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_ZEN WEEKEND HUMANISME 
& POLITIEK MET - BOEDEHDE 
VRAGEN EN VEELSOGILIG,e,  
ANTWOORDEN 
Vrijdagavond 18 april. Plaats van handeling: jeugdherberg „De Grasheuvel". Aanwezigen: 
plm. 25 jongere humanisten die zich willen werpen op het thema humanisme en politiek! 
Rob Tielman begint de avond met een inleiding over de geschiedenis van het Humanistisch 
Verbond, vooral m.b.t. de opstelling van het HV in het doen of liever laten van politieke 
keuzes. De „politiek" is volgens hem altijd een heet hangijzer geweest binnen het HV en als 
taboe zo mogelijk nog groter dan de „sex". 
„Wel kan je het humanistisch perspektief zien als een handleiding om diverse partijen en 
aktiegroepen kritisch te volgen in hun uitspraken en praktisch handelen. Het HV heeft zeker 
geen behoefte aan een eigen politieke partij, maar wil een duidelijke rol spelen waar het gaat 
om het inhoudelijk voeden van de verschillende partijen en doelgroepen. Ook is er een grote 
behoefte aan geluiden uit deze geledingen, zoals vakbonden ed. naar het HV toe." 

Na deze inleiding trekken de deelnemers 
zich in de bekende kleine groepjes terug 
om tot een inventarisatie te komen van 
mogelijke gespreksthema's. Rondgaande 
langs de groepen pak ik o.a. de volgende 
items die in de diskussie doorklinken op: 
— er moet meer ruimte zijn voor mensen 
om te experimenteren en hun eigen be-
hoefte te leren kennen. 
— het humanistisch Verbond kenmerkt 
zich door een halfslachtige houding, het is 
een vergaarbak van niet-konfessionelen. 
— meer aandacht voor buitenparlementai-
re akties, wel of geen geweld gebruiken, 
vrouwenbeweging 	(femsoc), 	milieu- 
problematiek. 
— het humanistisch verbond moet de „po-
litiek" meer beïnvloeden, wat is de relatie 
tussen politiek en levensbeschouwing? 
— de politiek aan de basis moet beter ge-
volgd en gevoed worden b.v. stakingen, 
onderwijsvernieuwing etc. 
— er is behoefte aan informatie van en een 
dialoog met jongeren van diverse politieke 
partijen; de politiek is een medium om ge-
stalte te geven aan je wereldbeschouwelij-
ke idealen. 
— welke middelen zijn toelaatbaar om tot 
een bepaald doel te komen? 
— hoe voorkom je dat persoonlijke belan- 
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gen in de politiek zo'n grote rol (gaan) spe-
len? 
- je bent altijd met individuele „politiek" 
bezig: je eigen manier van leven heeft in-
vloed op je omgeving. 
Aan het einde van de avond komt iedereen 
weer bij.elkaar om een 'kort verslag te doen 
van de gehouden diskussie en tot een keu-
ze van een aantal thema's te komen. 
Het einde van het officiële gedeelte van dé 
avond is het startsein voor een drankje, 
wat muziek., het bed en voor sommigen een 
lang gesprek tot in de kleine uurtjes. 
Zaterdag na het ontbijt verspreiden de 
groepen zich in een nieuwe samenstelling 
n.a.v. de gekozen thema's. Er worden een 
aantal vragen geformuleerd die later in de 
morgen aan Wim van Dooren (hoogleraar 
filosofie en- Humanistiek) zullen worden 
gesteld. Tot 11 uur wordt er druk gepraat 
over alle mogelijke zaken die betrekking 
hebben op de verschillende thema's. We 
komen er niet uit en dan opeens weer wel. 
Emoties laaien af en toe op en naar elkaar 
luisteren is niet altijd even gemakkelijk 
omdat elke nieuwe inbreng of zienswijze 
weer een stroom van reakties oproept en 
we nu eindelijk in „eigen kring" ons hart 
eens kunnen luchten. De 4 thema's waar-
over wordt gepraat zijn: 
1. Kan en mag het Humanistisch Verbond 
aan beïnvloeding doen. 
2. Hoe verhouden zich middelen en doel. 
3. Humanisme, anarchisme, doel en mid-
delen m.b.t. het geweld. 
4. Relatie tussen humanistische beginse-
len en individuele uitgangspunten. 
Na 11 uur komen we weer in de grote groep 
bijeen en houden we een diskussie met 
Wim van Dooren als gast. Zaken die naar 
voren komen zijn o.a.: humanistische 
raadslieden in het leger, houd je daar het 
militaire apparaat niet mee in stand? Als je 
de humanistische grondbeginselen in de 
praktijk vertaalt, kom je dan niet logi-
scherwijze bij een anarchistische samenle-
ving uit? Hoe houd je een dialoog in stand 
met andersdenkenden? Wordt er niet te-
veel op de ervaring en emotie gespeeld, 
vooral door aktiegroepen? 
Wim van Dooren stelt dat algemene waar-
den in onze maatschappij lang niet zo ver 
uiteenlopen als vaak wordt aangenomen, 
maar dat juist de konkrete uitwerking tot 
zeer uiteenlopende uitkomsten leidt. De-
zelfde algemene waarde van b.v. christe- 

lijke naastenliefde Zal in het ene geval ge-
konkretiseerd worden door dienst te wei-
geren, in het andere geval door een voor-
zitterschap van de christelijke officieren-
vereniging. In beide gevallen hoeft de inte-
griteit niet in twijfel getrokken te worden. 
Interessant was hoe de algemene waarden 
die wij als humanisten erkennen, in poli-
tieke termen vertaald kunnen worden. Ook 
binnen een organisatie als het Htrinanis-
tisch Verbond blijkt telkens weer hoe de 
uitwerking van onze algemene waarden 
kan verschillen4 Dit schijnt,  een haast on-
oplosbaar probleem. Of je houdt je uit-
gangspunten zo algemeen dat je er in de 
praktijk alle kanten mee op kunt, ed je 
tracht ze te konkretiseren en wordt het niet 
eens met elkaar, d je vermijdt elke kon-
kretisering en dan heeft niemand er iets 
aan. 
Vragen die in de diskussie aan Wim van 
Dooren gesteld werden waren o.a.: 
— als je politieke aktie wilt voeren moet je 
je dan verre houden van bestaande politie-
ke partijen en groeperingen. En alsje je 
afzondert in de strijd is dat dan eigenlijk 
geen gevolg van de repressieve tolerantie 
die je om je heen ervaart 
— wat doe je met je humanistische geweten 
en hoe overbrug jè de kloof tussen denken 
en doen. 
— Kun je mensen werven voor anarchisme 
of is het een uitkomst die ieder voor zich 
slechts kan verwerven na het doormaken 
van een bepaald proces. 
— Wat moeten we als humanisten met het 
vakjessyndroom zoals b.v. bejaardenhui-
zen, studentenflats. 
— Mag je kernwapens bezitten als middel 
om vrede en veiligheid te garanderen. 
— Is de utopie realiseerbaar. • 
— Hoe ontwikkel je solidariteit. 
Heel duidelijk komt telkens weer naar vo-
ren dat op al deze vragen een antwoord 
moeten vinden in een voortdurende afwe-
ging van waarden, normen, verhouding 
doel en middelen en dat ieder individueel 
verantwoordelijk is en blijft voor de uitein-
delijke keuze m.b.t. het handelen. Ge-
weldloosheid is als principe prachtig, maar 
alS kofisekwentie niet altijd door te voeren. 
Het is niet mogelijk om altijd schone han-
den te houden, wel heb je de verantwoor-
delijkheid om te zien hoe en in welke mate 
je ze vuil maakt. Absolute geweldloosheid 
kan juist geweld van anderen mogelijk ma-
ken, zodat je indirekt meewerkt .aan ge-
weld. 
Het was een levendig weekend vol huma-
nisme en politiek, soms was iedereen het 
roerend eens, soms hooglopende diskussies 
over zaken waar men het wel nooit eens over 
zal worden. In dit verslag kan niet veel meer 
dan enkele zaken worden aangestipt. Bij dit 
soort weekenden geldt zeker dat je er zelf bij 
geweest moet zijn. En voor al diegenen die 
dat niet waren: er werd aan het eind van het 
weekend een voorbereidingsgroep samenge-
steld die onder de verzuchting ,,er ligt al 
zoveel en we zijn nog maar pas begonnen" 
aan de opzet van een tweede politiek week-
end is begonnen. Dit zal waarschijnlijk in 
september of oktober plaatsvinden. Inlich-
tingen hierover bij Hildegard Wassenaar, 
tel. 030 - 318145 toestel 32. 

Hildegard Wassenaar 

T. Sie Dhian Ho is het komende 
seizoen in verband met verdere stu-
die slechts beperkt beschikbaar voor 
lezingen. 
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KOSIMISSIE INGESTELD OM VERDERE UITWERKING VOOR TE BEREIDEN 

VERBONDSRAAD AANVAARDT 
HOOFDLIJNEN VERKLARING 
KERNBEWAPENING 
„Geen bezit noch gebruik van kernwapens." Dit is de kern van het 
voorstel dat de eindstreep op de Verbondsraad van 31 mei haalde met 
29 stemmen vóór, 2 tégen en 1 onthouding. Voordien was een voorstel 
om geen beslissing te nemen en de konseptverklaring over de kern-
wapenproblematiek (zie Humanist 1980, nr. 8) te verwijzen naar een 
nieuw in te stellen kommissie verworpen met 27 stemmen tégen en 5 
vóór. 

Sinke, hoofd van de Dienst Humanistische 
Geestelijke Verzorging in de Strijdkrach-
ten, leidt de besprekingen in door deze 
vergadering te kènschetsen als een histori-
sche gebeurtenis: het Verbond heeft de 
kans „néé" te zeggen tegen kernwapens 
en „ja" tegen de manieren om deze bewa-
pening terug te dringen, zowel in Neder-
land als daarbuiten. De geloofwaardigheid 
van het humanisme en het Verbond is 
daarbij in het geding. Deze verklaring, 
waarmee zijn gehele Dienst instemt, en het 
daarin vervatte afwijzingsbeleid zijn zowel 
voor het Hoofdbestuur als zijn Dienst van 
heel veel belang. 

Militairen in gewetensnood 
Uitvoerig staat hij ook stil bij de dienst-
plichtige en beroepsmilitairen, die uit vei-
ligheidsoverwegingen wél een leger ak-
septeren, maar in gewetensnood komen 
waar het de kernbewapening betreft. Ve-
len wenden zich tot de geestelijke verzor-
gers — ook de humanistische — die dan tot 
taak hebben deze militairen te begeleiden 
bij hun bewustwordingsproces. Deze mi-
litairen hebben er echter evengoed recht 
op te weten waar humanisten in het alge-
meen en in dit opzicht staan. Sinke besluit 
met een bewogen beroep op de leden van 
de Verbondsraad zijn Dienst niet in de 
steek te laten in het beleid van verontrus-
ting en begeleiding. 

HB-meerderheid 
HV's ondervoorzitter De Ronde heeft 
weinig toe te voegen. Hij spreekt namens 
een meerderheid in het hoofdbestuur en 
onderstreepte nog eens dat het hier niet 
gaat om een verklaring op politieke gron-
den van een politieke partij, maar om een 
ethische verklaring van een genootschap 
op geestelijke grondslag, wat het Verbond 
tenslotte is. 

HB-minderheid 
Mevrouw Zoutendijk, sprekend namens 
een minderheid in het hoofdbestuur, ont-
raadt het aannemen van deze verklaring 
ten sterkste. Zij geeft enkele voorbeelden 
van het feit dat de verklaring hier en daar 
met zichzelf in tegenspraak is en geen sa-
menhangend geheel vormt. Bovendien 

3 humanist 15 juni 1980 

BESLUIT VAN DE 
VERBONDSRAAD 
Tijdens haar vergadering van 31 mei 1980 
besloot de Verbondsraad van het Humanis-
tisch Verbond in grote meerderheid: 
— de hoofdlijnen van de konsept-verklaring 
te aanvaarden, vooral waar het betreft het 
ethisch onaanvaardbare van het bezit en het 
gebruik van kernwapens; 
— tot het instellen van een kommissie die de 
hoofdlijnen tot een samenhangend geheel 
dient om te werken en een nieuwe formule-
ring moet vinden voor de wegen die kunnen 
leiden tot verwerkelijking van dit ethische 
uitgangspunt, daarbij rekening houdend 
met de gemaakte opmerkingen en aandacht 
schenkend aan minderheidsstandpunten; 
— in deze kommissie te benoemen mevrouw 
A. Blaak-Vleems en de heren A. J. B. Hu-
bert, Kl. G. de Vries (verbondsraadsleden) 
en C. J. de Ronde (HB's ondervoórzitter) 
alsmede een uit hun midden aan te wijzen 
medewerker van de Dienst Humanistische 
Geestelijke Verzorging in de Strijdkrach-
ten; 
— dat de kommissie haar werkzaamheden 
zodanig dient te verrichten dat de resultaten 
daarvan op de eerstvolgende verbondsraad 
— 13 september as. — kunnen worden be-
sproken. 

wordt de indruk gewekt dat het HV van 
mening is dat Nederland uit de NAVO zou 
moeten stappen en verder wordt geen ant-
woord gegeven op de vraag hoe —bij afwij-
zing van kernbewapening — de veiligheid 
van Nederland dan wel bewaarborgd dient 
te worden. Het belangrijkste bezwaar van 
mevrouw Zoutendijk c.s. is echter dat het 
HV een politieke verklaring gaat uitgeven 
terwijl het een geestelijk onderdak biedt 
aan mensen uit verschillende denkrichtin-
gen en politieke stromingen. Door deze 
volgens haar eenzijdige verklaring wordt 
het voortbestaan van het Verbond in de 
waagschaal gesteld. 

In de hierop volgende diskussie blij-
ken maar weinig aanwezigen gelukkig 
met de letterlijke tekst van de verkla-
ring. De kritiek richt zich vooral op de 
omslachtigheid, waardoor onvol-
doende tot uiting komt waarom het nu 
eigenlijk gaat. 

Twijfel aan nut verklaring 
Zo vraagt Hubert zich af of met deze ver-
klaring in feite niet wordt gekozen voor het 
pacifisme. Ook mist hij een veroordeling 
van de chemische en bakteriologische wa-
penen. Een ander punt in zijn bedenkingen 
is dat hij meent dat humanisme een univer-
sele aangelegenheid is, maar in de verkla-
ring wordt gesproken over „ons land en 
ons volk", hetgeen nogal nationalistisch 
aandoet. Ook is hij voorstander van het 
samenwerken met PvdA en VVD in een 
regeringskoaliti e, maar deze verklaring zal 
daaraan bepaald geen bijdrage leveren. 
Van geheel andere orde is zijn bemerking 
dat kernwapens er zijn en niet meer weg te 
denken. Al zouden alle atomaire wapens 
worden vernietigd, dan nog blijft de kennis 
erover bestaan en kunnen ze betrekkelijk 
eenvoudig op korte termijn weer worden 
gemaakt. Hij twijfelt dan ook in het alge-
meen aan het nut van enige verklaring. In 
elk geval dient volgens hem de verklaring 
niet te worden aangenomen en is op zijn 
minst voortgezette studie geboden. 

Belangen HV in gevaar? 
Koopmans wil veel verder gaan en vertolkt 
zijn gedachten met een variant op de IKV-
leus door de slagzin voor het Verbond te 
lanceren: wapens de wereld uit, te begin-
nen bij de kernwapens. 
Mevrouw Vonhoff wijst erop dat in het HV 
doelbewust mensen van verschillende po-
litieke pluimage worden aangetrokken wat 
dan ook tot gevolg heeft dat verschillend 
wordt gedacht over zo'n politiek zwaar 
geladen onderwerp. Ook vreest zij dat 
door deze verklaring andere belangen van 
het Verbond in gevaar zullen komen, zoals 



bv. subsidies voor het HVO, meer zendtijd 
voor radio en tv e.d. 
Van Opijnen keert zich fel tegen argu-
menten als ledenverlies e.d. Als overtuigd 
pacifist heeft hij het menigmaal moeilijk 
gehad met het Verbondsbeleid en met na-
me met het feit dat voor het laatst aan het 
einde van de vijftiger jaren serieus over 
geweld en militairisme is gesproken. Dit 
alles is echter voor hem en nog een aantal 
andere pacifistische HV-leden nimmer re-
den geweest om opzegging van het HV-
lidmaatschap ook maar in overweging te 
nemen. 

Strategie opnieuw bekijken 
De Vries. die om te beginnen duidelijk 
maakt hier in geen andere funktie te spre-
ken dan die van HV- en Verbondsraadslid, 
vindt de verklaring geen fraai maar wel een 
samenhangend werkstuk. Het is dan ook 
bijzonder moeilijk het stuk te amenderen. 
Verder vindt hij dat geweld bestaat en als 
ethische kategorie niet kan worden uitge-
sloten. Toch kan hij zich wel verenigen met 

DE HOOFDLIJNEN 
Tijdens de Verbondsraadsvergadering 
werden de hoofdlijnen van de konsept-ver-
klaring van het hoofdbestuur vaag om-
schreven als het ethisch onaanvaardbaar 
zijn van het bezit en het gebruik van kern-
wapens. Een zeer persoonlijke vertaling van 
deze hoofdlijnen is dat 
— vanuit welk humanistisch mensbeeld ook 
er geen plaats is voor zedelijke erkenning 
van geweld op zichzelf; 
— gebruik van kernwapens ethisch onaan-
vaardbaar is, ook indien gemeend wordt 
met een kleiner kwaad een groter kwaad te 
voorkomen; 
— het maken van een onderscheid tussen het 
gebruik van kernwapens en het bezit ervan 
om ermee te dreigen moreel verwerpelijk is 
omdat het zinloos is te dreigen als een derge-
lijk dreigement niet gepaard gaat met een 
daadwerkelijke bereidheid om dit ook uit te 
voeren; 
— derhalve niet alleen gebruik, maar ook 
het bezit van kernwapens ethisch onaan-
vaardbaar is; 
— alles in het werk gesteld dient te worden 
om — ook internationaal — de rol van de 
kernwapens terug te dringen en zodoende 
een proces op gang te brengen ter ombuiging 
van de bewapeningsspiraal. 

het uitgangspunt dat het gebruik van kern-
wapens ethisch onaanvaardbaar is. De rest 
is strategie die opnieuw dient te worden 
bekeken en dan mede uit een oogpunt van 
veiligheidsoverwegingen in de zin van 
landsverdediging. 

Grenzen ethiek en politiek moeilijk 
Hoofdbestuurslid v. d. Hoeven gaat ver-
volgens namens het Hoofdbestuur op ver-
schillende inhoudelijke opmerkingen in. 
Het is moeilijk te bepalen, zo stelt hij, wat 
wel en wat géén essentiële passages zijn in 
de verklaring. Dit ligt voor de één anders 
dan voor de ander. Hetzelfde geldt voor de 
grenzen tussen ethiek en politiek, maar hij 
houdt staande dat het hier om een ethische 
en niet om een politieke verklaring gaat. 
Hij geeft toe dat er geweld bestaat evenals 

radio 
NA VIJVEN EN ZESSEN 
elke dinsdag 18.20-18.50 uur op 
Hilversum 2 
VERSPILLINGSEKONOMIE 
Zondag 22 juni 1980, 9.30-10.00 
uur, Hilversum 2 

Hoe verschillend is onze ekono-
m ie of met andere woorden: Op 
welke schaal worden energie, 
grondstoffen, kapitaal en arbeid 
gebruikt om volstrekt overbodige 
dingen te fabriceren? 
Een programma van Ruud Jans, 
met medewerking van Arie van 
der Hek, lid van de Tweede Kamer 
voor de Partij van de Arbeid. 

Zondag 29 juni 1980, 9.30-10.00 
uur, Hilversum 2 
EEN MOEDERHART 
Vrouwen baren kinderen, maar 
het zogenaamde moederinstinkt 
bestaat niet. Dat is aangeleerd. 
Samenstelling en presentatie: Ri-
na Spigt. 

televisie 
Vrijdag 27 juni 1980, 23.05-23.50 
uur Nederland 1 
NIETS VERWACHTEN ALLES 
HOPEN 
Een televisieportret van professor 
J. P. van Praag. 
Vorig jaar november nam profes-
sor Jaap van Praag (69) afscheid 
als bijzonder hoogleraar in de 
humanistiek aan de Universiteit 
van Leiden. Dit hoogleraarschap 
(dat hij sinds 1965 vervulde) was 
de erkenning voor zijn betekenis 
als Nederlands humanistisch filo-
soof en van het humanisme als 
een met bepaalde grondslagen 
onderbouwde levensovertuiging. 
Dit televisieportret probeert een 
antwoord te vinden op de vraag 
vanuit welke drijfveren een man 
als Van Praag kans heeft gezien al 
dit werk te doen en waarom hij 
zich zo met hart en ziel heeft inge-
zet voor de erkenning van het 
humanisme als een gelijkwaardi-
ge levensovertuiging naast aller-
lei godsdiensten. 
De titel van het programma geeft 
Jaap van Praags relativerende kijk 
op het leven aardig weer: een 
kombinatie van nuchterheid, rea-
liteitsbesef en gematigd optimis-
me over de toekomst van de 
mensheid. Bijna tegen beter we-
ten in. 
Redaktie en interviews: Antoi-
nette van Brink. 
Produktie en regie: Hans Hylke-
ma. 

het recht op zelfverdediging, maar hij be-
strijdt de opvatting dat het bestaan van 
geweld daarom niet ethisch te veroordelen 
zou zijn. Zo keert hij zich ook fel tegen het 
idee dat het bezit van kennis over kernbe-
wapens het afschaffen van deze bewape-
ning in de weg zou moeten staan. 
Van verschillende zijde wordt krachtig 
betoogd dat praktische zaken — zoals Ver-
bondsbelangen. ledenverlies of samen-
werking tussen PvdA en VVD — een uit-
spraak over kernbewapening niet in de weg 
zouden mogen staan. Ethische uitspraken 
waarbij de zin van het bestaan en het 
voortbestaan van de mensheid in het ge-
ding zijn, kunnen niet achterwege blijven 
terwille van in dit licht bezien minder be-
langrijke zaken als zendtijd, HVO of poli-
tieke samenwerking. 

Verklaring bindend? 
De vraag of met deze verklaring eigenlijk 
niet wordt gekozen voor pacifisme en of 
humanisten daar wel achter zouden kun-
nen staan, leidt tot een meer algemene be-
schouwing over het bindend zijn van ver-
klaringen van het HV. 
Verklaringen berusten wel óp, maar zijn 
geen onderdeel ván de beginselverklaring 
en dat is het enige stuk dat Verbondsleden 
geacht worden te onderschrijven. Verder 
meent een humanist nimmer de wijsheid in 
pacht te hebben en derhalve doet het HV 
ook nimmer onfeilbare uitspraken, waar-
aan ieder lid is gehouden. Het dogmatische 
denken, zoals men het vanuit de christelij-
ke kerken kent, is wezensvreemd aan het 
humanisme. 

Hoofdlijnen aangenomen 
Het wordt duidelijk dat er een ruime meer-
derheid is voor het zich uitspreken tegen 
het bezit en gebruik van kernwapens. 
Praktische overwegingen leiden ertoe dat 
niet de verklaring zelf wordt aangenomen, 
maar slechts de hoofdlijnen ervan. Ener-
zijds gaan de voorstanders dan toch niet 
met lege handen terug naar de gemeen-
schappen, waar tenlotte een jaar lang in-
tensief was gediskussieerd. Bovendien be-
staat er nu de mogelijkheid dat er een meer 
overzichtelijk en duidelijk werkstuk ter 
tafel komt. Anderzijds heeft een her-
nieuwde formulering misschien tot gevolg 
dat nog meer mensen dan thans het geval 
is, zich in een dergelijke verklaring kunnen 
vinden. 

Kernbewapening blijft en moet ook in 
diskussie blijven. Daartoe zal in de ko-
mende tijd alle gelegenheid zijn. Om te 
beginnen in de najaarsvergadering van 
de Verbondsraad als de hernieuwde 
versie van de verklaring op de agenda 
zal staan. Verder zullen formuleringen 
moeten worden gevonden voor het Hu-
manistisch Perspektief over deze mate-
rie en ook dat zal niet zonder diskussies 
kunnen gaan. Tenslotte treedt het HV 
op als organisator van een door de In-
ternationale Humanistische en Ethische 
Unie te beleggen internationale konfe-
rentie over kernwapening. Deze konfe-
rentie zal in 1981 in Nederland worden 
gehouden. 
Het standpunt in hoofdlijnen is be-
paald, de diskussie erover gaat verder 
en ... terecht. 

N. W. Verduijn 

VERBOND OP RTV 
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ZELFDODING 
KLEVER VERSUS DIEKSTRA 

Leven is identiek aan 
willen leven 
De Humanist van 1 maart 1980 met zijn speciale themanummer over zelfdoding 
lokt mij uit mijn tent. Wat vind ik in dit nummer? Humanisten, die als om strijd 
pleiten voor erkenning van het recht tot zelfdoding en voor faciliteiten tot uitvoe-
ring van dat recht. De geluiden zijn niet nieuw, maar vormen — aldus bij elkaar 
gevoegd — wel een fortissimo. Het lijkt wel alsof het een „spécialité de la maison" 
van het Humanistisch Verbond is om in het bijzonder op te komen voor beëindiging 
van menselijk leven, waar dit in een hopeloos tragische en uitzichtsloze toestand is 
komen te verkeren en tekenen van levens-onwil vertoont, 

Volgens Nieuwland zou de zin van de hu-
manistische begeleiding gelegen zijn in het 
scheppen van ruimte o.a. voor het bewust 
verwerpen van het eigen bestaan. Van 
Praag vindt dat „ieder mens zich zal moe-
ten uitspreken voor of tegen de aanvaar-
ding van het eigen leven". Diekstra acht 
zelfdoding „een menselijke en soms wen-
selijke mogelijkheid". Het klinkt allemaal 
zo geweldig humanistisch, zeker in een tijd 
waar het „medezeggenschap" en „zelfbe-
schikking" is wat de klok slaat. Hoort de 
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mogelijkheid tot opzegging van het kon-
trakt met de samenleving daar niet van-
zelfsprekend ook toe? 
Slechts één is er in het gewraakte nummer, 
die duidelijk anders spreekt. Dat is de 
„vergrijsde humanist" van 84 jaar, die 
vertelt hoe hij op velerlei wijzen de aftake-
ling van zijn vermogens ondervindt maar 
nog volop het hem resterende vermogen 
exploiteert door het roken van een sigaar-
tje, het maken van een wandeling en het 
omgaan met zijn nageslacht. Hij beseft dat  

het einde in zicht komt. Zijn leven zou 
echter nu reeds ten einde zijn, als hij zich 
dáármee bezig zou houden, gesteld dat hij 
het zou 'duinen. 
Ik meen als humanist een fel protest te 
moeten aanheffen tegen de verraderlijke 
veronderstelling, dat ook maar één mens 
als rriens gediend is met de suggesties, die 
hem worden voorgehouden voor het geval 
dat hij in de bekende omstandigheden ver-
keert of zal verkeren. Ik denk bovendien 
dat hier sprake is van een totaal verkeerde 
inschatting van het streven, dat ook aan 
een menselijk wrak nog eigen is: zich naar 
vermogen en tot genoegen op een enigszins 
akseptabel peil in het samenleven met an-
deren te handhaven. Het is zo gemakkelijk 
om als jong en/of gezond mens aan te ne-
men dat in de zogenaamde kandidaten 
voor euthanasie de gehechtheid aan het 
bestaan omgeslagen is in zijn tegendeel of 
dat men dit zelf later bij zichzelf niet zal 



tegenhouden. 
Ik heb wel eens eerder betoogd (In NRC 
Handelsblad 14 jan. 1977) en wil het hier nu 
in andere bewoordingen herhalen, dat le-
ven identiek is met willen-leven, met de 
poging tot overleven. Dat betekent, dat de 
voor bepaalde omstandigheden veronder-
stelde doodswil niet alleen niet bestaat, 
maar zelfs een ondenkbaarheid is. Op de 
tegenwerping dat er toch maar zo velen 
zijn, die zich zelf doden, zal ik straks in-
gaan. 
Eerst wil ik het argument voor mijn stelling 
ontwikkelen. Menselijk leven is: zich uiten 
in daden, zich manifesteren in sociaal ge-
drag, zich poneren in omgang, ademen, 
eten, spreken enz. Een andere zin dan dit 
komplex van waarneembare zaken kunnen 
we aan het begrip „leven" niet geven. Ik 
kan hiervoor ook nog Diekstra citeren: 
„zolang een mens leeft, denkt en voelt, is 
er betrokkenheid op anderen". 
Elke wilsuiting of elke vraag die over 
's mensen lippen komt, is daarom princi-
pieel (mede) op zichzelf betrokken als le-
venbevestigend en leven-bestendigend. 
Ongeacht de inhoud is die wilsuiting of 
vraag een getuigenis van: hier ben ik en zo 
vertoon ik me aan jou. Als dat niet zo zou 
zijn, zou er ook niet meer de aandrift zijn 
om die vraag over de lippen te persen en de 
krachten daartoe te ballen. In dat geval 
was die vraag er dus helemaal niet. Ook de 
blik naar de geliefde naast het bed of het 
vasthouden van diens hand is in deze zin 
nog levensmanifestatie, uitoefening van 
levenswil ook. 
Wanneer nu echter de inhoud van zo'n le-
vensuiting zoiets is als: „was ik maar 
dood", „maak a.u.b. een einde aan mijn 
lijdensweg", „dokter, geeft u maar een 
spuitje, ik heb er genoeg van", moeten we 
daaraan dan gevolg geven of daartoe zo 
nodig de fatale middelen verschaffen, zo-
als mevr. Sybrandy tot mijn grote ergernis 
propageert? — Het is toch duidelijk voor 
wie de zaken zorgvuldig analyseert, dat het 
kUnnen en kennelijk nog willen spreken 
weliswaar op een pijnlijke energiecrisis in 
de betreffende patiënt wijst, maar allesbe-
halve eenduidig een doodswil weergeeft. 
Er is een konflikt, een strijdigheid tussen 
wat ik zou willen noemen, de vorm en de 
inhoud van de handeling. Als vorm, als 
daad van kommunikatie is de vraag leven-
bevestigend en levenbestendigend; als in- 

Naar aanleiding van een artikel in de Hu-
manist 35e jaargang nr. 8 door Ida Overde-
vest betreffende Geweldloos Verzet, meen 
ik dat een uitspraak van Wim Robben te-
genstrijdig is met datgene wat hij zegt voor 
te staan. Het gaat hier om de vraag „Hoe 
zit het met subsidies:" 
Stel dat er subsidie gegeven zou worden, 
dan zit naar mijn gevoel het gevaar erin dat 
het Centrum voor Geweldloze Weerbaar-
heid een instituut zal worden met hoogst-
waarschijnlijk op den duur betaalde be-
roepskrachten, die dan uiteindelijk hun 
persoonlijke belangen gaan verdedigen 
waarbij er weer een hiërarchie zal ont-
staan. 
Mijn konklusie is dan ook, dat je in dit 
geval met het toekennen van subsidie een 
voedingsbodem gaat leggen voor datgene 
wat men juist tegen wil gaan.  

houd echter is diezelfde vraag tegen zich-
zelf gekeerd. 
Een krisis is er dus zeker. Het leven, dat 
zulks overkomt, bevindt zich in een fase 
van desoriëntatie, afbraak en desintegra-
tie. Wie zou echter de verantwoordelijk-
heid willen nemen om de smartelijke vraag 
te duiden naar de ene kant (van de twee) en 
haar op eigen gezag laten uitmonden in een 
dodelijk gevolg? Was het niet een nood-
kreet om verzachting van de pijn, om be-
scherming in de situatie van hulpeloos-
heid, om meeleven met de angst en om 
zorgende menslievendheid? Vraag het 
eens aan verpleegsters, die dagelijks aan 
het bed van terminale of intensive-care pa-

‹tiënten staan. Moet de vraag niet gedeko-
deerd worden als menselijke vraag, die als 
daad ondanks de schijn van de tegenstrij-
dige boodschap toch levenbevestigend is, 
hoe zwak herkenbaar ook? 
Naar mijn mening zouden juist humanis-
ten, voor wie menselijkheid van het leven, 
ook in de eindfase, de eerste en de belang-
rijkste zorg is, voorop moet lopen in het 
bestrijden van de hoogst voorbarige mis-
vatting, dat een mens zijn eigen ondergang 
kan willen en dit nog kan uiten ook. Zo'n 
strijd zou trouwens in het verlengde liggen 
van hun avantgardistische bejaardenzorg. 
Menselijk leven gaat natuurlijk in een pro-
ces van neergang en destruktie zijn onder-
gang tegemoet. Men weet dit, houdt er re-
kening mee en verzoent er zich mee, 
eventueel na een periode van opstandig-
heid of verzet te hebben doorgemaakt. Dit 
betekent echter nog niet dat de dood ge-
wild wordt of gewild kán worden, zoals zo 
gemakkelijk wordt aangenomen. Wel is het 
zo, dat in het afbraakproces noodzakelij-
kerwijs ook het denken en willen betrok-
ken is en dat de orde en samenhang daarin 
meer en meer zal gaan ontbreken, dat de 
vitaliteit ook uit deze geestelijke vermo-. 
gens wegebt. De wereld verliest zijn diffe-
rentiatie en aantrekkingskracht, de om-
standers worden anoniem, kleuren en 
vormen vervagen, de verlangens stollen. 
De terminale patiënt zakt terug naar een 
nivo van onverschilligheid. Maar nog-
maals: wie zou als humanist de verant-
woordelijkheid op zich willen en mogen 
nemen om dubbelzinnige en omslachtige 
uitingen als doodsbevel of doodsverzoek 
te verstaan waar ze misschien tekenen zijn 
van gehechtheid aan een sprankeltje le- 

Dit moet mij even van het hart, verder alle 
sympatie voor het Centrum voor Geweld-
loze Weerbaarheid. 

C. C. Sandee (Zoetermeer) •  

ven? 
Diekstra zegt: „Het is juridisch niet zo 
makkelijk te bepalen of iemand nou echt de 
beslissing tot zelfdoding al heeft genomen. 
Ik ga er voorlopig vanuit dat we daarover 
praten, anders wordt het oeverloos". 
Welja, dat kun je nu wel doen, maar daar 
zit juist het knelpunt. Zoals alle levensui-
tingen, verzwakken ook het willen en de 
kommunikatie daarvan. Het wordt inder-
daad oeverloos, als je als arts, bloedver-
want of verzorger moet uitmaken wat er 
aan de hand is, al of niet volgens juridische 
voorschriften. Je komt dan, als je het se-
rieus doet, nooit klaar met je overwegingen 
en afwegingen. Is het niet griezelig te 
moeten denken, dat, om welke redenen 
dan ook (tijdgebrek, zorgeloosheid, ver-
meende kennis van de psyche van de pa-
tiënt, zakelijke belangen, vermoeidheid 
etc.) de principieel oeverloze en niet tot 
een einde te brengen afweging geforceerd 
gekort wordt en er een beslissing niet na-
mens maar over de patiënt genomen 
wordt! Is dat geen perfide humaniteit? (Bij 
dit alles gaat het, zoals vanzelf spreekt, 
niet over de zgn. passieve euthanasie: het 
toedienen van pijnstillende middelen die 
een eerder intreden van de dood als ne-
venwerking ten gevolge hebben of het op-
houden met onnodige, nutteloze, onwaar-
dige levensrekkende ingrepen). 
Ik heb beloofd nog een laatste punt te be-
handelen: het feit nl. dat zo veel mensen 
suicide plegen. Is dat niet een keihard ar-
gument tegen mijn betoog? Neen en nog 
eens neen. Ten eerste is de zelfdoder geen 
euthanasie-kandidaat, bij wien ik zojuist 
het veronderstelde suicide-instinkt op 
grond van argumenten heb moeten ont-
kennen. Ten tweede is de zelfdoder ook 
geen patiënt of zieke in de christelijke zin, 
iemand die op een of andere wijze patholo-
gische neigingen heeft. De zelfdoder is m.i. 
een mens, die" een paniekbeslissing uit-
voert en dat is, hoe paradoxaal het ook 
moge klinken, optimaal menselijk. Mense-
lijk leven is een schommeling tussen over-
moed en wanhoop, vreugde en verdriet, 
waartussen het evenwicht zelden en dan 
nog kortstondig bereikt wordt. Wie de 
zelfdoding wil begrijpen, moet niet bij psy-
chologen of sociologen te rade gaan maar 
lezen in de Griekse tragici; Aeschylus, 
Sophocles en Euripides. Het is noodlot en 
tragiek die een mens de adem ontneemt en 
hem zich in het zwaard doet storten. Ver-
eenzaming, totaal gezichtsverlies, moe-
deloosheid, afbraak aan karrière etc., al-
lemaal normale menselijke verschijnselen,  

kunnen plotsklaps onder omstandigheden 
voor bepaalde individuen die kwetsbaar 
zijn, een kritische grens passeren en hen in 
wanhoop tot een, zoals de tragici zeggen, 
,,onwijze" daad drijven. 

Is er dan geen hallans-suicide naast de pa-
niek-suicide of de krisis-zelfdoding? Mijn 
tegenvraag: hoe zou een mens zich buiten 
zichzelf kunnen stellen om als onpartijdig 
toeschouwer zijn leven af te wegen tegen de 
nadelen ervan? Dit vind ik ijzig onmenselijk 
ofwel een menselijke onmogelijkheid, wat 
geleerde schrijvers als mr. H. A. H. Baro-
nesse van Tin d'Aullnis de bourouill (NRC 
5-2-'80) daar dan ook van mogen zeggen. 
Arme ps5choloog, die zo iets uitdenkt en het 
nog in geschreven brieven bevestigd ziet 
ook! 

Dr. W. 	A. Klever 

Subsidie voor geweldmos verzet? 
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DIEKSTRA VERSUS KLEVER 

Kunnen we werkelijk 
dooG:,. willen? 
Eén van de vragen die degenen die zich als 
hulpverlener met de zelfdodingsproble-
matiek bezighouden steeds weer hebben te 
beantwoorden is: „wat wil iemand die zegt • 
dood te willen?" Wil hij of zij werkelijk 
dood? Wanneer we meestal bedoelen 
„biologisch" dood. Of wordt ermee be-
doeld „ik wil zo niet verder leven". Wat 
tegelijk kan betekenen op een andere ma-
nier mogelijk wel verder te willen: 

,Of geeft iemand die zegt dood te willen 
daarmee alleen maar lucht aan zijn lijden? 
Zegt hij of zij daarmee tegen de omgeving. 
„kijk eens hoe moeilijk. ik het heb, zo 
moeilijk dat dit de enige manier is om dat 
goed uit te drukken". Zonder dat het tege-
lijk betekent dat men het lijden direkt wil 
stoppen, met of zonder hulp van anderen. 
Of betekent de doodswens — zoals psy-
choanalytici wel menen — precies het te-
genovergestelde van wat zij lijkt te zijn. 
Niet een verlangen naar de eigen dood, 
maar juist naar de dood van de ander of van 
de wereld waarin ik mef al dit lijden of al 
deze ellende wordt opgescheept. De vraag 
lijkt in geen geval bijvoorbaat te beant-
woorden. Steeds zullen we in de konkrete 
situatie van en samen met de betreffende 
persoon de betekenis van de doodswens 
moeten vaststellen. 
Het is op dit punt dat ik wil ingaan op 
Klevers reaktie naar aanleiding van de in-
terviews van Albert Nieuwland en mijzelf 
in de Humanist van I maart j.l. Eén van de 
konklusies die uit Klevers betoog te trek-
ken valt, is dat de mens de dood (de „ech-
te" dood) niet kan willen en dat het verlan-
gen daarnaar in feite altijd èen verlangen 
naar een ander leven betekent. Tot zover 
kan ik het globaal met hem eens zijn. Dat 
ben ik echter niet meer als hij vandaar uit 
verder gaat met te suggereren dat het in-
gaan op de.doodwens — bijvoorbeeld via 
hOlp bij suicide — dan altijd problematisch 
is. 
Al eerder heb ik geschreven (Diekstra: 
„Crisis en gedragskeuze (1973)) dat psy-
chologisch gezien de biologische dood niet 
het doel van menselijk handelen kan zijn. 
Immers de biologische dood betekent altijd 
iets, of dat nu pijnloosheid, eeuwige rust, 
de vereniging met God of de hel is. In deze 
zin is de dood nooit het doel van suicide, 
maar is suicide een gedrag waarin met be-
hulp van een bepaald middel (de biologi-
sche dood) een bepaald doel of bepaalde 
doelen worden beoogd. 
Zo stortten de eerste christenen zich van 
de rotsen om via het zich ontdoen van hun 
lichamen te kunnen deelnemen aan het 
hemelse geluk. Zo gebruikte Jan Palach 
zijn lichaam in 1968 om een vlammend 
protest te kunnen worden tegen de Russi-
sche inval in Tsjechoslowakije. En zo 
schoot Vincent van Gogh op zichzelf om-
dat alleen dat een definitief einde aan zijn 
lijden zou kunnen maken. Zij die de hand 
aan zichzelf slaan, beogen inderdaad een 
verandering in ervaren en beleven, deftig 
gezegd in existentie-modus. En soms zien 
ze terecht in dat de enige manier om die 
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gewenste verandering teweeg te brengen 
de biologische dood is. Soms ook zijn er 
andere manieren om de gewenste verande-
ringen te realiseren, maar ziet degene die 
suicide voorbereidt dat niet in of heeft hij 
de hoop opgegeven daarover te kunnen be-
schikken. Hieruit volgt dat het ingaan op 
de vraag om hulp bij zelfdoding problema-
tisch en verwerpelijk is als de hulpverlener 
alleen de wens „ik wil dood" verstaat en 
vergeet om te vragen „om wat wil je 
dood?" Oftewel „welke verandering ver-
wacht je van de dood en waarom verwacht 
je deze verandering juist en alleen daar-
van?" 
Alleen als er sprake is van een gezien de 
omstandigheden op het doel (of de doelen) 
afgestemd middel kan er sprake zijn van 
een adekwaat gedrag. Dat geldt ook voor 
suicide. Als die afstemming er is kan men 
hoogstens nog twisten over het door de 
suicidant beoogde doel. Maar dan gaat het 
altijd om een morele of levensbeschouwe-
lijke diskussie die vanuit humanistisch 
perpektief geen absoluut voorschrift op 
kan leveren. Zo doden sommige mensen 
zich om aan de pijn van een ongeneeslijk 
lichamelijke ziekte te ontkomen. 
Men zou daartegenover kunnen stellen dat 
lijden ook zinvol is en dat het moediger is 
zijn kruis te dragen dan er voor weg te 
vluchten. Zo'n diskussie kan nooit tot de 
konklusie leiden dat de betreffende suicide 
verwerpelijk is. Ze kan hoogstens uitmon-
den in de opvatting dat sommigen vinden 
dat dit geen motief voor het zichzelf doden 
mag zijn. Maar als het waar is dat sommige 
veranderingen alleen via de biologische 
dood te bereiken zijn en als het een belang-
rijk humanistisch gezichtspunt is dat indi-
viduen niet ondergeschikt zijn aan waar-
den en normen, dan is het ook waar dat  

vanuit humanistisch perspektief suicide 
soms adekwaat, scherper gezegd, terecht 
gedrag is. En dan is het — met een parafrase 
op Klever's woorden — erbarmelijk dat er 
geen humanist te vinden zou zijn die bereid 
is je te helpen als jezelf niet weet hoe je op 
een zorgvuldige wijze dat laatste middel, 
de biologische dood, kunt gebruiken. Juist 
omdat het het laatste middel is, is meer dan 
bij enig ander middel zorgvuldigheid gebo-
den. Een tweede keer kan immers niet 
meer. 
Op dit moment wordt in onze samenleving 
met dit middel echter uiterst onzorgvuldig 
omgesprongen. Niemand die je openlijk 
leert of zelfs mag leren hoe er mee om te 
gaan. Om raad of steun vragen doe je dus 
niet gauw en het toch doen brengt vaak 
grote konsternatie teweeg. Het is onna-
tuurlijk. Alsof het wel natuurlijk is het le-
ven met allerlei kunstgrepen eindeloos te 
rekken. De humanist Jean Améry merkte 
eens op, dat suicide soms te zien is als een 
natuurlijke dood tegen de achtergrond van 
de situatie waarin bepaalde mensen leven. 
De zogenaamde „natuurlijke" dood is 
vaak zo natuurlijk niet, meent hij. Het be- 
langrijkste aspekt aan de suicide is dus niet 
dat we er dood aan gaan maar waarvoor we 
deze dood willen. Is deze dood voor mij de 
goede dood? Afhankelijk van de beant-
woording van deze vraag is hulpverlening 
bij suicide problematisch of niet. 

Het is een bewijs van armoede voor het 
geestelijke klimaat in onze samenleving dat 
na bijna een eeuw Nietsche's uitspraak nog 
even waar blijkt: Viele sterben zu spk und 
Einigen sterben zu frnh. Noch klingt fremd 
die Lehre: „stirb zur rechten Zeit". 

R. F. W. Diekstra 
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Bij ramp geen middelen 
voorhanden voor zachte dood 
U hebt mij toestemming gegeven te reage-
ren op de opmerking van René Diekstra in 
Humanist van 1 maart op blz. 12, betref- 
fende de wenselijkheid dat de overheid 
middelen beschikbaar heeft om uit te delen 
aan wie daarom vragen na een massale ca-
lamiteit. In de Drechtsteden is een Werk-
groep-Drechtsteden voor Vrijwillige Eu-
thanasie gevestigd die in strijd met Diek-
stra's veronderstelling dat er geen mensen 
zijn die deze zaak durven aan te snijden, 
dat wel degelijk hebben gedaan. 
Laat mij, sprekend voor de Werkgroep, 
enkele feiten melden. Omstreeks 1975 nam 
ik persoonlijk kontakt op met enkele apo-
thekers over de betreffende materie. Mijn 
gedachte ging nl. uit naar een beschikbaar-
stelling van het middel via plaatselijke 
apotheken. Men was verrast, overrom-
peld. Het enige zinnige antwoord wat ik 
kreeg was: „stuur een ingezonden brief in 
ons blad". Omdat het taboe op de suicide 
nog zeer zwaar was zag ik hier voorlopig 
van af. 
In december 1979 achtten wij de tijd geko-
men ons weer tot de Pharmaceuten te 
wenden. Wij verzonden de ingezonden 
brief die u hierbij aantreft aan de redaktie 
van het Pharmaceutisch Weekblad. Na 
ampele bespreking in de Redactieraad 
werd besloten deze op te nemen. 
Wij besloten onze ingezonden brief aan 
alle politieke frakties van de Tweede Ka-
mer te zenden. De Minister van Volksge-
zondheid en de Vaste Commissie voor 
Volksgezondheid hadden het immers ook 
ontvangen. Met voorbijgaan van de één- 

Ik hoor wel eens het verwijt dat het HV 
vlees noch vis zou zijn. Of: „Het HV kan 
nu eenmaal niet tot duidelijke uitspraken 
komen omdat er VVD-ers en PSP-ers in 
zitten." Wat is er waar van die vermeende 
onduidelijkheid? 
Het is waar dat je in het HV verschillende 
niet-konfessionele partijpolitieke stromin- 

DIALOOG 
met de voorzitter 

gen kunt tegenkomen. Het HV is mis-
schien wel een van de weinige platforms 
waar de politieke verscheidenheid bewust 
wordt nagestreefd. Humanisten houden nu 
eenmaal niet van eenheidsworst, en be-
grippen als verdraagzaamheid en veelvor-
migheid staan hoog in onze kring aange-
schreven. 
Veelvormigheid is echter niet hetzelfde als 
onduidelijkheid. Als een wollige mist over 
alles hangt, dan worden de dingen een-
vormig en onduidelijk. Als je een scherpe  

mansfrakties voerden wij ons besluit uit. 
Alle frakties reageerden (op het CDA na) 
alle positief. Zij zonden ons hun standpunt 
betreffende Vrijwillige Euthanasie toe. 
Dat men ons een reaktie waard had gevon-
den gaf ons moed tot een volgende stap. 
Wij zonden een fotokopie van onze inge- 

zonden brief naar besturen, leden van ge-
meenteraden en provincies, waar ingrij-
pende ontwikkelingen die tot rampen kun-
nen voeren aanstaande waren of waren 
goedgekeurd. 
Geheel anders dan bij de politieke partijen 
vergaat het ons bij deze brieven. Wij krij- 

foto van een groep mensen ziet, dan zie je 
veel verscheidenheid en duidelijkheid. 
De humanistische levensopvatting is niet 
zwart/wit maar genuanceerd. Zwart/wit 
tegenstellingen wekken de schijn duidelijk 
te zijn, maar verhullen in feite de bestaan-
de schakeringen. Juist door redelijk in de 
wereld te staan, ontdek je de nuanceringen 
die bestaan. Juist door nuanceringen in je 
denken en handelen maak je duidelijk waar 
je staat. 
Die genuanceerde duidelijkheid van het 
humanisme is iets anders dan het wollig in—
en uitgepraat van het CDA. Humanisten 
hebben minder hoogdravende idealen, en 
zijn door hun realiteitszin eerder geneigd 
de redelijkheid van andere opvattingen te 
onderkennen. Er is daardoor in onze kring 
een geringere spanningsverhouding tussen 
de linker- en de rechterhand als in kerkelij-
ke kring. 
Geen zwart/witte getuigenisethiek, geen 
platvloers opportunisme. Geen schijndui-
delijkheid van dogmatische standpunten, 
geen „zo de wind waait, waait m'n rokje". 
Maar wel redelijke toetsing van uitgangs-
punten, gekozen middelen en al of niet be-
doelde gevolgen !Inderdaad: het HV is niet 
geïnteresseerd in vlees of vis, maar in men-
sen, in al hun schakeringen. 

Rob Tielman  

gen nooit enige reaktie, behalve in het ge-
val van de Staten van Zuid-Holland. Zij 
deelden mee, de zaak in onderzoek te zul-
len nemen, wij zouden nog nader horen . . . 
Onze Werkgroep begrijpt dat de ontvan-
genden van het onderhavige schrijven er 
soms nauwelijks raad mee weten ... Niet-
temin is het ons voornemen verder te gaan 
op de ingeslagen weg. 
Niet alleen hopen wij dat de maatregelen, 
door ons voorgesteld, ooit in wijder verband 
aan de orde zullen komen — wij hopen ook, 
dat hier en daar iemand die nu als een 
struisvogel met de kop in het zand zit, de 
ogen zal openen voor de realiteit van de 
wereld waarin wij terecht zijn gekomen. 
Zodra wij bemerken dat invloedrijkeren 
dan wij, handjevol heel gewone, onbelang-
rijke mensjes, onze zaak overnemen, treden 
wij terug. Niet eerder. 

Namens de werkgroep 
Drechtsteden voor 

Vrijwillige Euthanasie, 
C. A. Wertheim-Elink Schuurman 

Uit Pharmaceutisch Weekblad 11-4-1979 

Toenemende kans op kalamiteiten kan de 
KNMP niet onberoerd laten 
Geruime tijd reeds vragen wij, leden van de 
Werkgroep Drechtsteden voor Vrijwillige 
Euthanasie, ons af of de tijd niet gekomen 
zou zijn ons met een vraag tot uw lezers te 
wenden. ( ...). 
Onze vraag is de volgende: Gesteld dat een 
van de grote kalamiteiten plaatsvindt, die 
zich in onze samenleving, mede ten gevol-
ge van beslissingen, de laatste jaren door 
regeringen genomen, zouden kunnen 
voordoen, zijn er dan voldoende middelen 
voorradig die de slachtoffers zwaar ver-
minkt, verbrand of op andere wijze on-
duldbare pijnen lijdend, welke slechts met 
het intreden van de dood zullen eindigen, 
op hun verzoek aan een snel einde zullen 
helpen? 
De vraag wordt gesteld vanuit de mentali-
teit van de mondige mens, die van het hem 
door het Verdrag van Rome toegemeten 
zelfbeschikkingsrecht gebruik wenst te 
maken, ook in zaken van leven en dood. 
Nieuw is deze zienswijze niet. Ongeveer 
twaalf jaar na de afworp van de eerste 
atoombommen boven Japan heeft Neville 
Shute reeds hetzelfde standpunt ingeno-
men in zijn roman „On the Beach". Per-
sonen, sldus de auteur, die binnen zeer 
afzienbare tijd slachtoffer zouden worden 
van een naderende atoomwolk, zouden 
desgewenst naar hun apotheker kunnen 
gaan om er een zelfdodende pil te halen. 
Nieuw is, dat er thans meer soorten van 

'calamiteiten dreigen. Naast het nieuwste 
atoomwapen, waarvan bij velen de uiterst 
smartelijke doodsstrijd die er uit volgt, 
reeds bekend is, zijn er ook de mogelijke 
rampen in de atoomindustrie en de moge-
lijke calamiteiten die kunnen optreden bij 
transport, aanlanding en gebruik van 
LNG. Zeker in een dichtbevolkt land als 
het onze waar u uw werkzaamheden ten 
behoeve van optimale verzorging van de 
bevolking op farmaceutisch terrein ver-
richt, zou het overwegen van de vraag of 
de consequenties waartoe de bovenstaan-
de dreigingen leiden, voor u aanvaardbaar 
zouden zijn, zinnig zijn. ( .). 

Namens voornoemde werkgroep, 
C. A. Wertheim-Elink Schuurman 

Het HV is vlees noch vis 
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LAATBEWAPENING 
Standpunt van HV stelt anders - 
denkende leden voor dilemma 
Met schrik lees ik het bericht op de voor-
pagina van 'Humanist' van 15-4-1980: als 
alles gaat zoals het hoofdbestuur wenst en 
verwacht, zal op 31 mei als H.V.-stand-
punt zijn vastgelegd, dat Nederland op 
geen enkele wijze bij kernwapens mag zijn 
betrokken. De argumentatie is beknopt, in 
het 1 mei nummer is meer te verwachten, 
maar daarop wachten betekent dat mijn 
reaktie te laat komt. 
De verklaring houdt in, dat het HV een 
duidelijk standpunt gaat innemen in een 
moeilijke en ingewikkelde politieke aan-
gelegenheid. Politiek! Want het gaat hier 
niet alleen om de doelstellingen op het po-
litieke terrein. Hierbij mag —ja, moet —een 
levensbeschouwelijke organisatie haar in-
vloed met kracht tot uiting brengen. Te-
recht stelt het HV in haar beginsel (art. 2 
van de statuten), dat het streven gericht 
moet zijn op een samenleving, waarin vrij-
heid, gerechtigheid, verdraagzaamheid, 
eerbied voor de menselijke waardigheid en 
medemenselijkheid centraal staan. 
Het is duidelijk, dat dit beginsel meebrengt 
dat elke stap in de richting van werkelijke 
algemene ontwapening en vooral van 
kernontwapening krachtige steun ver-
dient. Maar dit sluit niet automatisch in dat 
de in de konsept-verklaring neergelegde 
partiële eenzijdigheid ontwapening goed 
is. Want daarvoor moet worden nagegaan, 
of deze inderdaad een stap vormt naar de 
algemene kernontwapening en daarmee 
naar het voorkomen van een kernoorlog. 
Nu is het uitgangspunt voor het hoofdbe-
stuur hierbij (volgens het aangehaalde be-
richt) „dat huinanisten geweld alleen mo-
gen aanvaarden als door geringer geweld 
groter geweld kan worden voorkomen." 
Of het geweld bedoeld is ter bescherming 
van humanistische waarden (vrijheid, ge- 
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rechtigheid, enz.) doet klaarblijkelijk niet 
ter zake. Het betekent de invoering van 
een humanistisch dogma, dat tot wonder-
lijke gevolgen leidt. De invasie van 1944 
om Europa te bevrijden van een mensont-
erend systeem zou onhumanistisch zijn, 
want het totale geweld bij de invasie was 
zeker groter dan het geweld, dat de nazi's 
nodig zouden hebben gehad om de bezette 
landen blijvend onder de duim te houden. 
Onze voorouders hadden niet de opstand 
tegen Spanje mogen beginnen, want het 
geweld in de 80-jarige oorlog overtreft wel 
dat, wat anders door de inquisitie op een 
aantal ketters zou zijn uitgeoefend. 
Een christen zou kunnen aanvoeren, dat 
het streven naar minimaal geweld voor 
hem een gewetensbeslissing is. Daarmee is 
voor hem de kous af want hij mag vertrou-
wen dat als hij Gods wil volgt, God voor de 
rest zal zorgen. Maar voor een humanist is 
het niet zo eenvoudig. Als hij zich geplaatst 
ziet voor een zwaarwegende keuze moet 
hij met inzet van al zijn redelijke vermo-
gens de waarschijnlijke gevolgen van elke 
keus onder ogen zien en daarna deze ge-
volgen op grond van zijn waardebesef te 
vergelijken. Het kan dan zijn dat een keus, 
waartegen zijn waardebesef in eerste in-
stantie in opstand komt uiteindelijk toch de 
beste keus blijkt; hij moet dan bereid zijn 
om desnoods zijn handen vuil te maken. 
Het gaat er in dit geval dus om welke ge-
volgen zijn te verwachten van de twee mo-
gelijkheden waaruit moet worden geko-
zen: al of niet eenzijdige atoomontwape-
ning. Ik neem daarbij aan dat het niet de 
bedoeling van het Hoofdbestuur is, dat al-
leen Nederland atomair schone handen 
houdt en rustig voortleeft beschermd door 
de Navo, maar dat het hoopt en verwacht, 
dat Nederlands voorbeeld door de gehele  

vrije wereld zal worden gevolgd. 
Heel beknopt zal ik weergeven wat naar 
mijn inzicht de gevolgen hiervan zullen 
zijn. Na de kernontwapening van het 
Westen komt het militaire overwicht onbe-
streden te liggen bij de totalitair geregeerde 
staten (waar propaganda voor ontwape-
ning geen kans krijgt). Het ligt in de lijn der 
verwachting dat zij hun atoommacht zullen 
gebruiken om hun heerschappij uit te brei-
den en dat zo stap voor stap de gehele 
wereld onder totalitair bewind zal raken. 
Als de overweging bij de voorstanders van 
eenzijdige kernontwapening is, dat dan 
weliswaar er geen ruimte meer zal zijn 
voor humanistische vrijheid en verdraag-
zaamheid, maar in elk geval een kernoor-
log is uitgesloten, dan lijkt mij dit op een 
illusie te berusten. Het onder totalitair be-
wind komen van het Westen zal niet leiden 
tot één kommunistische wereldstaat, die 
zich niet meer behoeft te wapenen tegen 
uitwendige vijanden, maar tot enkele tota-
litaire machtsblokken (zie nu reeds de ver-
houding Rusland — China), die zich tot de 
tanden zullen wapenen. Het gevaar van 
een atoomoorlog zal dan groter zijn dan 
thans; eenzijdige ontwapening van het 
Westen zal niet alleen de vrijheid doen 
verdwijnen maar bovendien de kans op een 
katastrofe niet verminderen, maar op de 
lange duur vergroten. 
Het behoeft geen betoog, dat dit inzicht —
ook als het meer geargumenteerd wordt 
gebracht dan de plaatsruimte thans bestaat 
— aanvechtbaar is. Een andere humanist 
kan de gevolgen anders zien en afwegen en 
tot een andere konklusie komen. Maar wat 
in elk geval blijft gelden is dat feitelijke 
overwegingen en afwegingen hierbij be-
slissend zijn en dat het dus gaat om een 
politieke keuze, een politieke beslissing. 
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NAVO-oefening in West-Duitsland. Militairen rennen naar hun Nike-raketten. (foto: ABC) 

Daarmee rijst de voor mij belangrijke 
vraag: mag het HV zeggen hoe een huma-
nist over deze politieke keus behoort te 
denken? Het stempelt daarmee leden die 
het anders zien, tot onvolwaardige huma-
nisten. 
Is dit politiek kiezen te rijmen met de doel-
stellingen van het HV (art. 3 der Statuten) 
om .,allen te verenigen die met het beginsel 
instemmen"? Klopt het met het zo toe te  

juichen streven van de huidige voorzitter 
van het HV om een zekere binding tot 
stand te brengen met de niet-konfessionele 
politieke partijen? 
Het zal wel niet zover komen, dat het HV 
leden die het verbondsstandpunt inzake 
kernwapens, niet delen en zelfs bestrijden, 
uit gaat stoten. Maar het stelt deze leden 
wel voor een zeer pijnlijke beslissing. Zelf 
ben ik 31 jaar lid van het HV en levensbe- 

schouwelijk voel ik mij door en door hu-
manist. Maar staat mijn gevoel voor ver-
antwoordelijkheid voor de toekomst mij 
toe, lid te blijven van een organisatie die 
een politiek standpunt propagandeert, dat 
ik zie als funest voor de mensheid en in het 
bijzonder voor de humanistische waarden? 
Hoofdbestuur en verbondsraad: is het ver-
antwoord en verdraagzaam, medeleden 
voor een dergelijk dilemma te plaatsen? 

J.P. Mazure 

Unieke positie van HV komt 
door verklaring in gevaar 
In de „Humanist" van 15 april j.l. trof ik de 
konsept-verklaring inzake kernwapens 
aan die met grote meerderheid door het 
Hoofdbestuur aanvaard werd. Nader werd 
deze verklaring toegelicht en geadstrueerd 
in de „Humanist" van 5 mei. 
Daar ik het niet eens ben met de inhoud van 
deze verklaring, zou ik het betreuren wan-
neer deze in de verbondsraadsvergadering 
van 31 mei a.s. in deze vorm aanvaard en 
naar buiten gebracht zou worden. 
Daar deze verklaring niet een principiële 
zaak maar een aangelegenheid van prak-
tische politiek betreft, meen ik dat het 
Verbond hiermede een verkeerde weg op-
gaat. 
Voor mij bestaat de grote waarde en tot 
nog toe feitelijk de unieke positie van het 
Verbond daarin, dat het, naast het vele 
nuttige maatschappelijke werk, een cen-
trum vormt waar humanistisch gezinde 
buitenkerkelijken met verschillende poli-
tieke opvattingen, vrijelijk kunnen diskus-
siëren in een sfeer van onderling vertrou-
wen. Daardoor wordt het begrip en de 
waardering voor een afwijkende mening 
bevorderd en wordt de in mijn ogen zo 
verderfelijke neiging tot polarisatie, al-
thans in onze kring, terug gedrongen. 
Dit acht ik een uitermate nuttige funktie 
van het Verbond, die naar mijn mening 
ondersteund en uitgebreid zou moeten 
worden. 
Met de thans overwogen verklaring wordt 
echter het tegendeel bereikt. Geen zinnig 
mens zal kernwapens en ander oorlogstuig 
als zodanig niet verafschuwen, evenzeer 
als oorlog in het algemeen. 
Maar de vraag waarover de onderhavige 
verklaring een standpunt inneemt betreft 
niet alleen het afkeuren van een oorlog met 
kernwapens, maar betreft ook, en daar 
gaat mijn bezwaar tegen, een oordeel over 
de juiste weg om een kernoorlog te voor-
komen. En daarover kan men, als Huma-
nist, en met dezelfde goede bedoelingen 
van mening verschillen. Op de voor en te-
gens van uitbreiding van de Westelijke 
verdediging met kernwapens wil ik hier 
uiteraard niet ingaan. Maar het zijn zeker 
niet alleen wapenfabrikanten, die pleiten 
voor een handhaving van het kernwapene-
venwicht tussen Oost en West. 
Voor principiële geweldloosheid, zoals 
Ghandi het propageerde, kan ik waarde-
ring hebben, maar ik heb nog geen anti-
kernwapen propagandist ontmoet, die 
daartoe bereid of in staat was. En als men 
meent zich wel tegen een mogelijke aanval 
van een totalitair regiem te moeten verde-
digen, zoals de overgrote meerderheid van 
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ons volk, dan moet men daaruit ook de 
(nare) konsekwenties trekken. 
Maar hoe men daar ook over denken moge, 
het al of niet aksepteren van kernwapens in 
Nederland is geen kwestie van principe, 
maar van opportuniteit. Als het Verbond, 
door het in ongewijzigde vorm aanvaarden 
en officieel naar buiten brengen van de on-
derhavige verklaring, een standpunt ten 
aanzien van deze zaak van praktische po-
litiek in zou nemen, zou ik mij tot mijn 
grote spijt genoodzaakt zien, mijn lidmaat-
schap van het Verbond op te zeggen. 
Een afgezwakte verklaring in de zin van: 
„de grote meerderheid van de leden van 
het Humanistisch Verbond is van mening 

Elders in deze Humanist kan men lezen wat 
de Verbondsraad in overgrote meerderheid 
besloten heeft: niet alleen het gebruik maar 
ook het bezit van kernwapens is ethisch on-
aanvaardbaar. Nadere uitwerking van deze 
hoofdlijn, en met name de strategie om van 
de kernwapens af te komen, zal voorbereid 
worden door een pluriform samengestelde 
Verbondsraadkommissie, die rekening zal 
houden met het minderheidsstandpunt. De-
ze minderheid hoeft zich geen onvolwaardig 
of tweederangs humanist te voelen: uit-
gangspunt is dat iedereen die onze beginsel-
verklaring onderschrijft volwaardig lid kan 
worden. Uitwerkingen van deze beginselen 
in verklaringen en in het Humanistisch Per-
spektief hoeven niet ieders instemming te  

enz. enz. . . .", zou voor mij geen reden 
zijn mijn lidmaatschap op te zeggen, daar 
dat waarschijnlijk de feitelijke toestand 
weergeeft en er uit zou blijken, dat er in het 
Verbond ook leden met een andere opvat-
ting zijn. 
Maar men moet wel beseffen dat men met 
een ongewijzigde verklaring naar mijn me-
ning een heilloze weg op gaat, waarbij het 
Verbond niet meer boven de partijen zou 
staan en op den duur zou kunnen afzakken 
naar het nivo van een van de vele, overi-
gens vaak nuttige, aktiegroepen, waar wij 
er al zo veel van hebben. 

Ir. J. Rutgers (Amstelveen) 

hebben, al is het opmerkelijk hoe groot de 
overeenstemming daarover is ondanks de 
partijpolitieke verscheidenheid in onze 
kring. Belangrijk is dat wij onze taak als 
levensbeschouwelijke organisatie voor ogen 
houden: vanuit onze humanistische begin-
selen mens en maatschappij benaderen en 
tot ethische standpuntbepalingen komen 
(geen partijpolitieke). Het is dan de vrijheid 
en verantwoordelijkheid van iedere huma-
nist zélf te bepalen in hoeverre hij of zij 
daarnaar wil en kan handelen. Er is dus 
meer reden tot verontrusting over de kern-
bewapening zelf dan over de onterechte 
vrees dat een minderheid niet in haar recht 
gelaten zou worden. 

Rob Tielman 

REAKTIE VAN ROB TIELMAN 

HV is geen politieke partij 
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opdagen ... 
Ook hoorde ik bij geruchte dat van de jon-
gere leden de helft binnen drie jaar al weer 
vertrokken is. Met het zoeken en vinden 
van de reden van dit verloop wens ik U 
veel sukses. 

T. Noordenbos-de Klerk (Amersfoort) 

Suikerspinnen, 
humanisme en 
broodpoppetjes 
Aangezien het niet iedere lezer meteen , 
duidelijk zal zijn welk verband er tussen 
bovengenoemde zaken bestaat, het vol-
gende. Ter gelegenheid van Koninginne-
dag wordt er jaarlijks te Bussum een Bra-
derie georganiseerd waaraan vele tiental-
len standhouders deelnemen en die dui-
zenden bezoekers uit Bussum en wijde 
omgeving trekt. Binnen het bestuur van de 
afdeling ,Bussurn en Omstreken" was het 
plan gerezen om door een stand op deze 
Braderie meer publiciteit aan het werk van 
het Humanistisch Verbond te geven, en zo 
kon het gebeuren dat temidden van velerlei 
andere dingen, in drie kramen naast elkaar, 
suikerspinnen, humaniSme en broodpop-
petjes aan de man gebracht werden; een 
mooie combinatie van materiële en ideële 
waarden. Onze stand was door „Utrecht" 
goed voorzien van verscheidene soorten 
informatiemateriaal en enige leden be-
manden (of „bevrouwden")gedurende 3 x 
2 uur de stand, terwijl er-onder de voorbij-
gangers een kleine enquête werd gehou-
den. Toen na afloop de balans was opge-
maakt, leek al snel de conclusie gewettigd 
dat dit experiment stellig.voor herhaling in 
aanmerking komt. Van de 106 keer dat er 
duidelijk belangstelling werd getoond was 
dit voor 2/3 door mensen van 30 jaar of 
(veel) jonger. Er zijn heel wat folders uitge-
reikt en de stickers vonden bij de jeugd 
grote aftrek. Uit de enquête, die uiteraard 
niet representatief was, bleek dat van de-
genen die wel van het bestaan van het H.V. 
afwisten, allen van mening waren dat ook 
een niet-godsdienstig mens geestelijke 
steun nodig kan hebben. De helft wist niet 
van het bestaan van Humanistisch Vor-
mingsonderwijs af en één derde was onbe-
kend met het werk van de geestelijke wer-
kers in ziekenhuizen, gevangenissen en bij 
de krijgsmacht. Na deze Koninginnedag 
weten ze dat nu tenminste wel, maar er 
blijft nog genoeg werk aan de winkel over! 
Onze indruk is echter wel dat het Verbond 
langs deze weg op een ongedwongen ma-
nier meer bekendheid kan verkrijgen. Mis-
schien iets voor andere afdelingen om het 
ook eens te proberen? 

J. C. Thomasze (Bussum) 

Levensovertuiging, 
een woordenkwestie 
Graag wil ik reageren op het stukje „Een 
humanistische politieke partij" van Tiel- • 
man in de Humanist van 1 april. Of zo'n 
partij er wel of niet moet komen laat ik in 
het midden, maar de argumenten van 
Tielman deugen m.i. niet. 
Tielman wil bewijzen dat één levensover-
tuiging tot verschillende politieke stelling-
names kan leiden en zegt in dat verband: 
„in liberale en socialistische partijen ont-
moet men mensen met geheel verschillen-
de levensovertuigingen". Vraag Van mij: 
weet u dat zeker? Ik neem onmiddellijk aan 
dat mensen- in die partijen desgevraagd 
veel verschillende woOrden zullen gebrui-
ken, maar ik ben er volstrekt niet zeker van 
dat de oude woorden de wezenlijke ver-
schillen en overeenkomsten goed weerge-
ven. Dat zou eens onbevooroordeeld uit-
gezocht moeten worden. 
Tielman zegt ook: ;,in christelijke partijen 
komt men de meest uiteenlopende politie-
ke standpunten tegen". Maar wil Tielman 
echt. volhouden dat dat iets over levens-
overtuiging bewijst? Volgens mij bewijst 
het dat het woord „christelijk" geen in-
houd heeft. Ook hier moet men het zo be-
laden woord vergeten om de realiteit aan te 
treffen. Volgens mij neemt het HV het 
„christendoin-  veel té serieus. Het is een 

hol vat (met macht, dat wél), waarin zeer 
uiteenlopende, meest conservatieve le-
vensovertuigingen zich hebben genesteld. 
En wat te denken van het Voorbeeld dat 
Tielman geeft: humanisten kunnen het 
volgens hem eens zijn over uitgangspunten 
en doeleinden, maar dan van mening ver-
schillen' over de weg waarlangs men het 
doel kan bereiken. Daar heeft hij natuurlijk 
gelijk aan, maar wat bewijst dat? Sugge-
reert Tielman hier dat niet-konfessionele 
partijen het eens zijn over uitgangspunten 
en doeleinden en alleen maar van mening 
verschillen over de middelen? Dat is dan 
toch alleen vol te houden als je het doel zo 
abstrakt mogelijk opvat, zoiets als „een 
menswaardige samenleving". Naar mijn 
mening gaat het dan wel weer alleen over 
de woorden. Ik zou. willen dat men partijen 
beoordeelt, niet op wat zij zeggen te willen, 
maar op de logische konsekwenties (de 
voorspelbare resultaten) van de stand-
punten die zij in konkrete gevallen inne-
men. En ik ben zo vrij om de overeenkom-
sten en verschillen die ik dán aantref, voor 
de wezenlijke levensbeschouwelijke over-
eenkomsten en verschillen te houden, on-
geacht welke woorden ik nodig hèb om ze 
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"te benoemen. 
Ook voor het HV zal deze werkwijze een 
fikse ingreep betekenen, want daar meent 
men dat iets alleen humanistisch is als er 
„humanistisch" op staat. 

E. Voogd (Culemborg) 

Naschrift 
Voogd maakt geen verschil tussen politie-
ke en levensbeschouwelijke opvattingen, 
en daarmee is hij konfessioneler dan hijzelf 
vermoedt. Ik heb nooit gezegd dat niet-
konfessionele partijen het eens zouden zijn 
over uitgangspunten en doeleinden. Wel 
dat humanisten in die partijen dat zijn (en 
die twee kategorieën vallen niet samen, 
zoals bekend). Hoe komt Voogd erbij, dat 
het Humanistisch Verbond meent „dat iets 
alleen humanistisch is als er ,,humanis-
tisch" op staat"? 
Dat is nergens in onze beginselverklaring 
of humanistisch perspektief terug te vin- 
den! 	 Rob Tielman 

Het gebrek aan 
warmte bij het HV 
In ,Humanist' van 15/4/80 las ik over ,Het 
gebrek aan warmte in tiet H.V.' Zou een 
symptoom daarvan b.v. ook niet kunnen 
zijn het totaal ontbreken van ook maar 
minstens één gemeenschappelijk lied? Dit 
soort liederen ontstaat uit enthousiasme 
(warmte) en men vindt het zelfs bij een zo 
kleine gemeenschap als een roeiclub: ,De 
hand aan de riemen, gij zonen van 
Njord' 
Des te opvallender het ontbreken bij het 
ruim 30-jarig Humanistisch Verbond. 
Men trekke zelf de kOnklusie 
Het gebrek aan warmte waar over ge-
klaagd wordt is misschien ook enigszins 
terug te vinden in de wekelijkse Zondag-
ochtendbegroeting: ,Dit is Hilversum II, 
het Humanistisch Verbond.' 
De ook vermelde klacht over ,onzorgvul-
dige Bejegening' wekte ogenblikkelijk as-
sociaties met de kursiefjes-affaire Ans 
Spigt. 
Als Rob Tielman gewaagt van het enthou-
siasme van de jongeren, dan neem ik aan 
dat ze dit bewaren, voor de zo goedkope 
week-ends zo nu en dan. Want in het 
maandelijks orgaan ,Verbondenheid' v.d. 
Afdeling Amersfoort stond te lezen dat in 
'79 bij twee pogingen om de jongere leden 
te aktiveren, die eerste poging op niets uit-
liep en dat de tweede keer ten huize van 
Bart Dibbits, behalve Bart zelf en drs. de 
Mink, zegge en schrijve één jongere kwam 



TELEAC ACHT KURSUS 
HUMANISME OVERBODIG 

Twee jaar geleden vroeg het Humanistisch 
Verbond aan Teleac een kursus humanis-
me te -organiseren naast de Bijbelkursus 
die zij reeds uitzonden. Twee jaar lang is 
daar op gestudeerd, en het antwoord van 
Teleac is: neen, er komt geen kursus hu-
manisme. Er zijn drie overwegingen: er is 
reeds „aan vergelijkbare onderwerpen 
aandacht besteed", het HV heeft zelf 
zendtijd, en de bijbel-kursus haalde 3.000 
kursisten. Drie hele zwakke argumenten 
dus! Wat zijn vergelijkbare onderwerpen? 
De bijbel zeker? En sinds wanneer zijn er 
geen godsdienstige zendgemachtigden 
meer die de bijbel-kursus hadden kunnen 
uitzenden? En wat zegt het aantal bijbel-
kursisten over de belangstelling voor een 
kursus humanisme? Teleac stelt zich be-
vooroordeeld op, en dat terwijl er zoveel 
onwetendheid over het humanisme be-
staat. Het HV heeft een gesprek met het 
Teleac-bestuur aangevraagd. (RT). 

VVD: VOORKEUR VOOR 
OPENBAAR ONDERWIJS 
Het HV heeft met sukses aangedrongen bij 
de VVD om de voorkeur voor het open-
baar en daarmee gelijk te stellen neutraal 
bijzonder onderwijs in de beginselverkla-
ring te handhaven. Het VVD-kongres nam 
deze voorkeur op in de nieuwe beginsel-
verklaring. (NRC 2-6-80). 

KRIJGT WETGEVER GREEP 
OP NAAM VAN GOD? 

niet Uw plaatselijke dominee of pastoor 
maar de minister-president te Deurne. Was 
hij soms even de scheiding van kerk en 
staat vergeten? Bij navraag bleek: Van Agt 
had deze woorden niet uitgesproken als 
minister-president maar als gewoon CDA-
lid. Toen het CDA gevraagd werd naar de 
letterlijke tekst van de rede, kon dat eerst 
niet maar na aandringen wel. En wat bleek: 
precies in de bewuste passage was het een 
en ander gewijzigd, kennelijke aanpassin-
gen aan de krantenberichten. Misschien 
was Van Agt tijdens het uitspreken van de 
rede even „in verwarring en zonder 
koers"? (RT). 

VOLKSKRANT: HV TELT 
1500 LEDEN 
Volgens de Volkskrant van 3 juni zou het 
Humanistisch Verbond „maar anderhalf 
duizend leden ' hebben. Zou de Volks-
krant-redaktie wel eens de „Humanist" 
lezen? Of beschikken ze daar slechts over 
anderhalve redakteur? 

ORIENTATIE 

Van de redaktie 

Verlaagde zomerfrekwentie van 
de „Humanist" 

Met ingang van het komende num-
mer zal de „Humanist" weer met een 
verlaagde zomerfrekwentie gaan 
verschijnen. Dit houdt in dat de 
„Humanist" in de zomer niet elke 
twee weken maar om de drie weken 
zal uitkomen en wel op 5 juli, 1 au-
gustus, 24 augustus en 15 september. 
Daarna zal de „Humanist" weer elke 
twee weken verschijnen. 
De redaktie wenst alle lezers een 
prettige vakantie. 

Stemming in het hoofdbestuur 
over de konsept-verklaring over 
de kernbewapening. 

In het themanummer van de „Hu-
manist" van 5 mei vermeldden wij 
dat de konsept-verklaring over de 
kernbewapeningsproblematiek door 
het hoofdbestuur met een zeer grote 
meerderheid werd aangenomen. 
Nog even voor de duidelijkheid: van 
de aanwezige hoofdbestuursleden 
stemde Adelheid Zoutendijk tegen, 
Adri in 't Hout onthield zich van 
stemming terwijl Frits Bolkenstein 
zich tegen had verklaard maar niet 
aanwezig was. 

Kamerlid Roethof heeft bij de Grondwet-
herziening voorgesteld de formulieren van 
wet waarin de naam van God voorkomt 
uiterlijk binnen 5 jaar onder een wettelijke 
regeling te doen vallen, waardoor de wet-
gever greep krijgt op dit (ongewettigd) ge-
bruik. Het HV heeft de niet-konfessionele 
partijen verzocht dit voorstel te onder-
steunen, gezien de ook in ons land be-
staande scheiding van kerk en staat. 

VOORSPOEDIG OVERLEG MET 
HUMANITAS 

Dinsdag 3 juni vond overleg plaats tussen 
de dagelijkse besturen van HV en Huma-
nitas in het kader van de voorspoedig ver-
lopende samenwerking. Afgesproken 
werd o.a. meer aandacht te besteden aan 
(gemeenschappelijke) kadervorming, te 
bevorderen dat meer personele unies gaan 
ontstaan tussen de gewestelijke en plaat-
selijke besturen, en meer subsidie aan te 
vragen voor samenlevingsopbouw. 

VAN ACT WACHT OP EEN 
NIEUW PINKSTEREN 

. „Nederland en ook andere westerse lan-
den zijn verweesd geraakt. Het wachten is 
nu op een nieuwe Pinksteren, waarin de 
geest van God zich meedeelt aan de men-
sen, die in verwarring zijn en zonder 
koers" (NRC 20-5-80). Aan het woord is 

STICHTING HUMANISTISCH OPLEOINGS INSTITUUT 

De Stichting Humanistisch Opleidingsinstituut verzorgt een vierjarige hogere beroeps-

opleiding voor geestelijk werk. 
Wij willen graag zo spoedig mogelijk in kontakt komen met geïnteresseerden voor de 
funktie: 

DOCENT(E) PRAKTIJK VAN HET HUMANISTISCH 
VORMINGSONDERWIJS (10 onderwijsuren) 

Taak: 
— het geven van lessen in de praktijk van het humanistisch vormingsonderwijs; 
— het geven van supervisie; 
— praktijktheoretische en methodische reflektie op het verder ontwikkelen van geeste-

lijk werk, in het bijzonder met betrekking tot het humanistisch vormingsonderwijs• 

Vereisten: 
— bij voorkeur afgestudeerd aan het Humanistisch Opleidings Instituut 
— een ruime praktijkervaring 
— bereidheid en vermogen tot theoretische verdieping 
— het vervu► len van een parttime funktie in het werkveld waarom het gaat is gewenst 
— goede kontaktuele eigenschappen 
— humanistische gezindheid 

Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens rijksregeling. 
De sollicitatie-kommissie bestaat uit: bestuurslid, studie-koiirdinator, docent en kur- 
sist. 

Sollicitaties binnen 14 dagen richten aan de studie-koifirdinator, de heer T. Jorna, 
Postbus 278, Ridderstraat 42, Culemborg. Telefoon 03450-26 30. 
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