebben, anders wordt de wet een 
dode letter of worden wetsovertredin-
gen een algemeen geaksepteerde 
zaak. Dit schaadt het aanzien van de 
staat meer dan dat van de wetsovertre-
ders. 
Indien uit een door de staat zelf inge-
steld onderzoek blijkt, dat er bij het 
overgrote deel van de bevolking geen 
enkel begrip bestaat voor te nemen be-
slissingen, dan kan de staat het morele 

Humanisme en 
ongehoorzame 
burgers 
Het Humanistisch Vredesberaad belegt 
op zaterdag. 28 april een studiedag 
over 	

Burgerlijke 
ongehoorzaamheid 

Plaats: Landelijk Humanistisch Cen-
trum Oudkerkhof 11, Utrecht (vlak ach-
ter het stadhuis). 
Tijd: van 10.30 uur tot ± 15.30 uur. Kos-
ten: geen (vrijwillige bijdrage in de 
kosten zijn altijd welkom). Koffie en 
thee gratis. Deelnemers dienen voor 
hun lunch te zorgen (broodje mee-
nemen). 
Aanmelding: lief st per omgaande 
maar in elk geval vóór 16 april schrifte-
lijk bij HVB, Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht. U ontvangt dan tijdig het pro-
gramma (tevens deelnemersbewijs) en 
enige dokumentatie. 

Of burgerlijke ongehoorzaamheid toe-
laatbaar is en zo ja, wanneer dan wel 
en wanneer niet, staat naar goed hu-
manistisch inzicht ter ieders persoon-
lijke beoordeling. Geen stemmingen 
met meerderheidsbesluiten, misschien 
enige eensgezindheid. In elk geval 
kunnen humanisten er niet omheen en 
daarom rekent het HVB op aller aanwe-
zigheid. 

Op 28 april houdt het Humanistisch Vredesberaad een stu-
diedag over burgerlijke ongehoorzaamheid. (zie voor aan-
kondiging elders op deze pagina). Naar aanleiding hiervan 
geeft Chiel Verduijn hierbij een verhandeling over de relatie 
tussen humanisme en burgerlijke ongehoorzaamheid. Hij 
gaat hierbij nader in op wat wordt verstaan onder algemeen 
belang, groepsbelang en het maatschappelijk draagvlak dat 
overheidsbeslissingen moeten hebben. Ook vraag hij zich af 
wat de houding van humanisten moet zijn ten opzichte van 
ontregeling van de staat. 
Chiel Verduijn benadrukt onder andere de noodzaak dat bij 
burgerlijke ongehoorzaamheid de middelen en de (onbe-
doelde) effekten moeten worden meegewogen. 

WAAR RECHT TOT ONRECHT Wi 
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recht worden ontzegd dergelijke beslis-
singen te nemen. 

Ongehoorzame burgers 
De staat weet zich, soms door handig 
manipuleren van politieke partijen, 
van een parlementaire sanktie te voor-
zien, terwijl het demokratisch gehalte 
van haar beslissing in twijfel kan wor-
den getrokken. 
Als het hele arsenaal van gebruikelijke 
en op zichzelf onschuldige protestmid-
delen (zoals demonstraties, handteke- 
ningenakties, 	petitieaanbiedingen 
e.d.) geen resultaat hebben opgele-
verd, kan het moment komen waarop 
men zegt „wie niet horen wil, die moet 
maar voelen". Voelen wil in dit ver-
band natuurlijk niet zeggen fysiek ge-
weld gebruiken, maar het de staat las-
tig maken, ongehoorzaam zijn, je non-
koOperatief opstellen. 
Een diskussie over de vraag of burger-
lijke ongehoorzaamheid altijd onwettig 
dient te zijn, is minder interessant. Zo-
wel voor humanisten persoonlijk als 
voor humanistische organisaties is het 
van veel groter belang dat men zich 
bezint op de ethische aspekten. Zeker 
als men zelf akties overweegt of wordt 
gekonfronteerd met akties van an-
deren. 
In het eerder genoemde artikel van 
Erik van der Hoeven maakt hij duide-
lijk dat een levensbeschouwelijke hou-
ding ten opzichte van de staat dubbel-
zinnig is: zowel verdedigend als toe-
tsend. Met andere woorden, hoe kri-
tisciumanisten ook mogen zijn over 
het staatkundig reilen en zeilen, zij 
kunnen slechts in uiterste noodzaak 
meewerken aan een „deregulering" 
van de staat. In tegenstelling tot het 
moderne overheidsjargon wordt hier 
onder deregulering wel degelijk ontre-
geling, desintegratie verstaan. Huma-
nisten en humanistische organisaties 
zullen tot het uiterste trachten het par-
lementair-demokratische staatsbestel 
te handhaven en te verbeteren. Dit is 
één van de grote kriteria, die een rol 
zal moeten spelen bij het beoordelen 
van het burgerlijk ongehoorzaam zijn. 
Een ander punt is: wat zijn de effekten 
van een aktie? Veroorzaken acties mis-
schien behalve het doel ook een aantal 
nevenef fekten die zo kwalijk zijn dat 
het bereikte doel daarbij in het niet 
zinkt? Een aktie tegen de staat is bij-
voorbeeld het ontregelen van de eko-
nomie. Gebeurt dit met name door 
géén gebruik meer te maken van ak-
septgirokaarten, maar door kontant te 
betalen of door een girootje uit te 
schrijven, dan brengt dat veel extra 
werk en daardoor vertragingen met 
zich mee. Dit zal zeker nadelige in-
vloed hebben op de ekonomie, zonder 
dat het tot algehele chaos zal leiden. 
Veel erger wordt het als men massaal 
een run op de banken onderneemt om 
alle direkt opvorderbare saldi op te ne-
men. De gevolgen daarvan zijn niet te 

overzien. Die zouden weleens in de or-
de van grootte kunnen liggen van de 
ineenstorting van de Amerikaanse ef - 
fektenbeurs in 1929. Dit vormde het be-
gin van de ekonomische krisis der der-
tiger jaren. Meer algemeen geformu-
leerd: men moet zich afvragen welke 
maatschappelijke schade door akties 
kunnen worden aangericht. 
Verschillende aktievormen kunnen 
verschillende soorten effekten oproe-
pen. Alhoewel ongehoorzame burgers 
in het algemeen streven naar geweld-
loosheid, kunnen hun akties wel ge-
weld oproepen. Wellicht kan men be-
grip hebben voor politie die welover-
wogen met harde hand een geblok-
keerde weg vrij maakt. Een aktie kan 
echter ook zoveel agressie teweeg 
brengen, dat er met onbeheerste drift 
op ingeslagen wordt. Overigens is dit 
geen voorrecht van de politie alleen. 
Ook toeschouwers kunnen zo geprik-
keld raken dat zij niet alleen gaan 
schelden en jouwen, maar ook tot 
handgemeen overgaan. Deze gevolgen 
dienen wel degelijk in ogenschouw ge-
nomen te worden door degenen die 
zich een oordeel over akties willen - en 
soms wel moeten - vormen, maar in de 
eerste plaats door de aktievoerders 
zelf. Deze gevolgen kunnen namelijk 
behalve lichamelijk letsel in nog meer-
dere mate psychische schade aanrich-
ten:Men dient zichzelf af te vragen of 
men dat wel aankan, of men wel over 
voldoende geestelijke weerbaarheid 
beschikt. 

Massaliteit 
Bij burgerlijke ongehoorzaamheid 
wordt gedacht aan grote massa's. Toch 
behoeft dat niet altijd het geval te zijn. 
De openbare mening - dat wil zeggen 

de opinie van het grote publiek - wordt 
gevormd door een klein aantal perso-
nen die aanzien en vertrouwen ge-
nieten. Bovendien meent de vaak voor 
cynicus aangeziene politicoloog Mac-
chiavelli (1469-1527) „dat een volk in 
het algemeen veel verstandiger, be-
stendiger en bekwamer tot oordelen is 
dan een vorst (in zijn tijd synoniem 
voor de staat, CV) . . . Vaak slaat de 
openbare mening de spijker zo wonder-
wel op de kop, dat men zou kunnen 
geloven, dat zij een geheime kracht 
bezit om haar wel en wee te voorzien." 
Wat zich voordoet bij de vorming van 
de openbare mening, kan zich uiter-
aard ook voordoen bij de misvorming 
ervan. Vandaar dat openbare diskus-
sie een onvoorwaardelijke eis is omdat 
daarin de juistheid of onjuistheid de 
meeste kans heeft om aan het licht te 
komen en respektievelijk aanvaard 
dan wel verworpen te worden. 
Een andere massapsychologische zaak 
handelt niet over de massa-mening, 
maar over massa-daden, zoals die in 
het geding geacht kunnen worden bij 
burgerlijke ongehoorzaamheid. De ge-
schiedenis van grote akties (revoluties, 
volksopstanden e.d.) leert, dat het ook 
hier in de eerste en vaak enige instan-
tie gaat om een kleine bovenlaag, zo 
men wil elite. De rol van de massa kan 
beschreven worden in opeenvolgende 
graden van betrokkenheid, lopend van 
positief naar negatief. 
De grootst mogelijke betrokkenheid is 
uiteraard wanneer een grote massa 
daadwerkelijk deelneemt aan een ak-
tie, maar bij kritisch onderzoek zal blij-
ken dat dit zelden of nooit het geval is. 
Een hoge mate van betrokkenheid 
blijkt als akties worden ondersteund 
met geld en goederen (bijvoorbeeld het 
vervolg op pag. 17 

Geestelijke weerbaarheid is belangrijk. 

ROT, WORDT VERZET TOT PLICHT 
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JONGEREN IP 

De forumdiskussie neemt een aan-
vang. De een spreekt hakkelend of half 
voorgelezen zijn eerste woorden in de 
mikrofoon, terwijl voor een ander ra-
dio-opnames een dagelijkse routine 
lijkt te zijn. Net  als hun „grote broers" 
in de Tweede Kamer putten de meesten 
zich uit in ingewikkelde terminologie-
ën. Kreten als equivalentiebeginsel, 
regulier arbeidsproces, groeimodellen, 
negatieve inkomstenbelasting en inno-
vatiestreven kunnen worden gehoord. 
Het eerste diskussiepunt heeft te ma-
ken met de manier waarop men tegen 
arbeid aankijkt. Bernard Wastiaux 
GOVD) geeft als eerste zijn mening ten 
beste: „Ik vraag me af of levensbe-
schouwing en politieke beginselen 
enig verband met elkaar hebben. Je 
ziet mensen met eenzelfde levensbe-
schouwing tot heel verschillende poli-
tieke opvattingen komen en omge-
keerd. Daarom lijkt mij het onderwerp 
levensbeschouwing in een politieke 
diskussie niet relevant. Het gebeurt 
wel dat in een politieke diskussie le-
vensbeschouwelijke argumenten naar 
voren worden gebracht. Maar daar 
mag je dan niet aankomen. Dergelijke 
argumenten vind ik in een politieke 
diskussie daarom ook niet netjes. Le-
vensbeschouwing is zuiver een privé-
zaak." 

Basisinkomen 
Het tweede diskussiepunt gaat over de 
plaats die de jongerenorganisatie toe-
kennen aan arbeid in de samenleving. 
Ben je verplicht door middel van arbeid 
een bijdrage te leveren aan de maat-
schappij? Of ben je vrij om te kiezen of 
je wilt werken of niet? De meer ver-
strekkende mening heeft uiteraard de 
vertegenwoordiger van de Nederland-
se Bond Tegen Arbeidsethos, Jan Wil-
lem Looze. Hij vindt dat niet alleen 
onbetaalde arbeid en vrijwilligerswerk 
beter gewaardeerd moet worden, maar 
ook huishoudelijk werk en misschien 
zelfs onderwijs moet tot arbeid worden 
gerekend. „Alle mensen leveren im-
mers een bijdrage aan de maatschap-
pij en iedereen heeft zijn rol daarin. 
Daarom vind ik het nogal vreemd dat 
bepaald werk niet wordt betaald en 
niet gewaardeerd. De NBTA is dan ook 

bij de foto: 
De diskussie over arbeid raakt op 
dreef. Van links naar rechts: Bernard 
Wastiaux (JOVD), Jan-Willem Looze 
(NBTA), Jan de Munck (PPR-Jongeren), 
Rolf-Jan Sielcken (Jonge Democraten), 
Piet Wesselse (Humanistische Jonge-
ren), Wim Zwanenburg (CDJA) en Hans 
Vertegaal (diskussieleider). 

een voorstander van een basisinko-
men, een bedrag dat iedereen ont-
vangt of er nu arbeid voor wordt ver-
richt of niet." 
Over de heersende arbeidsethos zegt 
hij: „Mensen investeren veel te veel in 
hun werk. Hun sociale kontakten, hun 
zingeving van het bestaan, alles. Men-
sen zijn wat ze doen. Veel mensen den-
ken dan ook dat als ze niets doen, dat 
ze ook niets zijn. Ik denk dat het een 
slechte zaak is. En dat het vanuit de 
politiek ook niet eerlijk is om die ar-
beidsethos erin te blijven hameren. 
Gelukkig komen steeds meer werk-
lozen tot de konklusie dat ze hun ont-
plooiing niet uitsluitend in werk hoe-
ven te zoeken, dat ze helemaal geen 
betaalde baan nodig hebben. Ze stap-
pen in het vrijwilligerswerk, gaan rei-
zen of doen andere dingen die zij leuk 
vinden. De mentaliteit van „een ko-
ninkrijk voor een baan" en dat soort 
flauwekul begint gelukkig af te 
nemen." 

De meeste forumleden zijn het er over 
eens dat in deze tijd van strukturele 
werkloosheid het hanteren van een 
strikte arbeidsmoraal niet meer haal-
baar is. De enige die nog over een 

Werkeloosheid is één van de groo 
en met name voor de jeugd is de 
Diezelfde jeugd denkt zeer versci 
Reden genoeg voor de Humanistis 
aandacht aan te besteden. Zij nod 
ties uit om in een forum met elkaar 
om een zo breed mogelijk skala vc 
de spoeling wat dunner omdat E 
zagen, of later afhaakten. Zo lie 
evenals de Jonge Socialisten (Pv( 
diskussie-avond over Jongeren en 
woordigers van de volgende orgc 
ren verenigd in de JOVD stuurden 
stuurden Jan de Munck, de Jong 
vaardigden Rolf-Jan Sielcken af • 
vertegenwoordigd door Wim Zwi 
vertegenwoordiger van de Ned( 
(NBTA) aanwezig, en was Piet ' 
Jongeren present. Hans Vertegct 
bestond het forum geheel uit (jon< 
was deze diskussie een aardige Is; 
De HV-radio maakte van het geb 
werd uitgezonden. 
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„morele plicht" om te werken spreekt, 
is de vertegenwoordiger van het CDJA, 
Wim Zwanenburg. Hij vindt dat „men 
zijn lasten niet op de maatschappij af 
mag wentelen." Bernard Wastiaux van 
de JOVD meent dat een arbeidsplicht 
in deze tijd helemaal niet van toepas-
sing is: „Er zijn op dit moment meer 
dan een miljoen werklozen - als je een 
groot deel van de WAO-ers ook mee-
telt. De meesten willen nu eenmaal 
graag een baan en de politiek zal iets 
moeten bedenken om hen daarin te 
voorzien. 
Maar als een gedeelte van de werk-
lozen niet wil werken, is dat natuurlijk 
een prettige zaak. Want waarom zou je 
hen ertoe verplichten terwijl er geen 
werk is?" 
Zoals is te verwachten is lang niet ie-
dereen het daarmee eens. Zeker Wim  
Zwanenburg van het CDJA niet. Hij ont-
kent niet dat aanhangers van de chris-
telijke levensbeschouwing tot zeer uit-
eenlopende politieke visies kunnen ko-
men, maar „wij in het CDJA - en ook in 
het CDA - kiezen ervoor om gemeen-
schappelijke elementen te zoeken in  
onze levensbeschouwing die wij Poli-
tiek van belang achten." De bijbel dus 
als grondslag voor het politieke hande_  

len. Jan-Willem Looze (Nederlandse 
Bond tegen Arbeidsethos) brengt daar 
tegenin dat „je in een politieke diskus-
sie wel kunt zeggen wat er in de bijbel 
staat, maar dan houdt de diskussie 
verder op." De CDA-er reageert hierop 
door te stellen dat hij zijn levensbe-
schouwing „niet als de enige juiste en 
enige christelijke wil monolopiseren". 
Ook met de bijbel in de hand blijft er 
volgens hem dus nog ruimte voor dis-
kussie open. 

Plichtsgevoel 
De visie van de Humanistische Jonge-
ren wordt door Piet Wesselse naar vo-
ren gebracht en die is aardig gelijk 
luidend aan die van Jan de Munck van 
de PPR-jongeren. 
Beiden beroepen zij zich op het recht op 
individuele vrijheid en het recht op ont-
plooiing dat mede door arbeid verkre-
gen kan worden. Maar zij stellen ook 
de verantwoordelijkheid voor anderen 
centraal. Jan de Munck: „Mensen zijn 
niet alleen verantwoordelijk voor zich-
zelf maar vooral voor elkaar. Want al-
les wat je beslist in je leven heeft niet 
alleen gevolgen voor jezelf, maar ook 
voor anderen. Daar moet je rekening 
mee houden. Mensen voelen vaak de 
verplichting om zich voor elkaar in te 
zetten. Dat plichtsgevoel kom in mijn 
levensbeschouwing niet alleen voort 
uit het recht op beloning dat daar te-
genover staat, maar uit de wil om je 
omgeving vorm te geven en die omge-
ving ook te beïnvloeden. Dat geeft 
greep op het leven. Maar mensen wil-
len van anderen waardering ontvan-
gen. Ze willen deel uit maken van een 
groep. Kortom: mensen zijn sociale we-
zens en ze hebben elkaar nodig om te 
leven en om te overleven." 

De kloof 
Langzaam aan beginnen de forumle-
den warm te lopen en los te komen. De 
vooraf ingestudeerde volzinnen uit de 
partijprogramma's maken af en toe 
plaats voor spontane reakties. De vol-
gende vraag waarover de vertegen-
woordigers van de jongerenorganisa-
ties zich buigen is: Bestaat er een kloof 
tussen onbetaald werk en betaald 
werk? Inhakend op een opmerking van 
de CDJA-er Wim Zwanenburg betoogt 
Rolf-Jan Sielcken van de Jonge Demo-
kraten: „Als ik Wim hoor praten over 
het stimuleren van onbetaalde arbeid 
en daarnaast het handhaven van een 
morele plicht om te werken dan zeg ik: 
ja, die kloof is er dus blijkbaar. Mensen 
willen nu eenmaal graag ekonomisch 
zelfstandig zijn. Daarom moet volgens 
mij niet alleen het onbetaalde werk 
maar vooral het betaalde werk beter 

te problemen van de jaren tachtig 
ekomst bepaald niet rooskleurig. 
llend over het verschijnsel werk. 
he Jongeren in Amsterdam om hier 
rden een aantal jongerenorganisa-

komen praten. De bedoeling was 
meningen te krijgen. Helaas werd 
kele organisaties er geen heil in 
n de PSP-jongeren verstek gaan, 
k) en de Vrouwenvakbond. Op de 
rbeid waren uiteindelijk vertegen-
Isaties present: de liberale jonge-
.rnard Wastiaux, de PPR-jongeren 
Demokraten (vanwege D'66 dus) 

t de CDA-jongeren (CDJA) werden 
eenburg. Verder was er ook een 
handse Bond tegen Arbeidsethos 
'seelse namens de Humanistische 

3idde de diskussie. Zoals u ziet 
•) mannen, dus ook wat dat betreft 
ereplegeling van de echte politiek. 
aren een opname die op 28 maart 
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Milieuvriendelijk in huis, 
tuin en keuken 

Ook in huishouden milieu en natuur sparen 

verdeeld worden. Op die manier kun je 
het verschil tussen die twee ver-
kleinen." 
De JOVD-er Bernard Wastiaux ziet die 
kloof tussen betaald en onbetaald 
werk ook, maar ook dat een onder-
scheid hard nodig is. „Anders dreig je 
in een situatie te komen waarin door 
onbetaald werk de betaalde banen op 
de tocht komen te staan. Bijvoorbeeld 
door konkurrentievervalsing. Dat kan 
leiden tot verlies van betaalde banen." 
Bernard en Wim (CDJA) menen beiden 
dat het werken met behoud van uitke-
ring gebruikt kan worden als een scho-
lingsperiode. Wanneer de ekonomie 
weer opleeft zou dat jongeren in staat 
stellen makkelijker een baan te krij-
gen. Deze opmerking is goed voor een 
heftige reaktie van de vertegenwoordi-
ger van de Jonge Demokraten. „Hui-
chelarij", noemt Rolf-Jan het. „Je houdt 
die jongeren dan een worst voor. Je 
laat hen werken met behoud van uitke-
ring en belooft ze het grote goed, een 
baan. Maar bij heropleving van de eko-
nomie wordt een groot deel van het 
werk door automatisering overgeno-
men. Je ziet nu al dat een groot aantal 
jongeren stopt met hun opleiding om-
dat de politiek niet in staat is hen een 
toekomst te bieden. Als je hen dan 
werk met behoud van uitkering als tus-
senoplossing biedt vind ik dat ronduit 
belachelijk." 

Korter werken 
Regelmatig hoor je vanuit politiek Den 
Haag de zienswijze dat korter werken 
bij jongeren moet beginnen. Zij hebben 
immers nog weinig vaste lasten ári fi-
nanciële verplichtingen. Daarom zou 
het weinig problemen opleveren om 
hen 32 uur te laten werken en evenre-
dig te betalen. Jan de Munck van de 
PPR-Jongeren vindt dit diskriminatie, 
volgens hem levert zo'n politiek weinig 
arbeidsplaatsen op, omdat er toch al 
niet zo bijster veel jongeren zijn die een 
baan hebben. 
Voor het eerst tijdens deze forumdis-
kussie vinden PPR en JOVD elkaar.  
Bernard Wastiaux (JOVD): „Het valt mij 
op bij dit PvdA-voorstel dat ergens op 
de achtergrond de gedachte mee-
speelt: we kunnen het die jongeren ge-
makkelijk opdringen. Ze zijn werkloos 
of zitten nog op school, dus zijn ze niet 
georganiseerd en hoef je niet veel ver- 
zet te vrezen. Maar we hebben indertijd 
afgesproken dat het minimumloon een 
bestaansminimum is. Dus als je jonge-
ren acht uur minder laat werken - en 
dus ook acht uur minder betaald - ko-
men zij onder het bestaansminimum. 
En dat kan de overheid niet maken." 
Het CDJA kan volgens Wim Zwanen-
burg het principe om arbeidstijdverkor-
ting bij jongeren te laten beginnen wél 
aksepteren maar dan zouden volgens 
hem eerst de minimumjeugdlonen 
weer naar het oude peil opgetrokken 
moeten worden. Want het inhouden 
van een vijfde deel van het reeds ver-
laagde minimumjeugdloon ten bate 
van arbeidstijdverkorting gaat ook 
hem te ver. 

Aan het eind van deze forumdiskussie 
schuiven de vertegenwoordigers van 

Onlangs verscheen het boekje „Mi-
lieusparend huishouden". Het is een 
praktische gids met een schat aan in-
formatie voor de huisvrouw en de huis-
man die bij het dagelijks werk in huis, 
tuin en keuken rekening wil houden 
met milieu en natuur. Het boekje is 
geschreven door de biologe Marijke 
Brunt, voorlichtster bij de Stichting Na-
tuur en Milieu. 
Vrijwel al onze dagelijkse bezigheden 
in huis, tuin en keuken hebben wel iets 
met het milieu te maken. In het huis- 

de jongerenorganisaties ieder hun op-
lossingen naar voren om de maat-
schappij te verbeteren. Daarbij leunen 
ze weer sterk op hun respektievelijke 
partijprogramma's. Zo ziet de JOVD de 
oplossing van de krisis voornamelijk in 
een forse produktiviteitsstijging, het is 
een vooral een zaak van technologie en 
automatisering. De PPR-jongeren den-
ken eerder aan arbeidstijdverkorting, 
maar dan niet alleen voor jongeren. 
Het CDJA ziet de arbeidstijdverkorting 
wel zitten en wil daarnaast het onbe-
taalde werk stimuleren. De Jonge De-
mokraten zoeken hun heil in de techni-
sche en sociale innovatie. De Huma-
nistische Jongeren streven naar ekono-
mische zelfstandigheid voor iedereen 
en de Nederlandse Bond tegen Ar-
beidsethos vindt dat de arbeid onthei-
ligd moet worden en dat eigen aktivi-
teiten en kreatieve initiatieven gesti-
muleerd moeten worden. 

Eric de Kluis 

Met dank aan HV-radio 

houden gebruiken wij op allerlei ma-
nieren grondstoffen en energie die 
eens uit de natuur zijn gehaald, en 
produceren afval, dat uiteindelijk weer 
in een of andere vorm in het milieu 
terechtkomt. De Nederlandse huishou-
dens gebruiken samen een kwart van 
alle energie en ongeveer de helft van 
al het drinkwater. Zij zijn samen goed 
voor vier en half miljoen ton huisvuil 
per jaar, dat is ongeveer een tiende 
deel van de totale Nederlandse afval-
berg. Reden genoeg om ook in het huis-
houden milieubewust te zijn! 

Dit boekje laat zien hoe huishoudelijke 
bezigheden en karweitjes zo kunnen 
worden gedaan dat het milieu en de 
natuur worden gespaard. Er blijken 
alerhande mogelijkheden te zijn. Het 
huishoudelijke werk wordt er boven-
dien niet vervelender door en vaak is 
het nog voordeliger ook! Elk hoofdstuk 
behandelt op eenvoudige en overzich-
telijke wijze een onderdeel van het 
huishouden. Van elk onderwerp wor-
den de gevolgen voor het milieu en de 
natuur besproken en worden vele prak-
tische tips gegeven voor een mi-
lieuvriendelijke aanpak. 
De onderwerpen van de hoofdstukken 
zijn achtereenvolgens: energie, water, 
afval, voedsel en lawaai. (HvH) 

Milieusparend huishouden, 152 blz. 
Prijs f 10,-. Bijna overal te koop. Ook te 
bestellen door overmaking van f 10,-
op giro 2537078 t.n.v. de Stichting Na-
tuur en Milieu te Utrecht onder vermel-
ding van de titel. 
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verstrekken van maaltijden). Het wordt 
al minder als men zich beperkt tot sym-
patiebetuigingen; een cynicus spreekt 
dan van het bewijzen van lippen-
dienst. De betrokkenheid wordt wel 
zeer miniem als men zich onthoudt van 
enig kommentaar, men duldt dan 
hooguit de akties. In het geval van de 
eerder ten tonele gevoerde internatio-
nale vrachtwagenchauffeurs werden 
door de plaatselijke bevolking wel 
maaltijden verstrekt, maar er is weinig 
bekend over hoe deze bevolking eigen-
lijk dacht over de blokkades. Ook in 
wat men negatieve betrokkenheid zou 
kunnen noemen zijn gradaties te on-
derkennen. Dat begint bij het bewust 
negeren van de akties tot het handtas-
telijk worden tegen de aktievoerders. 
Waarom zo uitvoerig stilgestaan bij de-
ze massapsychologische aspekten? Ik 
meen dat deze van wezenlijk belang 
zijn voor een levensbeschouwelijke be-
oordeling van de middelen (de akties 
dus) die men hanteert om gestelde 
doeleinden te bereiken. Een boeiend 
boek over massapsychologie is „Den-
kend mens en menigte" door Kurt 
Baschwitz. Daaruit zijn ook boven-
staande ideeën geput. 

Mentaliteit 
Bij het levensbeschouwelijk oordelen 
over de middelen behoort zeker ook de 
mentaliteitsbeoordeling een rol te spe-
len. Men kan niet uitgaan van het prin-
cipe „het doel heiligt de middelen". In 
al wat oudere verhandelingen over hu-
manistische ethiek (o.a. van Heymans, 
Polak, Van der Wal, Ten Have en Van 
Praag) wordt wel gesproken van „ge-
zindheid", maar duidelijker is mis-
schien de aanduiding „mentaliteit" of 
„geestesgesteldheid". Waar het hier 
om gaat wordt misschien duidelijk uit 
het volgende voorbeeld. Stel, dat een 
door humanisten voorgestane liberale-
re abortuswetgeving alleen bereikt 
kan worden met medewerking van hen 
die er neo-fascistische ideeën op na-
houden. Zij zouden bijvoorbeeld het ar-
gument kunnen hanteren: een vrijere 
abortuswetgeving kan in elk geval bij-
dragen aan het indammen van een toe-
vloed van gekleurde medemensjes in 
Nederland. Op zo'n moment moet men 
zich afvragen of voorlopig maar niet 
afgezien moet worden van het gestelde 
doel? Moet men met mensen in zee 
gaan die een mentaliteit hebben, van 
waaruit zulke volstrekt verachtelijke 
denkbeelden kunnen voortvloeien? Het 
zijn dus niet alleen de akties, het daar-
door te bereiken doel en hun eventuele 
schadelijke neveneffekten, die onder 

de loepgenomen dienen te worden, 
maar ook en vooral de mentaliteit, de 
geestesgesteldheid van waaruit akties 
gevoerd worden vragen om een levens-
beschouwelijke beoordeling. 
Mocht het zo zijn dat akties vanuit een 
oprechte mentaliteit worden gevoerd 
met argumenten en ideeën die welis-
waar de onze niet zijn, maar ook in 
onze ogen wel het goede recht van be-
staan hebben, dan kan het zijn dat de 
vorm van de akties ons niet aanstaan. 
Het is dan eveneens een kwestie van 
mentaliteit er voor te waken dat de 
aktievoerders tot raddraaiers worden 
bestempeld en dat zij en hun akties 
worden geëtiketteerd met „misdadig". 
Mocht dit soort kriminalisering toch 
plaatsvinden, dan zal een rechtgeaard 
humanist zich daar met hand en tand 
tegen verzetten. 

Geweld en geweldloosheid 
Tot slot een enkele opmerking over ge-
weld. Burgerlijke ongehoorzaamheid is 
per definitie geweldloos, zoals ook so-
ciale verdediging dat is. De wijze van 
aktievoeren (in het vakjargon ook wel 
aktiemodellen genoemd) bij burgerlij-
ke ongehoorzaamheid en bij sociale 
verdediging vertonen vaak een hoge 
mate van gelijkenis. Dat sociale verde-
diging als tegenhanger van militaire 
verdediging hier verder buiten be-
schouwing blijft, is omdat zij zich richt 
tot een van buiten komende vijand of 
tegen uitgesproken ondemokratische 
regimes in eigen land. Burgerlijke on-
gehoorzaamheid richt zich daarente-
gen tegen de eigen, in principe parle-
mentair-demokratische staat en staats-
macht. De modellen mogen dan vrijwel 
dezelfde zijn, de gevolgen en effekten 
zullen van geheel andere aard zijn. Dit 
leidt tot geheel andere levensbeschou-
welijke beoordelingen. Terzijde zij op-
gemerkt dat burgerlijk verzet in het 
verlengde ligt van sociale verdedi-
ging. Burgerlijk verzet kent wel model-
len waarbij geweld niet is uitgesloten. 

Deze vorm van verzet blijft hier om de-
zelfde reden verder buiten bespreking. 
Wanneer hier over geweld wordt ge-
sproken, dienen we goed te beseffen 
dat het gaat over lichamelijk geweld. 
Dat er nog vele andere vormen van 
geweld zijn die bewust of onbewust 
worden toegepast en vaak algemeen 
worden aanvaard, staat buiten kijf. 
Denk maar aan verbaal geweld dat 
sommige goed van de tongriem gesne-
den redenaars nog weleens ten toon 
kunnen spreiden. Men kan ook de op-
vatting huldigen dat er administratief 
geweld door de overheid wordt uitge-
oefend, bijvoorbeeld door het inzetten 
van een deurwaarder met een dwang-
bevel. 
Alhoewel dit min of meer geaksepte€ r-
de vormen van geweld zijn, kunnen ze 
psychisch enorme schade veroorzaken.  
Ook hier geldt (weliswaar niet als eni-
ge maar wel belangrijke remedie) dat 
een grote mate van geestelijke weer-
baarheid is vereist. Op het gevaar af 
zelfgenoegzaam te worden genoemd, 
durf ik te stellen dat den humanisti-
sche levensovertuiging een rijke voe-
dingsbodem kan zijn voor geestelijke 
weerbaarheid, zowel voor ieder per-
soonlijk als voor een samenleving in 
haar geheel. 

Chiel Verduij 

Vrijdenkers: „Mag de 
oudere mens nog wel 
leven?" 
De Vrijdenkersvereniging De Vrije GE 
dachte organiseert op 28 april een syrr 
posium onder de titel: „mag de ouder e 
mens nog wel leven?" 
Het symposium wordt gehouden in re: 
taurant de Amershof te Amersfoor 
Aanvang 10.00 uur. Voor suggesties f 
vragen kan men kontakt opnemen ni( 
Marius Hofhuis, tel. 02208-2585. 

KIJK, OMA, VOOR DE DELTA- LLOYD FILM ICAR CRASH' DRUKT U Op DEZE KNOP, 
DE AVRO-GEURvRETERS-MARATHON ZIT HIER HET CAMPINA-IJSHOCKEY 
TOERNOOI DAAR, DE n Lm RAW VAN HET CREDIT LYONNAIS NEÉRLANDAIS 

ZIT HIER EN DE ZITTING. VAN DE oppER5TE SOVJET DAAS? 
EN DE KABELKRANT 

EN VAN GEWEST TOT GEWEST P 
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„Zijn naam was Domenico Scancelle, maar hij werd Menocchio genoemd. 
Hij werd in 1532 geboren in Montereale, een dorpje in de heuvels van 
Friuli, 25 kilometer ten noorden van Pordenone, aan de voet van het 
gebergte." Met deze zinnen begint een fascinerend boek over de beleve-
nissen van een eenvoudig man van het platteland van Noord-Italië met 
de Inquisitie, de kerkelijke onderzoeksinstelling die moest vaststellen 
wie wel of niet van de leer afweek, dus een ketter was. 

De molenaar en zijn 
kaas met wormen 

Carlo Ginzburg, de schrijver van het 
boek, is hoogleraar nieuwe geschiede- 
nis aan de universiteit van Bologna. 
Hij heeft met zijn studie van Menocchio 
meer willen doen dan alleen maar een 
verhaal schrijven over iemands bele-
venissen met de Inquisitie. Ginzburg is 
in dit boek op zoek gegaan naar wat de 
volkskultuur wordt genoemd. Daar is 
tegenwoordig gelukkig meer belang-
stelling voor gekomen. En dat is juist 
voor de studie van het humanisme van 
het grootste belang. 
Er is een groot verschil tussen de kul-
tuur van een heersende elite en die van 
de brede massa van het gewone volk. 
In de geschiedeniswetenschap werd 
voornamelijk die eerste bestudeerd. En 
zo ontstond het verhaal van hoog ont-
wikkelde mensen die op een verfijnde 
manier met elkaar omgaan en in taal-
kundig hoogstaande konversatie 
diepzinnige wijsheden uitwisselen. De 
andere werkelijkheid, die van de 
volkskultuur was te vulgair en kon 
maar beter niet worden opgemerkt. Zo-
als velen nu met het scheldwoord ver-
trossing een belangrijk stuk volkskul-
tuur met minachting van zich af wer-
pen, zo hebben we in de geschiedenis-
boeken heel zelden het verhaal gekre-
gen van andere mensen dan dat hand-
jevol elite in bijvoorbeeld renaissance 
en verlichting. 
Natuurlijk zijn er elementen van de do-
minante kultuur in de volkskultuur 
doorgedrongen. Maar ze zijn daarin 
verwerkt en gemoduleerd. Hoe dat ge-
beurde en hoe dan tenslotte die volks-
kultuur er uitzag is heel moeilijk vast te 
stellen. Het was en is namelijk een 
kultuur die zich niet voornamelijk met 
behulp van het geschreven woord ma-
nifesteert. Wat we ervan te weten ko-
men, kan bijna alleen via wat leden 
van de kulturele elite hebben opge-
schreven. Een enkele keer dringt die 
volkskultuur door in historische bron-
nen, met name in het geval van de 
veroordeling van ketters. Rechtszittin-
gen tegen ketters werden namelijk zeer 
nauwgezet genotuleerd. Daardoor kun-
nen we kennisnemen van wat er bij 
gewone mensen als molenaar Menoc-
chio leefde, hoe zij dachten over gods-
dienst en moraal. Menocchio trad 
enigszins buiten zijn omgeving door 
met priesters te gaan redetwisten over 
het geloof. Onder zijn dorpsgenoten 
werden zijn ideeën hoofdschuddend 
aangehoord. Hij werd gewaarschuwd 

voor de gevolgen, maar niet geschuwd 
in de omgang. 
Op 7 februari 1584 begon het eerste 
verhoor voor Menocchio. En vrijwel 
meteen vertelde Menocchio hoe hij de 
schepping zag: „Ik heb gezegd dat vol-
gens mij alles een chaos was, dus aar-
de, lucht, water en vuur door elkaar, en 
uit dat alles ontstond een massa, pre-
cies zoals kaas uit melk ontstaat, en 
daarin ontstonden wormen, en dat wa-
ren de engelen; en de allerheiligste 
majesteit wilde dat dat God en de en-
gelen waren; en onder al die engelen 
was ook een God die tegelijkertijd ook 
uit diezelfde massa was geschapen, en 
die werd heer met vier bevelhebbers, 
Lucifer, Michaël, Gabriël en Rafaël. De 
Lucifer wilde ook weer heer worden, 
net als de koning, die de majesteit van 
God was, en voor deze hoogmoed liet 
God hem uit de hemel verjagen met 
zijn heerscharen en al degenen die bij 
hem hoorden; en deze God schiep toen 
Adam en Eva, en een enorme menigte 
mensen om de plaatsen van de ver-
jaagde engelen in te nemen." Hij ont-
kende gezegd te hebben dat Jezus zich 
als een beest had laten ophangen. 
Maar hij voegde aan die ontkenning 
toe van mening te zijn dat Jezus „één 
van Gods kinderen" was. „En hij was 
net zo'n mens als wij, maar met meer 
aanzien, net als de paus nu een mens 
is zoals wij, maar met meer aanzien, 
want hij heeft macht." 
Menocchio liet het daar niet bij. Tij-
dens latere verhoren werd hij radika-
ler. „Ik vind dat men de armen bedriegt 
door Latijn te spreken, want de armen 
weten niet wat er op de rechtzittingen 
gezegd wordt en worden in een hoek 
gedrukt, en als ze vier woorden willen 
zeggen, hebben ze een advocaat no-
dig. . . En volgens mij zijn paus, kardi-
nalen en bisschoppen onder onze wet-
ten zo machtig en rijk, dat alles van de 
Kerk en de priesters is, en zo onder-
drukken ze de armen, die, als ze twee 
akkers pachten, dan zijn dat akkers 
van de Kerk, van de een of andere 
bisschop of kardinaal. . . Gods majes-
teit heeft aan allen de Heilige Geest 
gegeven: aan christenen, Turken en Jo-
den en hij heeft ze allen lief, en allen 
worden op dezelfde manier verlost.. . 
En jullie priesters en monniken, ook 
jullie willen meer weten dan God, en 
jullie zijn als de duivel en willen goden 
op aarde zijn en net zoveel weten als 
God, in navolging van de duivel. . . Ik 

geloof dat alle voorschriften en gebo-
den van de Kerk koopwaar zijn, waar 
ze van leven. . . Bij priesters en monni-
ken te biecht gaan is net zoiets als bij 
een boom te biecht gaan." 
Menocchio weigerde ook te geloven 
dat Jezus was gestorven om de mens-
heid te verlossen: „Als iemand gezon-
digd heeft, moet hij zelf boete doen", 
want „Als hij de eeuwige God was, had 
hij zichzelf niet moeten laten grijpen en 
kruisigen." Het ligt voor de hand dat 
Menocchio veroordeeld werd: „Wij be-
vinden u schuldig aan veelvuldige en 
vrijwel onbegrijpelijke ketterse verdor-
venheid." Het werd geen doodvonnis, 
maar een gevangenisstraf. Na enkele 
jaren werd hij op borgtocht vrijgelaten 
en mocht zijn dorp niet verlaten. 
Menocchio volharde in zijn zienswijze 
en hij bleef doorgaan daarover met an-
dere mensen te praten. Er kwam dan 
ook een tweede proces. Behalve over 
zijn scheppingsleer, wordt Menocchio 
ook weer ondervraagd over zijn me-
ning betreffende het christendom. Hij 
zegt dan: „Zo heeft ook God de Vader 
verschillende kinderen die hij 
liefheeft, zoals de christenen, de Tur-
ken en de Joden, en hij heeft ze allen de 
wil gegeven om volgens hun eigen wet 
te leven, en men weet niet welke de 
goede is: daarom zei ik dat ik christen 
wil blijven, omdat ik als christen ben 
geboren en dat ik Turk zou blijven als 
ik als Turk was geboren. . . ik geloof 
dat iedereen denkt dat zijn geloof het 
ware is, maar dat niemand weet welk 
het ware is. . ." 
Begin juli 1601 wordt Menocchio te-
rechtgesteld. Hem was niet ten laste 
gelegd dat hij het lutheranisme of de 
leer van de wederdopers aanhing en 
verspreidde. Zijn rechters begrepen 
hem niet, maar beseften wel dat wat 
Menocchio rondvertelde levensgevaar-
lijk was voor de leer van de kerk. Me-
nocchio was zelfs niet door martelin-
gen tot andere gedachten te brengen. 
Hij bleef tot het einde toe zijn eigen 
geloof trouw waarin geen plaats was 
voor een kerk noch voor een geopen-
baarde waarheid, maar wel voor een 
verdraagzaamheid tegenover andere 
gelovigen. 
Door zijn opvattingen en vasthoudend-
heid hoort Menocchio volgens Ginz-
burg in een traditie die diep in het 
Europese platteland is geworteld en 
die zich door alle tijden heeft kunnen 
handhaven. Deze traditie kant zich te-
gen dogma en eredienst en is op een 
religieuze manier geënt op de kring-
loop der natuur. Menocchio past vol-
gens mij daarom ook in de geschiede-
nis van het humanisme, juist omdat hij 
weer wees op de eigen verantwoorde-
lijkheid van de mens voor zijn daden. 
Mensen als Menocchio horen in een 
traditie die een misschien wel belang-
rijker wortel van het moderne huma-
nisme is dan de grote vertegenwoordi-
gers van een kulturele elite, die we 
soms zo makkelijk naar voren brengen 
als onze eigen „kerkvaders". 

Johan Wijne 

Carlo Ginzburg: De kaas en de wor-
men; Het wereldbeeld van een zes-
tiende-eeuwse molenaar; Bert Bakker, 

i Amsterdam 1982. 
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Iteke Weeda op HV-vrouwendag: 
vriendenkring mogelijk nieuwe 
hoeksteen van samenleving 
De vierde landelijke vrouwendag op 10 
maart met als thema emotionele zelf-
standigheid was weer een groot suk-
ses. Meer dan honderd vrouwen heb-
ben de reis naar Utrecht ondernomen 
om te luisteren naar de boeiende inlei-
ding van Iteke Weeda om vervolgens 
eigen ervaringen uit te wisselen in 
kleine gespreksgroepen. Zes verschil-
lende relatie- en leef vormen stonden 
daarbij centraal: Alleen wonen en kol-
lektief wonen, traditioneel en niet-tra-
ditioneel huwelijk, lesbische relaties 
en ongehuwd samenwonen. In veer-
tien groepen werd geanimeerd gepraat 
over hoe emotionele zelfstandigheid 
gerealiseerd zou kunnen worden bin-
nen deze relatie- en leefvormen. 
Volgens Iteke Weeda is het een be-
langrijke voorwaarde voor de zelf stan-
digheid van mensen, dat de eksklu-
sieve, gesloten huwelijksrelatie niet 
meer als enige waardevolle leef vorm 
wordt gezien. Een brede vriendenkring 
voor ieder individu zal in de toekomst 
van grote betekenis zijn, en mogelijk 
de nieuwe „hoeksteen van de samenle-
ving" worden, aldus Iteke Weeda. Een 
andere voorwaarde is dat de huidige 
arbeidsverdeling verandert. Een eigen 
inkomen voor iedereen, kortere werk-
dag en een herverdeling van taken bin-
nenshuis zullen zo een basis kunnen 
vormen voor vrouwen- en mannene-
mancipatie. 

In de verschillende groepjes kwam het 
volgende beeld naar voren. Vrouwen 
worden zich steeds meer bewust van 
de eigen situatie, wat een grensverleg-
ging in relaties tot gevolg heeft. Vaste 
normen vervagen, waardoor meer mo-
gelijkheden ontstaan voor individuele 
invulling van ieders leefsituatie. Lang-
zamerhand is het mogelijk om een be-
wuste keuze te maken uit de diverse 
relatie- en leefvormen. Zo worden bij-
de keuze om in een groep te gaan wo-
nen de voor- en nadelen in toenemende 
mate bewust afgewogen. 
In de plenaire bijeenkomst, op de vrou-
wendag werd de stelling dat alle rela-
tie- en leef vormen gelijkwaardig zijn, 
bediskussieerd. Eén groep uit de zaal 
vond dat het traditioneel gesloten hu-
welijk afgekeurd moet worden omdat 
het onderdrukkend zou zijn voor vrou-
wen. Hoewel de overige aanwezigen 
niet zover wilden gaan, werd wel vast-
gesteld dat de erkenning van de funda-
mentele gelijkwaardigheid van alle re-
latie- en leef vormen een doorbreking 
betekent van de huidige huwelijksmo-
raal. 
Met een glas frisdrank werd gezellig 
nagepraat en gingen velen moe, maar 
voldaan, huiswaarts. Een uitgebreid 
verslag van deze dag en de diskussie 
wordt aan de deelneemsters en be-
langstellenden opgestuurd. 

Margreet de Leeuw 
Cristina Smith 

Geweten 
Ons weten is vaak ons laatste toe-
vluchtsoord: m'n geweten zegt me . . 
en we denken daarbij hetzelfde als bij 
smaak: er valt niet over te twisten. Zij, 
die tegen beter weten in handelen, 
gooien het op een akkoordje met hun 
geweten, terwijl iemand, die - geheel 
of ten dele tegen eigen belang in - een 
nobele daad verricht, „de stem van m'n 
geweten" volgt. We spreken er over, 
zonder ons voor te stellen wat het ei-
genlijk is. 
Sinds de opkomst van de psychologie 
wordt er anders over het geweten ge-
dacht. Op jonge leeftijd ontstaan de 
eerste vormen van geweten als ons 
wordt geleerd hoe wij om hebben te 
gaan met mensen en dingen. Dit ons 
aangeleerde gedrag wordt zo'n deel 
van onszelf, dat we een soort innerlijke 
kriebels krijgen als we ermee in strijd 
handelen. 
Men - medemensen, samenleving, 
overheid - kan echter ook iets van ons 
eisen waar ons geweten tegen in op-
stand komt. Houdt men het voor onom- • 
stotelijk onder alle omstandigheden 
zijn uit traditie en overtuiging gevorm-
de geweten te volgen, dan zijn er men-
sen die de dood trotseren. Twijfelt men 
echter aan de door het verleden gedik-
teerde leefregels en gedragspatronen -
het algemeen gangbare - dan kan men 
in gewetensnood komen. Gewetenson-
derzoek is dan geboden en kan leiden 
tot kritische bezinning op het alge-
meen gangbare met als resultaat dat 
men zich in geweten gaat verzetten te-
gen datgene wat juist als algemeen 
gangbaar wordt aanvaard. Gewetens-
nood speelt zich zeer vaak af rond vra-
gen van leven en dood; huwelijk en 
echtscheiding; kinderen krijgen en a-
bortus; euthanasie; oorlog en vrede. 
Eeuwen lang ging men voor een gewe-
tenloos individu door als men land en 
volk niet met (gewapender) hand en 
tand wilde verdedigen tegen vreemde 
indringers. Sinds het gewapender 
hand verdedigen vrijwel zeker tot alge-
hele vernietiging van vriend en vijand 
- van de mensheid - leidt, getuigt het 
bijkans van gewetenloosheid als men 
zich met wapenen wenst te verdedi-
gen. Velen menen dan ook dat zij zich 
om deze gewetenswille dienen te ver-
zetten tegen het militaire bedrijf. 
Een niet onbelangrijke bijkomstigheid 
is of het geweten een strikt persoonlij-
ke zaak is. Mag men zijn medemens op 
zijn geweten aanspreken en laten wij 
ons op ons geweten aanspreken? Of 
zeggen we dan: dat is mijn zaak en dat 
gaat je geen bliksem aan? Dit is met 
name van belang als die medemens de 
staat is die haar onderdanen erop aan-
spreekt of zelfs overgaat tot onderzoek 
en toetsing van het geweten, zoals bij 
dienstweigeraars die een beroep doen 
op de wet gewetensbezwaarden. 
Kortom, voor humanisten is het gewe-
ten een moeilijke zaak: we kunnen er 
niet omheen, maar we kunnen het ook 
niet blindelings volgen. 

Chiel Verduijn 

(Uit: Nieuwe Noordhollandse Courant) 
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DE GROTE KILTE TAST WEL 
DE EALEN AAN MAAR NIET 
DE VRIENDSCHAP 

ID 

Daarnet de foto's opgehaald. 
Thuis heb ik ze uitgebreid bekeken - en uiterst traag drong het tot me 
door dat ik het was die op die foto's stond afgebeeld. 
Kijk: hier lopen mijn vrouw en ik met ons kind door het Vondelpark. Ik 
draag een zak met brood voor de eendjes. In die kinderwagen zit mijn 
dochter. Ze is nog te jong om precies te begrijpen wat er gebeurt. Ook dat 
eendjesvoeren ontgaat haar, maar ze moet altijd kraaien van plezier als 
we brood in het water gooien. 
En hier staan we, met opa en oma, bij de grote boom en doet mijn dochter 
haar eerste stapjes met haar fonkelnieuwe echte-mensen schoenen met 
veters. Ik help haar. 
Wat mijn moeder de mooiste foto vindt is het portret van mijn dochter en 
mij - twee hoofden: een dik en ongeschoren en een fijn, mooi, goddelijk 
gelaat. Ik haat die kitscherige prent. Ik ben het namelijk écht die daarop 
staat: een dertiger, dik geworden, getrouwd, één kind. 
Ik zie een oude kop. 
Niet één ambitie, geen enkele aspiratie waargemaakt - niet dat ik daar 
werkelijk onder gebukt ga, maar soms, zoals nu, doet dat toch pijn. 
De bohemien is dood; ga nu maar slapen, pop, pappa moet morgen weer 
vroeg op om naar zijn werk te gaan. 

Ik geloof dat het Mulisch is geweest -
in een interview, maar ik kan me ver-
gissen - die zei dat een mens een abso- 
lute leeftijd heeft. Hij bedoelde daar dit 
mee: op een gegeven moment blijf je in 
gedachten dezelfde. Je verandert wel, 
maar het vreemde is dat je je twintig, 
of dertig blijft voelen, ook al ben je 80. 
Mijn absolute leeftijd is zestien. 
Ik ben nog steeds de jongen die stoer 
op z'n brommer zit en hoopt dat alle 
meiden uit de stad naar hem kijken, ik 
speel gitaar en wil een popgroep be-
ginnen, maar ook een groot schrijver 
worden; ik ben konstant verliefd en 
kan urenlang luisteren naar de Beatles 
en de Stones. 
Zestien jaar. 
Eigenlijk ging het toen slecht met mij: 
ik bleef zitten, ik werd door een recher-
cheur in de Bijenkorf gesnapt bij het 
stelen van een plaat van The Kinks en 
ik rookte in het geniep niet alleen siga-
retten, maar ook hasj. 
't Vreemde is dat ik absoluut niet meer 
weet wat er in die tijd in de wereld aan 
de hand was. Vietnam, ja-dat herinner 
ik me. Demonstraties waar je „Johnson 
moordenaar" schreeuwde, het Maag-
denhuis dat bezet was en waar ik, of-
schoon ik niet studeerde, brood bracht 
aan vrienden. Over dat enge smalle 
bruggetje ben ik gelopen dat was ge-
maakt door bouwvakkers én studen-
ten, een kombinatie die wij, jeugdige 
socialisten, zo verpletterend mooi von-
den dat we vermoedden dat de revolu-
tie binnen ons bereik lag. 
De Flower-power tijd. 
Nu stelde dat in Nederland niet veel 
voor. Je droeg bloemetjeshemden en 

bloemetjesbroeken en je kwam elkaar 
tegen in het Vondelpark - inderdaad 
bij die boom waar ik nu mijn dochtertje 
leer lopen. Vaak denk ik aan mijn 
vrienden van toen. 
Waar is Reinier met wie ik de liedjes 
van de Beatles zong en speelde? Hij 
wilde schilder worden. We lazen sa-
men Nescio. Jongens waren we, maar 
aardige jongens. Zijn we wijs ge-
worden? 
Waar is Ruth die altijd een prachtige 
blauwe mantel van fluweel droeg 
waardoor ze een psychische fee werd; 
in haar Indiase tas kon je altijd een 
boek van Tolkien vinden. Al haar 
vrienden gaf ze een naam uit „In de 
ban van de ring". Mij noemde ze: Pere-

1 grijn Toek - waar die naam op sloeg 
heb ik nooit geweten, ik behoor tot het 
type mensen dat Tolkien haat. 
En waar is Bob, de mysticus die onze 
horoskoop trok. Hij geloofde werkelijk 
dat hij gedachten kon lezen en voor-
spellingen kon doen. Ach, hij is vast bij 
de Baghwan terecht gekomen. 
Soms ook ontmoet ik werkelijk een ou-
de bekende. 
„Hallo hoe gaat het met jou?" 
„Nou, prima." 
„Wat doe jij tegenwoordig?" 
Of ze zijn hoogleraar geworden, waar-
door ik me diep geneer. Of ze zijn nog 
meer mislukt dan ik waardoor ik me 
schuldig voel. 
'Die goeie ouwe tijd/geef mij de prulle-
bak maar aan/die goeie ouwe tijd heeft 
nooit bestaan", schrijft Jan Boerstoel in 
één van zijn liedjes. Misschien niet, 
maar waarom verlang ik er dan zo 
naar? 

Theodor Holman 
over de film The 
Big Chili 

De film The Big Chill gaat over mensen 
van mijn leeftijd. Ze hebben meege-
maakt wat ik heb meegemaakt - op 
Vietnam na waarover wij alleen maar 
lazen. 

De film begint somber. 
Alex heeft zelfmoord gepleegd en de 
begrafenis brengt zijn oude vrienden 
bij elkaar. Na de droevige plechtigheid 
besluiten ze om een weekend in el-
kaars gezelschap door te brengen in 
het huis van Harold en Sarah. Zij zijn 
inmiddels welgesteld, hebben kinde-
ren, ze houden van elkaar. Ze zijn een 
harmonieus paar. Eén van hun vrien-
den is Sam, thans een beroemd televi-
siester á la Magnum die zich daar 
enigszins voor schaamt. Hij was vroe-
ger verliefd op Karen, nu welgesteld 
door haar huwelijk, maar haar relatie 
stelt niet veel meer voor. Hun vriend 
Michael is roddeljournalist geworden 
en is de meest cynische van het stel; hij 
heeft meer gekozen voor een prettig 
leven dan voor de ontplooiing van zijn 
artistieke of intellektuele eigenschap-
pen. Hoewel, tegen het eind van de 
film ontpopt hij zich als een auteur die 
graag een boek wil schrijven. Hij wil 
een reportage maken van het weekend 
omdat alle elementen die een artikel 
lezenswaardig maken aanwezig zijn: 
sentiment, erotiek, bekende namen, 
geld, etc. etc. Meg, advokate, is nog 
ongetrouwd en zou graag één van de 
aanwezige mannen als vader zien van 
haar kind. Zij heeft uitgerekend dat zij 
dit weekend vruchtbaar is. Deze men-
sen vindt zij ideaal: ze kent ze door en 
door. De eerste die zij voor het vader-
schap van haar kind in aanmerking wil 
laten komen is Nick. Op het ogenblik is 
Nick een dealer, maar vroeger had hij 
een nietszeggend radioprogramma en 
daarna heeft hij gevochten in Vietnam 
waar hij impotent is geworden. Chloe 
is geen vriendin van dit stel, zij is on-
geveer tien jaar jonger dan de rest. 
Toch doet zij ook mee aan dit weekend, 

20 Humanist april 1984 



De dertigers herenigd tijdens een weekend 

want ze was de laatste vriendin van 
Alex. 

De film laat eigenlijk niets anders zien 
dan een stel dertigers die hun huidige 
leven toetsen aan hun pretenties van 
vroeger. Dat daar weinig meer van 
over is ligt voor de hand. Het thema 
van deze film is dan ook overbekend en 
konden we onlangs nog schitterend in 
beeld gebracht zien door de tv-serie 
Glittering Prizes. 
Maar wat anders is in deze film, is het 
besef dat ze het toen wel bij het rechte 
eind hadden. Naargelang het weekend 
vordert, worden ze zich bewust van 
hun eigen menselijke tekorten. 
Niemand is geworden wat hij of zij wil-
de. Niet dat ze mislukt zijn, maar ze zijn 
gedesillusioneerd. Waarom Alex zelf-
moord heeft gepleegd is eigenlijk duis-
ter, maar ze voelen wel aan dat hij leed 
onder de veranderingen die de tijd nou 
eenmaal met zich meebrengt. De Grote 
Kilte, de maatschappij waarin je nou 
eenmaal geld moet verdienen om te 
eten en min of meer te leven zoals je je 
dat had voorgesteld, hebben de ande-
ren terdege gevoeld. Ieder heeft op zijn 
eigen manier bescherming tegen die 
kilte gezocht, door cynisme, geld, een 
karrière, drugs. Alex kon blijkbaar niks 
vinden en kon niet aksepteren dat zijn 
leven anders verliep dan hij had ge-
wild. 
Onder het kijken dacht ik dat er zeker 
parallellen te trekken zijn met de film 
Hans - Een leven voor de dood van 
Louis van Gasteren. In die film kom je 
meer te weten over Hans, terwijl in The 
Big Chill het meer gaat om de vrienden 
en de wijze waarop zij omgaan met de 
Kilte. 

Ik zei het al: geen thema wat fonkel-
nieuw is, maar wel prachtig verfilmd. 
De dialogen flitsen heen en weer; niet 
alleen worden in acht tot tien clauzen 
een geschiedenis en een karakter neer-
gezet, maar ook een sfeer van heim-
wee. En wat een humor. Leuke details 
ook: de „gevierde" televisiester Sam 
Weber die als J. T. Lancer een miljoe-
nenpubliek bereikt en voor het slapen 
gaan Kafka leest. Waarom Kafka? 
Voelt hij zich schuldig? Of kan hij zich 
identificeren met was Joseph K. over-
komt en wat hij niet zelf meer in de 
hand heeft? En dan de video, kenmer-
kend speelgoed voor de jaren tachtig, 
waarmee de vrienden voortdurend spe-
len en waardoor ze naar zichzelf kun-
nen kijken. Ze verafschuwen hun eigen 
„bullshit', schamen zich, maar horen 
toch nog iets van de muziek van vroe-
ger en laven zich daaraan. 

Het vreemde is dat de film een mooi 
einde heeft. 
Ik vermoedde dat iedereen zich ellen-
dig of mistroostig zou voelen. Schuldig 
ook, omdat ze de dood van Alex niet 
hadden kunnen voorkomen. Maar nee. 
Als het weekend is afgelopen, blijkt de 
vriendschap nog te bestaan. Men ak-
septeert van elkaar de pose, de kom-
promissen die men heeft gesloten. The 
Big Chill is alles wat er vroeger er niet 
was, het is de kilte waar zelfs je ouders 
je al voor waarschuwen: „Pas maar op 
als je later op je eigen benen staat". 

Aan het eind van de film heeft Meg nog 
steeds geen man gevonden die als va-
der voor haar kind kan dienen. De één 
is impotent, de ander wil die verant-
woordelijkheid niet en degeen die wel 

wil vindt ze net niet geschikt. Sarah 
staat dan haar man af, omdat zij heeft 
gezien dat een kind inderdaad voor 
Meg de enige manier is om bestand te 
zijn tegen de grote kilte. En bovendien 
weet Sarah dat haar relatie het 
aankan. 

Toen ik de bioscoop uitliep, vroeg ik 
me af of deze film over een paar jaar 
niet enorm gedateerd zal blijken te 
zijn. Ik denk het niet. Het is namelijk 
een tijdsbeeld van de jeugd van toen 
en de dertigers van tegenwoordig. 
Vooral de muziek die je in de film 
hoort, maakt dat tijdsbeeld zo kom-
pleet. 

Voel ik ook The Big Chill? 
Om eerlijk te zijn: nee. 
Ik denk dat ik daar toch een te grote 
burgerpoep voor ben. 
Natuurlijk, er zijn momenten van 
schrijnende melancholie en heimwee 
naar vroeger, en het doet inderdaad 
pijn dat ik zo'n ouwe kop krijg en dat ik 
vrienden en bekenden schrikbarend 
zie veranderen (Kaal, dik en amechtig 
worden ze.) 
Maar . . . ik durf het bijna niet te zeg-
gen . . . maar als ik dan met m'n doch-
ter door het park wandel en ik zie dat 
ze bijna hysterisch wordt van plezier 
door simpel achter een bal te ren-
nen . . . tja, dan durf ik niet gelukkig te 
zijn. 
Maar ik besef heel goed, dat ik dat wel 
ben! 
Ga nu maar slapen, pop, pappa wordt 
morgen weer een dagje ouder. 
En jij ook. 

Theodor Holmcm 
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Humaforismen 

(i  
Postbus 114 *echt 

Om een come-back te maken, moet 
men wel op z'n retour zijn 

Velen zijn druk doende met niet roken 

Adam was de ware Jacob niet 

Liever cocospalm dan napalm 

Ton Luiting (Hilversum) 

Leger voldoet aan vooroordelen Hoe korter uw brief, hoe meer kans 
op plaatsing. De redaktie behoudt 
zich het recht voor brieven in te 
korten. 

Bijna-dood onzin 
Voor mij als humanist staat de mens 
(en al wat leeft) in het middelpunt van 
mijn denken. Vrijwel iedere godsdienst 
gaat uit van het geloof in een bovenna-
tuurlijke kracht. Als humanist meen ik 
dat ieder mens het recht heeft om in 
vrijheid te kunnen kiezen voor een 
overtuiging. Die vrijheid is echter niet 
onbeperkt. Wanmneer men andersden-
kenden zijn gedachten gaat opdringen, 
dan doet men de vrijheid van anderen 
geweld aan. Het is mij opgevallen dat 
er binnen het HV steeds meer wordt 
gesproken over de zin van het mens-
zijn. Ik heb daartegen geen enkel be- 
zwaar. Maar wanneer die gesprekken 
leiden tot vragen als: Bestaat er een 
hiernamaals? en Is er een leven na de 
dood? dan begeven we ons op een weg 
die vreemd is aan de humanistische 
gedachte. Het antwoord op de vraag 
„Hoe komt het dat men zich binnen het 
HV steeds meer en meer bezighoudt met 
dat soort vragen?" lijkt mij uitermate 
belangrijk. Wat dit betreft ben ik het 
met de heer Liedermooij (Humanist 
febr. '84) niet eens dat het wellicht 
komt door het nest waarin men is opge-
groeid. Velen voelen zich niet meer 
thuis in hun kerk en zoeken een wijk-
plaats. Een wijkplaats die misbruikt 
om verder te praten over hun moeilijk-
heden met betrekking tot die eerder 
genoemde vragen. Het humanisme kan 
daarop geen antwoord geven! Is dus 
ook niet de aangewezen plaats voor 
dergelijke gesprekken. Het kan er zelfs 
toe leiden dat overtuigde humanisten 
zich niet meer binnen hun kring thuis 
voelen. Wanneer we gaan praten over 
zaken waarin de ene mens verschilt 
van de andere, in dit geval van gelovi-
gen en niet-gelovigen, dan bevinden 
we ons op een heilloze weg. Dit geldt, 
meen ik, ook voor gesprekken over het 
verschil in huidskleur of seksuele ge-
aardheid. Ik vind dat het 1.1V een plaats 
zou moeten zijn waar uitsluitend zaken 
die alle mensen bezighouden, bespro-
ken kunnen worden. 
Het zou mij, als humanist, goed doen te 
weten hoe men binnen het HV over 
deze gedachten denkt. Mijn adres is: 
Turkoois 18, 4337 MV-Middelburg. 

G. A. Zeeman (Middelburg)  

Ik ben dienstplichtig soldaat op de 
vliegbasis Leeuwarden. Het feit dat ik 
in dienst ben gegaan legt me de ver-
plichting op goed na te denken over het 
leger, de wapenwedloop, de kernwa-
pens en de grote kloof tussen arm en 
rijk c.q. onderdrukking en vrijheid. 
Ik vind het erg belangrijk dat iedereen 
die in het leger werkt goed beseft waar 
hij eigenlijk mee bezig is en wat de 
konsekwenties van zijn werk voor hem 
en voor anderen zijn. Het feit dat men 
militair is schept naar mijn mening 
verplichtingen. 
Alhoewel ik nooit een warm voorstan-
der van het Nederlandse legersysteem 
ben geweest had ik er vóór mijn 
diensttijd niet een erg somber beeld 
van. Nu, na zo'n twaalf maanden in 
dienst, kan ik stellen dat het leger voor 
mij volledig heeft voldaan aan de 
„vooroordelen" die men er meestal 
over heeft. Seksisme, racisme, sadis-
me, konservatisme en een uitgespro-
ken zwart-wit denken met betrekking 
tot politiek, het is allemaal in meer of 
mindere mate aanwezig. Nu geldt dit 
natuurlijk ook voor de rest van de Ne-
derlandse samenleving, maar een zo-
danige „opeenhoping" van deze ver-
schijnselen had ik niet verwacht. Een 
uitgesproken voorkeur voor seks-, ge- 

Opvallend en misschien ook wel type-
rend is de aankondiging in de „Huma-
nist" d.d. februari 1984 van de diskus-
sie tussen de Kritisch Humanist Rob 
Buitenweg en het hoofdbestuurslid Jo-
han Wijne. 
Welke suggestie wil met die laatste 
bestuurlijke kwaliticatie meegegeven 
worden? Stellingname, ook politieke, 
wel of niet gebaseerd op een „geopen-
baarde" waarheid, is altijd eksklusief, 
onderscheidt zich van een andere of 
geen stellingname, kan de „waarheid" 
benaderen maar is die niet. Het moder-
ne humanisme, niet gebasseerd op een 
geopenbaarde waarheid, maar op 
doordenking en beleving, heeft een 
voorhoedefunktie in het denken over 
staat en samenleving en de plaats en 
de funktie van de mens daarin, door 
zich daar rekenschap van te geven, 
verantwoording over af te leggen, zich 
over uit te spreken (hum. postulaat -  

weld- en griezelfilms en lektuur, de 
Turkenmoppen, het aanpakken van ie-
dereen die niet in de pas wil lopen, het 
afdoen van de vredesbeweging als 
(s)pionnen van de Russen en het niet 
(willen) zien van het atoomgevaar. Het 
zijn allemaal zaken die ik nu typerend 
vind voor het Nederlandse leger. 
Jongens van veelal zeventien of acht-
tien jaar worden met het voornoemde 
gekonfronteerd en gaan dat vaak als 
normaal beschouwen. Daarnaast wor-
den ze gedwongen in een vreemde, on-
persoonlijke omgeving met een aantal 
lotgenoten geplaatst. Het effekt dat dit 
alles op iemands persoonlijkheid 
heeft, wordt naar mijn mening sterk 
onderschat. Dergelijke groepen (sek-
ties) hebben vaak sterke interne hiërar-
chische verhoudingen en regels en nor-
men. De eigen wensen en verlangens 
zijn vaak totaal ondergeschikt aan die 
van de „groep". Dit betekent in de 
praktijk vaak zuipen en stappen. 
Voegt men hierbij dan ook nog het feit 
dat men dagelijks bezig is te leren hoe 
te doden en te overleven dan lijkt het 
me duidelijk dat er sprake is van een 
onaanvaardbare situatie die dringend 
verbeterd moet worden. 

S. Tjepkema (Leeuwarden) 

redelijkheid). 
Uit een levensbeschouwing-overtui-
ging géén stellingname konkluderen, 
is m.i. het bepleiten van een vrijblij-
vend opportunisme, dat niet alleen de 
grondslag legt voor een totalitair stel-
sel, maar zich blijkbaar bij voorbaat 
daaraan konformeert, ja dat zelfs pro-
pageert gezien stelling vier. Immers, 
iedere geloofs- of levensovertuiging -
ook het moderne humanisme - nodigt 
uit tot doordenking èn beleving, tot het 
integreren in de praktijk van alle dag, 
met of zonder kernwapens, abortus, 
euthanasie etc. etc. Stellingen verkon-
digen om geen stelling te nemen is op 
z'n minst verzaken of het verhullen van 
een stellingname. Laten we het erop 
houden dat Wijne geen van beide heeft 
bedoeld, maar mogelijkerwijs (nog) 
niet goed een en ander heeft door-
dracht. 

A. Rieboom (Ridderkerk) 

Uit levensbeschouwing volgt stellingname 
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Dieren kunnen alleen maar 	Ik heb de moed, om 
wél te klagen slachtoffer zijn 

Een persbericht van de Nederlandse 
Vereniging tot Bescherming van Dieren 
glijdt mijn brievenbus binnen. Een 
persbericht met een blikvanger. Een 
foto van een aap. Een aap is een lief 
dier. Maar deze aap ziet er vreselijk 
uit. Hij is dood. Hij is gestorven na te 
zijn blootgesteld aan een experiment 
met een strijdgas. Wat wil dat persbe-
richt? De Vereniging deelt mee aan on-
ze staatssekretaris van Defensie te zul-
len vragen, of ook ons land mee doet 
met dit soort dierproeven. Die worden 
over de hele wereld gehouden. Nodig 
zijn ze dus niet, welbeschouwd. Mis-
schien zou de staatssekretaris er toe 
willen meewerken, dat met dergelijke 
proefnemingen wordt gebroken? 
Ineens besef je weer, dat je met zijn 
allen in één geweldige vicieuze cirkel 
zit. Maar wat kan je als klein humanis-
tje voor invloed hebben? 
Dan herinner je je, dat er wat over 
dieren staat in het Voorontwerp Huma-
nistisch Perspektief, dat onlangs ook je 
brievenbus in is komen glijden. Ja 
hoor, daar staat het, op bladzij 23. Dat 
eerbied voor het leven een grondhou-
ding is van de humanist. Dat dat moet 
blijken uit zijn benadering van het 
dier. En dat protesteren tegen experi-
menten met dieren nogal eens aange-
troffen wordt onder humanisten . . . 
En ineens denk je: Misschien wil de 
redaktie van onze „Humanist" ons, 
kleine, machteloze en vaak zo erg ver-
moeide humanistjes, eens even een 
steun in de rug geven? Als de redaktie 
even wil aanleunen tegen de Vereni- 

ging tot Bescherming van Dieren en 
een paar maanden lang foto's wil laten 
zien over experimenten met dieren ten 
behoeve van wat voor soort oorlog dan 
ook? Kijk, wij humanistjes zijn zwak. 
Maar wij zijn mensen. We denken, 
kiezen, besluiten. Fouten maken kun-
nen we ook. Maar dieren kunnen niets. 
Die kunnen alleen maar slachtoffer 
zijn. 

Naschrift: De foto van de aap was ons 
echt té afschuwelijk om af te drukken. 
Hopelijk is bijgaande foto ook een 
steun in de rug! (Red.) 

Ik heb de moed, om wél te klagen, 
maar dan met 't antwoord: „en wat 
dan?" 
Draag fier je leuzen door de straten, 
maar weet er wel het waarom van. 
Maak overtuigd, een hels spektakel 
maar ken de grenzen, blijf be-
schaafd.. . 
Een kraak - als 't moet een „sitdown-
staking", 
maar dram- en douw niet stuurloos 
door. 
Sta stram en strak op recht en rechten, 
maar kies er juiste middlen voor. 
En wees in het tumult der horden 
toch altijd ergens democraat, 

g bereid te luist'ren naar de ander, 
.!2 die op een ander standpunt staat. 

De waarheid is niet onvervreemdbaar 
g van jou en die er met jou zijn. 

Je slecht terecht de heil'ge huisjes. 
{11 Je slaat alarm tot op het „Plein". 

't Establishment komt in de benen: 
-,°: • 't Is goed, dat er rebellen zijn, 
• maar strijd en steef met overtuiging 

en weet heel goed, waarom het gaat. 
Zorg, dat er achter al jouw kreten 
een wel-doordachte- planning staat. 
Heb zo het recht, om luid te klagen 
aan 't oor van starre magistraat. 
Misschien dat hij na lang studeren 
de zin van wat jij doet verstaat. 

W. de Wit (Twello) 

C. A. Wertheim (Dordrecht) 

Als je 'm eenmaal hebt 

Restauratie 
kerkgebouwen uit 
gemeenschapsgelden 
Uit de raadstukken van de gemeente 
Borssele viste ik een voorstel tot subsi-
die aan de kerk van Baarland. Las ik 
eerder in ons blad dat de kerkgenoot-
schappen profijt trekken uit het be-
staan van de persoonsregisters van de 
gemeenten, daarnaast is er een groot 
profijt bij het herstel van kerkgebou-
wen die door het ontbreken van onder-
houd op instorten staan. Kerkgenoot-
schappen die hun kerkgebouwen niet 
of nauwelijks onderhouden, kunnen er 
op rekenen dat vóór het gebouw in-
stort, uit de algemene middelen een 
geldstroom tot restauratie op gang 
komt. De kerktorens zijn als regel ei-
gendom van de gemeente waarmee de 
kerkgenootschappen een enorm voor-
deel genieten. Politieke partijen, die 
hun mond vol hebben over „profijtbe-
ginsel" passen dat toe met veel branie 
op de werklozen. Gelovigen dienen 
hun eigen kerken te betalen en de kos-
ten niet langs een onfrisse weg op de 
gemeenschap over te hevelen. 

H. Fransen, (Oudelande) 

We konden er niet meer buiten, als we 
'm eenmaal hadden, die auto, die 
haardroger. Werd ons gezegd. En we 
geloofden. Zoals we in God, de zeden, 
de wetten, het fatsoen, het menselijk 
onbenul, de legers, de vaandels en het 
menselijk vernuft geloofden. Nou, dat 
kan dan te zijner tijd lollig worden, als 
we er niet meer buiten kunnen en 'm (?) 
desondanks niet meer hebben. Dan 
pas is armoe der geesten troef. De au-
teur Etienne de la Boétie schreef al in 
de zestiende eeuw: „Denk niet dat er 
een vogel bestaat die zich gemakkelij-
ker op de lijmstok laat vangen, en ook 
niet een vis die zich voor iets lekkers 
eerder aan de haak laat slaan, dan 
alle meuten mensen die zich gretig tot 
slavernij laten paaien met het kleinste 
beetje honing dat men hun om de mond 
smeert. En het is een wonderlijke zaak 
dat zij zich meteen laten pakken zo 
gauw men hen kietelt." 
Als de verslaving aan onze verslaving 
hardhandig doorbroken zal worden 
door politiek-ekonomische veranderin-
gen, wat gebeurt er dan met ons, zui-
gelingen gebleven aan de borst van 
een waangedachte? Worden we ziek? 
Doden we onszelf? Of elkaar? Zullen 
we ons wellicht ontsteld afvragen 
waarom we niet wat eerder maar al-
vast zijn gaan afkicken, waarom we 
verzuimd hebben te leren denken en te 
blijven leren, waarom we geen verzet 

gepleegd hebben, toen het nog kon? 
Zullen we ooit opnieuw een kans krij-
gen om ons van onszelf te bevrijden? 
Zullen we vanuit een luw plekje de 
zaak nog even kunnen overzien? Over-
leven we de storm? En zal ons onderko-
mentje er dan nog ongedeerd bij staan, 
zodat we er slapen en eten kunnen? En 
lachen, lieven, leven? Met andere 
woorden: Durven we het bestaan weer 
naar de basisbehoeften terugvoeren en 
brengen we de moed op om daar een 
beetje evenwichtig bij te blijven? 

Wat zou er nou zo vreselijk onverstan-
dig aan zijn om nu alvast, in solidari-
teit met iedere minimumlijder, een 
pietsie rekening te houden met het be-
angstigend zwaar weer op komst? 
Waarbij het zou getuigen van moed als 
we de traditionele reklame in welke 
vorm dan ook leerden besnuffelen met 
een flinke dosis reserve. Wat valt er te 
pleiten tegen eerlijk wantrouwen waar 
het maf fiatrale vormgevers van hoog 
tot laag betreft, van de wasverzachter 
tot en met de bank die voor U denkt. 
Denk liever zelf, er is haast bij. Als je 
'm eenmaal gebruikt, dat verstand, 
dan kun je d'r niet meer buiten. Dan 
raak je er aan verslaafd als aan je 
leven, dat je doorgaans zegt lief te 
hebben. 

Miep Schreijers (Heemstede) 
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De Stichting Geestelijke Verzorging in de verpleeg- en verzorgingstehuizen in de 
regio Amsterdam (S.G.V.) zoekt voor spoedige indiensttreding een: 

Geestelijk 
verzorger (m/v) 
van Humanistische Huize voor 10 uur 
per week, ten behoeve van de 
geestelijke verzorging van bewoners 
van de verzorgingstehuizen Eben 
Haëzer en Osdorperhof van de 
Hervormde Stichting voor Huisvesting, 
Verzorging en Verpleging te 
Amsterdam. 

De Hervormde Stichting voor 
Huisvesting, Verzorging en Verpleging 
is één van de werkstichtingen binnen 
de stichting Amstelhuizen. 
Het verzorgingscentrum Osdorperhof 
is een groot verzorgingstehuis met een 
komplex bejaardenwoningen in 
Amsterdam-West. Het vormt samen 
met het kleinere elders gelokaliseerde 
verzorgingstehuis Eben Haëzer, de 
Hervormde Stichting voor Huisvesting, 
Verzorging en Verpleging. De Stichting 
heeft een protestantse signatuur. 
In de organisatie hebben ca. 190 
personeelsleden de zorg voor ca. 600 
bejaarde bewoners, waarvan ca. 370 
bewoners zijn gehuisvest in de 
verzorgingstehuizen. 

Funktie eisen: een met goed gevolg 
afgesloten opleiding tot Humanistisch 
Raadsman/vrouw aan het HOI. Leeftijd 
ca. 40 jaar. 
Hij/zij moet bereid zijn te werken in een 
team van collega's van Nederlands 
Hervormde en Rooms Katholieke 
signatuur. 
Ervaring in de intramurale pastorale 
zorg aan bejaarden strekt tot 
aanbeveling. 

Het team van collega's zal ook 
betrokken worden bij het regelmatig 
plaatsvindend beleidsoverleg in de 
organisatie van de Hervormde 
Stichting. 

Aanstelling geschiedt volgens de 
N.Z.R. schalen. Het salaris bedraagt 
afhankelijk van leeftijd, opleiding en 
ervaring min. f 3.828,—en max. 

5.163,—perf 	maand bij full-time 
dienstverband. 

Inlichtingen over de funktie en de 
Hervormde Stichting kunnen 
verkregen worden bij Mevrouw 
Dr. C. de Boer, tel. 020-903335. 

Sollicitatieprocedure: belangstellenden voor de funktie worden verzocht zulks 
kenbaar te maken in een sollicitatiebrief, vergezeld gaande van een curriculum vitae, 
en deze te richten aan de sekretaris van het bestuur van de S.G.V. mevrouw 
A. M. Blok-Peet, Pieter Lastmankade 6 bv, 1075 KJ Amsterdam. 

Met een eerste selektie van de kandidaten is de S.G.V. belast. De S.G.V. stelt 
vervolgens in overleg met betrokkenen een kandidatenlijst op voor de sollicitatie-
commissie van de Hervormde Stichting. 

Indien er overeenstemming bestaat tussen beide sollicitatiecommissies zal 
aanstelling plaatsvinden d.m.v. een met de S.G.V. te sluiten arbeidsovereenkomSt. 

(advertentie) 
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Vraag informatie 
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ET HV- GEBEUREN 
  

  

21derwijs en Onderzoek 
Het hoofdbestuur heeft in zijn vergade-
ring van 7 maart j.l. een voorkeur uit-
gesproken voor de oprichting van een 
Humanistisch Instituut voor Onderwijs 
en Onderzoek (HIVOO) dat in Utrecht 
gevestigd zal moeten zijn. Dit is van 
belang omdat minister Deetman mo-
menteel bezig is met een herstructure-
ring van de kerkelijke opleidingen. Het 
HV wil dat het HIVOO wordt ingepast 
in de toekomstige kerkelijke opleidin-
gen, die dan levensbeschouwelijke op-
leidingen zouden moeten gaan heten. 
Met de huidige stichtingen HOI, HVO 
en Socrates wordt overlegd hoe het 
nieuwe HIVOO er zal gaan uitzien. Met 
de Rijksuniversiteit Utrecht zijn reeds 
kontakten gelegd over de nieuwe uni-
versitaire opleiding humanistiek, 
waarvoor een leerplankommissie is in-
gesteld onder voorzitterschap van prof. 
Thoenes. 
Voorts heeft het hoofdbestuur de be-
sluitvorming over de voorgenomen her-
strukturering van het Humanistisch 
Verbond gepland. De kommissie-De 
Ronde, die deze herstrukturering voor-
bereid zal op 23 maart haar konsept-
rapport gereed hebben. Dan volgt tot 6 
april een inspraak-ronde met het dage-
lijks bestuur, de hoofden van dienst, de 
werkstichtingen en de taakgroepen. 
Het hoofdbestuur zal op 18 april een 
voorlopig standpunt innemen en dit 
aan de ondernemingsraad voorleggen. 
De kongresleden ontvangen vervol-
gens begin mei het hoofdbestuursvoor-
stel (plus het advies van de onderne-
mingsraad) ten behoeve van het bui-
tengewoon kongres op 2 juni in Zut-
phen. 
Ondertussen gaan de lopende zaken 
gewoon door. Er is een nieuw hoofd 
voor de administratie aangesteld, en 

er wordt een nieuwe publiciteitskordi-
nator gezocht. Omdat de kommissie-
Lubbers nog steeds geen advies aan de 
regering heeft uitgebracht over de ver-
deelsleutel voor overheidssubsidies 
voor geestelijke verzorging, overweegt 
het hoofdbestuur alsnog naar de rech-
ter te stappen. 
Soortgelijke juridische stappen worden 
overwogen om de landelijke bekosti-
ging voor humanistisch vormingson-
derwijs (HVO) mogelijk te maken met 
een beroep op de grondwet. Inmiddels 
heeft de Omroepraad positief geadvi-
seerd over ons verzoek tot verdubbe-
ling van de zendtijd op radio en televi-
sie: het woord is nu aan minister 
Brinkman! 

Rob Tielman 
algemeen voorzitter HV 

Kampeerweekend 
in Limburg 
„Maak van hemelvaartsdag een Wel - 
vaartsdag" zou het motto kunnen zijn 
van het vijfde kampeerweekend voor 
humanistische jongeren. Van  woens-
dagmiddag 30 mei tot en met zondag 3 
juni willen we gezamenlijk vrij kampe-
ren 

 
op een terrein in Well (Noord-Lire 

burg). De kosten bedragen slechts 
f 40,- per persoon. 
Als je ook wilt komen, geef je dan (bij 
voorkeur zo spoedig mogelijk op via 
een briefkaart. Vermeld daarop nauw 
keurig je naam, adres en postcode, te 
lefoonnummer, of je een tent mee 
neemt (zo ja, hoeveel extra slaapplaat 
sen je hebt) en of je per auto komt (zo ja 
hoeveel mensen je kunt meenemen 
Schrijf naar: Humanistisch Verbond 
postbus 114, 3500 AC Utrecht, t.a.v 
Hans Vertegaal. We willen jullie vra 
gen tegelijkertijd f 40,- over te makel 
op giro 197930 van het Humanistiscl 
Verbond te Utrecht onder vermelding_ 
van HV-kampeerweekend. Dan ont 
vang je ook tijdig de nodige informatie 

Jongerenweekend 
ir Brabant 
Van vrijdagavond 27 tot en met zondag_ 
29 april organiseren de humanistisch( 
jongeren een jongerenweekend. TE 
kunt kiezen uit een aantal thema's 
waaronder: „diskriminatie", „seksuali 
telt en intimiteit", „de kulturele ver 
warring", „beeldkonsumptie". Het ge 
beuren vindt plaats in vormingscen 
trum „de Guldenberg" te Helviort (in de 
buurt van Den Bosch). Je kunt je opge 
ven door f 80,- te storten op giro 197930 
van het Humanistisch Verbond t< 
Utrecht onder vermelding van „Jonge 
renweekend". Ook moet je eei 
briefkaart insturen met de volgend< 
gegevens: naam, adres, postcode, tele 
foonnummer, of je vegetarisch wil 
eten, of je per auto komt en hoevee 
mensen je dan kunt meenemen. Schrij 
naar: Humanistisch Verbond, postbus 
114, 3500 AC Utrecht, t.a.v. Hans Verte 
gaal. 

Het hoofdbestuur bijeen in het Erasmushuis. 

 

J L 

 

liffinanistis 
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HET HV-GEBE Lij ;3  

Informatieve brochure over HVO 
verschenen 

Bijeenkomst Kritische 
Humanisten 
Op zondag 15 april zal er weer een 
bijeenkomst van de Beweging van Kri-
tische Humanisten worden gehouden. 
Deze vindt plaats in het Erasmushuis 
te Utrecht en duurt van 11.00 tot 14.30 
uur. Hèt onderwerp van die dag zal 
zijn: Voorontwerp Humanistisch Per-
spektief. 
Voor wie Utrecht te ver is en toch graag 
een dergelijke bijeenkomst over het 
voorontwerp Humanistisch Perspektief 
zouden willen meemaken, zijn wij be-
reid regionale of plaatselijke bijeen-
komsten over het Voorontwerp Huma-
nistisch Perspektief mede te verzorgen. 
Inlichtingen/opgave: Rob Buitenweg 
(035-13323), Zier Baak (020-792085) of 
Postbus 13067, 3507 LB Utrecht. 

Familiedag Utrecht 
Het HV-gewestbestuur Utrecht-'t Gooi 
organiseert op zaterdag 28 april een 
gezellige familiedag met spanning, 
ontspanning en inspanning in de re-
creatiezaal van het Humanistisch 
Wooncentrum De Eemgaarde, Dorre-
steinseweg 49 in Amersfoort. Ver-
bondsleden met hun huisgenoten (ook 
kinderen) zijn allen hartelijk welkom. 
Voor kinderopvang zal worden ge-
zorgd, sport en spel. De dag duurt van 
10.00 tot 16.00 uur. Op het programma 
staat o.a. een optreden van het huma-
nistisch Cabaret met vallen en op-
staan, een wandeling langs bos, beek 
en boerderij, een inleiding van Rob 
Tielman over het voorontwerp „Huma-
nistisch perspektief", waarna een ge-
zamenlijke diskussie zal volgen, 
Kosten: kinderen t/m 5 jaar gratis, van 
6 t/m 15 jaar f 2,50, boven 16 jaar f 5,-
(koffie, thee en lunch inbegrepen) vóór 
15 april aan Wim Hos, Dupontplein 2, 
3817 DV Amersfoort. Tel. 033-15064). 

Landelijke dag Vorming 
Op zaterdag 7 april organiseert het 
Centrum voor Humanistische Vorming 
een landelijke dag bestemd voor men-
sen die zich bezighouden (of willen 
gaan bezighouden) met themagericht 
vormingswerk (bijv. gespreks-diskus-
sie- en projektgroepen). Centraal staat 
de vraag: wat komt er allemaal kijken 
bij het begeleiding van groepen. 
Plaats: Het Erasmushuis, Oudkerkhof 
11, Utrecht. Tijd: 10.30-16.00 uur. Aan 
de deelnemers zal (direkt na aanmel-
ding) een handleiding voor het bege-
leiden van gespreksgroepen plus een 
programma van deze dag worden op-
gestuurd. Informatie en opgave bij Ma-
rian Termeer, 030-318145 toestel 23. 
(Voor de lunch zal een kleine bijdrage 
worden gevraagd). 

Het HVO heeft een klein boekje gepu-
bliceerd met veel informatie over alle 
facetten van het humanistische vor- 

Een gespreksgroep over vrede, waarin 
niet gepraat zal worden over bewape-
ning en alles wat daarmee te maken 
heeft, maar over wat vrede nu eigenlijk 
voor een ieder van ons betekent. Deze 
aktiviteit wordt georganiseerd door de 
projektgroep vorming van het gewest 
Utrecht/'t Gooi. Bedoeling is dat de 
groep 4 dinsdagavonden om de 14 da-
gen bij elkaar komt. De eerste avond is 
bedoeld als introduktie/kennisma-
kingsavond, en zal plaatsvinden op 
dinsdag 10 april in het Erasmushuis, 
Oudkerkhof 11 te Utrecht. Aanvang 
19.45 uur. Aanmelding en verdere in-
formatie bij Peter Peek (02159-12868) en 
Dik Wolschrijn (03438-14716). 
Een van de begeleiders geeft hieronder 
in het kort weer hoe hij ongeveer aan-
kijkt tegen de vraag: „Waar begint de 
vrede?" „Dit begon ik mijzelf een jaar 
geleden af te vragen. Ik was moe van 
het demonstreren tegen kernwapens, 
mijn keel was schor van het leuzen 
roepen en ik had blaren op m'n handen 
van het spandoek-vasthouden. „VRE-
DE" stond daarop, in grote rode letters. 
Tijdens de demonstraties was ik er 
stellig van overtuigd dat ik de vrede 
aan het bevorderen was. Kernwapens 
waren slechts het topje van de ijsberg, 
dat zag ik, maar nel de kernwapens het 

mingsonderwijs. In de brochure staat 
onder andere aangegeven hoe het in-
stellen van HVO op een school in zijn 
werk gaat. De brochure is geïllustreerd 
met tekeningen van leerlingen van een 
basisschool. Het boekje is gemaakt 
voor geïnteresseerde ouders. Aan-
vraag: sekretariaat Stichting HVO 
Postbus 114, 3500 AC Utrecht tel. 030 -
318145 tst 35. 

Themagroep 
anti-fascisme 
De Beweging van Kritische Humanis-
ten wil zich verdiepen in de vraag wat 
een specifiek levensovertuigelijke aan-
pak van het fascisme zou kunnen zijn. 
Hiertoe willen we een themagroep an-
ti-fascisme BKH vormen. Een ieder die 
met ons mee wil denken, is hartelijk 
welkom. 
De data van samenkomst worden geza-
menlijk vastgesteld. Inlichtingen/op-
gave bij Peter Peek, tel. 02159-12868 of 
Postbus 13067, 3507 LB Utrecht. 

andere wapentuig wegnemen, én de 
motor achter de bewapeningswedloop. 
Dit moest toch haalbaar zijn? En dan 
zouden we eindelijk vrede op de we-
reld hebben. Na de laatste demonstra-
tie ben ik meer over vrede gaan naden-
ken. Wat is vrede? Een omschrijving 
kan ik geven, maar ik trek meteen een 
lijn naar wapens en bij een poging het 
begrip vrede te definiëren stokt mij de 
adem in de keel. Begint de vrede bij 
ontwapening? Hoe en waarom heeft de 
bewapeningswedloop ooit zulk een 
omvang kunnen krijgen? Waarschijn-
lijk heeft dat iets te maken met de 
agressie in ieder mens. Als dat zo zou 
zijn, zouden we er met ontwapening 
alleen niet zijn. Je zou ieder mens be-
wust moeten maken van de agressie in 
zichzelf en hem leren hoe die agressie 
te hanteren. Vredesopvoeding zou hier-
aan kunnen bijdragen. Maar daar ko-
men weer een heleboel problemen bij 
kijken. Vrede is helaas niet alleen het 
kennen en beheersen van je agressie. 
Wat te denken van je angsten, je 
macht, je konflikten? Of: hoe beoordeel 
ik mijn medemensen, en d.m.v. wat? 
Vrede begint bij jezelf. Pas wanneer 
iedereen dat herkent en erkent kan er 
gewerkt worden aan echte vrede." (Pe-
ter Peek) 

Gespreksgroep over „waar begint 
de vrede" 
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Beeld uit de HV-dokumentaire „Grenzen". Midden Christiane Ensslin en rechts 
Marianne Ebertovsky. 
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Vorig jaar werd Christiane Ensslin in 
Italië plotseling van haar haar bed ge-
licht en zonder verdere opgaaf van re-
den door de autoriteiten de grens over-
gezet. Waarschijnlijk was reden ge-
noeg dat zij de zuster is van Gudrun 
Ensslin, één van de leden van de radi-
kale en gewelddadige Rote Armee 
Fraktion (RAF) in het West-Duitsland 
van de zeventiger jaren. Gudrun stierf 
in de beruchte Stammheimgevangenis 
in Stuttgart. Volgens de officiële lezing 
pleegde zij zelfmoord in haar isoleer-
cel. Haar zuster Christiane twijfelt aan 
deze doodsoorzaak en probeert al jaren 
verwoed achter de waarheid te komen. 
Toen Gudrun nog leef de bezocht Chris-
tiane haar vaak in de gevangenis en 
naar aanleiding van de soms storm-
achtige twistgesprekken die de twee 
gezusters daar hadden (zij dachten 
zeer verschillend maar behielden toch 
een sterke band) werd de indrukwek-
kende film „Die Bleierne Zeit" ge-
maakt. 
Ook na de niet geheel opgehelderde 
dood van Gudrun bleef deze het lot van 
haar zuster Christiane bepalen. Zij is 
„besmet" verklaard en iedereen die 
met haar kontakt heeft, ondervindt 
daar de gevolgen van. Zo werd haar 
vriend ontslagen enkel en alleen om-
dat hij de vriend is van de zuster van 
Gudrun Ensslin. En zo kon het dus ge-
beuren dat Christiane zelf in Italië van 
haar bed werd gelicht en over de grens 
werd gezet. Voor Christiane blijft 
als enige reden van bestaan over om te 
blijven zoeken naar de waarheid over 
de dood van haar zus. Hierin volhardt 
ze zonder zichzelf grenzen te stellen. 

In de dokumentaire die het HV 13 april 
uitzendt, wordt gezocht naar waar de 
grenzen liggen van een zo konsekwent 
doorgevoerd handelen. Is er een mo-
ment dat moet worden gezegd: tot hier 
en niet verder? Waar ligt voor Christia-
ne, na alles wat ze heeft meegemaakt, 
de grens van haar eigen uithoudings-
vermogen? Terwijl bijna alle aktivisten 
uit de jaren zestig en zeventig in hun 
schulp zijn gekropen, voelt zij nog 
steeds een sterke motivatie om de 
speurtocht naar de waarheid over de 
dood van haar zuster niet op te geven. 
Zij wil niet de fout maken van de gene-
ratie van haar ouders, die het Duitse 
fascisme tot bloei heeft laten komen en 
nu weigert de oorzaken daarvan te 
analyseren. Het beroep dat Christiane 
vooral op haar eigen generatiegenoten 
doet, die de solidariteitsgedachte van 
de progressieve beweging zo hoog in 
het vaandel hadden staan, betekent 
voor menigeen een ongemakkelijke 
konfrontatie. Daar doemen grenzen op: 
tot waar willen en kunnen we gaan, tot 
op welke hoogte aksepteren we het on-
gemak dat konsekwent handelen nu 
eenmaal met zich meebrengt, al was 
het maar voor onszelf. 
In de dokumentaire ontmoeten Christi-
ane en haar vriend Malte de in 1974 
min of meer naar Nederland gevluchte 
Marianne Ebertovsky. Zij maakte zich 
in de zeventiger jaren sterk voor de 
beëindiging van de „Isolatiefoltering" 
van gearresteerde RAF-leden. 

De HV-dokumentaire „Grenzen" wordt 
uitgezonden op vrijdag 13 april op Ne-
derland 2 van 22.45 tot 23.15 uur. 

Gemeenschansnieuws 
Deze kolom bevat een beperkte keuze 
uit plaatselijke bijeenkomsten, die in 
principe voor iedereen gratis toegan-
kelijk zijn. 

Alkmaar: Op woensdag 18 april om 
20.00 uur spreekt Mieke Mathijse over 
haar werk: „Geestelijke verzorging in 
een psychiatrische inrichting", in het 
Humanitas-gebouw aan de Reinaert-
laan 1-3 te Alkmaar. 

Den Bosch: Zondag 15 april om 14.00 
uur houdt de heer Sie Dhian Ho een 
inleiding met als titel: „Het traditione-
le Chinese familieleven vanuit huma-
nistisch standpunt beoordeeld". 
Plaats: Rekreatiezaal wooncentrum 
„De Clockenweerde" aan de Klokken-
laan in Den Bosch-Noord. 

Dordrecht: In zaal „De Schakel", Sin-
gel 341 te Dordrecht vindt op zondag 8 
april om 10.30 uur een forum over „Bur-
gerlijke Ongehoorzaamheid" plaats. 
Het forum staat onder leiding van Rijk 
Kroese. 

Drachten: Op zondag 8 april om 10.30 
uur spreekt Klazien Sybrandy van het 
informatiecentrum Vrijwillige Eutha-
nasie te Finkega (Fr.) over „Euthana-
sie". Plaats: Odd Fellow-gebouw aan 
de Stationsweg te Drachten. 

Leeuwarden: Maandag 9 april om 20.00 
uur houdt Anita Tondu uit Hardegarijp, 
lid van de werkgroep Vorming van de 
NVSH, een inleiding over „Genetische 
manipulaties". Plaats: Besognezaal 
Erasmushiem, Trosdravik 2 te Leeu-
warden. 

Lochem: Op woensdag 18 april om 
20.00 uur praat Wim Hey, geestelijk 
raadsman bij de krijgsmacht, over het 
onderwerp „Neo-nazisme" in zaal „De 
Garve", Burg. Leenstraat te Lochem. 

Nijmegen: Maandag 9 april om 20.00 
uur wordt de grote slotavond van de 
gemeenschap Nijmegen gehouden. 
Mw. Rullmann uit Deventer vertelt over 
het dagelijks leven in Ghana, omlijst 
door muziek, dia's en voorwerpen uit 
dat land. Plaats: (Wijkcentrum boerde-
rij Meyhorst aan de Meyhorst 7039 te 
Nijmegen (ingang naast het zwembad). 

Voorburg-Rijswijk: op zaterdag 5 mei 
om 20.00 uur wordt er een bevrijdings-
bijeenkomst gehouden in het NIVON-
centrum, Gen. Swartlaan 54 te Rijs-
wijk. Het thema is „Bevrijding in het 
licht van nu" en Trins Snijders van de 
Haagse Comedie zal een bijdrage le-
veren. 

West-Brabant: Maandag 16 april om 
20.00 uur houdt M. Fresco uit Leiden 
een inleiding over „Humanisme, vroe-
ger en nu", in café Riche, Ginniken- 
weg 350 te Breda. 	Jac van den Oort 
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Maar ze zijn et eenmaal, dus héb  ó  en ze recht op 
hulp. 
Niet o hulp . . . maar op een menswaardig be-
staan. 
Pierati ge ormulee  0  e trane springen in mijn 
ogen. Alleen jamme  o  cd van  •o  e ense echten 
niemand kan eten. ulp ao arme  loep  en is 

U geeft niets? 
Ik doe niet aan straatkollektes. 
Ik heb u trouwens nooit iets zien geven. Zelfs  o  een 
fooi. 
Wat is er goed aan geven? Wie wordt da 
wijzer van? 
De reuma-patiënten, de taxi-chauffeur. Kortom 
degene die wat krijgt. 
Een gift, een gul en groots gebaar. Een koekje voor 
de hond, maar wel eerst een pootje graag . . . nee 
niet het linker. 
Ik zit anders niet te wachten op een bedankbriefje 
van een reuma-patiënt. 
Net zomin als die reuma-patiënt op jouw gulden zii 
te wachten. 
Maar iemand moet ze' toch helpen. 
Help, ik word geholpen . . . alsof het al niet erg 
genoeg is dat zij reuma hebben. 
U bent een egoïst. 
Je bent snel van begrip vandaag. 
Hoe bedoelt u?  

gewoon brcrdnodig. 
Ontwikkelings hulp, een cOmPes op ,   ,.  ,mondiaal 
niveau. Een investering van het rijke westen die er 

'later dubbel en  dwarl  uit komt. Dacht je  nilu  werke-
lijk dat de diárde wereld iets voor niets krijgt? 
Nou . . . ze aan er toch op vooruit. Er worden 
wegen  aooëgelegd,.  ziekenhuizen en scholen ge-
bouwd. 
De derde  wereld,  een gl~nde  plaat.  Een ver-
keerde beweging en de gulle gever sluit in een 
handomdraai de druppelende kraan. 
Het lijkt  MMs  aardig op dat u voor dat laatste 
pleit. 

Ach . . . elke deugd mondt uiteindelijk uit in  eidtIáp- 
belang, zoals elke rivier zich verliest in zee. 	̀11̀  
Wat is er nu in godsnaam egoïstisch aan geven? 
Het maakt de ontvanger afhankelijk van de macht 
van de gever. 	 kte,. Maar geven kan toch ook oniktátzuchtig zijn. Ik 
beschouw mijn geven als een morele plicht om de 
zwakkeren in de samenleving daadwerkelijk te 
helpen. 
Weet je . . . er zouden geen zwakkeren moeten be-
staan. 

Hoe kom je erbij? Alleen we moeten niet  d,eidcen  dat 
wij  met onze ontwikkelingshulp een nobel -gebaar 
maken. Net  zomin als de derde wereld zich op moet 
stellen als een dankbaar  kindOrt  zijn zakgeld in 
ontvangst neemt. Sterkli. nog . . de derre wereld 
zou  spijkerhnop ~komen  voor haar eigen-
belang.Egoïsnie als enige drijfveer. 
Pakken wat je pakken kunt? 
Zoiets ja. 
Een ontluisterende mensth rie. 
Inderdaad . . . en over onba uthtigheid hebben 
we het nog wel eens als de acht gelijk verdeeld 
is . . . 

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


