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Is uw beste vriend ook uw dierbaarste kameraad? Is uw vroegere boe-
zemvriendin nog steeds uw innigste hartsvriendin? En is uw levenspart-
ner ook uw vriend(in)? Of ziet u maar niks in vriendschappen en houdt u 
het op familie, kennissen en kollega's? Wat maakt iemand eigenlijk tot 
een vriend(in) en wat is een ideale vriend(in)? 
U ziet, zomaar een paar vragen over vriendschap, het onderwerp van 
de speciale kerst Humanist. Daarin een keur van facetten over 
vriendschap. Zoals een speciaal Humanist-interview met de Ameri-
kaanse schrijfster Lilian Rubin. Onlangs publiceerde zij het boek 
„Vriendschap". Ook een interview met de gezinssociologe en "rela-
tiedeskundige" Iteke Weeda. We zijn verder op een meidenweekend 
waarop over vriendschap wordt gepraat, bekijken hoe mannen onder 
elkaar zijn en laten een klas op de lagere school aan het woord. 
Theodor Holman zal een boekje open doen over de vrienden onder zijn 
kennissen, en wat dacht u van een verhaal over 50 jaar trouwe 
vriendschap, van vijand tot vriend, beroemde vriendschappen en een 
onthullende vriendschapshoroskoop! 
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Wat we dan nog bijna vergeten, zijn de inzendingen van lezers van de 
Humanist. Van u dus. Schrijf ons over uw mooiste vriendschap, over de 
vreugde, het verdriet. Genoeg vragen voor een boeiend antwoord. 
Stuur het ons toe en wij kijken of we een plekje voor u kunnen inruimen in 
het grote vriendschapsnummer van de Humanist. Houdt u het wel kort 
graag. Vrienden van de Humanist, laat u horen! 
Sturen Mein Pedaktie Humanist, Postbus TI 14, 3580 ,.v CC Utwecht, 
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FORMATIEMARKT OVER 
DERDE WERELD DOOR VEE 
MENSEN BEZOCHT 
De verkoop van Mexicaanse levensbomen wil niet erg vlotten maar dat 
wordt ook niet verwacht. Wil van de Veer, één van de vijf aktieve leden van 
het HIVOS-komitee Utrecht staat „voor de gezelligheid", en „ter opluiste-
ring van het gebeuren" achter haar stand met ABAL-restanten. De matige 
verkoop is ingekalkuleerd. „Hier komen allemaal aktievelingen, die heb-
ben alles al hè", klinkt het opgewekt. 
Het is zaterdagochtend 12 oktober. De grote zaal in het Erasmushuis in 
Utrecht stroomt vol. Centraal op deze landelijke dag staat het thema Derde 
Wereld. „Goed dat de vier H's dit ondernemen" zegt een oudere heer naast 
mij. Het is gesneden koek voor een ingewijde, maar even wennen voor de 
leek. De vier H's staan voor het Humanistisch Verbond, Humanitas, het 
HIVOS (het Humanistisch Instituut voor Ontwikkelingssamenwerking, en 
het HOM (het Humanistisch Overleg-Mensenrechten). Aan informatie ont-
breekt het in ieder geval niet. In de grote zaal staan talloze stands volge-
pakt met folders, jaarverslagen en diskussienota's. En verder is er nog de 
India-textiel expositie. En er worden diaseries en videofilms vertoond. 

„Voor sommigen zal dit een eerste ken-
nismaking zijn, voor anderen een ver-
dieping van de kennis die ze al heb-
ben", meldt het programmaboekje. Dat 
rendement en efficiëntie niet geschuwd 
worden, blijkt ook uit de programma-
samenstelling. De dag zit van tien tot 
vier propvol, en is opgedeeld in korte 
plenaire inleidingen van 30 minuten en 
aansluitende „workshops" waarin 
nieuwsgierigen of enthousiastelingen 
nog 30 minuten verder kunnen diskus-
sieren. 

Verkoop produkten en beleid 
Het begrip „Verkoop" keert op de dag 
meerdere malen terug. Verkoop van 
Derde Wereldprodukten, maar ook van 
ontwikkelingsbeleid. Hoe tegengesteld 
de opvattingen kunnen liggen, wordt al 
vroeg duidelijk in een treffen tussen 
Willem Hooglugt van de S.O.S.-We- 

reldhandel en Willem Gussekloo, mar-
ketingadviseur. Hooglugt: „Wij kiezen 
voor de verkoop van bananen van een 
klein land als Nicaragua, en daarmee 
tégen de regering van het machtigste 
land ter wereld. We gebruiken bij de 
verkoop van onze produkten moderne 
marketingtechnieken en publiciteits-
strategieën, werken met kleurenfolders 
en postorderverkoop. Want we willen 
veel verkopen en veel mensen berei-
ken. Immers veel mensen betekent veel 
politieke macht. Maar, een organisatie 
voor ontwikkelingssamenwerking mag 
nooit haar boodschap verloochenen en 
toevlucht nemen tot snelle verkoop-
technieken enkel en alleen om de han-
del vlug kwijt te raken. Hoewel ik zeker 
weet dat sommige technieken zouden 
scoren, vind ik dat een belediging voor 
de mensen in de Derde Wereld." 
Opponent Gussekloo ziet het geheel an-
ders: „Wat we uit elkaar moeten houden 

is het willen veranderen van het den-
ken van de mensen over de Derde We-
reld en de verkoop van produkten. Kijk 
dit pak koffie uit Tanzania kan dus niet. 
De kleur en de vorm deugt niet, en met 
zo'n tekst", „dat het socialisme iedereen 
gelijke kansen wil geven" „jaag je twee-
derde van de Nederlandse huisvrou-
wen hun keukenkastjes op. Marketing 
is in de eerste plaats kijken wat de men-
sen willen en vinden. Veel van wat uit 
de Derde Wereld komt is rotzooi." 
„Hij heeft gelijk", verzucht Ingrid Ripha-
gen. Ze werk in de ABAl-winkel in Am-
sterdam. („Nee, niet de winkels gingen 
in '84 failliet, maar de leveranciers"). 
Het vormprobleem van Gussekloo 
wordt herkend. De winkel zou er nog 
beter uit moeten zien, dan heb je een 
grotere uistraling. „Er moeten mooie 
spullen liggen en dat vormt ook een pro-
bleem. Want de échte kwaliteit uit, zeg 
maar India, ligt al bij de Bijenkorf." AB-
AL draait redelijk omdat er geen sala-
rissen worden uitbetaald. En ook de 
koffieverkoop gaat goed ondanks de 
prijs en het uiterlijk van de pakken. „Bij 
ons komen de echt bevlogenen hè, die 
letten daar niet zo op", verklaart Ingrid 
Riphagen. 

Nicaragua 
Boven in de kleine zaal wordt de film 
„De rivieren van melk en honing" ge-
draaid. Een dokumentaire over de plat-
telandsontwikkeling in het huidige Ni-
caragua. Een ontwikkeling die uiter-
aard nauw samenhangt met de poli-
tieke dreiging van buitenaf. 
Het is een UNAG-film. De UNAG is een 
organisatie van kleine en middelgrote 
Zie verder pag 13 
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PVDA-TWEEDE KAMERLID 
KLAAS DE VRIES: HET if'\gC''' 	 _1\.\  	 

HARDE VERKIEZINGEN Wd[ Lj  

DRAMAT1SCNJ TSLAG. 
DE KRUISRAKETTEN ZIJN 7ZET, 
Een humanist in de Tweede Kamer, 
Defensiespecialist. Een belangrijke 
funktie in deze tijd van kruisraket-
ten en wapenwedloop. Klaas de 
Vries weet er alles van. Hij zit er al 
vanaf het begin van de diskussie 
over de raketten. Toch geen grijze 
wijze. Veertig jaar. Het beste bewijs 
dat jonge, ambitieuze politici niet 
alleen in de VVD zitten. Dat een ou-
de partij als de PvdA zijn veelbelo-
vende jongeren nog best een kans 
geeft. 
Rechten in Utrecht, gemeente-
raadslid in Delft. Ambtenaar op jus-
titie, docent staatsrecht in Rotter-
dam. En dan, tot zijn eigen verba-
zing, in 1973 kamerlid. Een snelle 
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karrière, voor een hardwerkend 
man. Zestig tot zeventig uur per 
week. In het kader van de arbeids-
tijdverkorting, zullen we maar zeg-
gen. Hij wordt er zelf ook wel eens 
moe van. 
Aan de vooravond van het defini-
tieve rakettenbesluit stap ik op de 
trein naar Den Haag. En raak toch 
weer onder de indruk van de 
schoonheid van het Binnenhof. De 
Vries wacht me op. Gaat me voor 
door een doolhof van gangen en 
trappenhuizen. Het wordt de „Don-
ker kamer". Wanden bekleed met 
prachtig oudroze linnen. Grote 
spiegels en foto's van ex-PvdA-ka-
merleden aan de muur. Een paar  

beleefde verkennende woorden. 
Koffie en thee. En het begin van een 
lang gesprek. Uiteraard vooral over 
de komende kruisraketten. 

„Er wordt niet naar mensen geluisterd. 
Daar kunnen ze slecht tegen. Het is op 
z'n zachtst gezegd raar: Een meerder-
heid van de bevolking is ergens abso-
luut tegen en toch wordt doorgedreven 
wat een minderheid wil. Dat maakt de 
draagkracht van zo'n besluit wel heel 
klein. Mensen kunnen dat niet meer 
plaatsen in hun opvatting over demo-
kratie. Het maakt ze kwaad dat er geen 
rekening met ze wordt gehouden. En ik 
ben bang dat dat hele ernstige gevol-
gen zal hebben. Vooral omdat daardoor 



de legitimatie van de politiek verder 
wordt aangetast. 
Ik betoog al een tijdje dat er ook grond-
wettelijke problemen zijn met betrek-
king tot de plaatsing van kruisraketten. 
Het is een juridische affaire. En heeft te 
maken met de afwezigheid van veto-
recht en de kwestie van een benodigde 
tweederde meerderheid. Als wij gelijk 
hebben zou dat betekenen dat het kabi-
net ook in konflikt komt met de grond-
wet. En daarmee wankelt het hele 
staatsbestel. Het maakt de woede er 
niet minder om." 

Anders stemmen 
„Nou hoop ik maar dat dat zich vertaalt 
in politieke keuzes. Met iets als burger-
lijke ongehoorzaamheid kom je volgens 
mij niks verder. Mensen moeten ge-
woon anders stemmen. Tégen dit rege-
ringsbeleid. Ik begrijp eigenlijk niet 
hoe iemand die tegen de plaatsing is 
nog steeds op het CDA kan stemmen. 
maar het gebeurt. Ach ja, zij luisteren 
naar hun leiders. Ik vind dat nogal ge-
vaarlijk." 

Jij zegt: stem anders. Maar kun je dat 
nog wel van mensen vragen? Kun je nog 
wel van ze vragen te geloven in een 
demokratie die niet luistert en haar 
kiezers na gedane arbeid weer voor vier 
jaar terug naar huis stuurt? 
„Ik vraag niet om vertrouwen in de par-
lementaire demokratie. Dat zou een 
beetje mythische benadering zijn. Het 
is precies andersom: de parlementaire 
demokratie moet steeds weer het ver-
trouwen van de mensen winnen. 
Je moet niet zo overheidsgericht den-
ken, zo van: „de heren in Den Haag 
staan boven ons." Wat dacht je van: 
„wij sturen die mensen naar Den Haag 
die wij daar willen hebben"? Het is niet 
de parlementaire demokratie die vecht 
tegen de burgers. De burgers moeten 
vaststellen hoe de parlementaire demo-
kratie moet funktioneren. Dus als men 
vindt dat het nu niet goed gaat, moet 
men andere mensen kiezen. Je kunt het 
produkt alleen veranderen als je zorgt 
dat er andere bakkers komen." 

-Is dat nou wel zo? Gelooft de kiezer dat 
nog wel? Hij heeft de laatste jaren ge-
zien wat de heren ervan brouwen. Moet 
hij dan nu nog geloven dat er met ande-
re bakkers beter brood komt? Met de 
PvdA gaat alles anders en komen er 
geen kruisraketten? 
„Alles anders is een beetje overdreven. 
Maar ik weet zeker dat als de verkiezin-
gen er toe leiden dat de PvdA gaat rege-
ren, de kruisraketten er niet komen." 

Ook daar ben ik als burger cynisch 
over. Ik heb de afgelopen tijd nogal wat 
prominente PvdA-leden iets anders ho-
ren zeggen. Ter Beek, Dales. Zij vonden 
die raketten eigenlijk niet zo'n pro-
bleem. 
Je moet één ding goed begrijpen. Wij 
willen binnen de PvdA niemand ver-
bieden om na te denken. Als niemand 
meer een afwijkende mening zou laten 
horen, zou ik dat gaan doen. Een partij 
heeft dat nodig. 
Verder is de PvdA niet alleen op de we-
reld om kruisraketten tegen te houden. 

Er zijn nog een paar andere problemen 
waar we ook mee bezig zijn. De werk-
loosheid bijvoorbeeld. Daarom moeten 
we zien te bereiken dat we in de rege-
ring komen." 

- Dat klinkt naar wisselgeld 
„Nee hoor. Er zijn alleen mensen in de 
partij die zich dagelijks bezighouden 
met de gevolgen van het ekonomisch 
beleid. Zij zeggen: is het wel verstandig 
om onder alle omstandigheden uit te 
sluiten dat de PvdA gaat regeren als het 
met die raketten foutloopt? In de rege-
ring kunnen we in ieder geval wat te-
gen de werkloosheid doen, de uithol-
ling van de sociale zekerheid tegen-
houden. 
Dat is een dilemma. Men verwacht van 
ons dat we op sociaal-ekonomisch ge-
bied zaken zullen veranderen. Er over 
nadenken wat het zwaarste telt, vind ik 
volstrekt begrijpelijk." 

Dus het gaat tussen regeren en een 
principe? 
„Ja, ja, zo zou je het kunnen zeggen. 
Maar... (twijfelt) ... de zaak van de 
kruisraketten is niet zozeer een zaak 
van principe. Het is een politieke keuze. 
Zoals ook andere punten uit ons partij-
program politieke keuzes zijn. Daarom 
hopen wij dat de kiezer die het met deze 
keuze eens is op ons stemt. Want de 
enige manier onr de kruisraketten tegen 
te houden is met de PvdA in de rege-
ring. Als we zo sterk uit de verkiezingen 
te voorschijn komen dat een koalitie 
met de PvdA voor het CDA onontkoom-
baar is, komt dat dilemma tussen rege-
ren en kruisraketten niet aan de orde. 
Het moet allebei. Alleen met de PvdA 
komen die raketten er niet." 

Geen marginaal kabinet 

- Je zei net dat de PvdA ook nog andere 
belangrijke dingen te doen heeft. Dat 
regeren daarom meket. Maar zowel CDA 
als VVD beweren niet met de PvdA in 
een kabinet te willen als de partij aan 
zijn rakettenstandpunt vasthoudt. 
„Ach, er wordt wel eens meer beweerd. 
De kiezer kan ervoor zorgen dat het CDA 
wel met de PvdA moet. Het worden hele 
harde verkiezingen. Met een kans op 
dramatische uitslagen. En ik denk dat 
de kruisraketten inzet zullen zijn. Ik zie 
je sputteren, maar heus: verkiezingen 
beslissen over wat er gebeurt." 

En als het CDA toch bij z'n standpunt 
blijft? Een links kabinet? 

„Nee. Ik vind dat in een demokratie zo-
veel mogelijk mensen het idee moeten 
hebben dat hun mensen het land bestu-
ren. Daarom is een marginaal kabinet 
niet goed. Het moet breder. Anders krijg 
je op dat moment net zo'n heilloze pola-
risatie als je nu hebt." 

Een uur is voorbij. Ik draai mijn cas-
settebandje om. De Vries gaat op 
zoek naar de verlate fotograaf. Die 
blijkt al drie kwartier in de hal te 
zitten. Het kamerlid krijgt van de 
portier te horen dat dat zijn schuld 
is. Had hij zijn pieper maar bij zich 
moeten hebben. 
We zetten ons weer aan tafel. En 
gaan door. 

Toch blijf ik met de vraag zitten of de 
burgers dat stemmen wel als een oplos-
sing zien. Of ze niet al te cynisch en 

wantrouwend zijn gemaakt. Ik hoor 
overal om me heen: „ik doe het zelf wel, 
van Den Haag heb ik niks meer te ver-
wachten. Die zitten alleen hun eigen 
zakken te vullen." Neem RSV als voor-
beeld. En het zijn niet de kleinsten die 
met de vuist op tafel slaan. Vooral op 
het gebied van de sociale zekerhpid zijn 
mensen aan het eind van hun latijn. 
„Daar heb je gelijk in. Er is momenteel 
ook heel keurig protest. Van puur res-
pektabel CDA-establishment. Veld-
kamp, de Gaay-Fortman. Dan denk je 
toch niet aan Onkruit of de Voedings- 
bond FNV. Maar dat is de konsekwentie 
van de keuze van het CDA. Dat is een 
heel rechtse partij aan het worden die 
nauwelijks kritiek meer toestaat. Ik wil 
geen diskussie, ik wil applaus, zei Buk-
man. Zo zit dat daar." 

Dat ziet de burger. En hij denkt: als ze al 
niet naar prominenten luisteren, is het 
dan niet een beetje naief om te denken 
dat ze hun oren wel voor mij open zullen 
zetten? Hij heeft alle legale en keurige 
manieren van beïnvloeding al gepro-
beerd. Brieven geschreven, gedemon-
streerd, gelobbied, goed gestemd. 
Niets heeft geholpen. Kortom, de burger 
is het zat. 
„Ja, dat is de konsekwentie van de arro-
gantie van de macht. Het is toch ook wel 
lef hebben om zes jaar lang de bevol-
king te trotseren. Het is de mentaliteit 
van: met het gepeupel buiten hebben 
wij niks te maken. Dat moet de Neder-
landse bevolking zich dan ook niet la-
ten zeggen. Ze moeten, nogmaals, zor-
gen dat er andere mensen komen. dat is 

DE PVDA IS NIET ALLEEN OP DE WERELD OM 
KRUISRAKETTEN TEGEN TE HOUDEN. ER  
ZIJN NOG EEN PAAR PROBLEMEN WAAR 
WE OOK MEE BEZIG ZIJN. DAAROM MOE- 
TEN WE ZIEN TE BEREIKEN DAT WE IN DE 
REGERING KOMEN 
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de enige strukturele aanpak. Het zal 
niet komen van wanhopige akties als 
het weigeren van defensiebelasting. 
Het wisselen van de politieke macht, 
daar gaat het om." 

Je partijgenoot Piet de Visser zegt dat 
een methode als burgerlijke ongehoor-
zaamheid een laatste middel is om de 
demokratische rechtsstaat beter te la-
ten funktioneren. Gan-dhi had het 
standpunt dat burgerlijke ongehoor-
zaamheid het onvervreemdbare recht 
van de mens is. Dat hij anders stopt 
mens te zijn. 
„Daar geloof ik in de Nederlandse ver-
houdingen dus niks van. Politiek is 
machtsgevoelig. Daarom moet je zor-
gen dat je een macht wordt. Zodat ze 
wel naar je méeten luisteren. Ik vind 
ook dat je moet blijven praten. Argu-
menten moet blijven aandragen. Bur-
gerlijke ongehoorzaamheid is voorbij 
het argument. Het is een wanhoops-
daad en daar kan de politiek gemakke-
lijk omheen. Ik ben zelfs bang dat aller-
lei burgerlijke ongehoorzaamheidsak-
ties de oplossing van de problemen al-
leen maar moeilijker maakt. Links 
krijgt dat op z'n bord geschoven en dat 
is voor veel mensen reden om niet op 
links te stemmen. 
Nee, de sleutel ligt in het stemhokje. 
Dat neemt niet weg dat we in Nederland 
een ouderwetse demokratie hebben. Ik 
heb nooit begrepen waarom mensen er 
genoegen mee nemen om eens in de 
vier jaar een stip te zetten. Je zou aller-
lei mogelijkheden kunnen bedenken 
om burgers meer inspraak in het beleid 
te geven. 
Ik vind het absurd dat mensen zich ak-
koord moeten verklaren met vierhon-
derd programmetpunten tegelijk. Nu 
moet dat omdat het door de partijende-
mokratie wordt voorgeschreven. Maar 
mensen zouden zich minstens over vijf, 
zes onderwerpen direkt moeten kunnen 
uitspreken. Euthanasie, abortus, gelij-
ke behandeling. Bij zulk soort zaken 
wordt de besluitvorming vertraagd 
door dit partijensysteem. Dan zeg ik: als 
partijen niet in staat zijn om een maat-
schappelijk gewenste oplossing te rea-
liseren, dan moeten de mensen zelf zich 
daar maar over uitspreken. Met alle 
zorgvuldigheid natuurlijk. 
Het wordt tijd dat partijen een beetje 
van hun exklusieve macht afstaan. We 
moeten van een partijen-demokratie 
naar een mensen-demokratie. Van 
Maarseveen pleitte vorige maand in de 
Humanist voor een totale demokratie, 
waar elk mens alle inspraak heeft. Dat 
kan natuurlijk niet, dat is niet te organi-
seren. Maar dat hoeft nog niet te bete-
kenen dat Den Haag dan maar gelijk 
een blanko volmacht heeft. Hier hangt 
af en toe de geur van: dan hadden ze 
toen maar niet zo stom moeten zijn om 
op ons te stemmen. Nu doen we waar 
we zelf zin in hebben. Dat vind ik echt 
bizar." 

De Vries gaat eens verzitten. Zijn 
evenbeeld in de spiegel achter hem 
doet mee. De jurist voelt zich aange-
sproken. Dit is zijn stek. Maar ik wil 
terug. Naar de mens in de demo-
kratie. 

We hebben het over het individu. Die 
koste wat kost wil voorkomen dat die 
kruisraketten er komen. Die zegt: met 
alleen stemmen ben ik er niet. Ik wil 
meer doen. Die mens voelt zich verant-
woordelijk. 
„Dan moet dat individu de straat op. 
Praten met anderen. Ze overtuigen van 
zijn gelijk. Hij moet brieven gaan schrij-
ven aan zijn volksvertegenwoordigers. 
Druk uitoefenen. Politieke druk. Dat is 
het enige dat werkt. En geloof me, daar 
heb je een dagtaak aan. 

Vriendelijke irritatie bij de politi-
kus. Wat zeurt de interviewster 
nou? Demokratie drijft op verkiezin-
gen, niet op aktie. Dat heeft hij nou 
al zo vaak gezegd. 

Kijk, je ziet het ook in de rest van Euro-
pa. De laatste tien jaar zijn gigantisch 
veel mensen zich bezig gaan houden 
met het vraagstuk van vrede en veilig-
heid. Dat was daarvoor ondenkbaar. 
Het is de winst van jaren praten, argu-
menteren, spreekbeurten houden, arti-
kelen schrijven. Er veranderen wel din-
gen. De SPD in Duitsland, die in 1979 
het dubbelbesluit uitlokte, is nu tégen 
kruisraketten. Dat komt door de druk 
van hun elektoraat. En trouwens, de 
neutronenbom is er toch ook niet ge-
komen? 
Een Amerikaanse president luistert niet 
naar een individu. Hij luistert zelfs niet 
naar één land. Maar om heel Europa 
kan hij niet heen. „Samen" is de enige 
mogelijkheid. Het is belangrijk om het 
denken van mensen te veranderen. De 

enige manier daarvoor is praten. En als 
we hier in Nederland al niet meer met 
elkaar kunnen praten, hoe moet dat dan 
met mensen en landen die veel verder 
van ons af staan? Daarom voel ik niks 
voor burgerlijke ongehoorzaamheid. 
Een strijd tegen nukleaire bewapening 
is geen strijd van het individu." 

Wanneer zeg je nou als politikus: het 
besluit is genomen, de raketten komen 
er. Niks meer aan te doen, we gaan over 
tot de orde van de dag? 
„Ik zie dat punt helemaal niet. Wat er 
ook wordt beslist over die kruisraket-
ten, zolang niet zeker is dat ze er niet 
komen, blijf ik doorgaan. Die diskussie 
is zo essentieel, daar blijf je mee bezig. 
Het houdt ook niet op bij deze wapens, 
het gaat over de hele wapenwedloop. 
Die moet stoppen. Je kunt je hoofd niet 
in de schoot leggen. Er moet een omme-
keer komen. Anders is er geen perspek-
tief. 
Van de Sowjet-Unie en de Verenigde 
Staten zal het in eerste aanleg niet ko-
Men. Die zijn nogal polariserend bezig. 
Daarom moeten wij ook een rol spelen. 
Het oude Europa. Dat alleen maar te 
verliezen heeft als er niet snel iets ge-
beurt. Daarom mag je ook niet wanho-
pig worden." 
En als de kruisraketten er toch komen? 
Dan moeten we de krachten bundelen 
om ze weer weg te krijgen. Egon Bahr in 
Duitsland, heeft eens gezegd dat deze 
wapens alleen geplaatst mogen wor-
den in landen die ze echt willen heb-
ben. Als een land wordt gedwongen, is 
dat nukleair imperialisme." 

Ingeborg van Teeseling 

HET WISSELEN VAN DE POLITIEKE 
MACHT, DAAR GAAT HET OM 
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Rob Tielman als hollende humanist 

1. 
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In Kwartslag van 11 november een do-
kumentaire van de Engelse maatschap-
pij TVS over een snelgroeiende vorm 
van dienstverlening in de Verenigde 
Staten. 
Vrouwen die zelf niet in staat zijn een 
kind te krijgen kunnen daar via bemid-
delingsbureaus een beroep doen op de 
diensten van een „draagmoeder". Zij 
moeten daar wel goed voor betalen: de 
honoraria van alle betrokkenen zoals 
bemiddelaar, arts, advokaat en draag-
moeder belopen al gauw enkele 
tienduizenden dollars. Een liefhebberij 
voor rijken, noemt een gelukkige vader 
het dan ook onomwonden. 
„Het wordt een industrie, absoluut", 
verklaart een advokaat die er zijn brood 
mee verdient aanstaande ouders te vrij-
waren voor allerlei juridische kompli-
katies. Wanneer een draagmoeder bij-
voorbeeld het kind toch niet wil af-
staan, zal hij haar wegens kidnapping 
voor de rechter dagen. 
Een ander obstakel kan het geloof vor-
men. De bijbel is nogal strikt over seks 

„Als mijn motivatie wat inzakt, kijk ik 
even naar de Evangelische Omroep. 
Dan sta ik direkt weer op scherp." Mis-
schien dicht u deze uitspraak toe aan 
een Gert Timmermans of een Josef 
Luns. Bisschop Gijsen dan misschien? 
Weer fout. De woorden kwamen uit de 
mond van ons aller algemeen voorzitter 
Rob Tielman. In het Algemeen Dagblad 
van 4 oktober werd hij geïnterviewd in 
het kader van een serie over bevlogen 
Nederlanders en hun drijfveren. Rob 
Tielman wordt er geïntroduceerd als 
„de hollende humanist". Dit vanwege 
zijn enorme hoge werktempo en lange 
werkdagen. Want voorzitter van het 
Verbond is Rob Tielman (sinds acht 
jaar) geheel in zijn vrije tijd. Zijn echte 
werk is als socioloog aan de universi-
teit. Daarnaast is hij als voorzitter fullti-
me vrijwilliger bij het Verbond. Veel 
privé-leven blijft er dan ook niet echt 
over. Voor Rob Tielman is dat geen pro-
bleem. Verder leren we uit het inter-
view dat het drukke leven hem dwingt 
om zeer efficiënt met zijn tijd om te 
gaan. Dus: zo weinig mogelijk vergade-
ren (eventueel kombineren met avond-
maaltijd!) en veel delegeren. 
Rob Tielman bekent in het interview dat 
hij zelf ook wel eens verbaasd staat 
over zijn eigen werklust en -tempo: „Ik 

~ik 	  

Abonnement op Humanist 
blijft slechts f 25,— kosten 
Zo'n beetje alles wordt elk jaar weer 
duurder. En zeker abonneegelden van 
dag-, week- en andere bladen. Echter, 
niet van de Humanist. Sinds jaar en dag 
kost een abonnement op de Humanist 
slechts f 25,-. En als het aan ons ligt 
blijft dat ook zo. 

en kinderen krijgen. Maar ook hier 
maakt wanhoop inventief. Een katho-
lieke moeder van een „surrogate child" 
heeft het nog eens goed bestudeerd. Zij 
komt tot de konklusie, dat God zelf al 
gebruik maakte van Maria als draag-
moeder voor zijn zoon. (Nederlandse be-
werking: Eveline van Dijck) 

Kwartslag. elke maandag van 19.12 tot 
19.27 uur op Nederland 2 

heb op de een of andere manier een 
onbeperkte energie. In New York zie je 
alleen maar mensen zoals ik. Daar holt 
iedereen. Dat rennen alleen vind ik niet 
interessant. Ik moet ook kunnen naden-
ken. Als iedereen zou zijn zoals ik zou-
den we een overbelaste samenleving 
krijgen. Er is een motor nodig en een 
rem. Ik probeer die motor te zijn." 
Is hij een workaholic? Ja en nee. Rob 
Tielman: Ik pas best in het plaatje van 
een workaholic, maar ben niet aan het 
werk verslaafd." En: „Hoewel ik enorm 
gemotiveerd ben, kan ik er ook pardoes 
een punt achter zetten." We zijn dus ge-
waarschuwd. (HvH) 

HV op radio 5 
298m 1008 Khz 
Het Voordeel van de Twijfel is vanaf 2 
december te horen elke maandag van 
12 tot 1 uur op Hilversum 5. Oftewel in 
het nieuwe jargon: Radio 5. Het zal even 
wennen zijn. Ook voor de redaktie, die 
in een periode van drie jaar op Hilver-
sum 2 een eigen publiek heeft opge-
bouwd en nu van voren af aan kan be-
ginnen. 
De luisteraar zal om te beginnen de 
nieuwe zender op zijn ontvanger moe-
ten vinden. Welnu, we zijn te horen op 
de middengolf 298 meter, 1008 Khz. 
Luisteraars die zijn aangesloten op een 
kabelnet zullen Radio 5 ook (zij het mis-
schien niet direkt) op de FM-band kun-
nen ontvangen. Op welk kanaal de uit-
zendingen zullen worden doorgegeven 
valt hier niet te zeggen. Dat verschilt 
per regio, en de kabelexploitant zal u 
daarover zelf uitsluitend moeten geven. 
Onze RTV-dienst zal ook naar vermogen 
uw vragen beantwoorden: tel. 030-
318145, toestel 40. 

IHEU wijzigt titel 
Ombudsman 
De IHEU heeft onlangs de aanduiding 
van het projekt International Humanist 
Ombudsman gewijzigd in IHEU Com-
missioner for human rights. Dit was no-
dig omdat de titel ombudsman in veel 
landen een overheidsfunktie aanduidt. 
Het leidde tot verwarring en vandaar 
deze naamswijziging. Zoals bekend be-
kleedt de heer Samkalden deze funktie. 
Overigens houdt de werkgroep die hem 
terzijde staat de naam Ombudsteam. 
Enige verwarring blijft zo mogelijk. 

Baarmoeders te huur 



PRAKTISCH BOEK OVER HOE 
TE REAGEREN OP 
D1SKRIMINATIE 
Deze maand verschijnt bij de uitgeverij De Toorts 
„Diskriminatie, hoe reageer je er op?" 
De auteur is Hans Kaldenbach. Als onderwijskundige geeft hij 
onder andere kursussen over vooroordelen en diskriminatie. 
Hij is ook bestuurslid van de stichting Humanistisch Vor-
mingsonderwijs. 
Het boekje zal in de hvo-lessen worden gebruikt. En het lijkt 
ook heel geschikt om te behandelen bij aktiviteiten in de 
gemeenschappen. De bekende pedagoge Lea Dasberg 
schreef voor het boek een voorwoord. 
Op verzoek van de redaktie van de Humanist geeft de schrijver 
van het boekje een voorbespreking. Hij doet dit door enkele 
gedachten uit het boek weer te geven. 

aliCH 
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In het boekje „Diskriminatie, hoe rea-
geer je er op?" komen de volgende the-
ma's aan bod. 
1. Hoe kan je het best reagererrop voor-
oordelen en diskriminatie van an-
deren? 
2. Hoe kan je je eigen vooroordelen af-
bouwen? 
3. Waardoor worden veel mensen 
krampachtig in inter-etnische kon-
takten? 
4. Moet je respekt hebben voor ander-
mans kultuur? 
5. Misverstanden ten aanzien van „dis-
kriminatie". 
6. Hoe kan opvoeding een fascistische 
samenleving tegengaan? 
Aan enkele van bovenstaande thema's 
zal ik hieronder aandacht besteden. 

Reageren op vooroordelen 
van anderen 
In het boek worden een twintigtal sug-
gesties uitgewerkt. Hieronder volgen er 
vijf: 
1. In bijna alle gevallen is het mijns 
inziens noodzakelijk clát je reageert. 
Want als je niet reageert betekent dat in 
de ogen van anderen dat je het waar-
schijnlijk met de opmerking eens bent. 
Voor mensen die niet zo slagvaardig 
zijn is het beter om even met reageren te 
wachten. Die zijn dan beter voorbereid. 
2. Probeer een vechterig welles-nietes 
gesprek te vermijden. Als je iemand 
aanspreekt op een diskriminerende op-
merking ontstaat er al gauw een ruzie-
achtig gesprek. Op die manier stijf je de 
ander in zijn/haar standpunt. Het lucht 
je misschien wel op dat je iets gezegd 
hebt, maar het verandert het denken 
van de ander niet. Je kunt zo'n vechtge-
sprek vaak vermijden door niet de na-
druk te leggen op het tègen de ander  

ingaan, maar door vooral je eigen 
ideeën te benadrukken. Bijv. „Ik heb an-
dere ervaringen..."" en dan vertel je je 
eigen verhaal. 
3. Zorg dat je tegeninformatie paraat 
hebt. Het is bijvoorbeeld goed als je met 
simpele cijfers kan aantonen dat de 
werkeloosheid niets met de „buitenlan-
ders" te maken heeft (100.000 van de 
750.000 werkzoekenden). Het is ook 
goed om paraat te hebben dat er juist in 
de provincies met de hoogste werke-
loosheid weinig buitenlanders wonen. 
4. Je kunt een beschuldiging vaak zoda-
nig „vertalen" dat je het racisme eruit 
haalt. Een voorbeeld. Iemand zegt: „Bij 
mij in de straat woont een Turk en die 
heeft W.W. Maar hij heeft wèl een bij-
baantje en zijn vrouw werkt ook nog. 
Nou, als dat zo doorgaat mogen ze van 
mij die buitenlanders wegsturen." 
In dit voorbeeld krijgen „de buitenlan-
ders" de schuld. Je „vertaalt" de situatie 
door er nadruk op te leggen dat het hier 
in wezen gaat om misbruik. Geef aan 
dat je (als dat zo is) groot bezwaar hebt 
tegen misbruik van voorzieningen, zo-
wel van Nederlanders als van buiten-
landers. En dat zo'n voorbeeld dus geen 
reden is om een bepaalde bevolkings-
groep te beschuldigen. 

Aan de hand van een tiental voorbeel-
den wordt deze „anti-racistische verta-
ling" in het boek uitgewerkt. 
5. Ik denk dat het goed is om te beseffen 
dat mensen die diskrimineren zichzelf 
vaak achtergesteld voelen. Zonder hun 
diskriminatie goed te keuren, is het wel 
nodig dat deze achterstelling serieus 
wordt genomen. Als zij bovendien we-
ten dat jij ook aandacht hebt voor hUn 
noden, dan zullen ze meer bereid zijn 
om naar jou te luisteren als het om dis-
kriminatie tegen anderen gaat. 

Je vooroordelen afbouwen 
Ik heb in kursussen gemerkt dat vrijwel 
iedereen last heeft van eigen vooroor- 
delen. Juist mensen die beter op ander- 
mans vooroordelen willen reageren, 
ontdekken dat die van henzelf op een 
storende manier in de weg zitten. Er zijn 
daardoor veel redenen om te proberen 
de eigen vooroordelen af te bouwen. 
Gelukkig is dat mogelijk. Wat aange-
leerd is kan in het algemeen - en met 
moeite - weer worden afgeleerd. 
Juist goedwillende mensen gaan in het 
algemeen heel onverstandig om met 
hun eigen vooroordelen: ze ontkennen 
ze, drukken ze weg want ze willen er 
niet mee gekonfronteerd worden. Het 
gevolg is dat diezelfde vooroordelen op 
een indirekte manier, sluipend, toch 
hun invloed blijven houden. 
Ik bepleit het bewustworden van eigen 
vooroordelen en afkeer-gevoelens. Niet 
om er trots op te zijn, maar als eerste 
fase in de afbouw ervan. Lezers die dit 
willen, kunnen voor zichzelf de volgen-
de zinnen aanvullen. Graag snel en in-
tuïtief invullen :,,Ik vind Turken ..." of: 
bij „Marokkanen" voel ik ... of „Blanken 
vind ik ... In het boek noem ik ook ande-
re manieren om die onbewuste, vage 
beelden te leren kennen. 
Ik heb een methode ontwikkeld om 
vooroordelen stapsgewijs af te bouwen. 
Ik noem hier alleen de beginstappen. 

a. Schrijf de vooroordelen op. Dat 
maakt het wegdringen ervan in de toe-
komst minder waarschijnlijk. Als je het 
vooroordeel kent kan je je bovendien in 
een konkrete situatie afvragen of het 
wellicht je oordeel beinvloedt. 
b. Meestal worden vooroordelen in "ze 
zijn..." taal geformuleerd. Bijv. „Suri-
namers zijn agressief". Vertaal dat in 
ik-vind-taal. Bijv.: „Ik vind dat Surina-
mers agressief zijn." Deze ogenschijn-
lijk kleine verandering heeft vergaande 
konsekwenties als je jezelf dwingt om 
het zo te blijven formuleren. Door de ik-
taal heb je meer de neiging om je af te 
vragen of de opvatting wáár is. Je hebt 
meer de neiging om rekenschap af te 
leggen van je standpunt. 
c. Ga na welke emotionele komponent 
in het vooroordeel zit. Formuleer dat in 
ik-voel-taal. Bijv: „Ik ben bang voor Su-
rinamers". 
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Wie een ander beschuldigt... wijst met drie vingers naar zichzelf 

(advertentie) 

lirr HENRIETTE  
RotAND Illotsr Huis 

TE AMSTERDAM.  

Het Henriëtte Roland Holst huis is een woon- en leef centrum voor ouderen, aangeslo-
ten bij de Humanistische Stichting voor Huisvesting van bejaarden, gelegen aan het 
Kortvoort in het zuidoostelijke deel van Amsterdam. 
Rond het gebouw bevindt zich een fraaie tuin met terrassen, wandelpaden, banken en 
waterpartijen. Er is een goede metroverbinding evenals een prima busverbinding met 
de rest van Amsterdam, het Gooi en de Vechtstreek. 
Op loopafstand bevinden zich de winkelcentra Kraaiennest en Ganzenhoef. 
Voor het personeel is er een personeelsrestaurant en er zijn regelingen die de betrok-
kenheid met het werk aanmoedigen, zoals werkoverleg en een prima studiekostenver-
goeding. 
In dit unieke centrum - bestaande uit een verzorgingstehuis voor 334 bewoners als-
mede 170 aanleunwoningen voor aangepast zelfstandig wonen - roepen wij kandida-
ten op voor de funktie van: 

GEESTELIJK RAADSMAN/VROUW 

(voor 16 uur per week) 

De werkzaamheden zullen bestaan uit het bieden van geestelijke steun aan individu-
ele bewoners, maar ook uit het organiseren van gespreksgroepen en bezinningsbij-
eenkomsten voor bewoners en medewerkenden, terwijl van hem/haar een eigen bij-
drage verwacht wordt aan de optimalisering van het leefklimaat in ons huis. 
Gevraagd wordt een afgeronde studie aan het humanistisch opleidingsinstituut. 
Ervaring in het geestelijk raadswerk met ouderen wordt zeer op prijs gesteld. 
Honorering geschiedt conform de C.A.O.-bejaardentehuizen, terwijl de aanstelling 
geschiedt via de Humanistische Stichting Geestelijke Verzorging. 
Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen aan het bestuur van onze stichting onder 
vermelding van GV. 

Omdat deze stap moeilijk is, voeg ik 
nog enkele voorbeelden toen: 
„Ze horen hier niet" wordt bijvoorbeeld: 
„Ik voel me niet vertrouwd bij hen". 
„Ik vind ze minderwaardig" wordt bij-
voorbeeld: „Ik voel me boven hen ver-
heven". 
„Ik moet ze niet" wordt bijvoorbeeld: „Ik 
voel afkeer" of: „Ik voel angst". 
En „Ze zijn rijk" wordt bijvoorbeeld: „Ik 
ben jaloers". 
d. Daarna kan ten aanzien van de ratio-
nele bewering (zie b) een toetsing 
plaatsvinden: Hoe zijn de feiten t.a.v. 
agressiviteit? 
Wat de emoties (zie c) betreft is het on-
der andere van belang om na te gaan 
hoe dat gevoel is ontstaan' en waardoor 
het nu nog in stand blijft. 

Ik heb de ervaring dat deze methode 
mensen helpt om de eigen vooroordelen 
af te bouwen. 

Moet je respekt hebben voor 
andermans kultuur? 
Een situatie: Een Marokkaanse jongen 
(sinds 2 jaar uit het Rifgebied in Neder-
land) heeft verkering met een Neder-
lands meisje. Zij maakt na een tijdje de 
verkering uit. De jongen vindt dat ze dat 
niet (op die manier) doen mag, wordt 
woedend en slaat haar in elkaar. 
Veel mensen, vooral degenen die niet 
willen diskrimineren, raken door der-
gelijke situaties in een konflikt. Hun 
norm is dat ze respekt moeten hebben 
voor andersmans kultuur. Zodra van 
normen, waarden, gewoontes of gods-
dienst gezegd wordt dat het tot „de kul-
tuur" hoort, lijkt het alsof kritiek niet 
meer toegestaan is. 

waar leiden tot vooroordeel en diskri-
minatie, maar het is dat niet. Het leidt 
pas tot diskriminatie als iemand op 
grond van die eigen angst de konklusie 
trekt dat de emderen gevaarlijk of onbe-
trouwbaar zijn. 
2. Bij je eigen groep willen horen. 
Sommige mensen hebben er een sterke 
voorkeur voor om om te gaan met leden 
van hun „eigen" groep. Zij voelen zich 
daar meer thuis: kennen de grapjes, de 
taal, etc. In privé-situaties doet deze 
houding meestal niemand schade. 
In zakelijke situaties (sollicitaties/wo-
ningtoewijzing, etc.) mag deze voorkeur 
voor de eigen groep echter geen rol spe-
len. Daarom is het verstandig zo een 
voorkeur bij jezelf te onderkennen. 
Het is goed mogelijk om èn graag bij je 
eigen groep te horen èn geen diskrimi-
natie tegen anderen toe te staan. 
3. Verschillen tussen mensen(groepen) 
zien. 
Uit een afkeer van diskriminatie ont-
kennen sommige mensen het bestaan 
van verschillen tussen mensen-
groepen. 
Ik denk dat dit feitelijk onjuist is en dat 
het leidt tot krampachtig ontkennen 
van voor de hand liggende waarheden. 
Het waarnemen van verschillen wordt 
pas diskriminatie als die verschillen in 
het nadeel van mensen uit die andere 
groep worden geaccepteerd en gebruikt 
worden om ongunstige maatregelen te-
gen hen te rechtvaardigen. 
4. Zouden mensen hun verschillen min-
der moeten benadrukken. 
In de hoop dat er minder diskriminatie 
zal komen, verzuchten mensen wel 
eens: „Benadrukten ze (die anderen) 
maar niet zo sterk hun eigenheid" 
(aparte kleding, aparte feesten, bij el-
kaar gaan zitten, etc.). Ik heb dit her-
haaldelijk gehoord, juist van goedwil-
lende mensen. De uniforme samenle-
ving waarnaar dan impliciet wordt ver-
langd zou echter juist tot gevolg hebben 
dat mensen een deel van hun identiteit 
moeten opgeven om te vermijden ... dat 
diskriminatie ontstaat. 

Hans Kaldenbach 

„Diskriminatie, hoe reageer je er 
op?" door Hans Kaldenbach. Onge-
veer 136 pagina's, prijs f 29,50. 
ISBN 906020 495 6. Uitgeverij De 
Toorts, Haarlem. 

Deze opvatting is waarschijnlijk ver-
klaarbaar als reaktie op de bekrompen 
denkhouding waarbij altijd de eigen 
kultuur de enige norm is. In het boek 
vraag ik me af of het mogelijk is om 
kritisch te staan t.a.v. kultuurkenmer-
ken zonder daarbij in etnocentrische 
bekrompenheid te vervallen. Ik kom tot 
de konklusie dat dit in beperkte mate 
inderdaad mogelijk is en geef aan op 
welke wijze. 

Vier misverstanden rondom 
„diskriminatie" 
Juist mensen die diskriminatie willen 
tegengaan doen er goed aan om ver-
warringen rondom het begrip te ver-
mijden. 
1. Angst voor het onbekende hebben. 
De angst voor het onbekende kern welis- 
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VOORZITTER HUMANISTISC 
VREDESBERAAD HENK BOS 
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„Ik ben eigenlijk heel gedreven", vertrouwt hij me later toe. „Maar ik ben 
ook te vaak op m'n bek gegaan. Het leger is wat dat betreft een goede 
leerschool, je krijgt er eelt van op je ziel." 
Uiterlijk doet hij sterk denken aan een britse kolonel. 
Het type recht door zee, met een hart van goud. Een grote grijze snor met 
heuse draaipunten, iets opgeschoren boven de bovenlip. Donkere ogen en 
een ferme handdruk. Ondanks de nadrukkelijke uitnodiging om Henk en je 
te zeggen, vergis ik me regelmatig. Een britse kolonel blijft toch u. 
Henk Bos woont midden in de bossen van Putten. Aan een boom voor het 
houten huis wappert een vlag met het nieuwe nationale symbool: het 
Oplandvrouwtje dat demonstratief een kruisraket wegtrapt. Sinds kort is 
Henk Bos voorzitter van het Humanistisch Vredesberaad. Rémi van der 
Elzen voelde hem aan de tand over het bestaansrecht van een aparte 
humanistische variant van het IKV. 

Ter voorbereiding van dit gesprek stuit-
te ik op tientallen clubjes en vereni-
gingen voor de vrede. Altijd weer die 
verzuiling. Waarom moeten humanis-
ten nou persé een eigen clubje. Waar-
om sluit je je niet gewoon aan bij het 
IKV, verbind je je op de overeenkomsten 
die er ook zijn. 
„Dat blijft moeilijk", zegt Bos. „Het IKV 
is interkerkelijk, hun uitgangspunten 
liggen toch in de kerk en 't evangelie. 
Hetzelfde geldt voor Pax Christi, de RK-
tak. Er zijn natuurlijk wel losse clubjes, 
zoals „Stop de Neutronenbom", maar 
die wortelen weer zo'n beetje in de 
CPN." 

Ik kan niet -  zoveel verschillen vinden 
tussen jullie doelstellingen en die van 
het IKV. 
„Nee dat is wel zo. Zeker als je kijkt naar 
de manier van werken. Er worden ook 
wel pogingen ondernomen om het te 
bundelen. Zo is er bijvoorbeeld het LO-
VO, het Landelijk Overleg Vredesorga-
nisaties. Maar het is een hele typisch 
Nederlandse eigenschap om voortdu-
rend clubjes op te richten. D'r kan geen 
land ter wereld zijn waar iets aan de 
hand is, of wij hebben er wel een komi-
tee voor. Dat heeft ook iets moois." 

Maar het brengt wel met zich mee dat je 
één van de talloze clubjes bent. De bo-
men in het bos enzo. De bekendheid van 
het Vredesberaad valt zelfs binnen het 
Verbond nogal tegen, tenminste als ik 
afga op een ingezonden brief in een vo-
rig nummer van de Humanist. Daarin 
werd het beraad een onbekende en on-
beminde aktiviteit genoemd. Wat doen 
jullie nog meer behalve boekjes publi-
ceren? 
„Wij hebben in de loop der jaren stu-
diedagen belegd voor humanisten. Er is 
sinds kort een periodiek blad. En we 
hebben in '83 een grote internationale 
konferentie voorbereid in Zutphen. Ver-
der zitten we natuurlijk in het Komitee 
Kruisraketten Nee (KKN). 

Het IKV onderneemt spektakulairdere 
akties. En dat heeft niks met de omvang 
van die club te maken. 
„Nou of dat zo is..." 

ET IKV ALS DE VOORTREKKER 	Neem nou die brief over die kruisraket- 
ten die het Vredesberaad onlangs aan 

VAN ALIERLE! AlakS, 	 zoiets lees denk ik: „ze hebben gelijk, 
regering en parlement stuurde. Als ik 

maar het zet dus totaal geen zoden aan 

IN DE PRAKTIJK rá'  DAT Niirir'  7.0 	Hen 
d
k
jk. 
Bos is het daar niet mee eens. „Het 

de  

10 Humanist november 1985 



     

ontgaat je blijkbaar wat daar precies 
aan de hand is. Het idee voor die brief is 
ontstaan doordat Klaas de Vries van de 
PvdA, - én humanist - mij in Woens-
drecht aanschoot bij de start van het 
Volkspetionnement. Hij vroeg of ik van-
uit het Vredesberaad een brief wilde 
sturen waarbij de nadruk eens wat 
meer zou komen te liggen op de ethi-
sche kant van de zaak. Want de nadruk 
ligt altijd op de zuiver politieke kant. 
Het IKV speelt uitsluitend in op die poli-
tieke aktualiteit, en praat eigenlijk niet 
meer over wat er nou eigenlijk funda-
menteel aan de hand is. In die brief heb 
ik gezegd: „luister 's goed politici, het 
kernwapenvraagstuk is primair een 
ethische kwestie, en dat betekent dat er 
voor een volksvertegenwoordiger maar 
twee overwegingen geldig zin. Dat is je 
persoonlijk geweten en wat men in het 
land wil. De Russen, het voortbesaan 
van het kabinet, of de partijdiscipline 
verschaffen je geen alibi om je achter te 
verschuilen." 
En met stemverheffing: „Dat is ook mijn 
grote verontwaardiging, in dat hele 
schimmige politieke spel komt de 
ethiek niet meer aan de orde. De VVD en 
de rechtse CDA-top hebben besloten 
dat die kruisraketten er moeten komen. 
En dat wordt gewoon doorgedrukt. Ver-
schrikkelijk vind ik dat, vandaar die 
brief. Ja, en dan die verhalen dat kruis-
raketten nodig zijn voor het evenwicht, 
dat op die manier de vrede toch maar 
mooi gewaarborgd wordt. Kletskoek! 
Het is al veertig jaar oorlog, los van het 
feit dat Nederland na de Tweede We-
reldoorlog bij drie gewapende konflik-
ten betrokken is geweest, Indonesië, 
Nieuw Guinea en Korea. Je kan niet zeg-
gen dat er vrede is omdat er toevallig 
geen oorlog op je eigen grondgebied is. 
Dat vind ik nogal mager, ik vind ook dat 
een humanist hogere eisen aan vrede 
stelt." 

Niet duidelijk 
Misschien hangt een deel van de onbe-
kendheid van het Humanistisch Vre-
desberaad wel samen met de presenta-
tie bedenk ik opeens, en ik vraag Henk 
Bos wat hij van het imago van het IKV 
vindt. 
Fout, verkeerde vraag. Kribbig: „Waar-
om vraag je steeds zoveel over het IKV"? 

De verschillen zijn me nog steeds niet 
erg duidelijk. Je hebt iets gezegd over 
de ethische kant, maar de precieze in-
houd daarvan is me niet erg duidelijk. 
Wat milder: „Soms komt dat ook niet zo 
duidelijk naar buiten, dan zit het hem 
voornamelijk in de argumentensfeer. 
Het IKV wordt gezien als de grote voor-
trekker van allerlei mogelijke akties. In 
de praktijk is dat helemaal niet zo. In 
het samenwerkingsverband van het 
KKN brengen anderen vaak de ideeën 
in. Het IKV heeft zich bijvoorbeeld heel 
lang verzet tegen dat hele idee van het 
Volkspetitionnement. Ze vonden het 
geen goed middel, twijfelden aan de 
haalbaarheid, hadden allerlei strategi-
sche bezwaren. Maar als ze dan uitein-
delijk omgaan, pikt de buitenwacht het 
op als een idee van het IKV. Hetzelfde 
gebeurt vaker binnen het KKN. Pas als 
de PvdA en de FNV mee willen, gaat het 
naar buiten. De publiciteit richt zich ook 
altijd op die clubs." 

Nooit kruisraketten 
We komen over de nabije toekomst te 
spreken. November bijvoorbeeld. Wat 
gaat het Vredesberaad doen als de 
kruisraketten er komen? 
„Ze komen er niet". 

Dat klinkt nogal stellig... 
„Ja. De regering ziet best dat er een 
enorm verzet is in Nederland. En Lub- 

bers is een grote opportunist. Die kan 't 
verder niks schelen of ze er wel of niet 
komen. Maar hij heeft nu eenmaal reke-
ning te houden met de koalitiepartner 
en z'n eigen rechtse top. Als hij kans zou 
zien ze niet te plaatsen en op 'n slinkse 
manier z'n eigen club zonder al te veel 
gezichtsverlies door de bocht te krijgen, 
zou hij ook dat doen." 

Ik verbaas me over zoveel psycholo-
gisch inzicht. Waar ontleen je dat alle-
maal aan? 
„Aan de manier waarop hij opereert, 
nooit principiële uitspraken doen waar-
op hij kan worden vastgepind. Hij is 
altijd bezig met slimme konstrukties. 
Er kan trouwens in november wel een 
besluit komen dat in eerste instantie tot 
plaatsing leidt. Maar dan duurt het nog 
een paar jaar voordat die raketten er 
werkelijk zijn. Ondertussen gaat het 
verzet door. Er komen nieuwe verkiezin-
gen en het nieuwe kabinet met de PvdA 
zal dan onmiddellijk met die Amerika-
nen aan tafel gaan zitten en zeuren dat 
we ze niet willen. Dat zou wel eens zo 
lang kunnen duren dat de Amerikanen 
denken: „Laat maar zitten, dat Neder-
land wordt toch nooit iets". 

Ik ben enigszins perplex door dit bom-
bardement van eenvoud en optimisme. 
Maar Henk Bos gaat onverstoorbaar 
verder. 
„Dat verzet moet dus doorgaan. Aan het 
bondgenootschap moet je niet al te 
zwaar tillen. Canada heeft geen kern-
wapens, Noorwegen en Denemarken 
ook niet. Dus een weigering hoeft de 
eenheid niet in gevaar te brengen. Die 
stelt toch al niet zoveel voor." 

Ja, maar als er nu beslist wordt dat ze 
wel komen, kun jij wel je optimisme be-
houden, maar je krijgt wel te maken met 
een ontmoedigde achterban. 	►  

 

     

     

     

      

  

VERH rUDING MET HAAT-LIEFDE 

 

      

        

Het is op zijn zachtst ge-
zegd opmerkelijk dat 
een ex-militair voorzit-
ter is van het Humanis-
tisch Vredesberaad. 
Reden genoeg om met 
Henk Bos terug te gaan 
in z'n verleden. 

Het is 1950 en hij gaat 
als jongen van goed ge-
reformeerde huize als 
vanzelf sprekend zijn 
dienstplicht vervullen. 
Hij vindt het nog leuk 
ook. „Ik had de oorlog 
meegemaakt, was van-
uit de hoek God, Neder-
land en Oranje grootge-
bracht." Hij wordt reser-
veofficier en besluit be-
roeps te worden. 
Jarenlang zit hij bij de 
artillerie. 
Zo midden dertig begint 
de twijfel - „dat wordt 
wel de derde puberteit 
genoemd hé." De be- 

roepsvreugde is dan al 
tanende. „Ik begon te 
merken dat ik in een sys-
teem funktioneerde dat 
erg star met mensen om-
ging. De mensen waren 
uiteindelijk volkomen 
ondergeschikt aan de 
doelstellingen." 
Het geloof heeft hij dan 
al achter zich gelaten. 
Maar „ik zat met 'n gat, 
voor dat geloof was niks 
in de plaats gekomen." 
Min of meer toevallig 
raakt hij in kontakt met 
een humanistisch 
raadsman, wordt en-
thousiast en 
nieuwsgierig en gaat de 
opleiding voor raads-
man volgen. „Een vrese-
lijk belangrijke perio-
de", noemt hij dat zelf. 
„Vooral die kolleges 
van Van Praag, dat was 
echt 'n Aha-erlebnis, en 
zeer ingrijpend. „Je ver- 

andert zelf, je kijk op 
dingen en mensen ver-
andert en in het verleng-
de daarvan ook je visie 
op maatschappelijke en 
politieke zaken." Die 
verandering begint 
steeds meer te wrijven 
met de militaire dienst. 

Na afronding van zijn 
opleiding wordt hij vrij 
snel gevraagd om na-
mens het Verbond 
raadsman in het leger te 
worden. „Plotseling 
moest ik op dat militaire 
pak andere dingen plak-
ken, dat was heel raar." 
Een humanistisch 
raadsman blijft in 
dienst van de overheid, 
maar is wat de inhoude-
lijke kant van het werk 
betreft verantwoording 
schuldig aan wat „de 
zendende instantie" ge-
noemd wordt: het Hu- 

manistisch Verbond in 
dit geval. 
Tot die tijd stond Henk 
Bos bekend als „een fel 
en enthousiast beroeps-
man". „Je praat natuur-
lijk niet echt over je twij-
fels, en zo'n verande-
ringsproces is heel on-
zeker want je weet niet 
waar je uitkomt." Voor 
de meesten van zijn kol-
lega's komt de overstap 
naar het raadsman-
schap dan ook als een 
volstrekte verrassing. 
Sommigen zien het zelfs 
als verraad. 
Eenmaal in het andere 
kamp groeit zijn aversie 
tegen het militaire ap-
paraat niet. Hij wijt dat 
aan zijn „haat-liefde 
verhouding met het le-
ger". En: „er zijn overal 
prachtige mensen, ook 
binnen het leger." 
Ben je niet bezig ge- 

weest met oplapwerk, 
vraag ik. 
„Nee, ik ga er van uit dat 
het leger door het me-
rendeel van de bevol-
king gewenst is, het is 
een legaal onderdeel 
van de maatschappij. 
Binnen dat systeem ko-
men mensen in de knel, 
die hebben recht op hu-
manistische geestelijke 
verzorging. Nee, ik zette 
mensen niet aan tot wei-
gering of uittreding, al-
hoewel dat wel eens de 
afloop van de gesprek-
ken kon zijn. Maar wat 
ik voornamelijk en 
voortdurend deed was 
mensen helpen bij het 
maken van eigen keu-
zes. Zorgen dat ze de 
boel op een rij kregen. 
De konklusies die ze ver-
volgens trokken waren 
van hen zelf. 
Dat was een andere op-> 
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Docerend: „Veranderingen in de wereld 
zijn altijd gepaard gegaan met veel 
strijd, een hele lange adem en ver-
schrikkelijk veel frustraties. Verande-
ringen kosten tijd. De weg naar sukses 
is erg lang. En dan nog, er zal voor de 
vredesbeweging nooit een moment ko-
men, waarop gezegd kan worden, „nu 
is bereikt wat we wilden". 
Het zal altijd via moeilijke politieke be-
slissingen gaan, waarbij je maar half 
tegemoet gekomen wordt. Maar, er is 
een enorme bewustwording op gang 
gebracht, de laatste tien jaar. Die kan 
niet zomaar worden uitgevlakt. 

Voor de Tweede Wereldoorlog was er 
ook een enorme pacifistische bewe-
ging... 
„Die was niet groot." 

De hele arbeidersbeweging liep anders 
wel met een gebroken geweertje... 
„Er is toch een verschil", volhardt Henk, 
„de vredesbeweging nu is beter georga-
niseerd. Het is niet zo dat er op een 
algehele ontwapening afgekoerst 
wordt. Het is méer dan de kreet „weg 
met alle wapens". Er wordt duidelijk 
gewerkt aan beïnvloeding via de poli-
tieke kanalen." 

Gewetensvol en geweldloos 
Kun je je voorstellen dat een aantal 
mensen in november zo kwaad wordt 
dat ze alsnog naar andere middelen 
grijpen? 
„Persoonlijk zou ik het liefst verschrik-
kelijk radikaal willen zijn. Er is zoveel 
onrecht in de wereld, dat ik vaak het 
middel revolutie zou willen hanteren. 
Maar, natuurlijk weet ik ook dat dat niet 
werkt. Het levert niks op. Vormen van 
burgerlijke ongehoorzaamheid vind ik 
prima. Maar die kun je niet als club 
organiseren, dat zijn dingen die men- 

sen individueel moeten ondernemen. Ik 
kan als Henk Bos belasting weigeren, 
maar niet als voorzitter van het Vredes-
beraad." 

Waarom eigenlijk niet? 
„Omdat zo'n aktie een puur persoonlij-
ke zaak is. Je kunt als voorzitter gewoon 
niet zo radikaal zijn als je als privé-
persoon bent." 

Maar je kunt je toch solidair verklaren. 
Als organisatie zeggen dat je bijvoor-
beeld de blokkade van een munitietrein 
een prima zaak vindt. 
„Dat kan. Als mensen dat gewetensvol, 
en geweldloos doen. Uit bewogenheid, 
en betrokkenheid, omdat ze vinden dat 
de demokratische middelen falen. En ze 
zich realiseren dat ze grenzen over-
schrijden maar hiertoe als fatsoenlijk 
staatsburgers worden gedwongen. Dan 
wel ja. 

Maar je weet toch ook wel dat die afwe-
gingen niet zo gemaakt worden... 
„Je hebt mensen die zich verzetten te-
gen alles en nog wat. Daar moet je wel 
onderscheid in aanbrengen. Ik ben ook 
in het vredeskamp in Woensdrecht ge-
weest. Die mensen hebben een hele-
boel doelstellingen tegelijk. Zo kan ik 
niet werken. Die vinden dat de kruisra-
ketten weg moeten, dat er anarchie 
moet komen, en dat er eh ook aan vrou-
wenemancipatie gedaan moet worden. 
Dat is hun aktiepatroon, zo kan ik niet 
werken." 

Voor hen hoort dat allemaal bij vrede, jij 
brengt die scheiding aan. 
„Ik vind het prima hoor, maar het wordt 
er allemaal niet duidelijker op." 

Wat vind je van Greenham Common? 
„We hebben pas nog op een van onze 
studiedagen een heel indrukwekkend 

relaas voorgelezen van iemand die 
daar geweest was. En we hebben trou-
wens ook een brief geschreven naar de 
minister president van Nieuw-Zeeland 
toen hij besloot geen nukleaire schepen 
toe te laten." 

Het zit allemaal wel erg in de papieren 
sfeer. 
„Soms wel, soms niet. We geven ook 
wel eens financiële steun aan vredes-
groepen. En veel van onze mensen doen 
natuurlijk ook zelf mee aan akties en 
demonstraties. Daarnaast is er het stu-
diewerk, de voorbereiding van konf e-
renties en de uitgif te van materiaal. 
Het Humanistisch Vredesberaad heeft 
een tweesporen-beleid. Het ene spoor: 
aktie, blijft toch een korte-termijn mid-
del, symptoombestrijding. Je kunt het 
direkte gevaar keren, maar je stopt er 
niet de bewapeningswedloop mee. Je 
zult ook moeten speuren naar de oorza-
ken van geweld, en naar mogelijkhe-
den om mensen te leren met konfliktsi-
tuaties om te gaan. Dat is het tweede 
spoor. Minder spektakulair maar wel 
nodig. 

Ik heb hier ook in de gemeenteraad van 
Putten mijn geduld leren oefenen. Met 
geduld en respekt kom je een heel eind. 
Toen ik hier kwam zo'n elf jaar geleden 
wist men hier niet veel meer over het 
humanisme dan dat het een soort hei-
dendom was. Nu is er humanistisch vor-
mingonderwijs. Ach, het zijn kleine din-
gen. Uiteindelijk zal er wel niet veel 
veranderd zijn als ik dood ga, maar het 
gaat er om dat je iets gedaan hebt. Ik 
wil niet oud worden, op een manier 
waarbij ik kankerend voor de televisie 
het leven aan me laat voorbij gaan. Dat 
is zonde..." 

Rémi van der Elzen 

stelling dan die van de 
protestantse en katho-
lieke geestelijk verzor-
gers. De meesten waren 
gewend trouw in de pas 
te lopen, en als de jon-
gens het moeilijk had-
den kregen ze een aai 
over de bol, met de me-
dedeling nog even door 
te zetten, voor volk en 
vaderland enzo." Ik heb 
't raadswerk met ontzet-
tend veel voldoening 
gedaan." 

De link met de vredesbe-
weging is er al eerder. 
„In '75 stelde ik voor me-
zelf al vast dat die kern-
wapens niet konden. Ik 
vond dat er binnen het 
Verbond ook maar eens 
iets moest gebeuren, 
want daar lag geen en-
kele uitspraak over, er 
was helemaal niks, Dus 
ik schreef achteloos 'n  

briefje naar het hoofd-
bestuur, zo van „daar 
moeten we even 'n uit-
spraak over doen, dat 
dat niet kan op huma-
nistische gronden enzo. 
Nogal naïef. Ik dacht dat 
dat binnen zo'n klein 
clubje vlot te regelen 
viel. Nou, zo simpel ging 
dat dus niet. Het Huma-
nistisch Verbond is net 
'n kruidenierswinkel 
met de allure van een 
multinational" ... 
Hij neemt een korte pau-
ze om deze fraaie beeld-
spraak goed over te la-
ten komen. 
„Maar goed, daar moes-
ten dus ontzettend veel 
mensen over vergade-
ren, en zich over buigen. 
Maar uiteindelijk kwam 
er een soort periodiek 
overleg uit voort waarin 
de voorzitter van het 
Verbond zat, nog wat  

mensen uit het hoofdbe-
stuur, en een aantal 
mensen uit onze 
dienst." De naam past 
geheel in het tijdsbeeld: 
De Verontrustingscom-
missie over kernbewa-
pening heette het 
overleg. 
Omstreeks '79, het jaar 
van het dubbelbesluit, 
wordt de vredesbewe-
ging in Nederland ak-
tiever. Eerder al is de 
IKV-slogan kernwapens 
de wereld uit om te be-
ginnen uit Nederland, 
gelanceerd. Er is inmid-
dels ook een landelijk 
overleg tegen de kern-
bewapening, waarin 
politieke partijen en vre-
desgroepen zitting ne-
men. Cor de Ronde en 
Henk Bos zitten er na-
mens het Humanistisch 
Verbond in. 
Maar, „het werkte niet",  

aldus Henk. „We zaten 
met een heel beperkt 
mandaat van het Ver-
bond, en moesten dus 
steeds terug naar de 
club om te overleggen 
met 't hoofdbestuur. Dat 
kwam maar eens in de 
zoveel tijd bij elkaar, 
kortom het was alle-
maal vreselijk om-
slachtig." 
Er werd besloten tot op-
richting van een Huma-
nistisch Vredesberaad, 
dat beraad zou de status 
krijgen van een werk-
stichting, zoals het Ver-
bond er meerdere kent. 
„Konkreet betekent dat 
je je baseert op uitspra-
ken van het Verbond 
maar niet over elke futi-
liteit hoeft te overleg-
gen. De speelruimte is 
groter, en je kunt slag-
vaardiger werken,  
„Waar die vrijheid op- 

houdt? Ja, kijk als wij 
opeens vanuit het be-
raad aktie zouden gaan 
ondernemen om uit de 
Navo te treden, dan zou 
het hoofdbestuur onge-
twijfeld ingrijpen." 
Er was nog een tweede 
reden voor de oprich-
ting. „Er bleek een dui-
delijke behoefte aan een 
humanistische vredes-
club. In den lande wa-
ren allerlei humanisten 
die zich aktief met de 
vredeszaak wilden be-
zighouden. Er waren 
wel plaatselijke vredes-
platforms, maar dat wa-
ren vaak IKV-kernen en 
je hoorde zo links en 
rechts dat die humanis-
ten er een beetje bijhin-
gen." (RvdE) 
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boeren. De film werd medegesubsidi-
eerd door HIVOS. Vandaag is een 
UNAG delegatie in het Erasmushuis 
present. Op uitnodiging van de Paulo 
Freire Stichting toert de delegatie door 
Nederland. De vier Nicaraguanen en 
een Nederlandse priester zijn moe. Al 
vanaf 19 september ontmoeten zij dage-
lijs schoolklassen, boeren-families en 
landbouworganisaties. „Het is belang-
rijk dat er aansluiting wordt gevonden 
in Europa", zegt Willie Koudstaal. Zij 
doet Zuid- en Middenamerika voor HI-
VOS, dat nauwe banden onderhoudt 
met de UNAG. „Ze willen niet inge-
klemd worden tussen de twee groot-
machten en door de V.S.-boykot alleen 
aangewezen zijn op het Oostblok." 
De enige vrouw in het gezelschap is 
Carmen Fonseca, een 36-jarige boerin. 
Ze vertegenwoordigt haar streek in de 
regionale raad van de UNAG, die zo'n 
100.000 leden kent. Ze is ook voorzitster 
van de vrouwenorganisatie AMNLAE. 
En ondanks de vermoeidheid komt op-
nieuw het verhaal. Over de moeilijkhe-
den die de kleine boeren dagelijks on-
dervinden. Over de strijd tegen de door 
de Amerikanen bewapende kontra's die 
net opgezette bedrijven vernielen om de 
bevolking te demotiveren. Ze bena-
drukt de steun en vriendschap die ze 
hier in Nederland ondervonden heeft, 
maar „slechts een deel van de Neder-
landers begrijpt de situatie in Nicara-
gua. De meerderheid is niet zo op de 
hoogte. Daarom zijn we ook hier. Als 
mensen ons zien, met ons kunnen pra-
ten, dan is dat begrip er wel." 
Naast de verkoop van goodwill staan 
ook andere belangen op het spel. Zo 
heeft de UNAG financiële steun van de 
Nederlandse regering nodig. Willie 
Koudstaal noemt een belangrijk nieuw 
projekt dat op stapel staat. Daarbij gaat 
het kort samengevat om het starten van 
een zelfstandig opererend distribu-
tiecentrum van elementaire basispro-
dukten zoals hamers, zagen, zinkplaten 
en nog wat produkten. Ze reist in no-
vember naar Nicaragua om onder ande-
re te helpen bij de aanvraag voor finan-
ciële steun aan Nederland. 

Mensenrechten & strategie 
Buiten schijnt de zon, maar binnen 
wachten de mensenrechten. De plenai-
re inleiding van HOM-sekretaris Pieter 
van Veenen maakt in ieder geval dui-
delijk wat het HOM nu onderscheidt 
van andere organisaties op dat gebied. 
„Wij hanteren nadrukkelijk de stelling 
dat er ook gekeken moet worden naar 
de situatie van sociale en ekonomische 
mensenrechten. De schrijnende sociale 
en ekonomische tegenstellingen vor-
men de oorzaak van de konflikten, van 
de politieke onderdrukking. En niet de 
Oost-Westtegenstelling zoals de rege-
ring van de V.S. beweert. Hoewel wij 
niet de stelling hanteren dat je er ge-
weest moet zijn om er over te kunnen 

oordelen, hebben we met onze vorige 
Midden-Amerikamissie gemerkt dat 
het een uitstekend middel was om infor-
matie te verzamelen en te geven over de 
mensenrechtensituatie daar, én om 
daaraan ook op krachtige wijze beleids-
konklusies te verbinden." 
Als primeur kondigde Van Veenen een 
tweede missie aan. Deze zal in januari 
afreizen naar Midden-Amerika. 
Voor de leek opnieuw lichte verwar-
ring. Het HOM immers is nauw verbon-
den met HIVOS. En het HOM vindt de 
mensenrechten het allerbelangrijkst 
„als normatieve grondslag voor ontwik-
kelingsbeleid". Maar het HIVOS zit veel 
juist in landen die, zacht uitgedrukt de 
mensenrechten nou niet bepaald opti-
maal naleven. Om maar eens een onfris 
rijtje te noemen: Zuid-Afrika, Chili en 
Indonesie. „Maar dat heet nou strate-
gie", legt Van Veenen en later Peter 
Baas (HIVOS) uit. Baas: „Het HIVOS 
werkt niet met centrale overheden, 
maar met de direkt betrokkenen. Om te 
voorkomen dat wij ons werk met kritiek 
op een regime onmogelijk zouden ma-
ken, is die funktie overgenomen door 
het HOM. Het HOM is de instantie die 
aan de bel trekt en regeringsbeleid ten 
aanzien van mensenrechten kritisch 
volgt." 
In de HOM „workshop" blijven de aan-
wezigen liever dichter bij huis. Landen-
projekten willen nogal eens mislukken 
omdat de organisatie van aktiviteiten 
altijd op een kleine groep mensen neer-
komt. Het zaaltje zucht, het probleem 
wordt herkend. 
Het HOM weet daar zelf ook alles van. 
De dagelijkse gang van zaken is in han-
den van drie mensen. Maar het optimis-
me heeft de overhand en de workshop 
wordt dan ook mede gebruikt om af-
spraken te maken, zodat „initiatieven 
kunnen worden gebundeld." 

Uitverkoop van beleid 
De workshops zijn afgelopen, en in de 
grote zaal installeert meneer Cissé uit 
Guinée zijn trommels. Peter Baas, 
hoofd afdeling buitenland van HIVOS is 
tevreden. „Een hele zinvolle dag" 
noemt hij het. „Er is nog altijd een grote 
kloof tussen, laat ik maar zeggen de 
professionals en de maatschappelijk 
betrokkenen. Wij kunnen wel onze 
mond vol hebben van stukturele veran-
deringen, maar het gaat er om dat je je 
beleid over kunt brengen. Vroeger 
stond het huilende zwartje voor ontwik-
kelingswerk, nu is het onze taak een 
even helder beeld te kreëren." 
Nog even wat achtergrond. Het HIVOS 
is een medefinancieringsorganisatie, 
steunt nadrukkelijk alleen kleinschali-
ge partikuliere organisaties die zélf met 
een initiatief moeten komen. En waar 
een organisatie als NOVIB juist uit is op 
beïnvloeding van overheidsbeleid, 
geldt voor HIVOS het omgekeerde. 
Peter Baas: „De hele donorwereld 

steunt in toenemende mate grote parti-
kuliere organisaties die grote projekten 
doen. De kans op sukses is dan gewoon 
groter. Kleine projekten „mislukken" 
eerder. Maar wij vinden dat fouten ma-
ken erbij hoort, daar leer je van. De ech-
te mislukkingen - en dan heb ik het over 
totale mislukkingen - zijn gering. Ik 
schat zo'n 5%. 
Het HIVOS wil niet uitgroeien tot een 
log apparaat. We zijn in '68 begonnen 
met een handjevol mensen en nu uitge-
groeid tot een organisatie waar 30 men-
sen in dienst zijn. Ik denk dat toekomsti-
ge groei dan ook decentralisatie bete-
kent, met veldkantoortjes bijvoor-
beeld." 
Optimistisch over het regeringsbeleid 
is hij niet.„Er vindt 'n soort uitverkoop 
van beleid plaats. Dat is een internatio-
nale trend. Veel korte-termijnprojekten 
die een hoog rendement moeten heb-
ben. Nou ben ik geen tegenstander van 
rendement, maar het wordt zo langza-
merhand omgekeerd. En in het verleng-
de daarvan neemt de deprof essionali-
sering ook toe. Er komen allemaal clubs 
op de markt die opnieuw het wiel gaan 
uitvinden. 
Een andere ontwikkeling is dat ontwik-
kelingshulp steeds openlijker een poli-
tiek instrument wordt. 
Alleen bevriende landen krijgen hulp. 
Landen als Suriname en Nicaragua val-
len eerder uit de boot. Dat is natuurlijk 
een hele slechte zaak." 

In de grote zaal doet meneer Cissé erg 
zijn best. Maar participerend enthou-
siasme in de vorm van handgeklap 
blijft uit. Begrijpelijk, want de meeste 
aanwezigen hebben zes uur informatie 
achter de rug. Eén van de organisatri-
ces staat tevreden bij de uitgang. Bek-
af, maar zeer tevreden. „Vlak voor het 
begin van deze dag hadden we nog 
maar 30 inschrijvingen. Uiteindelijk 
zijn er ruim 150 mensen geweest. Dat is 
toch fantastisch." 
De meeste aanwezigen verrichten hun 
laatste positieve bijdrage aan deze Der-
de Werelddag bij de Nicaraguaanse ba-
nanenstand van Humanitas. Zij vertrek-
ken met een tros solidaire bananen á 
f 1,75 de kilo. 

Remi van de Elzen 

Aktie tegen fruit 
Na de uiteindelijk suksesvolle aktie om 
de verkoop van de Krugerrand - de 
Zuidafrikaanse gouden munt - te beëin-
digen, is het Komitee Zuidelijk Afrika 
(KZA) nu een landelijke aktie gestart te-
gen de verkoop van fruit uit Zuid-Afrika. 
Onder het motto „Pluk geen vruchten 
van apartheid" wordt er naar gestreefd 
om door middel van deze boykotaktie 
de inkoop, verwerking en verkoop te 
stoppen tot er fundamentele verande-
ringen in Zuid-Afrika plaatsvinden. Als 
u deze aktie wilt ondersteunen en u treft 
Zuidafrikaans fruit aan bij uw winke-
lier, dan kunt u dit melden bij het KZA. 
Daar kunt u ook verder achtergrondin-
formatie verkrijgen. KAZ: Ouderzijds 
Achterburgwal 173, 1012 DJ Amsterdam. 
Tel. 020-270801. 
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HET JAREN VIJ 
Mijn vader had een mooie hobby die helaas door het videotijdperk ten 
dode is opgeschreven; hij filmde. 
Ik herinner mij, dat hij zijn kleine camera altijd bij zich droeg als we met de 
hele familie ergens heen gingen. Vader filmde zonder artistieke preten-
ties; hij wilde niets anders dan ons „vastleggen" voor later om een vakan-
tie of een tochtje naar de dierentuin te laten herleven. In bijna al zijn films 
kom ik voor: als baby, als puber en tenslotte zelfs als filmende vader. 
Wat mij verwonderde toen ik ouder werd, was mijn eigen reaktie op mijn 
vaders films. Als kind vond ik het prachtig om mezelf op het „kristal-
scherm" te zien bewegen, maar toen ik in puberteit belandde, begon ik 
me, zoasls dat hoort, vreselijk te schamen: meedogenloos had vaders acht 
millimeter camera mijn slungelachtige motoriek vastgelegd. Wanneer hij, 
als de hele familie weer eens bij elkaar was, uitriep: „Vanavond gaan we 
leuk filmpjes draaien!" dan voelde ik afgrijzen, want het zien van mezelf 
vond ik „hartstikke stom". Ik vond trouwens iedereen op die filmpjes stom 
doen. Het leek wel of men was aangetast door een virus dat aanstellerij 
bevorderde. 

Maar tegenwoordig kijk ik anders naar 
die films. Ik zie mijn jonge ouders mij 
trots uit de box halen en mij in de keu- 
ken in de tobbe stoppen, ik merk hun 
blijdschap en verwachting; ik zie hoe 
het kapsel van mijn moeder voortdu-
rend verandert; ik zie onze familie 
groeien, ouder worden, rijker worden, 
verminderen en ten slotte weer aan-
wassen; - ik zie veel wat niet is opgeno-
men. De vertrouwde omgeving: - kas-
ten die verdwijnen en worden vervan-
gen; een bepaalde lamp die ik alleen 
maar ken als oud en rot, - blijft op het 
gevoelige materiaal nieuw en pronkt 
konstant ijdeltuiterig in de woonkamer. 
Terwijl de filmbeelden aan me voorbij-
trekken, vergelijk ik m'n huidige situa-
tie voortdurend met vroeger: lijkt mijn 
dochter, die nu net zo oud is als ik des-
tijds, op mij? Zijn er overeenkomsten? Is 
het niet zo, dat ik sprekend mijn vader 
ben, dezelfde maniertjes heb en dezelf-
de karakteristieke lichaamsbouw? Ik 
herken in mijn broer en zus, die allang 
het huis uit zijn, gewoontes die ik ook 
heb. 

ten staan fotograferen, terwijl mijn va-
der ons binnen aan het filmen was. 

Gekonfronteerd worden met een deel 
van de geschiedenis die je zelf al achter 
de rug hebt, is uiteraard altijd merk-
waardig. Niet alleen zoek je op de foto's 
zaken die je herkent en probeer je die te 
toetsen aan je eigen herinneringen, je 
ziet tegelijkertijd foto's met een bepaal-
de esthetische waarde. 
Allereerst over het beeld dat je van Am-
sterdam krijgt uit die tijd. 

Mijn eerste herinneringen aan Amster-
dam dateren van mijn vierde jaar. 1957: 

Oscar van Alphen: Westerstraat  

wij - m'n broer, m'n zus en ik - maakten 
met m'n ouders na het eten lange wan-
delingen door de stad. We liepen eerst 
naar „de sigarenman", want mijn vader 
was een hartstochtelijk roker van Ame-
rikaanse sigaretten en in die tijd bleef 
een sigarettenwinkel langer open dan 
de andere winkels. Het was 's avonds 
altijd stil op straat - vooral in de buurt 
waar wij woonden. Het duurde ook niet 
lang of mijn broer wilde niet meer mee-
hij ging liever op het Museumplein bas-
ketballen. Verder staat me bij,dat we 
veel bouwputten bezochten. „Hier stond 
vroeger de Gallerij,", zei m'n vader dan 
en pakte m'n moeder wat steviger beet, 
„daar hebben mamma en ik nog ...", 
maar hij maakte z'n zin niet af, want m'n 
moeder had hem dan al een por in z'n 
maag gegeven. 
Amsterdam was destijds nog in op-
bouw. Er lagen veel huizen in puin, en 
op sommige puien zag je een groot 
vraagteken staan omdat men nog niet 
wist wat er in dat gebouw moest komen. 
Drie jaar geleden liep ik door Oost-Ber-
lijn, en ik dacht toen: waar doet me deze 
stad toch aan denken? Op een gegeven 
moment passeerde ik een klein schoen-
makerswinkeltje, en opeens herkende 
ik het Amsterdam uit mijn jeugd. Veel 
fietsers - in mijn gedachten waren er 
véél meer dan tegenwoordig - en die 
zag ik nu in Oost-Berlijn terug. 
Uiteraard heb ik ook nog „de bakkers-
knecht" meegemaakt, al had ik meer op 
met de jongen van De Gruyter die ook 

In het Holman Museum, dat vele kleur-
rijke zalen kent, nemen deze filmpjes 
een belangrijke plaats in. Want net als 
ieder mens, heb ook ik behoefte aan 
mijn eigen geschiedenis. Al is er veel 
naar de rommelzolder gebracht omdat 
het eenvoudigweg werd afgedankt, en 
al is er een onnoembare hoeveelheid 
nieuwe troep bijgekomen, - ik realiseer 
me steeds vaker dat al dat waardeloze 
materiaal emmers zijn die kostbare rijk-
dommen uit de bron kunnen putten. 
Het kennen van je eigen geschiedenis 
geeft een duidelijker beeld van je eigen 
bestaan, vermoed ik. Maar één van de 
menselijke tekorten is, dat we onze his-
torie nooit volledig zullen kennen en er 
dus altijd nieuwsgierig naar blijven. 

Daarom ging ik naar de tentoonstelling 
1950 - 1959 Amsterdam, in het Amster-
damse Gemeentearchief. 
Twintig fotografen laten daar zien hoe 
zij „die tijd" - mijn jeugd dus - hebben 
bekeken. Zij hebben, als het ware, bui- 
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3-GEVOEL F 
een bakkersfiets had en van wie ik al-
tijd snoepjes kreeg. 

De zwart-wit foto's roepen inderdaad 
veel herinneringen op: de fietsers, de 
bakkersknechten, Amsterdam in op-
bouw, de zandvlakten van de 
nieuwbouwwijken - prachtige foto's die 
verschillende luiken in m'n geest 
openen. 
Maar ze tonen ook een Amsterdam dat 
ik niet ken. 
Dakloos gezin is bijvoorbeeld een foto 
van Dolf Kruyger uit 1957. Waren er in 
die tijd dakloze gezinnen? Ik wist het 
niet. Tegenwoordig is een kraakpand 
zo gevonden, maar ik weet dat er in 1970 
al gekraakt werd. Ik heb er nooit aan 
gedacht wat daarvoor gebeurde. Op de 
andere, werkelijk schitterende foto van 
Oscar van Alphen, getiteld Wester-
straat zie je een mensonterend bouw-
vallig krot waar een jongetje voor staat 
- net zo oud als ik in die tijd, maar wat 
zag hij er anders uit. Dat Amsterdam 
was mij onbekend. Van de relletjes die 
er waren - op de foto's zie je nog agen-
ten met een sabel en een onhandige, 
lange zwarte jas - raakte ik pas later op 
de hoogte. 
Aardig vond ik een foto van de geldwis-

selaar in de Reguliersbreestraat. Ik heb 
die man nooit gezien. Maar m'n vader, 
die daar in de buurt werkte, heb ik wel 
over hem horen vertellen. Een geldwis-
selaar had een tas vol kwartjes en stond 
bij een sigarettenautomaat. Thans een  

volstrekt overbodig beroep, want over-
al staan wisselautomaten. Ik vraag me 
nu af: waar leefde die man van? Ik heb 
m'n vader wel eens horen zeggen: „Hij 
probeert altijd een fooi uit je zak te trek-
ken." Maar hoe groot waren die fooien 
dan? 

Het zijn vaak de details op de foto's die 
intrigerend zijn. 
Cor van Weele knipte een kwartet 
corpsstudenten die op het Rembrandt-
plein een pilsje drinken en de krant le-
zen. De foto is van 1957. Als je goed 
kijkt, kan je een kop uit de krant herken-
nen: Nederland in 1980 14 miljoen inwo-
ners. Dat is dus een juiste voorspelling 
gebleken. Op diezelfde foto staat, be-
halve de mededeling dat een kopje kof-
fie veertig cent kostte, een Greenspot-
advertentie. Een limonademerk dat vol-
gens mij niet meer bestaat, maar waar-
van ik me nog steeds de zoete smaak 
kan herinneren. 
Waar ik zeer om moest lachen was de 
foto van twee nozems door Ed van der 
Elsken. Nozems kennen we niet meer. 
Ze zijn verdwenen, evenals de provo's, 
de pleiners en de dijkers en de hippies. 
De nozems van Van der Elsken zien er 
uit als de vlotgeklede studenten van te-
genwoordig. Mijn moeder zou blij zijn 
geweest als ik er in mijn puberteit zo 
had bijgelopen. 

Maar de foto's zijn uiteraard ook kunst-
werken op zichzelf. Je merkt dat in die 

Ed van der Elsken: Nozems  

tijd de aandacht voor grote nationale 
evenementen voor de fotografen min-
der boeiend was en dat ze zich richtten 
op, wat men wel met een fraai woord 
omschrijft als het individu". 
Het is duidelijk de tijd dat de „sociale 
fotografie" ontstond - hoewel die er ei-
genlijk altijd al is geweest. Het straat-
rumoer werd belangrijk, ook in Neder-
land. Dat de foto's technisch soms on-
volmaakt leken (onscherp, te veel zwart 
etc.) begon men juist mooi te vinden. 
Men experimenteerde niet alleen met 
nieuwe vormen van leven, maar ook 
met de technische mogelijkheden van 
de fotografie. Wat pakt een lens nog net 
wel, en wat net niet? Wat kan je doen 
met het ontwikkelen van een foto? 
Er gebeurde in die naoorlogse tijd zo 
veel - generatiekonflikten die zich uit-
ten in het maatschappelijk gebeuren, 
en die in de opvattingen over mooi en 
lelijk eveneens zijn terug te vinden - dat 
niets te gek leek. Maar die „gekte van 
toen" is nu alweer gedateerd, en hier-
mee bedoel ik dat we al gewend zijn 
aan de vondsten van toen. 
Eén van mijn lievelingsfoto's bijvoor-
beeld, komt uit het boekje Wij zijn ze-
ventien" van Johan van der Keuken. Ik 
herinner me dat men die foto's „vies en 
smerig" vond, en men bedoelde dat zo-
wel ethisch als esthetisch. „Zo deca-
dent is onze jeugd niet", was ongeveer 
de algemene reaktie. Als ik die foto's nu 
bekijk - meestal portretten van sombere 
mensen starend achter een raam dat 
nat is van de regen - dan denk ik: als 
men tegenwoordig zulke foto's zou ma-
ken zouden we het kitsch vinden, want 
nadien is die stijl zovaak nagedaan dat 
het een cliché is geworden. Dat die fo-
to's van Van der Keuken nog steeds te 
genieten zijn, komt niet alleen doordat 
hij ermee is begonnen, maar omdat hij 
onmiskenbaar zijn persoonlijke visie in 
die portretten heeft gestopt. 

Het zal duidelijk zijn, dat ik iedereen 
aanraad om naar die tentoonstelling te 
gaan, ook als u niet uit Amsterdam af-
komstig bent. Niet alleen wordt het 
doek geopend van het theater van het 
geheugen, ook scherpt het je visie over 
die tijd. 
Een mooie tijd - voor mij. 
In één van de films van mijn vader zit ik, 
vier jaar oud, op zijn brede schouders 
en kijk uit naar Sinterklaas. Mijn moe-
der moet die opname hebben gemaakt. 
Ik zie mezelf genieten, en mijn moeder 
heeft op het moment dat Sinterklaas 
langskomt, niet de heiligman zelf ge-
filmd, maar mij. Ik herinner me nu nog 
dat ik een sprookje voorbij zag komen, 
waarin ik geloofde. 
In dat sprookje geloof ik niet meer, 
maar dat heerlijke gevoel van destijds 
is vastgelegd en kan daardoor nog 
steeds ontbranden. 
Zo is het met die tentoonstelling ook. 
Het sprookje is voorbij, maar het jaren 
vijftig-gevoel is nog aanwezig. 

Theodor Holman 

g 
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Reakties op het artikel De aarde en haar Volheid in de Humanist van september jl. Zie ook vorig 
nummer. Repliek van Coen Roos volgt in een volgend nummer. 

De Aarde en haar Volheid 
4 
Graag wil ik reageren op het artikel van 
Coen Roos in „Humanist" van septem- 
ber 1985. Om te beginnen moet mij ech-
ter van het hart dat naar mijn mening de 
vlag slechts gedeeltelijk de lading 
dekt. 
Nadat inleider heeft gesteld dat de 
mens zich aan de dwingende wet tot 
handhaving van het natuurlijk even- 
wicht heeft ontworsteld en die natuur 
tot op zekere hoogte aan zich 
dienstbaar heeft gemaakt en daarmee 
het natuurlijk evenwicht in toenemende 
mate verstoort, gaat hij over tot andere 
beschouwingen zoals godsbeeld, de zin 
van het leven en handhaving van een 
samenleving die aan bepaalde normen 
zal voldoen enz. 
Nu heb ik daar als humanist niet de 
minste moeite mee, maar het zou m.i. 
nuttig kunnen zijn om dat vraagstuk 
van een „rampzalig" verstoren van het 
natuurlijk evenwicht verder uit te 
diepen. In de aanhef van zijn bijdrage 
ligt namelijk m.i. reeds de kern van het 
probleem besloten, het gaat om die 
„volheid op aarde". Natuurlijk zal ook 
bij een veel kleiner bevolking een goed 
en evenwichtig beleid ten aanzien van 
de natuur en al'wat daar mee samen-
hangt zeker noodzakelijk zijn, maar bij 
een bevolkingsdruk zoals die thans op 
vele plaatsen op onze aarde voorkomt, 
is een vorm van redelijk evenwicht 
doodgewoon NIET te realiseren. 
Bevolkingsconcentraties als b.v. in In-
dia, Zuid-Amerika, delen van Afrika en 
Indonesië, maar óók in Europa b.v. ons 
eigen land, moeten leiden tot algehele 
verstoring van het natuurlijk even-
wicht. Met daarin stedelijke ontwikke-
lingen van een omvang zoals die zich 
nu overal op aarde voordoen en indus-
triële concentraties als b.v. een Ruhrge-
bied en zóvele andere, moeten leiden 
tot ontwrichting van intermenselijke re-
laties enerzijds en vernietiging van de 
natuur anderzijds. De voorbeelden lig-
gen als het ware voor het OP-
SCHEPPEN!! 
Hoe moeilijk het ook zal zijn om een 
enigszins redelijke verhouding tussen 
de verschillende leeftijdsgroepen te be-
waren bij een drastisch terugschroeven 
van de wereldbevolking, toch zal dit 
moeten omdat dit HET belangrijkste 
vraagstuk is dat zal moeten worden op-
gelost om het noodzakelijke evenwicht 

tussen mens en natuur weer te her-
stellen. Waarbij we zeker moeten be- 
denken dat zonder herstel van dat even-
wicht, waarvan wij de konsekwenties 
vrijwillig zullen moeten aanvaarden, 
het voortbestaan van de mensheid in-
derdaad wordt bedreigd. 
Alles wat Coen Roos schrijft over men-
selijke vermogens, waarden enz. is o
getwijfeld juist, maar de kern van zijn 

verhaal ligt m.i. in die ene zin, 
namelijk 

waar hij zegt: „Naarmate hij (de mens) 
door zijn kennis en de toepassing daar-
van het natuurlijk evenwicht verstoort, 
zal de natuur, wetmatig, het voortbe-

staan van de mens bedreigen, zo niet 
beëindigen". Dát is het alles be- en 
overheersende vraagstuk van onze tijd, 
waarvan de aanpak een veel grotere 
prioriteit heeft dan bewapening, ruim-
teonderzoek, computerisering of wat 
dan ook. 
Doen wij dat niet, dan zal Janwillem 
van de Wetering gelijk krijgen als hij 
zegt dat „Alles wat je doet zinloos is". 
Een gedachte die zeker de mijne niet is 
en waar ik als humanist geen enkele 
kant mee uit kan. Werken aan een zoda-
nig herstel van dat onontbeerlijk na-
tuurlijk evenwicht, waarbij ook voor de 
mens een gewaarborgd voortbestaan 
zal zijn verzekerd, lijkt mij zeker geen 
zinloze bezigheid. Maar een bittere 
noodzaak waar wij humanisten beslist 
66k niet omheen kunnen maar juist in 
ons manifest een plaats met een hoge 
prioriteit zouden moeten geven. 
En ontboezemingen als van Janwillem 
lijken mij beter op z'n plaats in een 
blaadje van b.v. de Baghwanbeweging 
dan in onze Humanist. Zeer benieuwd 
naar evt. andere reakties én mogelijk 
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humanist tot het einde, 

Piet Blauw (Terwispel) 

5 
„De Aarde en haar Volheid": Ja boorde-
vol, we vallen er bijna af, en dat is de 
hoofdoorzaak van vele misstanden, die 
tot degeneratie en zelfvernietiging kun-
nen leiden. Overigens is dit nu eens een 
fris realistisch artikel, waar ik bijna ge-
heel achter kan staan. Wil deze opmer-
kingen dan ook niet zien als kritiek, 
maar meer als aanvulling. 
DE mens? Die bestaat niet, wel miljar- 

den mensen, die vaak niet eens van el-
kaars bestaan of van het bestaan van 
een andere wereld dan de hunne we-
ten. Bedoel je daarmee misschien een 
Indiaan, Chinees, Maleier, Hindu of 
een der vele negerstammen? Toch niet 
alleen maar de westerse, gedegene-
reerde, aan kultuurziekten ondergaan-
de blanken, eigenlijk de on-mensen? 
Vernietigingsdrang? Die is er in de na-
tuur nergens, alleen maar levens- en 
overlevingsdrang. Slechts waar het na-
tuurlijke evenwicht verbroken wordt, 
treedt overbevolking, ziekte en zelfver-
nietiging op. De sterksten roeien niet 
automatisch de zwakkeren uit, maar 
meestal dient hun kracht ter bescher-
ming van zwakken en jongen. 
De gezichtseinder van de mens strekt 
zich helemaal niet verder uit, en in tech-
nisch opzicht geldt dat alleen maar voor 
de westerlingen en hun volgelingen. 
God en natuur zijn tegenstellingen. 
Angst voor natuurkrachten deed geloof 
aan demonen ontstaan, aan goden om 
bescherming aan te vragen tegen het 
kwaad wat zij vertegenwoordigden, en 
zelfs Jehova is aardig kwaadaardig! 
Er kan wel licht zijn zonder donker, wel 
koude zonder warmte, wel goed zonder 
kwaad. Dit zijn gewoon mode-klichees. 
Licht is de trilling, die wij toevallig kun-
nen opvangen, dag kan er zijn zonder 
nacht. Bijv. in poolstreken en als een 
planeet, een maan niet zelf draait, 
maar naar het middelpunt gericht blijft. 
Goed is goed, oorspronkelijk is het al-
les, wat nuttig is voor het bestaan en 
voortbestaan van de soort. 
De dood is een prachtige uitvinding: al-
leen de oercel is eeuwig, plant zich 
steeds door deling het zelfde voort. Pas 
toen de arbeidsverdeling ontstond, 
bleef de eeuwigheid behouden voor de 
zaadcellen en werd de evolutie moge-
lijk. 
De zin van het leven? Dat is het leven 
zelf. De natuur, waar wij deel van zijn, 
„streeft" naar volle ontplooiing van alle 
stoffelijke en geestelijke mogelijkhe-
den. Een plant, een dier (mens) moet tot 
zijn volle wasdom komen, tot zijn uiter-
ste mogelijkheid. Voor die ontwikkeling 
is meestal een teveel aan noodzakelijke 
levensbehoeften gevaarlijker dan een 
tekort. Vrijheid is een groeiproces, een 
zich vrij (kunnen) maken van alle ban-
den van geloof, traditie, afkomst, en 
niet afhankelijk van uiterlijke omstan-
digheden. Zich verheffen boven inge-
schapen biologische driften? Die zijn 
juist onze krachtbron. 
Een betere samenleving: Het heeft 
geen zin daarop te wachten, want de 
mensen over 1000 jaar zullen niet beter 
zijn dan de mensen van 1000 jaar gele-
den, maar goed genoeg om daarmee 
(kleinschalig) heden een betere samen- 
leving op te bouwen. 	Harry Dissen 

6 
De reakties op het artikel „de aarde en 
haar volheid" van Coen Roos brachten 
mij er toe het stuk nog eens op te zoe-
ken, en mij viel op, dat er herhaalde 
malen sprake is van „de zin van het 
leven". Als we spreken van „de zin van 
iets", is het nog maar een kleine stap tot 
„de bedoeling van", en als we zijn bij 
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bedoeling, dan komen we automatisch 
bij de vraag naar: „wie of wat die be-
doeling heeft, of heeft gehad. 
Het is dus, aldus redenerend niet zo dat 
„de zin van het bestaan uit het gods-
beeld werd afgeleid" (einde eerste ko-
lom blz. 15, Humanist september 1985) 
maar eerder dat „het godsbeeld werd 
afgeleid uit de vraag naar de zin van 
het bestaan". 
Ik neem aan dat de schrijver met mij als 
atheïst het godsbeeld afwijst, en met 
mij tot de konklusie kan komen dat wij 
bestaan niet omdat een of andere hypo-
thetische figuur dat zo bedoeld heeft, 
maar dat wij het resultaat zijn van zeer 
langdurige inwerking van toevalstref-
fers in het proces van de evolutie. Zo 
geredeneerd kunnen we m.i. niet spre-
ken van de zin van het bestaan; maar nu 
we er toch toevallig zijn kunnen we wel 
proberen ons bestaan meer inhoud te 
geven door zo menselijk mogelijk mens 
te zijn voor onze medemensen. 

J. H. C. Steinmeijer (Velsen) 

Jongeren voor 3 
tientjes lid 
Vorige maand heeft de Verbondsraad 
van het Humanistisch Verbond een 
nieuwe kontributieregeling vastge-
steld. Deze wijkt enigszins af van de 
vorige. Lid worden van het Humanis-
tisch Verbond is simpel. Alleen even 
een kaartje invullen, handtekening er-
onder klaar. Er is één klein probleem-
pje. Als het enthousiaste aspirant-lid 
ook partners, gezinsleden en/of huisge-
noten heeft overtuigd van de zin om lid 
te worden van het HV, moet nog de sta-
tus van dat lidmaatschap worden be-
paald. Want dat is er in soorten. 
Zo is er het lidmaatschap mét abonne-
ment op de Humanist, zónder abonne-
ment en er is het medelidmaatschap. 
Voor lid-mét gelden de gewone bepa-
lingen (zie onder), voor lid-zónder geldt 
dat het abonnementsgeld voor de Hu-
manist (f 25,-) mag worden afgetrok-
ken. Er moet dan echter wel minstens 
een bedrag van f 15,- worden betaald. 
Een medelid krijgt geen Humanist in de 
bus maar hoeft ook geen kontributie te 
betalen. En slechts één persoon kan 
medelid zijn. 
De minimum-kontributie (inklusief een 
abonnement op de Humanist) is f 65,-
als u een bruto jaarinkomen heeft van 
f 18.000,- of meer. Zit u daaronder dan 
betaalt u f 45,- per jaar. Voor jongeren 
onder de 27 jaar geldt een minimum-
kontributie van f 30,- per jaar. Dat is 
dus slechts f 5,- meer dan een abonne-
ment op de Humanist, jongere! Dit zijn 
dus de minimum-kontributietarieven. 
Gezien de doelstellingen van het Ver-
bond wordt de leden echter gevraagd 
om als het even kan daar boven te gaan 
zitten. Daarbij geldt als richtlijn een 1/2% 
van het bruto jaarinkomen. Dus als u 
zo'n f 40.000,- bruto per jaar inkomen 
heeft, betekent dat een kontributie van 
f 200,- per jaar. Daarbij moet u beden-
ken dat u de kontributie behalve in één 
mep, ook in tweeën of zelfs per kwartaal 
kunt betalen. (HvH) 

Schijntolerantie 
Reaktie op artikel in septembernummer 
Humanist: Een humanistische visie op 
de Wet Gelijke Behandeling van Rob 
Tielman. 
Wanneer Tielman vindt dat er een zoge-
naamde Wet Gelijke Behandeling 
(WGB) moet komen die diskriminatie 
van o.a. homoseksuelen tegengaat, wil 
ik hem daarin graag bijvallen. Als 
Tielman van deze papier-geduldige-
wet in executieve zin een „mentaliteits-
doorbraak" ten gunste van „de homo-
seksueel" en zijn rechten verwacht, be-
houd ik mij het recht voor om daaraan 
sterk te twijfelen. Diskriminatie zit im-
mers diep verankerd in onze en andere 
samenlevingen en vindt vaak én ver-
hullend plaats. De politiek staat - ook 
mét een wet - met lege handen, als zij 
tegelijkertijd niet met een plan komt om 
de veelbesproken FUNDAMENTEN van 
diskriminerend gedrag uit te bannen. 
De huidige (schijn)-tolerantie vormt 
slechts een kosmetische laag, waaron-
der een één-dimensionale hetero-norm 
schuil gaat. (....) 
Met de WGB probeert de overheid „pre-
ventie" te bedrijven. Maar hoe kun je dit 
bereiken als zulks niet gelijkertijd door 
een MENTALITEITSVERANDERING ge-
dragen wordt? Dit laatste verkeert nog 
steeds in een ontwikkelingsfase, zodat 
wat de regering voor ogen staat gelijk 
gesteld kan worden met het omdraaien 
van oorzaak en gevolg (om een ei te 
krijgen zul je eerst een kip moeten heb-
ben...!). Met het invoeren van alléén 
een lemen wet los je nog geen diskrimi-
natie op; je drukt jezelf - als regering -
alleen maar het stempel op van een 
zwaar, tegen wil en dank bevochten 
kompromis. Niet meer en niet minder. 
(Ingekort door redaktie) 

Jan Sleegers (Amsterdam) 
(lid HV-homo werkgroep) 

De goede orde 
In de Humanist van oktober 1985 wordt 
een pagina gewijd aan het september-
nummer van Rekenschap dat het thema 
„geestelijke verzorging" behandelt. 
Voor de goede orde merk ik op dat er, 
naast de genoemde artikelen van Rob 
Buitenweg en Elly Hoogeveen, ook een 
artikel van Marianne Wimmers, docen-
te theorie van het geestelijk werk aan 
het H.O.I. in staat, getiteld: „Ja, hier 
ben ik...". 

Ton Jorna (Utrecht) 
(direkteur H.O.I.) 

Huwelijk alleen maar 
een domme gewoonte? 
In het oktober-nummer van Humanist 
schrijft Chiel Verduijn over tocht rond-
om het huwelijk. Het is goed, dat echte-
lieden, die samen niet verder kunnen, 
de band kunnen verbreken. Maar we 
moeten wel bedenken, dat zulks steeds 
met veel verdriet gepaard gaat. Dat is 
met zo'n 25% van de huwelijken het ge-
val, maar dat cijfer betekent ook, dat 
75% van de huwelijken niet vastloopt. 
Daarvan zal een deel in niet veel meer 
dan een sleurpositie terecht komen. 
Maar er zijn ook talloze huwelijken, die 
na de eerste 25 jaar met veel plezier aan 
de volgende 25 jaar beginnen. 
Dat is een vorm van zelf zin en vorm aan 
het eigen bestaan geven, die positief 
gewaardeerd mag worden. Méér is dan 
alleen een zaak van traditie of gewoon-
te, maar gebaseerd is op vertrouwen, 
liefde en kameraadschap. Zijn dat 
waarden, die door humanisten op de 
tocht moeten worden gezet? 

Rudy de Leede (Soest) 

Humanist november 1985 17 



HET HV-,GEBEUREN 
HV toetst politiek 
Het Humanistisch Verbond voert in de 
komende maanden een reeks van ge-
sprekken met de belangrijkste politieke 
partijen over de inwilliging van een 
aantal dringende humanistische ver-
langens. Aan de orde zullen onder an-
dere de volgende punten komen. Het HV 
wil duidelijke uitspraken over het tot 
stand brengen van wetgeving inzake 
euthanasie, privacy en gelijke behan-
deling ter versterking van het menselijk 
zelfbeschikkingsrecht. Aan de achter-
stelling van humanisten bij de subsi-
diëring van geestelijke verzorging bij 
defensie en ziekenhuizen moet een ein-
de komen. De gevraagde verdubbeling 
van de humanistische radio- en tv-
zendtijd zal op korte termijn tot stand 
gebracht moeten worden. Ook zal er 
snel een landelijke bekostiging van het 
humanistisch vormingsonderwijs ver-
wezenlijkt moeten worden. 
Het HV maakt zich ernstig zorgen over 
de mogelijkheid van de zogenaamde 
Staphorst-variant waardoor klein-
rechts een uiterst gevaarlijke zeden-
meesterende invloed op de politiek zou 
kunnen gaan krijgen waardoor onder 
andere het humanistische kwart van de 
bevolking tot tweederangs burgers ge-
degradeerd zou kunnen worden. Er 
heeft inmiddels een zeer positief verlo-
pen gesprek met D'66 plaats gevonden. 
Gesprekken met de VVD en de PvdA 
staan op het programma. Het ligt in de 
bedoeling dat via de Humanist ieder-
een van de resultaten van die gesprek-
ken op de hoogte wordt gehouden waar-
door humanisten hopelijk een gefun-
deerde keuze kunnen gaan maken bij 
de komende verkiezingen. 
Het hoofdbestuur heeft zich in zijn okto-
bervergadering beziggehouden met de 
ethische dilemma's rond de burgelijke 

Humanisme en politiek 
in Hoorn 
Op maandag 11 november organiseert 
de gemeenschap Hoorn e.o. een avond 
met als onderwerp: „Humanisme en Po-
litiek". 
De avond vangt aan om 20.00 uur. En-
tree is gratis. 
Deze avond wordt georganiseerd in de 
Boterhal aan het Kerkplein in Hoorn. 
Rob Buitenweg, docent aan het Huma-
nistisch Opleidingsinstituut zal een in-
leiding houden. Vervolgens zal onder 
zijn leiding over dit onderwerp worden 
gediskussieerd. De zaal is een uur voor 
en na de lezing geopend, opdat de aan-
wezigen kennis kunnen nemen van de 
verkooptentoonstelling van kunstnij-
verheidsprodukten en levensmiddelen 
uit de derde wereld. 
Voor informatie kunt u terecht bij Ank 
Korver en Nico Brakeboer tel. 02265-1491 
of 02290-14804. 

ongehoorzaamheid. Duidelijk is gewor-
den dat het hoofdbestuur burgelijke on-
gehoorzaamheid niet bij voorbaat 
goed- of afkeurt maar de ethisch beoor-
deling laat afhangen van de vraag of 
aan een aantal randvoorwaarden is 
voldaan. De definitieve standpuntbe-
paling wordt over enkele maanden ver-
wacht als de hiermee belaste Koormis-
sie met een herzienen konsept-stand-
puntbepaling is gekomen. 
Tenslotte heeft het hoofdbestuur zich in 
positieve zin uitgesproken over een 
aantal reorganisatie-voorstellen van 
het Centraal Bureau, en heeft het hoofd-
bestuur het groene licht gegeven voor 
verdere gesprekken met de Raad van 
Kerken over een aantal gemeenschap-
pelijke standpuntbepalingen, bijvoor-
beeld inzake de voorwaardenschep-
pende rol die de overheid dient te ver-
vullen in zaken van levensbeschou- 
wing. 	HV-voorzitter Rob Tielman 

Humanistische jurist 
Welke humanistische jurist heeft ambi-
tie om samen met een andere humanist 
een proef schrift te gaan schrijven over 
een onderwerp dat de relatie humanis-
me-wetgeving betreft? Nadere informa-
tie: Guus J. den Besten, Noorderstraat 4, 
9635 TG Noordbroek. Tel.: 05985-2075. 

Koek en ei tussen HV en 
Humanitas 
Het is alles (weer) koek en ei tussen 
Humanitas en het Humanistisch Ver-
bond. In september hebben delegaties 
van beide besturen twee dagen overleg 
gevoerd over een aantal hoofdlijnen 
van het beleid. Er bleek grote overeen-
stemming te bestaan tussen de twee 
humanistische zusjes. 
Ook botert het in toenemende mate tus-
sen HV-gemeenschappen en Humani-
tas-afdelingen in den lande. De bestu-
ren van beide organisaties juichen dit 
toe. Mochten er onverhoopt belemme-
ringen plaatsvinden in deze plaatselij-
ke samenwerking, willen de besturen 
hier graag van op de hoogte worden 
gebracht. Er kan dan in onderling over-
leg worden gezocht naar oplossingen. 

Vrijdenken, feminisme 
De vrijdenkersvereniging De Vrije Ge-
dachte organiseert op zaterdag 2 no-
vember een themadag over Vrijdenken 
en feminisme. 
Deze dag wordt georganiseerd in res-
taurant Amershof, Snouckartlaan 11 
Amersfoort. Aanvang 10.30 uur. 

GEMEENSCHAPSNIEUWS 
Amsterdam: Dinsdag 26 november om 
20.00 uur houdt Henk Smit een lezing 
over „John Stuart Mill en vrouwen-
emancipatie" in het Hum. Centrum, R. 
Vinkeleskade 64 te Amsterdam. 
Arnhem organiseert dit seizoen een se-
rie lezingen onder het thema „Geluk". 
Op maandag 18 november behandelt 
men dit thema vanuit levensbeschou-
wing of religie. Medewerking verlenen 
personen uit de anthroposofische, jood-
se en katholieke richting. Op dinsdag 
17 december komt het geluk vanuit de 
politieke invalshoek bekeken aan de or-
de. Aanvang steeds 20.00 uur. Plaats: 
De Coehoorn, Coehoornstraat 11 te Arn-
hem (t/o het station). 
De Bilt/Bilthoven: Woensdag 6 novem-
ber om 20.00 uur spreekt Hein Stuf kens 
over het onderwerp „De Aquariussa-
menzwering" in de Openbare Biblio-
theek, Kwinkelier 20 te Bilthoven. 
Deventer: Op woensdag 27 november 
om 20.00 uur houdt Iteke Weeda een in-
leiding over „Ontwikkelingen in het ge-
zinsdenken" in het Humanitasgebouw 
„De 7 Leeuwen", Singelstraat 31/33. 
Doetinchem: Dinsdag 12 november om 
20.00 uur in Hotel De Graaf schap te Doe-
tinchem een inleiding over „Grootscha-
lige ontwikkelingshulp op kommerciële 
basis" door de heren Weir en Wijnber-
gen van de Handelsvereniging Amster-
dam. Ook zal er een film worden ge-
draaid en een kleine tentoonstelling 
worden ingericht. 
Dordrecht: Zondag 8 december om 10.30 
uur spreekt de heer G. Endenburg van 
de Stichting Sociocratisch Centrum te 
Rotterdam over de „Sociocratische 
zienswijze" in zaal „De Schakel", Sin-
gel 341 te Dordrecht. 
Emmen organiseert op zondag 17 no-
vember van 10.00 tot 15.30 uur een dis-
kussiedag in de Schans, Laan van het 
Kwekebos 18 te Emmen. Medewerking 
verlenen de heer en mevrouw Sie Dhian 
Ho, respektievelijk kultureel antropo-
loog en sociaal pedagoge. Thema: „Een 
humanistische waardering van de Me-
diterraanse eer- en schaamtekultuur in 
kontrast met de Nederlandse zonde-
besef-kultuur". 
Leiden: Woensdag 27 november om 
20.00 uur begeleidt de heer Ernst Ger-
son Lohman uit Blaricum een avond 
over „De toekomst van de arbeid", met 
rollenspel door leden van de gemeen-
schap. Plaats: Kantine Agrarische 
School, Lange Voort 70 in Oegstgeest. 
Ooststellingwerf: Op woensdag 20 no-
vember om 20.00 uur komt mw. Klazien 
Sybrandy spreken over „Vrijwillige Eu-
thanasie" in zaal „De Lindenhoeve" te 
Appelscha. 
Zwolle: Zondag 10 november om 10.30 
uur houdt E. Borsboom uit De Bilt een 
inleiding over „Zamenhof en het Homa- 
ranisme". Dr. Zamenhof is de schepper 
van het Esperanto; hij bedacht ook een 
kunstmatige religie onder de naam 
„Homaranisme". Plaats: De Hilde van 
de Havezate, Gombertstraat t/o Ravel- 
straat te Zwolle. 	Jac van den Oort 
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HET 1111 GEBEUREN 

t•014tR?  

HUMANISTISCH PERSPEKTIEF 
„Het Humanistisch Per-
spektief zal nooit voltooid 
zijn, het mag ook niet ver-
ouderen," zo werd in 1973 
vastgelegd. Vier jaar later 
werd de eerste uitwerking 
van het Humanistisch Per-
spektief gepubliceerd. De-
ze versie is inmiddels sterk 
verouderd. Reden dus om 
een nieuwe versie te ont-
werpen. HV-voorzitter Rob 
Tielman deed de eerste 
voorzet. Veel reakties volg-
den op zijn voorontwerp. 
Een kommissie werd be-
noemd om een nieuwe tekst 
verder te ontwikkelen. De 
eerste ontwerp-stellingen 
zijn nu gereed voor presen-
tatie. Deze zijn hieronder 
afgedrukt. 

De kommissie heeft een op-
bouw van het Humanis-
tisch Perspektief voor ogen 
die er als volgt uitziet. Na 
een algemene inleiding 
volgen de hoofdstukken le-
vensovertuiging, politiek, 
ekonomie, wetenschap en 
technologie, recht, kultuur, 
kunst en informatiemedia, 
gezondheid, onderwijs en 
vorming, ekologie/milieu, 
oorlog en vrede, emancipa-
tie en primaire leefwereld. 
Elk hoofdstuk bestaat uit 
korte stellingen met een 
toelichting. 
Zodra ontwerp-stellingen 
gereed zijn, worden deze 
gepubliceerd in de Huma-
nist. Voor de toelichtingen 
is helaas geen ruimte. Deze 
kunnen door belangstel-
lenden die willen mééden-
ken, gratis bij het centraal 
buro te Utrecht worden 
aangevraagd. (030-318145) 
Thans liggen klaar: de ont-
werpen voor de inleiding, 
over levensovertuiging en 
over oorlog en vrede. 

De kommissie stelt het zeer 
op prijs reakties van méé-
denkers en -sters te ontvan-
gen op basis van de stellin-
gen plus de toelichtingen. 
U kunt uw kommentaar stu-
ren naar Jan de Leede, p/a 
Humanistisch 	Verbond, 
Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht. 

1. liet is nodig dat op alle nivo's van de samenleving mensen 
hun op uit- en afsplitsing gerichte denk- en leefwijz

e  

aanvullen met eenhouding, die op samenvoeging en 

2. 

Humanisten dienen hun kritisch-analytische opstelling te heelwording gericht is. 
baseren op een op synthese gerichte grondhouding. 

3. 

Mensen kunnen denken, doen, voelen en willen slechts 

blijvend op elkaar  
afstemmenbinnen een bepaalde 

4. 

'Humanisten dienen een rnensgerichte levensstijl tot (verdere

)  

levensstijl.  
ontwikkeling te brengen. waarin waarden als 
natuurlijkheid, religiositeit, solidariteit, idealisme en 
redelijkheid tot uitdrukking gebracht en gekombineerd 

5. 

Het Humanistisch Verbond dient een aktief beleid te voeren 
tot het tot stand komen en uitbouwen van een netwerk van 
worden.    

individuen. groeperingen en stromingen in enbuiten 
Nederland, met dezelfde mensgerichte levensstijl• 

hoofdstuk oorlog en vrede 
i. Het d.m.v. geweld uitoefenen van macht, het vermogen 

om 

mensen te beperken in hun keuzemogelijkheden, is 
principieel in strijd met de humanistische mens- en 
wereldbeschouwing. Humanisten en het Humanistisch 
Verbond dienen zich er met woord en daad tegen te verzetten. 

2. Onder bepaalde omstandigheden kunnen geweld en nkacht 
beschouwd w orden als het kleinere kwaad, dat noodzakel

ijk 

is om 
het grotere kwaad te bestr

ij
den. Grondige analyse 

dient hieraan voorafgegaan te zijn. 

3. Zowel bij 
de analyse van geweld en macht als bij het zoeken 

naar mogelijkheden om zich tegen gewelddadige 

machtsuitoefening 

te verzetten dient het li.V, samenwerking 

te zoeken met anderen. liet dient te gaan om verzet zowel 
tegen het „grote geweld"' (militair wapengebruik, oorlog) als 
tegen het „kleine geweld" (geweld en macht binnen relaties, 

terreur, terrorisme, politioneel optreden). 4. Met de ontwikkeling van kernwapens is een nieuwe situatie 
ontstaan. liet gebruik van deze wapens kan leiden tot de 
vernietiging van alle leven op gehele kontinenten en is voor 

humanisten volstrekt onaanvaardaar. 
5. liet ontwikkelen en het bezit van kernwapens is o.m

• 

vanwege de hoge kosten een belangrijke blokkade van de 
noodzakelijke ekonomische herverdeling in de wereld. Dit is 
ook om die reden voor humanisten aanleiding zich te 
verzetten tegen het bezit van kernwapens. 

6. 
liet Humanstch erbond dient bij te dragen aan 

vredesond
e

rz
o

eken   

vredesactie, te zoeken naar alternatie-ge 

methoden van konfliktoplossing en konflikthantering , en 

dient vredesonderwijs te bevorderen. 1. Individuele gewetenskeuze voor algehele of gedeeltelijke 
geweldloosheid behoort te allen tijde gerespekteerd te 
w orden. Indien dit niet gebeurt dient het Humanistisch 

Verbond protest aan te tekenen. 

hoofdstuk levensovertuiging 
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STILLEVEN 2 
slapende kat op bank 

„Tijger!" 

(• • .) 
„Tijgertje!" 
Ik leun uit het keukenraam en kijk rechts en 
links de straat in. Geen spoor van Tijger te 
bekennen. 
Drie nachten nu al is hij weg. Afgelopen 
woensdag glipte hij langs mij heen en voor mij 
uit de straat op en dook meteen weg onder 
een auto, waar hij onder geen enkele 
voorwaarde— lieve woordjes (slijmbal), 
brokken (heb je niets beters in huis?), vers 
hart (nee, dank je) — vandaan wilde komen. 
Rustig wachtte hij af tot ik op mijn fiets stapte 
en om de hoek van de straat verdween. 
„Tijgertje", probeer ik nog een keer, maar het 
klinkt weinig overtuigend. Een late café-
bezoeker kijkt naar me omhoog en steekt 
hoofdschuddend de straat over. 
Beschaamd kijk ik voor me uit. De buren aan 
de overkant hebben de was vergeten binnen 
te halen. Een reclamewit beddelaken hangt als 
een uitgestoken tong uit het raam. 
„Klerekat", verzucht ik. 
Hoe heb ik je ooit in huis kunnen nemen? Je 
kost me handen vol geld aan blik en brokken, 
je piest het hele huis onder, je laat een spoor 
aan vlooieëitjes achter: op het bed, in het 
vloerkleed, op de bank. 
Klerekat die je er bent Tijger, je bent een luie, 
behaagzieke hedonist, je maakt dat ik me 
gedraag als een ongeruste vader die niet kan 
slapen omdat zijn puberdochter nog niet thuis 
is van de disco. 
Kom terug Tijger, kom terug. 
Ik draai me om. Op de keukenvloer zie ik zijn 
onaangeroerde bakje brokken staan met zijn 
naam erop. Voor hem gespaard met Felix-
zegeltjes. 
Tijger toch, nu maak je me nog sentimenteel. 
Ik zie je kattelijkje al liggen, ergens hier in de 
buurt — zo ver kan je toch niet zijn — tegen de 
rand van de stoep. Morgen bel ik meteen de 
dierenambulance om te vragen of ze je 
gevonden hebben. Ik had je ook een bandje 
om moeten doen, met je naam en adres erop. 
Tijger dood?  

Ik ken je Tijger, ik kijk dwars door je olijven-
ogen, wedden dat je ergens een keukenraam 
bent binnengeslopen, je vertederendste 
bekkie hebt getrokken en je door het hele 
gastgezin hebt laten verwennen met veel te 
veel en lekker eten. 
Als je terugkomt Tijger, krijg je verse wijting 
van me en melk in plaats van water, ook al ga je 
daarvan uit je bek stinken. 
Ik ben gek ook, zit ik me hier een beetje druk 
te maken, terwijl die rotkat onder een andere 
naam (Dikkie Dik? Swiebertje? Rémy?) in een 
vreemd huis, voor een vreemde kachel met 
een volgevreten pens van het Aards Paradijs 
ligt te dromen. 
Je kan de pest krijgen Tijger, ik ga naar bed. 
Ik loop de keuken uit, mijn kamer in en besluit 
eerst nog een bladzij te lezen. Aanvankelijk 
lukt het me niet de passage te lokaliseren, 
waar ik ben gebleven en eenmaal daarin 
geslaagd, kan ik niet in het verhaal komen. 
Zal ik nog één keer uit het raam kijken? 
Over mijn lijk! 
Ik zet de radio aan. Hilversum 2 zendt tussen 
sluimer & slaap muziek uit. Ook dat nog. Ik 
steek een sigaret op en probeer nergens aan 
te denken. Heel even lukt het om alleen maar 
naar de blauwgrijze rook van mijn sigaret te 
kijken, maar al snel stroomt mijn hoofd vol 
met dierbare herinneringen aan Tijger. Hoe 
hij, acht weken oud, uit de dakgoot probeerde 
te vliegen en twee verdiepingen lager met een 
bebloed en scheef bekkie op de stoep voor de 
deur lag te miauwen. En hoe hij, al mijn 
maatregelen ten spijt, er elke keer weer in 
slaagde om de ijskast open te krijgen. En hoe 
hij, elke avond tegen etenstijd zijn scheve 
bekkie bijna tot achter zijn oortjes 
opensperde, maar waaruit slechts een zwak 
keelgeluid voortkwam. Want al noemde ik je 
Tijger, je bleef miauwen. 
Ik doof mijn sigaret, sta op, doe het licht en de 
radio uit en ga naar de wc. Vlak voor ik wil 
doortrekken meen ik buiten gemiauw te 
horen. 
Hallucinatie? 
Ik ga toch maar even kijken. Ik loop de trap af 
en open de buitendeur. Tijger, of wat eens 
Tijger was, strompelt over de drempel. Ik til 
hem op en druk hem tegen mijn borst. Ik aai 
hem over zijn vacht, zijn glimmend zachte 
vacht die nu vies en kleverig is. Over zijn neus 
loopt een flinke haal en zijn witte sokjes zijn 
groezelig grijs. 
In de keuken valt Tijger aan op het bakje 
brokken, terwijl ik een vers blikje voor hem 
opendraai. Als Tijger ook dat naar binnen 
heeft geschrokt en zijn dorst met melk heeft 
gelest, sluipt hij langs mij de kamer in. Hij ploft 
neer op de bank, vouwt zich op tot een 
bolletje en valt onmiddellijk in slaap. 
Ik ben klaarwakker. 
Tijgertje, tijgertje ... smerige klerekat, 
morgen krijg je verse wijting van me. IL
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