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Erich Fromm: filosoof van de vrije mens 
Op bijna tachtigjarige leeftijd is op 18 maart 
j➢ . Erich Fromm overleden. Ook al had hij 
zich in een dorpje in Zwitserland reeds ge-
ruime tijd teruggetrokken, via zijn boeken 
➢iet hij nog steeds van zich horen. lik denk 
niet, dat er vee➢ humanisten in Nederland 
zijn, die niet met een van zijn boeken in 
aanraking zijn gekomen. (bijv. 'De angst 
voor vrijheid' of 'Liefhebben, een kunst, 
een kunde' ). Hij was een filosoof, die typisch 
aans➢oot bij vee➢ wat er in het Nederlandse 
Humanistisch Verbond ➢eeft, maar zijn in-
v➢oed is vee➢ verder reikend, en bestrijkt zo 
ongeveer de gehele wereld. Overal is hij 
vertaa➢d en vo➢gens een laatste opgave be-
reikte een van zijn boeken een oplage van 2 
mi➢joen. Wie was Fromm en wat waren zijn 
ideeën? 

In één van zijn boeken (Marx, Freud en de 
vrijheid, ned. vert. 1970) geeft hij zelf zijn 
'persoonlijke antecedenten' als inleiding 

-op wat hij zijn 'intellektuele autobiografie' 
noemt. Hij groeide op in Duitsland in een 
religieus joods gezin en maakte als op- 

groeiende jongeman de eerste wereldoor-
log mee, waarvan hij de ellende en zinloos-
heid niet kon verwerken. Zo werd hij 'be-
zeten door de wens het irrationele in het 
gedrag van de mens en de massa te begrij-
pen en door een vurig verlangen naar vrede 
en internationaal begrip.' Als leidraad voor 
zijn analyses koos hij al spoedig de theo-
rieën van Freud en van Marx. Hij studeer-
de psychologie en sociologie en oefende 
een praktijk uit als psycho-analytikus. In 
politiek opzicht heeft hij zich tot op hoge 
leeftijd niet aan een (socialistische) partij 
gebonden. 

Synthese tussen ideeen van Mi arrx en 
Freud. 
Zijn eigen filosofische inbreng heeft erin 
bestaan een synthese te ondernemen tus-
sen de ideeën van Marx en van Freud, en 
op basis daarvan vooral maatschappijkriti-
sche studies te publiceren. Vooral de lijn 
van Freud heeft hij willen doortrekken en 
toepassen op maatschappelijke proble-
men. Met anderen die ook op ditzelfde ter- 

rein op vergelijkbare manier aktief waren, 
nam hij deel aan de 'Frankfurter Schule' —
waarin o.a. Marcuse en Horkheimer 
werkten — totdat in 1933 door Hitlers 
machtsovername allen naar Amerika 
moesten emigreren. 

Angst voor vrijheid 
Het eerste gezamenlijke grote resultaat 
van de wetenschappers van deze 'Frank-
furter Schule' was het onderzoek naar 
'autoriteit en gezin', (in 1936 verschenen) 
waarin Fromm het 'sociaalpsychologische 
deel' verzorgde. Hier beschreef hij voor 
het eerst het 'autoritaire karakter', waar-
mee de mens wordt aangeduid die zowel 
graag aan autoriteit gehoorzaamt alsook 
zelf als autoriteit wil optreden. Deze twee 
kanten hangen merkwaardig genoeg sa-
men: willen gehoorzamen en gehoorzaamd 
willen worden. Een voorbeeld hiervan, dat 
Fromm later ook uitwerkte, vinden we in 
het 'sado-masochistisch' karakter, dat 
graag pijn lijdt en pijn veroorzaakt. Anders 
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het Humanistisch Verbond 
Oudegracht 152, Utrecht 
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Postbus 114, 3500 AC Utrecht 
Telefoon: 030 - 318145. 
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Gedrukt op kringlooppapier 
bij Brouwer Offset bv, Utrecht. 

GEMEENSCHAPP~ 
Post voor de besturen van de gemeen-
schappen 
Op 20 maart zijn er enige brieven aan de 
gemeenschappen gezonden die allemaal 
betrekking hebben op aspekten van finan-
ciële aard. Daarom zijn deze brieven deze 
keer ook tevens aan de penningmeesters 
gezonden: 
— een brief over de wijze, waarop de sub-
sidiëring van het HVO door de gemeen-
schappen kan worden bevorderd. 
— een brief over de mogelijkheden om 
plaatselijk en provinciaal subsidies te ver-
krijgen voor emancipatie-aktiviteiten. 
— een brief over de wijze, waarop het be-
sluit van de verbondsraad wordt uitge-
voerd over het aanvragen door de gemeen-
schappen van een bijdrage uit een speciaal 
fonds, dat wordt gevormd uit 5% van de 
totale kontributie-opbrengst. Aktieve ge-
meenschappen kunnen op deze wijze over 
wat meer geld beschikken dan hun gebrui-
kelijke inkomen. 
Bovendien wil het hoofdbestuur een spe-
ciale depositorekening openen, waar ge-
meenschappen hun overtollige gelden 
kunnen beleggen tegen een zeer gunstige 
rente. 
— voorts bevatte deze zending een herha-
ling van de mededeling over de thans lo-
pende regionale besprekingen over de be-
leidsnota omdat wij de indruk kregen, dat 
van die mededeling niet overal goed kennis 
was genomen. 
— en tenslotte verheugde het ons, dat wij 
de gegevens van drie nieuwe sprekers aan 
de gemeenschappen konden doorgeven. 

Konferentie over de mogelijkheden tot 
invoering van professionele humanisti-
sche geestelijke verzorging in zieken-
huizen. 
Verschillende gemeenschappen hebben 
ervaringen met de meestal uiterst moeiza-
me onderhandelingen, die moeten worden 
gevoerd om een ziekenhuis bereid te krij-
gen geld op tafel te leggen voor de huma-
nistische geestelijke verzorging. Ook de  

gemeenschap Dordrecht heeft daar uitvoe-
rige ervaringen mee opgedaan, waarbij de 
gedachte opkwam deze ervaringen eens in 
een konferentie met andere gemeenschap-
pen uit te wisselen, met name om te komen 
tot het ontwikkelen van een doelmatig plan 
van aktie, dat door alle gemeenschappen in 
voorkomende gevallen kan worden toege-
past. 
Op grond van dit initiatief van de gemeen-
schap Dordrecht organiseren wij op zater-
dag, 10 mei a.s. in Utrecht in het Erasmus-
huis een landelijke studiedag over deze 
problematiek. De gemeenschappen ont-
vangen hierover binnenkort nadere gege-
vens. 

Projekt Hivos over Mensenrechten en 
ontwikkelingssamenwerking 
Hivos kent reeds enige jaren een afdeling 
vormingswerk, nader aangeduid als 
„mondiaal vormingswerk" en uiteraard 
werkend vanuit een humanistische visie. 
Zeer onlangs zijn voor dit werk een tweetal 
nieuwe funktionarissen aangesteld: Pieter 
de Hoogh en Pieter van Veenen. Deze 
Pietermannen zijn bezig met het uitwerken 
van nieuwe plannen, die zij binnenkort aan 
onze gemeenschappen zullen voorleggen. 
Daarbij zullen zij ook beschikbaar zijn 
voor begeleiding van de praktische uitvoe-
ring van deze plannen indien gemeen-
schappen deze op hun programma willen 
plaatsen. 
Het plan, dat thans bij Hivos wordt uitge-
werkt is gericht op een bepaald thema: 
„mensenrechten en ontwikkelingssamen-
werking". Over dit thema komt een doku-
mentatie- en diskussiecahier beschikbaar 
met vragen. Deze stof kan worden bespro-
ken in gespreksgroepen en bijeenkomsten, 
waarna de kommentaren aan Hivos kun-
nen worden gezonden. In vervolg op deze 
besprekingen in het land organiseert Hivos 
begin 1981 een landelijke konferentie. 
N.á.v. dit bericht kunnen de gemeen-
schappen dit plan alvast plaatsen op de lijst 
van programma-mogelijkheden voor het 
komende najaar. 

Voortgang meningsvorming over de 
problematiek van de kernbewapening 
Tegen de sluitingsdatum van 15 maart wa-
ren op het Centraal Bureau tientallen brie-
ven en nota's van gemeenschappen en le-
den binnen gekomen over de problematiek 
van de kernbewapening. Al deze stukken 
zijn verwerkt door een speciale kommis-
sie, die een nieuw ontwerp-verklaring van 
het HV heeft opgesteld. Dit ontwerp pas-
seert de HB-vergadering van eind maart, 
wordt begin april aan de gemeenschappen 
gezonden en gepubliceerd in Humanist van 
1 mei. Vervolgens zal het ontwerp worden 
voorgelegd aan de vergadering van de 
Verbondsraad op 31 mei om tot een uit-
spraak te komen. 

Het lijkt ons een goede zaak als de maand 
mei wordt gebruikt om gewestelijke verga-
deringen te beleggen in aanwezigheid van de 
in dat gewest wonende leden van de Ver-
bondsraad voor beraad over de thans ont-
worpen tekst van een verklaring van het 
HV. 

Jan de Leede  

Kampeerweekend voor jongeren 
Zoals in de Humanist van 1 februari reeds 
is aangekondigd, zal er van 15-18 mei a.s. 
een kampeerweekend zijn voor humanisti-
sche jongeren (leeftijd ca. 15-35 jaar). In 
verband met de verwachte grote deelname 
hebben we een royaler terrein gezocht en 
gevonden en wel te Well (L.). De kosten 
zijn begroot op f 45,— per persoon, dat is 
kampgeld plus alle maaltijden voor vier 
dagen. Een koopje dus! 
Aangezien het de eerste keer is dat we dit 
organiseren willen we het aantal deelne-
mers beperken tot ca. 80, dus snel opgeven 
is geboden (in ieder geval vóór 1 mei, slui-
ting inschrijving). Je bent pas definitief in-
geschreven-als je ook f 45,— overgemaakt 
hebt op postgironr. 3949413 t.n.v. J. v. d. 
Oort, Eindhoven, onder vermelding van 
„HV Kampeerweekend". Meer informa-
tie volgt na inschrijving; wie nu al bran-
dende vragen heeft kan bellen met: Jac. 
van den Oort, 040 - 433505 (werk), Rob 
Schmidt, 040 - 522012 (thuis). 

Humanisme en politiek, 
een jongerenkonferentie 
De landelijke jongerenkonferentie over 
Humanisme en Politiek wordt gehouden in 
Amersfoort. 
We verwachten jongeren tot plm. 35 jaar 
die zich politiek betrokken voelen en wil-
len praten over humanistische beginselen 
in de politiek, over de afstemming van doel 
en middelen, grenzen en mogelijkheden 
van partijpolitiek en aktievoeren, het Hu-
manistisch Verbond en politieke stand-
punten. 
Plaats: Jeugdherberg De Grasheuvel, de 
Genestetlaan 9 te Amersfoort. 
Tijd: vrijdag 18 april van 19.00 uur tot za-
terdag 19 april 19.00 uur. 
Opgave: Humanistisch Verbond, Oude 
Gracht 152, Utrecht. De kosten zijn plm. 
f 30,— maar daar kan als het nodig is, over 
worden gepraat. Tijdig aanmelden is 
noodzakelijk. Inlichtingen na 19.00 uur en 
in de weekeinden. Tel. 033 - 620960. 

In oprichting: 
Landelijke Vereniging van geestelijke 
verzorgers in bejaardenoorden 
Al enige tijd bestaat er in de regio Zuid-
Holland overleg tussen geestelijke verzor-
gers die werkzaam zijn in bejaardenoor-
den. Op één van deze bijeenkomsten werd 
de wens geuit om ook op landelijk nivo 
regelmatig overleg te hebben. Daarom 
werd besloten een beroepsvereniging op té 
richten, analoog aan de al bestaande ver-
eniging van geestelijke verzorgers in zie-
kenhuizen. 
Het doel van de vereniging zal zijn de 
bevordering van de geestelijke verzorging 
in de bejaardenoorden, vooral door het 
verkrijgen van meer duidelijkheid over het 
specifieke van het werk, het doorlichten 
van de plaats en de taak van de werkers 
(-sters) in de tehuizen en vertegenwoordi-
ging bij overheid en andere organisaties. 
De voorbereidingsgroep, die bestaat uit de 
heren Verdoorn (gereformeerd), en Dun 
(hervormd) en mevrouw Den Broeder 
(humanist), verzoekt geïnteresseerden 
zich per briefkaart op te geven bij me-
vrouw Den Broeder, Agrippinastraat 16, 
2275 VC Voorburg. 
Ook mensen die al jarenlang als vrijwilliger 
betrokken zijn bij de g.v. in bejaardenoor-
den, verzoeken wij te reageren. 
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Donderdag 17 april in Harder-
wijk: de vierde politieke forum-
bijeenkomst met socialistische en 
liberale kamerleden die het HV 
organiseert. Ditmaal proberen de 
dames-politici Ineke Haas-Ber-
ger (PvdA), Annelien Kappeyne 
van de Copello (VVD) en Suzan-
ne Bischoff (D'66) elkaar te vin-
den over het onderwerp -„eman-
cipatie en anti-diskriminatiewet-
geving". 
Dus 17 april Harderwijk, om 
20.00 uur in het sociaal centrum 
„De Kiemiire", Tesselschade-
laan 1. Iedereen welkom! 

ntre erripiancipatie kent geen 
 	Ars en verliezers 
Het is eigenlijk verbazingwekkend dat 
in humanistische kring de laatste tijd 
weinig aandacht aan emancipatie is be-
steed. Er zijn duidelijke verbindingslij-
nen tussen humanisme en de grondge-
dachte achter het emancipatiedenken 
dat alle mensen gelijkberechtigd dienen 
te zijn ongeacht hun levensovertuiging, 
geslacht, seksuele voorkeur, enz. 

Het begrip emancipatie is eigenlijk afkom-
stig van de vrijmaking der slaven. Het 
wordt meer algemeen gebruikt om wette-
lijke en maatschappelijke ontvoogding aan 
te duiden. Mensen dienen niet op grond 
van een of ander kenmerk achtergesteld te 
worden. Humanisme, liberalisme en so-
cialisme staan positief tegenover de eman-
cipatiegedachte omdat zij uitgaan van de 
fundamentele gelijkwaardigheid van men-
sen. Soms zijn de begrippen emancipatie 
en gelijkheid uitgelegd als (een streven 
naar) gelijkvormigheid: alsof het wenselijk 
zou zijn dat iedereen de gelijke dingen zou 
denken of doen. Dergelijk gelijkvormig-
heidsdenken is in strijd met een andere 
gedachte in humanistische kring, namelijk 
dat iedereen zoveel mogelijk vrij zou die-
nen te zijn om zelf vorm te geven aan het 
eigen bestaan. De vrijheid van de een mag 
pas worden ingeperkt als de vrijheid van 
anderen in gevaar komt. Emancipatie is er 
dan ook vanuit humanistisch oogpunt niet 
op gericht minderheid en meerderheid aan 
elkaar aan te passen, maar wel ruimte te 
geven voor ieders eigen identiteit. 
Emancipatie is méér dan kortzichtige be-
langenbehartiging. Want een eenzijdige  

belangenbehartiging leidt er toe dat het 
sukses van de ene groep, de nederlaag van 
de andere wordt, waardoor nieuwe achter-
stelling kan ontstaan. Echte emancipatie 
kent geen winnaars en verliezers: immers  

iedereen is erbij gebaat dat niemand meer 
wordt achtergesteld. 
Er zijn ook andere tendensen binnen 
emancipatiebewegingen die onze kritische 
aandacht vragen. Bijvoorbeeld als sommi-
ge feministen pleiten voor het verbieden 
van pornografie of zeer zware straffen 
voor verkrachting: zedenmeesterij en 
wraak-denken zijn het humanisme altijd 
vreemd geweest. Degenen die strijden 
voor bevrijding en gelijkberechting moeten 
op humanistische steun kunnen rekenen. 
Degenen die nieuwe vormen van onder-
drukking en achterstelling (bewust of on-
bewust) veroorzaken, hebben recht op on-
ze kritiek omdat kritiekloosheid het voort-
bestaan van de verdraagzaamheid in ge-
vaar kan brengen. 
Konkreet steunt het HV het streven naar 
een anti-diskriminatie-wetgeving voor 
vrouwen, homoseksuelen en ongehuwden 
zoals die nu door de Emancipatiekommis-
sie wordt voorgesteld. Konkreet kunnen 
onze gemeenschappen en gewesten een 
positief-kritische bijdrage leveren aan de 
bewustwording van vrouwen en mannen, 
homo's en hetero's, ouderen en jongeren, 
ongehuwden en gehuwden, zwarten en 
blanken, enzovoorts dat onnodige vormen 
van diskriminatie mensen onderdrukken 
en-  dat mede vanuit humanistische hoek 
iets wordt gedaan aan de noodzakelijke 
mentaliteitsverandering in onze samenle-
ving. Want hoe noodzakelijk en gewenst 
een anti-diskriminatie-wetgeving ook is: 
echte veranderingen komen pas tot stand 
als door mentaliteitsverandering vooroor-
delen en achterstelling verdwijnen. 

Rob Tielman 

Met nadruk moet er op gewezen worden, 
dat het humanisme in de tijd van de Re-
naissance — de 16e eeuw — vrijwel uitslui-
tend Christen-humanisme of bijbels huma-
nisme is, bijna nooit een autonoom, on-
godsdienstig humanisme. Dat wil zeggen, 
dat een internationale groep van geleerden 
— meestal leken — de belangstelling richten 
op de menselijke wetenschappen, aan de 
hand van de denkbeelden van de heidense 
denkers uit Rome en Griekenland, waarbij 
zij zich losmaakten van de scholastieke 
theologie. Zij deden dit in het kader van de 
R.K.-kerk, later van de Protestantse ker-
ken, niet los van de kerken. De twee be- 
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langrijkste gymanistische geleerden, Er-
asmus en Morus, bleven, hoe groot hun 
kritiek was op de misstanden in de 
R.K.-kerk, trouwe zonen van hun kerk en 
ook de protestantse humanisten bleven 
lidmaten van hun kerken. Het was wel een 
feit, dat hun mensbeeld, over het algemeen 
wat optimistischer was dan dat van de 
theologen, die Augustinus' opvattingen 
volgden. De humanisten achtten de mens 
tot meer in staat, door eigen aktiviteit, dan 
zij, die de nadruk bleven leggen op de fu-
neste gevolgen van de erfzonde. Het be-
grip van de menselijke waardigheid, in de 
Renaissance opgekomen, houdt de ont- 

kenning van de gevolgen van Adams zonde 
in. 
Over het opstel, geschreven naar aanlei-
ding van het boek van Enno van Gelder 
The two reformations kan ik kort zijn. 
Dankbaar analyseerde de studie van Van 
Gelder en voert sterke argumenten aan 
voor de afwijzing. Dankbaars opstel werd 
in 1963 geschreven, twee jaar na het ver-
schijnen van Van Gelders boek en ik vraag 
mij af of het opportuun was om het stuk te 
herdrukken, omdat Van Gelders stelling, 
naar ik meen, geen aanhang meer heeft. 
Van Gelder beweert, dat er in de 16e eeuw, 
twee reformaties zijn geweest. Een „Grote 
Reformatie", de humanistische, die alles 
omvat wat niet tot de R.K.-kerk behoorde 
en een „Kleine Reformatie", waarmee 
Van Gelder de hervorming, gebracht door 
Luther, Zwingli en Calvijn bedoelt. 
Deze stelling is niet houdbaar want de 
meeste doordenkers tot het Consilie van 
Trente, niet met de R.K.-kerk en vele van 
de door Van Gelder behandelde spiritua-
listen, mystici en nationalisten formuleer-
den hun ideeën nadat Luther zich van de 
R.K.-kerk had losgemaakt. Omdat Van 
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Hervormers en Humanisten 
Ter gelegenheid van het afscheid als hoogleraar aan de Groningse universiteit 
verscheen een tiental opstellen van de theoloog W. F. Dankbaar. 
De meeste — eerder gepubliceerd — zijn gespecialiseerd kerkhistorische studies, die 
buiten de belangstelling van humanisten zullen liggen, maar twee artikelen zullen 
humanisten met historische belangstelling wel interesseren. Het gaat om Huma-
nisme en Hervorming en om Twee Reformaties? over de verhouding tussen Huma-
nisme en Reformatie, naar aanleiding van het boek van Dr. H. A. Enno van Gelder 
„The two Reformations in the 16th cenlury". Daarom over beide artikelen een 
paar opmerkingen, meer als aankondiging dan als beoordeling bedoeld. 
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Humanist Van Praag 
achten hernieuw 

0 

Humanisme is geen ci 
Naast de vraag of een dialoog tussen 
humanisten en christenen weer zin zou 
hebben, kwam er in de diskussie tussen 
Van Praag en Derksen nog een ander 
thema uitgebreid aan de orde: de vraag 
of het moderne kritische christendom 
zo langzamerhand een soort humanis-
me aan het worden is. 
Zowel Derksen als Van Praag zijn het er 
over eens dat het beter is te spreken van 
humaniserende tendensen in het christen-
dom. De term humanisme wil Van Praag 
alleen gebruiken voor een levensovertui-
ging die zijn uitgangspunt vindt in de mens. 

Van Praag: „het is niet een kwestie van 
humaan zijn (dat hoop ik ook), maar het is 
een kwestie van de grondslag van je le-
vensinzicht. Vind je die grondslag in de 
mensen of in een orde die op een of andere 
manier al is gegeven." 
Derksen benadrukt vervolgens dat er voor 
hen die kiezen voor het christendom een 
andere realiteit blijft bestaan, die van de 
lange historische joods-christelijke tradi-
tie. Een traditie die Derksen verbindt met 
„Jezus en de hele voorgeschiedenis van 
profeten die op een bepaalde manier in de 
wereld zijn gaan staan en hebben gedacht 
en gesproken over de mens en over het 

Een dergelijke dialoog is overigens niet 
nieuw. Zo'n tien jaar geleden konfereerden 
het Vaticaan en de Internationale Huma-
nistische Beweging al met elkaar. Onder 
Paus Paulus VI kwam aan dit initiatief een 
einde. Heeft het zin om opnieuw te begin-
nen? 

Van Praag: „Die dialoog van de jaren zes-
tig, zeventig, was enerzijds enorm verhel-
derend, want hoewel het allemaal traditio-
neel erkende katholieken waren — hoogle-
raren, pauselijke hogeschool — moet ik 
toch stellen dat ook zij zeiden: die onfeil-
baarheid van de paus, dat betekent voor 
ons niet veel. Dus we konden daar wel 
goed over praten. Maar ik denk dat op dat 
internationaal nivo het moeilijk is om daar 
konkreet vorm aan te geven. Ik denk dat 
het binnen Nederland veel beter zou kun-
nen, al moet je je dan afvragen met wie. Ga 
je een gesprek met de basisbeweging aan, 
dan kan dat natuurlijk makkelijk zijn, ten-
minste zoals wij nu hier praten. Met Gijsen 
zou het eigenlijk geen zin hebben, denk ik. 
Natuurlijk, je kunt er dan een heel boeiend 
vuurwerk van maken, maar dat levert geen 
konkrete resultaten op." 

En Derksen: „Die dialoog van de zestiger 
jaren was belangrijk. De Rooms-Katholie-
ke kerk ging in gesprek met de humanisten, 
met marxisten enzovoort. Maar het was 
toch vrij akademisch. Het speelde zich in-
derdaad af onder de filosofen en de geleer-
den van die verschillende groepen. Ik zou 
hopen dat nu in de plaatselijke gemeen-
schappen die dialoog plaatsvindt; tussen 
de humanistische gemeenschappen en be-
paalde gemeenten. Misschien de kritische 
gemeenten, omdat die mogelijk wat beter 
geschikt zijn om grenzen te overschrij-
den." 
En ook het Humanistisch Verbond kan 
voordeel hebben van een hernieuwde dia-
loog. Want, zegt Derksen: „Ik denk dat 
wanneer humanistische gemeenschappen 
in kontakt zouden komen met kritische 
gemeenten er ook vragen zouden worden 
gesteld, vanuit die kritische gemeenten, 
aan de maatschappelijke en politieke op-
stellingen van het humanisme. Dus krijg je 
best wel een heel vruchtbare dialoog. Maar 
wat ik vooral wil zeggen is dus: dat gesprek 
aan het grondvlak, met de gewone mensen 
onder elkaar, dat lijkt me misschien de 
nieuwe gestalte van de dialoog tussen 
christenen en humanisten." 

Géén eigen politieke partij 
Wat zou een effekt van een nieuwe dialoog 
kunnen zijn? Volgens de journalist Peter 
Hebblethwait heeft het gesprek in de zesti-
ger jaren de stoot gegeven tot een hele 
nieuwe geloofsvoorstelling (Hebblethwait 
in zijn boek „Kerk op hol") 

Vogel „Mag je zulke hoge verwachtingen 
hebben van een gesprek tussen humanis-
ten en vernieuwingsgezinde katholieken 
binnen Nederland?" 

Derksen: „Ik denk dat dit nieuwe gesprek 
niet alleen invloed zou kunnen hebben op 
de geloofsvoorstelling, maar misschien en 
hopelijk op het gezamenlijke engagement, 
dat wil zeggen op de sociaal-ethische sek-
tor. Dat lijkt me nog belangrijker. Hoewel 
zo'n sociaal-ethische opstelling bij chris-
tenen altijd gepaard gaat met een bepaalde 
godsvoorstelling." 
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Vogel: „In konkreto zie je dus het samen-
gaan op politiek vlak?" 

Derksen: „Ja, het maatschappelijk-poli-
tieke handelen." 

Van Praag echter: „Ik zou liever zeggen: 
het sociale handelen. Ik denk dat geen van 
tweeën — dat weet ik niet zo zeer van de 
basisbeweging, maar het geldt wel voor het 
humanisme — er erg happig op is tot een 
soort politieke partij te worden. Wél het 
geweten van een politieke partij. Je kunt 
over kernbewapening, over sociale 
rechtvaardigheid, over al die dingen me-
ningen vormen. Ik denk niet dat je dat 
zóver moet laten gaan dat je ook een poli-
tiek program ontwikkelt. Want dan heb je, 
geloof ik, twee nadelen. In de eerste plaats 
verdubbel je wat er al is. In de tweede 
plaats zou je dan in de verleiding kunnen 
komen om de inspiratie waar het eigenlijk 
om gaat, te vergeten." 

En Derksen hierop: „Dat is precies het 
standpunt van de christenen van de basis-
beweging: géén eigen christelijke politieke 
partij." 

Vogel: „Ik bedoelde niet zozeer dat ver-
nieuwingsgezinde christenen en humanis-
ten politieke partijen gaan stichten. Ik be- 

Op 2 maart zond het Humanistisch Ve 
de titel „Wat is er met het christendo 
gesprek waren professor jaap van Pi 
tisch Verbond en drs. Karl Derksen. 
beweging. Casper Vogel leidde de di 
Naast de vraag wat er dus aan de hal 
drie heren ook nog over de waarde en 
tussen humanisten en katholieken. r 

doel veeleer dat die dialoog binnen Ne-
derland leidt tot konkreet politiek hande-
len. Als dat zo is, dan vraag ik me af hoe het 
Humanistisch Verbond tevoorschijn komt 
uit zo'n ontmoeting. Want als ik kijk naar 
de basisgemeenten en de kritische ge-
meenten, dan zie ik daar een veel duidelij-
ker en sterker politieke aktiviteit dan in het 
Humanistisch Verbond." 

Daar is Van Praag het niet mee eens. 
„Vind je dat? En als je nou op het ogenblik 
ziet: de bemoeienis over de kernwapens, 
de bemoeienis over de ontwikkelingssa-
menwerking, de bemoeienissen met de 
persoonlijke vrijheid, de erkenning van 
afwijkende groepen.... Nou dan moet ik 
eerlijk zeggen: ik zie dat verschil met de 
basisgemeenten gewoon niet." 
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een kwestie van de grondslag van je le-
vensinzicht. Vind je die grondslag in de 
mensen of in een orde die op een of andere 
manier al is gegeven." 
Derksen benadrukt vervolgens dat er voor 
hen die kiezen voor het christendom een 
andere realiteit blijft bestaan, die van de 
lange historische joods-christelijke tradi-
tie. Een traditie die Derksen verbindt met 
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wereld zijn gaan staan en hebben gedacht 
en gesproken over de mens en over het 

Een dergelijke dialoog is overigens niet 
nieuw. Zo'n tien jaar geleden konfereerden 
het Vaticaan en de Internationale Huma-
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zo'n sociaal-ethische opstelling bij chris-
tenen altijd gepaard gaat met een bepaalde 
godsvoorstelling." 
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Vogel: „In konkreto zie je dus het samen-
gaan op politiek vlak?" 

Derksen: „Ja, het maatschappelijk-poli-
tieke handelen." 

Van Praag echter: „Ik zou liever zeggen: 
het sociale handelen. Ik denk dat geen van 
tweeën — dat weet ik niet zo zeer van de 
basisbeweging, maar het geldt wel voor het 
humanisme — er erg happig op is tot een 
soort politieke partij te worden. Wél het 
geweten van een politieke partij. Je kunt 
over kernbewapening, over sociale 
rechtvaardigheid, over al die dingen me-
ningen vormen. Ik denk niet dat je dat 
zóver moet laten gaan dat je ook een poli-
tiek program ontwikkelt. Want dan heb je, 
geloof ik, twee nadelen. In de eerste plaats 
verdubbel je wat er al is. In de tweede 
plaats zou je dan in de verleiding kunnen 
komen om de inspiratie waar het eigenlijk 
om gaat, te vergeten." 

En Derksen hierop: „Dat is precies het 
standpunt van de christenen van de basis-
beweging: géén eigen christelijke politieke 
partij." 

Vogel: „Ik bedoelde niet zozeer dat ver-
nieuwingsgezinde christenen en humanis-
ten politieke partijen gaan stichten. Ik be- 

Op 2 maart zond het Humanistisch Ve 
de titel „Wat is er met het christendo 
gesprek waren professor jaap van Pi 
tisch Verbond en drs. Karl Derksen. 
beweging. Casper Vogel leidde de di 
Naast de vraag wat er dus aan de hal 
drie heren ook nog over de waarde en 
tussen humanisten en katholieken. r 

doel veeleer dat die dialoog binnen Ne-
derland leidt tot konkreet politiek hande-
len. Als dat zo is, dan vraag ik me af hoe het 
Humanistisch Verbond tevoorschijn komt 
uit zo'n ontmoeting. Want als ik kijk naar 
de basisgemeenten en de kritische ge-
meenten, dan zie ik daar een veel duidelij-
ker en sterker politieke aktiviteit dan in het 
Humanistisch Verbond." 

Daar is Van Praag het niet mee eens. 
„Vind je dat? En als je nou op het ogenblik 
ziet: de bemoeienis over de kernwapens, 
de bemoeienis over de ontwikkelingssa-
menwerking, de bemoeienissen met de 
persoonlijke vrijheid, de erkenning van 
afwijkende groepen.... Nou dan moet ik 
eerlijk zeggen: ik zie dat verschil met de 
basisgemeenten gewoon niet." 
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'aag, ere-voorzitter van het Humanis-
priester, theoloog en lid van de basis- 
3kussie. 
'd is met dat christendom, spraken de 
het nut van een eventuele samenspraak 
aarover hieronder meer. 

samenleven." 
En dan niet de geformaliseerde traditie van 
de kerkgeschiedenis van iemand als Gij-
sen, maar de oud-christelijke traditie van 
het geloof die is verwoord door Jesus, de 
profeten en door andere lui die meestal als 
ketters zijn verbrand." 
maar de vraag blijft wat nu het verschil 
precies is tussen een vernieuwde christe-
lijke geloofsbeleving en een humanistische 

levensovertuiging. Een essentieel verschil 
volgens Van Praag: „want humanisme is 
geen christendom zonder god. Het is een 
hele andere belevingssfeer waaruit je 
waardevolle dingen kunt zeggen die je niet  

dat het Humanistisch Verbond nog een 
moederkerk is, die alle vleugels nog onder 
zijn beheer heeft?" 

Van Praag: „Dat zeker. En niet: nog. 
Voorzover ik met het Humanistisch Ver-
bond te maken heb gehad is dat één van de 
belangrijke doeleinden geweest: het ge-
sprek gaande houden tussen — ik zou niet 
willen zeggen rechts — maar meer de mid-
dengroepen tot en met links-liberaal en de 
meer radikale groepen tot en met bijvoor-
beeld de PSP. En ik denk dat dat een uiterst 
belangrijke funktie van een humanistische 
beweging is, om dat inderdaad bij elkaar te 
houden!" 

Aan het eind van de diskussie werkt Derk-
sen de mogelijke dialoog nog wat verder 
uit. Hij hoopt dat er van die samenspraak 
een zekere geestelijke inspiratie, vorming 
zal uitgaan. „Dus niet puur pragmatisch. 
Zo van: nou op die punten kunnen we el-
kaar nog vinden. Ik zou die dialoog dieper 
willen voeren. We staan namelijk beiden 
voor het geestelijk leven — als ik het even 
zo zeggen mag — van mensen. Daarom zijn 
we ook geestelijke raadslieden en pastores 
en niet maatschappelijk werkers of politi-
ci." 

Peter Boss 

. kunt zeggen vanuit een christendom zon-
der god." 
En Derksen tot slot: ik noem mij geen hu-
manist omdat ik dus in de christelijke tra-
ditie wil staan. Maar ik kies dan wel voor 
een christendom, dat niet verstard en ge-
stold is tot allerlei vormen van kerkelijk-
heid. Een christendom dat in een bondge-
nootschap met humanisten samen zou 
kunnen werken aan meer bevrijding in on-
ze maatschappij." 
En daarmee zijn we dan weer beland bij het 
eerste thema van deze diskussie tussen een 
humanist en een christen. 

Hes van Huizen  

1 Vervolg van pagina 3 
Gelder geen heldere omschrijving gaf van 
het humanisme in de Renaissance, noch 
van de verschilpunten van de leer van Lu- 
ther, Calvijn en Zwingli vergeleken met de 
leer der R.K.-kerk en geen oog had voor de 
humanistische elementen in de R.K.-kerk 
heeft zijn stelling geen helderheid gebracht 
in de zich al zo moeilijke materie van de 
verhouding der geloofsovertuigingen in de 
16e eeuw. Dankbaars dolkstoot is, met de 
andere, dodelijk geweest. 
De andere studie, waarvan ik iets wilde 
meedelen heet Humanisme en Hervor- 
ming. Het opstel gaat over hun onderlinge 
verhouding in het verleden en, vrij plotse-
ling, overstappend op het moderne auto- 
nome humanisme wijdt Dankbaar aan een 
passage aan de vraag hoe een bijbels-re-
formatorisch gelovige het humanisme 
dient te beschouwen en te bejegenen. 
De schrijver geeft een summiere maar dui-
delijke beschrijving van het humanisme in 
de 16e eeuw, geeft in de kortst mogelijke 
vorm, een uiteenzetting van de reformatie 
en behandelt dan de houding van de drie 
grote hervormers Luther, Zwingli en Cal-
vijn ten aanzien van het humanisme. Wat 
mij opviel in de korte karakteristiek van de 
reformatie is de volgende passage: „Tegen 
de bedoeling van Luther en de zijnen 
kwam het tot een kerkscheuring omdat de 
kerk de hervormde leer verketterde. Ook 
hier werd een linkervleugel openbaar. 
Daar bevonden zich de z.g. spiritualisten, 
die zich niet alleen van Rome losmaakten, 
maar ook aan alle uitwendige kerkelijke 
vormen en zelfs aan het gezag van de 
Schrift weinig waarde hechtten." (p. 11) 
Onbegrijpelijk acht ik het, dat de schrijver, 
die zo goed thuis is in de geschiedenis van 
de hervorming, meent dat de spiritualisten 
weinig waarde hechtten aan het gezag van 
de bijbel. Voor de spiritualisten, b.v. 
Franck, Castellio, Denck, Coornhert en de 
Dopus heeft de bijbel even groot gezag als 
b.v. voor Luther en Calvijn maar het gezag 
is niet verbonden aan de letter maar aan de 
geest van de bijbel. 
Dankbaar eindigt zijn studie met de vol-
gende passage: „Er loopt een principiële 
scheiding tussen het anthropocentrische 
Humanisme en het theoretisch bijbels-re-
formatorisch geloof. Maar ook dit laatste 
heeft, juist om Christus wil, in wie God 
zich aan de wereld gegeven heeft, een roe-
ping tot volle menselijkheid. Daarom mag 
een christen niet schuw zijn voor aardse 
cultuur en wetenschap, maar moet daar 
volledig voor openstaan. Hij moet ronduit 
de vruchten van het Humanisme erken-
nen, waarvan hij dagelijks profijt heeft. En 
hij moet bereid zijn, zonder dat hij dat ge-
loofsonderscheid behoeft uit te wissen, 
maar juist — ik herhaal het — om Christus 
wil, met humanisten nauw samen te wer-
ken waar dat in de wereld maar mogelijk is 
om de mensheid te dienen en om in een tijd 
als deze, waarin de ontmenselijking 
schrikbarend groot is, op te komen voor 
waarachtige humaniteit." 

Als de geest, die uit deze woorden spreekt, 
wat duidelijker tot uiting zou komen in- en 
buiten ons land, dan zou de kleinzielige en 
bekrompen bejegening van het humanisme 
en van humanisten tot het verleden behoren. 

H. Bonger 

*) Hervormers en Humanisten. Een bundel opstellen 
door Dr. W. F. Dankbaar. Uitgeverij Ton Bolland, 
Amsterdam 1978. 

Vogel: „Die bemoeienissen zie ik wel, 
maar in konkreto, in standpunten zie ik een 
sterkere opleving binnen het progressieve 
christendom dan in de humanistische be-
weging." 

Van Praag: „Nou, dat zie jij dan. Ik zie het 
niet." 

En Derksen, „Het komt natuurlijk wel, 
denk ik, doordat de basisbeweging zich 
ook uitdrukkelijk zelf verstaat als de lin-
kervleugel van het christendom. En deze 
identiteit ook wil hebben en daarmee van-
zelfsprekend maatschappelijke en politie-
ke belangen die midden of rechts zijn van 
zich afstoot." 

Vogel: „Zou je in die zin kunnen zeggen 
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De redaktie behoudt zich de vrijheid voor
LEZERS SCHRIJVEN brieven indien nodig enigszins te bekorten.] 

Humanist leesbaar 
Dank voor de „Humanist" van 1 maart 
1980. In de jaren van mijn abonneeschap is 
het nog niet voorgekomen, dat de „Huma-
nist" zo leesbaar was. Gevarieerd van on-
derwerpen, eenvoudig en uit de praktijk 
geplukt. Als eenvoudig mens, laag ge-
schoold, eens kunnen genieten en niet las-
tig gevallen met allerlei -ismen inklusief de 
wetenschappelijke haarkloverijen, waar 
geen touw aan vast te knopen was voor 
ononderlegde mensen. 
Ik vind publikatie van de praktijk van het 
leven waardevoller dan de wijsbegeerlijke 
beschouwingen welke te lang werden 
voorgeschoteld. Nogmaals dank. 

N. Zwaagstra (Diever). 

Een vreemde eend in de bijt 
Een vreemde eend in de bijt, dat verslag in 
de „Humanist" van 15 febr. 1980 van een 
toespraak die werd gehouden voor de 
ANGOB (Algemene Nederlandse Ont-
houders Bond). 
Ik ben van mening dat „alkoholbestrij-
ding" en propaganda voor bovenvermelde 
bond en het periodiek „De Geheelonthou-
der" beslist niet tot de doelstellingen van 
het Humanistisch Verbond behoren en dat 
de publikatie van dit verslag hier volkomen 
misplaatst was. Ik zal dan ook niet ingaan 

op de absurditeit van de daarin bepleite 
maatregelen, waarvan het effekt niet gro-
ter zou zijn dan dat van het befaamde tan-
denborsteltje tegen tandbederf in de Ster-
reclame. 
Drankgebruik en -misbruik heeft evenmin 
iets uitstaande met de humanistische le-
vensbeschouwing als het (overmatig) ge-
bruik van geneesmiddelen, kalmerings-
middelen en stimulantia, het nuttigen van 
cholesterolrijke spijzen en het besturen 
van een auto zonder gebruik te maken van 
de veiligheidsriemen, om maar enkele 
voorbeelden te noemen. Dit mogen mis-
standen zijn, maar het ligt niet op de weg 
van het Humanistisch Verbond om die te 
bestrijden. Wij dienen als humanisten de 
levenswijze van alle mensen in elk opzicht 
te respekteren. 
Volgens het Humanistisch Perspektief 
wordt dan ook terecht geen stelling geno-
men tegen dergelijke misschien aanvecht-
bare gedragspatronen. De enige aankno-
pingspunten in het Humanistisch Perspek-
tief zijn te vinden in punt 4, dat nota bene 
verdraagzaamheid bepleit, en in punt 12 
dat opkomt voor een ieders recht zelf over 
zijn leven te beschikken. 

H. E. Kater (Eindhoven) 

Naschrift 
Een vreemde eend in de bijt, zou ik zeggen, 

Een humanistische politieke partij 
Verschillende briefschrijvers hebben mij 
de vraag voorgelegd waarom er geen hu-
manistische partij bestaat. Zou een derge-
lijke partij een grotere bijdrage aan de hu-
manisering van de maatschappij kunnen 
leveren dan een niet-partijpolitiek gebon-
den HV? 
De humanistische beweging heeft zich 
sinds haar oprichting verzet tegen de ge-
dachte dat één levensovertuiging vanzelf 
zou leiden tot één konkrete politieke stel-
lingname. De praktijk wijst dat ook uit: in 
christelijke partijen komt men de meest 
uiteenlopende politieke standpunten te-
gen, en in liberale en socialistische partijen 
ontmoet men mensen met geheel verschil-
lende levensovertuigingen. 

Het ligt ook voor de hand: je kan het als 
humanist eens zijn over uitgangspunten en 
doelstellingen, maar met elkaar van me-
ning verschillen over de wegen waarlangs 
je van Utrecht naar Groningen wilt gaan. 
Wie zal zeggen dat de weg over Joure hu-
manistischer is dan de weg langs Hooge-
veen? Is het humanistischer dat een di-
rekteur wel of niet bij een ondernemings-
raad zit? Vanzelfsprekend sluit het huma- 

nisme bepaalde middelenuit (die welke in 
strijd met het doel zijn, die ondanks goede 
bedoelingen tegengestelde gevolgen heb-
ben, enz.), maar er blijft altijd keuzevrij-
heid van politieke middelen over. Daarom 
zou een humanistische politieke partij in 
feite een humanistisch CDA zijn met alle 
bekende kwalijke gevolgen van dien. 
Overigens is het niet waar dat de humanis-
tische beweging verlamd zou zijn doordat 
een humanistische politieke partij ont-
breekt. Het tegendeel is waar. Een huma-
nistische politieke partij zou hooguit 20% 
van de stemmen kunnen halen (en waar-
schijnlijk veel minder omdat veel huma-
nisten zich principieel daartegen zouden 
verzetten). Het Humanistisch Verbond 
heeft nu invloed op alle niet-konfessionele 
partijen: bijna twee-derde van de kamer-
zetels. Onze kracht ligt in de kracht van 
onze argumenten, niet in de macht van het 
getal. Juist door onze partijpolitieke onge-
bondenheid oefenen wij een veel grotere 
invloed uit ten gunste van de humanisering 
van de maatschappij dan als wij ons wel 
partijpolitiek zouden binden. Ook hier telt: 
een humanist kijkt niet alleen naar zijn be-
doelingen maar ook naar de doelmatigheid 
van zijn handelen. 
Mijn konklusie luidt dus: zowel uit princi-
piële als uit doelmatigheids-overwegingen 
is de oprichting van een humanistische po-
litieke partij te ontraden. Wel dient de po-
litiek intensief en kritisch door ons gevolgd 
te worden. In de Verbondsraad van de 
herfst zal bekeken worden wat landelijk en 
plaatselijk op dit punt gebeurt. 

Rob Tielman 

.4ert  
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deze mening van de heer Kater die aan-
dacht voor alkoholverslaving in de „Hu-
manist" misplaatst vindt. 
Het hoogste ideaal van het humanisme is 
de zelfverwerkelijking en zelfontplooiing 
van de mens in solidariteit met anderen. 
Het doel van het Humanistisch Verbond is 
om hiervoor voorwaarden te scheppen, in 
samenwerking met andere organisaties. 
Alkoholverslaving — zoals elke verslaving 
in meer of mindere mate — staat het berei-
ken van dit ideaal duidelijk in de weg. Niet 
alleen voor de alkoholist, maar vaak ook 
voor zijn direkte omgeving. Het HV is dan 
ook voorwaarden-scheppend bezig als het 
samen met de ANGOB de beangstigend 
snelle toename van alkoholverslaving in 
Nederland onder de aandacht brengt. 
Bijvoorbeeld in de „Humanist". 

Hes van Huizen 

In het zojuist verschenen maartnummer: 
DE FUNKTIE VAN DE HUMANISTI-
SCHE LEVENSOVERTUIGING BIJ DE 
HULPVERLENING. Oud-humanistische 
geestelijk raadsman Cees Schonk geeft aan 
de hand van zijn eigen praktijkervaringen 
weer hoe je mensen vanuit een humanisti-
sche visie kunt helpen bij moeilijke mo-
menten in het leven 
OMGANGSRECHT NA ECHTSCHEI-
DING. Met name de omgang van het kind 
met de ouder die ná de echtscheiding niet 
met het gezag wordt belast, komt aan de 
orde in dit artikel van Mr. S. Slagter. 
Verder schrijft Drs. A. v. Pas: „TOLE-
RANT VOOR HUMAAN GEWELD?" 
Een bijdrage aan de diskussie over kern-
bewapening in humanistische kring. 
TWEE GEZICHTEN VAN DE RE-
NAISSANCE door Piet Spigt. 
De eerste, ooit geschreven autobiografieën 
van Cellini en Cardano 
-VERGROVING. Henk Bonger schrijft in 
dit artikel over de aandacht voor menselij-
ke ellende en verdriet die in de massamedia 
steeds onmenselijker vormen aanneemt 
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gratis ,Op de drempel van 1980', zes kriti-
sche beschouwingen over de tijd waarin we 
leven, geschreven door Dr. B. W. Schaper 
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LEZERS SCHRIJVEN 
De redaktie behoudt zich de vrijheid v 

brieven indien nodig enigszins te bekorten. 

Humanist leesbaar 
Dank voor de „Humanist" van 1 maart 
1980. In de jaren van mijn abonneeschap is 
het nog niet voorgekomen, dat de „Huma-
nist" zo leesbaar was. Gevarieerd van on-
derwerpen, eenvoudig en uit de praktijk 
geplukt. Als eenvoudig mens, laag ge-
schoold, eens kunnen genieten en niet las-
tig gevallen met allerlei -ismen inklusief de 
wetenschappelijke haarkloverijen, waar 
geen touw aan vast te knopen was voor 
ononderlegde mensen. 
Ik vind publikatie van de praktijk van het 
leven waardevoller dan de wijsbegeerlijke 
beschouwingen welke te lang werden 
voorgeschoteld. Nogmaals dank. 

N. Zwaagstra (Diever). 

Een vreemde eend in de bijt 
Een vreemde eend in de bijt, dat verslag in 
de „Humanist" van 15 febr. 1980 van een 
toespraak die werd gehouden voor de 
ANGOB (Algemene Nederlandse Ont-
houders Bond). 
Ik ben van mening dat „alkoholbestrij-
ding" en propaganda voor bovenvermelde 
bond en het periodiek „De Geheelonthou-
der" beslist niet tot de doelstellingen van 
het Humanistisch Verbond behoren en dat 
de publikatie van dit verslag hier volkomen 
misplaatst was. Ik zal dan ook niet ingaan 

op de absurditeit van de daarin bepleite 
maatregelen, waarvan het effekt niet gro-
ter zou zijn dan dat van het befaamde tan-
denborsteltje tegen tandbederf in de Ster-
reclame. 
Drankgebruik en -misbruik heeft evenmin 
iets uitstaande met de humanistische le-
vensbeschouwing als het (overmatig) ge-
bruik van geneesmiddelen, kalmerings-
middelen en stimulantia, het nuttigen van 
cholesterolrijke spijzen en het besturen 
van een auto zonder gebruik te maken van 
de veiligheidsriemen, om maar enkele 
voorbeelden te noemen. Dit mogen mis-
standen zijn, maar het ligt niet op de weg 
van het Humanistisch Verbond om die te 
bestrijden. Wij dienen als humanisten de 
levenswijze van alle mensen in elk opzicht 
te respekteren. 
Volgens het Humanistisch Perspektief 
wordt dan ook terecht geen stelling geno-
men tegen dergelijke misschien aanvecht-
bare gedragspatronen. De enige aankno-
pingspunten in het Humanistisch Perspek-
tief zijn te vinden in punt 4, dat nota bene 
verdraagzaamheid bepleit, en in punt 12 
dat opkomt voor een ieders recht zelf over 
zijn leven te beschikken. 

H. E. Kater (Eindhoven) 

Naschrift 
Een vreemde eend in de bijt, zou ik zeggen, 

Een humanistische politieke partij 
Verschillende briefschrijvers hebben mij 
de vraag voorgelegd waarom er geen hu-
manistische partij bestaat. Zou een derge-
lijke partij een grotere bijdrage aan de hu-
manisering van de maatschappij kunnen 
leveren dan een niet-partijpolitiek gebon-
den HV? 
De humanistische beweging heeft zich 
sinds haar oprichting verzet tegen de ge-
dachte dat één levensovertuiging vanzelf 
zou leiden tot één konkrete politieke stel-
lingname. De praktijk wijst dat ook uit: in 
christelijke partijen komt men de meest 
uiteenlopende politieke standpunten te-
gen, en in liberale en socialistische partijen 
ontmoet men mensen met geheel verschil-
lende levensovertuigingen. 

Het ligt ook voor de hand: je kan het als 
humanist eens zijn over uitgangspunten en 
doelstellingen, maar met elkaar van me-
ning verschillen over de wegen waarlangs 
je van Utrecht naar Groningen wilt gaan. 
Wie zal zeggen dat de weg over Joure hu-
manistischer is dan de weg langs Hooge-
veen? Is het humanistischer dat een di-
rekteur wel of niet bij een ondernemings-
raad zit? Vanzelfsprekend sluit het huma- 

nisme bepaalde middelenuit (die welke in 
strijd met het doel zijn, die ondanks goede 
bedoelingen tegengestelde gevolgen heb-
ben, enz.), maar er blijft altijd keuzevrij-
heid van politieke middelen over. Daarom 
zou een humanistische politieke partij in 
feite een humanistisch CDA zijn met alle 
bekende kwalijke gevolgen van dien. 
Overigens is het niet waar dat de humanis-
tische beweging verlamd zou zijn doordat 
een humanistische politieke partij ont-
breekt. Het tegendeel is waar. Een huma-
nistische politieke partij zou hooguit 20% 
van de stemmen kunnen halen (en waar-
schijnlijk veel minder omdat veel huma-
nisten zich principieel daartegen zouden 
verzetten). Het Humanistisch Verbond 
heeft nu invloed op alle niet-konfessionele 
partijen: bijna twee-derde van de kamer-
zetels. Onze kracht ligt in de kracht van 
onze argumenten, niet in de macht van het 
getal. Juist door onze partijpolitieke onge-
bondenheid oefenen wij een veel grotere 
invloed uit ten gunste van de humanisering 
van de maatschappij dan als wij ons wel 
partijpolitiek zouden binden. Ook hier telt: 
een humanist kijkt niet alleen naar zijn be-
doelingen maar ook naar de doelmatigheid 
van zijn handelen. 
Mijn konklusie luidt dus: zowel uit princi-
piële als uit doelmatigheids-overwegingen 
is de oprichting van een humanistische po-
litieke partij te ontraden. Wel dient de po-
litiek intensief en kritisch door ons gevolgd 
te worden. In de Verbondsraad van de 
herfst zal bekeken worden wat landelijk en 
plaatselijk op dit punt gebeurt. 

Rob Tielman 
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deze mening van de heer Kater die aan-
dacht voor alkohólverslaving in de „Hu-
manist" misplaatst vindt. 
Het hoogste ideaal van het humanisme is 
de zelfverwerkelijking en zelfontplooiing 
van de mens in solidariteit met anderen. 
Het doel van het Humanistisch Verbond is 
om hiervoor voorwaarden te scheppen, in 
samenwerking met andere organisaties. 
Alkoholverslaving — zoals elke verslaving 
in meer of mindere mate — staat het berei-
ken van dit ideaal duidelijk in de weg. Niet 
alleen voor de alkoholist, maar vaak ook 
voor zijn direkte omgeving. Het HV is dan 
ook voorwaarden-scheppend bezig als het 
samen met de ANGOB de beangstigend 
snelle toename van alkoholverslaving in 
Nederland onder de aandacht brengt. 
Bijvoorbeeld in de „Humanist". 

Hes van Huizen 

In het zojuist verschenen maartnummer: 
DE FUNKTIE VAN DE HUMANISTI-
SCHE LEVENSOVERTUIGING BIJ DE 
HULPVERLENING. Oud-humanistische 
feestelijk raadsman Cees Schonk geeft aan 
de hand van zijn eigen praktijkervaringen 
weer hoe je mensen vanuit een humanisti-
sche visie kunt helpen bij moeilijke mo-
menten in het leven 
OMGANGSRECHT NA ECHTSCHEI-
DING. Met name de omgang van het kind 
met de ouder die ná de echtscheiding niet 
met het gezag wordt belast, komt aan de 
orde in dit artikel van Mr. S. Slagter. 
Verder schrijft Drs. A. v. Pas: „TOLE-
RANT VOOR HUMAAN GEWELD?" 
Een bijdrage aan de diskussie over kern-
bewapening in humanistische kring. 
TWEE GEZICHTEN VAN DE RE-
NAISSANCE door Piet Spigt. 
De eerste, ooit geschreven autobiografieën 
van Cellini en Cardano 
-VERGROVING. Henk Bonger schrijft in 
dit artikel over de aandacht voor menselij-
ke ellende en verdriet die in de massamedia 
steeds onmenselijker vormen aanneemt 
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gelegd: waar Marx in de maatschappij een 
(ekonomische) basis en een (institutionele) 
bovenbouw onderscheidt. Waarbij de ba-
sis van de produktiekrachten de boven-
bouw van de maatschappelijke instituties 
en instellingen voornamelijk bepaalt, daar 
meent Fromm een tusseninstantie te kun-
nen ontdekken: het sociaal onbewuste dat 
als intermediair fungeert tussen basis en 
bovenbouw. Dit onbewuste is per maat-
schappij verschillend. In onze maatschap-
pij kunnen we daar een aantal vanzelfspre-
kendheden vinden, die wel ons gedrag als 
individu bepalen, maar die we ons niet rea-
liseren. Een van de voorbeelden hiervan is 
de mentaliteit van het 'verbruiken', tegen-
over het 'hebben' in de negentiende eeuw. 
Pas in de laatste tijd komt deze tot nog toe 
onbewuste mentaliteit in ons bewustzijn. 
De maatschappelijke krachten dwongen 
ons om te verbruiken, om zoveel mogelijk 
te konsumeren. Pas nu dit ekonomisch niet 
meer haalbaar is, lijkt het verbruiken zijn 
vanzelfsprekendheid te verliezen. Of 'spa-
ren' wel of niet deugd is, ligt in het sociaal 
onbewuste. 

Zinvol leven 
Fromm wil ons voorhouden, dat het voor 
ons individueel funktioneren nodig is ons 
bewust te maken van dit sociaal onbewus-
te. Alleen dan kunnen we als vrij mens 
leven en worden we niet gestuurd. Eén van 
de kwalijke symptomen die anders zouden 
kunnen optreden en dus inderdaad veel 
voorkomen, is het destruktief, het vernie-
tigend gedrag. De maatschappij biedt aan 
heel velen geen zinvol leven, maar slechts 
'verveling', zowel in het werk als in de 
vrije tijd. Om zich toch 'waar' te maken —
ook om onbewust wraak te nemen, — krij-
gen mensen zin in vernietiging, in destruk-
tie van hun omgeving, hun medemensen en 
ook van zichzelf. Fromm heeft geprobeerd 
door deze en andere analyses ieder mens 
bewuster en dus vrijer en gelukkiger te 
maken. Hij was zelf niet optimistisch in de 
uitkomst, maar vond dat hij dit moest on-
dernemen. Zo heeft hij aan veel mensen 
iets gegeven. 	 Wim van Dooren 

VERBOND OP RTV 

radio 
NA VIJVEN EN ZESSEN 
elke dinsdag 18.20-18.50 uur op 
Hilversum 2 

ANKE & GEORGE VAN DON 
QUISHOCKING II 
zondag 6 april 9.30-10.00 uur Hil-
versum 2 

OP VAKANTIE I 
HET GEORGANISEERD AVON- 
TUUR 
zondag 13 april 9.30-10.00 uur 
Hilversum 2 

televisie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.30-20.35 
uur Nederland 2 

DON QUISHOCKING IN: MILI-
TAIRE MENSEN 
vrijdag 11 april 22.55-23.25 uur 
Nederland I 
Don Quishocking — een echte S5-
groep—laat zich strikken voor een 
optreden voor onze jongens in De 
Libanon. 
UNIFIL-militairen, al verzwakt 
door geslachtsziekten, dreigen 
nu besmet te worden met het pa-
cifisme dat Don Quishocking uit-
draagt. 
Het spreekt vanzelf, dat alle be-
langrijke levensvragen weer 
moeiteloos ter sprake zullen ko-
men, tenminste zolang het gevaar 
nog ver weg is. Als het maar niet 
dichterbij komt ... 
Regie: Rob van der Linden 

Vervolg van pagina 1 
gezegd: het zelf niet vrij kunnen zijn en het 
anderen niet vrij willen laten hangt nauw 
met elkaar samen. 
Hier ligt de kern van de overal aanwezige 
'angst voor vrijheid', onder welke titel 
Fromm in 1941 de psychologie van het na-
zisme analyseerde. In de loop der eeuwen 
heeft de westerse mens zich wel van aller-
lei machten vrij kunnen maken, maar hij 
heeft niet geleerd om die vrijheid tot iets te 
gebruiken. Daarom vervalt hij in destruk-
tie of konformistisch gedrag. 

Humanistische ethiek 
Als positief tegenbeeld van deze negatief 
uitvallende analyse van de moderne mens 
heeft Fromm zijn 'zelfstandige mens' 
(1949) gepubliceerd.Een 'humanistische 
ethiek', waarin hij het ideaal van de gezon-
de mens schildert, kreatief en gelukkig. 
Kenmerkend voor deze gezonde mens is 
dat hij zich niet van de gemeenschap iso-
leert, maar zich ontplooit in solidariteit 
met zijn medemensen. Misschien is 
Fromms ideaal, evenals het ideaal van vele 
anderen, niet erg opzienbarend en dus ook 
niet veelzeggend. Maar ik denk niet, dat 
Fromms betekenis hieraan moet worden 
afgemeten. Veel belangrijker is hij, wan-
neer hij tracht aan te tonen, waarom onze 
maatschappij geen 'gezonde maatschappij' 
(titel van 1955) is en het dus de mensen 
onmogelijk maakt zelf 'gezond' te zijn. 
Hier roept Fromm de analyses van Freud 
te hulp om die op de maatschappij toe te 
passen. 

Het sociaal onbewuste 
Freud had immers gesteld dat de indivi-
duele mens voor een groot deel door zijn 
'onbewuste' wordt bepaald, en dat bij psy-
chische problemen dit onbewuste met be-
hulp van de psychiater te voorschijn moet 
worden gehaald. Fromm meent nu dat ver-
gelijkenderwijs elke maatschappij ook zijn 
onbewuste bezit: 'sociaal onbewuste', ook 
genoemd het 'sociaal karakter'. Hier kan 
dan ook een verbinding met Marx' be-
schouwing van de maatschappij worden 

Van het omvangrijke oeuvre van Erich 
Fromm, meer dan dertig boeken, zijn een 
groot aantal werken in Nederlandse verta-
ling verschenen bij uitgeverij Erven J. Bij-
leveld in Utrecht. Met name het thema angst 
voor de vrijheid en de uitwerking van het 
sociaal onbewuste — dit is het op de maat-
schappij betrekken van de individuele ana-
lyses van Freud — zijn de kernpunten in het 
denken van Fromm die we steeds weer in 
zijn boeken tegenkomen. Daarnaast legde 
Fromm een levendige belangstelling aan de 
dag voor de geschriften van het oude testa-
ment. In Marx, Freud en de Vrijheid 
schrijft hij: „Ik groeide op in een religieus 
joods gezin en van al het goede dat mij thuis 
werd gegeven heeft de meeste indruk op mij 
gemaakt het lezen uit de geschriften van het 
oude testament. Ik kon daar intens van ge-
nieten. Meer clan door wat dan ook werd ik 
getroffen door de boeken der profeten, door 
Jesaja, Amos en Hoséa; niet zozeer door hun 
dreigende waarschuwingen en aankondi-
gingen van onheil en rampspoed dan wel 
door hun belofte van het „einde der dagen" 
als de natiën „hun zwaarden zullen omsme- 

WERKEN VAN FROMM 
den tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen". 
Erich Fromm heeft die belangstelling voor 
de religieuze beleving van de mens in ver-
schillende boeken tot uitdrukking gebracht. 
Eén van de belangrijke dingen die hij later 
in zijn leven heeft uitgewerkt, is het feno-
meen van de vernietigingsdrift bij de mens. 
In „The anatomy of human destructive-
ness" (1975) probeert Fromm aan te geven 
waar de neiging tot zelfvernietiging van de 

Titels: 
De angst voor vrijheid 
De zelfstandige mens 
De gezonde samenleving 
Liefhebben: een kunst, een kunde 
Dromen, sprookjes, mythen 
Psychoanalyse en religie 
Zen-boeddhisme en het westen 
Marx, Freud en de vrijheid 
Gij zult zijn als goden 
De revolutie van de hoop. 

mens nu eigenlijk vandaan komt. Fromm 
grijpt daarbij weer terug op zijn idee van het 
sociaal onbewuste dat de mensen beïn-
vloedt. Dit boek over de menselijke des-
truktiviteit zal dit najaar bij Uitgeverij de 
Erven Bijleveld in Utrecht worden gepubli-
ceerd in de Nederlandse vertaling „Anato-
mie van de menselijke destruktiviteit". 
Daarnaast is Bijleveld bezig met de vertaling 
van twee nog niet eerder gepubliceerde wer-
ken, „The Heart of Men" en „To have or to 
be" die eveneens in het najaar zullen ver-
schijnen met als Nederlandse titels „Het 
hart van de mens" en „Een kwestie van 
hebben of zijn". 
Voor wie nog niet eerder heeft kennis kun-
nen maken met het werk van Fromm vindt 
een uitstekende inleiding in zijn boek 
„Marx, Freud en de vrijheid". Fromm 
geeft hierin niet alleen interessante per-
soonlijke antecendenten maar weet ook in 
een heldere betoogtrant duidelijk te maken 
waarom het denken van Marx en dat van 
Freud meer met elkaar te maken hebben 
dan een oppervlakkige beschouwer zou 
denken. 	 Peter v. d. Akker 
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gelegd: waar Marx in de maatschappij een 
(ekonomische) basis en een (institutionele) 
bovenbouw onderscheidt. Waarbij de ba-
sis van de produktiekrachten de boven-
bouw van de maatschappelijke instituties 
en instellingen voornamelijk bepaalt, daar 
meent Fromm een tusseninstantie te kun-
nen ontdekken: het sociaal onbewuste dat 
als intermediair fungeert tussen basis en 
bovenbouw. Dit onbewuste is per maat-
schappij verschillend. In onze maatschap-
pij kunnen we daar een aantal vanzelfspre-
kendheden vinden, die wel ons gedrag als 
individu bepalen, maar die we ons niet rea-
liseren. Een van de voorbeelden hiervan is 
de mentaliteit van het 'verbruiken', tegen-
over het 'hebben' in de negentiende eeuw. 
Pas in de laatste tijd komt deze tot nog toe 
onbewuste mentaliteit in ons bewustzijn. 
De maatschappelijke krachten dwongen 
ons om te verbruiken, om zoveel mogelijk 
te konsumeren. Pas nu dit ekonomisch niet 
meer haalbaar is, lijkt het verbruiken zijn 
vanzelfsprekendheid te verliezen. Of 'spa-
ren' wel of niet deugd is, ligt in het sociaal 
onbewuste. 

Zinvol leven 
Fromm wil ons voorhouden, dat het voor 
ons individueel funktioneren nodig is ons 
bewust te maken van dit sociaal onbewus-
te. Alleen dan kunnen we als vrij mens 
leven en worden we niet gestuurd. Eén van 
de kwalijke symptomen die anders zouden 
kunnen optreden en dus inderdaad veel 
voorkomen, is het destruktief, het vernie-
tigend gedrag. De maatschappij biedt aan 
heel velen geen zinvol leven, maar slechts 
'verveling', zowel in het werk als in de 
vrije tijd. Om zich toch 'waar' te maken —
ook om onbewust wraak te nemen, — krij-
gen mensen zin in vernietiging, in destruk-
tie van hun omgeving, hun medemensen en 
ook van zichzelf. Fromm heeft geprobeerd 
door deze en andere analyses ieder mens 
bewuster en dus vrijer en gelukkiger te 
maken. Hij was zelf niet optimistisch in de 
uitkomst, maar vond dat hij dit moest on-
dernemen. Zo heeft hij aan veel mensen 
iets gegeven. 	 Wim van Dooren 
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radio 
NA VIJVEN EN ZESSEN 
elke dinsdag 18.20-18.50 uur op 
Hilversum 2 

ANKE & GEORGE VAN DON 
QUISHOCKING II 
zondag 6 april 9.30-10.00 uur Hil-
versum 2 

OP VAKANTIE I 
HET GEORGANISEERD AVON- 
TUUR 
zondag 13 april 9.30-10.00 uur 
Hilversum 2 

televisie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.30-20.35 
uur Nederland 2 

DON QUISHOCKING IN: MILI-
TAIRE MENSEN 
vrijdag 11 april 22.55-23.25 uur 
Nederland I 
Don Quishocking — een echte S5-
groep—laat zich strikken voor een 
optreden voor onze jongens in De 
Libanon. 
UNIFIL-militairen, al verzwakt 
door geslachtsziekten, dreigen 
nu besmet te worden met het pa-
cifisme dat Don Quishocking uit-
draagt. 
Het spreekt vanzelf, dat alle be-
langrijke levensvragen weer 
moeiteloos ter sprake zullen ko-
men, tenminste zolang het gevaar 
nog ver weg is. Als het maar niet 
dichterbij komt ... 
Regie: Rob van der Linden 

Vervolg van pagina 1 
gezegd: het zelf niet vrij kunnen zijn en het 
anderen niet vrij willen laten hangt nauw 
met elkaar samen. 
Hier ligt de kern van de overal aanwezige 
'angst voor vrijheid', onder welke titel 
Fromm in 1941 de psychologie van het na-
zisme analyseerde. In de loop der eeuwen 
heeft de westerse mens zich wel van aller-
lei machten vrij kunnen maken, maar hij 
heeft niet geleerd om die vrijheid tot iets te 
gebruiken. Daarom vervalt hij in destruk-
tie of konformistisch gedrag. 

Humanistische ethiek 
Als positief tegenbeeld van deze negatief 
uitvallende analyse van de moderne mens 
heeft Fromm zijn 'zelfstandige mens' 
(1949) gepubliceerd.Een 'humanistische 
ethiek', waarin hij het ideaal van de gezon-
de mens schildert, kreatief en gelukkig. 
Kenmerkend voor deze gezonde mens is 
dat hij zich niet van de gemeenschap iso-
leert, maar zich ontplooit in solidariteit 
met zijn medemensen. Misschien is 
Fromms ideaal, evenals het ideaal van vele 
anderen, niet erg opzienbarend en dus ook 
niet veelzeggend. Maar ik denk niet, dat 
Fromms betekenis hieraan moet worden 
afgemeten. Veel belangrijker is hij, wan-
neer hij tracht aan te tonen, waarom onze 
maatschappij geen 'gezonde maatschappij' 
(titel van 1955) is en het dus de mensen 
onmogelijk maakt zelf 'gezond' te zijn. 
Hier roept Fromm de analyses van Freud 
te hulp om die op de maatschappij toe te 
passen. 

Het sociaal onbewuste 
Freud had immers gesteld dat de indivi-
duele mens voor een groot deel door zijn 
'onbewuste' wordt bepaald, en dat bij psy-
chische problemen dit onbewuste met be-
hulp van de psychiater te voorschijn moet 
worden gehaald. Fromm meent nu dat ver-
gelijkenderwijs elke maatschappij ook zijn 
onbewuste bezit: 'sociaal onbewuste', ook 
genoemd het 'sociaal karakter'. Hier kan 
dan ook een verbinding met Marx' be-
schouwing van de maatschappij worden 

Van het omvangrijke oeuvre van Erich 
Fromm, meer dan dertig boeken, zijn een 
groot aantal werken in Nederlandse verta-
ling verschenen bij uitgeverij Erven J. Bij-
leveld in Utrecht. Met name het thema angst 
voor de vrijheid en de uitwerking van het 
sociaal onbewuste — dit is het op de maat-
schappij betrekken van de individuele ana-
lyses van Freud — zijn de kernpunten in het 
denken van Fromm die we steeds weer in 
zijn boeken tegenkomen. Daarnaast legde 
Fromm een levendige belangstelling aan de 
dag voor de geschriften van het oude testa-
ment. In Marx, Freud en de Vrijheid 
schrijft hij: „Ik groeide op in een religieus 
joods gezin en van al het goede dat mij thuis 
werd gegeven heeft de meeste indruk op mij 
gemaakt het lezen uit de geschriften van het 
oude testament. Ik kon daar intens van ge-
nieten. Meer clan door wat dan ook werd ik 
getroffen door de boeken der profeten, door 
Jesaja, Amos en Hoséa; niet zozeer door hun 
dreigende waarschuwingen en aankondi-
gingen van onheil en rampspoed dan wel 
door hun belofte van het „einde der dagen" 
als de natiën „hun zwaarden zullen omsme- 

WERKEN VAN FROMM 
den tot ploegscharen en hun speren tot 
snoeimessen". 
Erich Fromm heeft die belangstelling voor 
de religieuze beleving van de mens in ver-
schillende boeken tot uitdrukking gebracht. 
Eén van de belangrijke dingen die hij later 
in zijn leven heeft uitgewerkt, is het feno-
meen van de vernietigingsdrift bij de mens. 
In „The anatomy of human destructive-
ness" (1975) probeert Fromm aan te geven 
waar de neiging tot zelfvernietiging van de 

Titels: 
De angst voor vrijheid 
De zelfstandige mens 
De gezonde samenleving 
Liefhebben: een kunst, een kunde 
Dromen, sprookjes, mythen 
Psychoanalyse en religie 
Zen-boeddhisme en het westen 
Marx, Freud en de vrijheid 
Gij zult zijn als goden 
De revolutie van de hoop. 

mens nu eigenlijk vandaan komt. Fromm 
grijpt daarbij weer terug op zijn idee van het 
sociaal onbewuste dat de mensen beïn-
vloedt. Dit boek over de menselijke des-
truktiviteit zal dit najaar bij Uitgeverij de 
Erven Bijleveld in Utrecht worden gepubli-
ceerd in de Nederlandse vertaling „Anato-
mie van de menselijke destruktiviteit". 
Daarnaast is Bijleveld bezig met de vertaling 
van twee nog niet eerder gepubliceerde wer-
ken, „The Heart of Men" en „To have or to 
be" die eveneens in het najaar zullen ver-
schijnen met als Nederlandse titels „Het 
hart van de mens" en „Een kwestie van 
hebben of zijn". 
Voor wie nog niet eerder heeft kennis kun-
nen maken met het werk van Fromm vindt 
een uitstekende inleiding in zijn boek 
„Marx, Freud en de vrijheid". Fromm 
geeft hierin niet alleen interessante per-
soonlijke antecendenten maar weet ook in 
een heldere betoogtrant duidelijk te maken 
waarom het denken van Marx en dat van 
Freud meer met elkaar te maken hebben 
dan een oppervlakkige beschouwer zou 
denken. 	 Peter v. d. Akker 
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GEWELDLOZE AHTIE ZINVOL? 
Een samenvatting van het boek van de 
Amerikaanse onderzoeker Gene Sharp 
„The polities of nonviolent action" is nu 
als de brochure ,De Politiek van geweld-
loze aktie" verkrijgbaar. Hierin wordt een 
antwoord gegeven op de volgende vragen: 
hoe kan een volk de macht van een rege-
ring, en zelfs van een bezetter of diktator, 
onder kontrole krijgen en houden met ge-
weldloze aktie? Wat is geweldloze aktie? 
Hoe en waarom werkt deze methode? 
De publikatie „De politiek van geweldloze 
aktie" (90 pag.) is te bestellen door f 8,50 
over te maken op giro 266551 t.n.v. Stich-
ting Geweldloze Weerbaarheid, Postbus 
4098, Amsterdam. 

VRIJWILLIGE EUTHANASIE 
SOCIAAL AANVAARD 
De Vereniging van Vrijwillige Euthanasie 
heeft in feite haar eerste doel bereikt, na-
melijk de sociale aanvaarding van vrijwilli-
ge euthanasie. Dit blijkt uit een onderzoek 
dat in opdracht van de vereniging werd 
uitgevoerd door Bureau Lagendijk. Enige 
cijfers: velen (75%) weten wat euthanasie 
is, de meerderheid (56%) van de bevolking 
acht euthanasie toelaatbaar en de over-
grote meerderheid (87%) is tolerant, erkent 
het recht van voorstanders op vrijwillige 
euthanasie. 
Maar dat eerste doel van de vereniging is 
niet het eindpunt. Want einddoel is de le-
galisatie van vrijwillige euthanasie, het in 
duidelijke regels vastleggen onder welke 
omstandigheden op euthanasie aanspraak 
kan worden gemaakt. Dat dit noodzakelijk 
is, geeft voorzitter Ekelmans aan in het 
kwartaalblad van de NVvVE: „de afwe-
zigheid van regels brengt immers onzeker-
heid mee, zeker indien twee wettelijke 
strafbepalingen naar de letter zich tegen 
elke toepassing van vrijwillige euthanasie 
schijnen te verzetten. De zieke mens heeft 
er groot belang bij te weten wanneer hij om 
euthanasie kan vragen; de arts om te weten 
aan welke toepassingen van vrijwillige 
euthanasie hij zijn medewerking kan ver-
lenen zonder met de strafrechter of de 
tuchtrechter in aanmerking te komen." 
In afwachting van legalisatie van euthana-
sie pleit de vereniging voor richtlijnen van 
de overheid voor niet-vervolging. 
Hopelijk gaat de vereniging door dit sukses 
niet in te grote tevredenheid achterover 
zitten, maar zet zij zich met evenveel inzet 
in voor uiteindelijke legalisatie van eutha-
nasie. (HvH) 

Het plan kwam in de openbaarheid, toen 
de scientology-kerk weigerde belasting te 
betalen voor zeven nieuw aangekochte 
panden. 
In Clearwater, een toeristenstad, verblij-
ven volgens „Lutheran" geregeld zo'n 
2000 aanhangers van de kerk uit de hele 
wereld. 

MEER SAMENWERKING MEI) 
NIVON 
Met het NIVON (volksontwikkelings- en 
natuurvriendenwerk) is afgesproken in-
tensiever samen te werken, met name op 
het gebied van de kadervorming. Er wordt 
nog weinig vanuit het HV gebruik gemaakt 
van de School voor Vrijwilligers: een 
ideale mogelijkheid voor kadervorming. 
Ook wordt gewerkt aan de mogelijkheid 
gezamenlijk programma's aan te bieden 

aan HV- en NIVON-afdelingen (bv. over 
milieu, emancipatie, e.d.). 
Samenwerking op het gebied van het jon-
gerenwerk zal worden bekeken. Tenslotte 
zal een duidelijke taakafbakening worden 
opgesteld, evenals een overzicht van ge-
zamenlijk te ontwikkelen aktiviteiten. 

JONGERENWEEIENN GROOT 
SUISES 
Het.  ierde jongerenweekeinde (dit keer in 
Arnhem) was weer een groot sukses: hon-
derd jongeren tussen de 14 en 36 namen 
deel aan de aktiviteiten, waaronder vele 
nieuwe leden en belangstellenden. In april 
vindt een politiek weekeinde plaats, in mei 

een kampeerweekeinde en in juni een 
weekeinde over relaties en seksualiteit.  
Het eerstvolgende kennismakingsweek-
einde zal eind augustus/begin september 
worden gehouden. Inlichtingen via het 
Erasmushuis in Utrecht. 

HV MEDESCHULDIE AAN 
OVERSCHOT SUBSIWIES 
Er is in deze tijden van bezuinigingen een 
staatssekretaris die geld over houdt: die 
van emancipatiezaken. Eén van de 'schul-
digen' is het Humanistisch Verbond dat 
heeft nagelaten de overgebleven gelden als 
subsidie aan te vragen voor haar emanci-
patie-aktiviteiten als vrouwen-, mannen-. 
homo- en gemengde praatgroepen, diskus-
siegroepen over humanisme en emancipa-
tie, kadervorming voor vrouwen die aktiet 
willen worden, enz. Door de decentralisa-
tie worden de subsidies uitgekeerd dooi 
provincies en gemeenten: heeft uw gewest 
of gemeenschap al subsidie aangevraagd 
voor emancipatie-aktiviteiten? 

VERBOND SiZUNT 
MINDERJARIGEN 
Met de Belangenvereniging Minderjarigen 
zijn afspraken gemaakt over wederzijdse 
ondersteuning van elkaars aktiviteiten. Zo 
zal de BM onderzoeken hoe het mogelijk is 
dat er geen humanistische raadslieden 
werken in de inrichtingen voor jongeren, 
terwijl het merendeel van de jongeren on-
godsdienstig is en wel katholieke en pro-
testantse pastores gefinancierd worden uit 
de algemene middelen. Het HV zal de BM 
steunen in haar streven naar humanisering 
van het inrichtingenwerk (bv. afschaffing 
van de isoleercel). 

VAIBEW2GING 
Het HV heeft samen met de Raad van Ker-
ken ende FNV besloten tot het houden van 
een 'topkonferentie' over vakbeweging en 
levensovertuiging in 1981. De bedoeling is 
dat de leidingen van genoemde organisa-
ties zich gaan beraden over de noodzake-
lijke herwaardering van de arbeid, een 
herverdeling van de werkgelegenheid als 
bestrijding van werkloosheid, en dergelij-
ke. Ook binnen het HV wordt in de praktijk 
te weinig gedaan aan het bieden van werk 
voor werklozen. 
Het HV heeft meer taken dan mensen die 
alle taken kunnen uitvoeren: waar blijven 
de plaatselijke initiatieven om werklozen 
zinvol in te schakelen bij ons werk? 

SCIENTOLOGY-IERI WILDE 
STAD INNEMEN 
Leden van de „Scientology-kerk" zijn van 
plan geweest de 75.000 inwoners tellende 
stad Clearwater in de Amerikaanse staat 
Florida in bezit te nemen. 
Dit schrijft het Amerikaanse blad „Luthe-
ran" dat zich beroept op gegevens van de 
SFBI. Uit documenten die in 1978 bij een 
zoekactie in het hoofdkwartier van de 
scientology-kerk in beslag werden geno-
men blijkt dat „agenten van de kerk" aan 
de slag moesten zien te komen bij de poli-
tie, de ptt, de plaatselijke krant „Clear-
water Sun" en bij een communicatiecen-
trum. 

Voor het bejaardencentrum otuytenhaghs te Zoetermeer — aange-
sloten bij de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaar-
den — worden kanffidateri opgeroepen voor de lunktie van: 

HUMANISTISCH GEESTELIJK RAADSMAN/VROUW 

voor voorlopig 12 uur per week. 

Opleiding: Humanistisch Opleidings Instituut (H.0.1.) of overeenkomstig niveau. 
In samenwerking met di rektie en staf begeleidt de funktionaris bij levensproblemen en 
is o.a. werkzaam ten behoeve van het geestelijk welzijn van bewoners en medewerkers. 
Buytenhaghe omvat 183 verzorgingsplaatsen en 108 woningen. 

Schriftelijke sollicitaties worden gaarne ingewacht bij de di rektrice van Buytenhaghe, 
Bergmanstrook 45, 2726 RR Zoetermeer, telefoon 079-31.93.14. 
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