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Ook dit jaar gaan weer duizenden jongeren studeren. Het bete-
kent vaak een ingrijpende verandering in hun leven: zij worden 
kamerbewoner in een andere stad, voor het eerst zelfstandig 
leven met alles wat daarbij hoort. Een konfrontatie met nieuwe 
ideeën over mens, maatschappij en vooral jezelf. Dit speciale 
studentennummer wordt uitgegeven om met name eerstejaars 
studenten hopelijk beter wegwijs te maken in de verwarring van 
het eerstejaar. Zo vertelt een aankomend studente over haar 
voorbereidingen en verwachtingen, een ouderejaars kijkt terug 

op zijn enerverend eerstejaar en leden van een studenten-woon-
groep praten over hun ideaal om van hun kraakpandje een 
samenwoon-paleisje te maken. 
Daarnaast enige informatie over aktiviteiten van het Humanis-
tisch Verbond: het studentenraadslieden, jongerenwerk en de 
homogroep. Ook bijdragen van Marcel Fresco en Wim van 
Dooren, beiden hoogleraar humanistiek, over respektievelijk de 
autonome mens en het verschijnsel ,.het student". Socioloog 
Rob Tielman bespreekt de gevaren die de universiteit bedreigen. 
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HUMANISTISCHE RAADSLIEDEN GEVEN 
GEEN PASKLARE OPLOSSINGEN 
Ieder van ons komt wel eens in de situatie 
terecht waarin je er bijna niet aan ontkomt 
jezelf vragen te stellen. Vragen in de trant 
van: waar leef ik nou eigenlijk voor of waar-
om moet dit nu juist mij overkomen of hoe 
kan ik nog leven als ik al die ellende in de 
wereld zie of hoe hanteer ik mijn ongelukkig 
zijn. 
Humanisten denken dat er op deze vragen 
geen pasklare antwoorden bestaan, maar 
dat ieder van ons zijn/haar eigen antwoord 
zal moeten vinden. Toch kan het prettig zijn 
met een ander (individueel) of met anderen 
(in groepsverband) hierover te praten. Op 
die manier kun je soms een beter inzicht 
krijgen in wat je nu werkelijk vindt en watje 
nu eigenlijk wilt. Studentenraadslieden 
willen je hierbij graag terzijde staan, door 
middel van individuele gesprekken of/en het 
organiseren van groepen. 
In dit nummer vind je daarom de verschil-
lende humanistische raadslieden en hun 
adressen. Als er op de universiteit waar jij 
zit, nog geen raadslieden zijn, kun je kon-
takt opnemen met de ko&dinatrice in 
Utrecht Marianne Wimmers. 

Albert Nieuwland is raadsman in Amster-
dam. „over humanistische raadslieden aan 
de universiteit bestaat veel onduidelijk-
heid. Bij ons kom je niet zozeer met prakti-
sche problemen, zoals het niet hebben van 
een huis of geld, want daar is een decaan 
voor. Ook niet zozeer met psychologische 
problemen, daar is de studentenpsycho-
loog voor. Bij ons kun je terecht met kleine 
„alledaagse" problemen; problemen met 
je meisje, met de zin van je studie. Proble-
men waar vaak komponenten aan zitten 
die met je hele leven hebben te maken. Bij 
ons komt, met een duur woord, het „men-
selijk bestaan" op tafel. Levensproble-
men, levensvragen, die je wel met een an-
der kunt bespreken maar die zijn er net niet 
of ze zijn niet geïnteresseerd. Wij zeggen 
dan niet, als dooddoener,,,doe niet zo 

Studentenraadsman in Amsterdam Albert 
Nieuwland. 

gek" of ,doe niet zo moeilijk". Maar we 
bekijken die vragen samen als gelijkwaar-
dige mensen. Ik kan met dezelfde vragen 
zitten of gezeten hebben. Wij hebben, kun 
je zeggen, wat meer levenservaring opge-
daan en kunnen vanuit onze discipline aan 
een ogenschijnlijk klein probleem diepere 
grondvragen herkennen. 
Het verschil met geestelijke raadslieden is 
dan dat wij geen bijbel, geen boek tot onze 
beschikking hebben waar we rijkelijk uit 
kunnen putten. Wé hanteren problemen 
niet vanuit een bepaald kader: God, waar-
aan de zin van het leven wordt ontleend, de 
heilsboodschap etcetera. De eerste vraag 
van veel studenten is dan ook: Wat hebben  

jullie ons te bieden vanuit de humanisti-
sche levensovertuiging. Wij stellen dan dat 
we niet „iets" aan te bieden hebben, maar 
dat onzekerheid en verdriet in feite in het 
menselijk bestaan zitten ingebakken. Hu-
manisme zegt dat je in feite over het leven 
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kunt doen is voor jezelf je leven zinvol te 
maken, het liefst in solidariteit met ande-
ren. 
De meeste mensen die bij me komen, zitten 
met problemen als de vraag naar de zin van 
het leven, eenzaamheid, konflikten; met 
ouders, studie, vrienden. De meeste men-
sen die op een universiteit komen zetten 
ingrijpende stappen: een partnerkeuze, 
een studiekeuze, met wie en hoe ga je wo-
nen, van huis weg etcetera. Die moeilijk-
heden en de vragen daaromheen kun je wat 
versoepelen door steun en herkenning te 
zoeken en te vinden bij andere mensen. Ik 
ben daarbij helemaal niet voor zieltjeswin-
nerij. Direkt lid worden heeft volgens mij 
niet zoveel zin. Het is net zo goed om aktief 
mee te doen en eerst meer greep op je eigen 
ontwikkeling te krijgen. Het gaat er daarbij 
om gelijkgestemde zielen te vinden. Toen 

ik eerstejaars was (tandheelkunde) voelde 
ik me ook niet zo thuis tussen die tanden-
peuters, ik voelde me verloren! Nou! Ik 
ben toen weggetjes gaan zoeken om ergens 
bij te horen en zo niet in nihilisme te ver-
vallen. Voor mij was dat toen de studen-

tenvereniging. 
Als je wordt gekonfronteerd met de totale 
zinloosheid van het bestaan en in een 

zwart 

gat dreigt te vallen, dan is het volgens mij 

essentieel om te merken dat er mensen 
zijn 

waarbij je steun kunt vinden. Je moet het 

zichzelf uit de modder trekt. De kern van 
Quichotte die 

wel zélf doen, als een Don  

het humanisme is volgens mij, dat een 

mens voor 100% zelf is: je moet dat 
e leren te 

gebruiken. Allerlei faktoren 
naamd meespelen om je daarin te belem- 

zoge-

meren, zijn te kwadertrouw argumenten. 
Ergens moet elk mens heel diep beseffen 

wat je wél wilt en wat niet. Je moet keuzes 
maken en je kunt daar, ten alle tijde op terug 

komen. Voor mij is essentieel dat het leven 
een spel is. En het kan best een serieuen 

s
Je 

spel 

zijn, dat hoeft het niet tegen te sprek.  
kunt je distantiëren door te relativeren

,  

soms is dat nodig. Maar je moet wel mee-
doen. Voor mij zip maatschappelijke 
problemen soms afleidingen van zinge-
vingsproblemen. 
Ik denk dat veel studenten soms een te 
hoog verwachtingspatroon van zichzelf 
hebben, door een bepaald prestatieden-
ken. Als zij steeds 6-minnetjes halen en 

bij 

de „grauwe middelmaat" blijken te beho-
ren, is dat soms ongelofelijk teleurstellend. 
Studeren is zwaar en moeilijk. Of de wel-
vaartsmaatschappij waarin alles voor 
mensen wordt geregeld, maakt dat mensen 
denken: waar kunnen we eigenlijk nog 
voor vechten? Ik vind daarbij dé universi-
teit een heel ongezonde leefsituatie bieden. 
Er wordt alleen een stuk wetenschap gege-
ven en het is bij lange na nog geen broed-
plaats van mensen die ook op andere vlak-
ken ontwikkeld zijn." 



Eersteme)I-sstudente Sophieke 

ALLE jLJéi.P2STEJAARS ZITTEN IN HET 
ZELFDE CHUL7Es DAT MAAKT 
HET MAKKELI7K2E 
Sophieke Kappers (18) gaat in augustus studeren aan de Landbouw-
hogeschool in Wageningen. Zij is een van de gelukkige eerstejaars 
die dan kan uitzien naar een kamer, die ze dan ook van weeromstuit 
op papier ai aan het inrichten is. Wat opvalt als we over haar 
toekomst in Wageningen spreken, zijn haar resolute maar welover-
dachte meningen en haar praktisch ingestelde en aktieve houding. 
Zij is daarmee zeker geen doemdenkster, een levenshouding die veel 
van haar tijdgenoten wel wordt aangerekend. 

Het gesprek vindt plaats op het loeihete, 
lome terras van de stationsrestauratie in 
Zwolle waar we verkoeling zoeken onder 
een parasol en achter een opbeurende 
roomijs-coupe. 
De afgelopen dagen bracht Sophieke 
hoofdzakelijk door met het doen van inko-
pen voorhaar nieuwe kamer die al in mil-
limeters in kaart is gebracht: een kamer 
van drie bij drie meter vijftien met een nis 
van één meter vijftien bij negentig centi-
meter is de plek waar „haar nieuwe toe-
komst zal beginnen"! Op papier is de ka-
mer dus al ingericht, over twee dagen zal 
haar bed alvast worden verhuisd. Sophie-
ke: „Daardoor komt het ineens heel dicht-
bij en krijg ik toch wel een beetje de krie-
bels. Het lijkt me wel hartstikke leuk en 
ook belangrijk om van huis weg te gaan en 
op eigen benen te leren staan, zelfstandig 
te worden, Maar het lijkt me toch ook wel 
een beetje eng om een nieuw leven op te 
gaan bouwen en nieuwe kontakten te ma-
ken." Ik denk dat ik wel gauw vrienden zal 
hebben." In de tussentijd zal zij daar niet 
op zitten te wachten: „Ik ga me inschrijven 
op een basketballvereniging en die hebben 
ook wedstrijden in het weekend. Dat lijkt 
me wel fijn, want de eerste tijd zullen die 
weekenden alleen wel moeilijk zijn. Ver-
der ben ik hier in Zwolle aktief in het Zui-
delijk-Afrika Comité en ik heb al gezien dat 
er in Wageningen ook een comité zit, dus 
daar wil ik me bij aansluiten. Verder is er 
op de Landbouwhogeschool een ,,Proppe-
groep" voor eerstejaars. Het lijkt me leuk 
om me daar aktief voor in te zetten." Ze 
doet dit niet alleen om kontakten te maken, 
maar ook omdat zij dit alles erg belangrijk 
en interessant vindt: „Ik vind het niet goed 
dat een paar mensen beslissingen nemen 
voor een heleboel, dat lijkt me geen goede 
demokratie. Verder is het voor mij net 
zoiets als voor een ander munten verza-
melen of aan sport doen: gewoon leuk." Ze 
ziet er niet al te erg tegen op om zelf dingen 
te gaan ondernemen. „Natuurlijk vind ik 
het ook wel eng om ergens op af te stappen, 
alléén, maar daar moet je je gewoon over 
heen zetten. Als je op een stoel neerploft 
en denkt: wat nou, kom je niet veel verder. 
Met de omschakeling denkt ze niet veel 
moeite te hebben: „Ik ben door mijn ou- 
ders èrg zelfstandig opgevoed. Ik kan mijn 
potje koken en een hamer vasthouden of 
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,lk ben niet van plan elk weekend heen en 
weer te reizen." 

een fietsband plakken. Ik heb ook altijd 
zakgeld gekregen, waarvan ik zelf allerlei 
dingen moest kopen: dus ik heb wel met 
geld leren omgaan. Verder dwongen ze me 
niet mijn huiswerk te maken, dat moest ik 
zelf organiseren. Ze zeiden ook nooit: zo 
laat thuis. Ik moest wél zelf de konse-
kwenties dragen, bijvoorbeeld de volgende 
dag merken dat ik niet kon leren! Dat is 
allemaal voor mij geleidelijk gegaan. Ik 
denk dat als je dat allemaal niet kunt, het 
een zware dobber wordt. Je moet immers 
ineens alles zelf doen! Als je niet weet hoe 
je een pan moet vasthouden of een kamer 
moet schoonhouden, dan verlies je erg veel 
tijd. Ik weet niet hoor, ik denk dat als mijn 
ouders mij streng hadden opgevoed, en ik 
ineens de vrijheid zou hebben ik misschien 
ook ineens alles zou doen wat ik nooit 
mocht. Maar het is dan natuurlijk wel 
moeilijk om ook nog een zwaar studiepro-
gramma bij te benen. 
De voorlichtingsdagen van de Landbouw-
hogeschool heb ik ook bezocht. Ik heb 
vooral veel aan de verhalen van de oude-
rejaars studenten gehad. Die hebben het  

allemaal al meegemaakt. Die studenten 
zeiden: „jullie zullen je wel gauw gaan 
vervelen tijdens die kolleges, neem dan 
een breiwerkje mee". Nou dat lijkt me wel 
realistisch. Ik ben van plan alles wel goed 
te gaan volgen, van het begin af aan. Als je 
eenmaal een achterstand hebt, is dat zo 
moeilijk in te halen. Het studieprogramma 
lijkt me zwaar, maar wel te doen. Je moet 
rekenen op een 40-urige werkweek en dat 
vind ik toch wel redelijk. Voor mensen die 
geen kamer hebben en op en neer moeten 
reizen of die moeilijk kunnen wennen kan 
dat wel een probleem zijn. Vijftig procent 
van de mensen halen het eerste jaar niet, 
nou dat is best erg veel. Ik denk dat een 
beetje discipline goed is. Niet een hele tijd 
niets doen en dan ineens loeihard blokken, 
dat is ook slecht voor je weerstand lijkt me. 
Het lijkt me erg leuk om met mensen sa-
men iets te doen: met een groepje van vijf 
per toerbeurt koken bijvoorbeeld. Dan 
steun je elkaar een beetje. 
Sophieke's kamer ligt in een huis in Ben-
nekom, een klein dorp, „één achttiende 
kilometer van Wageningen". Ze zal er sa-
men wonen met een hospita en twee so-
ciale academie studenten. „De hospita valt 
erg mee. Ze laat je vrij en of je nu vrienden 
of vriendinnen wilt laten logeren: het is je 
eigen verantwoordelijkheid. Ik vind het 
leuk andere mensen dan alleen stu-
denten te leren kennen. In het dorp woon je 
met allerlei mensen uit de samenleving en 
moet je rekening met hen leren houden. 
lk ben niet van plan elk weekend op en 
neer te gaan reizen van mijn kamer naar 
mijn ouders. Het lijkt me verschrikkelijk 
om tussen twee werelden te leven. Ik wil 
echt mijn eigen leven gaan leiden en daar 
horen de weekenden ook bij. Mijn ouders 
kunnen toch ook bij mij op bezoek ko-
men?" 
Ze kan wel begrijpen dat veel jongeren het 
leven niet zo'n pretje vinden: „Ik geloof 
dat het wel grote vormen aanneemt, wat ik 
erg triest vind. Maar ik kan het me wel 
voorstellen. En denk zelf ook wel eens: 
wat doe ik op deze wereld in deze rotzooi. 
Maar ik zal nooit van een flat afspringen, 
dat zou ik niet eens durven! Ik merk zelf 
dat soms door een klein ding, je je ineens 
heel anders kunt voelen. Ik denk dat je je 
moet realiseren dat er altijd weer iets an-
ders, iets beters komt. Het is wel gezond 
om je dingen af te vragen vind ik, ook al is 
het niet altijd leuk. Maar het is niet goed 
om altijd aan jezelf te twijfelen. Je moet 
een keer ophouden. 

Of ze zelf nog iets belangrijks weet? Sophie-
ke, na enige aarzeling: „Ja, toch wel dat je 
er aan moet denken dat alle eerstejaars zo'n 
beetje in hetzelfde schuitje zitten: het is voor 
iedereen onwennig en iedereen zal zich wel 
eens alleen of rot voelen. Dat maakt het wat 
makkelijker, lijkt me." 
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Van twee beroemde filosofen uit de Griekse Oudheid weten wij met 
zekerheid nauwelijks iets. Wel geldt de ene als iemand wiens volge-
lingen hun diskussies beslisten met: „De Meester heeft het gezegd". 
En de ander als iemand die, bewerend zelf niets te weten, toch vol 
vertrouwen in het menselijk denkvermogen iedereen aanspoorde pas 
een overtuiging te aanvaarden als men zich zelf rekenschap kon 
geven van de deugdelijkheid van de argumenten ervoor zonder zich 
te laten inpalmen door andermans meningen. Kortom, autoriteit 
tegenover autonomie, Pythagoras tegenover Socrates. 

Je kunt je zekerheden baseren op een auto-
riteit buiten jezelf. Als dit een bewuste 
eerlijke keuze is, goed doordacht, dan zal 
het meestal een religieus gezag zijn en een 
dergelijk gezag is principieel onbetwist-
baar en onaantastbaar. Deze heteronomie 
zal dan ook vaak dogmatisch zijn. —Haal je 
je zekerheden uit jezelf, dan ben je meestal 
een dogmatisch rationalist en vaak een 
dogmatisch atheist (soms ook niet: „De 
stem van God in elk van ons" zegt de 
dichter). 

Maar bij de laatste, de meest humanisti-
sche houding heb je geen zekerheden. Wel 
grondovertuigingen, die je echter — hoe 
moeilijk dat psychologisch ook is — princi-
pieel bereid bent ter diskussie te stellen, 
kritisch te benaderen maar ook te verdedi-

gen. Je voelt je als mens op jezelf terugge-

worpen en je doet het met de menselijke 
middelen, waarnemen, denken, voelen 
enz., waarover je beschikt. Niet dat je er 
zoveel vertrouwen in hebt, maar je roeit 
met de riemen die je hebt. Een ander heeft 
een motorboot, vaart sneller en zekerder

,  

maar je hebt je twijfels over zijn koers. 
Autonoom, dat klinkt mooi, alleen, klopt 
het eigenlijk wel? Word je zo in de wereld 
geworpen dat je alles zelf moet opbouwen? 
Welnee. Je wordt geboren in een kultuur,  

in ons geval, in Nederland, een tamelijk 
veelvormige kultuur. Daardoor liggen er 
een aantal levensovertuigingen al op ons te 
wachten en één ervan houdt in dat we au-
tonoom moeten trachten te zijn. 
Tot op zekere hoogte kunnen wij ons ver-
zetten tegen een levensovertuiging, maar 
het is moeilijk er dan niet in negatieve zin 
juist toch door bepaald te worden. Een 
streven naar autonomie houdt mede in 
men dit tracht te vermijden. 	

dat 

is dan wel tamelijk pluriform,  
Overigens, onze Nederlandse samenleving zodat de uit-

gangspunten, de fundamentele levens- 
overtuigingen, nogal kunnen verschillen; 
op wat ik het middennivo zou willen noe-
men, blijkt de overeenkomst groot; op het 
ogenblik gangbare waarden zoals demo-ogenblik 

 gelijkheid, menselijke waardigheid, 
recht op emancipatie enz. enz. zijn niet het 
monopolie van één bepaalde levensover-
tuiging. Daar is vrijwel iedereen voor, 
vooral zolang het algemene cliché-achtige 
leuzen blijven. Maar op het konkrete derde 
nivo — de toepassing van dergelijke waar-
den, de interpretatie ervan in het konkrete 
geval — speelt de levensovertuiging weer 
een grotere rol en treden soms grote ver-
schillen aan de dag. Men denke aan abor

-

tus, euthanasie enz. Maar dan wordt soms 
een kompromis bereikt, soms ook niet. Is 
het aanmatigend te denken dat een huma

-

nist daarbij vaak tegelijk het meest kritisch 
en het meest tolerant zal zijn? 

Het is geen toeval dat de humanistische 
stichting, in het leven geroepen, o.a. „om 
de doordenking van de wetenschappelijke 
en kulturele achtergrond van het moderne 
humanisme te bevorderen" „Socrates" 
heet en een blad genaamd „Rekenschap" 
uitgeeft. Daarmee is niet beweerd dat alle 
humanisten Socrates' optimisme omtrent 
de menselijke vermogens delen. Wat mij 
betreft eerder dat andere mogelijkheden 
iets (zeker) te weten nog minder beloven, 
dat een gematigde vorm van Socrates' niet-
weten een goed devies lijkt en dat die ande-
re Socratische aansporing „Ken jezelf!" 
een centrale plaats behoort in te nemen. 
Ja, ken jezelf! U en ik, wij allen zijn toeval-
lig mensen. Wij moeten proberen van ons 
menszijn het beste te maken. Daartoe die-
nen we enig inzicht te hebben in de vraag 
wat mens zijn inhoudt en in de vraag wat —
in dit verband — „het beste" betekent. Dat 
zijn kenvragen (naar de mens en zijn we-
reld, waarschijnlijk meer nog: naar de 
mens in zijn wereld) en waardevragen 
(naar richtsnoeren, normen, waarden). En 
zodra dergelijke vragen radikaal worden 
gesteld, komt onze levensovertuiging in 
het geding. Een humanistische levens-
overtuiging tracht niet alleen deze vragen 
omtrent de mens te beantwoorden, zij 
neemt daarbij ook de mens zelf tot uit-
gangspunt: zij volgt geen Meester (tegen-
woordig Goeroe) of openbaring, maar pro-
beert het probleem zelf op te lossen. Dat is 
het autonome in het humanisme. 
„Het probleem?" Ja een heel kompleks 
van problemen. De wereld waarin de mens 
is geplaatst (geworpen, was tot kort gele-
den de gangbare uitdrukking) is geheim-
zinnig genoeg. Dat we bliksem niet als de 
woede van een dondergod interpreteren, 
maar als elektriciteit verklaren en dus se-
dert Franklin in de 18e eeuw aan een blik-
semafleider de voorkeur geven boven een 
offer op een bergtop (of iets overeenkom-
stigs) is reusachtig nuttig, maar het ver-
schijnsel bliksem is in wezen er niet minder 
raadselachtig door geworden en de nog 
veel verdergaande reduktie van de elektri-
citeit die de natuurkundigen onder ons in 
de 20e eeuw kunnen geven, verandert aan 
die geheimzinnigheid principieel niets. 
En de mens is nog veel geheimzinniger. 
Heeft zijn aanwezigheid als individu en als 
soort in de wereld een zin, een betekenis, 
misschien zelfs een doel? Is een dergelijke 
zin achterhaalbaar? Kan de mens anders 
aan zijn bestaan een zin geven? U ziet het, 
bij de vraag naar de mens zijn kenvragen en 
normatieve vragen niet te scheiden. Er 
zitten vele kanten aan: de eventuele bete-
kenis van een mens tegenover zichzelf, te-
genover zijn medemensen; algemener: de 

De Stichting Socrates is een werkstichting 
van het Humanistisch Verbond, die zich be-
zighoudt met wetenschap en kultuur. 
De Stichting beheert o.a. een drietal bijzon-
dere leerstoelen in de humanistiek. Studen-
ten kunnen bij deze hoogleraren in het ka-
der van een bijvak of een studium generale 
programma, kolleges volgen. De leerstoelen 
worden achtereenvolgens bezet door: Anton 
Wichers aan de Rijksuniversiteit in Utrecht, 
Wim van Dooren aan de Technische Hoge-
school in Delft en Marcel Fresco aan de 
Rijksuniversiteit in Leiden. 

samenleving, tegenover andere levende 
wezens; ruimer: tegenover het hele milieu, 
en evengoed zijn eventuele betekenis ten 
opzichte van een hogere macht. En dit tel-
kens met de daarmee korresponderende 
verantwoordelijkheid. Dit alles heeft al-
lerlei heel praktische konsekwenties, van 
studiekeuze tot euthanasie. 
Er zijn verschillende mogelijkheden deze 
reeks problemen te lijf te gaan. Het een-
voudigst is — en het komt ook veel voor —
helemaal niet in de gaten te hebben dat er 
problemen zijn, helemaal opgaan in je 
werk, in je hobby's of wat ook. Een ander 
uiterste is de problemen zo levensgroot 
vinden dat je ze ontvlucht, wellicht door 
het gebruik van drugs. Een oplossing lijkt 
het niet. Én je kunt ook antwoord (trachten 
te) geven op fundamentele vragen vanuit 
een levensovertuiging. 
Daarbij kan men, lijkt me, nog minstens 
drie houdingen onderscheiden, een hete-
ronome en twee autonome. Alle drie zijn 
bewuste antwoorden, de beide eerste ge-
ven zekerheid en gemoedsrust, het laatste 
— m.i. het meest humanistische — niet. 
Daarvoor is dan ook wellicht de grootste 
moed vereist, zo onverwacht als dit klinkt. 

Samenvattend: Een humanistische le-
vensovertuiging houdt o.m. in dat bij de 

zingeving van het leven de mens zelf 

centraal gesteld wordt en dat er voor 
kennen en waarderen alleen op IlrfieffIlSe-

lijke vermogens een beroep wordt ge-
daan. 

Marcel F. Fre,s( () 

j

M 
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3TU'Eltr,' Or STUDENT ZIJN 
Vroeger was er een studentenvereniging, die je voorhield, wanneer je 
als eerstejaars aankwam: „student zijn is méér dan studeren"! 
Kennelijk werd er bedoeld, dat je als student er een bepaalde manier 
van leven op na moest houden en niet alleen maar een opleiding moest 
volgen. 
Sinds de middeleeuwen is er zo'n soort vrijbuitersideaal voor ,,het" 
student die zich van het „klootjesvolk" niets aantrekt (al zal hij er 
later zelf bij horen). Eigen kleren, eigen manieren, een eigen omge-
ving met eigen regels — in een zwakke afspiegeling vind je het nog bij 
de studentencorpsen. Maar de gewone „burgers" pikten dat steeds 
minder — waren ze vroeger diep onder de indruk, nu is dat vaak 
omgekeerd: „een beetje vent wordt geen student" las ik pas op een 
nut . 

scheid zou kunnen worden gemaakt tussen 
(korte, gerichte) beroepsopleiding ener-
zijds en algemene en gespecialiseerde 
vorming anderzijds. Als deze scheiding in 
de praktijk goed zou worden doorgevoerd 
en de beroepsopleiding minder gewicht 
zou hebben, krijg je ook niet meer zulke 
typische deskundigen, akademici, dokto-
randussen, met alle pretenties van dien. De 
hoofdmoot van de universiteit zou moeten 
zijn de vorming; de universiteit zou een 
algemeen informatiecentrum moeten zijn, 
waar iedereen toegang heeft, ongeacht 
leeftijd en vooropleiding. Daarmee bedoel 
ik niet de „open universiteit", want die is 
toch alleen maar surrogaat en verlengstuk 

Op allerlei manieren is die gesloten stu-
dentenwereld opengebroken, en terecht. 
Mensen uit andere bevolkingsgroepen dan 
vroeger, gingen ook studeren: in de eerste 
plaats vrouwen, maar later ook mensen uit 
de lagere inkomensgroepen, zij het dat het 
aantal arbeiderskinderen op de universi-
teiten nog steeds erg klein is. Verder verlo-
ren de universiteiten steeds meer het al-
leenrecht om mensen tot bepaalde beroe-
pen op te leiden; andere opleidingsinstitu- 
• ten werden vaak gelijkwaardig. Tegen-
woordig heet iedereen „studerend" die na 
zijn leerplicht een bepaalde opleiding 
volgt. Ook zijn voorrechten, die vroeger 
alleen voor studenten golden (allerlei re-
dukties bijv.) uitgebreid tot de gehele leef-
tijdskategorie (denk maar aan CJP). En 
nog een laatste punt: de universiteiten zijn 
in zoverre meer toegankelijk geworden 
voor andere kategorieën dan vroeger, 
doordat de toelatingseisen enorm zijn ver-
laagd. Alles bij elkaar dus steeds minder 
een uitzonderingspositie voor „het stu-
dent". 
Toch neemt dit alles niet weg, dat er een 
enorme aantrekkingskracht van de univer-
siteiten uitgaat naar de achttienjarigen: er 
zijn milieus, waar je niet voor vol wordt 
aangezien, wanneer je niet kunt zeggen: 
„ik ga studeren!" Waarom is dit zo? Ik 
denk, dat er drie redenen kunnen zijn voor 
iemand om naar de universiteit te gaan: 1. 
Het oude ideaal van het studentenleven; 
dat het niet meer zo romantisch is, merk je 
dan later wel. 
2. Financiële en statusoverwegingen, die 
samenhangen met het beroep, dat je kunt 
uitoefenen: sommige soorten medici, ju-
risten, etc. kunnen later inderdaad een 
grote staat maken. Wel is er door de lotin-
gen aan het begin en de werkloosheid na 
afloop van de studie wat de klad ingeko- 

men. 3. Interesse in het onderwerp van de 
studie. Eerlijk gezegd, zou dit toch de eni-
ge motivering moeten zijn, samen met de 
bedoeling later iets met je studie te kunnen 
doen. Toch komen hier ook problemen, 
omdat de latere werkkring vaak niets pf 
bijna niets uitstaande heeft met je interes-
sante studie. 
De punten 1. en 2. zullen zich op den duur 
wel oplossen, wanneer de maatschappelij-
ke verhoudingen zich verder in dezelfde 
lijn ontwikkelen. Punt 3. biedt het grote 
probleem: het zou alleen opgelost kunnen 
worden, wanneer er een radikaal onder- 

van de bestaande universiteit. 
Dit zou de meest principiële verandering 
van de universiteit betekenen, een radikaal 
openbreken van de studentenwereld bo-
vendien. Dan kan iedereen studeren, en 
niemand is ,student". Dan heeft de uni-
versiteit werkelijk een maatschappelijke 
funktie, ten dienste van iedereen en niet 
ten dienste van bevoorrechte groepen. Het 
enige konkrete advies, dat ik kan geven 
aan iemand die nu gaat studeren: gebruik 
de universiteit tenminste voor jezelf alvast 
als dat grote informatiecentrum. 

Wim van Dooren 
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Drie maanden woont Rob Texiër 
zeer kontent mee. Daarvéér verst 
rende hospita's; soms acht killonv 
verplichte maaltijden per dag. M 
een student" hoef je bij Rob niet a 
zelf moeten veroveren. 

Vierdeja 

WEET JE VEEL 
Een studentenflat. Een weinig uitnodigende lift, met grimmige deu-
ren nhuis is niet veel die nooit meer open lijken te gaan. Het trappe 
beter. Plassen water op het beton, spreuken. Om elke hoek wacht de 
geduldige klimmer een bittere stroom tocht, speciaal in scène gezet 
door de fabrikant van Chefarine 4. Op elke verdieping uitzicht op 
stapels fietsen, de helft onbruikbaar; kapotte canapeá of verroeste 
flessenrekken vol wijnflessen. Op de laatste verdieping herinnert een 
verkleurde slinger over een gebroken houten stoeltje aan een reeds 
lang voorbij feestje. Eenmaal ergens binnen is het leed, zoals in de 
meeste flatgebouwen, snel geleden. Op de kamer van Rob Texiër — 
vierde jaars student Engelse taal — is alles weer tot menselijke pro-
porties teruggebracht. 

„Ik kwam van een klein gymnasium in een 
provinciestadje ineens in een grote on-
overzichtelijke studentenwereld. Ik wist 
niet wat er met me gebeurde. Op het gym-
nasium was zo'n totaal andere sfeer: je 
kende de mensen, het was er gezellig. Op 
de universiteit kende ik niemand en sfeer, 
nou ja. De eerste dag dat ik in Utrecht 
kwam, de stad waar ik zou gaan studeren, 
kwam ik „even" een kamer zoeken. Ik 
was met de trein gekomen. Mijn eerste 
daad was het kopen van een plattegrond 
van de stad. lk zou naar het MAIC gaan, 
dat huisvestingsgedoe, iemand had me dat 
aangeraden. Ik was erg optimistisch, dacht 
dat het me wel zou lukken die dag. Maar ik 
werd weggestuurd met „vele wachtenden 
voor u, we bellen nog wel." Vréselijk 
voéttle ik me in die vreemde stad. 
Ik heb nog wat rondgedwaald met m'n 
plattegrondje, maar ben tenslotte weer 
snel naar Breda afgereisd. En de eerste dag 
op de universiteit, tja, er was een soort van 
introduktiedag. Aan het eind-daarvan kon 
je een pilsje boven drinken. Nu, daar zat 
ik: je kende niemand, ik voelde me ellen-
dig. Ik heb dat pilsje maar snel opgedron-
ken en ben naar huis gereisd. Die eerste tijd 

6 humanist 24 augustus 1980 

reisde ik op en neer. Ik woonde nog bij mijn 
moeder thuis. Tweeëneenhalf uur reisde ik 
per dag. Had ook daardoor geen kontakt 
met mensen buiten de universiteit. Het 
werkte erg isolerend. Hoewel ik het wel 
prettig vond om terug te gaan steeds. Ik 
had er mijn vrienden, mijn voetbalclub. 
Daarna heb ik het óók niet erg getroffen. Ik 
kreeg een kamer bij een hospita, waar ik 
drie keer per dag moest eten. Terwijl ande-
re mensen uit m'n groep samen ergens gin-
gen eten, moest ik dáár naar toe." 
Rob: „Ik was heel klein en angstig en on-
zeker. Keek enorm op tegen mensen die al 
langer op de universiteit zaten. De eerste 
dag dat ik verhuisde, herinner ik me nog 
goed. Daar zat ik dan, tussen kisten met 
boeken en spullen en een peertje, dat el-
lendig fel licht gaf. Ik voelde me ontzettend 
alleen en lullig, dat gevoel is me sterk bij-
gebleven. Mijn tweede hospita had last van 
achtervolgingswaanzin. Pakte de telefoon 
niet op als iemand me 's avonds belde, of 
sloot de deur af zodat ik er niet inkon 
's nachts. Je pikte alles, want je dacht 
maar steeds: als ik m'n kamer maar niet 
kwijt raak, weet je veel als eerstejaars. Je 
wilt wel maar durft niet. Het is een soort 
zieligheidsidee, arme ik, een soort doem-
denken waar je heel snel in vervalt. Je bent 
niet aktief of brutaal genoeg om er iets aan 
te veranderen. Pas bij mijn derde hospita 
pikte ik niet alles meer. 
Het was ook een heel spannende tijd. Je 
hebt een zekere mate van vrijheid, je legt 
nieuwe kontakten, komt in aanraking met 
allerlei politieke, levensbeschouwelijke 
ideeën. Je begint eigenlijk met een schone 
lei. Niemand kent jou uit je vorige leven. 
Maar het is wel een uitdaging achteraf. Op 
het moment dat je erin zit besef je dat niet 
zo. Het is ook de leeftijd — 19, 20 jaar — 
waarop je over een heleboel dingen gaat 
nadenken en keuzes gaat maken: over po- 
litiek, mensen, levensbeschouwelijk. Het 
middelbare school-wereldje was voor mij 
in vergelijk daarmee toch wel een beperkt 
en bekrompen wereldje. Ik werd ineens 
overstroomd met nieuwe ideeën, met an-
dere waarden en normen. Soms komen die 
er dan pas uit en soms gaan ze dan juist 
veranderen. Alles is onbekend, je weet van 
geen toeten of blazen, een soort tasten en 
verkennen. De vraag is wat je er mee gaat 
doen, Ik zelf vind dat je risiko's moet dur-
ven nemen. Je kunt beter verkeerd kiezen 
dan niet kiezen. 

Ik ben het eerste jaar al direkt lid geworden 
van Amnesty International en van de PPR. 
De PPR was in die tijd nogal een vage par-
tij, maar dat was ik in die tijd ook, dus dat 
kwam goed uit. Misschien was dat politiek-
een-keuze-maken ook wel een reaktie op 
thuis: mijn moeder is een beetje rechts en 
er werd eigenlijk thuis nooit over politiek 
gesproken. Ik ben toen eens naar het PPR-
Kongres geweest. Had van te voren gebeld 



een studentenflat. Hij is er 
t hij  drie kamertjes met bijbeho- 
r buiten Utrecht, soms met drie 
„het vrije vrolijke leventje van 

t te komen. Hij heeft het allemaal 
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vLimcient Rob: 

EERSTEJAAR2;', 
dat ik graag wilde komen maar nergens van 
afwist. Ze hebben me toen erg aardig be-
handeld. Dat was uitnodigend, een steun-
tje in de rug dat ik nodig had. Toen ik op het 
Kongres zat voelde ik me helemaal geen 
buitengeslotene, integendeel. Ik heb de 
helft wel niet begrepen, maar iedereen was 
erg vriendelijk en je deelt iets met die men-
sen: de ideeën. Dat is méér dan wat je op de-
universiteit met elkaar hebt: de band met  

de PPR was iets dieper en minder toevallig 
en dat stelde me gerust. Op de universiteit 
word je ingedeeld bij mensen wier namen 
met dezelfde letters, beginnen, volkomen 
willekeurig. Het kan voorkomen dat je op 
een gegeven ogenblik alleen maar vrienden 
hebt met de achternaam s! 
Dat bewust ergens mee bezig zijn, naden-
ken over de samenleving dat sloot aan bij 
hoe ik me in die tijd voelde. Het is erg goed, 
zo voelde ik dat, om je dan bij iets aan te 
sluiten, te kiezen. Als je je ergens mee 
identificeert, maakt dat je bewuster van 
jezelf en van waar je mee bezig bent. Je 
kunt altijd weer van keuze veranderen. In 
die tijd ben ik trouwens ook lid geworden 
van het Humanistisch Verbond. Dat ge-
beurde op dezelfde ondoordachte of liever 
intuïtieve manier als ik lid werd van de PPR 
of Amnesty. De ideeën van het HV spra-
ken me aan, ik had er wel eens iets over 
gelezen, vooral het niet-godsdienstige as-
pekt van die ideeën. Ik had een zekere 
godsdiensthaat, die vooral gegroeid was . 
door het sterke katholieke machtsgedoe-
wereldje, in Brabant, waar ik vandaan 
kwam. 
Vorig jaar mei heb ik me toen eens laten 
inschrijven voor een „jongeren-kennis-
makingsweekend" van het Verbond. Dat 
was een bepaalde uitdaging én een risiko, 
en dat sprak me aan. Het weekend was 
best onthullend voor me. Vooral het per-
Soonlijker bezig zijn met het leven en de op 
de mens gecentreerde ideeën spraken me 
erg aan. Tja, wat is voor mij de kern van het 
humanisme: tolerantie, respekt voor ande-
ren en je eigen verantwoordelijkheid denk 
ik. Je praat over allerlei dingen, over wat 
humanisme is en wat het voor jou in de 
praktijk betekent. Onderwerpen als alter-
natieve relaties, scheiding kerk-staat, ge-
luk. Er was oqk een cabaretgroep. Het 
humanisme als filosofie geeft mij een soort 
levenskracht, ja dat klinkt wel wat over-
dreven, hetis misschien ook overdreven. 
Het betekent voor mij in ieder geval erg 
veel, iets waar je dagelijks mee te maken 
krijgt, in je relaties met mensen, in je 
ideeën over de samenleving, het leven. 
Wat ik erg essentieel voor eerstejaars vind, 
is het zo gauw mogelijk kontakt leggen met 
mensen. Dat veraangenaamt je eerste jaar 
aanzienlijk. Iedereen heeft mensen nodig 
en mensen hebben jou nodig, als er maar 
eentje begint met akties, met samen eten 
enzo, dan volgt de rest snel. Je moet je er 
gewoon niet voor schamen om er voor uit 
te komen, niet trots zijn, denken: ik red het 
wel. Het is een wisselwerking: als jij geïn-
teresseerd bent in mensen, raken zij ook in 
jou geïnteresseerd. 
Er zijn nogal wat studenten die het abso-
luut niet meer zien zitten. Ik kan me heel 
goed voorstellen dat je in een rot situatie 
terecht komt, heb dat zelf ook wel meege-
maakt. Ik heb nooit gedacht: dan maak ik 
er een eind aan. Maar echt, als je je zó 
eenzaam en verlaten voelt: thuis is niet 
meer alles, in je nieuwe woonomgeving 
voel je je niet thuis, je studie vlot niet, je 
kunt geen vrienden maken, dan raak je erg 
teleurgesteld in het leven. Ik zie mezelf nog 
in die weekends; hup, mijn was in de tas en  

snel met de trein naar huis. Tot ik het thuis 
ook niet meer zag zitten en ervan baalde 
steeds tussen twee verschillende werelden 
heen en weer te reizen. Als je in een rotte 
situatie zit, zware verplichtingen van de 
studie, slechte woonomgeving, een kreng 
van een hospita of weet ik veel; dan moet je 
kompenseren. Vrienden maken of lid wor-
den van een of andere club of beweging. In 
ieder geval iets aktiefs doen. Als je passief 
blijft, dan blijf je steken in dat doemdenke-
rige arme ik: je moet „positief" blijven 
denken. Ik weet het, het is natuurlijk mak-
kelijk gezegd. Terugvallen op jezelf is he-
lemaal niet leuk en het is moeilijk dan „po-
sitief-  te blijven denken. Maar toch, dat 
wereldvreemde, verloren-zijn gevoel, ver-
andert toch heel geleidelijk. Het is een 
dooddoener, en misschien heeft niemand 
er wat aan, maar het is gewoon een kwestie 
van tijd. 
Ik denk ook soms weleens, dat het voor 
een deel erbij hoort, het uit de boot geval-
len gevoel. Je zet een grote stap naar een 
nieuw leven, meestal zonder enige voorbe-
reiding. Ineens mis je de warmte, de van-
zelfsprekendheid van een thuis en moet je 
het allemaal alleen doen. Kijk, voor de 
meeste mensen en voor mij ook, werd thuis 
alles voor je gedaan, ook financieel. Je da-
den werden beoordeeld en ineens moet je 
jezelf beoordelen. Ineens sta je alleen in 
een vreemde wereld. Ik geloof dat het erbij 
hoort voor eerstejaars: dat stuntelige, 
verlegene, die onzekerheid. Je wilt wel 
maar durft niet om niet stom gevonden te 
worden. Je voelt je een beetje machteloos. 
Maar het is ook een grote uitdaging: een 
nieuw leven te kunnen beginnen. Je kunt 
ervan maken wat jij wilt. Je hebt een zeke-
re mate van vrijheid en onafhankelijkheid. 
Dat is toch erg spannend? 



LEVEN IN STUDENT 	GROEP: 
ER IS ALTIJD IEMAND 
Wonen is voor veel mensen in Nederland een probleem. Studenten 
vormen daar geen uitzondering op. Integendeel: juist voor hen is het 
razend moeifiljk een kamer of woning te vinden, laat staan een goede. 
De meeste steden zijn niet erg voortvarend met hun beleid ten aan-
zien van woningen voor alleenstaanden. Laat staan ten aanzien van 
eksperimenten met woonvormen. 
Er zijn mensen die niet bij de pakken neer blijven zitten en op eigen 
houtje paradijsjes proberen te scheppen: bijvoorbeeld in de vorm 
van woongroepen. Voor mensen met een kleine beurs betekent dat 
vaak dat zij in de illegaliteit terecht komen: kraken en daarbij 
overgeleverd zijn aan voortdurende onzekerheid, onverwachte over-
vallen van knokploegen of Mobiele Eenheid. De studenten-woon-
groep in de Indische Buurt in Amsterdam, houdt ondanks dat alles de 
moed erin, vooral gesteund door hun enthousiasme over het samen-
wonen met anderen. 

De Indische Buurt in Amsterdam. De geur 
van nieuw vochtig beton, vermengd met 
die van vermolmd hout. Het kraakpand in 
de Soembawastraat is niet moeilijk te vin-
den. De meer met geestdrift dan met des-
kundigheid geschilderd roodgelige pui 
prijkt als een vrolijk visitekaartje in de ver-
der grijze ingetogen straat. Eén van de be-
woonsters, Brigit, doet open. Zij is alleen 
thuis. De andere leden van de woongroep 
zijn telefonisch opgeroepen om steun te 
verlenen aan de krakers van een pand aan 
de Herengracht, die er door de politie een 
paar uur geleden zijn uitgezet. „Het is 
weer hommeles", aldus Brigit, „van een 
lekker etentje, zoals afgesproken, zal wel 
niets komen". Zij moet bij de telefoon blij-
ven, want hun nummer is doorgangsnum-
mer. Dit betekent dat zij gewaarschuwd 
moet worden als er elders in de stad 
problemen zijn rond kraakpanden. Op hun 
beurt waarschuwen zij dan de mensen bij 
hun in de beurt. 
Brigit is net terug van vakantie — „even 
lekker verwend door mijn ouders" — de 
gemeenschappelijke zitkamer hangt vol 
met uit Frankrijk meegebrachte gedroogde 
tijm, lavendel en pepermunt. De anderen, 
Joost en Jolanda komen iets later opge-
wonden binnen vallen. De vierde bewoon-
ster, Karin, is niet thuis. Er zijn besprekin-
gen over een vijfde lid, die wel een beetje in 
de groep moet passen". Het diner wordt 
gehaast in elkaar geflanst: patat van de 
snackbar in de buurt, Brigit's Franse gei-
tenkaas; knoflook en yoghurt van gisteren 
en mijn meegebrachte flesje wijn worden in 
spoed naar binnen gewerkt, vóór de 
spoedvergadering in het kraakcafé „De 
Koevoet". 
Het huis wordt dus op dit moment be-
woond door vier mensen, waarvan drie 
studenten. Brigit is direkt van huis — haar 
ouders wonen in Haarlem — in deze woon-
groep gaan wonen. „Het was voor mij óf in 
een woongroep óf thuis blijven wonen. 
Alleen op een kamertje wilde ik niet." Jo-
landa woonde aanvankelijk wel op een 
klein kamertje, wat haar niet bijzonder be-
viel. Zij komt uit een groot gezin uit een 
klein dorp en dan ineens alleen op een ka-
mertje beviel slecht. Jolanda: „Ik wilde 
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absoluut niet naar een studentenflat, áls 
daar al plaats was geweest. Ik heb daar een 
instinktieve afkeer van. Ik wilde niet in een 
ghetto, maar in een normale buurt waar je 
mensen kunt leren kennen, dat zal ook wel 
komen omdat ik een dorp gewend ben. Een 
meer „natuurlijke" omgeving dan een stu-
dentenflat waar je willekeurig bij elkaar 
wordt geplaatst. Hier in de woongroep heb 
je alleen met mensen te doen en niet met 
formulieren, regels en bepalingen. Je kunt 
het helemaal zelf maken, met elkaar, en dat 
is voor mij het belangrijkste. 
Wat ik jammer vind, is dat je als je wilt 
experimenteren met woonvormen in Ne-
derland al heel snel in de illegaliteit vervalt. 
Dat is eigenlijk heel vreemd. Er wordt niet 
of nauwelijks gebouwd voor dit soort ma-
nieren van wonen. Terwijl steeds meer 
mensen, ook veel studenten dat graag zou-
den willen. Het is zó ontzettend belangrijk 
hoe je woont, vooral ook als je studeert. 
Als je slecht woont, loop je heel gemakke-
lijk stuk. Juist ook omdat studeren een be-
zigheid is waarvoor je je heel goed moet 
kunnen konsentreren. Het lukt niet als je 
allerlei problemen aan je kop hebt. In mijn 
kamertje voelde ik me veel rustelozer, ik 
moest altijd naar mensen toe, dat kost tijd. 
Dit hier, de woongroep is gewoon mijn 
„thuis" en het gekke is dat mijn studie nu 
ook veel soepeler loopt. Het is te gek als je 
bekijkt hoe hospita's je leven kunnen be-
sturen: je bent afhankelijk van htln wil om 
jou daar te laten wonen. Je bent soms nog 
slechter af dan bij de ouders thuis. Ik wil 
zélf kunnen uitmaken wat ik in mijn kamer 
doe. 
We wonen hier in de buurt niet geisoleerd: 
we hebben kontakt met andere woongroe-
pen in de buurt en ook zijn sommigen van 
ons aktief in buurtaktiviteiten: de wijk-
krant of het gezondheidscentrum." 
Brigit: „De buurkinderen komen bijvoor-
beeld wel eens gereedschap lenen. Joost 
gaat altijd bij een buurman op visite. Je 
moet ook echt wel rekening houden met 
mensen uit je buurt, vind ik. Dat is niet 
altijd makkelijk. Het zijn niet allemaal aar-
dige mensen." 
Jolanda: „Wat ik ook erg belangrijk vind, 
is de solidariteit die je voelt met andere  

krakers en ook met de mensen in de buurt. 
We zijn hier toch wel meevechters tegen de 
bende, zo beschouwen veel mensen ons 
wel. Als wij hier niet zouden wonen, zou 
het huis dichtgespijkerd zijn of zouden 
kinderen er brand stichten. Alleen als ze 
denken dat je nieuwbouw tegenhoudt, 
worden ze wel eens kwaad. Maar er is toch 
altijd weer wat om over te praten". 
Brigit: „Wat voor mij belangrijk is aan het 
leven in een woongroep, is dat er altijd 
iemand thuis is. Zo'n bepaald „thuisge-
voel", wat je op je kamertje volgens mij 
nooit zou hebben. Wat je bij je ouders had 
en waarom veel mensen toch steeds naar 
huis gaan. Maar ik woon nu hier en als ik bij 
mijn ouders ben, hoe aardig ze ook zijn: 
hun huis is htin wereld en dit is de mijne. 
Als je met mensen samen woont, kun je 
ook makkelijker je problemen relativeren. 
Er is altijd wel iemand om je over je bol te 
aaien, als je je zielig voelt. Of iemand die 
tegen je zegt: „Mi, zit niet te lullen" of 
„waar zit je over in?" Je hoeft hier ook niet 
alles kwijt bij één iemand, maar bijvoor-
beeld bij iedereen wat. Op die manier ben 
ik
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Joost: „Dit is ook niet zo'n erge 'groep', 
niet zo overdreven hecht waar geen bui-
tenstaander tussen kan komen. We kunnen 
allemaal zelf vrienden of kennissen ont-
vangen, zonder dat ze persé met iedereen 

goed over weg moeten kunnen. Iedereen 
heeft z'n eigen kamer en daarmee z'n eigen 
privéplekje. 
Brigit: „We doen ook niet aan schoon-
maaksessies of groepssessies. Belangrijk 
is dat we met elkaar overweg kunnen en 
gelukkig hebben we daarvoor nog geen re-
gels voor op moeten stellen. Ik vind het 
belangrijker dat iemand de plee eens 
schoonmaakt, dan dat we het nu ideolo-
gisch eens zijn over kraken bijvoorbeeld. 
Je hebt verantwoordelijkheid naar elkaar 
toe en tot nu toe loopt dat soepel. Karin 
vindt het bijvoorbeeld, niet leuk om te ko-
ken en Jolanda en ik vinden het leuk, nou 
dan is dat toch makkelijk? 
Jolanda: „Natuurlijk is het leven in een 
kraakpand erg onzeker. We kunnen eigen-
lijk geen plannen maken voor de toekomst: 
we leven van de ene dag in de andere. Maar 
toch: ik zit honderd keer liever hier dan in 
een studentenflat. Maar er zitten enorme 
risiko's en onzekerheden aan vast, dat wel. 
Toch ligt het ergens voor de hand om als 
eerstejaars aan kraken te denken. Maar ik 
liet, toen ik eerstejaars was, alles toch ook 
wel een beetje over me heenkomen, 
machteloos. Ik denk niet dat ik toen het lef 
had. Misschien wel als ik ermee bekend 
was geweest. Het had misschien wel ge-
holpen om me niet zo wereldvreemd, zo 
onzeker en alleen te voelen." 
Inmiddels is Hans binnengekomen die sa-
men met vijf andere studenten uit een stu-
dentenflat, de Zilverberg in Amsterdam, 
een woongroep is begonnen: eveneens in 
een gekraakt pand. Hij is niet zo enthou-
siast als de mensen van de Soembawa-
straat, maar die laatste dragen direkt de 
redenen daarvoor aan: er zouden bijvoor- 



Uit een dagboek van 
een eerstejaars 

beeld veel te sterke onderlinge relaties tus-
sen mensen spelen. Brigit: „Bij ons komt 
er niemand met een vriendje of vriendin-
netje binnen, hoor". 

Hans, Joost en Jo➢anda ver➢aten bijge-
spijkerd het huis om andere inmiddels 
dakloos geworden mensen, steun te 
verlenen. Brigit blijft bij de telefoon, zij 
is niet zo gecharmeerd van meedoen 
aan akties: „natuurlijk kou je je niet 
afzijdig a➢s hier mensen ine➢ kaar gesla-
gen binnenkomen. Maar ik stel me op 
het standpunt: of meedoen of niet, niet 
half." Als ik bij weggaan een opmer-
king maak over de slordig geschilderde 
pui, wijst zij naar haar met goud ge-
schilderde randjes kamerraam: „we 
maken er echt een kasteeltje van hoor: 
een mooi gouden kasteeltje". 

Homo's nn vrouwen 
aktief 
Humanistisch 
Verbond 
Sinds enige tijd kent het Humanistisch 
Verbond een homowerkgroep, die be-
zig is het denken over homoseksualiteit 
vanuit humanistische visies te stimule-
ren en waar mogelijk aktief op de ak-
tualiteit in te springen. 

Hoewel homoseksualiteit bij humanisten 
niet problematisch ligt, vindt de werkgroep 
het nuttig dat een levensbeschouwelijke 
organisatie als het Humanistisch Verbond 
zich regelmatig met onderwerpen van ethi-
sche aard bezighoudt. Eén van de eerste 
aktiviteiten is het beleggen van een week-
end geweest, waar het thema humanisme 
en homoseksualiteit nader aan de orde is 
geweest. De vrouwen op dat weekend 
hebben inmiddels besloten om naast de 
homogroep een vrouwengroep opnieuw 
leven in te blazen. Opnieuw, want er was al 
een vrouwenoverleg in het Verbond maar 
de aktiviteiten van die groep waren enigs-
zins tot stilstaan gekomen. 
De homowerkgroep heeft ervoor gezorgd 
dat homoseksualiteit regelmatig in de ra-
dio- en tv-uitzendingen van het Humanis-
tisch Verbond aan de orde komt. Verder 
probeert de groep aanwezig te zijn op 
COC-bijeenkomsten voor ouders van ho-
mofiele kinderen. Daar is ook vaak een 
pastor of dominee bij, want veel ouders 
blijken vooral moeilijkheden te hebben 
door hun godsdienst. Het is voor velen 
soms een aangename verrassing als blijkt 
dat je er vanuit een humanistische levens-
overtuiging ook anders over kunt denken. 
Een andere aktiviteit van de homogroep is 
het kontakt houden met de verschillende 
sektoren van maatschappelijke dienstver-
lening die het Humanistisch Verbond aan-
biedt. Wie meer informatie wil en eventu-
eel aktief wel meedoen, kan schrijven naar 
postbus 114 in Utrecht. 

Bert Boelaars 
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„De laatste nacht in mijn kamer thuis, ik 
moet me losmaken van deze mensen, dit 
leven, dit huis. Is het goed om weg te 
gaan? Naar een nieuwe, vreemde, beang-
stigende maar ook zéér aantrekkende we-
reld. De laatste nacht in deze kamer in 
oude vertrouwde onveranderde stijl, mor-
gen staan m'n meeste spullen in kisten en 
zal ik verhuizen. Een goede ruil? Het zal 
waarschijnlijk nooit meer zo worden als 
nu, ik zal veranderen en veranderd hier 
terugkeren. Zal ik me thuis voelen, daar? 
Mezelf kunnen zijn, gelukkig voelen? Ver-
brand ik niet juist de goede schepen? 

„Hier lig ik in een vreemd huis, in een 
tochtige kamer, een stalen bed en een gore 
slaapzak en met een Groot Vraagteken in 
mijn hoofd. De twijfel, wanhoop, de onze-
kerheid ligt naast me in het bed: elke keer 
als ik m'n hand uitstrek kan ik haar voelen. 
Bij vlagen een overstelpend walgend ge-
voel, wat me plotsklaps overvalt. Zoals 
vanavond en ik kan niet anders dan me er 
aan overgeven. Een gevoel wat steeds 
akeliger en overheersender werd en in 
plaats moeite te doen er afstand van te 
doen, heb ik gewacht op anderen, de bui-
tenwereld: op een mogelijkheid die buiten 
mezelf zou liggen. Alles stond in teken van 
die walging: de auto met die sexueel ge-
frustreerde man, de regen, de mensen in de 
snackbars en kroegen, de jongen op de 
flets die toeren met me probeerde uit te 
halen, het oude lelijke huis met de gesloten 
deur, tenslotte deze kamer en dit gevoel." 

„Wat  is geluk? Ik weet het niet, een term 
die ik veel gebruik ,de laatste tijd. Soms 
denk ik te voelen wat geluk is. Op een be-
paalde plaats maar meestal met mensen 
voel ik me soms erg goed, een warm tevre-
den gevoel. Alsof ik langzaam oplos, dat 
lijkt me geluk. Helaas duurt zo'n gevoel 
maar even, een moment. Ik zou me altijd 
zo los en week willen voelen." 

Ik zie nu wel heel helder en duidelijk dat ik 
zelf uit mijn coconnetje moet stappen. Ik 
probeer m'n zelfvertrouwen te ontwikke-
len. „Door jezelf kwetsbaar op te stellen, 

word je al een heleboel minder kwetsbaar. 
Ik ben mezelf erg bewust van tekortkomin-
gen, fouten, maar heb geen zelfvertrou-
wen. Ik zoek een persoonlijkheid die bij me 
past, zonder mezelf te zijn en zo een per-
soonlijkheid te worden. Ik vraag me sterk 
af of studeren goed voor me is, dit leven, ik 
voel me koud en leeg en eenzaam. Wat zou 
ik graag met een aantal zekerheden in bed 
stappen." Ik moet op de kachel stappen 
om de sneeuw te kunnen zien. Wat een 
desillusie." * 
„Ik heb het gevoel erg bewust te leven. 
Dingen bewust doe of nalaat om een be-
paalde reden. Je zou het ook voorzichtig 
kunnen noemen: het ontwikkelen van een 
mens- of maatschappijvisie. Ik leef wat te-
ruggetrokken, zoek afleiding in muziek, 
boeken, prutselarijtjes en in mensen. Ik 
zoek mensen nu zelf op en wacht niet meer 
af. 
Dat bevalt me, het geeft me een krachtig 
gevoel. Vooral omdat ik me kan terugtrek-
ken als ik 't nodig vind. Ik ben nog vaak 
eenzaam, teleurgesteld over het betrekke-
lijke het tijdelijke van alles, misschien leer 
ik daar nog eens mee te leven. 
Ook voel ik me vaak gespannen in bijzijn 
van mensen. Denk dat ze over me oordelen 
een waardeoordeel over me uitspreken, me 
observeren. Ik word daar onzeker van en 
handel dan krampachtig en niet zoals ik me 
'voel." 

„Een lichte vrolijke kamer, een wit schoon 
zacht bed, geur van lavandel. Pas geverfd 
hout en hyacinten en een lieve brief. De 
verzengende hitte van een gaskachel, 
nieuwe gezichten, een waas van rook, doe-
zelig door drank. In de wolken in een nieuw 
bestaan." 
„Een mars, drie sjaggies, thee, patat, cas-
sis, de uren zijn van mij, warmte, kleurige 
kleren om de regen te vermurwen. Genie-
ten van momenten, ik doe kinderachtig, 
vrolijk, teder, aanstellerig, hartstochtelijk, 
zeikerig: ik vrij, ik lees, ik drink, ik rook: ik 
doe wat ik wil, wat een geluk, wat een 
verovering deze vrijheid. Ik heb er alles 
voor over. Alles!?" 



BREDE AICA,DEMISCE 21' 
OPLEIDING VOORKOMT 
TECHNOKRATISCHE 
ONTWIKKELING 
Humanisme en wetenschap hebben altijd op goede voet met elkaar gestaan. Gods-
dienstige opvattingen hebben in het verleden vaak een vrije wetenschapsbeoefe-

ing belemmerd (denk bijvoorbeeld aan het lot van Galilei). Ook nu zijn er nog 
ogmatische christelijke of islamitische groeperingen die vrij wetenschappelijk 
nderzoek in de weg willen staan. Humanisten gaan er vanuit dat mensen zelf zin 
n vorm aan hun bestaan kunnen geven. Mensen zijn niet onderworpen aan regels 
an hogere orde waaraan zij niet zouden mogen komen. Mensen maken deel uit 
an de natuur, die zij vrijelijk mogen verkennen en in kaart brengen. 
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Dat betekent niet dat mensen maar rustig 
hun gang kunnen gaan zonder verant-
woording voor hun daden af te leggen. In-
tegendeel: naarmate iemands vrijheid toe-
neemt, stijgt ook zijn of haar verantwoor-
delijkheid. Dat geldt evenzeer voor weten-
schappers. Daarom keert het humanisme 
zich zowel tegen dogmatisch denken (om-
dat het de vrijheid aantast), als tegen tech-
nokratie (omdat dat de menselijke verant-
woordelijkheid uitholt). De vrije weten-
schapsbeoefening vindt dus haar grenzen 
daar waar menselijke vrijheid en verant-
woordelijkheid in gevaar dreigen te komen 
(bijvoorbeeld bij kernbewapening en erfe-
lijkheidsonderzoek). 
De huidige universiteit en wetenschap 
worden van twee kanten bedreigd. Ener-
zijds door die groeperingen die zich op an-
ti-rationele gronden door het vrije weten-
schappelijke denken bedreigd voelen (van 
Khomeiny tot het ondoordachte „terug 
naar de natuur"). Anderzijds door die 
groeperingen die wetenschap en universi-
teit willen verenigen tot technokratische 
instellingen waarin niet meer wordt nage-
dacht over de vraag wat het welzijn der 
mensheid dient. Een eenzijdige prestatie-
gerichtheid in de universitaire opleiding 
kan zich gaan keren tegen de menselijke 
ontplooiing die het humanisme voorstaat. 
Een brede akademische opleiding is niet 
alleen noodzakelijk om technokratische 
ontwikkelingen tegen te gaan en om men-
sen zich bewust te laten zijn van hun ethi-
sche verantwoordelijkheden. Zo'n brede 
opleiding is ook gewenst gezien de ontwik-
keling van de werkgelegenheid. Eenzijdig 
opgeleide mensen zijn veel kwetsbaarder 
op de arbeidsmarkt dan mensen die mak-
kelijker kunnen verwisselen van baan. Wij 
groeien bovendien toe naar een maat-
schappij waarin minder werk eerlijker ver-
deeld moet gaan worden: dat betekent ge-
middeld meer vrije tijd, waarvoor mensen 
ook zinvolle bezigheden moeten kunnen 
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gaan ontwikkelen. Een gelukkig verande-
rend man-vrouw-rollenpatroon zal die 
tendens alleen nog maar gaan versterken. 
Er is nog een reden waarom een verenigde 
technokratische opleiding bedenkelijke 
kanten heeft. Wetenschap is een machtig 
instrument dat vaak is misbruikt ten dien-
ste van de machtigen en ten nádele van de 
zwakkeren in de samenleving. Weten-
schappers die zich van hun verantwoorde-
lijkheid bewust zijn zullen daarom geneigd 
zijn ook te kijken naar de belangen van 
zwakkeren in de samenleving. Dat bete-
kent niet dat zij de wetenschapsbeoefening 
zelf ondergeschikt zouden maken aan an-
dere belangen (zoiets zou de vrije weten-
schap schaden en ook niet in het belang 
van de mensheid zijn). Het betekent wel 
dat zij bij de keuze van onderzoek en bij de 
wetenschapstoepassing rekening houden 
met hun verantwoordelijkheden. Het on-
derzoek zelf zo waardevrij mogelijk, de 
onderzoekskeuze en -toepassing bewust 
van de waardebetrokkenheid. 
Als waarden zo'n belangrijke rol spelen in 
de universitaire wereld, waarom is er dan 
geen humanistische universiteit naast de al 
bestaande katholieke en .gereformeerde? 
Omdat de humanistische beweging in Ne-
derland heeft gekozen tegen de verzuiling, 
tegen het eenzijdig opleiden van mensen 
die juist in vrijheid hun eigen levensover-
tuiging moeten kunnen ontwikkelen en 
toepassen. 
Daarom geven humanisten de voorkeur 
aan openbare, pluriforme universiteiten en 
hogescholen waar de verschillende 
geestelijke stromingen elkaar kunnen ont-
moeten en waar men juist door de ver-
scheidenheid van opvattingen zich beter 
bewust wordt van de eigen keuzen die men 
maakt of zou behoren te maken. Maar dan 
is het wel van belang dat men zich niet laat 
drukken in de hoek van de zogenaamde 
neutraliteit: doen alsof er geen waarden in 
het spel zijn. Het is veel gevaarlijker voor 
de ontwikkeling van een vrije weten-
schapsbeoefening dat men doet alsof er 
geen waarden in het spel zijn (terwijl dat 
feitelijk niet waar is) dan een openlijk uit-
komen voor de eigen voorwetenschappe-
lijke uitgangspunten, die dan ook vrij ter 
diskussie kunnen staan. 
Daarom geen humanistische universiteit, 
maar wel vele humanisten die vanuit hun 
levensovertuiging hun bijdrage leveren aan 
een vrije en verantwoordelijke wetenschap 
ten behoeve van een vrije en verantwoorde-
lijke mensheid. 

Rob Tielman 

Naast de speciale aktiviteiten 
voor studenten binnen het Hu-
manistisch Verbond, bestaat ook 
de mogelijkheid mee te doen aan 
jongerenaktiviteiten die zowel 
landelijk als regionaal worden 
georganiseerd. Hildegard \I os-

senaar is de ondersteunende 
staffunktionaris van dit door 
jongeren zelf gedane _jonge-
renwerk". 
Hildegard: „Twee jaar geleden was er bin-
nen het Humanistisch Verbond (I-1V) bijna 
geen jongerenwerk. Het HV werd voor-
namelijk geïnitieerd door ouderen. Jonge-
ren verdwenen doorgaans schielijk van het 
toneel, omdat het hen wat belegen voor-
kwam. Eind 1978 hebben we eens een ken-
nismakingsweekend georganiseerd voor 
jongeren en daar kwamen zo'n zeventig 
jonge mensen. Het laatste weekend waren 
er zelfs over de honderd. Op dit moment 
hebben we zo'n 1600 jonge leden. Er is ook 
een duidelijke kentering: er is behoefte aan 
,nieuwe bestuursleden, nieuwe ideeën: 
jongeren zijn erg welkom. 
Lid worden is voor mij vooral een strategi-
sche en praktische zaak. In onze maat-
schappij zoals die georganiseerd is, hebben 
stemmen-aantallen een doorslaggevende 
rol. 
Je heb een achterban nodig om „gehoord 
te worden". Daarom is het belangrijk me:-

ningen over allerlei zaken te formuleren en 
een stem te hebben in organisaties om zo 
invloed uit te oefenen op beslissingen die 
iedereen aangaan. Het voordeel van een 
lidmaatséhap naar jezelf toe is vooral dat je 
kleur bekent. Dat, als er zaken van belang 
aan de orde zijn, je niet aan de kant blijft 
zitten, maar voor je mening uitkomt. Je 
kunt je mening toetsen aan die van ande-
ren. En lid worden van een organisatie als 
het Humanistisch Verbond: vanuit het 
humanisme kun je jezelf en anderen vragen 
stellen die met je handelen van alledag te 
maken hebben. Steim vinden bij anderen 
kan je ook weerbaarder maken. 
Het humanistisch verbond is geen directe 
belangenorganisatie, geen actiegroep. Je 
kunt bijvoorbeeld in een vakbond gaan 
zitten en strijden voor bepaalde verande-
ringen. Vanuit het HV kun je je dan ver- 
diepen in de vraag wat voor invloed bij-
voorbeeld het hebben van minder arbeids- 
plaatsen heeft op volgende generaties. Of 
als je tegen bio-industrie bent, kun je in een 
actiegroep gaan zitten en actie voeren. 
Vanuit het HV kun je je dan bijvoorbeeld 
verdiepen in een ethische discussie over of 
wij mensen de hoeder van dieren zijn of 
vrijelijk over hun kunnen beschikken of 
náást hen staan in de ons omringende we-
reld. 
Aktiegroepen of belangenorganisaties zijn 
vooral bezig op deelterreinen. Vanuit het 
humanistisch denken toets je allerlei ont-
wikkelingen aan je humanistische visie; je 
zoekt verbanden tussen zaken: een soort 
geintegreerd denken. 



xar: 
WEREN MAAKT JE WEERBAARDER 

Wat studenten betreft: ik kan me voor-
stellen dat mensen in hun studietijd in een 
impasse raken. Er komen allerlei vragen 
op je af. -Van kontaktuele aard, over rela-
ties, over de zin van studeren, over de 
vraag of er wel of niet werk te vinden zal 

• zijn en dan wat voor werk. Maar ook vra-
gen• ten aanzien van zuiver wetenschappe-
lijk onderzoek. De •relatie tussen onder-
zoeken en de toepassing van de uitkom-
sten. De vraag of je vanuit een bepaalde 
visie op mens en maatschappij wel aan be-
paalde onderzoeken — bijvoorbeeld in de 
medische of biochemische sfeer — moet 
meewerken. Bijvoorbeeld vivisectie, of 
zo'n onderzoek van professor Buikhuisen 
die onaangepast gedrag onder jeugdigen 
wil verklaren door bepaalde chemische 
processen in de hersenen te onderzoeken. 

• Hoe sta je daar tegenover? 

Hildegard Wassenaar. 

Neem je de maatschappij zoals deze is, als 
goed aan? En dat wat afwijkt van de 
staande orde, als slecht? Geloof je dat er-
gens een absoluut antwoord te vinden is? 
Allerlei vragen die je als mens tegenkomt, 
en ook als student(e). Je kunt ze wegstop-
pen omdat je het antwoord te beangstigend 
vindt óf je.kunt er nog niet aan toe zijn ()f'je 
gaat het avontuur aan en zoekt mensen op 
om samen antwoorden te vinden. 
Al het jongerenwerk binnen het Verbond 
wordt opgezet en uitgevoerd dobr jongeren 
zelf. De interesse van jongeren gaat vooral 
uit naar wat een humanistische levens-
overtuiging in de praktijk betekent: in ver-
band met militaire dienstplicht, relaties, 
geweld, kernenergie, nieuwe levensstijl. 
Naast de kennismakingsweekenden zijn er 
themaweekenden en gesprekgroepen, zo-
wel landelijk als regionaal. In die ge-
spreksgroepen worden vragen behandeld 
als: hoe wil je leven, hoe verhoudt je werk 
zich tot je levensbeschouwing, hoe ga je 
met geld om. Het is tegelijkertijd be-
schouwend als persoonlijk. 
We richten ons uiteraard op alle jongeren, 
maar in de praktijk blijkt dat we voorna-
melijk jongeren uit het midden- en hoger 
opleidingsnivo aantrekken. Het Humanis-
tisch Verbond is van oudsher weinig aari de 
basis bezig. Dat zou best anders kunnen 
worden. Met name werkende jongeren 
zouden invloed in het Verbond moeten 
hebben om de vinger op de zere plek te  

leggen van de kloof tussen theorie en prak-
tijk. Hoe verantwoordelijk ben je in een 
bepaald produktieproces, bijvoorbeeld als 
je in een fabriek werkt die wapentuig of 
bestrijdingsmiddelen maakt? Wat doe je 
als je voor een keuze staat tussen enerzijds 
de ekonomische noodzaak om te werken 
en anderzijds een schakel te zijn in een 
bepaald proces waar je eigenlijk tegen 
bent? Wij kunnen makkelijk zeggen: niet 
doen. Maar zij die er werken? 
Het feit dat het HV geen politieke richting 
kiest, betekent weleens dat er om de hete 
brei wordt heengedanst, een wat luchthar-
tige vergelijking. Men is huiverig voor be-
paalde onderwerpen. Het feit dat er bij-
voorbeeld zowel socialisten als libèralen 
lid kunnen zijn, heeft volgens mij ook goe-
de kanten. Socialisten worden gedwongen 
zich te bezinnen op de individuele vrijheid 
en liberalen op gelijkgerechtigdheid en ge-
lijke verdeling van inkomens. Vrijheid 
zonder die gelijkgerechtigdheid maar ook 
gelijkgerechtigdheid zonder vrijheid heeft 
geen zin. In zoverre zijn beide stromingen 
belangrijk. Die pluriformiteit zorgt er ook 
voor dat je tot een zo zorgvuldig mogelijke 
manier van denken komt. Het leert je je 
idealen beter te formuleren en helderder te 
maken. 
Het feit dat de laatste tijd evangelische 
jongerenorganisaties en sectes zo'n groei 
doormaken, komt denk ik omdat jongeren 
zich graag ergens mee verbonden voelen 
en behoefte hebben aan een bepaalde 
warmte. Die sectes en evangelische clubs 
spelen daar op een onfrisse manier op in. 
Hun benadering: dat wollige, afhankelijke 
waarin je kunt onderduiken; die directieve 
uitstraling, staat haaks op een humanisti-
sche benadering. Je wordt hier niet meteen 
ondergebracht in een organisatie, krijgt 
geen „organisatieStandpunten" waar je je 
aan moet houden. Wij zijn ook niet zo ge-
dreven jongeren te „winnen". We maken 
ons bekenden als mensen zich aangespro-
ken voelen zijn ze welkom. Maar er is een 
grote vrijheid van keuze. Jongeren die zich 
thuis voelen in een autoritaire structuur, 
zullen zich niet tot het HV voelen aange-
trokken. Structuren worden bij ons vanuit 
individuen en in overleg gemaakt. Er wor-
den geen organisatiestandpunten opge-
plakt. Wel is er steeds een relatie met de 
humanistische levensbeschouwing. Een 
actiegroep „gastarbeiders Nederland uit" 
of „homofilie is een defect" is daarom on-
denkbaar. 
Mensen beseffen vaak te weinig dat ande-
ren met dezelfde vragen of problemen zit-
ten. Ze ontaarden vaak in zelfbeklag over 
het niet kunnen hanteren van mens, maat-
schappij, het leven. Relativeren is noodza-
kelijk. De bron van veel problemen —voor-
al voor jongeren— is onzekerheid. Ieder 
mens moet een antwoord zien te vinden 
hoe ie met onzekerheden kan leren leven. 
Er is zoveel valse schaamte en illusie over 
hoe je je zou „moeten voelen": „geluk-
kig" en „fijn". Terwijl gevoelens als ver-
driet, pijn en eenzaamheid net zo inherent 
aan het leven zijn. Het thema: .,hoe word 
ik gelukkig", zou net zo goed kunnen zijn: 
,hoe hanteer ik mijn ongelukkig-zijn"9  

Onze kultuur is zo gericht op het sterk zijn 
of je zo sterk mogelijk voordoen. En op je 
nek niet uitsteken en op macht. Studiepro-
gramma's zijn vaak afvalraces waarbij 
geen tijd overblijft voor andere (levens-) 
belangrijke zaken. Het is heel moeilijk om 
je van die opvattingen los te weken. 
Mensen zouden het besef kunnen krijgen 
dat hoe bar en eksklusief hun problemen 
ook zijn, het toch problemen zijn waar an-
deren net zo goed mee zitten. Ik denk dat 
het dan goed is te weten dat er bijvoorbeeld 
een levensbeschouwelijke richting is 
waarbij je je kunt aansluiten, waardoor je 
minder alleen staat. 
Als je maar zou kunnen zien dat de ander 
nét zo kwetsbaar is als jijzelf, schept dat al 
een band. Eén van de drogredenen is dat je 
het allemaal zélf zou moeten kunnen. Een 
postulaat in het humanistisch denken is 
juist de verbondenheid met anderen, soli-
dariteit. Nooit afgedwongen, maar uit je-

-zelf!" 

Sinds kort zijn jongeren binnen 
het Humanistisch Verbond ook 
begonnen met een jongeren-café, 
waar ook mensen die zich jong 
vóélen welkom zijn. Dat gebeurt 
elke eerste zaterdag van de 
maand in de Werfkelder in 
Utrecht. De bedoeling van dit 
café is vooral om ongedwongen in 
kontakt te komen met humanis-
ten en humanistische ideeën. Er 
is altijd wel een thema, zoals fas-
cisme of mannenemancipatie, 
maar daar hóéf je niet aan mee te 
doen. 
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vijfde HV- jongerenweekend 
12,13 en 14 september. 
kasteel Well in 
Noord-Limb 

12,13 en 14 september a.s. wordt op het 17e eeuwse 
kasteel Well (bij het dorpje Well in Noord-Limburg) 
het 5e Humanistisch Jongerenweekend gehouden. 
Voor inlichtingen kun je 's avonds bellen: 
Hans: 020 - 847414. Frank: 030 - 331187. 
Freek: 070 - 520437. Rob: 040 - 522012. En Ellie: 
010.- 348801. 

HUMANISTISCHE 
STUDENTEN RAADSLIEDEN 

AMSTERDAM 

Albert Nieuwland 
J. W. Brouwersstraat 18 
1071 L.1 Amsterdam 
020-791015 

DELFT 

Ineke Mattern 
Guido Gezellelaan 48 
2624 KW Delft 
015-563439 

Trusanne Gussenhoven 
Antoon Coolenlaan 11 
2624 NV Delft 
015-563692 

EINDHOVEN 

Roel Daru 
Winselerhof 56 
5625 LZ Eindhoven 
040-423814 

Technische Hogeschool 
040-(47)3114/(47)3267 

Els Tiemeijer 
Rodenbachlaan 12 
5615 GH Eindhoven 
040-436841 

Technische Hogeschool 
040-(47)3114/(47)3267 

WAGENINGEN 

Edith Nagel 
Schelmseweg 21 
6861 WP Oosterbeek 
085-334849 

GRONINGEN 

Frits Snijders 
Baken 122 
9732 BG Groningen 
050-413165 

NIJMEGEN 

Lies van Aarle 
Domeinlaan 58 
6952 HD Dieren 
08330-16033 

ENSCHEDE 

Luke Reerink 
Versteeglaan 55 
3451 XH Vleuten 
03407-3002 

UTRECHT 

Nicolet Bruins 
Albert Cuyplaan 15 
3723 GK Bilthoven 
030-783792 

CENTRAAL 
Marianne Wimmers 
Thomas á Kempisweg 
102 
3532 CD Utrecht 
030-931764 (privé) 
030-318145 (Centraal 
Bureau Humanistisch 
Verbond) 

Bij de humanistische raadslieden kun je 
dus allereerst terecht voor een persoon-
lijk gesprek. Daarnaast kun je deelne-
men aan groepen. Allereerst zijn er de 
gespreksgroepen waarin over bepaalde 
thema's wordt gesproken. Bijvoor-
beeld: wat is humanisme, de rol van 
techniek in de samenleving, mensen-
rechten en het Nederlandse beleid et-
cetera. Dan zijn er de praatgroepen, 
waarin meer over persoonlijke ervarin-
gen wordt gesproken: bijvoorbeeld re-
laties en levenservaringen. Ook kun je 
kiezen voor ontmoetingsgroepen die je 
de mogelijkheid geven anderen van al-
lerlei leeftijden en achtergronden 
„open en diepgaand te ontmoeten". 
Thema hierbij is altijd jezelf en de an-
deren in de groep. Daarnaast houden de 
meeste raadslieden spreekuur. 

ROTTERDAM 

Johan Lengton 
Dubbeldamseweg 348 
3312 KC Dordrecht 
078-136013 

Woudestein 
kamer H 8-11 
010-145511 tst. 3329 
Hoboken 
kamer F G 257 
639111 tst. 4077 
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