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Laat ik het maar bekennen: ik weet niet 
zo goed wat humanisme eigenlijk is. 
Ik voel me in ieder geval in het Huma-
nistisch Verbond redelijk op mijn 
plaats, dus in grote lijnen zullen we wel 
in dezelfde richting denken. Tot een 
meer objektieve weergave van het hu-
manisme gevoel ik mij niet in staat. 
Zoiets eist in ieder geval al het door-
werken van een grote hoeveelheid lite-
ratuur en daar heb ik geen gelegenheid 
toe. De lezer is dus gewaarschuwd. Dit 
is niet een verhaal over „het" huma-
nisme, het is een verhaal over „mijn" 
humanisme. 
Humanisme betekent voor mij: leren le-
ven met een groot aantal onbeant-
woordbare vragen. Dat is een moeilijke 
opgave, omdat het nu juist gaat om de 
vragen die de kern van ons bestaan ra-
ken. Vragen als: „Waarom zijn wij in 
deze wereld? Maken wij deel uit van een 
groot plan, waarin ons bestaan een zin-
volle plaats inneemt? Is er een leven na 
de dood?" Wanneer je - zoals de huma-
nisten - niet kunt geloven in enige 
waarheid, die je vanuit een andere ho-
gere wereld is geopenbaard, ziet er vol-
gens mij niet veel anders op dan deze 
vragen te beantwoorden met „ik weet 
het niet". 
Gegeven het feit, dat we met enige 
miljarden andere mensen in deze we-
reld zijn gezet zonder te weten, waarom 
en waartoe, blijft ons niets anders over 
dan onszelf een taak te geven. Die taak 
is volgens mij te proberen voor onze 
medemensen een wereld te scheppen, 
waarin zij redelijk gelukkig kunnen zijn. 
Aangezien wij geen van buitenaf gege-
ven doel van ons bestaan kunnen vin-
den, kunnen we ook nooit staande hou-
den dat ons leven meer waard zou zijn 
dan het leven van wie ook. De maatstaf, 
die we nodig zouden hebben om dat te 
beoordelen, ontbreekt ons immers. De-
ze overwegingen leiden tot de opvat-
ting, dat alle mensen evenveel recht 
hebben om te leven en zichzelf te ont-
plooien. 
Humanisten zien het als een opgave 
hun vermogens zo goed mogelijk tot 
ontwikkeling te brengen op een manier, 
die niet alleen voor henzelf maar ook 
voor anderen een positieve betekenis 
heeft. Het gaat erom, dat een mens aan 
het eind van zijn leven kan zeggen: al 
weet ik dan niet waartoe dat allemaal 
dient, ik weet wel dat ik dit leven de 
moeite waard heb gevonden, omdat ik-
zelf een stukje bewustzijn ben, dat zich 
verdiept heeft. Het is goed geweest, het 
leven, de natuur en een heel gamma 
van menselijke emoties - de verdrietige 
zowel als de gelukkige - te hebben 
doorleefd en bovendien voor enkele  

mensen iets te hebben betekend. 
Het gaat erom de medemens tegemoet 
te treden met een houding van aan-
vaarding. Ik aanvaard jou - hoe onbe-
grijpelijk voor mij je af en toe ook rea-
geert - omdat ik toch in jou de mede-
mens herken. Een mens, die net zo goed 
als ik, in het leven is gezet zonder te 
weten waarom, net zo goed als ik be-
hoefte heeft aan een zekere ontplooiing 
en net zo goed als ik verlang naar kon-
takt met de warmte van een ander 
mens. 
Aangezien humanisten niet geloven de 
waarheid in pacht te hebben, leidt hun 
levensbeschouwing tot een grote mate 
van tolerantie ten opzichte van afwij-
kende opvattingen. Dat zou tenminste 
zo moeten zijn. Maar omdat humanisten 
net zulke zwakke mensen zijn als ande-
ren, blijven ze natuurlijk heel dikwijls 
onder de maat die zij zichzelf hebben 
gesteld. 
Een bijzondere eigenschap van de mens 
is zijn bewustzijn. Hij kan enige afstand 
nemen van zichzelf en zeggen: „hé, dat 
ben ik, zo reageer ik, is dat wel in over-
eenstemming met de eisen die ik stel 
aan anderen en aan mijzelf?" Met ande-
re woorden: een mens kan rekenschap 
afleggen tegenover anderen, maar ook 
tegenover zichzelf. Humanisme houdt 
ook in: bereidheid rekenschap af te leg-
gen; nagaan waarin je tekort geschoten 
bent. Wij allen zijn schuldig aan veel 
verdriet, dat we aan andere mensen 
hebben toegebracht. Leven betekent 
ook: tekort schieten, en humanisme 
betekent: leren leven met je eigen 
schuld; en aanvaarden dat niemand die 
van je kan afnemen. Het bewustzijn zich 
zovele malen schuldig te hebben ge-
maakt ten opzichte van anderen moet 
leiden tot mildheid in de beoordeling 
van onze medemensen: zij zijn tekort 
geschoten, maar ik ook. Ik heb niet het 
recht hen te veroordelen. 
Ik probeer een samenvatting te geven. 
Humanisme is: de moed onbeant-
woordbare vragen onbeantwoord te la-
ten en niet te vluchten in schijn-zeker-
heden; aanvaarding van de medemens 
zoals die is: bereidheid je in te zetten om 
van de wereld een plaats te maken, 
waarin mensen gelukkiger kunnen le-
ven; erkenning van de gelijkwaardig-
heid en gelijkgerechtigheid van alle 
mensen; bereidheid tegenover jezelf en 
anderen rekenschap af te leggen van je 
handelen en tenslotte: in het besef van 
eigen falen behoedzaamheid betrach-
ten bij het beoordelen van het falen van 
anderen, wetende dat mildheid en be-
grip meer waard zijn in de relatie tot 
andere mensen dan veroordeling. 

H. Singer-Dekker 
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Honderden lezers gaven hun mening over de „Humanist" 

VEEL WAARDERING MAAR OOK 
KRITIEK VOOR NIEUWE KOERS 
Prima, houen zo, doorgaan. Dat is bijna unaniem de boodschap van de lezers aan de redaktie van de „Huma-
nist". Velen grepen de mogelijkheid om hun mening over dit blad te geven, met beide handen aan. Het was 
hartverwarmend om te zien hoeveel lezers de kaart per omgaande post aan ons opstuurden en hoe de stapel 
binnengekomen reakties met de dag groeide. En nog dagelijks komen er tientallen antwoordkaarten binnen. 
Bijna de helft met de postzegel die niet hoeft maar wel mag. 

De „Humanist" is een aantrekkelijker 
blad geworden en in die vorm heeft een 
maandelijks verschijnen sterk de voor-
keur. Dat is ondubbelzinnig de opvat-
ting van bijna alle lezers die ons hun 
mening lieten weten. En dat waren er tot 
nu toe meer dan zeshonderd. Meer dan 
zeshonderd HV-leden en abonnee's op 
de „Humanist" haalden de kaart uit het 
aprilnummer en kruisten aan wat zij er 
van vinden. Een zeer hoge respons, 
naar de mening van deskundigen op 
reklamegebied. 

Teveel moeilijke woorden 
Veel mensen namen de gelegenheid te 
baat om de redaktie opmerkingen en 
suggesties aan-  de hand te doen. En die 
logen er meestal niet om. Bij het schrij-
ven van dit artikel waren de resultaten 
van deze op- en aanmerkingen bij lange 
na nog niet verwerkt. Maar de enorme 
stapel kaarten doornemend, springen 
toch wel enkele zaken in het oog. 
Zo zijn er opvallend veel lezers die het 
woordgebruik in de „Humanist" nog 
vaak te moeilijk vinden. Het is een ver-
wijt dat de „Humanist" al jaren achter-
volgt, ook in de tijd dat het blad nog 
„Mens en Wereld" heette. Het schijnt 
onuitroeibaar te zijn, dat moeilijke 
taalgebruik. Misschien is het dat ook 
wel, zolang de „dragers" van het hu-
manisme niet haarfijn weten uit te leg-
gen wat dat humanisme nou precies in-
houdt en waar het toe leidt. En zolang 
de redaktie van de „Humanist" niet 
wordt bezet door een keur van redakteu-
ren en journalisten die blijven ploeteren 
totdat ze moeilijke dingen eenvoudig 
kunnen zeggen. (De huidige redaktie 
bestaat feitelijk uit één redakteur voor 
vier dagen per week). 
Iets wat met die moeilijke woorden heeft 
te maken, is het gebruik van afkortin- 

gen in de „Humanist". Veel lezers val-
len hierover. Reden voor de redaktie om 
met ingang van dit nummer alle afkor-
tingen zo veel mogelijk te verbannen, of 
tenminste te verklaren. 

Meer kultuur graag 
Over het algemeen worden de artikelen 
zowel over het humanisme als over de 
gebeurtenissen in het Humanistisch 
Verbond, door de lezers hoog gewaar-
deerd. Diepgaande artikelen over al-
gemene, levensbeschouwelijke zaken 
worden over het algemeen ook gretig 
gelezen. Hierbij valt het op dat met na-
me voor de stukken van Albert Nieuw-
land (zoals in het vorige nummer over 
bijna-dood ervaringen) grote belang-
stelling bestaat. Maar ook de nieuwe 
loten aan de boom, de maandelijkse 
artikelen van Johan S. Wijne en Theo-
door Holman, oogsten veel waardering. 
Het maakt duidelijk dat de lezers zowel 
over HV-zaken als over kunst, kultuur 
en literatuur willen lezen in de „Huma-
nist". Aparte vermelding verdient de 
waardering voor de serie „Humanisme 
wat is dat eigenlijk". Elke maand vraagt 
de redaktie iemand hierop in het kort 
antwoord te geven. Het is ons bekend 
dat tenminste in één HV-gemeenschap 
een praatgroepje is gevormd die maan-
delijks de aflevering gezamenlijk be-
spreekt. 
Een ander hoofdstuk vormen de car-
toons in de „Humanist". Deze geteken-
de vorm van satire is als elke vorm van 
humor omstreden. Dat bleek weer eens 
uit de opmerkingen die de lezers hier-
over ten beste gaven. Of men is razend 
enthousiast over de grappen van Tom, 
Anone en Collignon; of men vindt hun 
tekeningen maar flauw en onbegrijpe-
lijk. Maar in ieder geval brengt het wat 
leven in de brouwerij. 

Pro's en kontra's in evenwicht 
Er werden behalve bovenstaande op-
merkingen nog vele punten van zowel 
kritiek als waardering gegeven. Wat 
daarbij opvalt is, dat het meestal om 
dezelfde zaken gaat en dat de pro's en 
kontra's elkaar in evenwicht houden. Zo 
ziet een aantal mensen graag meer ge-
meenschapsnieuws, maar evenveel 
willen juist minder lezen over het ver-
enigingsleven en meer over algemene 
zaken. 
De een wil van het kringlooppapier af 
(„zo grauw"), terwijl de ander wil dat 
ook het omslag van de „Humanist" op 
kringlooppapier wordt gedrukt. A wil 
meer foto's en cartoons, B daarentegen 
juist minder illustraties. Een ander 
vindt 'm te dik, en een derde nog te dun. 
Misschien moeten we bij al deze tegen-
gestelde meningen en adviezen ter 
harte nemen wat een lezer ons schreef: 
probeer niet iedereen tevreden te stel-
len! 
Maar veel van de kritiek, vele opmer-
kingen en suggesties zijn voor de 
redaktie zeer waardevol om samen met 
redaktiekommissie, direktie en bestuur 
van het Humanistisch Verbond de ver-
dere koers van de „Humanist" uit te 
stippelen. 
We hebben van u, lezer enkele goedge-
richte schoten voor de boeg gekregen. 
Voor ons reden om de richting enkele 
graden te wijzigen. 
Maar u gaf ons ook een duidelijk sig-
naal dat u de ingeslagen weg van een 
maandelijkse „Humanist" in de nieuwe 
stijl waardeert. Het is nu aan het be-
stuur van het Verbond om aan de hand 
van de resultaten van de enquête de 
verdere koers van de „Humanist" te be-
palen. 
Overigens blijven uw reakties welkom. 

Hes van Huizen 
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DE ACHTERSTELLING VAN HUMANISTEN, 
VERBOND EN BUITENKERKELIJKEN 
Hoewel de nieuwe grondwet diskrimi-
natie op grond van godsdienst en le-
vensovertuiging verbiedt, worden hu-
manisten in Nederland nog steeds op 
grote schaal achtergesteld vanwege 
hun niet-godsdienstige levensovertui-
ging. Onderzoek maakt duidelijk dat 44 
procent van de bevolking buitenkerke-
lijk is en ruim 20 procent zichzelf huma-
nist noemt: desondanks wordt het hu-
manisme als geestelijke stroming vaak 
genegeerd. Het Humanistisch Verbond 
voert daarom een aktie om gelijkbe-
rechtiging. 

Het HV beschouwt zich als spreekbuis 
van de humanisten die zich in de doel-
stellingen ervan kunnen herkennen, 
tussen 15 tot 20 procent van de bevol-
king. Dat hierover geen precieze gege-
vens verstrekt kunnen worden, komt 
omdat de meeste sociaal-wetenschap-
pelijke onderzoekingen in Nederland 
het humanisme als geestelijke stro-
ming negeren. 
Voorts bestaat juist bij de zeer op hun 
vrijheid gestelde humanisten een grote 
terughoudendheid om zich op enigerlei 
wijze te organiseren. Van kerkelijke zij-
de wordt het relatief lage ledental vaak 
aangegrepen om het humanisme ach-
tergesteld te houden. Dit is om ver-
scheidene redenen zeer onrechtvaar-
dig. 

In de eerste plaats maken (met name de 
grote) kerken gebruik van volstrekt 
achterhaalde gegevens op de per-
soonskaarten. Hoewel veel Nederlan-
ders dat niet weten, staat op het ge-
meentehuis van iedere Nederlander 
(ook de baby's) hun kerkelijke gezindte 
genoteerd. Zeer vaak kloppen die gege-
vens al lang niet meer door de sterk 
gestegen buitenkerkelijkheid. Toch 
worden die gegevens nog steeds ge-
bruikt bij het tot stand komen van ver-
deelsleutels in onderwijs, gezond-
heidszorg en dergelijke. Het Humanis-
tisch Verbond voert aktie tegen deze 
vorm van registratie omdat het privacy-
gevoelig materiaal is en omdat het HV 
niet inziet waarom de kerken hun eigen 
ledenadministratie niet kunnen voeren 
zoals iedere andere Nederlandse ver-
eniging. 
In de tweede plaats is er jurisprudentie, 
waaruit blijkt dat niet de ledentallen 
doorslaggevend moeten zijn bij subsi-
dieverdeling, maar de omvang van de 
geestelijke stroming en de gebleken 
maatschappelijke behoefte. 
Bij de strijdkrachten kan bijvoorbeeld al 
jaren aangetoond worden dat de huma-
nistische geestelijke verzorging 20 pro-
cent van het werk verricht maar slechts 
8 procent van de subsidie ontvangt. 
En dat terwijl de katholieke kerk in 
tientallen vakatures niet kan voorzien  

bij gebrek aan roepingen. De rk-kerk 
heeft kennelijk liever geen geestelijke 
verzorging dan humanistische. Deze 
anti-humanistische opstelling heeft bij 
het HV veel kwaad bloed gezet. 

Baby-registratie 
Een derde overweging is dat de meeste 
kerken hun minderjarige kinderen 
meetellen terwijl het HV uit het oogpunt 
van menselijk zelfbeschikkingsrecht 
daar principiële bezwaren tegen heeft. 
Het HV acht het daarom ook onaan-
vaardbaar dat de Nederlandse Over-
heid hieraan meewerkt door op de per-
soonskaarten te vermelden dat pasge-
borenen katholiek of protestant zouden 
zijn. Als de overheid al wil registreren 
dan mag dat pas als de betrokkenen 
daar zèlf aangifte van doen als zij tot de 
jaren des onderscheids gekomen zijn. 

Op grond van deze onjuiste gegevens is 
een overmaat aan konfessionele scho-
len, ziekenhuizen en dergelijke tot 
stand gekomen. Twee derde van ons 
onderwijs is konf essioneel terwijl maar 
één derde dat eigenlijk wil. Deze kon-
fessionele instellingen nemen graag 
buitenkerkelijke leerlingen, patiënten 
en dergelijke op, maar als het op be-
stuurszetels of banen aankomt geven zij 
niet-christenen meestal geen kans. 

Zo worden overheidssubsidies mis-
bruikt voor allerlei vormen van achter-
stelling. Slechts vijf procent van de zie-
kenhuizen biedt humanistische 
geestelijke verzorging aan, terwijl wij 
met zijn allen wel mogen meebetalen 
aan de konfessionele geestelijke ver-
zorging. De humanistische opleiding 
voor geestelijk werk krijgt per student 
slechts éénderden van het subsidiebe-
drag dat de kerkelijke opleidingen per 
student ontvangen. Het humanistisch 
vormingsonderwijs op de openbare 
scholen wordt niet op voet van gelijk-
heid bekostigd met het godsdienston-
derwijs op de bijzondere scholen. 

Ambtsgebed 
In de helft van de gemeenteraden be-
staat nog een christelijk ambtsgebed 
ondanks de scheiding van kerk en 
staat. Allerlei kerkelijke privileges 
moeten voor 250 miljoen gulden afge-
kocht worden, terwijl het HV voortdu-
rend het nakijken heeft. En nu bestaan 
er weer plannen om islamitische ge-
bedshuizen te subsidiëren. 
Daarom stelt het Humanistisch Verbond 
de regering voor de keuze: &wel de 
grondwettelijke gefundeerde gelijkbe-
rechtiging, ofwel er blijft humanisten 
niets anders over dan elders recht te 
zoeken. Niet omdat het Humanistisch 
Verbond anti-kerkelijk zou zijn, maar 
omdat de Nederlandse samenleving 
kennelijk in veel geledingen nog anti-
humanistisch is. 

Rob Tielman 
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het Humanistisch Verbond weerstar 
den zou oproepen. Immers, wie de bal 
kaatst ... Maar het HV kan zich sommi 
ge aantijgingen niet zomaar laten 
aanleunen. 
Het hoofdbestuur besloot de hoogste 
chef van de katholieke kerk, kardinaal 
Willebrands om opheldering te vragen.  
Want hoewel de adviseur van de kerk 
de heer van Spaendonck beweerde dat 
hij slechts zijn persoonlijke visie venti-
leerde, is nog uit niets gebleken dat die 
mening zou afwijken van het officiële 
standpunt van de katholieke kerk. Om 
hier duidelijkheid in te krijgen schreef 
Rob Tielman vervolgens een open brief 
aan de kardinaal. 
In deze brief wordt ook de suggestie ge-
daan dat het misschien beter is de me-
ningsverschillen uit te vechten in een 
op te richten Raad voor de Levensbe-
schouwing in plaats van elkaar voor 
durend via de media te bestoken. 
Een antwoord van kardinaal Wille-
brands was nog niet bekend op het mo-
ment van dit schrijven. 

Hes van Huizen 

het humanisme 
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KERKEN TONEN WEINIG BEGRIP 
VOOR STREVEN VAN VERBOND 
„Wij zijn geen anti-papisten, zetten 
ons niet af tegen de kerken. Dit is 
een hardnekkig misverstand waar-
van sommigen er alle belang bij 
hebben dat het blijft voortbestaan. 
Nee, we konstateren alleen dat 
buitenkerkelijk Nederland wordt 
gediskrimineerd, dat men kunst-
matig probeert de konfessionele 
machtspositie in stand te houden. 
Niettegenstaande het feit dat de 
basis waarop die privileges zijn 
gefundeerd steeds verder afbrok-
kelt." ( ...) ,,We hebben lang, te 
lang, redelijkheid betracht en ge-
probeerd met de kerken tot een ak-
koord te komen over allerlei han-
gende kwesties. Het is echter de 
katholieke kerk geweest die dat 
heeft gefrustreerd en die van het 
begin af aan dwars heeft gelegen. 
Als we dan vervolgens naar de 
rechter stappen kun je ons moeilijk 
verwijten dat we polariseren, dan 
zet je de zaken op hun kop." 

Twee citaten van Rob Tielman, voorzit-
ter van het HV, onlangs uitgebreid aan 
het woord in het weekblad „De Tijd". Hij 
werd in het interview aan de tand ge-
voeld over het door het Humanistisch 
Verbond ingezette offensief voor gelijk-
berechtiging van humanisten en bui-
tenkerkelijken. Deze aktie van het Ver-
bond (zie de Humanist van april: „Ver-
bond draait duimschroeven aan") heeft 
inmiddels ook de nodige beroering ge-
wekt in kerkelijke kring. Sommigen 
schoten zelfs goed uit hun slof. 
Neem nou drs. J. A. E. Vermaat, behalve 
jurist en journalist ook medewerker van 
de Evangelische Omroep. Hij konklu-
deert dat de humanisten eerst maar 
eens moeten proberen om de Jaar-
beurshallen vol te krijgen met mede-
standers (zoals de EO-landdagen) en de 
verenigingskas vol met geld. Dat ging 
zelfs vele mede-christenen te ver en het 
Humanistisch Verbond kreeg dan ook 
uit onverwachte hoek steun op dit punt. 
In het lijf blad van het CDA (CD/AKTU-
EEL) van april schrijft men: „Het afme-
ten van het humanisme aan het aantal 
leden van het Verbond is zoiets als het 
aantal francofielen in Nederland aflei-
den uit het ledental van de „Alliance 
Française". 
De juridische adviseur van de bis-
schoppen, de heer van Spaendonck 
schreef in het katholieke informatie-
bulletin „1-2-1" (deze vreemde cijf er-
kombinatie blijkt te slaan op het huis-
nummer waar de redaktie is gevestigd) 
dat de eisen van het Verbond niet se-
rieus genomen moeten worden. Vol-
gens hem is het het Verbond door poli-
tieke overwegingen gelukt om geeste-
lijke raadslieden bij de krijgsmacht en 
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in de gevangenissen aangesteld te krij-
gen, en niet op grond van objektieve 
kriteria. Ook hij wijst het HV terug naar 
de orde van kleine sekten omdat alleen 
het ledenaantal zou mogen tellen. Hij 
blijkt ongevoelig voor cijfers over de 
feitelijke vraag naar humanistische 
geestelijke verzorging en voor uitkom-
sten van bevolkingsonderzoeken. Deze 
cijfers tonen een geheel ander beeld 
van de getalsverhoudingen tussen hu-
manisten en katholieken dan de leden-
aantallen. 
Tenslotte is er de reaktie van een inge-
zonden briefschrijver in „De Tijd" die 
als christen altijd een sterk voorstander 
is geweest van het humanisme en het 
HV waardeerde omdat het zo goed 
funktioneerde „als een korrektie op de 
konkrete vormgeving van het christen-
dom". De huidige ontwikkeling be-
stempelt deze briefschrijver dan ook als 
tragisch. (De Tijd, 22/4). En dan is er de 
„niet-kerkelijke niet-humanist" die 
hoopt dat Tielman en de zijnen hem met 
rust willen laten. 
Het was te verwachten dat de aktie van 
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Scheidingen: mannenemancipatie is 
achtergebleven bij die van de vrouw 
„Ik denk dat als kleine kinderen erva-
ren dat ze warmte kunnen krijgen van 
meer mensen, als ze merken dat er meer 
zijn die ze kunnen vertrouwen,dat ze 
later ook niet zo gericht zijn op één ie-
mand. Want uiteindelijk maak je jezelf 
daarmee heel kwetsbaar. Mannen zijn 
verkeerd ingelicht. Ze zijn niet opge-
voed tot het geven van wat ze zelf ook 
willen hebben: warmte en genegen-
heid. Iedereen wil tederheid, 6ék als je 
met meer dan één mens een relatie 
hebt. Maar het is geen natuurwet." 
(Volkskrant 12/2) 

Aan het woord is gezinssociologe Iteke 
Weeda die een onderzoek instelde naar 
de oorzaken van echtscheiding. Het 
probleem zit volgens haar vooral in de 
opvoeding, ook als het gaat om verschil 
tussen de sexen. Iteke Weeda: „Man-
nen worden niet opgevoed om tederheid 
en warmte te geven. Vrouwen wel, en 
dat frustreert ook mannen, want ze wil-
len best. Het is dus wel een terechte 
klacht van vrouwen, alleen moeten ze 
wel beseffen dat ze iets heel moeilijks 
vragen. Laten ze het eerst hun zoons 
maar eens leren. Ik vind dat de opvoe-
dingssituatie van die ene moeder met 
dat kind dit soort verwachtingen in de 
hand werkt. Kleine kinderen hebben 
bijna altijd alleen met hun moeder een 
tedere relatie. Als ze ouder worden zoe-
ken ze die unieke band weer, maar dan 

Mannen meer 
achter aanrecht 
en stofzuiger 
Volgens een wetenschappelijk onder-
zoek doen mannen meer werk in het 
huishouden dan een paar jaar geleden. 
Toch blijven de verschillen tussen 
mannen en vrouwen wat dat betreft nog 
groot. Zo besteden mannen gemiddeld 
16 uur per week aan het huishouden, 
maar vrouwen doen nog steeds het 
meeste: 44 uur per week. Dochters dra-
gen gemiddeld 11 uur per week een 
steentje bij en zoonlief wil dan nog wel 7 
uurtjes zijn handjes laten wapperen.  

in hun huwelijk. Mannen net zo goed, 
want die zijn als jongetje ook door hun 
moeder geknuffeld." 
Een intrigerende vraag is of de vele 
scheidingen iets te maken hebben met 
de gestage emancipatie van vrouwen. 
Iteke Weeda vindt dat je de zaak 
beter kunt omdraaien, dat de man-
nenemancipatie is achtergebleven. 

Scheiding en emancipatie zijn beide 
het gevolg van maatschappelijke ont-
wikkelingen. De emancipatie kon door-
breken omdat vrouwen hoger worden 
opgeleid, er minder kinderen kwamen 
per gezin, de kinderen eerder de deur 
uitgaan, de huizen kleiner werden, er 
allerlei hulpapparatuur kwam. Huis-
vrouw-zijn is geen levenslange taak 
meer. Dat zijn maatschappelijke ont-
wikkelingen waarvoor je niemand ver-
antwoordelijk kunt stellen. Het onbe-
hagen ging bij vrouwen de kop opste-
ken omdat ze geen levenstaak meer 
hebben als vrouw en moeder. Dat werd 
vertaald in gebrek aan liefde. Zit je daar 
als je jongste kind zeventien is. Je hebt 
niets te doen, je hebt geen eigen iden-
titeit en hij is ook nog niet eens aardig. 
Je mag alleen achter hem aanrennen 
zodat hij karrière kan maken. Daar prikt 
een aantal vrouwen tegenwoordig 
sneller doorheen." 
„Ik verzet me ertegen als wordt gezegd 
dat de toename van de echtscheidingen 
de schuld is van de vrouwenemancipa-
tie. Je kunt beter zeggen dat de mannen-
emancipatie is achtergebleven. Man-
nen hebben niet in de gaten wat er voor 
hen te winnen valt. Ze lijden onder hun 
opvoeding, maar ze weten het niet eens. 
Vrouwen zijn zich van veel dingen be-
wust geworden. Mannen worden soms 
meegezogen in de vrouwenemancipa-
tie, maar zelf bedenken ze niet veel. Ze 
hebben er niet hun eigen emancipatie 
tegenover gesteld". (HvH) 

iiwiA-mfortif vgtoo: 

Regering wil alle 
samenwonenden 
over één kam 
scheren 
Het Platform van organisaties voor al-
leenstaanden (waaronder het Huma-
nistisch Verbond) voert aktie tegen het 
voornemen van de overheid om de wij-
ziging in de tariefgroepindeling van de 
inkomsten- en loonbelasting voor zoge-
naamde tweeverdieners, ook voor on-
gehuwden in te voeren. 
De overheid veronderstelt daarbij een 
emotionele en/of financiële afhanke-
lijkheid bij individuen, maar in werke-
lijkheid blijkt daar vaak geen sprake 
van te zijn. Samenwonende tweever-
dieners, dat zijn twee vriendinnen, twee 
vrienden, een broer en zus, een ouder 
met kind, of individuen in een woon-
groep. Allemaal autonome individuen 
die om zeer verschillende redenen bij 
elkaar wonen. De regering wil ze alle-
maal over één kam gaan scheren. 
Waar de maatschappij zo'n verschei-
denheid aan leefvormen vertoont, dient 
de overheid van het individu uit te 
gaan. De meeste mensen komen ooit 
korte of lange tijd alleen te staan. Daar-
om wenst het Platform doorvoering van 
individualisering. (HvH) 

Vrijwilligers gevraagd 
Het Platform van organisaties voor al-
leenstaanden zoekt vrijwillig(st)ers 
voor een werkgroep voorlichting. 
Het Platform werkt aan belangenbe-
hartiging, opheffing van diskriminatie 
van alleenstaanden, mentaliteitsver-
andering, en verbetering van de kol-
lektieve voorzieningen voor alleen-
staanden. 
De achterstelling voor alleenstaanden 
moet verdwijnen. Om dit te bereiken is 
veel voorlichting nodig. Aan alleen-
staanden zelf, maar ook aan scholen, 
pedagogische en sociale akademies, 
welzijnsinstellingen, woningbouwkor-
poraties, vakbonden. Het Platform be-
schikt over een té kleine staf om dit zelf 
te kunnen doen. Daarom onze oproep 
voor vrijwillig(st)ers die zich betrokken 
voelen bij en vertrouwd zijn met alleen-
staanden, om voorlichtingskampagnes 
voor te bereiden en uit te voeren. 
Inlichtingen en opgaven bij: Platform 
van organisaties voor alleenstaanden 
(Marjan de Neeve, Frank van der Aa) 
Mayweg 5, 5211 AA Den Bosch, 
073 - 134357, ma. t/m do. 
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Hoe komt het dat boeken over de Twee-
de Wereldoorlog op het ogenblik zo 
suksesvol zijn? 
Is het de historische parallel die je kan 
trekken tussen toen en nu? 
Is op het ogenblik de afstand groot ge-
noeg om er objektief over te schrijven en 
te lezen? 
Ik weet het niet, of beter: ik weet het niet 
precies. Zelf heb ik ook de behoefte om 
veel over de oorlog te lezen. Bezonken 
Rood van Jeroen Brouwers. De Aanslag 
van Mulisch, de brieven en dagboeken 
van Etty Hillesum, de korte verhalen 
van Botke en Hellema - ik lees ze niet uit 
literair oogpunt (ik weet ook niet goed 
wat dat is), maar uit een soort sociologi-
sche nieuwsgierigheid naar hoe het 
toen is geweest, wat de mensen voel-
den, dachten, hoe ze tot bepaalde han-
delingen kwamen. 
Eén ding wordt mij uit al die boeken 
duidelijk: ik begrijp niets van die tijd, ik 
begrijp niets van de mensen die toen 
hebben geleefd. 
Hoe is het mogelijk dat mijn ouders, die 
destijds riet zo oud waren als ik nu, een 
kamp hebben overleefd? 
Hoe is het mogelijk dat zij en hun vrien-
den die duidelijk voorzagen wat er ging 

„Het begrip KZ-syndroom is in de vijftiger 
jaren langzaam ontstaan, en heeft sindsdien 
een, terecht, steeds toenemende belang- 
stelling gekregen. Het komt voor bij ex-Haft-
lingen die hun kamp overleefd hebben en 
hun ondraaglijke ervaringen na aanvanke- 
lijke onderdrukking nooit afdoend hebben 
kunnen verwerken en daar bijna dagelijks 
en nachtelijks in hun persoonlijk en maat-
schappelijk leven op een ernstig storende 
wijze de nawerking van ondervinden. 
In de dertiger jaren had ik een kollega, zeer 
intelligent, maar streng gereformeerd en 
droog. Deze man is uit enkele jaren jappen-
kamp teruggekomen met een geheel nieuw 
verworven eigenschap: een gevoel voor hu-
mor dat in zijn superieure kwaliteit bij mijn 
weten vrijwel uniek is. Gevoel voor humor is 
gevoel voor relativiteit, en ik denk dat zijn 
zwart-wit levensbeschouwing onder invloed 
van de kampsituatie aanzienlijk subtieler is 
geworden. 
Deze verheugende ontplooiing heeft mij ge-
bracht tot het begrip positief KZ-syndroom, 
dat ik nog nergens in de literatuur heb kun-
nen vinden. 
Ook bij mij hebben de kampervaringen een 
gunstige nawerking gehad; zelf heb ik er 
geen last van, en ook mijn omgeving heeft, 
voorzover ik weet, geen klachten. Er zijn een 
aantal positieve resten. Zo weet niemand 
ooit van zichzelf hoe bang hij zal zijn in ex-
treme situaties en ik weet nu met grote ze-
kerheid dat ik nooit bang zal zijn. Dat geeft 
een grote rust en een gelijkmoedigheid in het 
denken over de dood en het lijden. Ik ben de 
kampen ingegaan als een gedeeltelijk 
geïnformeerde en dus zeer nieuwsgierige 
waarnemer vooral van de maatschappelijke 
struktuur van deze samenleving. Deze bleek, 
hoe absurd ook, na enige tijd toch betrekke-
lijk eenvoudig en overzichtelijk. Het meest 

gebeuren, onmachtig waren iets we-
zenlijks te ondernemen? 
Hoe is het mogelijk dat het fascisme zo 
makkelijk kan aanslaan? Welke verkla-
ring er ook voor wordt gegeven - en men 
heeft al heel wat uitgelegd - niet één 
beantwoordt alle vragen. Zit ik er nog te 
dicht op? 
Ik denk het wel. De generatie na mij zal 
het onuitsprekelijke van de oorlog kun-
nen interpreteren; op dit moment zijn de 
schakeringen in de emoties nog zo tal-
rijk dat ze onoverzichtelijk en on-
verklaarbaar blijven. 
Oorlogsliteratuur bestaat uit willekeu-
rige stukjes van een omvangrijke puz-
zel; je weet wat de voorstelling moet 
zijn, maar het duurt heel lang voordat je 
alles kunt inpassen. 
Tijdens de paasdagen las ik de „Me-
moires" van Yvo Pannekoek. Het boek 
bestaat uit brieven die Pannekoek 
schreef vanuit de gevangenis in Am-
sterdam (Weteringschans), brieven uit 
Vught waar Pannekoek in '43 naar werd 
getransporteerd, herinneringen aan 
Dachau, een verhaal dat in Propria Cu-
res heeft gestaan en een nabeschou-
wing, veertig jaar na alle verschrikkin-
gen. De brieven zijn voor het grootste 

Pannekoek: laconiek, zonder verbazing 

eerzaam waren de nogal primitieve en di-
rekte persoonlijke reakties van de betrokken 
'ndividuen, van hoog tot laag. 
Van de op deze wijze verworven inzichten 
heb ik later in de iets minder absurde gewo-
ne samenleving en ook bij omgang met iets 
minder primitieve maar nu wel gemakkelij-
ker te begrijpen medemensen, veel profijt 
gehad. Door dit alles is voor mij een sfeer 
ontstaan van speelse onverschilligheid die 
het best gesymboliseerd wordt door I Indiff é-
rent van Watteau, en die mij het leven ge-
makkelijker en aangenamer maakt." 

gedeelte in 1948 in Libertinage al ge-
publiceerd. 
Achter het pseudoniem Pannekoek ver-
schuilt zich de arts Frits Dekking. 
Ik zal het maar meteen zeggen: Panne-
koek heeft een meesterlijk boek samen- 
gesteld. Zijn memoires zijn een verslag 
van een mentaliteit. Een mentaliteit om 
te overleven. 
Ofschoon ik er niet van houd om ach-
terflappen van boeken over te schrij- 
ven, doe ik het hier toch omdat het bon- 
dig formuleert waar het boek over gaat: 
Pannekoek observeert alsof hij een 
buitenstaander is: laconiek, zonder 
verbazing of verontwaardiging en zon-
der troostrijke beschouwingen over de 
zin van het lijden. Ondanks de moeilijke 
omstandigheden blijft hij zichzelf een 
verwend man vinden." 
Het is waar. De brieven en de herinne-
ringen van Pannekoek vertonen geen 
angst of zelfmedelijden. Door de relati-
verende kijk op zijn omstandigheden, 
heeft zijn stijl iets cynisch gekregen. 
Rancune en haar lijkt Pannekoek ge-
passeerd te zijn; hij geniet van zijn ge-
vangenschap; niet uit masochistische 
overwegingen, maar veeleer uit een 
perfekt gevoel van rechtvaardigheid en 
absurditeit. Hij doorziet het mechanis-
me van de duitsers en juist cleit geeft 
hem het besef van vrijheid in gevan-
genschap. Het is het verhaal van een 
persoonlijkheid; iemand die iets on-
aantastbaars heeft gekregen door 'zijn 
oprecht en konsekwent handelen. 
In zijn nabeschouwing zegt Pannekoek 
over zijn persoonlijkheid: „Een uitge-
sproken fatsoenskriterium of ethische 
norm bezit ik niet en wie over een ge-
weten praat verzeilt in vaagheden. Niet 
minder vaag is de oplossing die ik ten-
slotte vond; goede smaak en het vermij-
den van daden die ik niet zonder 
schaamte aan mijn vrienden zou kun-
nen vertellen. Het is mij in een latere 
fase wel eens opgevallen dat ik eigen-
lijk voor de ss-ers een onbegrijpelijke 
figuur was, omdat ik zorgeloos mijn ei-
gen stijl handhaafde en mij zelden of 
nooit duidelijk heb aangepast als dit te 
vermijden was." 

De Memoires van Pannekoek zijn -
vreemd genoeg - niet tragisch. Daar-
door zijn ze uitermate boeiend. Het is 
een puzzelstukje dat door de ironische 
stijl en z'n afstandelijkheid, precies 
past in een fragment dat tot op heden 
onduidelijk en vaag bleef: hoe kan ie-
mand de oorlog overleven zonder z'n ei-
gen persoonlijkheid geweld aan te 
doen. 
De puzzel zelf is nog lang niet kompleet. 

Theodoor Holman 

Yvo Pannekoek. 
Memoires van Yvo Pannekoek. Uitgeve- 
rij: Geert van Oorschot, Amsterdam. 
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„Ik was zeer verrast,-  zegt hij, als we hem vragen wat zijn eerste reaktie was op het bericht dat 
hem de Dr. J. P. van Praagprijs 1983 is toegekend. „Ik dacht eerst dat ik werd gevraagd om in de 
jury zitting te nemen." Hein Roethof is waarschijnlijk de bekendste humanist in de Nederland-
se politiek. Op het kongres van het Humanistisch Verbond op 28 en 29 mei in Amersfoort zal 
hem de prijs worden uitgereikt wegens „zijn verdiensten voor de verdieping en verbreiding 
van humanistische waarden en beginselen." De „Humanist" ging bij Hein Roethof op bezoek, 
en ontmoette hem op de valreep van zijn paasvakantie. Praktisch met de koffers in de hand, 

' praatte hij met ons over humanisme, socialisme en liberalisme; over politiek en ethiek, over 
redelijk zijn en toch strijdbaar; over dwang, vooroordelen en geweten. Doemdenkbestendig 
beantwoordde hij al onze vragen, al waren zijn antwoorden niet altijd bevredigend. 

Meneer Roethof, u krijgt de Jaap van 
Praagprijs 1983 met name omdat u als 
kamerlid jarenlang op de bres heeft ge-
staan voor humanistische waarden. U 
bent dus een humanist die met beide 
benen in de politiek staat. Maar u bent 
ook socialist én u noemt zich liberaal. 
Hoe is dat allemaal in één persoon te 
verenigen? 
Socialisme ligt in het verlengde van 
humanisme. Daarmee wil ik overigens 
niet zeggen dat een katholiek geen 
goed socialist zou kunnen zijn. Integen-
deel, denk maar aan een man als Van 
Kemenade. Socialisme en humanisme 
liggen heel dicht bij elkaar. Maar er is 
één duidelijk verschil. Het humanisme 
werkt aan de mens, dat is lange termijn 
werk. Een politieke partij als de socia-
listische moet vooral de maatschappe-
lijke struktuur in de gaten houden. 
Levensbeschouwelijke 	organisaties 
moeten zich niet teveel op politiek ter- 
rein gaan begeven. Maar omgekeerd 
moet een politieke partij een zekere af-
stand in acht nemen ten aanzien van de 
persoonlijke levensbeschouwing van 
de mens. 

En waar komt het liberalisme om de 
hoek kijken? 
Ik ben liberaal opgegroeid. Liberalisme 
en socialisme liggen ook in elkaars 
verlengde. Ik zie de VVD als de konser-
vatieve vertaling van het liberalisme. 
Overigens heeft de PvdA een aantal 
vertegenwoordigers gehad die on-
verbloemd liberale standpunten inna-
men. Denk aan mensen als Vondeling 
en Voogd. 

Heel goed te kombineren dus, het echte 
socialisme en het echte liberalisme? 
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Voor iemand als ik geldt dat in hoge 
mate, ja. 
Bij liberalisme staan de mens en zijn 
ontplooiingsmogelijkheden centraal en 
dat vind ik het belangrijkste. Want uit-
eindelijk gaat de mens boven de ideo-
logie. Als de ideologie overheerst, kom 
je in allerlei onverkwikkelijke toestan-
den terecht. Ik denk dan nog niet eens 
aan kommunisme, maar aan hoe aller-
lei zaken vroeger in Nederland waren 
geregeld toen we nog een christelijk 
land waren. Toen de kerk nog voor de 
mens besliste. 
Het socialisme heeft ingezien dat de 
ontplooiingsmogelijkheden van men-
sen zijn begrensd door die van de me-
demens. Als je op een gegeven moment 
als overheid niet een aantal maatrege-
len treft ter bescherming van de zwak-
keren in de samenleving, gaat er een 
scheefgroei optreden. Die moet worden 
gekorrigeerd. 

Geen christelijke partij 
Het is natuurlijk niet zo dat je - en dat 
klinkt misschien wat raar voor huma-
nisten - uit moet gaan van het stand-
punt ieder voor zich en god voor ons 
allen. En het socialisme brengt hierbij 

Door Paul Custers en 
Hes van Huizen 

de nodige korrektie aan op het libera-
lisme. 
Overigens, dat vind ik. En dat stand-
punt is niet zaligmakend. Want je kunt 
ook via een christelijke levensovertui-
ging tot het socialisme komen. En via 
een marxistische levensbeschouwing 

Levensbeschouwing 
staat bij mij voorop. 
Van daaruit kom ik tot 
een politieke opstelling 



ligt de overstap naar het socialisme 
zelfs voor de hand. Ik noem mijzelf be-
paald geen marxist, maar dat neemt 
niet weg dat het marxisme een heel bij-
zondere bijdrage tot de socialistische 
opvattingen van veel mensen heeft ge-
leverd. 

Die bestuiving van het humanisme naar 
de politiek toe. Als we nou kijken naar 
de relatie van de kerken met de christe-
lijke politieke partijen, dan is die relatie 
toch veel duidelijker, veel meer bepa-
lend voor het handelen van veel politi-
ci. Soms lijkt het wel of je met humanis-
me alle kanten uitkunt. 
Dat vind ik niet. Die relatie van kerken 
met de politiek ligt veel duidelijker om-
dat men daar van mening is dat je een 
politieke partij moet baseren op een re- 

ligieuze levensovertuiging. In dit geval 
het christendom. Daar ben ik het totaal 
mee oneens. PvdA en VVD streven poli-
tieke doelstellingen 'na. Het is foute 
boel als je allerlei mensen met allerlei 
politieke overtuigingen bij elkaar wilt 
brengen op basis van een levensover-
tuiging. Daardoor krijg je die voortdu-
rende onduidelijkheid in zo'n CDA. 
In mijn gedachtengang zou er helemaal 
geen christelijke politieke partij moeten 
zijn. Om dezelfde reden zou ik ook tegen 
een humanistische politieke partij zijn. 

Politieke partijen moeten aan de veran-
dering van de samenleving werken, in 
de politieke zin van het woord. Daarbij 
moeten zij de mens in zijn persoonlijk 
leven zoveel mogelijk respekteren. Ook 
moeten zij zorgen voor een basis waar- 

door zoveel mogelijk mensen zich kun-
nen ontplooien. 
Van religieuze en levensbeschouwelij-
ke organisaties mag worden verwacht 
dat zij aan de verandering van de mens 
werken. Politiek handelen heeft dus een 
andere doelstelling. 
Kijk, iemand als Janmaat van de Cen-
trumpartij kan natuurlijk nooit lid van 
het Humanistisch Verbond zijn. Zijn 
ideeën zijn in strijd met de elementaire 
beginselen van menselijke waardig-
heid. Maar als bijvoorbeeld liberalen 
na gewetensvolle afweging als huma-
nisten menen dat voor de verdediging 
van belangrijke waarden in het westen 
het noodzakelijk is dat hier kruisraket-
ten worden geplaatst, zal ik het daar 
niet mee eens zijn. Maar dan kan ik nog 
niet zeggen dat dat nooit een humanis-
tisch standpunt zou kunnen zijn en dat 
die mensen daardoor geen lid kunnen 
blijven van het HV. Dat zou ik een 
hovaardige opvatting vinden. 

Kun je nu spreken van het humanisme 
als een levensbeschouwelijke onder-
stroom van het socialisme? 
Voor mij vallen socialisme en huma-
nisme in hoge mate samen. Mijn keuze 
voor het humanisme heeft er zelfs toe 
geleid dat ik de stap naar de PvdA heb 
gemaakt, terwijl ik aanvankelijk lid 
was van de VVD. Voor mij staat levens-
beschouwing voorop. Vandaaruit kom 
ik tot een politieke opstelling. 

Dus u zoekt op grond van uw levensbe-
schouwing de politieke partij die bij u 
past? 
Ja, en dat bleek op den duur de VVD toch 
niet te zijn. 
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Mens boven ideologie 
U staat bekend als een integer mens die 
iedereen in zijn waarde laat. Voor- en 
tegenstanders prijzen u eivoor. Een an-
ti-abortusdemonstrant riep u zelfs ooit 
na: „U bent een goed mens, ik zal voor u 
bidden." 
Dat was pater Koopmans. 

Is integriteit nou zo'n zeldzame eigen-
schap in de politiek dat men u daar 
steeds mee op de schouders klopt? 
Wat moet ik daar nou op zeggen . . . 
Slechte politieke zaken komen natuur-
lijk altijd meer in de krant. 
U zegt integriteit. Ik spreek liever van 
nonkonformisme. Dat moet je natuurlijk 
ook niet te ver doortrekken, want dan 
kom je tot vormen van anarchisme die ik 
zeer verwerp. Ik ben nou eenmaal zo 
gebouwd dat ik alle dingen die op mij 
afkomen - en waar ik het in principe 
mee eens ben - toch zeer kritisch bekijk. 
Ik blijf alert op mogelijke uitwassen en 
extremiteiten. De mens moet boven de 
ideologie blijven staan. Je moet dus in 
laatste instantie altijd naar eigen ge-
weten beslissen. Dat is voor mij de 
hoogste waarde. In de bezettingstijd 
ben ik geschrokken van het feit dat een 
groot deel van de Nederlandse bevol-
king zich nogal konformistisch opstel-
de. 

Ook knopen doorhakken 
Redelijkheid. De mensen in hun waarde 
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ROETHOF IN ONTWIKKELINGSHULP 
Hein Roethof is onlangs benoemd tot voorzitter van de nationale kommissie 
voorlichting en bewustwording ontwikkelingssamenwerking (NCO). Daarnaast 
is hij onlangs gekozen in het PvdA-partijbestuur. 
Van 1969 tot 1982 was hij lid van de Tweede Kamer. In deze positie ijverde hij met 
name voor vrije meningsuiting en legalisering van abortus. Zijn langdurig 
lidmaatschap werd abrupt beëindigd toen hij vorig jaar op een onverkiesbare 
plaats werd gezet. 
Hein Roethof is vanaf 1955 lid van het Humanistisch Verbond. Achttien jaar lang 
was hij hoofdbestuurslid en vice-voorzitter van het Verbond. 
Roethof, geboren in 1921 in Utrecht, studeerde Indisch recht en werkte een 
aantal jaren in Nederlands-Indië. Hij was parlementair journalist bij het NRC-
Handelsblad en later werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. 
Tot 1963 was hij aktief in de VVD, onder andere als voorzitter van de jongerenor-
ganisatie van de liberalen. 

We staan voor enorme problemen. Er zijn geen 
bovennatuurlijke krachten die we kunnen 
gebruiken, we zullen het dus met onze eigen 
handen moeten klaren. 

laten. Alles bespreekbaar houden. Ty-
peringen die bij u passen. Kan men 
daarbij nog wel strijdbaar zijn? 
Jazeker. Want je moet ook nee durven 
zeggen. Je moet juist zeer strijdbaar 
zijn. Maar heel veel mensen hebben 
daar moeite mee. Er zijn mensen nodig 
die als het moet dwars tegen de publie-
ke opinie in voor hun mening blijven 
staan. Dat is één van de belangrijkste 
kentekenen van het humanisme, om 
deze gedachtengang voortdurend te 
onderstrepen. En dat is dus zeker heel 
wat anders dan eindeloos over alles 
blijven praten. Op een gegeven mo-
ment moet je knopen doorhakken. Maar 
dat moet wel altijd gebeuren op grond 
van argumenten en niet met een beroep 
op de algemeenheden. 

Is er tegenwoordig veel dwars tegenin 
te gaan? 
Wat mij zorgen baart is dat er enerzijds 
een niet onbelangrijke groep is die niets 
wil weten van een open samenleving 
waarin mensen met hun eigen opvat-
tingen, volgens hun eigen geaardheid 
en levensstijl kunnen leven. Die groep 
zet zich daar vaak op onredelijke wijze 
tegen af, wil terug naar de oude kerke-
lijke en traditionele dogma's en dat kan 
onder bepaalde omstandigheden fas-
cistoïde vormen aannemen. 
Anderzijds valt mij op dat nieuwe 
emancipatiestromingen soms een-
heidsopvattingen als algemene waar-
heid nastreven en die op hun beurt aan 
anderen willen opleggen. Neem nou het 
COC die zegt dat het helemaal niet kan 
dat twee mensen van het gelijke ge-
slacht in de kerk huwen. Dat is iets waar 
het COC absoluut niets over heeft te 
zeggen. Ook sommige feministen heb-
ben de neiging één absoluut standpunt 
te huldigen en dat met overheidsdwang 
door te drukken. Zijn ze volgens mij be-
zig als bekeerde christenen. Dan willen 
ze toch weer hun opvattingen opleggen. 
Op zo'n moment haak ik af, word ik te-
gendraads. Het is ook verontrustend 
hoe vijandig zij op konstruktieve kritiek 
reageren. Maar alles wat zich ontwik- 

kelt in goede zin heeft ook voortdurend 
kritiek nodig. 
Laatst kreeg ik een rapport van de 
Emancipatieraad dat handelde over de 
gelijke behandeling van mannen en 
vrouwen. Een heel belangrijk onder-
werp. In dat rapport lees ik dan dat de 
doelstellingen pas verwezenlijkt kun-
nen worden als er aanmerkelijke in-
breuk wordt gemaakt op fundamentele 
rechten als vrijheid van meningsuiting, 
van godsdienst en vrijheid van vereni-
ging en vergadering. Dat kan volgens 
mij nooit goed zijn. Want zodra je zulke 
wezenlijke dingen wilt gaan beperken, 
heb je niet meer die geëmancipeerde 
samenleving voor ogen die humanisten 
nastreven. Dan kom je toch weer in de 
sfeer van de bemoeienis van de over-
heid met de persoonlijke gedragingen 
van mensen. 

Zo heb ik bijvoorbeeld vanaf het begin 
alle diskussies over pornografie met 
kracht van mij geworpen. Daar moet de 
overheid buiten blijven, tenzij er straf-
bare feiten worden gepleegd. 
Zodra men aan het verbieden slaat op 
zulke persoonlijke terreinen, is dat het 
begin van het einde van de open, plu-
riforme samenleving. 

Duizend bloemen 
Er zijn toch een heleboel verbeteringen 
in de samenleving tot stand gebracht 
door dingen te verbieden, door dwang? 
Zoals ... 

Zoals beperkingen aan het bedrijfsle-
ven in de zin van milieuwetgeving. Dat 
zijn toch prima zaken? 
Dat zijn uitstekende zaken. Vandaar dat 
ik socialist ben geworden. Maar het 
gaat mij hier om persoonlijke gedra-
gingen en de levensstijl van mensen. Ik 
vind dat de overheid daar een grote af-
stand toe moet nemen en duizend bloe-
men moet laten bloeien, om het op een 
maoïstische wijze te zeggen. 
De overheid moet mensen niet een be-
paalde levensstijl of gedrag opleggen. 

Een mooi uitgangspunt. Maar we leven 
hier met z'n 14 miljoenen. En de vrijheid 
die je voor jezelf opeist, moet je ook aan 
een ander gunnen. Maar dat geldt ook 
voor de beperkingen. Je verwacht ook 
dat een ander zich beperkingen oplegt. 
Zo valt er toch een hoop voor te zeggen 
om bijvoorbeeld gewelddadige porno-
grafie te verbieden? 
In de Verenigde Staten barst het van 
geweld op de tv, terwijl je nooit ook 
maar een blote teen ziet. Als je nu alle 
geweld van de beeldbuis zou halen, 
grijp je fors in in de vrijheid van me-
ningsuiting. En dat zal zich niet beper-
ken tot pornografie of geweld op de tv. 
Er zijn trouwens vormen van pornogra-
fie die geen enkel geweld met zich mee-
dragen. Wat moet je daar dan mee? En 
wie wordt de zedenmeester? De ene 
mens gaat dan voor de ander beoorde-
len wat goed is. 
Ik ben altijd bang als wordt gezegd dat 
er iets gebeurt voor iemands bestwil. 
Dan zit er al gauw iets scheef. 

Toch hoor je dat nog wel eens binnen de 
PvdA. 
Jazeker, en daar heb ik me ook altijd 
tegen afgezet. 

Een wrijfpunt? 
Nou, de PvdA is pluriform genoeg. Nee, 
het is meer een algemeen probleem. 
Voor de bestwil van het land moet de 
overheid ekonomisch ingrijpen, zoals 
bijvoorbeeld op het gebied van milieu-
verontreiniging. De overheid moet op 
dat gebied het egoïsme (waarbij de ene 
mens leeft ten koste van de ander) pro-
beren te beteugelen. Maar dat is iets 
heel anders dan dat de overheid voor de 
bestwil van mensen ingrijpt in hun per-
soonlijke levenssfeer. Dan laat je die 
mensen niet in hun waarde. 

Voedingsbodem wegnemen 
Op welk moment komt uw ethische 
(humanistische) opvatting onder druk te 
staan? Die pijnlijke momenten van af-
weging, die zijn er toch? 
Ja, er was een heel duidelijke botsing 
van politiek en ethiek op het punt van 
de abortus. Ik doe daarbij een beroep op 
het zelfbeschikkingsrecht van de 
vrouw. De kleinst mogelijke meerder-
heid in het parlement kwam tot de 
konklusie dat dat overboord gezet 
moest worden. Dan is bij mij de ethische 
grens bereikt, dan kies ik voor mijn ge-
weten en niet voor opportunisme. 
Zo heb ik jarenlang in de Tweede Kamer 
op de bres gestaan tegen de diskrimi-
natie van etnische groepen als Turken 
en Marokkanen. Op het moment dat 
sommigen vinden dat er een onverant-
woorde diskriminatie is tegen deze 
groepen, gaan er ook geluiden op om 
diskriminerende uitlatingen te be-
straffen. 
Dan komt mijn ethische opvatting onder 
druk te staan. Ik zeg dan: een deel van 
de problemen doet zich voor in de oude 
steden waar 60% van de stedelijke be-
volking woont. Daar wonen behalve 
buitenlanders ook nederlanders. In 
meer dan één opzicht zitten die ook in 
een uiterst gediskrimineerde positie in 
onze samenleving. Als die mensen zich 
laten horen, zal ik er begrip voor heb- 
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ben als dat niet altijd gaat op een ma-
nier zoals een advokaat zijn kliënt ver-
dedigt. 
Veel meer dan hun diskriminerende 
uitlatingen moet je dan de achterlig-
gende vooroordelen van deze mensen 
bestrijden. Je moet niet zozeer de opge-
kropte uitlatingen onderdrukken, maar 
de voedingsbodem wegnemen met 
doeltreffende maatregelen. Anders 
maak je de frustraties alleen maar gro-
ter en vererger je het proces in de rich-
ting van een fascistoïde ontwikkeling. 
Want fascisme ontwikkelt zich alleen 
maar als er een gunstige voedingsbo-
dem voor is. 

Als je opkomt voor etnische minderhe-
den, kom je ook voor mensen die in een 
kultuur leven met zeer anti-humanisti-
sche tendensen. En toch verdedigt u die 
tendensen. 
Er zijn bepaalde zaken die wij niet voor 
onze rekening kunnen nemen. Als 
dochters door hun vaders worden ge-
dwongen met bepaalde mannen te 
trouwen bijvoorbeeld. Daar zal geen 
rechter in Nederland achter kunnen 
staan. In die zin zijn er in Nederland een 
aantal demokratische regels waar je 
niet van .cif kunt stappen. 
Ik sta steeds sterk op de bres voor het 
recht van mensen om aan hun kulturele 
identiteit vast te houden. Maar ik ben 
ook van mening dat de Nederlandse 
overheid bepaalde eisen mag stellen 
aan mensen die de bedoeling hebben in 

Nederland te blijven. Je moet het woord 
integratie voor wat betreft ethische 
minderheden met niet al te veel 
schroom in de mond nemen. Wie naar 
Australië emigreert, moet op den duur 
Engels kunnen spreken. 

Doemdenkbestendig 
U klinkt aardig doemdenkbestendig. 
Heeft het moderne humanisme als le-
vensovertuiging genoeg tegenkracht te 
bieden, heeft het genoeg elan om men-
sen strijdbaar te maken en te houden? 
Doemdenkbestendig ... ja dat woord 
spreekt me wel aan. 
De moeilijkheid is dat voor al die enor-
me problemen nou niet gelijk een op-
lossing te vinden is. Voor Jaap van 
Praag was altijd één van de uitgangs-
punten dat men zich er rekenschap van 
moet geven dat mensen met een mate 
van onzekerheid moeten leren leven. In 
de humanistische gedachtengang is 
een belangrijk element dat men tracht 
mensen te verzoenen met altijd aanwe-
zige onzekerheid. 

Maar een werkloze in een uitzichtloze 
situatie zal zeggen: ja, leren leven met 
onzekerheid. Leuk gezegd maar daar 
koop ik niks voor, daar heb ik ml niks 
aan. Hoe spreek je zo iemand aan? 
Dat is inderdaad niet zo gemakkelijk. 
We moeten met z'n allen proberen het 
'leven zoveel mogelijk de moeite waard 
te maken. Vanuit humanistisch oog- 

punt moet het streven er steeds op zijn 
gericht om tot rechtvaardige verhou-
dingen te komen. Daar past de massale 
werkloosheid niet in. 

Daarmee spreek je mensen niet direkt 
aan . . . 
Ik begrijp best dat het antwoord op uw 
vraag niet geheel bevredigend is. Wij 
staan in deze samenleving met de in-
strumenten die ons ter beschikking 
staan. Er zijn geen bovenwereldlijke 
krachten die we kunnen gebruiken. We 
zullen het met onze eigen handen moe-
ten klaren. Moeizaam, vol tegenslag. 
Maar bij de pakken neer gaan zitten -
waar sommige mensen inderdaad meer 
aanleiding toen hebben dan anderen -
leidt in ieder geval tot niets. 
Je kunt ook zeggen: laten we ondanks 
alle moeilijkheden die er zijn, onze 
schouders eronder zetten om tot een 
betere situatie te komen. Ik kan dan 
best begrijpen dat een aantal mensen 
afhaken voor wie het niet meer hoeft. 
Maar dat leidt in ieder geval tot niets. 
Als men zich niet blijft inspannen voor 
verbeteringen in de wereldsituatie, 
glijden we af naar chaos. Als je die 
strijd opgeeft, weet je zeker dat er niets 
van terecht komt. Er is dus geen keus. 
Mijn antwoorden zijn onbevredigend, 
nogmaals toegegeven. Maar zij die zich 
met walging afwenden of zich terug-
trekken in hun persoonlijke wereldje, 
geven helemaal geen oplossing. 

Paul Custers 
Hes van Huizen 

Als het gaat om de levensstijl van 
mensen moet de overheid 
duizend bloemen 
laten bloeien 
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Herdenking op 4 mei is eenzijdig 

humanist in zijn waarde 
Katholiek Schillebeeckx erkende de 

Begin februari gaf de beroemde Nij-
meegse theoloog Schillebeeckx zijn af-
scheidskollege. Daarmee verdween hij 
wel van het officiële wetenschappelijke 
toneel, maar de schrijvershand van de-
ze Erasmusprijswinnaar is bepaald nog 
niet moe! Hij heeft al aangekondigd dat 
we nog het een en ander van hem tege-
moet mogen zien. 

Het is niet de gewoonte om bij elke af-
scheidnemende filosoof van christelijke 
huize stil te staan, want doorgaans 
hebben zij ons bepaald niet een over-
daad aan inspiratie nagelaten. Over 
Schillebeeckx hetzelfde te zeggen zou • 
mijns inziens even onjuist als on-
rechtvaardig zijn. Waarom was hij een 
goede bekende (een vriend?) van wijlen 
Jaap van Praag? Waarom heeft dit 
tweetal eens in Nijmegen in een dispuut 
tegenover elkaar gestaan? Eigenlijk 
moet ik zeggen: náást elkaar. 
Schillebeeckx is een christen, een 
roomskatholiek theoloog, maar één van 

i een soort dat zich onderscheidt van zijn 
geloofsgenoten die zelfgenoegzaam 
genieten van hun geloof sarrogantie. 
Schillebeeckx kan iets ter diskussie 
stellen. Hij onderzoekt alle dingen (echt 
bijbels) en behoudt dan, pas dan, het 
goede. Hoe anders dan bijvoorbeeld 
ene bisschop van Roermond die bij 
voorbaat zelf meent te weten wat goed 
voor hem en anderen is en daar zijn 
onderzoek op afstemt. Wetenschappe-
lijk (en niet alleen theologisch) zit je dan 
helemaal verkeerd. 
Als Schillebeeckx samen met zijn niet-
christelijke medemens het menselijke 
bestaan probeert te doordenken, tracht 
hij dat te doen door naast die ander te 
gaan staan en de ervaring, de beleving 
van het bestaan met die ander te door-
gronden. En daarbij heeft hij dan wel-
licht een andere beleving dan u en ik, 
maar hij probeert de uwe en de mijne te 
vatten. Hij staat er voor open. (Staan wij 
dat wel altijd?). En vanuit die openheid 
is het hem ook duidelijk hoe die ander er 
aan hecht serieus te worden genomen. 
Het andere (het humanisme) is voor 
Schillebeeckx daarom wat ook hem 
aangaat, wat hij dan ook kent én waar-
deert vanuit zijn eigen beleving van 
christen-zijn: „Wie uit eigen ervaring 
beseft wat het betekent een levens-
overtuiging te bezitten en lief te heb-
ben, zal de overtuiging van de mede-
mens eerbiedigen uit eerbied voor de 
onaantastbare waarde van de mense-
lijke persoon, die juist in zijn levens-
overtuiging ten volle persoon is."1 ) 
Wanneer we bedenken dat Schille-
beeckx dit zei in het begin van de zesti-
ger jaren, tijdens een diskussie met Van 
Praag voor de Katholieke Universiteit 
van Nijmegen, dan mogen we konstate-
ren dat hij toen zijn tijd reeds ver vooruit 
was. Dat was - nog veel meer dan nu -
de tijd waarin het humanisme moest 
knokken voor het meest minimale  

stukje bestaansrecht en erkenning. De 
katholiek Schillebeeckx behoort tot de 
eersten onder de christenent) die rid-
derlijk (en ook uit overtuiging) de hu-
manist in zijn waarde erkende. Ik heb 
dat ook persoonlijk tijdens mijn studie 
in Nijmegen van niemand duidelijker, 
oprechter en vooral direkter ondervon-
den dan van deze theoloog. Zo'n mens 
mag (en kan) niet anders dan van ons 
respekt verzekerd zijn. 
Op zijn theologie ben ik hier niet inge-
gaan. Daarmee betreden we het terrein 
waar de meesten van ons niet goed in 
thuis zijn. Maar bovendien is het ook 
moeilijk elkaar daarin te herkennen en 
te begrijpen. Die traditie, de christelijke 
traditie, is niet de onze en daarom treed 
ik daarin hier niet in. Op een niet-tradi-
tionele wijze staat Schillebeeckx in die 
traditie. Dat bracht hem al meer dan 
eens in konflikt met het officiële kerke- 

lijke leergezag. Hij is een luis in de ka-
tholieke pels, hij is kritisch, hij door-
denkt, hij gelooft en beleeft. Maar hij 
kent vanuit zijn geloof de liefde voor zijn 
(zoals hij het beleeft:) mede-schepsel 
Gods. Hij wendt zich echter niet af van 
zijn medemens als die zijn Gods-bele-
ving niet deelt. Hij vindt dat dat ook niet 
mag: een medemens hoe anders ook 
verdient in eerste instantie respekt. Die 
gedachte siert de mens Schillebeeckx. 
Dat we nog lang met elkaar mogen dis-
kussiëren! 

G. J. den Besten 

1. Aldus Schillebeeckx in „Modern niet-godsdien-
stig humanisme" (pag. 81), verslag van een sym-
posium over dit onderwerp. Uitg. Nijmegen, 
1961. Nog steeds zeer de moei te van het lezen 
waard. 

2. Aan protestantse zijde mag men op een soortge-
lijke figuur wijzen in de persoon van psych oloog-
pedagoog Kohnstamm. 

bijbellezing, gebed, toespraak door een 
dominee, priester of rabbijn is echter 
een dienst waarin groeiende delen van 
onze bevolking hun gevoelens en ge-
dachten niet of nauwelijks vertolkt vin-
den." 
Ook vindt hij het militaire element nog-
al sfeerbepalend terwijl de herdenking 
toch militairen én burgers betreft. De 
regering heeft toegezegd dat zij hier-
over met het Comité Nationale Herden-
king kontakt zal opnemen. (HvH) 

1 

In de vaste kommissie voor algemene 
zaken van de Eerste Kamer kwam on-
langs de nationale herdenking op 4 mei 
aan de orde. Deze herdenking is voor 
allen die in 1940-1945 zijn gevallen. Voor 
de PvdA-fraktievoorzitter Vermeer (ook 
lid van het HV) was dit aanleiding om 
aan de minister-president te vragen om 
die herdenking ook echt voor allen aan-
vaardbaar te maken. Vermeer: „De 
herdenkingsdienst in de Nieuwe Kerk 
bestaande uit orgelspel, koraalmuziek, 
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OOK BELANGSTELLENDEN 
ZIJN WELKOM OP HET 
KONGRES 
Belangstellende leden van het Hit kunnen het kongres bijwo-
nen mits zij zich vóór 20 mei aanmelden aan het Centraal 
Bureau, t.a.v. mevr. van Swol. Zij ontvangen dan een toe-
gangskaart plus een beperkte kongresmap waarmee zij de ver-
gadering kunnen volgen. De kosten van de lunch zijn voor eigen 
rekening. 

ïet HIV-kongres wordt gehouden in De Flint in Amersfoort 
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AMENDEMENTEN OP DE 
KONGRESVOORSTELLEN 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
EN REGLEMENT VERKIEZING 
HOOFDBESTUUR EN 
VERBONDSRAAD 
Toevoegen: 
A.4.e. Anderen, op voorwaarden dat het kongres met tenminste tweederde door de af- 
gevaardigden uitgebrachte stemmen daarin toestemt. 
Wijzigen: Nieuwe tekst: 
A.6. Verkiesbaarheid tot afgevaardigde 
Funktionarissen, die een dienstbetrekking vervullen onder inhoudelijke verantwoordelijk- 
heid van het HV of één der werkstichtingen van het HIT zijn niet verkiesbaar als afgevaardig- 
de van een gemeenschap naar het kongres. 
Wijzigen: Nieuwe tekst: 
B.I. I .a. leden van het Verbond kunnen als lid van het hoofdbestuur, evt. voor een bepaalde 
funktie in het hoofdbestuur kandidaat gesteld worden, met uitzondering van hen, die een 
dienstbetrekking vervullen onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van het HV of één der 
werkstichtingen van het HV. 
Toevoegen: Nieuw punt I. 1 .b. 
B.I. 1 .b. Het kongres (en tussen twee kongressen de Verbondsraad) kan hoofdbestuursleden, 
die een dienstbetrekking vervullen van niet méér dan acht uur per week onder inhoudelijke 
verantwoordelijkheid van het HV of één der werkstichtingen van het HV, ontheffen van de 
uitzondering genoemd in 1.a 
Wijzigen: B.I.1. b. wordt B.I. 1.c. 
Wijzigen: B.I.I. c. wordt B.I. 1.d. 
Wijzigen: Nieuwe tekst: 
B.I. l.e. Indien er meer kandidaten zijn gesteld dan er beschikbare plaatsen zijn, vindt een 
schriftelijke stemming plaats, waarbij elk stembiljet niet méér namen dient te bevatten dan 
er beschikbare plaatsen zijn. De kandidaten, die de meeste stemmen verwerven, zijn dan 
gekozen. Indien er evenveel kandidaten zijn gesteld als er beschikbare plaatsen zijn, kan 
één afgevaardigde schriftelijk stemming vragen over één of meer met name genoemde 
kandidaten. 
Wijzigen: Nieuwe tekst één-na laatste zin: (nieuw art. l.f.) 
B.I. I .f . Indien voor de groep van tien kandidaten, gesteld door het hoofdbestuur, meer dan 
tien kandidaten zijn gesteld vindt een stemming plaats, waarbij elk stembiljet niet meer dan 

tien namen dient te bevatten. 
Wijzigen: Nieuwe tekst: 
B.II Toevoegen een artikel 5: 
Stembiljetten, die meer dan het vereiste aantal namen bevatten, zijn ongeldig. 

Toelichting op amendementen kongresvoorstel 1 
A.4.e. Er kunnen zich altijd situaties voordoen, waarbij het spreken van personen, die niet 
vallen onder de vier eerder genoemde kategorieën, gewenst is. Bovendien worden hiermee 
onduidelijkheden over wat nu wel of niet „door het hoofdbestuur erkende landelijke orga-

nen" zijn vermeden. 
A.6. Bij het HV werken zeer veel funktionarissen parttime. Waarom zou in een voorkomend 
geval iemand, die twaalf uur per week bij het HV werkt niet en iemand die 8 uur per week bij 
het HV werkt wel het beleid mee mogen bepalen? Het HV is een vrijwilligersorganisatie en 
moet dat ook blijven, het beleid mag dan in geen geval (mede-) bepaald gaan worden door 
funktionarissen. Tijdens een kongres zou een funktionaris niet altijd vrijuit kunnen spreken 
omdat haar/ zijn betrokkenheid bij bepaalde onderwerpen te groot kan zijn. 
B.I.1.a. Hiervoor geldt in grote lijnen datgene wat bij A.6. als toelichting wordt gegeven. 
Bovendien ontstaat dan de merkwaardige situatie, dat iemand dan haar of zijn eigen 
werkgever is. 
Deze funkties zijn o.i. onverenigbaar, behoudens enkele uitzonderingsgevallen. 
B.I.I.b. Dit artikel wordt ingevoerd om in uitzonderingsgevallen toch de mogelijkheid te 
hebben iemand in het HB te benoemen, die ook enkele uren per week een funktie bij het HV 
vervult. Met name geeft dit de mogelijkheid historisch gegroeide situaties voorlopig in 
stand te houden. Deze mogelijkheid moet om principiële redenen wel als een uitzondering 
worden gezien. 
B.I.1.e. De gemeenschap Amsterdam vindt het onterecht afgevaardigden te binden aan een 
bepaald aantal; als er bijvoorbeeld acht namen ingevuld kunnen worden en iemand vindt 
maar vijf kandidaten gekwalificeerd, kan hij of zij moeilijk worden gedwongen „dan maar" 
drie namen erbij te zetten, die bij stemming even zwaar zouden tellen. Men zou dan een stem 
geven aan iemand, die men niet geschikt acht. 
B.I.I.f Zie toelichting bij B.I.l.e. 
B.H. Door de wijzigingen in B.I. l.e. en in B.I. 1 .f . moet ook deze toevoeging worden gewijzigd. 

Op 
voorstel 
door 
Amsterdam 
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Pre-adviezen hoofdbestuur 
A.4.e. 
Is aanvaardbaar mits achter „afgevaardigden" wordt toegevoegd: „bij hand opsteken". 
De huidige tekst kan leiden tot tijdrovende hoofdelijke stemprocedures, die in dit geval niet 
nodig zijn. 
A.6. 
Ontraden 
Mensen met bezoldigde functies van geringe omvang van max. 8 uur per week behoeven 
niet te worden uitgesloten omdat hun levensonderhoud hiervan niet afhankelijk is. 
B.I.a. 
Ontraden. Zie boven. 
B.I.I.b. 
Toevoeging ontraden. 
Zie voorstel HB, voorts behoren dit soort zaken als zijnde van ondergeschikte betekenis, niet 
thuis op de agenda van een congres of verbondsraad. 
B.I.1.e. 
Ontraden. 
Het HB stelt, dat er „evenveel" kandidaten moeten worden aangewezen op de stembiljetten 
als er beschikbare plaatsen zijn. De gemeenschap Amsterdam meent dat het voldoende is 
als er niet méér namen worden genoemd dan er plaatsen zijn. Dat houdt de mogelijkheid in, 
dat er wel minder namen mogen worden vermeld. Indien zulks echter in enige omvang 
gebeurt, leidt dit tot een onrechtvaardige scheeftrekking van de stemverhoudingen tussen 
de afgevaardigden. 
In het vorige kongres werd er op gewezen, dat het moeilijk is te stemmen op kandidaten, die 
men niet kent. Dat bezwaar geldt echter ook voor Kamer- en gemeenteraadsverkiezingen. 
Dat kan worden ondervangen door goede informatie over alle kandidaten. Tenslotte meent 
Amsterdam, dat één afgevaardigde voldoende dient te zijn om schriftelijke stemming te 
vragen. Het HB is van mening, dat het om bezwaren moet gaan die bij meer afgevaardigden 
leven. 
B.E I.f. 
Zie commentaar bij het vorige amendement. 
B.H. 
Ontraden. 
Idem 

punt A.3.a.: „door het hoofdbestuur erkende landelijke organen" wordt: „- door het kongres 
of de Verbondsraad in dit verband erkende landelijke groeperingen". 

Op 	 Toelichting: Erkenning door de Verbondsraad geschiedt onder voorbehoud van goedkeuring 
voorstel 1 	 door het kongres. Groeperingen en werkgroepen kunnen in dit verband ter erkenning 
door 	 worden voorgedragen: 
Eindhoven 	 - bij het kongres d.m.v. een kongresvoorstel of 

- bij de Verbondsraad door het hoofdbestuur of door één of meer leden van de Verbondsraad 
zelf . 
Deze procedure dient te worden opgenomen in de Bevoegdhedenregeling. 
Inschakeling van de Verbondsraad waarborgt de mogelijkheid, dat voorstellen van een 
groepering of werkgroep zoals hier omschreven, met de normale gang van kongresvoor-
stellen kunnen worden meegenomen. Op deze wijze kan een wachttijd van maximaal twee 
jaar worden vermeden, die zou optreden wanneer het indienen van voorstellen pas ná 
goedkeuring door het kongres zou zijn toegestaan. 
punt A.4.c.: „vertegenwoordigers van door het hoofdbestuur erkende landelijke organen, 
echter alleen ... orgaan." wordt: 
„vertegenwoordiger van door het kongres of de Verbondsraad in dit verband erkende 
landelijke groeperingen en werkgroepen." 
Toelichting: Bedoelde groeperingen en werkgroepen dienen niet alleen spreekrecht te 
hebben over een door henzelf ingediend voorstel, maar net als alle andere kongresaf-
gevaardigden over alle door hen belangrijk geachte onderwerpen en voorstellen. 
Op voorstel 1 (HB) over HH Reglement Verkiezing HB en VR. 
punt B.I. I.d.: vervalt geheel omdat dit punt strijdig is met artikel 9 lid 2 van de Statuten. 
punt B.I.1.e: vervalt geheel omdat dit punt strijdig is met artikel 9 lid 2 van de Statuten. 
Toelichting: Artikel 9 lid 2 van de Statuten bepaalt, dat over personen bij eerste stemming 
steeds beslist wordt met volstrekte meerderheid van stemmen. Pas wanneer bij eerste 
stemming niet het vereiste aantal personen de volstrekte meerderheid heeft behaald, volgt 
herstemming waarbij zij gekozen zijn, die de meeste stemmen krijgen. 
Dit principe van volstrekte meerderheid wordt in het voorstel van het hoofdbestuur losgela-
ten. 
Wanneer het bovenstaande amendement t.a.v. punten B.I. 1.d. en B.I.1.e. zou worden ver-
worpen en bedoelde punten van het HB-voorstel toch worden behandeld - eventueel als 
vervanging van artikel 9 lid 2 van de Statuten - stellen wij de volgende wijzigingen voor: 
punt B.I. 1.d: „Indien er evenveel kandidaten zijn gesteld als er beschikbare plaatsen zijn, 
..." wordt: 
„Indien er evenveel of minder kandidaten zijn gesteld als er beschikbare plaatsen zijn, . . .". 
punt B.I.1.e: toevoegen achter „ ... zijn dan gekozen.": 
„Indien er voor een zetel, te vervullen door een gemeenschap of gewest, slechts één 
kandidaat is gesteld of indien er voor de groep van tien door het hoofdbestuur voor te dragen 
kandidaten tien of minder kandidaten zijn gesteld, kunnen afgevaardigden uit tenminste 
vijf verschillende gemeenschappen en/of gewesten schriftelijk stemming vragen over deze 
kandidaat resp. over één of meer met name genoemde kandidaten." 
Toelichting: Stemming over individuele personen moet altijd mogelijk blijven, ongeacht het 
aantal kandidaten. Bij meerdere kandidaten per plaats is de keuzevrijheid groot genoeg om 
deze eis niet te stellen. 
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Op 
voorstel 
door 
Lochem 

1 

Pre-adviezen hoofdbestuur 
A.3.a. Het HB kan zich met dit amendement verenigen. 
E.A.4. Ontraden. 
Het HB wenst het spreekrecht over  alle  agendapunten te beperken tot alleen de af gevaar- 
digden van de gemeenschappen. Leden van bepaalde werkgroepen kunnen op de leden- 
vergaderingen van de gemeenschappen meepraten over de gehele congresagenda. 
B.I. I.d. 
De uitvoering van het huidige voorstel van het HB komt alleen dan in strijd met art. 9, lid 2 
van de statuten indien er veel meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen. In de praktijk 
komt dat tot dusver niet voor. Als zulks wel in de toekomst voor zou komen dan geldt art. 9, lid 
2 statuten en moet herstemming plaatsvinden tussen de kandidaten met de meeste stem- 
men onder de 50%. 
Konklusie: Handhaven HB-voorstel. 
Dan komt het volgende wijzigingsvoorstel van Eindhoven aan de orde, t.w. „evenveel" 
wordt „evenveel of minder". Geen bezwaar. 
B.I.l.e. 
Geen bezwaar. „En/of gewesten' moet vervallen. Gewesten hebben geen afgevaardigden. 

letter A nr. 1. Huidige tekst: Het kongres wordt geleid door een of meer voorzitters, die uit en 
door het hoofdbestuur zijn aangewezen. 
Amendement: 
„Het kongres, dat door het hoofdbestuur wordt bijeengeroepen, wordt voorgezeten door een 
daartoe gekozen kollege van voorzitters. Kandidaten voor dit kollege worden door het 
hoofdbestuur en de gemeenschappen voorgedragen. De verkiezingsprocedure wordt een 
half jaar voor het kongres gestart. De verkiezing geschiedt door de Verbondsraad." 
Als toelichting moge dienen: 
Aangezien door het hoofdbestuur op het kongres verantwoording wordt afgelegd van het 
gevoerde beleid en voorstellen worden gedaan omtrent beleidsvoornemens voor de komen-
de jaren, is het gewenst dat het kongres wordt voorgezeten door een gekozen kollege ter 
bevordering van een meer demokratisch verloop van de vergadering. 

Pre-adviezen hoofdbestuur: 
Dit amendement komt overeen met voorstel 4 van Haarlemmermeer. Zie p.a. HB daarbij. 
Behandelen in verbondsraad. 

A.2. a . 
Het hoofdbestuur draagt zorg voor een zakelijk verslag van het kongres, dat ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan het eerstvolgende kongres. 
b. De tekst van kongresbesluiten, die notarieel moeten worden geregistreerd, wordt tijdens 
het kongres vastgesteld. 
Het hoofdbestuur draagt er zorg voor, dat deze tekst na de notariele vaststelling zo spoedig 
mogelijk ter kennis wordt gebracht aan de gemeenschapsbesturen en de Verbondsraad. 
Toelichting: Daar de kongresbesluiten voor gemeenschappen en vertegenwoordigers daar-
van meteen na het kongres van belang zijn, kan met de ter kennisstelling daarvan niet 
gewacht worden tot het volgende kongres, twee jaar later. 
B. 1.d. . .. waarbij elk stembiljet maximaal zoveel namen dient te bevatten ... 
e. . .. waarbij elk stembiljet maximaal tien namen dient te bevatten ... 
II toevoegen aan artikel 5 
Stembiljetten die meer dan het vereiste aantal namen bevatten, zijn ongeldig. 
Toelichting: In punt d. wordt indien er niet gestemd dient te worden, doordat het aantal 
kandidaten gelijk is aan het aantal te bezetten zetels, de mogelijkheid gegeven over één of 
meer kandidaten te stemmen. Deze mogelijkheid is beperkt indien er wel gestemd dient te 
worden. Ook dan dienen de stemgerechtigden de mogelijkheid te hebben één of meer 
kandidaten niet te verkiezen, onafhankelijk van het aantal beschikbare zetels. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Op voorstel 1.A.2:  Akkoord. 
Op voorstel I.d. en e. en II:  Ontraden 
Zie toelichting bij overeenkomstig amendement van gemeenschap Amsterdam. Indien er 
wèl gestemd moet worden is automatisch de mogelijkheid gegeven niet te stemmen op een 
kandidaat die men niet wenst. 

Wijziging A.1: Het kongres wordt geleid door één of meer voorzitters, die voorgedragen zijn 
door de gemeenschappen, en gekozen door de verbondsraad. 
Toelichting: Zie kongresvoorstel nr. 4 

Pre-advies hoofdbestuur 
Zie p.a.  HB  bij voorstel Haarlemmermeer no. 4. 
Ontraden. 

Onderdeel B. Wijziging reglement verkiezing hoofdbestuur en Verbondsraad. 
Onderdeel I, letter c wijzigen in letter a, de overige letters dienovereenkomstig verletteren. 
Toelichting: In de tekstopbouw ligt het meer voor de hand om eerst vast te stellen uit hoeveel 
leden het hoofdbestuur zal bestaan en eerst daarna de functieverdeling etc. te regelen. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Akkoord 

Op 
voorstel  ■ 
door 
Apeldoorn 

Op 
voorstel 
door 
Haarlemmermeer 

Op 
voorstel 
door Voorburg, 
Rijswijk en 
Leidschendam 
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Op 
voorstel 
door 
Arnhem 

1 

Op 
voorstel 
door 
Den Helder 

Op 
voorstel 
door 
Breda 

Op 
voorstel 
door 
Amsterdam 

Bij A.3.a.: het derde aandachtspunt geheel laten vervallen. 
b.: „voldoen aan" vervangen door: „ingediend zijn voor" 
4.c. en d.: laten vervallen. 
5.: „en de eventuele andere spreekgerechtigden" laten vervallen. 
Toelichting: A.3.a. en 4.c. en d. Het is volstrekt onduidelijk aan welke „door het hoofdbe-
stuur erkende landelijke organen" wordt gedacht. Zo zouden mensen die voor het HV 
bedankt hebben middels zo een orgaan het woord op het kongres kunnen voeren. 
Denk hierbij eens aan het Algemeen Humanistisch Trefpunt. Een aantal van deze mensen 
heeft voor het Verbond bedankt. Het kongres is het hoogste orgaan van de vereniging. Het 
gaat niet aan hen, die zich willens en wetens buiten het Verbond hebben geplaatst, een 
bijzondere positie op het kongres te laten innemen. Waar in deze gedacht wordt aan organen 
van werkstichtingen van het HV of hoofden van dienst, dient o.i. het woord gevoerd te 
worden door de betrokken portefeuillehouder in het hoofdbestuur. 
A.5. Het betreft hier een wijziging die uit de voorgaande voortvloeit.  - 
A.3.b. Het betreft hier een taalkundige verbetering, een voorstel kan niet aan een termijn 
voldoen. 

Pre-adviezen hoofdbestuur 
voorstel a. A.3.a.: 
Zie amendement van gemeenschap Eindhoven bij dit punt en p.a. HB. Het is zeker niet de 
bedoeling dat groepen niet-leden voor erkenning op deze plaats in aanmerking komen. 
Ontraden. 
bij A.3.b.:  Akkoord. 
bij A.4.c. en d.: 
Het Hb wenst zijn voorstel te handhaven. Enerzijds kan op deze wijze het kongres beter 
geïnformeeerd worden, anderzijds vormt deze regeling een erkenning van de plaats en 
betekenis van hoofden van dienst en bepaalde werkgroepen in onze organisatie. 
Ontraden, idem amendement bij pt. 5. 

Het bestuur van de gemeenschap Arnhem van het Humanistisch Verbond in vergadering 
bijeen op 14 maart 1983, heeft gemeend een amendement te moeten indienen naar aanlei-
ding van congresvoorstel nr. 1, huishoudelijk reglement en reglement verkiezing hoofdbe-
stuur en verbondsraad. Het betreft het tweede gedeelte van dit voorstel: B. wijziging regle-
ment verkiezing hoofdbestuur en verbondsraad, I lid d. 
De door het hoofdbestuur voorgestelde wijziging voorziet naar de mening van het gemeen-
schapsbestuur Arnhem niet in die gevallen, dat er voor de laatste plaats(en) gelijke aantal-
len stemmen zijn voor meer kandidaten dan er plaatsen zijn. 
Het gemeenschapsbestuur stelt daarom het volgende amendement voor: „Indien voor de 
laatst beschikbare plaats(en) meer kandidaten met gelijke aantallen stemmen gekozen 
worden, dan er plaatsen zijn, vindt herstemming plaats over deze kandidaten". Of iets van 
deze strekking. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Geen bezwaar 

Voorstel 1 A.3.a. 
De gemeenschap stelt voor: „door het hoofdbestuur erkende landelijke organen" te wijzigen 
in: „door het kongres erkende landelijke organen". 
Toelichting: Indien landelijke organen erkend worden door het kongres i.p.v. het hoofdbe-
stuur zullen deze landelijke organen zich primair naar de gemeenschappen moeten mani-
festeren, om zich uiteindelijk van de steun van het kongres te verzekeren. Het erkennen van 
landelijke organen door het hoofdbestuur zal ontrekking van menskracht uit de gemeen-
schappen tot gevolg hebben. 
Hetgeen niet de bedoeling kan zijn. 
Voorstel 1.A.6. Bij de behandeling van dit punt verwijzen wij u naar ons amendement inzake 
kongresvoorstel 2 punt 2. 

Pre-advies hoofdbestuur 
voorstel 1 A.3.a.:  Zie het overeenkomstige amendement van de gemeenschap Eindhoven 
waar het HB de voorkeur aan geeft. 
Deze tekst ontraden. 
voorstel 1 A.6.d:  Ontraden. 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 
Toevoegen na het voorstel: In uitzonderingsgevallen kunnen zij, die een dienstbetrekking 
van niet méér dan acht uur per week vervullen onder inhoudelijke verantwoordelijkheid van 
het HV of één der werkstichtingen wel aangesteld worden als hoofdbestuurslid. Dit laatste 
kan echter alleen na goedkeuring van het kongres of de Verbondsraad. 
Toelichting: zie de toelichtingen bij de amendementen op kongresvoorstel 1 van Amster-
dam, op punten A.6., B.I.1.a. en B.I.l.b. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Ontraden, zie tektst bij A.6. 
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Voorstel 2 
punt 1: „moet in voorkomende gevallen de vrouwelijke vorm daarvan worden gelezen" 
wordt: „moet tevens de vrouwelijke vorm daarvan worden gelezen". 
Toelichting: Geeft exakter aan wat de bedoeling is van het voorstel, zoals verwoord in de 
toelichting bij voorstel 3. 
Op voorstel 3 (A'dam) over Statuten. 
punt 1: „moet in voorkomende gevallen de vrouwelijke vorm daarvan worden gelezen" 
wordt: „moet tevens de vrouwelijke vorm daarvan worden gelezen". 

Op 
voorstel 
door 
Eindhoven 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het HB geeft de voorkeur aan het amendement van Voorburg/Rijswijk. 

Huishoudelijk Reglement. 
In de preambule de 3e regel als volgt te wijzigen: „moet in voorkomende gevallen ook de 
vrouwelijke vorm daarvan worden gelezen". 	 OP 

 Toelichting: Zonder het tussenvoegen van het woordje ook wordt de bestaande gebrekkige 	 voorstel 
tekst gehandhaafd, zij het nu in de vrouwelijke vorm. 	 door 

Voorburg, 
Bij voorstel 3 	 Rijswijk en 
In de preambule de 3e regel als volgt te wijzigen: „moet in voorkomende gevallen ook de 	 Leidschendam 
vrouwelijke vorm daarvan worden gelezen". 
Toelichting: zie bij voorstel 2. 

Voorstel 2 punt 2 
De gemeenschap Breda stelt voor dit voorstel aan te houden totdat de principiële discussie 
over al of niet „arbeiders-zelfbestuur" is gevoerd. 	 Op 
Toelichting: Wij vinden dat dit voorstel en het pre-advies van het hoofdbestuur en passant 	 voorstel 
een besluit neemt over het al of niet mogelijk zijn van deelname door werknemers in het 	 door 
bestuur van het Humanistisch Verbond. 	 Breda 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het HB acht een zinvolle discussie over dit voorstel van de gemeenschap Amsterdam zeer 
wel mogelijk zonder dat er eerst een principiële discussie over „arbeiders-zelfbestuur" 
behoeft te worden gevoerd. Voor zover het gaat om onbezoldigde arbeiders is het HV 
overigens reeds een organisatie met „arbeiders-zelfbestuur", waarbij elk lid als een poten-
tiële mede-arbeider in de HV-organisatie wordt gezien. 
Ontraden. 

PRESIDIUM KONGRES 
De gemeenschap Amsterdam vraagt het kongres over dit voorstel wel een principe-uit-
spraak te doen, maar de technische uitwerking over te laten aan de Verbondsraad. 
Toelichting: Wij zijn van mening, dat dit onderwerp dermate principieel is, dat een uit-
spraak hierover dient te geschieden door het kongres, d.w.z. door een zo groot mogelijk deel 
van het HV. In de Verbondsraad zijn vele gemeenschappen niet vertegenwoordigd. Gezien 
de grote hoeveelheid tijd, die een technische uitwerking zou kosten wordt gevraagd het 
onderwerp alleen voor de technische uitwerking te verwijzen naar de Verbondsraad. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Ontraden. 
Het HB geeft er de voorkeur aan alle aspecten van dit voorstel te bespreken in de verbonds- 
raad. 

Op 
voorstel 
door 
Amsterdam 

Behandel dit voorstel als amendement op voorstel 1 (HB), punt A.1. 

Pre-advies hoofdbestuur 	 Op 
 Behandelen in een vergadering van de verbondsraad. 	 voorstel 

door 
Eindhoven 

LEVENSBESCHOUWELIJKE 
 IDENTITEIT EN TAAK VAN HV 	 Op 

voorstel 
door 

Toelichting paragraaf 3; deze paragraaf als apart voorstel te behandelen. 	 Den Haag 
Toelichting op dit amendement: 
Indien dit amendement niet wordt aanvaard, zal Den Haag-Wassenaar tegen voorstel 6 
stemmen. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Een deel uit een toelichting kan formeel, na verloop van de termijn voor het indienen van 
voorstellen, niet meer tot voorstel worden verheven, maakt echter wel een integraal deel uit 
van het totale voorstel. 
De toelichting van Den Haag bevat geen argumentatie. 
Ontraden. 
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Het pre-advies van het HB bij ons kongresvoorstel 6 bevat een aantal suggesties die wij 
graag overnemen. Met betrekking tot de toelichting, sub. 4, prefereren wij een formulering 

Op 	 die het HV aanspoort zich te richten op de zoekende mens in het onkersteningsproces, door 
voorstel 	 hem een weg te tonen die hem bevrijden kan uit het voor hem doodlopend slop van de 
door 	 godsdienst. 
Hilversum 	 Om recht te doen aan onze bedoeling en aan de positieve strekking van het HB pre-advies, 

willen we ons kongresvoorstel 6 amenderen als volgt: 
1. In de gehele tekst: „ongelovig" vervangen door „ongodsdienstig". 
2. In overweging c: „in de afgelopen decennium de aandacht voor het praktische en 
maatschappelijke humanisme zeer sterk is toegenomen, terwijl de aandacht voor onze 
geestelijke grondslagen daarbij relatief is achtergebleven, waardoor: 
- een belangrijk deel van onze (nieuwe) leden teleurgesteld wordt door de schraalheid van 
het geestelijk leven in het HV; 
- een deel van de buitenwereld moeite heeft uit de uitingen van het HV (waaronder zeer 
zinnige verklaringen, protesten, etc.) op te maken vanuit welke grondhouding die voortko-
men; 
- ongodsdienstig buitenkerkelijken, relatief veel minder dan vroeger, aangesproken wor-
den door het moderne humanisme als redelijke weg tussen nihilisme en godsdienst, het-
geen tot uitdrukking komt in de gegroeide wanverhouding tussen de omvang van het 
ongodsdienstig buitenkerkelijk volksdeel (ongeveer een derde) en dat deel dat daadwerke-
lijk lid is van een humanistische organisatie (ongeveer een procent)". 
3. In toelichting 4, laatste gedeelte: 
„Het HV heeft zich alleen in zoverre op de eerste kategorie buitenkerkelijken te richten en 
voor hun belangen op te komen voor zover het HV voor iedere nederlander een gelijke 
behandeling op grond van levensovertuiging of godsdienst nastreeft. 
Wezenlijk diepgaander ligt de situatie t.a.v. de tweede kategorie. Het HV heeft als taak 
bezinningscentrum te zijn en daadwerkelijk op individueel en maatschappelijk niveau 
mensen te helpen op humanistische wijze zin en vorm te geven aan hun bestaan. 
Het HV dienst daarbij bekendheid te geven aan de geestelijke inhoud van het humanisme, 
als redelijke keuzemogelijkheid voor hen die nog een weg zoeken in het ontkersteningspro-
ces". 

Pre-advies hoofdbestuur 
De gemeenschap Hilversum stelt enkele wijzigingen voor, die uit tekstvergelijking moeten 
worden opgezocht: In het p.a. van het  HB  stelt de gemeenschap de volgende wijzigingen 
voor: 
pt. 2 le stip: „belangrijk" deel. Het is niet mogelijk aan te tonen welk deel door welk motief 
wordt teleurgesteld. Het is dus ook niet mogelijk aan te tonen dat een bepaald deel een 
belangrijke omvang heeft. 
pt. 2 3e stip: Toegevoegd: „relatief veel minder dan vroeger". 
Niet aantoonbaar, ontraden. 
„Gegroeide wanverhouding. Dit blijkt reeds duidelijk uit de tekst van het  HB. 
Overbodig. 
De laatste zin is in het bijzonder gericht op „hen, die nog een weg zoeken in het ontkerste- 
ningsproces". 
We moeten niet over het hoofd zien dat velen het ontkersteningsproces al achter de rug 
hebben of nooit gekend hebben en toch hun weg niet vinden naar het  HV. 
De formulering van het  HB  is ruimer en verdient de voorkeur. 

Op 
voorstel 
door 
Amersfoort 

Op 
voorstel 
door 
Eindhoven 
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„HUMANIST" 
Toevoegen: Voor de afdeling verenigingsnieuws in de Humanist zou gestreef t moeten 
worden naar een omvang van ongeveer 10% per maand. 
Toelichting: Zo'n rubriek kan inspirerend werken voor besturen en leden. Het kan gaan om 
aankondigingen en (leesbare) verslagen. Niet alle gemeenschappen slagen er in, zelf 
goede, regelmatige aankondigingen te publiceren. Zo'n landelijke ondersteuning kan ver-
der bevorderen dat leden aktiviteiten buiten hun gemeenschap gaan bijwonen. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het HB  is bereid te bevorderen dat alle belangrijke nieuws uit de vereniging waarvoor 
belangstelling verwacht kan worden bij in principe alle lezers, in Humanist wordt gepubli-
ceerd zonder star en vast te houden aan ± 1 pagina per nummers, zoals de praktijk overigens 
ook laat zien. 
Ontraden. 

VRIJWILLIGERSWERK 
Wijzigen bij eerste gedachtenstip: „het vrijwilligerswerk binnen het Humanistisch Ver-
bond . . ." wordt: „het vrijwilligerswerk op het gebied van plaatselijke geestelijke verzorging 
binnen het Humanistisch Verbond .. ." 
Toelichting: Zoals al uit de tekst van het voorstel valt af te leiden en ons door de indieners is 
bevestigd, wordt in dit voorstel gedoeld op PGV-aktiviteiten uitgevoerd door vrijwilligers. 
Om verwarring te voorkomen stellen wij voor dit ook met zoveel woorden in de tekst op te 
nemen. Immers ál het werk in de gemeenschappen gebeurt door vrijwilligers! 
Uit de oorspronkelijke tekst van het voorstel zou kunnen worden afgeleid, dat de term 
„vrijwilligers" alleen slaat op PGV-ers. 



Pre-advies hoofdbestuur 
Het  is primair een vraag aan de gemeenschap Amsterdam of deze gemeenschap dit amen- 
dement overneemt. 
Het HB heeft als bezwaar dat het moeilijk is een prioriteit te leggen bij de professionele 
ondersteuning van een bepaalde groep vrijwilligers. Ook andere groepen vrijwilligers dan 
die betrokken bij de PGV doen essentieel werk. 
Ontraden. 

ONTMOETING, VERBONDENHEID 
Laatste regel van het voorstel; in plaats van „organiseren" te lezen „stimuleren". 

Pre-advies hoofdbestuur 
Zie p.a. HB 
Ontraden. 

GEBRUIK KRINGLOOPPAPIER 
Wijzigen na de overwegingen: besluit het hoofdbestuur op te dragen: 
1-voor alle kortstondige informatie-overdracht (kladblocks, enveloppen, briefpapier, kon-
sept-notities e.d.) over te schakelen op het gebruik van kringlooppapier. 
2-alle belemmeringen van huishoudelijke en technische aard, die een verdere overschake-
ling in de weg staan, zoveel mogelijk en op korte termijn weg te nemen. 
Toelichting: 
Wijziging in 1: Door het ten onrechte vetdrukken van het tweede deel van de oorspronkelijke 
regel is de klemtoon van de zin verkeerd komen te liggen. De klemtoon dient te liggen op alle 
kortstondige informatie-overdracht. Verder is in de nieuwe zin het woord „volledig" verval-
len. Dit om onduidelijkheid t.a.v. de omvang van het invoeren van kringlooppapier weg te 
nemen. Wij vragen het kongres in feite het hoofdbestuur op te dragen voor wat betreft het 
gebruik van kladblocks, enveloppen, konsept-notities en briefpapier onverwijld over te 
schakelen op kringlooppapier. 
Wijziging in 2: In deze zin is het woord volledig vervangen door 'verdere. Wij kunnen ons 
voorstellen dat voor speciale toepassingen het gebruik van wit papier nodig wordt geacht. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Tegen de voorgestelde wijzigingen heeft het HB op zich geen bezwaar. Overigens handhaaft 
het HB onverkort het p.a. bij voorstel 11. 

„TIENTJES" LEDEN 
Nadere toelichting 
n.a.v. het pre-advies van het hoofdbestuur. 
• Het gaat de gemeenschap Breda om vergroting van het aantal leden waarmee „politiek" 
geschermd kan worden. Dus om de macht van het getal van „belijdende" humanisten in 
aanvulling op het getal van onkerkelijken zoals blijkt uit het jongste demografisch onder-
zoek. Zou het bij de Televisie-uitzending van het Capitool van zondag 13 maart 1983 niet 
prettig zijn geweest voor Rob Tielman als hij had kunnen zeggen, wij hebben 96.000 leden 
i.p.v. de 16.000 die prof. Haarsma opwierp. 
• De gemeenschap Breda zet vraagtekens achter de mededeling van het hoofdbestuur dat 
de administratiekosten per lid meer bedragen dan f 10,- 
1. wat houden administratiekosten in? 
2. nemen ze niet af per lid bij toename van het aantal leden. 
3. Hoe is de administratie georganiseerd? 
• Het is de gemeenschap Breda niet duidelijk waarom het hoofdbestuur wel kontribuanten 
wil maar geen leden. 
Veroorzaken die kontribuanten geen administratiekosten? Wat is het verschil tussen kontri-
buanten en leden? 
• De gemeenschap Breda blijft bij zijn voorstel om een topless of bikini-lidmaatschap te 
kreëren. Als dat zwemkostuum meer dan f 10,- kost, dan maken wij er maar f 12,50 of f 15,-
van. 
• Met het voorbeeld van de VPRO voor ogen hoeven wij ons niet ongerust te maken voor de 
overgang van mensen met een gewone contributie naar het summiere lidmaatschap. 
De ledenwervingsactie bij de VPRO heeft ook geleid tot vergroting van het aantal leden met 
volledige contributie! 
Nadere toelichting bij voorstel 12: vormt een bijdrage tot de diskussie op het kongres. 

De gemeenschap Amsterdam stelt voor het voorstel van Breda over te nemen maar daar 
waar het woord leden wordt gebruikt, dit te vervangen door het woordt kontribuanten. 
Toelichting: Dit voorstel is een kombinatie van het voorstel van Breda en het pre-advies van 
het hoofdbestuur. Met name de mogelijkheid, dat het tientjes-kontribuantschap zou kunnen 
leiden tot een stap naar het lidmaatschap wordt als gunstig gezien. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Tegen dit amendement heeft het HB geen bezwaar. 

Op 
voorstel 1 0 
door 
Den Haag 

Op 	
1 1 voorstel 

door 
Amsterdam 

Op 
voorstel  12 
door 
Breda 

Op 
voorstel  12 
door 
Amsterdam 
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In plaats van f 10,- te lezen f 25,- 
In plaats van de laatste drie regels van het voorstel te lezen: „Halfjaarlijks ontvangen deze - 

Op 	 te noemen sympathiserende - leden een speciale uitgave van de „Humanist"; overdrukken 
voorstel 	 van deze publikaties worden ter beschikking van de gemeenschappen gesteld ten behoeve 
door 	 van wervingacties. 
Den Haag 

Pre-advies hoofdbestuur 
De plannen tot konkrete vormgeving van een kontribuantschap zijn door de HB nog niet 
uitgewerkt. Het HB is bereid de gedachten van Den Haag hierbij in overweging te nemen. Als 
congresbesluit ontraden. 

KONTRIBUTIEREGELING 
Op 
voorstel  In de uitwerking duidelijk te maken, dat de contributie in meer dan één termijn kan worden 
door 	 voldaan. 
Den Haag 

Pre-advies hoofdbestuur 
Deze regeling bestaat reeds. 
Als kongresvoorstel overbodig. 

Wijzigen eerste paragraaf in: 
„het medelidmaatschap verdwijnt: het Verbond kent in het vervolg alleen nog betalende 

Op 	 individuele leden, sympathisanten en abonnementhouders van de „Humanist":". 
voorstel 	 Toelichting: Opheffen van de mogelijkheid sympathisant te zijn is geen essentieel onder- 
door 	 deel van het voorstel, wel de individualisering van het lidmaatschap. 
Eindhoven 

Pre-advies hoofdbestuur 
Waarom moeten mensen gedwongen worden tot administratieve individualisatie als zij 
daar zelf geen behoefte aan hebben? 
De mogelijkheid is immers reeds aanwezig? 
Ontraden. 

POLITIEKE PLURIFORMITEIT 
()12 voorstel  17 Onder besluit: punt 3, wijzigen in: eventueel een minderheidsstandpunt, als dit door één 

derde van de hoofdbestuursleden wordt ondersteund, eveneens naar buiten te brengen. 
Toelichting: de hier voorgestelde formulering gaat er van uit dat niet één hoofdbestuurslid 
een doorslaggevende invloed kan hebben op een verklaring van het hoofdbestuur. 
Daarbij is aangenomen dat openbare verklaringen van het hoofdbestuur liggen in de lijn 
van uitspraken van het congres, het hoogste orgaan van het Verbond, en rekening houdt met 
aanbevelingen van de Verbondsraad. De meerderheid van het hoofdbestuur bepaalt tussen 
twee congressen de prioriteiten en het beleid, waaronder uitspraken. Binnen het Verbond 
zullen minderheidsuitspraken moeten kunnen blijven rekenen op aandacht en discussiebe-
reidheid in organen en bijeenkomsten. 

Pre-advies hoofdbestuur 
De bedoeling van de tekst van het HB-voorstel is, dat minderheidsstandpunten (ongeacht 
het aantal aanhangers) naar buiten worden gebracht. 
Ontraden. 

Punt 2 van het besluit als volgt aan te vullen. 
2) Op grond van redelijke en zedelijke argumenten, getoetst aan onze beginselverklaring 

Op 	 een of meer standpunten worden onderbouwd, waarbij duidelijk wordt gemaakt welke van 
voorstel  17 	de standpunten het meerderheidsstandpunt is en het hoofdbestuur in principe gebonden is 
door 	 dit meerderheidsstandpunt zonodig tot uitvoering te brengen. 
Voorburg, 	 Toelichting: Met het onderbouwen en weergeven van de verschillende standpunten kunnen 
Rijswijk en 	 de leden (maar vooral ook niet-leden) wel van de diversiteit van meningen binnen het 
Leidschendam 	 hoofdbestuur kennis nemen, maar in veel gevallen niet de marsroute van het Humanistisch 

Verbond onderkennen. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het voorstel 17 handelt alleen over standpuntbepalingen. Indien deze aanleiding geven tot 
bepaalde uitvoeringsbeslissingen - anders dan publikatie - is hiervoor steeds een afzon- 
derlijk besluit vereist. 
Ontraden. 

door 
Amersfoort 
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TOEREKENING KOSTEN 
ADMINISTRATIE 
Het besluit als volgt te wijzigen: „De kosten ledenadministratie in mindering te brengen op 
de bruto-kontributie-inkomsten alvorens een nieuw vast te stellen regeling ten aanzien van 
de verdeling voor de gemeenschappen en gewesten toe te passen." 
Toelichting: Zoals ook reeds in voorstel 14 is gesteld komen de aktieve gemeenschappen nu 
al in moeilijkheden. 
Indien de vastgestelde regeling wordt toegepast op een lager kontributiebedrag komen deze 
gemeenschappen in onoverkomelijke moeilijkheden. 
Evenals het pre-advies hoofdbestuur bij voorstel 14 is ook hier een onderzoek naar de 
gevolgen nodig. 

Op 
voorstel  29 
door 
Voorburg. 
Rijswijk en 
Leidschendam 

Pre-advies hoofdbestuur 
Ontraden. Zie toelichting bij overeenkomstig amendement gemeenschap Eindhoven. Ge-
meenschappen, die in financiële moeilijkheden komen, kunnen een beroep doen op het 
Reserve Fonds Gemeenschappen. 

Toevoegen als „Toelichting": „Bij aanneming van dit voorstel dient de verdeelsleutel 
contributies tussen gemeenschappen en hoofdbestuur/Centraal Bureau zodanig te worden 
gewijzigd, dat de hoogte van de afdracht aan de gemeenschappen door de invoering van 	Op 
deze administratieve procedure niet verandert. Achterwege laten van zo'n aanpassing zou 	voorstel  29 
een verkapte vermindering van de afdracht aan de gemeenschappen betekenen." 	 door 

Eindhoven 
Pre-advies hoofdbestuur 
De hoogte van de afdracht aan de gemeenschappen komt aan de orde bij de behandeling 
van de begroting. 
Ontraden 
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VOORSTELLEN VAN DE BEWEGING 
KRITISCHE HUMANISTEN 
Algemene opmerking van het hoofdbestuur bij de voorstellen van de „Beweging Kritische 
Humanisten" 
Evenals vorig kongres (toen door de „verontrusten") is ook nu een aantal moties ingediend 
(ditmaal door de „kritische") buiten de statutaire en reglementaire kanalen om. Het hoofd-
bestuur stelt voor ook in dit geval eenzelfde procedure te volgen als de vorige keer: aan de 
moties (en onze pre-adviezen) wordt via de „Humanist" bekendheid gegeven zodat de 
afgevaardigden voor het kongres met hun achterban hieromtrent overleg kunnen plegen. 
Het is vervolgens aan het kongres om te besluiten of deze moties in behandeling worden 
genomen en of aan één der indieners spreekrecht wordt verleend. 
Overigens stelt het hoofdbestuur voor om een einde te maken aan deze mogelijkheid aan de 
reglementaire procedure te ontsnappen omdat dit de deur openzet voor allerlei andere 
mogelijke groepen buiten de gemeenschappen om voorstellen, moties, e.d. in te dienen. 
Mocht het kongres van mening zijn dat naast de gemeenschappen en het hoofdbestuur ook 
andere groepen (diensten, taakgroepen, stichtingen, etc.) voorstellen, moties, e.d. moeten 
kunnen indienen dan zal dit door reglementswijziging mogelijk gemaakt moeten worden 
omdat anders een ondoorzichtige chaos dreigt te ontstaan. Het hoofdbestuur wil graag 
hierover de mening van het kongres peilen. 

VOORSTEL 1: PLAATSING VAN 
KRUISRAKETTEN EN 
PERSHING II-RAKETTEN 
Het tweejaarlijks kongres van het Humanistisch Verbond, op 28 en 29 mei 1983 bijeen te 
Amersfoort, 

overwegende dat: 
kongres en hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond in mei 1979 hun verontrusting 
uitspraken over het stijgend vermogen van de mensheid om zichzelf te vernietigen en dat 
met name de kernbewapening zich tegen het voortbestaan van mens en wereld dreigt te 
keren; 

b. als gevolg van die uitspraak en de daarop gevolgde brede diskussie in de plaatselijke 
HV-gemeenschappen de Verbondsraad oio 13 september 1980 een verklaring heeft uitge-
geven, waarin het bezit zowel als het gebruik van kernwapens ethisch onaanvaardbaar 
wordt geacht; 

c. in die verklaring onder punt 25 het volgende wordt gesteld: „Het ethisch oordeel over de 
kernwapens als zodanig biedt een basis van waaruit getracht moet worden de verdere 
opmars en verspreiding van kernwapens te stoppen en een begin te maken met het 
terugdringen van deze wapens"; 

d. het kongres van het Humanistisch Verbond in mei 1981 verklaarde dat een eventuele 
plaatsing van middellange afstandsraketten weer een stap is op de weg naar een 
verdere verspreiding van kernwapens; 

e. datzelfde kongres in mei 1981 een beroep deed op alle bij de bewapeningswedloop 
betrokken partijen, dus ook de NAVO, eenzijdige stappen tot ontwapening te zetten; 

verklaart dat de plaatsing door de NAVO van kruisraketten en Pershing II-raketten wordt 
afgewezen; 
en draagt het hoofdbestuur op al het mogelijke te doen om - ook in samenwerking met 
anderen - deze stellingname in de praktijk uit te werken. 

Pre-advies hoofdbestuur bij voorstel 1 
De overwegingen a t/m e liggen geheel in de lijn van het huidige beleid dat gebaseerd is op 
onze beginselverklaring en onze kernwapenverklaring. In al onze uitspraken is tot nu toe 
konsequent op alle partijen een beroep gedaan om de (kern)wapenwedloop terug te dringen. 
De verklaring „dat de plaatsing door de NAVO van kruisraketten en Pershing II-raketten 
wordt afgewezen" is politiek eenzijdig, wordt niet inhoudelijk beargumenteerd en staat op 
gespannen voet met het levensbeschouwelijk karakter van de beginselverklaring waarop 
ons geestelijk genootschap gebaseerd is. 
Hoewel hoogstwaarschijnlijk een meerderheid in onze vereniging deze passage ziet als een 
logisch uitvloeisel van eerder gedane uitspraken, is er een minderheid die op grond van 
onze beginselverklaring principieel van mening is dat onder bepaalde kondities een even-
tuele plaatsing humanistisch gezien te rechtvaardigen valt als een geringer kwaad dan 
bijvoorbeeld een uitbarsting van een kernoorlog of een Russische bezetting van ons land. 
Deze minderheidsopvatting zou als onhumanistisch gekwalificeerd worden als het HV de 
bewuste verklaring zou onderschrijven. In de ogen van deze minderheid zou het HV daarmee 
zowel zijn principieel levensbeschouwelijk karakter verloochenen als zijn recht van spreken 
verliezen als gesprekspartner namens de humanistische geestelijke stroming in Nederland. 
Het ontstaan van een tweede Humanistisch Verbond (met alle daaraan verbonden ver-
deeldheid binnen en terugslag van de humanistische beweging in Nederland) zou daarvan 
het gevolg kunnen zijn. 
Het hoofdbestuur acht de bewuste passage derhalve volstrekt onaanvaardbaar. In de lijn 
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van konsept-voorstel 17 inzake de politieke pluriformiteit stelt het hoofdbestuur het volgen- 
de amendement voor: 
„verklaart dat: 
1. door een deel van de leden in het Humanistisch Verbond de plaatsing van middellange 
kruisraketten in Nederland volstrekt wordt afgewezen op grond van de mening dat hierdoor 
de kans wordt vergroot op een kernoorlog die vanuit humanistisch oogpunt volstrekt ver-
werpelijk is; 
2. door een ander deel van de leden in het Humanistisch Verbond de plaatsing van middel-
lange kruisraketten in Nederland vanuit humanistisch oogpunt aanvaardbaar wordt geacht 
op grond van de mening dat daardoor de kand op het ontstaan van een kernoorlog wordt 
verkleind.: 
en draagt het hoofdbestuur op de Nederlandse overheid dringend te verzoeken om op grond 
van het bovenstaande toename van de kembeWapening in binnen- en buitenland tegen te 
gaan door een beroep te doen op het menselijk vermogen tot redelijk denken en handelen. 

WCDAISTEL 2: STATUS EN 
JPDRACHT VAN HET 
HUMANISTISCH VREDESBERAAD 
Het tweejaarlijks kongres van het Humanistisch Verbond, op 28 en 29 mei 1983 bijeen te 
Amersfoort, 
overwegende dat: 
a. het Humanistisch Vredesberaad door enkele leden van het hoofdbestuur op persoonlijke 

titel is opgericht, toen bleek dat het hoofdbestuur zich niet schaarde achter de eisen van 
de anti-kernwapendemonstratie van 21 november 1981 te Amsterdam; 

b. de status van het Humanistisch Vredesberaad tot nu toe onduidelijk is; 
c. dat het Humanistisch Vredesberaad als landelijke organisatie sindsdien niet z6 gefunk-

tioneerd heeft, dat de diskussie inzake vredesvradgstukken binnen het Humanistisch 
Verbond met kracht werd voortgezet en belangrijke nieuwe impulsen ontving; 

d. dat de kernwapenverklaring van 13 september 1980 niet het einde mag zijn van de 
diskussie omtrent bewapeningsproblematiek, maar een goed uitgangspunt biedt voor 
verdere aktiviteiten binnen het Humanistisch Verbond en ook door het Humanistisch 
Verbond in samenwerking met andere organisaties; 

draagt het hoofdbestuur op om met het Humanistisch Vredesberaad overleg te openen met 
als doel om te komen tot een konstruktie waarin het hoofdbestuur verantwoordelijk is voor 
de aktiviteiten van het Humanistisch Vredesberaad, dat dan tot opdracht krijgt: 
1. de diskussie inzake de kernwapenproblematiek binnen het Humanistisch Verbond te 

stimuleren; 
2. namens het Humanistisch Verbond de strijd tegen de kernbewapening - in samenwer-

king met andere organisaties - praktisch vorm te geven. 

Het kongres is van mening dat: 
a. de oorzaken van de steeds maar voortgaande wapenproduktie in brede kring nauwelijks 

bekend zijn; 
b. het Humanistisch Verbond hier het initiatief moet nemen om in de nauwste samenwer-

king met alle in ons land beschikbare kennis op dit terrein de „motor achter de bewape-
ning" op een gemakkelijk aansprekende manier een zo breed mogelijke bekendheid te 
geven: 
Van bewustwording, via inzicht naar stellingname. 

Het kongres draagt het hoofdbestuur op om najaar 1983 of voorjaar 1984 een open studie-
weekend of symposium te organiseren, waarbij op de meest eenvoudige wijze de werkelijke 
oorzaken van de wapenproduktie worden gepresenteerd en waarbij ook andere organisa-
ties en personen worden uitgenodigd die zich bezig houden met deze problematiek. 
Voordien dienen bijvoorbeeld door het Humanistisch Studiecentrum, Socrates en het Huma-
nistisch Vredesberaad alle voorhanden kennis en krachten gebundeld te worden, ook die 
van buiten de eigen organisatie. 
Een stafkracht, eventueel te financieren met een werkverruimende maatregel, dient •zo 
spoedig mogelijk - maar uiterlijk 1 juli 1983 - met de voorbereidingen te worden belast. 
Dit symposium dient uitdrukkelijk als impuls tot verdere vredesaktiviteiten. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur streeft ernaar het Humanistisch Vredesberaad een zo breed mogelijk 
draagvlak te geven in de humanistische beweging. Daartoe wordt gewerkt aan een samen-
werkingsverband tussen HV, Humanitas en de Vrije Gedachte, die zich (ook in het kader van 
de IHEU) hebben geschaard achter onze kernwapenverklaring. 
Een belangrijk nadeel van deze motie is dat het tot een onnodige en nadelige beperking leidt 
van het gewenste brede draagvlak van het HVB, en bovendien bestaand overleg met 
Humanitas en de Vrije Gedacht doorkruist. Tenslotte heeft het hoofdbestuur er onoverkome-
lijke bezwaren tegen de volledige en uitsluitende verantwoordelijkheid te dragen voor de 
aktiviteiten van het Humanistisch Vredeberaad, vooral omdat dit de werkzaamheden ervan 
ernstig zou belemmeren. Vanuit een relatief autonome positie kan het Humanistisch Vre-
desberaad beter de opvattingen binnen de humanistische beweging uitdragen dan wan-
neer het voortdurend geremd zou worden door een principieel anders denkende minderheid 
binnen de humanistische beweging. Het kongres staat in feite voor de keuze tussen ener- 

w 
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zijds één HV met mogelijk daarnaast twee humanistische vredesbewegingen, en anderzijds 
twee HV's. Op grond van de onherstelbare schade die een dergelijke splitsing voor de 
humanistische beweging zou opleveren, acht het hoofdbestuur het in deze motie voorge-
stelde samenvallen van de HV en Humanistisch Vredesberaad onaanvaardbaar. (Zie tevens 
kongresvoorstel 17) 

VOORSTEL 3: OORZAKEN 
BEWAPENING 
Het tweejaarlijks kongres van het Humanistisch Verbond, op 28 en 29 mei 1983 bijeen te 
Amersfoort, 
konstateert dat: 
• er iedere dag 40.000 kinderen sterven aan honger en ondervoeding; 
• er iedere dag 1 miljard 440 miljoen gulden aan bewapening wordt uitgegeven; dat zulks 

neerkomt op 36.000 gulden per stervend kind: zes en dertig duizend gulden, een jaarinko-
men; 

• dát gezien humanistische uitgangspunten volstrekt onaanvaardbaar is. 

Het kongres acht de steeds voortgaande bewapening een slechte zaak: 
Er zit tien tot vijf tien jaar tussen nieuwe wetenschappelijke vindingen en „het op de markt 
brengen van nieuw wapentuig". Tot nu toe protesteren mensen vooral tegen het eindpro-
dukt, dus aan het eind van die tien of vijftien jaar. Maar dan is het kwaad al geschied. 
Dan geldt alleen nog de strijd van hoeveel er moeten komen en wie ze wil plaatsen. 
Maar hoe komt nieuw wapentuig tot stand, waar begint nu eigenlijk de ellende? 
De oorzaken zijn wel bekend, maar alleen in kleine kring. Het is zaak zoveel mogelijk 
mensen bewust te maken van wat de wapenproduktie in beweging houdt. 
Via bewustwording naar stellingname. 
Er zijn „konventionele" wapens, vele malen geraffineerder dan in 1940-1945. 
En moderne atoomwapens, waarbij Hiroshima kinderachtig aandoet. Bakteriologische wa-
pens, om de pest over de wereld te jagen. En dan nog chemisch wapentuig; dat schijnt 
momenteel in de produktie-pijplijn te zitten: zenuwgassen en ontbladeringsmiddelen á la 
Vietnam. 
Nieuw zijn de ruimtevaartwapens. Honderden militaire satellieten zweven konstant boven 
de wereld met laserstralen, bestemd voor dood, vernietiging en verderf. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het betreft hier typisch een taak die door het Humanistisch Vredesberaad ter hand genomen 
dient te worden, bij voorkeur samen met andere vredesbewegingen. Het HV heeft reeds in 
internationaal verband het initiatief genomen voor een internationale humanistische vre-
deskonferentie. Het ligt voor de hand dat in IHEU-verband wordt bekeken (op grond van de 
resultaten van die in augustus te houden konferentie) welke volgende konferentie gehouden 
zal moeten worden. Het hoofdbestuur is met de indieners van de motie van mening dat 
(nationale en internationale) konferenties een belangrijke bijdrage enerzijds kunnen zijn 
aan onze toekomstige vredesactiviteiten, maar vindt dat de bewoordingen van deze motie 
ons teveel vastlegt op één vorm waar meerdere andere mogelijkheden waarschijnlijk veel 
meer voor de hand liggen. 
De motie wordt derhalve ontraden. 

VOORSTEL 4: FASCISME 
Het tweejaarlijks kongres van het Humanistisch Verbond, op 28 en 29 mei 1983 bijeen te 
Amersfoort, 
a. konstateert dat vormen van (neo-)fascisme naar boven komen en dat de huidige ekono-

midche krisis daar een goede voedingsbodem voor vormt; 
b. is van mening dat via het Humanistisch Verbond fascistische tendenzen door middel van 

een aktieprogramma dienen te worden gesignaleerd en bestreden; 
c. is van mening dat het hoofdbestuur en de gemeenschappen samenwerking moeten 

aangaan met de Anne Frank Stichting en andere instellingen en aktiegroepen die zich 
bezighouden met signalering van bestrijding van fascisme en dat de nodige middelen 
daartoe ter beschikking gesteld moeten worden. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Deze motie wordt door het hoofdbestuur van harte ondersteund! 

VOORSTEL 5: PRIORITEITEN 
Het tweejaarlijks kongres van het Humanistisch Verbond, op 28 en 29 mei 1983 bijeen te 
Amersfoort, 

is van mening dat: 
- op basis van humanistische beginselen, zoals genoemd in artikel 2 van de statuten, het 

Humanistisch Verbond veel tijd, geld en energie moet besteden aan de volgende priori- 
teiten: 
1. de strijd tegen bewapening, 
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2. de strijd tegen onderdrukking en armoede in de derde wereld, 
3. de strijd tegen sociaal-ekonomische onrechtvaardigheden in Nederland, 
4. de strijd tegen opgelegde rolverdeling tussen man en vrouw en tegen alle vormen van 

diskriminatie; 
- dat deze prioriteiten naar voren zouden moeten komen in vormingswerk, uitsprakenbe-

leid, bijeenkomsten, geestelijke vorming en verzorging; 
- dat deze prioriteiten dus zouden moeten doorwerken in de in artikel 3 van de statuten 

genoemde doelstellingen, te weten: 
- een ontmoetingsplaats te zijn voor humanisten, 
- humanisme te verdiepen, verbreiden en te verdedigen, 
- een samenleving te bevorderen van bewuste mensen. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Deze motie doorkruist de diskussie over het beleidsplan 1983-85 en wordt derhalve ontraden. 

DE PLURIFORMITEIT VAN HET 
VERBOND 
Het bestaan van verschillende meningen is geen betreurenswaardige zaak. Verschillen van 
visie of opvatting zijn blijken van eigen vormgeving van het leven en van de samenleving 
door individuen en groepen. Die verschillen doen zich onder meer voor naar aanleiding van 
politieke aangelegenheden. Onder politiek versta ik hier: het nemen, uitvoeren of beïnvloe-
den van overheidsbeslissingen. Bijna altijd zullen individuen en organisaties als het HV 
invloed uitoefenen, ook als ze zich van handelen willen onthouden, bijvoorbeeld geen 
stelling willen nemen. 
Aan belangrijke politieke vraagstukken zullen ook levensovertuigelijke kanten zitten. Zo is 
dat bijvoorbeeld het geval bij het vraagstuk van de sociaal-ekonomische ordening van onze 
samenleving, bij onze benadering van de armoede en onderdrukking in de Derde Wereld, bij 
onze opstelling tegenover het fascisme of neo-fascisme, bij onze houding ten opzichte van 
minderheidsgroepen of de man-vrouw-rollenpatronen, en bij onze aanpak van de bewape-
ningsproblematiek. Het gaat hierbij ook om levensovertuigelijke beginselen. In het geding 
zijn onder meer vrijheid, gelijkwaardigheid, menselijke waardigheid, verantwoordelijk-
heid, solidariteit en zelfontplooiing. 
In dergelijke belangrijke politieke aangelegenheden dient het HV een uitgebreide interne 
diskussie aan te gaan. Maar uiteindelijk zal het HV een standpunt moeten innemen, omdat 
ook het niet innemen van een standpunt invloed zal uitoefenen. Geen uitspraak doen over 
bewapening is het handhaven van de bestaande bewapeningsstruktuur. Zwijgen over 
man-vrouw verhoudingen is het bevestigen van de bestaande rollenpatronen. 
Na een intensieve diskussie zou het WI.  een meerderheidsstandpunt moeten formuleren en 
daarop zijn als maatschappelijke pressiegroep beleid bepalen. Een beleid gebaseerd op 
een meerderheidsstandpunt én één of meerdere minderheidsstandpunten is niet mogelijk. 
Het kan zijn dat het standpunt dat het HV inneemt, verwant is aan dat van een bepaalde 
politieke partij. Die verwantschap is dan toevallig, geldt slechts voor die situatie, voor dat 
onderwerp en dat tijdstip. Ten aanzien van een ander onderwerp en op een ander tijdstip zal 
de mening van het HV dan meer het standpunt van een andere politieke partij benaderen. 
Bij de standpuntbepaling overeenkomstig de mening van de meerderheid, moet aan twee 
voorwaarden worden voldaan: 
Het bestuur, zich baserend op het standpunt van de meerderheid, en de meerderheid moet er 
zich van bewust zijn dat zij niet de waarheid in pacht heeft en ze moet daarom bereid zijn een 
werkelijke diskussie te blijven voeren met minderheden. 
Daarnaast moeten minderheden voldoende kansen krijgen hun standpunten, ook ten op-
zichte van de buitenwereld, uit te dragen. 

In deze visie wordt het standpunt van de meerderheid dus niet onaantastbaar, het is slechts 
de enig bruikbare basis voor een beleid. Hier wordt evenwel tevens gepleit voor een aktieve 
rol van de minderheid. Minderheid en meerderheid dragen beide een aandeel in de ontwik-
keling van waarden en waarheid. Het humanisme gaat er van uit dat waarden en waarheid 
niet voor eeuwig, absoluut en onaantastbaar vaststaan, maar dat er steeds een gezamenlij-
ke en intensieve speurtocht naar moet worden ondernomen. Een permanente dialoog van 
(wisselende) meerderheden en minderheden moet daarom worden bevorderd en toege-
juicht. 

Pluriformiteit is het duidelijk maken van de verschillen, het verhelderen van de opvattingen 
van individuen en groepen, het aangaan van een strijd, het voeren van een werkelijk 
gesprek tussen hen die van mening verschillen, maar ook het formuleren en naar buiten 
brengen van datgene wat tenslotte waarachtig en waardevol wordt gevonden door de 
meerderheid van de betrokkenen, en dat alles in een sfeer van verbondenheid en solidari-
teit, in een besef van de betrekkelijkheid van de gevonden positie en met een bereidheid die 
positie steeds weer in een voortgezette dialoog bij te stellen. Echter het voeren van die 
dialoog en het respekteren van een minderheid mag er niet toe leiden dat een organisatie tot 
passiviteit is gedoemd, als naar het inzicht van een meerderheid humanistische waarden 
worden geschonden. 

Rob Buitenweg 
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MOTIE AANGENOMEN OP DE 
LANDELIJKE VROUWENDAG VAN 
HET HV OP 5 MAART 
Vrouwen van het HV bijeen op de landelijke vrouwendag van het HV op 5 maart 1983 
overwegende dat; 

• financiële zelfstandigheid van mensen een voorwaarde is voor gelijkwaardigheid, vrij-
heid en verantwoordelijkheid en dat om dit te kunnen realiseren toegang tot betaalde 
arbeid, verzelfstandiging van het recht op sociale zekerheid en gelijke zelfstandige 
behandeling voor de belastingen, alsmede herverdeling van betaalde en onbetaalde 
arbeid tussen vrouwen en mannen noodzakelijk zijn; 

• het de taak is van het HV stelling te nemen in aktuele kwesties betreffende de fundamen-
tele gelijkwaardigheid van mensen; 

achten het van principieel belang dat: 
• het HV het bovengenoemde standpunt betreffende financiële zelfstandigheid naar buiten 

brengt 
• en bij de regering en Tweede Kamer aandringt op stimulerende maatregelen en wetge-

ving om financiële zelfstandigheid zo spoedig mogelijk te realiseren. 
en verzoeken het hoofdbestuur deze motie toe te voegen aan de kongresstukken en op de 
kongresagenda te plaatsen. 

Toelichting 
„De levensovertuiging van het humanisme kent als hoogte ideaal de zelfverwerkelijking en 
zelfontplooiing van de mens in solidariteit met anderen. Daarom staat het Humanistisch 
Verbond een maatschappelijke ordening voor waarin de sociaal-ekonomische, juridische en 
kulturele voorwaarden daartoe aanwezig zijn". Dit is te lezen in Humanistisch Perspektief. 
Door de overheid opgelegde afhankelijkheidsrelaties tussen partners zijn in strijd met 
zelfverwerkelijking en zelf ontplooiing. In de huidige wetgevingen betreffende sociale ze-
kerheid en belastingen is een afhankelijkheidsrelatie uitgangspunt: de regelingen zijn 
gebaseerd op het traditionele gezin waarvan de man kostwinner is. Wij beseffen dat 
overgangsmaatregelen noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de huidige generatie vrou-
wen die de stap naar betaalde arbeid niet kunnen zetten onrechtvaardige konsekwenties 
zullen ondervinden. 

VOORSTELLEN HUMANISTISCH 
VREDESBERAAD 
1. Het Kongres 
overwegende dat het Humanistisch Verbond zijn standpunt met betrekking tot het kernwa-
penvraagstuk heeft neergelegd in zijn verklaring van september 1980 en de kongresresolutie 
van mei 1981; 
van mening, dat de ernstige internationale ontwikkelingen met betrekking tot dit vraagstuk 
voortgaande bezinning op dit vraagstuk dringend gewenst maakt; 
verzoekt het hoofdbestuur te bevorderen dat een studiekommissie wordt ingesteld om te 
rapporteren over 
a. de relaties tussen landen en machtsblokken die in het bezit zijn van kernwapens alsmede 

over de relaties tussen kernwapenlanden en niet-kernwapenlanden; 
b. praktische mogelijkheden om de rol van kernwapens terug te dringen; 
en gaat over tot ... 

2. Het kongres, 	 • 
overwegende dat het Humanistisch Verbond zijn standpunt met betrekking tot het kernwa- 
penvraagstuk heeft neergelegd: 
a. in zijn verklaring van september 1980 
b. in de congresresolutie van mei 1981 

overwegende dat in september 1980 verklaard werd dat het bezit van kernwapens ethisch 
onaanvaardbaar is; 
overwegende dat het kongres van mei 1981 verklaarde dat eventuele plaatsing van middel-
lange afstandsraketten weer een stap is op weg naar een verdere verspreiding van kernwa-
pens; 
doet opnieuw een beroep op elke bij de bewapeningswedloop betrokken partijen eenzijdig 
stappen tot ontwapening te zetten; 
en draagt het hoofdbestuur op bij de Nederlandse regering aan te dringen af te zien van de 
plaatsing van middellange kernwapens in Nederland. 
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SAMENVATTING VAN HET 
VERSLAG OVER DE ;AREN 
1981 EN 1982 VAN HET 
HUMANISTISCH VERBOND 
Inleiding 

In de afgelopen jaren heeft de aktiviteiten-
groei van het Humanistisch Verbond zich 
voortgezet. Gedurende de laatste vijf jaar 
is het aantal funktionarissen dat onder on-
ze verantwoordelijkheid werkt, vervijfvou-
digd. Vooral de groei van het Humanis-
tisch Vormingsonderwijs (HVO) is opmer-
kelijk: meer dan 20.000 leerlingen volgen 
HVO in het openbaar onderwijs. 
Rond 20% van de Nederlanders herkent 
zichzelf in het humanisme. Daar waar hu-
manistische voorzieningen worden aan-
geboden in de strijdkrachten, de gevange-
nissen, en gezondheidszorg en de bejaar-
denzorg kiest gemiddeld 20% van de be-
trokkenen voor onze raadslieden. 
Het Humanistisch Verbond is op ruime 
schaal bekend, en blijkt de laatste jaren 
aanmerkelijk te verjongen in haar leden-
en funktionarissenbestand. 
Op het eerste gezicht is er dus alle reden tot 
tevredenheid. 

Maar tegelijkertijd is er ook alle reden tot 
zorg. Onze samenleving wordt in toene-
mende mate geplaatst voor uiterst zorge-
lijke ontwikkelingen: toenemende werke-
loosheid, voortgaande bewapeningswed-
loop, stijgende milieu-zorgen, schrijnende 
ekonomische tegenstellingen, enz. 
Het Humanistisch Verbond heeft niet na-
gelaten duidelijke standpunten in te ne-
men: tegen de kernbewapening, voor her-
verdeling van de werkgelegenheid, voor 
ekonomische zelfredzaamheid en behoud 
van de verzorgingsstaat, voor emancipatie 
en tegen diskriminatie, enz. 
Het Humanistisch Verbond zal op basis 
van zijn beginselverklaring blijven streven 
naar humanisering van de samenleving. 
Dat geldt in het bijzonder als humanisten 
op grond van hun levensovertuiging ge-
diskrimineerd worden, hetgeen helaas ook 
in Nederland nog het geval is. 

Een tweede reden tot zorg is het Huma-
nistisch Verbond zelf. Het Verbond is geen 
doel in zichzelf maar een middel om hu-
manistische bezinning, verzorging en 
vorming, en maatschappelijk humanise-
ringsstreven vorm te geven.Terwijl de 
maatschappelijk behoefte aan humanisti-
sche aktiviteiten aantoonbaar stijgt, blijft 
het organisatorisch draagvlak voor die 
aktiviteiten daarbij relatief steeds te klein. 
Het Humanistisch Verbond heeft meer 
mensen en middelen nodig om het huma-
nisme in Nederland maatschappelijk ge-
stalte te geven. Des te dankbaarder zijn wij 
de velen die in de afgelopen jaren hun 
daadwerkelijke bijdrage hebben geleverd. 
Het is ook in hun belang dat de taken en 
lasten eerlijker verdeeld worden over het 
groeiende humanistische deel van de be-
volking. De indrukwekkende hoeveelheid 
werk die verzet is kan alleen maar aan de 
stijgende behoeften blijven voldoen als 
meer schouders eronder gezet worden. 
In de komende jaren zal naar wegen ge- 

zocht worden om het organisatorisch en fi-
nancieel draagvlak van de humanistische 
beweging te vergroten. Ieders individuele 
inzet is daarbij nodig. 

Hoofdbestuur en direktie 
In de samenstelling van het hoofdbestuur 
zagen we enige wisselingen: H. F. Vulling, 
M. A. Zoutendijk-Meys, M. W. van Engers 
en A. E. C. in 't Hout-Borgers legden hun 
taak neer, R. Visscher, B. T. M. v. Hoey en J. 
S. Wijne traden toe. Eind 1982 bestond het 
hoofdbestuur uit negentien leden. Het di-
rektieteam bleef ongewijzigd bestaan uit 
H. Baas, direkteur, J. de Leede, hoofd ver-
enigingszaken en E. Gort, hoofd adminis-
tatie. 

Verbondsraad 
De Verbondsraad besprak in acht vergade- 
ringen: 
• Elke keer het beleid van het hoofdbe-

stuur; 
• Een beleidsnota over de RTV-uitzendin-

gen, een organisatienota van de RTV-
dienst en bespreking van het feitelijke 
RTV-gebeuren; 

• Behandeling van de kongresvoorstellen, 
die door het kongres naar de VR waren 
verwezen; 

• Een nota over de problematiek van de 
verzuiling; 

• Een inventarisatie van de regelingen 
van bevoegdheden in het HV en een nota 
over het algemeen patroon van verant-
woordelijkheden en bevoegdheden van 
de besturen van de gemeenschappen, 
het hoofdbestuur en de funktionarissen; 

• De wel of niet deelname van het HV aan 
de vredesdemonstratie op 21 november 
1981 en de oprichting van het Humanis-
tisch Vredesberaad; 

• De begroting voor 1982; 
• De herziene beleidsnota 1982 „Verster-

ken gaat van binnenuit"; 
• De modelstatuten voor werkstichtingen. 

Kontakten 
Het hoofdbestuur heeft een bestuurlijke 
vertegenwoordiging bij achttien externe 
instellingen, zoals b.v. de Ned. Gezins-
raad, de NOS en het Overlegorgaan tegen 
kernwapens, en onderhoudt daarnaast 
kontakten met 33 andere organisaties, die 
vanuit het werkveld van het HV van belang 
zijn. 
De kontakten met de (rijks)overheid heb-
ben in belangrijke mate in het teken ge-
staan van de achterstelling op grond van 
levensbeschouwing. Reeds jarenlang 
tracht het HV door redelijk overleg een ein-
de te maken aan bestaande vormen van 
achterstelling zonder dat noemenswaar-
dige verbetering werd bereikt. Daarom 
werd op 8 nov. 1982 een uit twaalf punten 
bestaand memorandum aan de regering 
gezonden, op basis waarvan alle in aan-
merking komende ministeries aktief wor-
den benaderd. 
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Gemeenschappen 
Het aantal gemeenschappen bleef 64. De 
gemeenschap Wassenaar fuseerde met de 
gemeente Den Haag, de gemeenschap 
Noordoostpolder werd nieuw opgericht. 
Van de belangrijkste aktiviteiten van de 
gemeenschappen kunnen de volgende 
cijfers worden vermeld: 
54 gemeenschappen publiceren een kran-
tje; 
53 gemeenschappen organiseerden in het 
seizoen 1981/82 300 lezingen met in totaal 
8000 bezoekers, met daarnaast één of meer 
gezelligheids-evenementen; 
11 gemeenschappen organiseerden in het-
zelfde seizoen 17 kursussen; 
In tenminste 40 gemeenschappen kwamen 
één of meerdere vormen van groepswerk 
(gespreksgroepen, 	jongerengroepen, 
vrouwengroepen, praatgroepen, enz.) 
voor: in totaal tenminste 94 groepen; 
24 gemeenschappen verzorgen zieken- en 
bejaardenbezoek; 
27 gemeenschappen besteden aandacht 
aan plaatselijke geestelijke verzorging; 
Bijna alle gemeenschappen vallen onder 
het bereik van een plaatselijke/regionale 
werkgroep HVO. Andere humanistische 
werkgroepen: HIVOS, ABAL, HVB, HOM 
komen slechts in geringe mate voor: van 2 
HVB-groepen tot 11 HOM-groepen (meest 
groepjes); 
In de besturen van vrijwel alle humanisti-
sche HSHB-huizen zitten vertegenwoordi-
gers van het HV, voorts participeerden 
vertegenwoordigers van het HV in tenmin-
ste 12 algemene bejaardenhuizen, 4 zie-
kenhuizen, 43 instellingen voor sociaal-
kultureel werk, 42 instellingen voor maat-
schappelijke dienstverlening en 6 instel-
lingen voor geestelijke verzorging; 
5 gemeenschappen beschikten over een 
eigen gebouw; 
Daarnaast komen nog aktiviteiten voor op 
het gebied van uitvaartbegeleiding, in-
formatiestands, leden-enquêtes, enz., enz. 

Ledenverloop 
Tot onze spijt moeten wij konstateren, dat 
het ledental in twee jaar met een ledenver-
lies van netto 519 daalde tot 15.175. Welis-
waar werden 2673 nieuwe leden inge-
schreven, maar het aantal uitschrijvingen 
was groter. Het ledental van het HV vormt 
een probleem, waarvoor wij tot dusver 
geen oplossing hebben gevonden. 

Samenlevingsopbouw Rijnmond 
De enige funktionaris voor samenlevings-
opbouw van het HV blijft voortdurend bezig 
met het betrekken en begeleiden van zo-
veel mogelijk vrijwilligers bij de werk-
zaamheden, die vanuit het HV zijn gericht 
op de samenleving. Helaas kan in Rotter-
dam geen stijgende bereidheid worden 
waargenomen van vrijwilligers om hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheden 
in daden om te zetten. 

Personeel en behuizing 
Het personeel in dienst van het HV onder-
ging enige uitbreiding en kwam eind 1982 
op een aantal van 55, waarvan ± 20 in een 
deeltijdfunktie. Dit aantal maakte in 1982 
de aanstelling van een (parttime) perso-
neelsfunktionaris noodzakelijk. 
Medio 1981 kon het bekende, maar inmid-
dels veel te kleine gebouw aan de Oude-
gracht 152 worden vervangen door een 
nieuw gebouw aan het Oudkerkhof no. 11. 

Socrates 
Deze stichting, die een belangrijk aandeel 
dient te nemen in de verdieping en door-
denking van de humanistische uitgangs-
punten op vele persoonlijke en maat-
schappelijke vraagstukken beschikt, 
inklusief het redaktiesekretariaat voor 
„Rekenschap", slechts over 0,6 funktiona-
ris. Er werd een nieuwe vorm ingevoerd 
voor het regelmatig voeren van funda-
mentele diskussies door het organiseren 
van maandelijkse symposia over zeer be-
langwekkende thema's. De belangstelling 
hiervoor was aanvankelijk zeer groot doch 
liep later terug tot ± 40 deelnemers per 
keer. 

Publiciteit 
De publiciteit van het HV kon aanzienlijk 
worden verbeterd door de aanstelling van 
een funktionaris (eveneens in een 0,6 
baan!) De publikaties kregen een veel be-
ter aanzien, er werden geregeld persbe-
richten uitgezonden, in 1981 werd een 
groei-aktie ondernomen, waarop veel 
reakties binnen kwamen, in 1982 werd 
meegewerkt aan een brede diskussie over 
de groeimogelijkheden van het HV, in het 
Landelijk Humanistisch Centrum werden 
vier kunstexposities georganiseerd. 

Humanist 
In twee jaar tijds kwamen in totaal 300 pa-
gina's tot stand met nieuws uit het Verbond 
en de bredere humanistische beweging. 
Behalve in de vorm van korte aankondi-
gingen van aktiviteiten ook door middel 
van uitgebreide reportages van werkvel-
den en interviews met HV-mensen. Daar-
naast is in de afgelopen twee jaar ook veel 
aandacht besteed aan vanuit humanis-
tisch oogpunt relevante maatschappelijke 
verschijnselen. 
Op deze wijze vervulde de „Humanist" zijn 
tweeledig karakter, enerzijds als vereni-
gingsorgaan van het HV en anderzijds als 
humanistisch tijdschrift. 
Er verschenen verschillende speciale 
nummers, waarvan met name genoemd 
moet worden het nummer van november 
1981, dat met de titel „Humanisme wat is 
dat eigenlijk?" in 44 pagina's in een oplage 
van 100.000 ex. een doorkijk bood van de 
humanistische beweging en het huma-
nisme. 

Radio en televisie 
De rtv-dienst van het HV ging voort met het 
aandacht besteden aan een zeer groot 
aantal onderwerpen. Nu en da'n was een 
punt van diskussie wat precies de huma-
nistische inhoud was van bepaalde uit-
zendingen, met name van de 5-minuten 
bedenktijdprodukties. De bedoeling van 
de programmamakers is steeds de luiste-
raars en kijkers aan het denken te zetten. 
Van sommige radio-uitzendingen ver-
schenen brochures. Een belangrijke ver-
andering in het tijdstip van uitzenden deed 
zich voor bij de radio. Na tientallen jaren 
elke zondagmorgen in de radio present te 
zijn geweest, werd deze uitzending in okto-
ber 1982 verplaatst naar de woensdag om 
18.30 uur. 

Jongerenaktiviteiten 
De landelijke Werkgroep Humanistische 
Jongeren (LWHJ) vond een stabiele basis in 
een goede deelname zowel aan de werk-
groep zelf als aan de aktiviteiten die wer-
den georganiseerd. Medio 1982 kon t.b.v. 
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dit werk een half time funktionaris worden 
aangesteld. 

Vrouwenwerkgroep 
Ook de landelijke vrouwenwerkgroep 
kwam regelmatig bijeen. Zij ontwikkelde 
een uitvoerige beleidsnota met de titel: 
„Een beetje macht, een beetje liefde", die 
gericht is op het realiseren van zoveel mo-
gelijk emancipatie in en vanuit het HV. 
Jaarlijks wordt een landelijke vrouwendag 
georganiseerd. 

Homowerkgroep 
De HV-homowerkgroep groeide uit tot een 
stevige groep van zeer gemotiveerde men-
sen, die enige weekends organiseerde en 
een bijdrage leverde aan de strijd tegen 
diskriminatie van homofielen. 

Vormingswerk volwassenen 
In dit werk maken we een onderscheid tus-
sen thema-gericht vormingswerk, dat in 
hoofdzaak in plaatselijke gespreksgroe-
pen wordt uitgevoerd en persoonsgericht 
of relationeel vormingswerk, eveneens in 
de vorm van plaatselijk groepswerk. Dit 
werk wordt vanuit Utrecht door twee funk-
tionarissen ondersteund door het opleiden 
van mensen, die leiding kunnen geven aan 
plaatselijke groepen, het geven van werk-
begeleiding en de produktie van werkma-
teriaal. 

Plaatselijke geestelijke verzorging 
Aan de ontwikkeling van de reeds tiental-
len jaren bestaande werksoort plaatselijke 
geestelijke verzorging en praktisch huma-
nisme, uitgevoerd door vrijwilligers, werd 
door enige funktionarissen gestaag door-
gewerkt d.m.v. het geven van kursussen en 
werkbegeleiding. In de praktijk blijkt dit 
werk wel enige problemen van inhoudelij-
ke en organisatorische aard op te leveren. 
Aan de oplossing daarvan wordt gewerkt. 

Uitvaartbegeleiding 
Ook deze reeds lang bestaande werksoort 
werd systematisch verder ontwikkeld, 
waardoor thans ± 100 personen voor hu-
manistische uitvaartbegeleiding beschik-
baar zijn. 

Projekt zelfdoding 
Een speciale werkgroep maakte diep-
gaand studie van de zelf dodingsproble-
matiek met als doel de maatschappelijke 
meningsvorming te beïnvloeden, met na-
me gericht op hulpverleners, die met deze 
problematiek in aanraking komen 
In dit verband werden enige konf erenties 
georganiseerd, publikaties verzorgd, kur-
sussen gegeven en enige radio- en tv-uit-
zendingen uitgezonden, die aanleiding 
gaven tot meer dan 400 reakties. 

Studentenraadswerk 
Door een intensief kontakt met universi-
teiten en hogescholen kon dit werk beter 
dan voorheen worden aangepakt. Daarbij 
moet bedacht worden dat het studenten-
raadswerk zich niet strikt kan beperken tot 
de existentiële problematiek van studen-
ten, maar binnen de onderwijsinstellingen 
ook een specifiek vormingselement moet 
kunnen presenteren. Eind 1982 waren aan 
zeven universiteiten en hogescholen hu-
manistische studentenraadslieden werk-
zaam. 

Geestelijke verzorging voor militairen 
Het aantal humanistische raadslieden 
bleef de beide jaren staan op 22, waarmee 
een ernstige achterstand t.o. de konf essio-
nele geestelijke verzorging bleef gehand-
haafd. Intensieve pogingen hierin veran-
dering te brengen stuitten voortdurend af 
op steeds weer nieuw bedachte uitvluch-
ten. 
Het blad „Ego", het belangrijkste schrifte-
lijke kommunikatiemiddel van de dienst 
HGV met de gehele militaire samenleving, 
bleef maandelijks verschijnen. Het vor-
mingswerk met militairen kon begin 1982 
verhuizen naar een nieuw gebouw in Zeist, 
waardoor dit werk eindelijk in een passen-
de akkommodatie kon worden uitgevoerd. 

Geestelijke verzorging bij de inrichtingen 
van justitie. 
Het aantal geestelijke raadslieden bij deze 
dienst nam toe met twee tot een totaal van 
23. Hoewel de dienst in de verslagperiode 
goed heeft kunnen funktioneren, moet toch 
rekening worden gehouden met ernstige 
problemen. Onder de druk van bezuini-
gingen worden twijfels geuit aan de we-
zenlijke behoefte aan geestelijke verzor-
ging onder gedetineerden. Onze eigen er-
varingen weerleggen deze twijfels overi-
gens op een overtuigende wijze. 

Geestelijke verzorging in zieken- en be-
jaardentehuizen 
Het aantal geestelijk raadslieden in deze 
sektor groeide van 50 tot 62. Eén punt van 
ernstige zorg daarbij is dat onze G.V. in 
deze huizen in de meeste gevallen wordt 
afgescheept met onverantwoord kleine 
deeltijdbaantjes. 
Een ander punt van zorg wordt gevormd 
door de ervaring dat het verkrijgen van 
nieuwe plaatsen voor humanistische G.V. 
in elk huis steeds weer een moeizaam en 
zeer tijdrovend karwei is. Dat geeft, met 
daarbij het geven van werkbegeleiding 
aan alle werkzame raadslieden, veel meer 
werk dan de beschikbare twee landelijke 
funktionarissen aan kunnen. 

Humanistisch Vormingsonderwijs 
Eind 1979 besloot de minister van onder-
wijs bekostiging van een team funktiona-
rissen, die de opleiding en begeleiding 
van HVO-gevenden ter hand konden ne-
men. Deze groep werd in 1980 aangesteld 
en ingewerkt, de daarop volgende jaren 
toonde de resultaten van hun werk door 
een aanzienlijke groei van het HVO: eind 
1981 werden 14.353 leerlingen op 443 scho-
len bereikt, eind 1982 waren dit 21.372 leer-
lingen op 704 scholen. Het aantal HVO-ge-
venden bedraagt eind 1982: 330. Een ern-
stig probleem is hierbij, dat de regeling 
van hun rechtspositie en een behoorlijke 
honorering onmogelijk is door gebrek aan 
passende financiële regelingen van de zij-
de van de gemeenten. Onder de druk van 
de aktuele bezuinigingen hebben enkele 
gemeenten deze subsidie zelfs ingetrok-
ken. 
Naast de Stichting HVO, die tot taak heeft 
de opleiding en begeleiding van de HVO-
gevenden te verzorgen werd eind 1982 een 
Stichting beheer HVO opgericht. Deze 
draagt zorg voor de begeleiding van de 
plaatselijke/regionale werkgroepen HVO, 
die zorgdragen voor het bestuurlijke be-
heer en ontwikkeling. 

Humanist mei 1983 19 



Humanistisch Opleidings Instituut (HOI) 
Het aantal studenten aan het HOI steeg 
van 157 eind 1980 tot 187 eind 1982. In de 
beide verslagjaren samen verwierven 30 
studenten hun einddiploma. In de wissel-
werking tussen docenten en stagelopende 
studenten vindt een voortdurende verdere 
verdieping van de beroepssoort geestelijk 
werkenden plaats. Begin 1983 korf het HOI 
verhuizen van Culemborg naar een goed 
gerestaureerd pand in het centrum van 
Utrecht. 

Projekt leefbare toekomst 
Na de resoluties over de milieu-problema-
tiek van het kongres in 1981 zocht een spe-
ciale projektgroep een taak in het zich be-
zig houden met de problematiek van de 
bedreiging van de biosfeer door techni-
sche ontwikkelingen en bevolkingsgroei, 
als grondslag voor de ontwikkelingsmo-
gelijkheden van mens en natuur. Naast het 
houden van enkele konferenties bereidde 
de projektgroep de deelname van de zijde 
van het HV aan de Brede Maatschappelijke 
diskussie over energie voor. 

International Humanist and Ethical Union 
(IHEU) 
Hoogtepunt in de aktiviteiten van de IHEU 
was de organisatie van het vierjaarlijkse 
internationale kongres in aug. 1982, dit-
maal te Hannover. Aan dit kongres namen 
250 humanisten uit vele landen deel. 
Voorts werden de voorbereidingen voor het 
instellen van een internationale humanis-
tische ombudsman (dr. I. Samkalden) vol-
tooid zodat deze op 1-1-83 met deze taak 
kon beginnen. 

Steunfonds praktisch humanisme 
Het steunfonds bleef aktief met het leveren 
van een onmisbare financiële bijdrage aan 
het praktische werk van het HV. Het bureau 
van het steunfonds werd in 1982 verplaatst 
van Amersfoort naar het landelijk kantoor 
van het HV te Utrecht. 

Jan de Leede 
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KANDIDAATSTELLING 
VERBONDSRAADSLEDEN 
Door gewesten en gemeenschappen worden kandidaat gesteld: 

gewest Groningen: 
lid: J. J. Lucas te Delfzijl 
plv.: G. Bos te Haren 
lid: D. W. L. Off erhaus te Zuidhorn 
plv.: G. Bos te Haren 

gewest Friesland: 
lid: vacature 
plv.: Mw. C. de Vries te Elsloo (F) 
lid: G. Wilpstra te Haulerwijk 
plv.: H. Gersee te Drachten 

gewest Drenthe: 
lid: W. v. d. Belt-Huizing te Ruinen 
plv.: J. van Eijsden te Hoogeveen 
lid: vacature 
plv.: vacature 

gewest Noord-West Overijssel: 
lid: F. v. d. Velde-Vermolen te Stap- 
horst 
plv.: M. Thiry te Meppel 
lid: J. Mulder te Emmeloord 
plv.: Y. Post te Emmeloord 

gewest Twente: 
lid: J. de Boer te Delden 
plv.: vacature 
lid: vacature 
plv.: vacature 

gewest Gelderland: 
lid: A. van Groesen-brink te Nijmegen 
plv.: vacature 
lid: H. Rabbie te Lochem 
plv.: J. Koopt te Zutphen  

gewest Utrecht/'t Gooi: 
lid: F. B. de Mink te Amersfoort 
plv.: vacature 
lid: J. Samson te Bilthoven 
plv.: vacature 

gewest Noord-Holland: 
lid: G. L. Perger-Belie te Hoorn 
plv.: A. Korver-Baron te Obdam 
lid: vacature 
plv.: vacature 

gewest Zuid-Holland: 
lid: A. J. Hemeltjen te Dordrecht 
plv.: vacature 
lid: vacature 
plv.: vacature 

gewest Zeeland: 
lid: R. Hijmans te Zierikzee 
plv.: M. de Graaf-van Ackooy te Goes 
lid: E. v.d. Waals-Brouwer te Middel- 
burg 
plv.: T. Klerk te Middelburg 

gewest Noord-Brabant: 
lid: M. van der Busse-Pels te 's Herto- 
genbosch 
plv.: G. Martens te Breda 
lid: A. Kok te Breda 
plv.: vacature 

gewest Limburg: 
lid: J. G. A. Goossens te Maastricht 
plv.: W. Moers te Geleen 
lid: P. Holleman te Geleen 
plv.: H. Groefsema te Maastricht 

Leden voorgedragen door gemeenschappen met tenminste 200 leden: 

gemeenschap Alkmaar: 
lid: Mw. S. Hiddema te Bergen 
plv.: vacature 

gemeenschap Amersfoort: 
lid: 0. Croiset te Hoogland 
plv.: Mw. H. Wind te Hoogland 

gemeenschap Amstelland-Buitenvel-
dert: 
lid: M. Visser-Vlijmen te Amstelveen 
plv.: vacature 

gemeenschap Amsterdam: 
lid: H. Hartjes te Amsterdam 
plv.: Mw. N. Roes te Amsterdam 

gemeenschap Apeldoorn: 
lid: P. A. Dorreman te Apeldoorn 
plv.: R. Haanraadts te Ugchelen 

gemeenschap Arnhem: 
lid: C. C. Nonhebel te Rheden 
plv.: G. M. Green te Velp  

gemeenschap Assen: 
lid: W. A. van Opijnen te Assen 
plv.: L. Reerink-de Noord te Dwingeloo 

gemeenschap Eindhoven: 
lid: E. Hoekzema-Klerk te Eindhoven 
plv.: H. W. Zelle te Eindhoven 

gemeenschap Emmen: 
lid: J. van der Meulen-Stoer te Exloo 
plv.: D. S. Rienks te Emmen 

gemeenschap 's-Gravenhage/Wasse- 
naar: 
lid: W. M. Colpa te Den Haag 
plv.: E. W. van der Waals te Den Haag 

gemeenschap Groningen: 
lid: G. K. Lanting te Bedum 
plv.: G. A. Bos te Haren 

gemeenschap Haarlem: 
lid: H. F. Moerkercken van der Meulen 
te Haarlem 
plv.: Mw. T. Bartman te Haarlem 
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gemeenschap Hilversum: 
lid: C. Hooijkamp te Hilversum 
plv.: H. A. Kat te Hilversum 

gemeenschap Leeuwarden: 
lid: vacature 
plv.: vacature 

gemeenschap Leiden: 
lid: M. J. van Heest te Oestgeest 
plv.: vacature 

gemeenschap Midden-Holland: 
lid: vacature 
plv.: vacature 

gemeenschap Rotterdam/Schiedam: 
lid: C. J. Vriesman te Bleiswijk 
plv.: vacature  

gemeenschap Utrecht: 
lid: F. Storm van Leeuwen te Nieuwe- 
gein 
plv.: Mw. A. Quartel te De Bilt 

gemeenschap Voorburg/Rijswijk/ 
Leidschendam: 
lid: C. Roos te Rijswijk 
plv.: R. Terlouw te Voorburg 

gemeenschap Wageningen: 
lid: F. van Straten te Ede 
plv.: G. Bakker te Wageningen 

gemeenschap Zeist: 
lid: G. van der Bijl te Doorn 
plv.: D. M. Wolschrijn te Driebergen 

gemeenschap Zwolle: 
lid; A. Spikman te Zwolle 
plv.: W. Hebly te Zwolle 

VERBONDSRAADSLEDEN 
VOOR TE DRAGEN DOOR HET 
HOOFDBESTUUR 
Het hoofdbestuur hecht grote waarde aan de Verbondsraad als klankbord van de humanis-
tische beweging. Naast de vertegenwoordiging uit gewesten en gemeenschappen acht het 
hoofdbestuur het daarom van groot belang dat ook andere, specifieke kategorieën uit het 
humanistische achterland hun geluid in de Verbondsraad kunnen laten horen. Dit klemt des 
te meer omdat de vertegenwoordiging uit gewesten en gemeenschappen in feite werkt als 
een distriktenstelsel, waardoor bepaalde kategorieën ondervertegenwoordigd kunnen ra-
ken (bv. vrouwen, jongeren, liberalen, etc.). 
De door het hoofdbestuur voor te dragen leden van de Verbondsraad zijn dan ook mede te 
beschouwen als een mogelijkheid in dit klankbord zoveel mogelijk de belangrijke geluiden 
tot hun recht te laten komen. 

Aanvankelijk dacht het hoofdbestuur dit te bevorderen door het aanwijzen van kwaliteits-
zetels voor de diverse kategorieën, het nodig zou maken het aantal zetels te verdubbelen 
van tien tot twintig. Deze verdubbeling werd door de Verbondsraad niet wenselijk geacht 
omdat in feite veel raadsleden meerder kategorieën kunnen representeren zonder dat het 
mogelijk verstarrend uitwerkend systeem van kwaliteitszetels hoeft te worden ingevoerd. 
Daarnaast kan ook aan een stelsel van waarnemerschappen worden gedacht. 

Omdat dit alles een nieuwe formule inhoudt voor deze geleding kan het hoofdbestuur op dit 
moment geen kandidaten voor de Verbondsraad voordragen. In de raadsvergadering van 
maart zal gesproken worden over de gewenste te vertegenwoordigen kategorieën en de 
mogelijk in te stellen waarnemerschappen. 
Vervolgens zal onder de kandidaten voorgedragen door gewesten en gemeenschappen 
worden nagegaan welke kategorieën ontbreken of ernstig ondervertegenwoordigd zijn. 
Daarna zal op de eerste Verbondsraad na het kongres (als de andère geleding door het 
kongres gekozen is) ook deze geleding gekozen worden en wel door de raad zelf, zoals 
gebruikelijk bij tussentijdse vakatures. 
Het verdient aanbeveling een zodanig systeem te ontwikkelen dat in de toekomst ook deze 
geleding door het kongres zelf gekozen kan worden. 

Het hoofdbestuur houdt zich aanbevolen voor suggesties terzake. 
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›IDLrI2 L1-32JiEKOMEN GEZICHTEN 
M. P. Gans (geb. 1923) 
Is buitengewoon hoogleraar voor de ondernemingsfinanciering Stich-
ting Bedrijfskunde te Delft. Heeft sinds 1969 een adviespraktijk op het 
gebied van ondernemingsfinanciering. De heer Gans is lid van de 
adviesraad van het Humanistisch Studiecentrum Nederland. 
De vorige kongresbijlage was niet geheel kompleet. U had nog het 
gezicht en de personalia van de heer Gans tegoed. 

Ook was er een foutje geslopen in de imposante fotogalerij van kandi-
daat-hoofdbestuursleden. Per abuis kwam het hoofd van Chery Turèl 
in de plaats van Ben van Hoeij. De heer Turèl verzekerde ons dat hij 
geen hoofdbestuurszetel ambieert. Daarom onze excuses voor deze 
koppensnellerij. Ben van Hoeij prijkt hiernaast. 

Op de valreep is Johan S. Wijne door het hoofdbestuur kandidaat 
gesteld voor de funktie van tweede sekretaris. Een mooie gelegenheid 
om u op de hoogte te stellen van het meer recente uiterlijk van de heer 
Wijne. 
In de vorige kongresbijlage slaagde hij er in om een toch wel wat 
verjaarde pasfoto door de selektie te smokkelen. Johan Wijne over-
tuigde ons dat bijgaande foto wel recent is. Gezien de mildere pose en 
de hedendaagse bril zeer aannemelijk. 

Beeld van een vergadering van het hoofdbestuur. 
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ADVERTENTIE 

Huurwoningen voor ouderen in Alphen aan 
den Rijn 
In de nieuwbouwwijk Ridderveld II te Alphen aan den Rijn is het „wooncentrum Anton 
Constandse" in aanbouw, bestaande uit 86 zelfstandige bejaardenwoningen en alge& 
mene ruimten, zoals een rekreatieruimte, een wasserette en een logeerkamer. 

Deze bejaardenwoningen zijn bij uitstek geschikt voor oudere echtparen en alleen-
staanden, die wat kleiner en toch komfortabel willen gaan wonen. Elke woning is 
voorzien van een alarminstallatie, waarmee indien nodig 24 uur per dag hulp kan 
worden ingeroepen. 

De oplevering zal half mei plaatsvinden. 

Het wooncentrum is eigendom van de Humanistische Stichting voor Huisvesting van 
Bejaarden (HSHB) te Amsterdam en wordt beheerd door de plaatselijke stichting HSH3, 
waarin samenwerken leden van Humanitas, het Humanistisch Verbond en de Vrije 
Gedachte. 

Hoewel de vestigingseisen van de gemeente Alphen voor dit komplex van toepassing 
zijn, bestaat in principe de mogelijkheid ook gegadigden, die niet aan Alphen aan den 
Rijn gebonden zijn tot het wooncentrum toe te laten. 

Beschikbaar is nog een aantal tweekamerwoningen met een huurprijs van f 455,- per 
maand. 
De bijkomende kosten zullen f 335,- bedragen. 
De bijkomende kosten hebben betrekking op verwarming, gebruik alarmeringssys-
teem, schoonhouden en verlichting algemene ruimten, watergebruik, kosten huis-
meester en administratie. 
Afhankelijk van de financiële positie van de bewoner kan huursubsidie worden ver-
leend. 

Gegadigden kunnen zich voor aanmelding en inlichtingen telefonisch wenden tot 
mevrouw C. A. Magré, tel. 01720 - 20569 en wel op de volgende uren: dinsdag en 
donderdag tussen 10.00 en 12.00 uur en schriftelijk tot de Humanistische Stichting 3e 
levensfase, postbus 3054, 2480 AB Woubrugge. 

ADVERTENTIE 

Het bestuur van de HUMANISTISCHE 
STICHTING HUISVESTING BEJAARDEN 
„H.A. LORENTZHUIS" te VELP (Gld), waar-
van Humanitas, het Humanistisch Verbond 
en De Vrije Gedachte de constituerende ver-
enigingen zijn, vraagt wegens pensionering 
van de huidige functionaris voor indienst-
treding per okt./nov. 1983 een 

DIRECTEUR (M/V) 
Algemene informatie 

De Stichting heeft tot doel het exploiteren en 
beheren van het Lorentzhuis ten behoeve 
van bejaarden die geacht willen worden niet 
tot enig kerkgenootschap te behoren. Bij het 
beheer is de bevordering van het welzijn van 
de bewoners uitgangspunt; een wezenlijk 
element van dit welzijn is het uitoefenen van 
de zeggenschap over eigen levenswijze. Het 
Lorentzhuis omvat ca. 168 verzorgingsplaat-
sen en 30 z.g. aanleunwoningen. 

Functie-inhoud 

- het voorbereiden, meebepalen en uitvoe-
ren van het beleid van het bestuur van de 
Stichting; 

- het plegen van overleg niet de uit de be-

woners gevormde Commissie van Overleg 
en het open staan voor contacten met indi-
viduele bewoners; 

- het geven van leiding aan de afdelings-
hoofden en het coordineren van hun taken; 

- het zorgdragen voor een hedendaags per-
soneelsbeleid; 

- het bevorderen van een prettig leef- en 
werkklimaat voor resp. bewoners en me-
dewerkers; 

- het deelnemen aan externe overleg-orga-
nen e.d. en het representeren van het huis 
naar buiten. 

Functie-eisen 
- een levensbeschouwing in overeenstem-

ming met (of die grote affiniteit heeft met) 
die van de doelgroep bewoners; 

- zeer goede organisatorische en leidingge-
vende capaciteiten; 

- een wezenlijke belangstelling voor de ou-
der wordende mens en het beschikken 
over een invoelend vermogen; 

- goed uitdrukkingsvermogen in woord en 
geschrift. 

Gewenst 
- leef tijd niet jonger dan ca. 40 jaar; 

- opleiding op MBO/HBO-niveau; 
- ervaring in een vergelijkbare functie. 

Aanstelling 
Op de arbeidsvoorwaarden is de C.A.O. voor 
bejaardentehuizen van toepassing. Salarië-
ring volgens schaal 12. Opname in het 
P.G.G.M.-pensioenfonds. Bij de selectie 
worden ook bewoners en medewerkers be-
trokken. 

Sollicitatie binnen twee weken na verschij-
ning van deze advertentie te richten aan de 
voorzitter van het bestuur, de heer G. M. 
Green, Daalhuizerweg 7, 6881 NW Velp (Gld). 

HUURWONINGEN 
VOOR OUDEREN 
IN UTRECHT 	LUNETTEN 
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Tussen de Furkabaan en de Hondsrug in de Wijk Lunetten 
te Utrecht is een wooncentrum in aanbouw, bestaande uit 
128 zelfstandige bejaardenwoningen van verschillende 
types, een 6-tal grotere (5-kamer) gezinswoningen en 
algemene ruimten, zoals een rekreatiezaal en een 
wasserette. 

De oplevering wordt in april verwacht. 

De bejaardenwoningen zijn bij uitstek geschikt voor 
oudere echtparen en alleenstaanden, die wat kleiner en 
toch komfortabel willen gaan wonen in een kompleks dat 
zeer gunstig gelegen is. Op loopafstand is aanwezig het 
N.S.-station Lunetten, een bushalte en een winkelcentrum. 
in dit Woog 	uiTi, dat eigendom is van de Humanis 
tische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden (H.S.H.B.) 
te Amsterdam - die ook het beheer gaat voeren - is nog 
een beperkt aantal 2-kamerwoningen beschikbaar. De 
gemiddelde huurprijs zal komen te liggen op ca. f 525, -
per maand. De bijkomende kosten zullen ca. f 320, - gaan 
bedragen. Deze bijkomende kosten hebben betrekking op 
verwarming, gebruik alarmeringsysteem, schoonhouden en 
verlichting algemene ruimten, watergebruik, tuinonderhoud, 
kosten huismeester en administratie. Afhankelijk van de 
financiële positie van de bewoner kan huursubsidie worden 
verleend. De huurprijs van de grote gezinswoningen, 
waarvan er ook nog een beperkt aantal beschikbaar zijn, 
zal komen op ca. f 996,- per maand all-in. 

Gegadigden kunnen zich voor aanmelding en inlichtingen telefonisch 
of schriftelijk wenden tot mevrouw G. Vos, Apollodreef 40, 
3561 BC Utrecht (tel. 030-62 01 19) en wel op de volgende uren: 
dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur of tot de heer L. Woudstra, 
Valparaisodreef 143, 3563 VN Utrecht, (tel. 030- 61 21 51) op de 
volgende uren: donderdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur. 

ADVERTENTIE 
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Momenteel vinden overal in het land diskussiebijeenkomsten plaats in dorpshuizen, wijkcen-
tra en achterzaaltjes. Onderwerp van gesprek is het energiebeleid in de toekomst. Organisator 
is de Stuurgroep Maatschappelijke Diskussie Energiebeleid, beter bekend als de BMD van 
jonkheer de Brauw. 
Vanaf het begin is er weinig vertrouwen geweest in de hele opzet van deze BMD. De animo om 
gloedvol te vergaderen schijnt zich grotendeels te beperken tot een handvol fervente tegen-
standers van kernenergie. 
Helaas (of juist gelukkig!) hoeft de diskussie niet enkel meer te gaan over wel of geen 
kernenergie. Want het blijkt dat alle zogenaamde scenario's van de BMD uitvoerbaar zijn 
zonder toepassing van de zo omstreden kernenergie. Het opent de mogelijkheid om nu eens 
echt te gaan diskussiëren over wat voor samenleving we in de toekomst willen hebben. Dit 
hangt ten nauwste samen met de keuze van de energiebronnen en de schadelijke effekten 
hiervan op het milieu. Maar minstens zo belangrijk is hoe we de plaats van de arbeid en de 
vrije tijd zien in een toekomstige maatschappij. De vraag naar wat voor energie we willen 
gebruiken, is daarmee een vraag geworden naar wat voor samenleving we willen hebben. Dit 
is een echte brede maatschappelijke diskussie waard. Een diskussie waar het Humanistisch 
Verbond als levensbeschouwelijke organisatie een rol in kan spelen omdat het hier gaat om de 
vraag of de toekomst leefbaar zal zijn. 
Reden genoeg voor Wim van Duyl, lid van het HV-hoofdbestuur en van de Projektgroep 
Leefbare Toekomst om een en ander op een rijtje te zetten. 
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Op 17 oktober 1981 verscheen een pagi-
nagrote advertentie in de kranten, ge-

plaatst door de Stuurgroep van de Brede 
Maatschappelijke Diskussie over ener-
gie. De kop van de advertentie moest 
duidelijk maken waarover deze diskus-
sie diende te gaan: „Welke energie-
bronnen wilt u straks wel en welke niet? 
Dat willen ze in Den Haag weten". Twee 
jaar later, op 7 april jl. werd met een 
evengrote advertentie opnieuw de aan-
dacht gevraagd. De kop van die adver- 
tentie maakt duidelijk hoe de stuur-
groep er thans voorstaat: „Wij zijn nu 
de kop van Jut. Maar wie staat straks 
voor Joker"? 

Met veel inspanning en de nodige 
tamtam is de trein van de BMD in bewe-
ging gebracht. Eind-bestemming is een 
„gewenst energiebeleid". Velen, on-
geinteresseerd in die bestemming, 
stapten niet in die trein. Anderen verko-
zen een andere koers of hadden geen 
vertrouwen in de machinist, de Stuur-
groep. 
De trein raast nu door en is redelijk op 
schema, maar ... de Stuurgroep kijkt in 
vertwijfeling om en vraagt zich af hoe-
veel passagiers zij eigenlijk nog heeft. 
Als je met een lege trein aankomt, heb 
je immers voor Joker gereden. 

Door Wim van Duyl 

Er zijn mensen die nooit in een sukses 
van de BMD hebben geloofd. Anderen 
zien de ekonomische teruggang met 
haar groeiende werkloosheid als oor-
zaak voor de geringe belangstelling. 
Weer anderen wijzen op de ongelukkige 

presentatie van de Stuurgroep, met 
haar weinig tot lezen stemmende publi-
katies. Bij alle oorzaken die er te noe-
men zijn, moeten we ons wel realiseren 
dat het energievraagstuk nog onver-
minderd onze volle aandacht verdient. 
Want het is natuurlijk geen vraagstuk 
van de Stuurgroep alleen, maar van de 
hele samenleving. 

De oliekrisis maakte duidelijk dat onze 
welvaart uiteindelijk afhankelijk is van 
politieke welvaart van andere landen 
die die olie leveren. Velen vonden dit te 
gek om los te lopen. De officiële les die 
uit de oliekrisis werd getrokken, was 
dat onafhankelijkheid van de oliepro-
ducerende landen een onderdeel dient 
te zijn van ons streven naar welvaart. 
Want dat die welvaart moest worden 
voortgezet, stond toen als een paal bo-
ven water. Daarom moesten er voorzie-
ningen komen om te kunnen voldoen 
aan de vereiste opvoering van de ener-
gieproduktie. Maar dan wel zoveel mo-
gelijk onafhankelijk van de olieprodu-
centen. Het ei van Columbus heette: 
kernenergie. Men maakte een voor-
spelling van de benodigde omvang 
voor het jaar 2000. Deze zou 55.000 me-
gawatt (MW) aan elektriciteit bedragen, 
waarvan 22.000 op te wekken door mid-
del van kernenergie. 

Vooral de milieubewegingen werden 
meer en meer aktief.  . Vanuit de samen-
leving werd de druk steeds groter om 
ons wezenlijk te bezinnen op onze wel-
vaart en daarmee op onze steeds maar 
toenemende energiebehoefte. De 
groeiende onrust en onenigheid leidde 
uiteindelijk tot het regeringsbesluit om 
een Brede Maatschappelijke Diskussie 
te organiseren. 

StuurgroepgaatsaappelijkeDiscussieEnergiebeleiá. 
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Scenario's 
Bij de diskussie over energie in de toe-
komst gaat het met name over de sa-
menhang tussen welvaart en energie. 
Deze samenhang is essentieel voor een 
industriële samenleving als de onze. Bij 
het denken over welvaart en energie in 
de toekomst wordt gebruik gemaakt van 
zogenaamde scenario's. Een scenario is 
een beschrijving van een toekomstige 
ontwikkeling met een duidelijke begin-
situatie die leidt tot een welomschreven 
eindsituatie. Bij het maken van scena-
rio's wordt veel gebruik gemaakt van 
veronderstellingen en vereenvoudigin-
gen. Zo wordt geprobeerd een voor-
spelling (prognose) te doen over de 
prijsontwikkeling en de eff ekten van 
overheidsmaatregelen. Zoals al blijkt 
uit hierboven gesignaleerde verande-
ringen in de prognoses van de benodig-
de energieproduktie, moeten we be-
paald geen hoge verwachtingen heb-
ben van de betrouwbaarheid van de 
voorspellingen die zulke scenario's 
doen. 

Kernenergie onvermijdelijk? 
In het begin van de Brede Maatschap-
pelijke Discussie was de regering 
slechts bereid om het scenario dat door 
haar deskundigen was gemaakt, ter 
diskussie te stellen. Dit scenario gaat 
uit van voortzetting van het bestaande 
beleid. Dus gericht op ekonomische 
groei en met een sterke stijging van het 
energiegebruik. Toepassing van kern-
energie wordt daarbij als waarschijnlijk 
onvermijdelijk gedacht. Dit scenario 
staat bij de BMD bekend als het RS- of 
referentiescenario. 
Het Centrum voor Energiebesparing 
werkte echter al een tijd aan een alter-
natief scenario gericht op een andere 
invulling van het begrip welvaart. Niet 
de ekonomische groei maar het behoud 
van het milieu moet het uitgangspunt 
zijn van de welvaart. Dit scenario kreeg 
de naam „Het Vergeten Scenario van 
Potma" en in de taal van de Brede Maat-
schappelijke Diskussie wordt het ge-
noemd: het CE-scenario of scenario 
voor behoud van milieu en welvaart. 
Schoorvoetend ging de overheid uitein-
delijk akkoord dat ook dit CE-scenario 
in de Diskussie zou worden betrokken. 
De stuurgroep breidde het aantal sce-
nario's later nog met twee uit: het In-
dustrieel herstel (IS-)scenario en het 
Arbeidsdeling (AS-)scenario. Het eerste 
mikt op een extra grote ekonomische 
groei t.o.v. het RS-scenario met de 
daarbij noodzakelijke extra grote toe-
name in energieproduktie. Het AS-sce-
nario is eveneens een groei-scenario, 
maar met speciale aandacht voor het 
terugdringen van de werkloosheid. 
Voor de diskussie over wel of niet een 
beleidsombuiging,  kan men zich in 
feite beperken tot het CE- en IS-scena- 
rio. 

Ook zonder kernenergie 
Kort geleden verscheen het tussenrap-
port van de BMD. En werd al direkt 
zwaar bekritiseerd. De Stuurgroep 
wordt onjuiste en/of misleidende voor-
lichting verweten v.w.b. de voorraden 
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Uranium, opwerkingsfabrikage, stra-
lingsgevaar en afvalproblemen, en al-
les ten gunste van kernenergie. Dit 
heeft het publieke vertrouwen in de 
Stuurgroep ernstig geschaad. 

Vervolgens had de Stuurgroep nog een 
verrassing in petto: alle scenario's, dus 
ook het RS-scenario, blijken uitvoer-
baar zonder kernenergie! Voor- én te-
genstanders van kernenergie kunnen 
dus op dit punt worden tevreden ge-
steld. De hamvraag lijkt hiermee 
beantwoord. Waarom nog verder Breed 
en Maatschappelijk Diskussiëren? 

Het antwoord is simpel. Nu we verlost 
zijn van de simpele vraagstelling van 
wel of geen kernenergie, kunnen we 
echt gaan diskussiëren over wat voor 
welvaart we willen hebben. We kunnen 
de verschillende mogelijkheden om 
energie te produceren afwegen tegen 
de schadelijke eff ekten voor het milieu. 
Want welvaart, energie en milieu han-
gen onverbrekelijk met elkaar samen. 
De tegenstelling tussen het CE- en het 
RS-scenario betreft dan ook niet meer 
zozeer het energievraagstuk (laat staan 
het kernenergievraagstuk) maar de 
vraag naar aard en omvang van de ge-
wenste welvaart. Hierbij is ook de visie 
over arbeid en vrije tijd essentieel. 

Wat dat betreft zijn de vragen van de 
Stuurgroep naar de gewenste soort 
energie van een misleidende eenvoud. 
De Brede Maatschappelijke Diskussie 
zou aanzienlijk aan aktualiteit winnen 
als zichtbaar werd gemaakt dat het ook 
over de arbeid in de toekomst gaat. 
Zo wordt in alle scenario's werkeloos-
heid voorzien, maar ook arbeidstijdver-
korting. Relevant is daarom welk sce-
nario voorziet in de voorwaarden voor 
een gelukkige vrijetijdsbesteding. Een 
goed milieu is onbetwistbaar zo'n voor-
waarde. 

Mentaliteitsverandering nodig 
De voorstanders van het CE-scenario 
wijzen erop dat onze welvaart niet al-
leen wordt bepaald door ekonomische 
groei in termen van geld. Welvaart is 
ook een beleving waarin tevredenheid 
een grote rol speelt. En ook gevoel voor 
veiligheid (nu en in de toekomst) hoort 
bij deze opvatting van welvaart. Daar-
om is milieu-edukatie zeer belangrijk: 
er is een andere mentaliteitsopvatting 
nodig. 
In de uitgangspunten van dit scenario 
herkennen we de aanbevelingen van de 
ekologiekonf erentie die het Humanis-
tisch Verbond in 1975 hield. 

Vooruitgangsgeloof wankelt 
Het streven naar vooruitgang als cen-
trale gedachte in ons welvaartbegrip is 
momenteel het onderwerp van hevige 
diskussie. De vooruitgangsgedachte 
stamt uit de tijd van de Verlichting, zo'n 
200 jaar geleden. Toen werd het uit-
gangspunt dat er gewerkt moest worden 
aan een betere wereld met de weten-
schap als middel. Het devies van de 
Franse Revolutie „Vrijheid, gelijkheid 
en broederschap" gaf het maatschap-
pelijk elan aan dit vooruitgangsstre- 

ven. Het werd de bakermat van twee 
politieke stromingen het socialisme en 
het liberalisme. De socialisten leggen 
in het vooruitgangsstreven het aksent 
op publieke kontrole, terwijl het libera-
lisme dit streven vooral baseert op indi-
viduele vrijheid. 
Dankzij de verbroedering in het voor-
uitgangsgeloof is de welvaart bereikt in 
onze verzorgingsstaat van vandaag. Nu 
veel van de oude doelen zijn bereikt kij-
ken we om ons heen en vragen ons 
vertwijfeld af wat we bereikt hebben. Of 
we dat eigenlijk bedoeld hebben en hoe 
we nu verder moeten: ons vooruit-
gangsgeloof wankelt. 

Na 200 jaren politieke diskussie over 
hoe de vooruitgang te bewerkstelligen, 
staat nu de vooruitgang zelf ter diskus-
sie. Er groeien nieuwe tegenstellingen, 
zoals het streven naar ekonomische 
groei of streven naar ekologisch even-
wicht. Een tegenstelling die in het RS-
en CE-scenario tot uitdrukking komt. 
Zonder het te beseffen vraagt de Stuur-
groep ons daarmee om een koers aan te 
geven in deze ideologische tegenstel-
ling; een keuze van historische beteke-
nis! 

Het energievraagstuk is slechts een 
symptoom van een kultureel diep in-
grijpend proces. Het is aan het 1-1V om 
mee te helpen dit proces in goede banen 
te leiden. Er moet worden gewerkt aan 
een nieuw elan, dat de mensen een zin-
vol perspektief geeft. 

Het HV kan een Stuurgroep zijn van een 
echte brede maatschappelijke diskus-
sie. Vat het georganiseerd humanisme 
haar taak, te werken aan een humane 
wereld niet serieus op, dan staat zij 
straks voor Joker. 
Wat dat betreft kunnen we nog veel le-
ren van de Stuurgroep onder leiding 
van De Brauw. De diskussie zal door-
gaan, ook na de BMD. Het gaat over een 
leefbare toekomst en het is ook aan het 
Humanistisch Verbond om daar mede 
vorm aan te geven. 

Wim van Duyl 

HET VERBOND, 
EN DE BMD 

Vele humanisten maakten zich naar 
aanleiding van het rapport van de Club 
van Rome zorgen over de toekomst. Dit 
resulteerde in 1975 in een suksesvolle 
nationale etiologie-konferentie. 
De konferentie pleitte voor een zoge-
naamde eko-ethiek: Arbeid dient niet 
meer alleen in ekonomisch produktieve 
termen te worden omschreven maar ook 
te worden gewaardeerd als vorm van op 
de medemens en leef omgeving gerichte 
bezigheden. Milieuvriendelijk en ar-
beidsintensieve produktievormen die-
nen bevorderd te worden, met name in 
de intermenselijke dienstverlening. 
Het HV kongres in 1980 stond ook in het 
teken van onze zorgen over de aantas-
ting van ons leefmilieu. Dit maal echter 
nadrukkelijk met betrekking tot de ge-
varen van de toepassing van kernener-
gie. Er zijn toen kongresresoluties aan-
genomen over de aanpak van de mi-
lieuproblematiek, over verantwoord 
energieverbruik en over schadelijk af - 
val. Deze resoluties zijn, samen met 
enige beschouwingen, gebundeld in de 
brochure „Naar een leefbare toe-
komst". 
In de informatiefase van de BMD heeft 
de Stuurgroep het HV om zijn standpunt 
gevraagd. Als antwoord is toen de bro-
chure toegestuurd. Vervolgens werd het 
HV uitgenodigd om op een hoorzitting 
een en ander toe te lichten. 
Kortgeleden is het „Tussenrapport" 
van de Stuurgroep verschenen, tegelijk 
met een serie dikke bijlagen. In deze 
bijlagen is ook een samenvatting van 
het HV-standpunt te lezen en een ver-
slag van de betreffende hoorzitting. 
Door de verschillende standpunten van 
organisaties naast elkaar te leggen be-
schreven in de bijlagen, kunnen deze 
goed dienen als diskussiemateriaal in 
de HV-gemeenschappen. 
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Ivo Samkalden, humanistisch ombudsman 
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Martelingen, vervolgingen, moorden. Overal ter wereld vinden ze plaats. We kunnen geen krant opslaan of we 
worden er aan herinnerd dat de rechten van de mens worden geschonden. Dagelijks, overal. We moeten er ook 
steeds aan herinnerd worden, opdat we niet gezapig wegzakken en de wereld de wereld laten met al zijn 
onrechtvaardigheden. 
Het zijn mensen die elkaar onrecht aandoen, individueel maar vaker nog via Het Systeem. Mensen en systemen 
zijn te veranderen. Vaak moeilijk, maar nooit onmogelijk. 
Het zijn organisaties als Amnesty International die zich voor deze zaak inzetten. Zij klagen mens en systeem aan, 
en boeken soms in weerwil van een steeds langer wordende lijst van bloederige feiten- opmerkelijke resultaten. 
Amnesty strijdt met name tegen systematische schending van de mensenrechten. Het onlangs in werking 
getreden Internationale Humanistische Ombudsteam zal zich vooral richten op individuele schendingen van de 
mensenrechten, met name als de vrijheid van levensovertuiging in het geding is. Eric de Kluis sprak met 
internationale ombudsman Ivo Samkalden, voormalig burgemeester van Amsterdam en ex-minister van justitie. 
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Door Eric de Kluis 

Samen met zijn ombudsteam, enkele ju-
ridische adviseurs en vele kontaktper-
sonen in tal van landen zal Samkalden 
zich gaan inzetten voor het recht op 
zelf beschikking en voor de vrijheid van 
levensovertuiging. 

De ombudsman zal opkomen voor men-
sen die bijvoorbeeld worden vervolgd 
wegens het plegen van (of helpen bij) 
abortus en euthanasie, en als mensen 
om welke redenen dan ook worden ge-
diskrimineerd. In de eerste plaats zal op 
nationaal niveau een oplossing worden 
gezocht. Bijvoorbeeld door de autori-
teiten van het betreffende land te bena-
deren. Als dat niets uithaalt bestaat 
nog de mogelijkheid de klacht voor te 
leggen aan internationale instanties op 
het gebied van de mensenrechten. Ook 
kan druk worden uitgeoefend door via 
de media de publieke opinie in te scha-
kelen. 

De opzet is om mensen te helpen die 
niet gewend zijn om hun recht te halen 
via een advokaat. Zo worden mensen op 
het spoor gezet om hun recht te krijgen 
én wordt een spoor getrokken voor an-
deren die in dezelfde soort moeilijkhe-
den verkeren. De ombudsman is dus 
geen zelfstandig oordelende rechter. 
Hij is een bemiddelaar die kontakt op-
neemt met overheid instanties om de 
rechtspositie van mensen te herstellen. 
Ook in Nederland bestaat ongelijkheid 
in de behandeling van humanistische 
en andere niet-kerkelijken voor wie de 
ombudsman aktie kan ondernemen. 

Niet alleen humanisten 

Het feit dat het ombudsmanprojekt 
wordt opgezet door een humanistische 
organisatie betekent niet dat er alleen 
aktie zal worden ondernomen als de 
humanistische levensovertuiging in het 
geding is. 
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Samkalden hierover: schendingen die 
samenhangen met levensbeschouwing 
krijgen over het algemeen bij mensen-
rechtenorganisaties minder aandacht. 
Het ligt dus voor de hand dat de huma-
nistische ombudsman hieraan meer 
aandacht besteedt. En met levensbe-
schouwing bedoel ik niet alleen de hu-
manistische. 
Kerken en geloofsgenootschappen ko-
men vaak op voor mensen die tot hun 
stroming horen. Zij vervullen voor hun 
beknelde geloofsgenoten de funktie 
van startmotor door hun zaak bij inter-
nationale instanties op het gebied van 
de mensenrechten aanhangig te ma-
ken. Het ligt dus voor de hand dat een 
internationale humanistische organi-
satie hetzelfde zal doen. Maar als je in 
aktie komt voor meer vrijheid van le-
vensovertuiging in een bepaald land, 
zet je je niet in voor één bepaalde le-
vensovertuiging. Dat zet je je in voor de 
totale vrijheid van levensovertuiging in 
dat land. Een kriterium van mensen-
rechten is immers dat bepaalde rechten 
voor iedereen moeten gelden." 
„Het humanistische ligt dus niet in het 
soort zaken dat we behandelen, maar 
dat we handelen vanuit een centrum 
van humanistische levensbeschou-
wing. Natuurlijk zullen problemen die 
humanisten aangaan bij ons wel eerder 
in het oog springen. Vrijheid van hu-
manistische levensbeschouwing heeft 
dus wel een zekere prioriteit." 

Individuele problemen 
De internationale humanistische om-
budsman bewandelt voornamelijk in-
dividuele problemen die te maken heb-
ben met de vrijheid van levensovertui-
ging. Daarmee onderscheidt hij zich 
van andere mensenrechtenorganisa-
ties zoals Amnesty International. Sam-
kalden: „Amnesty richt zich met haar 
aktiviteiten in de eerste plaats op poli-
tieke en gewetens-gevangenen. Door te 
strijden tegen vervolgingen, verdwij-
ningen en martelingen komt zij op voor 
grote groepen mensen die met deze 
schendingen van mensenrechten te 
maken hebben. De ombudsman komt 
ook in aktie wanneer de vrijheid van 
levensovertuiging van één persoon of 
van een kleine groep mensen wordt 
ontkend. Het is daarom belangrijk dat 
zaken persoonlijk en onbureaukratisch 
worden behandeld. Er zal geleidelijk 
een zekere specialisatie in het team 
moeten ontstaan, zodat teamleden en 
kontaktpersonen weten wat ze aan el-
kaar hebben. Dat is een eerste vereiste 
voor een direkte en doelmatige aan-
pak." 
Het is voor het ombudsteam natuurlijk 
altijd mogelijk om via een individueel 
geval een algemeen probleem aan de 
orde te stellen. Immers, schendingen 
van mensenrechten beperken zich 
nooit, tot één persoon. 

Samkalden denkt niet dat het ombuds-
team en mensenrechtenorganisaties 
als Amnesty elkaar in de wielen zullen 
rijden. Het zal ook mogelijk zijn geza-
menlijk in aktie te komen. Er is daarom 
regelmatig overleg en zo kan het om-
budsteam ook gebruik maken van de 
kennis die andere organisaties hebben. 

Kontaktpersonen 
Het ombudsteam telt momenteel een 
twintigtal kontaktpersonen in ver-
schillende landen. Zij vormen een zeer 
belangrijke schakel in het ombuds-
manprojekt. Deze kontaktpersonen 
brengen misstanden onder de aandacht 
van het ombudsteam. Betrouwbaarheid 
is daarbij een eerste vereiste. Samkal-
den: „We moeten ervan op aan kunnen 
dat de informatie van de kontaktperso-
nen objektief is. Ze mogen zich niet la-
ten meeslepen door hun verontwaardi-
ging of door persoonlijke betrokken-
heid. Daarom willen wij ieder lid van 
het ombudsteam een beperkt aantal 
kontaktpersonen toewijzen, zodat wij 
met het „oordeel des onderscheids" 
kunnen werken. De tijd zal moeten leren 
hoe objektief en betrouwbaar de kon-
taktpersonen zullen zijn. Wij zullen voor 
een groot deel op hun gegevens af 
moeten gaan." 

Duidelijke vraag 
Momenteel heeft het ombudsteam al 
enkele zaken in behandeling. Klachten 
over misstanden uit onder andere In-
dia, Israël, Frankrijk en de Bondsre-
publiek worden momenteel onderzocht. 
Niet alle klachten worden echter in be-
handeling genomen. 
Samkalden: „Sommige klachten lonen 
zich niet voor behandeling door het om-
budsteam. Wij verwijzen dan door naar 
andere instanties. Zo vermijden we om 
het werk van anderen te doen. Aan de 
reakties die wij tot nu toe hebben ge-
kregen, merken we dat er in diverse 
landen een duidelijke vraag bestaat 
naar ons werk. Nog veel te weinig 
schendingen van mensenrechten wor-
den internationaal aanhanging ge-
maakt. Veel onrecht in de wereld blijft 
daardoor voortbestaan." 

Eric de Kluis 

Eind maart hielden het Humanistisch 
Verbond, de kerken en de vakbondcen-
trales FNV en CNV een konferentie over 
„de kwaliteit en de toekomst van de 
verzorgingsmaatschappij in een terug-
gaande ekonomie". 
In een gezamenlijke verklaring dringen 
de organisaties er bij de regering op 
aan met kracht te streven naar het te-
rugbrengen van het aantal werkelozen. 
Verder vindt men regeringsmaatrege-
len die de afstand tussen werkenden en 
niet-werkenden vergroten, onaan-
vaardbaar. De gevolgen van de ekono-
mische krisis mogen niet worden afge-
wenteld op de slachtoffers van de krisis. 
„De samenleving als geheel dient daar 
verantwoordelijk voor te zijn, op basis 
van gerechtigheid en medemenselijk-
heid". De deelnemers van de konferen- 

Telefoondienst 
begint opvang van 
vrouwen 
Vrouwen die seksueel zijn misbruikt 
kunnen terecht bij een centraal tele-
foonnummer (020 - 253473) in Amster-
dam. De telefonische hulpdienst is een 
initiatief van de stichting Tegen Haar 
Wil. Dag en nacht zijn twee of drie vrij-
willigers beschikbaar voor het geven 
van emotionele steun en advies. Zo no-
dig kunnen zij met het slachtoffer mee-
gaan naar politie of arts. 
De stichting heeft als naam Tegen Haar 
Wil gekozen om uitdrukking te geven 
aan het feit dat seksueel misbruik meer 
is dan alleen verkrachting. Ook onge-
wenste intimiteiten op straat of op het 
werk vallen hieronder. 
Achterliggende gedachte bij de telef o-
nische hulpdienst is dat vrouwen die 
slachtoffer zijn geworden van seksueel 
misbruik vaak niet weten waar ze goede 
hulp kunnen krijgen. De opvang bij in-
stanties waar de vrouwen mee te maken 
krijgen schiet te kort, omdat men daar 
vaak niet goed weet wat men aan moet 
met vrouwen en meisjes die verkracht of 
aangerand zijn. Ook heeft men daar 
geen tijd om haar meer dan de eerste 
hulp te bieden. Ook durven vrouwen 
vaak geen aangifte doen, zeker wan-
neer ze door een bekende (familielid of 
ex-partner) zijn misbruikt. 
Het ontbreken van direkte, goede hulp 
kan tot gevolg hebben dat vrouwen de 
verkrachting slecht verwerken. Dat kan 
jaren later aanleiding geven tot klach-
ten uiteenlopend van buikpijn tot 
problemen met vrijen. De vrouw kan 
zich schuldig gaan voelen voor wat is 
gebeurd („ ik had 's avonds ook niet over 
straat moeten gaan"), en durft er daar-
door niet met anderen over te praten. 

tie zien de sociale zekerheid als een 
konkrete vormgeving van levensbe-
schouwelijke en morele waarden als 
solidariteit, saamhorigheid, gemeen-
schap en menselijke waardigheid. Juist 
in een tijd van ekonomische krisis is een 
goed funktioneren van de sociale ze-
kerheid voor grote delen van de bevol-
king van levensbelang, aldus de ver-
klaring die werd uitgegeven en die als 
volgt eindigt: „Juist nu is het van het 
grootste belang dat de waarden van so-
lidariteit en saamhorigheid geworteld 
blijven in brede lagen van de bevol-
king". 
Van de kant van het Humanistisch Ver-
bond namen Rob Tielman, Anneke Krij-
nen, Johan S. Wijne en Max Rood aan de 
konferentie deel. 

Hes van Huizen 

HUMANI ST, KERKEN EN VAKBONDEN: 
VERGROTING AFSTAND WERKENDEN EN 
NIET-WERKENDEN IS ONAANVAARDBAAR 
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et is tijd voor een renai 
F. J. Niethammer heet de man. Hij leef-
de omstreeks 1800 in Beieren. Onze ei-
gen Grote Winkler Prins noemt hem niet 
eens. Alleen in een Duitse encyclopedie 
is er iets over hem te vinden. En toch is 
de man van grote betekenis geweest 
voor de geschiedschrijving van de Eu-
ropese geschiedenis en daarbij ook 
voor die van ons Verbond. Jaap van 
Praag wijdt echter maar een paar regels 
aan hem in zijn boek „Grondslagen van 
Humanisme". 
De betekenis van Niethammer is ge-
weest dat hij in 1808 in zijn boek „Der 
Streit des Philantropismus und des 
Humanismus in der Theorie des Erzie-
hungsunterricht unserer Zeit" het woord 
humanisme gebruikte en er een inhoud 
aan gaf door het in een bepaalde con-
text te plaatsen. Die context is opmer-
kelijk genoeg niet die van de wijsbe-
geerte of de theologie, maar die van de 
pedagogie. 
Niethammer vertolkte in zijn tijd de pe-
dagogische opvattingen die de zich 
emanciperende burgerij toen nodig 
had. Hij gaf aan welk opvoedkundig 
program zou leiden tot de vorming van 
jonge mensen tot degenen die de maat-
schappelijke en kulturele élite konden 
gaan vormen. Voor deze persoonlijk-
heidsontwikkeling was nodig de studie 
in de grammatica, de retorica, de histo-
ria, de poëzie en de filosofie (met name 
de moraal). 
Het materiaal voor deze opvoeding le-
verde de klassieke oudheid. Het nieuwe 
schooltype werd het gymnasium. En 
omdat in de veertiende eeuw de be-
langstelling voor de klassieke oudheid 
een bijzondere herleving had gekregen, 
werd in de negentiende eeuw de naam 
humanisme aan die herleving gegeven. 
Die herleving had al in het midden van 
de zestiende eeuw van de Italiaanse 
kunsthistoricus Giurgio Vasari de 
naam van „Rinascita", Renaissance 
gekregen. Hij paste de naam toe op de 
nieuwe kunststijlen van architekten, 
schilders en beeldhouwers. 

Historische rechtvaardiging 
Het woord „humanisme" ging een nog 
grotere rol spelen toen de Zwitserse 
historicus Jacob Burckhardt in 1860 zijn 
studie „Die Kultur der Renaissance in 
kanen" publiceerde. Het kwam voor de 
negentiende eeuwse bourgeoisie als 
een godsgeschenk. Nu had zij de histo-
rische rechtvaardiging van haar maat-
schappelijke overheersende en kultu-
reel élitaire positie. Op zichzelf is dat 
niet bijzonder. Wat dat betreft is Kleio, 
de muze der geschiedenis, net een 
prostituée: ieder kan haar voor eigen 
doeleinden gebruiken en toch blijft ze 
de indruk wekken steeds opnieuw ont-
dekt te moeten worden. 
Het klonk ook erg mooi wat Burckhardt 
allemaal te zeggen had over die Italia-
nen in de tijd van ongeveer 1300 tot het 
midden van de zestiende eeuw. Zij had-
den de geboorte van een nieuwe wereld 

Door Johan S. Wijne 

In dit artikel houdt Johan S. Wijne een 
pleidooi voor een herbezinning op het 
modere humanisme. Volgens hem kan 
een renaissance van het humanisme 
„ons verlossen van een uit geschiede-
nis gekonstrueerde rechtvaardiging die 
wetenschappelijk al lang niet meer 
houdbaar is en ons daarom belachelijk 
maakt in onze arrogantie". Ook is het 
voor humanisten niet meer nodig om 
eerst het bestaan van een god te ont-
kennen voordat kan worden gekozen 
voor de menselijke mogelijkheden. 
Johan S. Wijne is historicus en hoofdbe-
stuurslid van het Humanistische Ver-
bond. Hij schrijft dit artikel op persoon-
lijke titel. 

mogelijk gemaakt en zichzelf ontdekt en 
ontwikkeld. „Der Mensch wird geisti-
ges Individuum und erkennt sich als 
solches". Het ging er bij die negentien-
de eeuwse bourgeoisie in als „gods 
woord in een ouderling" en die vergelij-
king is daarom te rechtvaardigen, om-
dat er hetzelfde bovennatuurlijke ka-
rakter aan werd gegeven. 

Tijd voor afstand nemen 
Maar er klopt niet veel meer van die 
mooie visie van Burckhardt. Vooral na 
de Tweede Wereldoorlog hebben heel 
wat historici dat duidelijk gemaakt. Dat 
zijn zowel kenners van wat zo ten on-
rechte de middeleeuwen wordt ge-
noemd, maar ook degenen die zich in de 
moderne geschiedenis specialiseren. 
Burckhardts boek is nu nog vooral een 
interessant historisch dokument, een 
geschiedkundige bron waaruit te leren 
valt hoe in de negentiende eeuw een 
trotse en zelfbewuste bourgeoisie haar 
positie als maatschappelijke, politieke 
en kulturele élite geschiedkundig 
rechtvaardigde. 

Maar het wordt langzamerhand ook tijd 
dat „moderne humanisten" en zeer ze-
ker de leden en aanhangers van het 
Humanistisch Verbond af stand gaan 
nemen van dit soort historische 
rechtvaardigingen. Hoe makkelijk dit 
namelijk gebeurt, blijkt bijvoorbeeld uit 
Van Praags „Grondslagen van Huma-
nisme". In het hoofdstuk „Verschij-
ningsvormen" begint hij met een para-
graaf getiteld „Renaissance", daarna 
komt de paragraaf „Oudheid", uit de 
aard der zaak, want er moet verteld 
worden wat er dan toch wel in de tijd 
van de Renaissance „herboren" werd, 
vervolgens gaat Van Praag dan door 
met de Nieuwe Tijd. Maar er zijn ook nog 
Middeleeuwen geweest, ook al wordt 
die periode sinds het einde van de vijf-
tiende eeuw met die ongunstige term 
aangeduid. 
Ook al kan dat nog zo goed van pas 
komen, het is onmogelijk hele perioden 
uit de geschiedenis als niet ter zake 
doende te veronachtzamen en te ver-
geten. Dat kan met de tijd van de mid-
deleeuwen net zo min als, om een mo-
dern voorbeeld te noemen, met de tijd 
van het Derde Rijk in de geschiedenis 
van Duitsland of met de tijd van het 
Stalinisme in de Russische geschiede-
nis. Of met de oorlog in Vietnam in de 
geschiedenis van de VS. Historici zijn er 
in het algemeen wel over eens, dat er 
een grote mate van kontinuïteit in het 
geschiedverhaal van de mensheid is te 
konstateren. Zij verschillen vooral van 
mening bij het vaststellen welke ge-
beurtenissen een karakter van diskon-
tinuïteit of versnelling hebben. 

Ontdoen van elitair karakter 
Maar wat heeft dit alles met het moder-
ne humanisme van doen? Zeer veel, 
omdat dit artikel een pleidooi wil zijn 
om tot een herbezinning te komen van 
wat we met humanisme willen zeggen. 
Door het allereerst los te koppelen van 
de inhoud die in de negentiende eeuw 
gegeven is aan wat er gebeurde in de 
tijd van de Renaissance, kan er een re-
naissance van het humanisme komen. 
Daartoe is het zaak het moderne huma-
nisme van zijn élitair karakter te ont-
doen en het te plaatsen in de kontinuï-
telt van de westeuropese kultuurge-
schiedenis. 
Er is ook een tweede loskoppeling no-
dig. Geschiedenis is in de grond van de 
zaak het verhaal, de verbeelding door 
mensen van wat voorheen mensen heb-
ben gedaan, meegemaakt en onder-
vonden om te kunnen overleven. Dat 
overleven moet in een dubbele beteke-
nis worden gezien. Het is aan de ene 
kant het materiële van in leven willen 
blijven en dan liefst nog zo goed en zo 
prettig mogelijk. En aan de andere kant 
is het het verlangen na de dood te zullen 
voortleven. 
Aan de ene kant is er de strijd om het 
bestaan, dus van de economie, van de 
techniek en de wetenschap, van oorlog 
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sance van het humanisme 
en vrede. Maar ook van de onderlinge 
verhoudingen van mensen en groepen 
van mensen, dus van hun politieke en 
sociale organisaties, hun bestuursvor-
men, de sociale geledingen binnen hun 
groepen en de kunstuitingen waarmee 
ze hun zienswijzen op hun leven vorm 
gaven en daarmee ook een zin aan pro-
beerden te geven. 
En dat laatste speelt een rol in dat ande-
re aspekt van „overleven". Die zinge-
ving wordt vaak gevonden in de idee 
dat wat men nu doet van betekenis is 
voor straks, voor latere generaties. 
Daarom grijpt angst voor de toekomst zo 
existentiëel in in het leven van mensen. 
Bij die natuurlijke drang tot overleven 
zijn de mensen geconfronteerd met de 
dialektiek van wat ook wel eens het lot 
wordt genoemd, én van de eigen ver-
antwoordelijkheid en mogelijkheid 
daarin als noodzakelijk geziene veran-
deringen aan te brengen. Het is de te-
genstelling tussen de vraag hoe onaf-
wendbaar op bovennatuurlijke gronden 
het verloop van het leven gezien wordt 
en hoe maakbaar dat leven is. Het is ook 
de tegenstelling tussen de vraag hoe de 
mens in een gunstige afloop van die 
onafwendbaarheid kan geloven, in een 
hemel, en of die vraag in de grond van 
de zaak niet ter zake doet. 
De mensen hebben goden geschapen, 
die ze een rechtvaardiging lieten geven 
van wat ze in hun leven ondervonden. 
En tegelijkertijd zijn ze de strijd met die 
goden aangegaan als ze die teveel 
macht en invloed hadden toegeschre-
ven. Soms gingen en gaan mensen in 
dat laatste zover, dat ze het bestaan van 
god of goden principieel willen bestrij- 

den, alsof ze erin geloven. Dat element 
is ook in het moderne humanisme blij-
ven hangen. 

Het verhaal van Prometheus 
Er is echter een ander aspekt te consta-
teren. In de kontinuïteit van de ge-
schiedenis is te zien dat er steeds men-
sen zijn geweest die zich niet neer wil-
den leggen bij een geloof dat uitgaat 
van bovennatuurlijke, al of niet door 
zogeheten afgezanten van god of goden 
geopenbaarde antwoorden, wetten en 
waarheden op vragen waarmee men-
sen in hun leven worden gekonfron-
teerd. Daarvan is in wezen het verhaal 
van Prometheus het voor de hand lig-
gende voorbeeld. 
In dit verhaal hebben in dit geval de 
oude Grieken willen duidelijk maken 
dat de mensen zich niet neer hoeven te 
leggen bij wat ze vinden dat de door hen 
zelf geschapen goden aan wetten heb-
ben opgelegd. Dat verhaal van Prome-
theus is een tegelijk wonderlijk en ver-
helderend verhaal in de geschiedenis 
van het humanisme. Het schept een 
soort lotsbestemming en geeft aan hoe 
daaraan ontkomen is. Het is alsof men-
sen met een bovennatuurlijk verhaal 
vorm geven aan hun verwondering over 
de manier waarop ze kans zien te over-
leven. 

Niet meer nodig 
Dat soort verhalen hebben humanisten 
niet meer nodig. Zij zullen zich nog wel 
eens verwonderen, maar dan meer over 
hun mogelijkheden, zoals ze zich ook  

wel eens zullen ergeren over hun te-
kortkomingen. Daarvoor is geen geloof 
nodig in bovennatuurlijk geopenbaar-
de waarheden of wetten. Maar daarvoor 
is ook geen strijd nodig tegen het geloof 
in het bestaan van bovennatuurlijke 
krachten. Want het is positiever uit te 
gaan van de menselijke mogelijkheden 
dan daar pas terecht te komen nadat 
eerst het bestaan van een god moet 
worden ontkend. 

Een renaissance van het humanisme 
zal ons kunnen verlossen van een uit de 
geschiedenis 	gekonstrueerde 
rechtvaardiging die wetenschappelijk 
al lang niet meer houdbaar is en ons 
daarom belachelijk maakt in onze ar-
rogantie. Zij zal ons ook af kunnen hel-
pen van een keuze voor onze menselijke 
mogelijkheden die pas tot stand kan 
komen nadat we eerst het bestaan van 
een god moeten ontkennen. 
De Renaissance en de klassieke Oud-
heid noch het atheïsme hebben we meer 
nodig als bronnen of als erflaters van 
het moderne humanisme. Ook hoeven 
we niet meer verhalen als dat over Pro-
metheus te bedenken om ons leven en 
onze mogelijkheden daarin een 
rechtvaardiging te geven. We kunnen 
volstaan met het afwijzen van enig ge-
loof in geopenbaarde of anderszins 
„naturnotwendige" waarheden, omdat 
zij een aantasting zijn van ons mense-
lijk recht naar waarheid te zoeken en 
omdat ze de grondslag vormen van een 
onderscheid tussen ware gelovers in 
die waarheden en niet-gelovers en 
daarmee van diskriminatie en, nog er-
ger, van kettervervolging. 
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Hoe korter uw brief, hoe meer 
kans op plaatsing. De redaktie 
behoudt zich het recht voor brie-
ven in te korten. 

Eindelijk, na 20 jaar 
Eindelijk een „Humanist" waar mee te 
werken valt, Dit is een uitvoering van 
ons orgaan, waar we al 20 jaar op ge-
wacht hebben. Zoiets, kan je doorgeven 
aan aspirantleden en een diskussie 
over op gang brengen. 
Het is duidelijk leesbaar (de moeilijke 
woorden zijn zoveel mogelijk vermeden 
of gelijk in duidelijk Nederlands ver-
taald). Er staat een grote verscheiden-
heid aan duidelijke hedendaagse on-
derwerpen in en de personen, die ze 
vertellen spreken een groot deel van de 
Nederlandse en ook etnische minder-
heden aan. 
De cartoons zijn fantastisch en heden-
daags. Alle lof voor de redaktie, die dit 
eindelijk voor elkaar heeft gekregen. 

J. Teeuwkens (Rotterdam) 

Weet waar u aan toe bent 
Hebt u ook altijd gedacht dat de AA een 
neutrale club was, die drankzuchtigen 
op het rechte pad probeert terug te krij-
gen? Vergeet het! 
In „Margriet" las ik hoe de therapie be-
staat uit „12 stappen, gebaseerd op het 
geloof in God". En de mensen die met 't 
woord God moeite hebben, adviseert 
men dan maar: „Zet AA in plaats van 
God, laat die dan de hogere macht voor 
jou zijn." Nu zijn humanisten en vrij-
denkers, in tegenstelling tot gelovigen, 
natuurlijk nooit verslaafde alkoholisten 
(hahaha, grapje!) - maar mocht iemand 
van ons tóch een overmatige gebrui-
ker(gebruikster) worden, weet dan waar 
men aan toe is bij die AA! 

Jelly van Tilburg (Groningen) 

Humor is onschatbaar 
Naar aanleiding van het artikel in de 
„Humanist" van februari 1983 van Hes 
van Huizen over humor die blijkbaar bij 
humanisten nogal eens moeilijk valt te 
ontdekken, zou ik graag het volgende 
willen zeggen. Als iemand die momen-
teel na een ruim 30-jarige werkperiode 
gekonfronteerd wordt met afkeuring en 
dus met gedwongen werkloosheid is 
mijn gevoel voor humor voor mij van 
onschatbare waarde. Zonder dit gevoel 
voor humor zou ik niet in staat zijn deze 
toch wel erg moeilijke periode op een 
doorgaans positieve manier te beleven. 
De humor stelt mij steeds weer in staat 
schijnbaar loodzware problemen te re-
lativeren. En, wat misschien nog be-
langrijker is: af en toe eens hartelijk om 
mijzelf te lachen. 
Ik hoop dat ik met deze ervaring ande-
ren ook een dienst kan bewijzen. 

T. Houwing (Den Haag) 

Tussen sterven en dood 
Het artikel van Albert Nieuwland over 
„De halte tussen sterven en dood" in het 
vorige nummer opent eindelijk eens een 
gedachte naar een denkwereld, die 
voor velen taboe is. Zij menen hiertegen 
bij voorbaat stelling te moeten nemen, 
opdat hun denkwereld zo niet een deuk 
kan krijgen dan wel aangerand zou 
kunnen worden. 
Het artikel is zeer voorzichtig geschre-
ven en vermijdt een verdere uitweiding 
van de aangehaalde ervaringen van 
sommigen die op de grens van leven en 
dood hebben verkeerd. Overigens is 
een eventuele formulering mede af-
hankelijk van wat men zelf (ook op an-
der gebied) ervaart. Men vergeet vaak, 
dat het gelijk - ondanks verschil van 
mening - aan beide kanten kan be-
staan. Dat geldt ook voor andere gebie-
den dan tussen leven en dood. 
Wijlen prof. Tenhaeff heeft in dit opzicht 
veel geëxperimenteerd met eveneens 
wijlen Gerard Croiset. De laatste was 
hiertoe bereid terwille van de weten-
schap. Maar de theorieën van Tenhaeff 
waren soms zo twijfelachtig en gezocht 
(para-psychologie), dat Croiset vaak 

Slecht geheugen? 

VERGEET 
NOOIT 
MEER 

namen,gezichten,adressen, 
getallen,data,afspraken enz. 
door onze unieke cursus voor 
succesvolle geheugentraining! 

Ontdek het geheim van een 
ijzersterk geheugen en hoe u 
o.a.vreemde talen in een 
recordtijd kunt Ieren. Vraag 
uitvoerige informatie mi_ 

voor GRATIS 
prospectus ! 

Naam en adres: 	H U 

Sturen zonder postzegel aan: 
Memoschool, Antwoordnr. 465 
2060 VE BLOEMENDAAL . 

een grote tegenzin moest overwinnen 
en dan verzuchtte: „Daar heb je hem 
weer!" Tenhaeff erkende trouwens zelf 
ook in 10% van de paranormale geval-
len geen raad te weten met de (para) 
psychologische weg. Het blijft boven-
dien de vraag of de andere 90% altijd 
even akseptabel genoemd mogen wor-
den in de visie van Tenhaeff. 
Albert Nieuwland zet de deur op een 
kier, waarbij even een glimp van een 
andere dimensie naar voren komt. De 
meesten zullen eraan voorbijlopen, het 
interesseert hen niet. Anderen zijn wel 
een beetje nieuwsgierig en proberen 
naar binnen te kijken. Weer anderen 
zijn vaak binnen geweest en weten wat 
meer. Maar de eersten en de laatsten 
zullen elkaar niet gauw begrijpen. Dat 
is niet erg, als ze elkaar maar willen 
verdragen en de gekompliceerde sa-
menleving kunnen en willen relative-
ren. In de letterlijke betekenis van het 
woord. 

H. Rijpstra (Amersfoort) 

Eigen programma's voor Turkse 
en Marokkaanse vrouwen 

Vanaf oktober 1984 krijgen Turkse en 
Marokkaanse vrouwen wekelijks een 
radio- en televisieprogramma in hun 
eigen taal. De bedoeling is dat deze 
vrouwen door voorlichting, vorming en 
onderwijs beter en sneller wegwijs wor-
den in de Nederlandse samenleving. 

Initiatief tegen 
politieke moorden 
Enkele organisaties waaronder het 
Humanistisch Verbond en het Huma-
nistisch Overleg Mensenrechten heb-
ben een zogenaamde initiatief groep 
opgericht tegen politieke moorden. 

Bon 
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dit introduktieprogramma over de gren-
zen tussen jong en oud. 
In de volgende drie afleveringen (9, 16 
en 23 mei) wordt nader ingegaan op de 
relatie tussen ouder worden en werk. 
Een radioportret van een wiskundele-
raar die op latere leeftijd rietsnijder is 
geworden. Kun je als oudere van werk 

Het Afrikaanse land Guinee-Bissau is 
ongeveer zo groot als Nederland maar 
telt slechts 800.000 inwoners. Het land 
probeert zich, sinds het onafhankelijk 
werd van Portugal in 1974 met vallen en 
opstaan te ontwikkelen tot een vrije en 
onafhankelijke staat. 
Een mooi streven, maar in de harde 
praktijk nauwelijks te realiseren. De 
ekonomische onafhankelijkheid van 
het buitenland was altijd groot en is dat 
nog steeds. Want Guinee-Bissau krijgt 
de ontwikkelingshulp meestal niet voor 
niets. 

Vanaf 2 mei zendt de RVU-Edukatieve 
Omroep iedere maandagmiddag een 
serie radioprogramma's uit onder de 
titel „Veertig en verder". Het zijn pro-
gramma's over ouder worden en ouder 
zijn. 
De Nederlandse samenleving is snel 
aan het vergrijzen. Er komen steeds 
meer ouderen en steeds minder jonge-
ren. Een avondje Ster-reclame kijken op 
televisie levert echter een heel ander 
beeld op: je ziet enkele snelle, dynami-
sche jonge mensen die leeftijdloos en 
zorgeloos de toekomst inblikken. Jong 
zijn is de norm, niemand wil ouder wor-
den. Laat staan oud zijn. 
Tegelijkertijd weet iedereen beter, want 
de tijd wint altijd, haarspoelingen en 
face-liften ten spijt. 
Misschien is het daarom beter als we 
ons goed voorbereiden op de onvermij-
delijke ouderdom. En dan niet door al-
les zo goed te regelen dat we geen vin 
meer hoeven te verroeren als het zover 
is. Maar juist door aktief te blijven. 
Oud worden en oud zijn, zijn begrippen 
die vooral door de samenleving worden 
opgelegd. Vaak worden willekeurig 
grenzen gelegd. Grenzen tussen jong, 
ouder en oud. Ga maar na: als je 50 bent 
heb je Abraham gezien, op je 57ste mag 
je al in de VUT en met je 65ste moet je 
met pensioen. 
In de serie programma's „Veertig en 
verder" komen mensen aan het woord 
die zich weinig van deze grerizen aan-
trekken. Het zijn mensen die hun leven 
blijven inrichten op de manier zoals zij 
dat willen. 
De serie programma's geeft de luiste-
raar geen komplete handleiding voor 
de voorbereiding op het ouder worden. 
Wel kunnen de uitzendingen een steun 
zijn voor mensen die de „grenzen" van 
het ouder worden naderen, maar zich te 
jong voelen om uitgerangeerd te zijn. 
Het eerste programma op 2 mei gaat 
over de angst voor het ouder worden. 
Gesprekken hierover met bezoekers 
van een zogenaamde beauty farm. 
Cees Eegas van „Humanitas" vertelt in  

veranderen? De uitzending van 16 mei 
gaat over een vrouw die plotseling ie-
dere dag haar man over de vloer krijgt. 
En wat doe je als oudere alleenstaande 
werknemer als je werk stopt en je je 
kontakten met kollega's ineens kwijt 
bent? Op 23 mei een gesprek met een 
lerares die onlangs afscheid nam van 
haar school. 
De uitzending van 30 mei staat in het 
teken van een bezoek dat de program-
mamakers brachten aan de „Akademie 
voor de derde leeftijd" in Brussel. Op 
deze akademie worden ouderen gesti-
muleerd zich in te zetten voor hun wijk 
en om kontakten te onderhouden met 
leeftijdgenoten en jongeren. De uitzen-
dingen van 6, 13 en 20 juni zijn gewijd 
aan relaties. De kinderen gaan het huis 
uit, er komen kleinkinderen. Je bent 
weer met z'n tweeën, maar je kunt er ook 
alleen voor komen te staan. Hoe voor-
kom je eenzaamheid en wat verandert 
er in de sexualiteit. Drie uitzendingen 
met drie portretten over veranderende 
situaties. 
De laatste uitzending op 27 juni staat in 
het teken van belangenorganisaties en 
aktiegroepen voor ouderen. Wat kan 
een ouderenbond betekenen en wat 
doet een aktiegroep als de Roze Rim-
pel? (HvH) 

„Veertig en verder", negen radio-pro-
gramma's over ouder worden en ouder 
zijn. Iedere maandagmiddag in mei en 
juni van 14.33 uur tot 14.53 uur op Hil-
versum 2. 

De filmer Ton Aarden bezocht het land 
vorig jaar en maakte in opdracht van de 
Stichting Nederlandse Vrijwilligers een 
film over een waterwinprojekt. Volgens 
Ton Aarden is dit projekt een voorbeeld 
hoe ontwikkelingshulp ook kan worden 
gegeven. Guinee-Bissau krijgt de nood-
zakelijke basisvoorzieningen om daar-
mee zelf - met eigen techniek en ar-
beidskracht - zelfstandig verder te 
gaan. 
Humanistisch Verbond 
vrijdag 20 mei, van 22.45 tot 23.20 uur, 
Nederland 2. 

VAN DE REGEN EN DE DRUP 
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HET HIT-GEBEUREN 
Stuurgroep start tientjesaktie 
De door het hoofdbestuur ingestelde 
-stuurgroep is een tientjesaktie gestart 
net een tweeledig doel. In de eerste 
Maats moet er meer geld op tafel komen 
Dm het werk van de humanistische be-
weging te kunnen blijven bekostigen. In 
ie tweede plaats hoopt het HV daardoor 
neer mensen te bereiken die nog geen 
id willen worden maar wel het HV wil-
en steunen. 
kis de voortekenen gunstig zijn, zal in 
let najaar een grote tientjesaktie á la de 
;PRO gehouden worden. Doel is zoveel 
nogelijk niet-leden een tientje te laten 
;torten op postgiro 58 in Utrecht om zo 
ie vriendenkring van het humanisme te 
verbreden. Het ligt in de bedoeling deze 
ientjes-vrienden jaarlijks een „Huma-
list" toe te zenden. 

Een tweede aktie die van start zal gaan 
s het uitschrijven van de kerkelijke ge-
:indte van de persoonskaarten op het 
gemeentehuis. Sinds 1 januari 1983 
leeft iedere Nederlander het recht te 
?isen dat van hem of haar een nieuwe 
)ersoonskaart wordt gemaakt waarop 
iet vak kerkelijke gezindte geheel leeg 
s (Besluit bevolkingsboekhouding, ar-
ikel 28, derde lid, bij 6). Aan de ge-
neenschapskantoren zal worden ge-
naagd erop toe te zien dat de gemeen-
tehuizen zich aan deze nieuwe regeling 
houden. 
Het HV heeft de volgende bezwaren te-
gen deze registratie: het tast de privacy 
aan (zie de christen-verklaringen), het 
houdt de bestaande konfessionele be-
voorrechting in stand in onderwijs en 
gezondheidszorg waardoor niet-chris-
tenen achtergesteld worden bij sollici-
taties in die sektoren, de staat verzorgt 
de ledenadministratie van de grote ker-
ken hetgeen in strijd is met de scheiding 
van kerk en staat, en het is principieel 
onjuist van de overheid om kinderen al 
een levensbeschouwing toe te dichten 
zonder dat zij daarvoor zelf gekozen 
hebben. 

Tenslotte hebben hoofdbestuur, hoof-
den van dienst en stuurgroep zich in-
tensief bezig gehouden met het bijstel-
len van de beleidsnota 1983-1985 naar 
aanleiding van de binnengekomen 
kommentaren. Bij minister Deetman is 
pen plan ingediend voor nieuwe huma-
nistische opleidingen, en bij staatsse- 

Kritische 
Humanisten 
De kritische humanisten houden op 
zondag 5 juni weer een bijeenkomst van 
11.00 tot 17.00 uur in 't Erasmushuis, 
Oudkerkhof 11 te Utrecht. 
Deze vergadering staat open voor alle 
belangstellenden (leden). 

kretaris Van der Reijden is aangedron-
gen op een eerlijker verdeling van de 
subsidiegelden voor geestelijke verzor-
ging in ziekenhuizen. 
Samen met de vakbeweging en de ker-
ken is een verklaring uitgebracht over 
de toekomst van de verzorgingsstaat. 
Het 11V heeft in de afgelopen weken veel 
van zich laten spreken, hopelijk blijven 
individuele humanisten daarbij niet 
achter: al begonnen zij maar met het 
storten van een tientje! 

Rob Tielman 

Wisseling van de 
wacht bij Hivos 
Anneke Krijnen heeft per 1 april het 
voorzitterschap van het humanistisch 
instituut voor ontwikkelingssamenwer-
king (HIVOS) neergelegd. Deze funktie 
was voor haar niet te kombineren met 
haar zetel in het dagelijks bestuur van 
de NCO, de nationale commissie voor-
lichting en bewustwording ontwikke-
lingssamenwerking. 
Anneke Krijnen is hoofdbestuurslid van 
het Verbond en staat kandidaat voor de 
funktie van algemeen sekretaris. 
De nieuwe voorzitter van Hivos is Sas-
kia Stuiveling ex-staatssekretaris van 
Binnenlandse Zaken. 

Proef met losse 
verkoop Humanist 

De dienst publiciteit van het HV is heel 
voorzichtig begonnen met het testen 
van de „Humanist" in de vrije verkoop. 
In samenwerking met enkele besturen 
van gemeenschappen wordt gekeken of 
men bereid is twee gulden voor de 
„Humanist" neer te leggen. Bij sukses 
zullen de proeven worden uitgebreid. 
Voor verspreiding van de „Humanist" 
buiten het ledenbestand en abonnees 
kregen wij ook verschillende suggesties 
van lezers. Velen geven hun exemplaar 
aan geïnteresseerde familie of vrien-
den. Anderen stoppen 'm in een zoge-
naamde lektuurbus van het Rode Kruis. 
(HvH) 

Humanistisch opleidingsinstituut 
verhuisd naar Utrecht 

Een oude wens is in vervulling gegaan. Het humanistisch opleidingsinstituut (HOI) 
is kortgeleden verhuisd van Culemborg naar Utrecht. Al jaren wilde men deze 
overstap maken, maar elke keer kwam er weer een kink in de kabel. 
Eindelijk is het nu dus gelukt. Sinds 1 maart is het opleidingsinstituut gevestigd op 
de Asch van Wijckkade 28-30 in het centrum van Utrecht, niet ver van het Erasmus-
huis. 
Het nieuwe postadres is: HOI, Postbus 797, 3500 AT Utrecht En bellen: tel. nr. 
030-312674. 
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Deze kolom bevat een beperkte keuze 
uit plaatselijke bijeenkomsten, die in 
principe voor iedereen gratis toegan-
kelijk zijn. 

Den Bosch: Dinsdag 3 mei om 20.00 uur 
spreekt de heer I. van der Willik uit 
Eindhoven over het onderwerp „Ver-
draagzaamheid"in het Wooncentrum 
„De Clockenweerde" aan de Klokken-
laan in Den Bosch-Noord. 
Dordrecht: Op vrijdag 6 mei om 20.00 
uur houdt Anneke Krijnen, lid van het 
hoofdbestuur, een inleiding over „De 
pluriformiteit van het Humanistisch 
Verbond". Deze bijeenkomst vindt 
plaats in zaal „De Schakel", Singel 341 
te Dordrecht. 
Den Haag/Wassenaar: Ter afsluiting 
van het seizoen vindt er op zondagmor-
gen 15 mei om 10.45 uur een kunstoch-
tend plaats in het Humanistisch Cen-
trum, Laan Copes van Cattenburch 72 
in Den Haag. Medewerking wordt o.a. 
verleend door de muziekgroep „Schar-
luin" met volksmuziek op oude instru-
menten. Aansluitend op de kunstoch-
tend wordt een ledenvergadering ge-
houden, waarop enkele kongresvoor-
stellen en de moties van de „kritische 
humanisten" worden besproken. 
Midden-Holland: In samenwerking met 
het 5 mei-comité Gouda organiseert de 
gemeenschap Midden-Holland op 5 mei 
om 20.00 uur een Eigen Wijs Podium. Dit 
podium zal worden opgesteld voor het 
Waaggebouw in Gouda. Er is een op-
treden van diverse muziekgroepen, de 
zangeres Barbara en verschillende 
dichters, waaronder Simon Vinkenoog. 
Op zondag 12 juni vanaf 17.00 uur wordt 
er een grootse barbecue georganiseerd 
voor carnivoren, herbivoren en omnivo-
ren in de boomgaard van de „werk-
schuit" Bloemendaalseweg 48 in Gou-
da. Opgave bij Gerda de Vries, tel. 
01820-10356. 
Wageningen: Op donderdag 19 mei om 
20.00 uur spreekt de heer H. den Ouden 
over het onderwerp „Naar nieuwe vor-
men van gewasbescherming" in zaal 
UVV op het Salverdaplein te Wagenin-
gen. 
Walcheren: Dinsdag 10 mei om 20.00 
uur is er een gespreksavond voor leden 
en belangstellenden in het Jacob Rog-
geveenhuis, Noordsingel 106 te Mid-
delburg. Het onderwerp van deze avond 
is getiteld „Heeft straffen nog wel 
zin?". 
Zutphen: In samenwerking met de ge-
meenschappen Doetinchem en Lochem 
wordt er een Buitendag gehouden in het 
ABK-huis te Hall op zondag 8 mei vanaf 
11.00 uur. Op het programma staat o.a. 
wandelen op het terrein, een maaltijd 
en een discussie over Natuurbehoud en 
Milieubescherming. 
Opgave bij de sekretariaten van de ge-
meenschappen of bij J. Koops, tel. 
05750-13380. 

Dit is de laatste rubriek Gemeen-
schapsnieuws van het seizoen '82-'83. 
De volgende verschijnt in oktober. 

Jac van den Oort 
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kundige begeleiding bijeen komen op 
donderdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. 
Vóór de zomervakantie zijn zeven bij-
eenkomsten gepland. Het is niet nood-
zakelijk dat men lid is of wordt. Een 
groep bestaat uit maximaal tien deel-
nemers. Kosten: f 50,- 
Meer informatie en opgave vóór 5 mei 
bij: Marianne Moussault, op werkdagen 
bereikbaar van 10.00 uur tot 13.00 uur 
via tel. 030-318145. 

Groepsgewijs 
praten over 
feministische 
literatuur 
Door samen met andere vrouwen femi-
nistische boeken en artikelen te lezen 
en te bespreken kun je er wat dieper op 
ingaan dan wanneer je in je eentje 
leest. Bij deze literatuur krijg je soms 
ook het gevoel dat je er wat mee zou 
willen doen. Het samen met anderen 
hierover praten, betekent vaak eerder 
dat zo'n gevoel kan worden omgezet in 
aktiviteiten. 
Op de landelijke vrouwendag op 5 
maart werd de wens uitgesproken meer 
aandacht te besteden aan feministi-
sche literatuur. De Taakgroep Vrouwe-
nemancipatie stelt daarom voor één of 
meer groepen te starten. Er wordt ge-
dacht aan twee soorten (zo mogelijk re-
gionale) groepen. In de eerste plaats 
groepen die zich gaan bezighouden met 
algemene feministische literatuur: ge-
lijkheid tussen vrouwen en mannen, is 
de vrouwelijke identiteit aangeboren of 
aangeleerd, androgyne mens etc. Boe-
ken die besproken kunnen worden zijn: 
„Denken over liefde en macht" (Ams-
berg/Steenhuis), „Het assepoester 
complex" (Dowling), „The sceptical f e-
minist" (Hadcliff e Richards). 
Een ander soort groepen richt zich op 
één specifiek thema, bijvoorbeeld on-
derwijs/vorming, seksualiteit, werk, 
diskriminatie, moederschap, ekonomi-
sche zelfstandigheid en pornografie. 
In Utrecht start begin juni een groepje 
die het boek „The sceptical feminist" 
gaat bespreken, (vier bijeenkomsten). 
Helaas is dit boek nog niet in het Ne-
derlands vertaald. Er is in deze groep 
nog plaats voor enkele vrouwen. Om 
degenen die niet aan de groepen mee-
doen te informeren, zou het goed zijn als 
de diskussies uitmonden in recensies in 
de „Humanist". Bij de Utrechtse groep 
is dat nadrukkelijk één van de bedoe-
lingen. 
Aanmelding voor beide type groepen 
vóór 10 mei bij Margreet de Leeuw, 
(030-318145), of Gon Veltkamp 
(03418-53737), met opgave van voorkeur 
van soort groep, thema(s), eventueel 
titels van boeken of artikelen, dagen/ 
dagdelen waarop men niet kan. 

GEMEENSCHAPSNIEUWS 

Kengreskamp 
Zo tegen het einde van de maand mei 
kan het al behoorlijk mooi weer zijn. 
Vandaar dat een aantal HV-leden het 
plan heeft opgevat om tijdens het week-
end waarin het HV-kongres plaatsvindt, 
gezamenlijk te kamperen in de direkte 
omgeving van Amersfoort. De organi-
satie is in handen van de humanisti-
sche jongeren, maar ook de oudere 
kongresgangers zijn van harte welkom. 
Opgeven via Hans Vertegaal, tel. 
030-318145. 

HV-jeugdkamp 
't Hiekerhoes 
„Samen werken/spelen/leven, dat is 
het thema van het humanistisch jeugd-
kamp voor jongens en meisjes van 12 
t/m 15 jaar, dat wordt gehouden van 
zaterdag 6 augustus t/m zaterdag 13 
augustus a.s. Het kamp vindt plaats in 
en om de goedkope doe-het-zelf jeugd-
herberg 't Hiekerhoes in Hooghalen, dat 
ligt tussen Assen en Beilen. 
Er is veel ruimte en tijd voor sportieve 
en kreatieve aktiviteiten, zoals volley-
bal, speurtocht, disco, toneel, tekenen 
en schilderen. Verder kunnen we fiet-
sen huren in Beilen en kampvuur stoken 
op het terrein. 
Omdat we onder andere zelf koken, kan 
de prijs laag gehouden worden: f 150,-
alles inbegrepen. Vraag een inschrijf-
formulier en verdere informatie aan bij: 
Humanistisch Verbond, Postbus 114, 
3500 AC Utrecht. Nadere inlichtingen 
over het kamp bij: Marc de la Rie, tel. 
05910 - 22648 if bij Jac van den Oort, tel. 
030 - 318145. 
Aanmelding vóór 15 juni door storting 
van f 150,- op giro 197930 van het Hum. 
Verbond te Utrecht, onder vermelding 
van: „HV-jeugdkamp 't Hiekerhoes'. 

Praatgroep 
Op 29 mei start het HV in Amsterdam 
een praatgroep voor familieleden van 
mensen die in een psychiatrische kli-
niek zijn opgenomen. Het is vooral de 
bedoeling om te praten en na te denken 
over vragen en moeilijkheden die de 
deelnemers hebben doordat kind, ou-
der, partner, broer, zuster of nabije 
vriend is opgenomen in een psychiatri-
sche inrichting. Vaak blijkt immers dat 
familieleden van psychiatrische ver-
pleegden nogal veel onbegrip tegen-
komen in hun omgeving. Ook ervaren 
zij dikwijls een gevoel van machteloos-
heid. Bovendien blijkt dat het steeds 
maar weer klaarstaan voor de „patiënt" 
zwaar drukt op het eigen leven van het 
betreffende familielid. Misschien kan 
het praten over deze zaken met mensen 
die in dezelfde situatie verkeren helpen 
om die problemen beter aan te kunnen. 
De praatgroep zal tien keer onder des- 
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