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Waarin kenmerkt zich de sektariër? Daarin, dat geen andere mening, overtuiging 
of geloof dan de zijne aanvaardbaar of zelfs tolerabel zou kunnen zijn. Hij immers 
heeft de wijsheid in pacht. Waarin bestaat zijn verdraagzaamheid? Daarin, dat hij 
openstaat voor anderen, mits zij — als verdoolde schapen — tot zijn vèrpachte 
wijsheid w illen ingaan. 

EO-baas Dorenbos slaat wild om zich heen 

ligotEK DES !S HET MET DE 
EVANGELISCHE OMROEP? 

Binnen zijn sekte herkent men elkaar aan 
De Waarheid die men dankzij de genade 
deelachtig is; buiten de sekte heerst boos-
heid en slechtigheid, is, kortom, de wereld. 
De sektariër heeft Het Richtsnoer, dat an-
deren moet doen huiveren. Het heiligt de 
middelen waarmee hij anderen en de 
overtuiging van anderen herschept tot ka-
rikaturen van wat zij werkelijk zijn. Hij 
verkettert, vervloekt en beledigt en rekent 
dat tot zijn Goede Werken. Hij streeft een 
diktatuur na van gehoorzaamheid aan zijn 
Enge Poort. Doet hij dat multimediaal, als 
Gods eigen projektontwikkelaar, dan 
noemen we hem maar liever bij zijn naam, 
drs. Bert Dorenbos, direkteur van de E.O., 
de Evangelische Omroep. 
Jaarlijks, als de dagen gaan korten, dienen 
de omroepen zich aan met plannen voor 
het komende seizoen, zo ook de E.O. Di-
rekteur Dorenbos pleegt daar een nummer 
vol banbliksems van te maken, iedereen 
kastijdend die niet mét hem is en met pre-
tenties, die lachwekkend zouden zijn, als 
zijn „bekeert u" niet zo huiveringwekkend 
was. • 	. 
E.O.-persmap dit jaar: „De ontwikkelin- 
gen in de wereld lopen langs twee lijnen;  

enerzijds Revolutie, gekenmerkt door ver-
val van waarden en normen in plaats waar-
van een humanistische levensvisie is ge-
komen zonder geestelijke basis voor han-
del en wandel. Daarnaast het (EO-)Reveil: 
dat is de terugkeer naar God en zijn 
Woord." 
Humanisten, zo weet Dorenbos, die doen 
maar wat. In het voetspoor van de Franse 
revolutie hechten zij aan de rede en dat wil 
zeggen dat wat zij voor hun ethiek verslij-
ten, een principiële basis voor denken en 
handelen mist. Humanisten, aldus Doren-
bos, die laten in speciaal daartoe ingerichte 
abattoirs, ongeboren kinderen bij miljoe-
nen afslachten; die nemen medische proe-
ven op levend geboren kinderen, waarna 
zij ze wegwerpen, die staan het afmaken 
van oudjes voor en propageren de zelf-
moord. Dorenbos heeft behoefte aan kari-
katuren en moeiteloos schept hij zich die: 
„De mensheid is overgeleverd aan de wil-
lekeur van de humanistische maatschap-
pij." Eenzelfde droeve teneur is trouwens 
te vinden in de serie "wat ging er mis" die 
de EO momenteel wekelijks uitzendt. 
Als humanisten puur duivelsgebroed zijn; 
ook anderen gaan niet vrijuit voor Doren- 

bos' hemelse gerecht. De kerken 'staan 
schuldig aan vooruitgangsgeloof en vrij-
zinnige theologie. Christen-politici over-
schrijden de grenzen van het bijbels toe- 
laatbare. 	• 
Dorenbos, de ware doemdenker dezer da-
gen. En nog hoogmoedig ook, immers: 
"God geve de E.O. de moed om duidelijk 
te spreken, naar de Schriften. Wat God 
zegt, immers, is eeuwig waar." Dorenbos 
en zijn E.O. als de maat aller dingen; zo 
kennen we hen. 
Dorenbos 'overtreft echter zichielf als hij 
verkondigt, dat er een kode-kommissie 
moet komen, die zich bezig houdt met 
normstellingen van wat in de media mag. 
Parmantig laat hij weten: „De E.O. is be-
reid hiertoe initiatieven te ontplooien." 
De E.O., méér dan een omroep! Aldus de 
slagzin. Zoveel meer, dat de indruk moet 
ontstaan, dat deze omroep op gespannen 
voet staat met lettereen intenties van onze 
Omroepwet. Niet alleen door het pro-
gramma-aanbod; dat nauwelijks de naam, 
verdient van volledig' pakket, dat „alle 
kategorieën van programmastof omvat" 
(lid 3 van artikel 13). Vooral echter, omdat 
de E.O. lid 2 van datzelfde. artikel („uit-
sluitend, althans hoofdzakelijk, ten doel . 
hebben radio- en televisie-uitzendingen te'  
doen.") volledig aan zijn laars lapt. 
Nog niet eens vanwege al die bijbel-avon-
den, Muzikale fruitmandbijeenkomsten, 
wijdingsdiensten en samenzang-avonden 
in het land en ook niet vanwege de perio-
dieke E.O.-landdagen. Wel om het on-
doorzichtig gehouden domein van neven-
aktiviteiten naast het doen van radio- en 
televisie-uitzendingen voor een Neder-
lands publiek. 
Zulks te meer omdat de omroepvereni-
gingen er zijn, om radio- en tv-uitzendin-
gen te verzorgen en zij daartoe in staat 
worden gesteld uit de, naast in-
komsten uit de STER, door het gehele volk 
gevulde pot van kijk- en luisterbijdragen. 
Om te beginnen zijn er de E.O.-klubs in 
België, de VS, Zuid Afrika, Kenya en Oe-
ganda. Daarnaast en vooral de participatie 
van de E.O. in het internationale circuit 
van fundamentalistische omroepen en ak-
tiviteiten van de E.O. op de wereldmarkt 
van film- en video-traktaten en traktaatjes, 
annex bóekuitgaven daarvan. 
Het heeft er de schijn van dat de E.O. zich 
in de loop van zo'n jaar of tien, heeft ont-
wikkeld van een filiaal van Amerikaanse 
evangelische rechtlijnigheden en verdoe-
ming van andersdenkenden, tot een cen-
trum in dit veld van krachten. Dit vooral 
via het optreden van de in kommerciële 
projektontwikkeling geschoolde Doren-
bos; direkteur van Gods eigen TROS, al-
dus Wim Kan. 
De E.O., sekte met eigen radio- en tv-
zendtijd, belager van alles wat vrijzinnig-
heid en redelijkheid voorstaat, bedreiger 
van de geestelijke volksgezondheid. 

Wim fungman 



HOOFDBESTUUR 

Na de vakantieperiode vond op ,19 augus-
tus weer de eerste vergadering van het 
hoofdbestuur plaats. De agenda was nog 
niet overvol. Dit maal dus een kort over-
zicht van de voornaamste punten. 
Het hoofdbestuur nam met grote ergernis 
kennis van het antwoord van de minister 
van defensie op een uitvoerige brief dd. 
mei vorig jaar van ons, waarin wij wezen 
op de onhoudbare toestand, waarin onze 
dienst geestelijke verzorging voor militai-
ren moet funktioneren en waarin wij der-
halve vroegen om uitbreiding van het aan-
tal raadslieden. Wij krijgen op het ogenblik 
namelijk de rekening gepresenteerd voor 
het gedurende een reeks van jaren ernstig 
overbelast zijn van het korps humanisti-
sche raadsleden, een rekening die bestaat 
uit een aantal ziektegevallen. De minister 
heeft ons nu met de bekende oudbakken 
kluit het riet ingestuurd door ons nl. te 
berichten, dat hij een kommissie heeft in-
gesteld, die de behoefte zal onderzoeken 
naar de totale omvang van alle korpsen 
voor geestelijke verzorging. We mogen 
wel een vertegenwoordiger voor die kom-
missie aanwijzen. De reaktie van het 
hoofdbestuur is een protest naar de minis-
ter met afschrift aan de vaste kamerkom-
missie voor defensie. 
Meer tijd besteedde het HB aan de reakties 
op de t.v.-uitzending op 6 juli in Vijf Mi-
nuten Bedenktijd over toestanden in het 
door Israël bezette deel van Palestina en de 
reakties daarop in de vorm van een poging 
het Erasmushuis in brand te steken plus 
heel wat brieven. Op 24 augustus stond er 
weer een uitzending over dit onderwerp op 
het programma. 
De r.t.v-kommissie stond eensgezind 
achter dit programma en het hoofdbestuur 
vond geen aanleiding om nu incidenteel in 
te grijpen in het werk van een kommissie, 
waaraan het maken van onze programma's 
is gedelegeerd. Ook omdat het hoofdbe-
stuur zich binnenkort uitvoerig zal bezig 
houden met de aard van de programma's, 
die wij uitzenden. Het is wel bekend, dat 
daar nogal wat kritiek op is. 
De uitbreiding van onze dienst HVO (hu-
manistisch vormingsonderwijs) maakt het 
noodzakelijk, dat deze aktiviteit wordt ori- 
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dergebracht in een afzonderlijke stichting. 
De ontwerp-statuten lagen op tafel en wer-
den door het HB goedgekeurd. 
Tenslotte had de voorzitter een gedetail-
leerde inventarisatie gemaakt van de 
taaklast van alle leden van het hoofdbe-
stuur en de direktie. Zo'n lijst laat zien dat 
sommigen te zwaar zijn belást en anderen 
er best nog wat bij zouden kunnen nemen 
uit de op zich reeds zeer omvangrijke por-
tefeuille van hoofdbestuurswerkzaamhe-
den en -verantwoordelijkheden. Er werd 
hier en daar wat verschoven, we hopen dat 
bij sommigen door zo'n lijst de bereidheid 
om er nog enkele taken bij te nemen wat 
wordt vergroot en als dat niet mogelijk 
blijkt, zullen we er nog enkele mensen bij 
moeten zoeken. 	 JdL 

Kongres 1981 
Het, tweejaarlijkse huishoudelijk kongres 
van het verbond zal in 1981 worden gehou- 
den op 16 en 17 mei in Apeldoorn in één 
van de zalen van Orpheus. Belangrijke 
punten van bespreking zullen zijn: het on-
derwerp „leefbare toekomst" en dé re-
sultaten van voortgezet onderzoek in ver-
volg op de beleidsnota 1979. Uiteraard is 
op dit moment nog niet bekend welke 
boeiende thema's er in de vorm van kon-
gresvoorstellen door de gemeenschappen 
aan de agenda zullen worden toegevoegd. 

Verslag kongres 1979 	 • 
Medio augustus is aan alle afgevaardigden 
naar het kongres in mei 1979 in Hilversum 
het verslag toegezonden van dit kongres 
met het verzoek de tekst door te lezen en 
eventuele korrekties schriftelijk op te ge-
ven. Bij de stukken voor het kongres 1981 
kan dan een verslag worden gevoegd, dat 
snel kan worden afgehandeld. 

Werkmap voor vrijwilligerswerk van 
Humanitas 
In juni is aan de besturen van de gemeen-
schappen van het HV een eksemplaar ge-
zonden van de 'Werkmap voor vrijwilli-
gerswerk', die in de eerste plaats is be-
doeld als een handleiding voor het werk 
van de plaatselijke afdelingen van Huma-
nitas. Terwille van een goede koOrdinatie 
is het van belang dat wij weten, wat onze 
zuster-organisaties doen of van plan zijn te 
gaan doen. Meer eksemplaren van deze 
fraai uitgevoerde map kunt u à f 7,- be-
stellen bij Humanitas te Amsterdam. 

Projekt „Leefbare Toekomst" 
Erik van der Hoeven heeft in brieven dd. 
19 mei en 3 juli de besturen van de gemeen-
schappen opgewekt het thema „Leefbare 
toekomst" op hun programma te plaatsen 
in aansluiting op het plan dit onderwerp op 
het kongres in 1981 speciale aandacht te 
geven. Het hoofdbestuur heeft vóór de 
zomer een ontwerp-formulering van dit 
probleem vanuit Humanistisch Perspektief 
aanvaard. De tekst hiervan is eveneens aan 
de gerrieenschappen gezonden. De bedoe-
ling is een overeenkomstige procedure te  

hanteren als we in de laatste jaren bij ande-
re belangrijke thema's die landelijk aan de 
orde worden gesteld, hebben toegepast. 
D.w.z. wij vragen om reakties uit de ge- 
meenschappen, die zullen worden ver-
werkt in een tekst, die aan het kongres zal 
worden voorgelegd. Ter ondersteuning 
van de diskussies in de gemeenschappen 
zal in de loop van de herfst een speciaal 
themanummer van de 'Humanist' ver-
schijnen en medio september komt een do- 
kumentatie/diskuSsiemap 	beschikbaar 
voor mensen, die de problematiek 'Leef-
bare toekomst' (in vervolg op het befaam-
de ekologiekongres in 1975 in Rotterdam) 
in de gemeenschappen willen bespreken. 
Eksemplaren van deze map kunnen bij het 
Centraal Bureau worden aangevraagd. 

Bestuur gemeenschap Amsterdam 
De leden van de gemeenschap Amsterdam 
weten, dat de gemeenschap op dit moment 
geen bestuur heeft en dat er vanuit Utrecht 
wordt gewerkt aan de vorming van een 
nieuw bestuur. Zo nu en dan komt er een 
ongeduldig telefoontje hoe lang het nog 
duurt tot het nieuwe bestuur er is. Welnu: 
We vorderen, maar het zal wel oktober 
worden alvorens een nieuwe, goede ploeg 
aan de ledenvergadering kan worden voor-
gesteld. Overigens: met alle waardering 
voor de ontvangen blijken van medeleven, 
we hebben het meest aan blijken van me-
dewerken. 

JdL 

Groepswerk in Haarlem 
Ontmoetingsgroep: begeleiding van Pie-
tertje Langbroek 
Oriëntatie-avond: dinsdag 30 september 
Praatgroep: begeleiding Ria van Huizen 
Oriëntatie-avond: maandag 6 oktober 
Informatie en opgave voor één van deze 
groepen: Rie Toorens, tel. 023-256726 

Veel aankondigingen van. HV-akti-
viteit in dit nummer. Hierdoor 
moet helaas de lezers schrijven-ru-
briek dit keer vervallen. Onze eksku-
ses. 

De redaktie 

REUNIE 
OUD-LEDEN H.J.G. 
Op 4 & 5 oktober a.s. zal in de jeugdher-
berg ,,Ockenburg", Den Haag de reunie 
voor oud-leden van de H.J.G. plaatsvin-
den. 
Voor deze reunie hebben zich al meer dan 
200 deelnemers aangemeld. Schriftelijke ' 
informatie en inschrijfformulier kunnen tot 
uiterlijk 20 september telefonisch of 
schriftelijk worden aangevraagd op onder-
staand adres: 
Ben en -Diny Ket, Vechtplantsoen 32 III, 
3554 TC Utrecht. 
tel. 030 - 44 55 24 (na 19.00 uur) 

GEMEENSCHAPPEN 

2 humanist 15 september 1980 



EGO, maandblad van de 
humanistische geestelijke 
verzorging voor militairen 
In het augustus/september-nummer 
veel artikelen in verband met de ko-
mende vredesweek. Verder bevat 
EGO regelmatig artikelen over hu-
manisme, politiek, militaire zaken, 
vraagstukken van oorlog en vrede, 
etc. 
Een blad dat in de eerste plaats be-
stemd is voor dienstplichtige militai-
ren, maar daarnaast zeker een bre-
dere kring van belangstellenden ver-
dient. Voor het geld hoeft u het niet te 
laten: slechts f 12,— per jaar, te 
storten op postgiro 480414 t.n.v. 
hoofdraadsman 	Humanistische 
Geestelijke Verzorging te Drieber- 
gen. 

Het Humanistisch Verbond 

Het Humanistisch Verbond is een landelijke vereniging op levensbeschouwelijke 
grondslag, waarin vrijwilligers en beroepsmensen samenwerken. 

Het H.V. zoekt EEN MEDEWERKER t.b.v. de ADMINISTRATIE en BOEKHOUDING, die 
na gebleken geschiktheid de funktie zal vervullen van: 

HOOFD ADMINISTRATIE (en als zodanig lid van het direktieteam) 

Tot de verantwoordelijkheid behoort: 
— de financiële administratie 
— de balansen en de overzichten 
— het opstellen van de begrotingen en het bewaken ervan 
— de salarisadministratie 
— het gebouwbeheer 
— de beleidsvoorbereiding op het terrein van de financiële zaken t.b.v. het hoofdbe-

stuur 

één en ander t.b.v. het Humanistisch Verbond en de onder zijn beheer staande stichtin-
gen. 

Gevraagd wordt: 
— tenminste M.B.A. en bij voorkeur S.P.D. I. 
— kennis van en ervaring met de toepassing van sociale- en fiskale wetgeving 
— bekendheid met geautomatiseerde administratie 
— goede kontaktuele eigenschappen 
— flexibele persoonlijkheid 
— enige affiniteit met het humanisme. 

Wij bieden: 
een zelfstandige afwisselende funktie. 

Sollicitaties binnen 14 dagen te richten aan de direkteur van het Humanistisch Ver-
bond, Oudegracht 152, 3511 AZ Utrecht. Informaties kunnen worden ingewonnen bij 
H. Baas (direkteur), tel. 030-318145 tst. 20. 

Onhoudbare toestand, oplossing blijft uit 

RAADSLIEDEN BEF KRIJGSMACHT 
ZIJN OVERBELAST 
De dienst geestelijke verzorging voor militairen verkeert in een on-
houdbare toestand lezen we in het verslag van het hoofdbestuur op 
pagina 2. Ook dat het hoofdbestuur kwaad is op de minister van 
Defensie die het Humanistisch Verbond met een kluitje in het riet 
probeert te sturen. 
Waar gaat het hier precies om? 

Twee jaar geleden werd binnen de dienst 
Humanistische Geestelijke Verzorging bij 
de krijgsmacht een onderzoek ingesteld 
naar de taakbelasting van de raadslieden. 
Dit leverde enige alarmerende feiten op. 
Het bleek dat militairen in toenemende 
mate bij humanistische raadslieden aan-
kloppen en dat daarnaast het aantal taken 
van de raadslieden zich steeds meer uit-
breiden. Met als gevolg dat deze steeds 
zwaarder worden belast. 

Een overbelasting die zich dan ook mani-
festeert in een toename van het aantal 
ziektegevallen bij de raadslieden. Een 
langzamerhand onhoudbare toestand. Zo 
waren er in mei jl. maar liefst zes raadslie-
den door ziekte uitgeschakeld en is er geen 
humanistische raadsman beschikbaar voor 
het Nederlandse VN-leger in Libanon om 
de daar zo broodnodig gebleken bijstand te 
geven. 
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Verdubbeling 
De enige oplossing voor deze penibele si-
tuatie ligt in een drastische uitbreiding van 
het aantal humanistische raadslieden bij 
Defensie. Dat is dan ook wat het hoofdbe-
stuur van het Verbond aan minister 
Scholten voorstelde: in drie jaar tijd een 
verdubbeling van het aantal raadslieden 
(van 19 naar 38). 
Een onredelijke eis in deze tijd van bezui-
nigingen? Kijken we naar de verdeling van 
de geestelijke verzorgers in de krijgsmacht 
naar levensbeschouwelijke richting, dan 
zien we dat de kerken tezamen beschikken 
over 236 plaatsen, terwijl de humanistische 
geestelijke verzorging slechts 19 raadslie-
den levert. Dat is nog geen 8% van het 
totaal, een schril kontrast met het percen-
tage van 19% van de Nederlandse bevol-
king dat zich humanistisch noemt. Daarbij 
komt nog, dat de katholieke geestelijke 
verzorging een toenemend aantal onver-
vulde vakatures heeft, wat het ministerie al 
jaren een indirekte bezuiniging oplevert. 

Werkgroep 
Een redelijk verzoek dus, dat het hoofdbe-
stuur in april vorig jaar indiende bij de 
toenmalige minister van Defensie Schol-
ten, waarin naast een uitvoerige argumen-
tatie werd aangedrongen op een snelle be-
slissing. Pas zes maanden later neemt de 
minister de moeite te antwoorden met de 
mededeling dat hij een ambtelijke werk-
groep in zal stellen om het allemaal eens te 
bekijken. 
Juli dit jaar—we zijn dan dus alweer negen 
maanden verder — baart de werkgroep een 
advies. Maar de minister, die inmiddels is 
benoemd tot vice-voorzitter van de Raad 
van State, laat weten dat hij desondanks 
nog niet tot een beslissing kan komen. 

Ergernis 
Het hoofdbestuur stuurde daarop vol er-
gernis een protestbrief naar de nieuwe mi-
nister met een afschrift aan de vaste ka-
merkommissie voor defensie. Laten we 
hopen dat er nu eindelijk eens wat schot in 
deze zaak komt. Of moet soms eerst de 
hele ploeg humanistische raadslieden in de 
ziekenboeg liggen voordat het op het mi-
nisterie begint te dagen? 

Hes van Huizen 



GEMEENSCHAPPE 

Vrijwillige Geestelijke Verzorging 
Noord-Holland 
Op zaterdag 18 oktober a.s. willen wij een 
regionale dag organiseren voor alle mede-
werkers vrijwillige geestelijke verzorging 
in de regio Noord-Holland. Ook besturen 
van gemeenschappen, zij die organisato-
risch bij het werk betrokken zijn én men-
sen die overwegen zich als vrijwilliger be-
schikbaar te stellen zijn van harte welkom. 
Over plaats en tijd volgt nader bericht, 
maar noteert u vast deze datum in uw 
agenda. 
De dag zal vooral in het teken staan van: 
1. kennismaking met elkaar: wie zijn in de 
gemeenschappen aktief, wat kunnen we 
voor elkaar betekenen? 
2. informatie naar elkaar toe: hoe pakken 
wij het in onze gemeenschap aan en 
3. bespreking van de wensen die leven 
t.a.v. ondersteuning door de landelijke or-
ganisatie (team plaatselijke geestelijke 
verzorging). 
Graag tot 18 oktober! 

Marcelle Prummel 
Koiirdinatrice Noordelijke regio's 

Vrijwilligersdag in de gemeenschap 
Amsterdam 
Reeds vele jaren funktioneert in de ge-
meenschap Amsterdam een groep mensen, 
die zich beschikbaar stelt voor vrijwillige 
hulpverlening. Wat houdt dat in de praktijk 
in? Het gaat om het opvangen en bezoeken 
van mensen, die worden ontslagen uit een 
ziekenhuis, om het bezoeken van mensen 
in verpleeg- en bejaardenhuizen, om kon-
takt met familie van gedetineerden in de 
gevangenis en met ex-gedetineerden. In al 
die gevallen is er een grote behoefte aan 
enige persoonlijke aandacht. Voorts is er 
herhaaldelijk ook behoefte aan enige per-
soonlijke aandacht vanuit leden van de 
gemeenschap. 
Om dit werk te kunnen verrichten is nood-
zakelijk dat u goed kunt luisteren en een 
open en warme belangstelling kunt op-
brengen voor uw medemens. Voorts is het 
nodig, dat u de humanistische levens-
overtuiging zelf onderschrijft en tenslotte 
is het gewenst dat u vier uur per week 
beschikbaar bent. 
Op zaterdag 27 september houden we een 
open dag over dit werk in ons zaaltje aan de 
Leidsegracht 92, van 11 tot 14 uur zodat 
geïnteresseerden nader met dit werk ken-
nis kunnen maken. Verschillende geeste-
lijke raadslieden en reeds aktieve vrijwilli-
gers zullen aanwezig zijn om informatie te 
geven. 
I.v.m. onze voorbereidingen verzoeken 
wij u uw komst zo spoedig mogelijk van te 
voren op te geven via ons telefoonnr. 
020-265239, maandag t/m donderdag tus-
sen 10 en 12 uur. 

Praat- en ontmoetingsgroep in 
Rotterdam 
In het Humanistisch Centrum te Rotter-
dam starten deze herfst zowel een praat-
als een ontmoetingsgroep. Elke groep 
komt in september, oktober en november 
tien keer bijeen, de ontmoetingsgroep bo-
vendien nog een weekend. Op de eerste 
avond kan men beslissen of men werkelijk 
mee wil doen. 

Bij de Praatgroep is het de bedoeling meer 
zicht te krijgen op jezelf en je manier van 
leven door uitwisseling van verwachtin-
gen, ervaringen, teleurstellingen e.d. Ook 
kan je ervaring opdoen in duidelijkerzijn —
naar jezelf zowel als naar anderen. 
Bij de ontmoetingsgroep ligt het accent 
(natuurlijk) meer op ontmoeten: een dui-
delijker beeld krijgen van wat je in de om-
gang met anderen doet, hoe die anderen 
dat vinden, of je er iets aan wilt verande-
ren, en zo ja, wat en hoe. 
Inlichtingen: Rob Stoeckart, Cl. de Vrie-
selaan 53b. R'dam, tel. 010 775116 of 
635830. (Aan beide groepen zijn enige 
kosten verbonden). 

Ontmoetingsdag voor humanistische 
vrouwen van „beneden de grote 
rivieren" op 29 oktober 
De Vrouwengespreksgroep van de ge-
meenschap Eindhoven e.o. belegt een 

Ivm bestuursmoeilijkheden, waardoor de 
Loopmare niet uit kan komen, volgt nu 
hier een wat uitgebreidere aankondiging 
van het najaarsprogramma. 
Gespreksgroep vrije onderwerpen olv Han 
de Vries. Speciaal voor hen die geïnteres-
seerd zijn in de activiteiten van het Huma-
nistisch Verbond. Besproken kunnen 
worden artikelen uit de Humanist en ver-
der dat wat we zelf inbrengen. Jaargroep, 
iedere 3e dinsdag van de maand, te begin-
nen 21 october. Opgaven Han de Vries, tel. 
186457. 
Gespreksgroep opstand van het gevoel olv 
Arie Beem. Over religieuze reveilbewe-
gingen, agressie, konflikt tussen gevoel en 
rede, enz. 7 avonden om de 14 dagen, te 
beginnen op 24 sept. Opgaven: Arie Beem, 
Waalstraat 80, tel 460062. 
Gespreksgroepen ontwikkelingshulp. Het 
HIVOS, Hum. Inst. voor Ontw. Samen-
werking organiseert groepen over ontwik-
kelingssamenwerking en mensenrechten 
als voorbereiding op landelijke manifesta-
tie. Brochure met stellingen als uitgangs-
punt. Opgaven: Piet Brinkman, New-
tonstr. 33 
Studentengespreksgroep humanisme en da-
gelijks leven olv Albert Nieuwland. Wat 
betekent humanisme voor mij als student? 
Een theoretische discussie gaan we niet uit 
de weg, maar we proberen deze altijd weer 
terug te voeren naar de ervaring en bele-
ving van het dagelijkse leven. 8 woensdag-
avonden om de 14 dagen te beginnen op 24 
sept. Opgaven: Albert Nieuwland, JW 
Brouwersstraat 18, tel. 791015. 
Praatgroep dromen olv Karin Hoekendijk 
en Dobby Ferro. We praten over onze 
dromen en lezen er literatuur bij. Iedere 
dromer is zijn eigen deskundige. 8 weke-
lijkse dinsdagavonden, te beginnen op 14 
oct. Opgaven: 991227 (Dobby) en 933634 
(Karin). 
Vrouwenpraatgroep olv Anna van Santen. 
Over onderwerpen die ons na aan het hart 
liggen praten we in een veilige omgeving. 
10 wekelijkse dinsdagavonden te beginnen 
op 23 sept. Opgaven: Anna van Santen, 
Nassaukade 359, tel. 125404.  

ontmoetingsdag voor humanistische 
vrouwen „beneden de grote rivieren" op 
woensdag 29 oktober aanstaande. De 
groep stelt zich voor onder aanmoediging 
van Rita Pezaro en Nel Verschuren, als 
gespreksleidsters, die dag ervaringen uit te 
wisselen over het vrouwengroepswerk; 
hoe wordt er gewerkt, met welke ervarin-
gen van de een, kan een ander zijn voor-
deel doen. 
Eindhoven hoopt die dag veel vrouwelijke 
leden uit Zeeland, Noord Brabant en Lim-
burg te mogen begroeten om bij koffie en 
koek, voor en na een broodmaaltijd en bij 
de thee te discussiëren en onderling kon-
takten te leggen. 
De dag zal om ongeveer 4 uur worden be-
sloten. 
Nadere inlichtingen bij Akke Brouwer, 
Kometenlaan 25, 5505 PN Veldhoven. Tel. 
040 — 533 838. 
Eindhoven rekent op veel aanmeldingen, 
uiterlijk op 20 september. 

Praatgroep zingeving olv Anna van Santen 
en Willy Alers. Heeft het leven zin? Heeft 
het zin die vraag te stellen? Ui wisselen 
van ervaringen. Humanistische visie. 10 
wekelijkse maandagmiddagen, te beginnen 
op 22 september. Opgaven Anna van San-
ten, zie boven. 
Praatgroep eigenwaarde olv Anna van 
Santen. Hoe verwerf je eigenwaarde en 
hoe groei je naar innerlijke zelfstandig-
heid? Samen hierover praten en van elkaar 
leren. 10 wekelijkse donderdagmiddagen, 
te beginnen op 25 september. Opgaven: 
Anna van Santen, zie boven. 
Praatgroep relaties olv Elly vah der Kolk. 
Hoe gaan we met elkaar om in werk, gezin, 
buurt, met onze ouders, kinderen, vrien-
den, partner. Seksuele relaties. Hoe blijf ik 
in een relatie mezelf? 10 wekelijkse maan-
dagavonden, te beginnen op 29 september. 
Opgaven: 
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van der Kolk, Liendenhof 

18, tel.97  
Ontmoetingsgroep olv Pietertje Langbroek 
en Ysk Vondeling. Emotioneel groeien 
gaat niet vanzelf. De groep is een experi-
menteerruimte voor een andere omgang 
met jezelf en anderen. We werken ook met 
non-verbale oefeningen. 8 donderdag-
avonden en een weekend. Kosten: f 125,-. 
Inl, en opgaven: Ysk Vondeling, JW 
Brouwersstraat 18, tel. 791015. 
Ontmoetingsvierdaagse olv Hans Kortweg. 
Bestemd voor mensen met ontmoetings-

groepervaring. Encounter, bio-energetica,  

Gestalt en meditatie. Kosten: f 180,-. Da-

ta: 28 nov. t/m 1 december en 9 t/m 12 

jNanuuawlanril9d, zie boven.
81.0pgave Albert Opgaven en inl.: 

ie 

 

Inloopmiddag olv Dieneke de Graaf. Ie-
dereen is welkom. Er wordt over actuali-
teiten gepraat, van de neutronenbom tot 
het slopen van een huis in eigen buurt. De 
gegevens worden door de deelnemers zelf 
ingebracht. Iedere donderdagmiddag 
(vanaf 11 september) van 2 tot 4 uur, HV-
zaaltje, Leidsegracht 92, sout. Inl: Diene-
ke de Graaff, Torenlaan 53 Blaricum, tel. 
02153-83593. Opgave niet nodig. Uitge-
breidere folder aan te vragen bij Albert 
Nieuwland (zie boven). 

Gemeenschap Amsterdam 
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»OEICEN OVER DOOD EN DOODGAAN 
Het is opvallend, dat er de laatste jaren zo-
veel boeken over het stervensproces ver-
schijnen. De dood als filosofisch, religieus en 
existentieel probleem stond eigenlijk altijd 
al in de menselijke belangstelling (het boekje 
'De dood verandert', uitgave Bureau 
Hoofdraadsman Hoofdstraat 84, Drieber-
gen — geeft er een helder overzicht van). 
Mensen zijn immers de enige levende we-
zens, die bewust over de dood kunnen na-
denken en er tijdens hun leven al mee wor-
stelen. Lang niet alle mensen doen dit. Er 
zijn er voor wie de dood een natuurlijke 
zaak is of voor wie de dood een vanzelfspre-
kende bevestiging is van ons zondige be-
staan. 

We kunnen in het algemeen zeggen (Lifton 
en Olson: 'Leven en sterven', Ambo), dat 
mensen in sterk veranderende, dynami-
sche maatschappijen eerder van dood en 
doodgaan een probleem zullen maken dan 
zij die in meer statische maatschappijen 
leven. In deze laatste zijn er nl. sociale 
rituelen, voorgeschreven handelingen met 
symbolische betekenis, gegroeid, waarin 
sterven niet bedreigend en zelfs als zinvol 
door alle betrokkenen ervaren kan wor-
den. Iedere meer statische maatschappij 
heeft zo haar eigen manier gevormd om 
met sterven en dood om te gaan en om als 
maatschappij de dood niet alleen te over-
winnen maar om er zelfs levenskracht uit 
te putten. 

Het Humanistisch Instituut voor Ontwik-
kelingssamenwerking (HIVOS) start in 
september 1980 een diskussieproject over 
sociale, economische en culturele mensen-
rechten in de derde wereld. In dit project 
wordt met name aandacht besteed aan de 
vraag hoe wij vanuit Nederland kunnen 
meewerken aan verwezenlijking van deze 
rechten. HIVOS zoekt gespreksgroepen 
die enkele avonden (gedacht wordt aan 2 
tot 4)in het najaar aan dit onderwerp willen 
wijden. 
Begin september verschijnt de HIVOS-
brochure „Nederland en de mensenrech-
ten in de derde wereld". Deze brochure 
bevat overzichtelijke achtergrondinfor-
matie en een aantal discussiestellingen 
waarover door de gespreksgroepen kan 
worden gediscussieerd.. 
Voor degenen die in hun eigen groep of 
afdeling een gespreksgroep willen starten 
of die zelf als dicussieleider willen optre-
den, organiseert HIVOS in vijf plaatsen 
regionale voorbereidingsavonden: 

Rotterdam, 16. september, Humanistisch 
Centrum. Provenierssingel 48. Deventer, 
18 september, „De Pelikaan", Brink 86. 
Eindhoven, 23 september, „De Vest", 
Stationsplein 7. Amsterdam, 24 septem-
ber, Victoria Hotel, Damrak 1. Meppel, 25 
september, vormingscentrum „De Alef", 
Tulpenstraat 1. 

Alle avonden beginnen om 19.45 uur. 
De eerste fase van dit discussieproject  

Gerda Lei-ner 
Een eigen dood 

Dit boek, waarvan de normale prijs 
in de boekhandel f 24,50 bedraagt, 
kost voor leden van het Humanistisch 
Verbond slechts f 19,90. U kunt dit 
boek bestellen door dit bedrag over te 
maken op postgiro 582000 t.n.v. 
Humanitas, Centraal Buro te Am-
sterdam onder vermelding van „Een 
eigen dood". 

loopt van september tot december en zal 
worden afgesloten met een landelijke ma-
nifestatie op 31 januari 1981. Op deze dag 
zullen de resultaten van de discussies in de 
gespreksgroeperi worden besproken en zal 
een plan voor verdere activiteiten worden 
vastgesteld. Deze dag staat onder voor-
zitterschap van Wim Meijer. Tevens zal er 
een politiek forum zijn met de buitenland-
specialisten van verschillende Tweede 
Kamerfracties. 
Dit forum, dat onder leiding staat van Rob 
Tielman, zal met de uitkomsten van het 
discussieproject worden geconfronteerd. 

Deelname 
1. U kunt de HIVOS-brochure „Neder-

land en de mensenrechten in de derde 
wereld" bestellen door f 4,— over te 
maken op giro 716000, t.n.v: HIVOS, 
Beeklaan 387, Den Haag, m.v.  .v. „bro-
chure mensenrechten". Begin septem-
ber krijgt u deze brochure dan toege-
zonden en wordt u tevens op de hoogte 
gehouden van het verdere verloop van 
het discussieproject. 

2. Degenen die een gespreksgroep willen 
starten worden uitgenodigd zich op te 
geven aan het adres: HIVOS, Beeklaan 
387, 2562 AZ Den Haag. 

3. Wie nadere informaties wil vrage naar 
een van de HIVOS-vormingswerkers: 
Gera Breebaart, Pieter de Hoogh of 
Pieter van Veenen, tel. 070-636907.  

(In „Het naderend einde", red. E van der 
Wolk, Uitgeverij Intermediair/Boom/ 
DNB, staan prachtige voorbeelden van 
dodenrituelen) 

In onze dynamische maatschappij is het 
stervensritueel sterk verbleekt. Iedereen 
weet nog wel wat voor een sociale gebeur-
tenis het sterven en rouwen vroeger was, 
en wat het nu nog ,in intieme kring' of in 
een onpersoonlijke situatie als een zieken-
zaal of bejaardentehuis voorstelt. Oorza-
ken hiervan zijn o.a. veranderde leefge-
woonten, teruggang van de godsdienst, het 
gewijzigd sterftepatroon en de individuali-
sering. Zowel de naaste omgeving als de 
stervenden zelf worden meer en meer aan 
hun lot overgelaten. De dood is niet, zoals 
vroeger,, in een sociaal ritueel 'opgesloten' 
en 'getemd', maar is in 'wilde' toestand 
aanwezig (Philippe Ariès: „Met het oog op 
de dood" Wetenschappelijke Uitgeverij). 
Geen wonder dat dood en doodgaan ge-
weldige angsten bij mensen op kunnen 
roepen: ze zijn er heel alleen voor komen te 
staan. 

Niet gesteund door godsdienstige of tradi-
tionele rituelen en slechts geïnspireerd 
door medemenselijkheid en verantwoor-
delijkheidsbesef zijn mensen gaan zoeken 
naar nieuwe vormen van stervensbegelei-
ding. De studies van Elisabeth Kbler-
Ross zijn hier onmisbare mijlpalen bij 
('Lessen voor levenden' en 'Dood, het 
laatste stadium van innerlijke groei', alle-
bei Ambo). 
Ook uiterst behulpzaam zijn de vele 'men-
selijke dokumenten', de ervaringen van 
mensen met hun eigen sterven of dat van 
hun naaste (zoals Louis Sinner: 'Vijf jaar 
leven met kanker', Bosch en Keuning, 
Inez van Dulleman: 'Vroeger is dood', 
Querido, en Cri Steltweg: 'Deze aarde 
verlaten', Ambo). 

In de laatste kategorie wil ik tenslotte graag 
noemen het onlangs verschenen, indruk-
wekkende boek van Gerda Lerner: 'Een 
eigen dood' (Wereldbibliotheek), waarin 
de schrijfster het stervensproces van.haar 
man beschrijft en haar voordurende zorg 
om haar echtgenoot 'een eigen dood' te 
helpen vinden. Enkele citaten: „We waren 
altijd aanhangers van Sartres existentia-
lisme geweest en probeerden daar in deze 
krisis naar te leven. Een van de redenen 
voor het schrijven van dit boek is dat ik wil 
proberen duidelijk te maken hoe onze 
waarden ons hebben gesteund, misschien 
in de hoop dat anderen, voor wie gods-
dienst en ritueel ook geen haalbare oplos-
singen zijn, steun en moed uit onze erva-
ringen kunnen putten." ,Sterven aan een 
ziekte is, net als geboren worden, alleen 
mogelijk als je zelf meewerkt. Dat mee-
werken is tegelijkertijd een passieve be-
zigheid — je moet je laten gaan — en een 
actieve bezigheid — je moet weten wat je 
wilt. De zieke moet de dood op een bepaald 
moment zien als bevrijding, rust, het einde 
van zijn lijdensweg, voordat lichamelijke 
factoren zijn leven kunnen beëindigen. Hij 
moet zijn greep op het leven laten verslap-
pen en zich overgeven aan de natuur. Dat 
is sterven." 

HIVOS start diskussie over Derde Wereld 

Albert Nieuwland 
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Seksualiteit en humanisme: vaak vruchtbare wisselwerking 

HV-HOMOGROEP PLEIT VOOR MEER 
AANDACHT IN VERBOND VOOR 
SEKSUALITEIT EN RELATIES 
„Het is stimulerend om met je homoseksualiteit en je humanist-zijn 
bezig te zijn. Hieruit komt een stuwende kracht voort, die waardevol 
is naar andere emancipatiebewegingen." Dit was één van de konklu-
sies waarmee Rob Tielman het zeer geslaagde weekend over Seksua-
liteit en Relaties besloot. 

Van 20 tot 22 juni jl. zijn ongeveer 70 man-
nen en vrouwen te Nunspeet bijeen ge-
weest — voor het merendeel homoseksue-
len maar ook enkele hetero- pedo- en bi-
seksuelen — op het door de HV-homo-
werkgroep georganiseerde weekend: de 
homanisten, zoals in het COC-blad SEK 
werd geschreven. Hoe men er verder ook 
over moge denken, de uitstekende sfeer op 
het weekend kwam o.m. tot uiting in de 
organisatie van het hoogst noodzakelijke; 
het merendeel werd door de deelnemers 
onderling geregeld. 
Het programma was eenvoudig. Na inten-
sieve kennismaking op de vrijdagavond, 
werd 's zaterdags diepgaand en zeer per-
soonlijk in groepjes van ca. 10 mensen ge-
praat, waarover 's avonds op ludieke wijze 
verslag werd gedaan in een algemene bij-
eenkomst. Zondagsmorgens een algemene 
diskussie en 's middags napraten over het 
weekend zelf, de wenselijkheid van véél of 
juist een beperkt aantal deelnemers e.d. 
Unaniem waren de aanwezigen van me-
ning dat ergens in oktober of november 
wederom zo'n weekend moet komen. En-
kele enthousiaste deelnemers en -neem-
sters zijn het aan het voorbereiden. 

Groepsvorming binnen het HV? 
Op het weekend werd ook gesproken over 
het werk van de HV-homowerkgroep. De 
groep bestaat nu ruim één jaar en op het 
weekend was dat geen punt van diskussie. 
Toch is men niet allerwege overtuigd van 
het bestaansrecht van een dergelijke 
groep. 
„Zijn we niet allen humanisten zonder on-
derscheid, die het met elkaar moeten kla-
ren?" vraagt men zich af. Op zo'n vraag 
kan volmondig „ja" geantwoord worden, 
zonder het bestaansrecht van een bepaalde 
werkgroep te ontkennen. Binnen het Ver-
bond zijn mensen van allerlei soort te vin-
den: mannen en vrouwen, hetero- en ho-
moseksuelen, gehuwden, gescheiden en 
alleenstaande mannen en vrouwen, leden 
van vakverenigingen, werkgeversorgani-
saties en politieke partijen enz. Wat ze on-
danks deze verschillen gemeen hebben, is 
dat ze humanist zijn. Toch zullen zij ieder 
vanuit hun eigen situatie „het" humanis-
me een eigen toets geven en het tot „hun" 
humanisme maken. Artikel 2 van de begin-
selverklaring zou ook zo gelezen kunnen 
worden dat „mijn humanisme een levens-
overtuiging is, die probeert leven en we-
reld te begrijpen uitsluitend met mijn men-
selijke vermogens." Dit kan o.m. inhou-
den dat humanisten ieder vanuit hun eigen 
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invalshoek het humanisme benaderen. En 
wat kan er dan op tegen zijn, dat mensen 
met ongeveer gelijksoortige invalshoeken 
eens rond de tafel gaan zitten? Het zou tot 
sektarisme kunnen leiden, als dit soort 
groepsvorming doel op zichzelf wordt, 
maar wanneer het duidelijk en onlosmake-
lijk een onderdeel is en blijft van het Ver-
bond, dan kan het alleen maar een verrij-
king van het humanisme in het algemeen en 
van het Verbond in het bijzonder inhou-
den. Bovendien is — althans wat de homo-
werkgroep betreft — het niet zo dat alleen 
en uitsluitend homoseksuelen aan het 
woord zijn; ieder Verbondslid kan mee-
praten en denken over de zaken die daar 
aan de orde zijn. Toch moeten wij ons ge-
lukkig prijzen dat het in de eerste plaats de 
homoseksuelen mannen en vrouwen zelf 
zijn, die over hun eigen positie binnen het 
Verbond en in de samenleving praten en 
dat niet anderen voor hen bepalen hoe zij 
zich hebben te gedragen en wat zij hebben 
te denken, zoals elders nog vaak het geval 
is. 

De HV-homowerkgroep is een werk-
groep die bestaat uit een vaste kern, 
maar waaraan iedereen deel kan ne-
men. Ze vergadert ongeveer eens in 
de zes weken. De eerstvolgende ver-
gadering vindt plaats op 6 oktober 
om 20.00 uur in het gebouw van het 
COC-A'dam, Rozenstraat 14 (vlak-
bij de Westermarkt). Willen zij, die 
voor het eerst deze vergadering gaan 
bijwonen, dit even melden in ver-
band met de vergaderruimte? 
Schriftelijk: Postbus 114, 3500 AC 
Utrecht of telefonisch 030 - 318145, 
t.a.v. Bert Boelaars. 

Vrouwenwerkgroep? 
Hoe noodzakelijk dit soort werkgroepen —
zowel landelijk als in de gemeenschappen —
zijn, bleek tijdens het weekend uit een ver-
haal van één van de deelneemsters. Zij is 
nog maar kort lid van het Verbond, na tal 
van jaren aktief te zijn geweest in de vrou-
wenbeweging. Langzamerhand is zij ech-
ter tot de ontdekking gekomen, dat het uit-
sluitend met vrouwen onder elkaar bezig 
zijn verhelderend en stimulerend kan wer-
ken, maar dat het op den duur in de maat-
schappij gaat om mensen die tezamen een 
samenleving dienen op te bouwen en in 
stand te houden. Daar zij in het Verbond 
ook iets terugvond van de emancipatiege- 

dachten, zocht zij aansluiting. Wat zij nu 
mist, is de aandacht voor specifieke vrou-
wenzaken belicht vanuit humanistische 
overwegingen en een daaruit voort-
vloeiend handelen: de overgang van de be-
sloten vrouwengroep naar het Verbond is 
hierdoor wel erg groot geworden. 
Ziehier een pleidooi voor vrouwengroepen 
binnen het Verbond en dan niet alleen om 
het toetreden van vrouwen tot het Ver-
bond te vergemakkelijken of omdat een 
toekomstige HV-vertegenwoordigster in 
de Nederlandse Vrouwenraad in eigen 
kring een klankbord moet hebben, maar 
vooral omdat er wezenlijke vrouwen-
vraagstukken zijn, die de moeite waard 
zijn om vanuit humanistisch gezichtspunt 
te benaderen, zowel terwille van de vraag-
stukken zelf als ter verdieping en verbre-
ding van het humanisme. De jongeren zijn 
een soortgelijke kategorie, maar het is ook 
heel goed denkbaar -dat er een werkgroep 
van vakbondsleden, ook HV-leden, komt, 
zeker nu het HV een duidelijke relatie aan 
het opbouwen is met de F.N.V. 

Seksuele varianten? 
Eigenlijk is de vraagstelling al verkeerd. 
Seksualiteit is zo'n algemeen menselijk 
verschijnsel en speelt derhalve op zoveel 
terreinen een rol, dat we daar nauwelijks 
erg meer in hebben. Vaak ontkennen we 
gemakshalve dan maar dat het een rol 
speelt. Seksualiteit is in deze samenhang 
ook meer dan het eng seksuele gebeuren 
alleen; het is veeleer een levensstijl en 
-wijze. Daarbij geldt als norm de hetero-
seksualiteit, terwijl de homoseksualiteit 
als een toch wat afwijkende variant wordt 
gezien. Homoseksualiteit is echter ook een 
bepaalde levensstijl, die wellicht in wezen 
niet zo heel verschillend is van die van de 
heteroseksuele levensstijl, maar die in de 
praktijk door allerlei oorzaken nogal wat 
afwijkt van de gangbare — heteroseksuele --
gedragingen, waarbij de vraag blijft of dat 
laatste nu altijd zo'n ideale situatie is. 
,,Een" opvatting is dat seksualiteit een aan 
het menselijk bestaan onlosmakelijke zaak 
is, die evenwel verschillende varianten 
kent, welke ten opzichte van elkaar niet 
beter of slechter zijn en ieder hun eigen 

goede en slechte zijden hebben. Een der-
gelijke opvatting verdraagt zich heel goed 
met algemeen humanistische opvattingen 
over persoonlijke ontplooiing, de uniek-
heid van een ieder e.d. In deze geest zijn 
ook ontwerpen in voorbereiding voor 
nieuwe paragrafen in Humanistisch Per-
spektief: één over Seksualiteit en één over 
Relatievorming. Dat de homowerkgroep 
hiertoe het initiatief genomen heeft, bete- 
kent nog niet dat zij ook het alleenrecht 
heeft. Alvorens tot een meer definitief 
standpunt te komen zal er alle gelegenheid 
zijn binnen het Verbond om over de kon-
septteksten te praten. 



HUMANISTISCH THUISFRONT DOET BEROEP 
OP LEZERS VAN DE „HUMANIST" 
Als U deze regels onder ogen krijgt is het al weer midden september. En dat is al meer 
dan 30 jaar de maand, waarin het Humanistisch Thuisfront een dringend beroep doet 
op alle leden en sympathisanten van het Humanistisch Verbond om het Thuisfront 
aan de broodnodige kontakten te helpen. 
In vroeger jaren gingen in deze maand ijverige leden van het H. V. met kollektebussen 
de straat op om zo met dubbeltjes, kwartjes, guldens en misschien een enkele 
rijksdaalder de basisbedragen bijeen te zamelen, die het Thuisfront in staat stelden 
de H.M.T.'s in Nunspeet, 't Harde, Seedorf en Has elte te bouwen en in stand te 
houden. 
De tijd van de kollektebussen is voorbij. Met geen stok krijg je nog mensen de straat 
op om voor het goede doel te bedelen. Liever grijpt men wat dieper in de eigen 
portemonnee. Ik kan dat volkomen begrijpen. Het gaat mij net zo. Maar het betekent 
wel, dat de rijke tijd, waarin het Thuisfront kon bouwen voorbij is. We kunnen alleen 
trachten in stand te houden wat we hebben. Met heel veel moeite. 
Een paar jaar geleden moest ik op deze plaats de noodklok luiden, omdat het gevaar 
dreigde, dat het eens met zoveel moeite en inspanning begonnen werk zou moeten 
worden stopgezet. Gelukkig is het ergste gevaar voorlopig bezworen. Tenminste als U 
ons blijft steunen dit werk in een voor humanisten weerbarstige sektor van de 
samenleving voort te zetten. U begrijpt de bedoeling. Steun onze najaarsaktie 1980. 
Het gironummer: 20540 t.n.v. Stichting Humanistisch Thuisfront Amsterdam. Bij 
voorbaat mijn hartelijke dank. 

S. i•. d. Belt, voorzitter Hum. Thuisfront 

Zo goed als er niet één, maar meerdere 
heteroseksuele gedragingen en normen be-
staan, zo goed geldt dit voor de wereld der 
homoseksuelen. Wat in elk geval de 
meeste homoseksuelen gemeen hebben en 
hen onderscheidt van de heteroseksuelen, 
is het seksuele bewustwordingsproces. 
Alhoewel het bij heteroseksuele jongeren 
soms stormachtig kan toegaan en met veel 
problemen; uiteindelijk past dit binnen het 
gangbare patroon. Dit in tegenstelling tot 
homoseksuelen: Niet alleen ontdekken zij 
hun eigen seksualiteit maar bovendien 
worden zij zich bewust dat zij andere ge-
voelens hebben dan in het algemeen gang-
baar zijn en die van hen verwacht worden. 
Dit heeft voor een aantal verstrekkende 
konsekwenties. Het kan leiden tot een 
diepgaand bewustwordingsproces dat veel 
verder reikt dan de seksualiteit en tot zeer 
bewuste en duidelijke keuzen leidt op bij-
voorbeeld politiek, maatschappelijk of le-
vensbeschouwelijk-godsdiénstig terrein. 
De laatste tijd zijn dan ook binnen politie-
ke, levensbeschouwelijke en godsdiensti-
ge organisaties homoseksuelen aktief ge-
worden. Zij verbonden hun seksuele ge-
aardheid en hun keuzen op andere levens-
terreinen duidelijk met elkaar en geven 
daar inhoud en vorm aan. 

Homoseksuelen in bejaardentehuizen 
Van geheel andere aard zijn de problemen 
die optreden bij ouderwordende homosek-
suelen, vooral als het vrienden- of vrien-
dinnenparen betreft. Ook zij hebben bij-
voorbeeld recht .op een levensavond die 
past bij hun stijl van leven en denken. Ook 
hen kan het overkomen dat de lichamelijke 
en/of geestelijke vermogens niet meer van 
dien aard zijn, dat volledig zelfstandig wo-
nen verantwoord is. Is wonen voor deze 
mensen in één van de vele (maar nog altijd 
te weinig) verzorgingshuizen voor bejaar-
den mogelijk? Kunnen zij daar binnen de 
algemeen geldende regels toch nog uit de 
voeten met hun homoseksualiteit, zoals de 
andere bewoners met hun heteroseksuali-
teit? Rob Tielman sprak daarover met di-
rekteuren van verzorgingshuizen, aange-
sloten bij.de Humanistische Stichting voor 
Huisvesting van Bejaarden (HSHB). Op 
zichzelf hadden zij er geen bezwaar tegen, 
maar of de bewoners er nu ook zo positief 
tegenover zouden staan, betwijfelden zij. 
In afwachting van de resultaten van onder-
zoekingen, die o.m. op initiatief van de 
Ned. Ver. voor Integratie van Homosek-
sualiteit zullen worden ondernomen, heeft 
de HV-homowerkgroeP als voorlopig 
standpunt ingenomen, dat er in HSHB-
huizen plaats dient te zijn voor homosek-
suele mannen en vrouwen, zowel alleen-
staanden• als vrienden- en vriendinnenpa-
ren en dat vooralsnog een specifiek ver-
zorgingshuis voor ouderwordende homo-
seksuele mannen en vrouwen principieel 
niet wenselijk is, afgezien van de vraag of 
het praktisch te realiseren is. 

Seksualiteit is sinds lang niet meer aan de 
orde geweest binnen het Verbond, laat 
staan homoseksualiteit. Van heel lang ge-
leden dateert een brochure van de toenma-
lige voorzitter J. P. van Praag en de uit-
spraken over seksualiteit in Humanistisch 
Perspektréf zijn ook niet om over naar huis 
te schrijven, zoals Bert Boelaars begin vo-
rig jaar in dit blad konstateerde. 
Wellicht kan het werk van de HV-homo- 

werkgroep een stoot geven naar meer aan-
dacht voor en principiële doordenking van 
seksualiteit en relatievorming ter verrij-
king, 'verdieping en verbreding van het 
humanisme. Op praktisch terrein is en 
wordt er al heel wat werk verzet. 
Reeds lang bestaat het humanistische hu-
welijksbureau, dat later is opgegaan in een 
federatie met protestanten en katholieken, 
waarin echter humanisten een levendig 
aandeel hebben. Eveneens tal van jaren 
wordt op plaatselijk nivo aan relatietrai-
ning gedaan en juist een dezer dagen werd 
de zondagochtend HV-radiozendtijd ge- 

Nadat begin dit jaar de historische grens 
van 16.000 leden was overschreden, zijn 
we midden dit jaar al aangeland op 16.632, 
waarvan 8907 vrouwen en 7725 mannen. 
Zet deze groei zich door dan kunnen we 
1980 afsluiten met 17.000 leden. 
Dat is een bemoedigend teken in een tijd 

waarin weinig vrolijks te melden valt. De 
vervolging van de „goddelozen" in de ara-
bische wereld, de anti-humanistische 
campagnes van evangelische bewegingen 
in de westerse wereld, het uitsluiten van 

. onderwijsfunkties van atheïsten in Latijns 
Amerika: het lijkt wel of de jacht op zon-
debokken weer heropend is. Juist in tijden 
waarin onredelijkheid en onverdraag-
zaamheid hoogtij vieren, is het noodzake-
lijk goed tegenspel te bieden. Het is dan 
zeker niet verstandig elkaar in de steek te 
laten, of elkaar om bijzaken in de haren te 
vliegen. 
Zo zijn er in de afgelopen maanden enkele 
opzeggingen geweest wegens vermeende 
standpunten terwijl de besluitvorming nog 
niet eens is afgerond (kernwapens) of zelfs  

vuld met een uitzending over Erotiek en 
Schaamte in Nederland. Opvallend was 
dat hoofdzakelijk vrouwen het woord de-
den en op zeer zinnige wijze over seksua-
liteit en erotiek spraken. De mannen in de 
uitzending beperkten zich tot het geven 
van aanvullende informatie van weten-
schappelijke aard. Misschien zien we dus 
te zijner tijd naast de HV-Homowerkgroep 
een HV-vrouwenwerkgroep en ook nog 
eens een HV-mannenwerkgroep om te 
praten over een humanistische visie op 
man-zijn in de huidige samenleving. 

M. W. Verduijn 

begonnen (zionisme). Er zullen misschien 
redenen zijn om het lidmaatschap van het 
HV op te zeggen, maar er is nog altijd ten 
minste één dwingende reden waarom ik dat 
niet moet doen: wie nu de humanistische 
beweging in de steek laat, vergooit een be-
langrijke kans op een menswaardiger we-
reld. 
Daarom ben ik blij met de ledengroei: niet 
omdat we grootwillen zijn om het groot 
zijn, maar omdat we een sterke humanisti-
sche beweging nodig hebben om te streven 
naar menswaardig overleven, om ook de 
jongste generatie perspektieven te bieden 
op een zinvol bestaan. De groei van ons 
humanistisch vormingsonderwijs, onze 
geestelijke verzorging, onze studenten- en 
jongerenaktiviteiten en onze publiciteit is 
juist daarom zo verheugend omdat het 
geen doelen op zichzelf zijn maar bijdragen 
aan een maatschappij waarin de hoop het 
wint van het doemdenken. 
In het najaar zal weer een ledenwerfaktie 
gehouden worden. Maar meer dan het or-
ganiseren van die ledenwerving hebben we 
de steun van ieder lid nodig: met name uw 
eigen omgeving vormt een belangrijke 
doelgroep bij het verbreden van de huma-
nistische beweging, al was het maar door te 
laten blijken dat U er bent en dat U niet 
meehuilt met de wolven in het doembos. 

Rob Tielman 

Op naar de 17.000 leden 
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Het Burgemeester van Randwijckhuis, een humanistisch bejaardentehuis, dat plaats biedt aan 
160 bewoners en een ziekenafdeling heeft met 13 bedden, zoekt een 

hoofd verzorging en ziekenafdeling (vrij 
Zij: 
• geeft leiding aan alle personeelsleden in haar 

afdeling; 
• draagt zorg voor een passende verzorging en 

verpleging van alle bewoners; 
• onderhoudt kontakten met de medisch advi-

seur, huisartsen, specialisten, instellingen 
waarin bewoners tijdelijk of permanent wor-
den verzorgd en/of verpleegd e.d.; 

• levert een bijdrage aan het opnemings- en 
verplaatsingsbeleid; 

• participeert in de beleidsvorming op korte 
en lange termijn; 

• doet één keer per vier weken weekenddienst. 

Voor deze staffunktionaresse achten wij het 
beslist nodig dat zij: 
• het diploma ziekenverpleging A en B of A 

bezit; 
• beschikt over leidinggevende ervaring en 

goede kontaktuele eigenschappen. 

• een positieve instelling heeft ten opzichte 
van de humanistische levensbeschouwing, 
waarmee zij bij voorkeur ook bekend is; 

• bij voorkeur de kaderopleiding gezondheids-
zorg heeft gevolgd; 

• belangstelling en gevoel heeft voor de oudere 
mens; 

• kan werken in teamverband aan een prettig 
leef- en werkklimaat. 

Nadere informatie wordt gaarne verstrekt door 
de direkteur, dhr. H. Hooijer, telefoon 
(033) 3 03 59. 

Salariëring en rechtspositie zijn volgens de CAO 
voor personeel in bejaardentehuizen. 

Sollicitaties, binnen 14 dagen, te richten aan de 
direkteur van het 
Burgemeester van Randwijckhuis, 
Diamantweg 22, 3817 GL AMERSFOORT. 

Wij denken aan een vrouw die: 
o tussen de 35 en 45 jaar is; 

MSEMEESTER VAN RANDWIJCKHUIS AMERSFOORT 	1311 

D.I.C.-map humanisme 

Onder jonge humanisten is behoefte geble-
ken aan leesbare dokumentatie over hu-
manistische onderwerpen. Een dunne 
proefmap met twintig artikelen over hu-
manisme, het H.V., over maatschappelij-
ke en persoonlijke onderwerpen gezien 
vanuit een humanistische visie werd en-
thousiast ontvangen. 
Een groepje vrijwilligers probeert nu in 
overleg met de Documentatie- en Infor-
matie Centrale (D.I.C.) van de Horstink 
een map samen te stellen voor leerlingen 
en leerkrachten van middelbaar en hoger 
onderwijs. die ook voor anderen interes-
sant zal kunnen zijn. Voor buitenstaanders 
moet hiermee duidelijk worden wat huma-
nisme is, waarmee humanisten bezig zijn, 
en waarin humanisten zich onderscheiden 
van anderen. 
Zo'n map zal ongeveer drie jaar aktueel 
blijven. Voor het leesbaarheidsnivo, de 
soort en de lengte van de artikelen wordt 
gedacht aan weekbladnivo. 
We zoeken naar vlotte artikelen, naar er-
varingen of inzichten van humanisten, 
naar interviews, naar boekuittreksels of 
-besprekingen e.d. waarin expliciet een 
humanistische visie wordt uiteengezet. 

Tot nu toe is er nog te weinig materiaal. 
Wilt II helpen? 
Artikelen en/of suggesties graag naar 
Frank de Mink, Bernulfusstraat 3, 3817 
BK, Amersfoort; tel: 033-620960 of 
010-635031 (werk). 

Humanistisch Verbond 
Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond roept sollicitanten op in een tweetal 
vakatures voor de funktie van 

RAADSMAN/—VROUW 

bij de Dienst Humanistische Geestelijke Verzorging in de Krijgsmacht. 
Deze funktionaris wordt op voordracht van het Hum. Verbond benoemd door de 
Minister van Defensie. 
Genoemde dienst telt momenteel 19 raadslieden, waarvan er 17 werken in 15 rayons 
verspreid over Nederland en West-Duitsland. 

Taak: als geestelijk verzorger beschikbaar zijn voor de mens in zijn situatie. 
Belangrijke facetten van het werk: 
a. individuele begeleiding in het persoonlijke vlak 
b. vormingswerk met groepen (in het kader van de zgn. wi-uren) 
c. voorwaardenscheppend werk in het strukturele vlak (veelal voortvloeiend uit a en b 
en o.m. plaats vindend in multidisciplinaire overlegorganen). 

Vereisten: 
humanistische levensovertuiging 

— leeftijd van plm. 30 tot 40 jaar (deze laatste grens is een eis van Defensie i.v.m. 
pensionering bij 55 jaar) 

— een gerijpte persoonlijkheid voor dit veeleisende werk. Daarbij gaat de voorkeur uit 
naar mensen met academisch of daarmee vergelijkbaar niveau en een aantoonbare 
beroepservaring in vormingswerk en/of de omgang met mensen in knelsituaties. 

— bezit van/of bereidheid tot studie voor het diploma geestelijk verzorger van het 
Humanistisch Opleidingsinstituut te Culemborg. 

Aanstelling geschiedt bij indiensttreding. 

Salariëring: afhankelijk van leeftijd en aantal dienstjaren tussen f 3616,—en f 4891,—
(met een uitloop tot f 7286,—. 

Indiensttreding per 1 februari 1981. 

Nadere informaties (schriftelijk) zijn te verkrijgen bij het Bureau Hoofdraadsman op 
onderstaand adres. 

Sollicitaties—graag voorzien van motivering en curriculum vitae— binnen 14 dagen te 
zenden aan de Hoofdraadsman, dr. J. F. Sinke, Hoofdstraat 84, 3972 LB Driebergen-Rij-
senburg. 
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Prof. J. in 't Veld 

In het vorige nummer van de „Hu-
manist" konkludeerde J. in 't Veld 
dat het normbesef een belangrijke 
voorwaarde is voor het ontstaan en 
instandhouden van een menswaardi-
ge samenleving. In deze aflevering 
van zijn overpeinzingen werkt hij het 
begrip normbesef verder uit via de 
beginselen van gerechtigheid, rede-
lijkheid en zedelijkheid. Vervolgens 
leidt hij hieruit drie algemene ken-
merken af: objektiviteit, evenwich-
tigheid en zorgvuldigheid, nonnen 
die een toetssteen kunnen vormen 
waaraan kan worden afgemeten of 
handelingen positief dan wel negatief 
moeten worden beoordeeld. 

Over, 97Dozingen van een vergrijsd humanist IV 

De vraag kan rijzen, of met normbesef niet 
hetzelde bedoeld wordt als met de stem van 
het geweten. De beide begrippen dekken el-
kaar voor een goed deel, maar toch zie ik wel 
verschil. De stem van het geweten spreekt 
ook als men er zich niet bewust rekenschap 
van geeft, waarom men verkeerd handelt. 
Het geweten doet zich horen vanuit het on-
derbewuste, waarin als het ware de erfenis 
van vele eeuwen verankerd ligt. Voor gelo-
vigen doet in het geweten Gods stem zich 
horen. Niet-gelovigen, die bewust willen le-
ven naar normen, die zij als juist erkennen, 
zoeken voor deze normen een grondslag, die 
algemeen aanvaardbaar is. Humanisten 
menen deze te vinden in de beginselen van 
gerechtigheid, redelijkheid en zedelijkheid. 
Deze begrippen zijn echter nogal vaag, zo-
dat een nadere analyse dringend nodig is. 

Gerechtigheid 
Wat de gerechtigheid betreft, hielden de 
oude Romeinen ons voor, dat het daarbij 
gaat om het suum cuique trubuere (ieder 
het zijne toebedelen). Veel verder brengt 
ons dit echter niet, want de vraag is: hoe 
bepalen wij, wat ieder toekomt? Prof. 
Kranenburg kwam aan de hand van een 
breed opgezet geschiedkundig onderzoek 
tot de konklusie, dat men telkens weer 
stuit op het evenredigheidsbeginsel. Ge-
streefd moet worden naar een eerlijk en 
objektief afwegen van alle in geding ko-
mende belangen om aldus tot een zo juist 
mogelijk evenwicht te komen. 
Prof. Langemeijer, sprekende over de gul-
den regel der gerechtigheid,'merkt op, dat 
het dikwijls moeilijk is een belang precies 
te wegen. Als twee partijen tegenover el-
kaar staan, is ieder geneigd aan zijn belang 
een groter gewicht toe te kennen dan aan 
dat van de tegenpartij. Het is dan aan de 
rechter om vanuit een onpartijdig stand-
punt aan elk belang naar objektieve maat-
staf het juiste gewicht toe te kennen. 
Hetzelfde geldt voor regering en wetgever. 
Ook hier een voortdurend afwegen. Zo 
b.v. het belang van de enkeling om zich in 
vrijheid te kunnen ontplooien tegen het 
belang van de gemeenschap, dat zekere 
beperkingen nodig maakt; groepsbelang 
tegen algemeen belang; nationaal belang 
tegen belangen van de landen-groepen, 
waarvan men deel uitmaakt; defensiebe-
lang tegen tal van andere belangen; ver-
keers- en landbouwbelang tegen milieube-
heer; rekreatiebelang tegen het belang van 
natuurbescherming; een belang op korte 
termijn tegen een groter belang op lange 
termijn (sprekende voorbeelden van dit 
laatste de haringvisserij en de jacht op wal-
vissen). 
Het is duidelijk, dat het oordeel over der-
gelijke vraagstukken in hoge mate wordt 
bepaald door politieke overtuigingen en 
levensopvattingen, terwijl ook stoffelijke 
belangen op de achtergrond mee spelen. 
Het valt dan ook niet te ontgaan, dat daar-
bij diepgaande meningsverschillen aan de 
dag kunnen treden. Maar om te voldoen 
aan de eis der gerechtigheid moet gestreefd 
worden naar een eerlijk afwegen van alle 
betrokken belangen en opvattingen. Ook 
een minderheidsbelang mag niet geheel 
veronachtzaamd worden, al betekent dit  

natuurlijk niet, dat daaraan een doorslag-
gevend gewicht moet worden gehecht. 
Vooral geestelijke waarden, die anderen 
heilig zijn, dienen zoveel mogelijk te wor-
den ontzien. 
Van recht is dus geen sprake, als Hitler 
dekreteert: „Recht ist was dem deutschen 
Volke nutzt". Of wanneer een diktatuur de 
mensenrechten met voeten treedt. Ook het 
opkomen voor de mensenrechten heeft 
echter zijn grenzen. In bepaalde omstan-
digheden kan het nodig zijn de hierbij in het 
spel zijnde belangen af te wegen tegen een 
dan overheersend belang, het voorkomen 
van een alles vernietigende wereldoorlog. 
Het merkwaardige is nu, dat een bezinning 
op de normen van redelijkheid en zedelijk-
heid tot vrijwel gelijke uitkomsten leidt. 

Redelijkheid 
Het begrip redelijkheid (niet te verwarren 
met verstandelijkheid) heeft verschillende 
aspekten, waarvan de volgende voor ons 
van belang zijn. 
Ons handelen moet berusten op motieven, 
die logisch houdbaar zijn en dus b.v. geen 
onderlinge tegenstrijdigheid vertonen. 
Redelijkheid verdraagt geen partijdigheid, 
vooringenomenheid en vooroordeel. Be-
langrijker nog lijkt mij, dat redelijkheid ge-
kenmerkt wordt door een gevoel voor maat 
en juiste verhoudingen. De redelijk den-
kende mens zal extreme opvattingen daar-
om van de hand wijzen. Gevoel voor juiste 
verhoudingen vraagt van ons een nauwge-
zet afwegen van alle aan de orde komende 
belangen en opvattingen. 

Zedelijkheid 
Met de zedelijkheid, waarvan de normen, 
wel te onderscheiden van fatsoensnormen, 
ons oordeel over goed en kwaad bepalen, 
is het al niet anders gesteld. Prof. Heijmans 
stelde daarnaar een onderzoek in en vond 
als vrijwel universele opvatting de beken-
de regel: wat gij niet wilt, dat u geschiedt, 
doe dat ook een ander niet. Ten bewijze, 
dat ook het normbesef aan evolutie onder-
hevig is (men vergelijke slechts het Nieuwe 
met het Oude Testament) moge er op ge-
wezen worden, dat later deze regel een nog 
wat wijdere strekking kreeg door hem in 
positieve zin om te buigen, aldus: zoals gij 
door een ander behandeld wilt worden, 
behandel hem desgelijks. Heijmans bouw-
de daarop zijn objektiviteitstheorie. In het 
kort komt deze hierop neer. Bij het bepalen 
van zijn houding moet men als het ware 
buiten zichzelf treden, opdat men als een 
onpartijdig scheidsrechter tot een beslis-
sing kan komen. Het eigen belang mag dus 
wel in de afweging mee tellen, maar er mag 
geen overdreven gewicht aan worden toe-
gekend. 

Drie algemene kenmerken 
Uit dit samenstel van normen, alle gericht 
op een soepel funktioneren van een mens-
waardige samenleving, zijn de volgende 
algemene kenmerken af te leiden. 
I. Objektiviteit. Voldoen aan deze eis 
houdt in : oprechtheid; onpartijdigheid; 
zich vrij houden van vooringenomenheid 
en vooroordelen. 
2. Evenwichtigheid. Dit betekent het zich 
hoeden voor uitersten, aandacht schenken 
aan alle aspekten van het aan de orde zijn-
de geval om deze zo eerlijk mogelijk tegen 
elkaar af te wegen; in verband daarmede 
ook de bereidheid tot luisteren. 
3. Zorgvuldigheid. Zich nauwgezet re-
kenschap geven van zijn gedragingen, de 
daaraan ten grondslag liggende motieven 
en mogelijke gevolgen van zijn handelen. 
Natuurlijk zal niet ieder zich bij elke te 
nemen beslissing erin verdiepen, of daarbij 
de hierboven aangegeven normen wel in 
acht zijn genomen. Veelal handelt men on-
bewust. Dikwijls ook zullen driften en 
emoties het zuivere oordeel vertroebelen 
en tot afkeurenswaardig handelen en zelfs 
tot misdrijven leiden. Maar ook het omge-
keerde is mogelijk. Hevige emoties kunnen 
de mens boven zichzelf doen uitstijgen en 
hem brengen tot daden van bewonderens-
waardige zelfopoffering. Het hiervóór uit-
eengezette normen-komplex vormt echter 
een toetssteen, waaraan kan worden afge-
meten, of bepaalde beslissingen, handelin-
gen of gedragingen als positief dan wel als 
negatief moeten worden gewaardeerd. 

Het vorenstaande geeft slechts een globale 
schets. Wie zich wat meer in het probleem 
wil verdiepen, leze het derde hoofdstuk van 
mijn boekje „Beginselen van behoorlijk be-
stuur" (2de druk). En wie nog dieper wil 
graven, kan terecht-bij Langemeijer „Inlei-
ding tot de studie van de wijsbegeerte des 
rechts" en van recente datum „Bij nader 
inzien". Alle drie genoemde boeken zijn 
uitgaven van Tjeenk Willink, Zwolle. 

J. in 't Veld 
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Terugblik op beroering rond tv-uitzendingen 

HUMANISME EN ZIONISME VilikUálïkr M 
„Dit was de laatste van drie programma's die het Humanistisch Verbond uitzond over 
de positie van Palestijnen in ISraël en de bezette gebieden. 
Reakties op deze programma's hebben ertoe geleid dat binnen het Humanistisch 
Verbond in de komende maanden de verhouding humanisme — zionisme ter diskussie 
wordt gesteld. Wij staan open voor bijdragen aan deze diskussie via postbus 114, 3500 
AC Utrecht." 

Deze tekst zagen kijkers naar onze televi-
sie-rubriek Vijf minuten bedenktijd, op 
zondagavond 24 augustus j.l. De achter-
grond van dit initiatief laat zich in enkele 
woorden schetsen: intimidatie-pogingen, 
morele pressie en onzekerheid, zowel bin-
nen als buiten het verbond, om het laatste 
programma in de voorgenomen reeks van 
drie dan maar niet uit te zenden en bovenal 
de soms heftige, meestal emotioneel ge-
kleurde reakties welke op alle uitzendin-
gen over dit onderwerp (27/4, 6/7 en 24/8) 
volgden. In zo'n van gevoeligheden zinde-
ronde atmosfeer kan alleen maar de rede 
verheldering brengen. De daarvoor aan-
gewezen weg is het gesprek, de diskussie. 
In de komende tijd wil het hoofdbestuur 
proberen tot een standpuntbepaling te ko-
men over onze visie op zionisme. Tevoren 
kunnen artikelen in Humanist, gespreks-
avonden in de gemeenschappen, of recht-
streekse adviezen aan het hoofdbestuur de 
meningsvorming dienen. 

Achtergronden 
Hoe nuttig zo'n brede diskussie is, kan 
blijken als we nog eens rustig overzien wat 
er feitelijk gebeurde. Najaar 1979 bezocht 

onze rtv-redakteur Piet Brinkman samen 
met fotograaf Oscar van Alphen Libanon, 
Israël en de door Israël bezette gebieden. 
Brinkman was al eerder voor het H.V. in 
de Libanon voor reportages over het Ne-
derlandse VN-contingent en het werk van 
de humanistische geestelijke verzorging 
daar. Gezien zijn kennis van zaken, de 
daar opgedane ervaring en kontakten werd 
hem gevraagd te onderzoeken of er binnen 
onze programma's bruggen te bouwen wa-
ren tussen — zoals het genoemd werd — de 
elkaar naderende voorhoedes in zowel 
Palestijnse als Israëlische kring. Daarnaast 
zou hij verslag doen van de achterstelling 
van buitenkerkelijken en humanisten in Is-
raël (waar kerk en staat niet-  gescheiden 
zijn). Van Alphen kreeg een z.g. vrije op-
dracht, welke hij in overleg met Brinkman 
moest invullen, uiteraard binnen de doel-
stelling van ons programmabeleid. 

Piet Brinkman kwam op zijn reportagereis 
tot de slotsom dat het zionisme gezien 
moet worden als een onoverkomelijke be-
lemmering voor vrede daar. Hiervan deed 
hij uitgebreid verslag in drie radio-pro-
gramma's (25/11, 2/12 en 9/12 '79), waarin  

In bijgaand artikel geeft Casper Vo-
gel, hoofd Radio & Televisie, een na-
beschouwing over de opwinding die 
deze zomer ontstond door enkele af-
leveringen van de televisie-rubriek 
Vijf Minuten Bedenktijd. Deze pro-
gramma's pasten in de opzet die deze 
rubriek ontwikkelde in de twee jaar 
van zijn bestaan. Al eerder dit jaar 
werd besloten deze redaktionele for-
mule op enkele punten bij te stellen. 
Monique Wolf, de redaktrice die spe-
ciaal is belast met deze rubriek, 
schrijft hierover in het volgende 
nummer van de „Humanist". 
Vijf Minuten Bedenktijd wordt vanaf 
5 oktober uitgezonden van 20.40 tot 
20.45 uur, als vanouds op zondag-
avond via Nederland 2. 

verschillende woordvoerders, ook van 
zionistische zijde, uitgebreid aan het 
woord kwamen. In een vierde radio-uit-
zending (23/12 '79) werden Brinkmans 
konklusies nog eens ter diskussie gesteld, 
dit keer in aanwezigheid van o.m. verte-
genwoordigers van de Ned. Zionistenbond 
en het Centrum voor Informatie en Doku-
mentatie Israël. (Van deze vier program-
ma's is de tekst nog steeds verkrijgbaar bij 
de RTV-dienst.) 
Oscar van Alphen leverde foto-materiaal 
en gesproken kommentaar voor vier pro-
gramma's in de rubriek Vijf minuten be- 

Gastarbeiders uit de bezette gebieden moeten gaan werken in Israël, vaak doordat hun grond werd gekonfiskeerd. Eén van de 
foto's van Oscar van Alphen die het HV toonde in de serie over de positie van Palestijnen in Israël en de bezette gebieden. 
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VERBOND OP RTV 

radio 
zondag 14 september, 
9.30-10.00 uur, Hilversum 2 
„WIE ZIJN KINDEREN LIEF-
HEEFT KASTIJDT ZE" 
Over het straffen van kinderen. 
Samenstelling: Riëtte Kuin, Ruud 
Jans 
Met medewerking van Guus Kuij-
er. 

zondag 21 september: 
„WIE ZIJN KINDEREN LIEF- 
HEEFT KASTIJDT ZE" deel 2 

zondag 21 september, 9.30-10.00 
uur, Hilversum 2 
„ ...ALS EEN VLOEK IN MIJN 
OOR!" 
Vloeken mag niet. Waarom niet? 
Van wie niet? Godverdomme! 
Waarom doet je oor bij dat woord 
pijn en krimpt je hart ineen, ook al 
geloof je niet in Hem? 
Waarom zijn krachttermen zo 
verleidelijk en vooral: waar komt 
die kracht vandaan? 

televisie 
vrijdag 19 september, 
23.00-23.30 uur, Nederland 1 
DOOD NORMAAL 
Dat humanisten anders denken 
over de dood is verbonden aan 
hun anders denken over het le-
ven. Zij gaan niet uit van een hier-
namaals, maar van een hiernu-
maals. 
De problemen die mensen heb-
ben met de dood en doodgaan 
kunnen door het humanisme niet 
worden opgelost. Het humanisme 
legt de betekenis van het dood-
gaan in het leven zelf. Juist uit die 
sterfelijkheid kun je inspiratie 
voor het leven halen. 

Een antwoord op die vraag levert mis-
schien een standpuntbepaling in het Hu-
manistisch Verbond over de verhouding 
humanisme — zionisme. Dat het daarvoor 
niet te vroeg is bewijst wel het feit dat de 
laatste artikelen die ik in dit blad rondom 
het bestaan Israël vond dateren uit 1969, 
toen Humanist nog Mens en Wereld heet-
te. Misschien geeft de diskussie ook een 
antwoord . op de retorische vraag die de 
toenmalige hoofdredakteur, dr. H. Bon-
ger, in 1967 stelde, namelijk: „of wij als 
Nederlanders emotioneel wel in staat zijn 
gebleken de zaken ginds met die afgetrok-
kenheid te beschouwen, die wij ten aanzien 
van allerlei andere kwesties wel vaak in 
acht nemen." 
Eén artikel volgde, twee jaar later. Daarna 
bleef het over dit onderwerp in onze kring 
ruim tien jaar stil. 	Casper Vogel 

CER BEDENKTIJD 
en vrijwel geen begrip zichtbaar; al is het 
teleurstellend dat sommige opzeggers niet 
meteen de moeite namen zich hiervan uit-
drukkelijk te distanciëren. „Wat heeft het 
HV hiermee te maken"? „Waar bemoeien 
we ons mee"? Wel, met geen andere zaak 
dan waar humanisten zich altijd mee heb-
ben bemoeid, waarvoor ze altijd en overal 
zijn opgekomen: fundamentele mensen-
rechten. En niet eenzijdig of selektief, zo-
als ons ook werd verweten. Wie zelf niet 
selektief op ons let kan weten dat het HV er 
veelvuldig blijk van geeft dat menselijke 
verbondenheid niet bij onze landsgrenzen 
ophoudt, noch bij de onze, noch bij die van 
enig ander land. In de rtv-programma's is 
daarbij geen sprake van voorkeur of afkeer 
van enig land; al houden we ons op prakti-
sche gronden natuurlijk vooral bezig met 
onze direkte omgeving. 
„De ingewikkelde problematiek van het 
Midden-Oosten is niet geschikt om even in 
Vijf minuten behandeld te worden." Wie 
zou het durven ontkennen. Maar dit is dan 
ook een schijnargument dat de werkelijk-
heid in de coulissen dreigt te drukken. Het 
Humanistisch Verbond pretendeert niet 
deze ingewikkelde problematiek in zijn ge-
heel te behandelen. Wij vroegen slechts 
bedenktijd voor reële, gedokumenteerde 
en geverifieerde facetten van de werkelijk-
heid die ons verontrusten. Het lot van Pa-
lestijnen is helaas niet het enige dat kriti-
sche humanisten vandaag zorgen baart. 
Maar we hebben geen hoor en wederhoor 
toegepast, is een ander verwijt. Het moet 
op twee manieren tegengesproken wor-
den. Ten eerste is het wel gebeurd; bij de 
voorbereiding zijn uiteenlopende bronnen 
geraadpleegd. Maar dan toch niet in de 
uitzending! Nee, evenmin als dat gebeurt 
in tal van andere programma's, waar nie-
mand er aanstoot aan neemt. Mogelijk om-
dat de dan aangereikte feiten en argumen-
ten in betere aarde vallen? 

Polarisatie 
Met deze vraag raken we wellicht het hart 
van de beroering. De meeste reakties be-
vatten geen gegevens die de verstrekte in-
formatie overtuigend weerleggen. Het zijn 
veelal meningen, verwachtingen, getuige-
nissen; gedreven door emoties, die, hoe-
veel begrip daarvoor ook moet bestaan, 
door hun heftigheid toch nog niet verande-
ren in redelijke argumenten. 
Is er dan geen kritiek mogelijk op de rty-
uitzendingen en stelt de redaktie zich on-
kwetsbaar op door zich af te sluiten voor 
ingebrachte bedenkingen? Gelukkig weten 
velen wel beter; vooral zij die betrokken 
waren bij alle interne diskussies over de 
totstandkoming van deze programma's. 
Maar zorgvuldige afweging, keer op keer, 
heeft geen zuiver motief opgeleverd om 
anders te handelen dan we gedaan hebben. 
Misschien steekt er iets in de klacht dat wij 
polarisering in de hand werkten door 
slechts aandacht te schenken aan één as-
pekt. Maar dan luidt toch de wedervraag of 
zulk een polarisatie niet verduidelijkend 
werkt en of die polarisatie niet onvermij-
delijk is zodra openlijk wordt gezocht naar 
verheldering, zonder voor taboes te wij-
ken. 

denktijd over de schending van mensen-
rechten in Libanon, in Israel en in de be-
zette gebieden. Het eerste programma 
(uitz. 6/1 '80)-liet kindertekeningen zien uit 
het door Syrië gebombardeerde Palestijnse 
vluchtelingenkamp El a Zar. Déze toonden 
hoezeer het bewustzijn van kinderen be-
heerst werd door het vernietigende geweld 
waarin ze leven, maar ook hoe na enige tijd 
de vitale krachten (kleuren) toch weer 
doorbreken in hun destruktieve wereld-
beeld (zwart/grijs). In de daarop volgende 
drie reportages werd gedokumenteerd 
aangegeven hoe Palestijnse bewoners van 
de bezette gebieden als dagloner dagelijks 
naar Israël heen en weer reizen omdat er 
geen werk meer is in hun eigen omgeving 
en hoe binnen de politieke bewustwording 
ook vrouwen zich van hun rol bewust wor-
den (Aflevering: „Werk"). „Neem nou 
Nazareth" toonde aan hoe in een Israëli-
sche stad via planologie en woningbouw 
Palestijnen in hun burgerrechten achterge-
steld worden en de derde aflevering, 
„Water", liet zien hoe op de bezette west-
oever water wordt onttrokken aan de be-
staande bronnen die daardoor droogval-
len. 

Reakties 
• Vermeldenswaard is nog dat, terwijl ver-
wante thema's doorgaans dicht op elkaar 
worden uitgezonden, in dit geval al vroeg 
in het jaar bewust werd gekozen voor ver-
spreiding over een langere periode. Zonder 
onze kritische taak te hoeven verwaarlo-
zen wilden wij zo op redelijke manier reke-
ning houden met de in Nederland genoeg-
zaam bekende gevoeligheid rondom alles 
wat met Israël te maken heeft. 
In hun reakties (vooral op de laatste drie 
tv-programma's) wilden tientallen brief-
schrijvers (onder wie ook HV-leden) ons 
echter anders leren. Beschuldigingen als 
„anti-semitisme", ,,jodenhaat", „ten-
dentieus", „leugenachtig", „schandalig" 
waren niet van de lucht. Een paar-mensen 
zegden hun lidmaatschap op; buitenstaan-
ders achtten onze „integere organisatie nu 
van olie doordrenkt", voelden zich als 
, jood en zionist gekrenkt" of meenden dat 
wij ons alleen maar bezig moeten houden 
met het behartigen van de belangen van 
buitenkerkelijken". Positieve geluiden 
waren er — zij het veel minder — gelukkig 
ook; variërend van morele aanmoedigin-
gen tot geldelijke steun en (nieuw) lidmaat-
schap. De één achtte het aanpakken van 
heilige huisjes bij uitstek een roeping van 
humanisten, een ander noemde „de for-
mulering wat hard misschien, maar zowel 
feitelijk als inhoudelijk korrekt". „Jullie 
gaven het goede antwoord" reageerde 
weer een ander na de nachtelijke brand-
stichting door (nog steeds) onbekenden in 
het Erasmushuis (zie Humanist 1 augustus 
j.l.); ,jullie 5 minuten zijn verschrikkelijk 
nodig. Het is 5 voor 12. Nog 5 minuten 
bedenktijd." 

Motieven 
Wat zijn nu terugkerende motieven in de 
negatieve reakties en wat kunnen wij ervan 
opsteken? Over de brandstichting kunnen 
we kort zijn; daarvoor is geen sympathie 
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* 	Het Humanistisen Verbond 

zoekt een 

FUNKTIONARIS SCHOLING EN VORMING 

Taak: 
Organiseren van en tevens een persoonlijke bijdrage leveren aan de scholing en 
training van het vrijwillige kader van het Humanistisch Verbond — zowel gericht op 
praktische werkmethoden, als op de inhoud van het werk. 

Vereisten: 
— humanistische levensovertuiging 
— opleiding op middelbaar of hoger beroepsniveau 
— praktische ervaring met scholingswerk voor vrijwilligers, bekend met de werkme-

thoden voor dit werk 
— leeftijd ± 35 jaar 
— woonplaats in of nabij de provincie Utrecht/'t Gooi 
— rijbewijs 

De'uitoefening van deze funktie vraagt veel reiswerk door het gehele land, met name in 
de avonduren en op zaterdag. 
Salaris ± f 3:300,— bruto per maand. 

Inlichtingen over de inhoud van de funktie verkrijgbaar bij J. de Leede, hoofd vereni-
gingszaken, telefoon (030) - 31 81 45 of (02155) - 12 8 43. 

Uitvoerige sollicitatiebrieven te richten aan de direkteur van het Humanistisch Ver-
bond, Postbus 114, 3500 AC UTRECHT, binnen veertien dagen na verschijnen van dit 
blad. 

DE JONG ZWIJGT OVER 
HUMANISME 
..Staatssekretaris De Jong (Onderwijs) 
gaat niet in op de vraag van het socialisti-
sche Kamerlid Van Kemenade of men op 
het ministerie van Onderwijs en Weten-
schappen van mening is dat het humanisme 
niet als een levensbeschouwing moet wor-
den beschouwd." 
Tegenover het dagblad Trouw verklaarde 
De Jong onlangs dat hij het begrip „identi-
teit" niet wil inperken tot godsdienstige 
richtingen. (NRC, 23-7-80). De Jong heeft 
nu advies ingewonnen bij de Onderwijs-
raad, en heeft het Humanistisch Verbond 
nog steeds niet geantwoord op vragen van 
het hoofdbestuur over diskriminerende 
uitlatingen van een topambtenaar over het 
humanisme. 

KLAMER: CHRISTENEN. EN 
HUMANISTEN GELIJKWAARDIG 

. Nog altijd wordt regelmatig de vraag ge-
steld wat nou eigenlijk het verschil is tus-
sen humanisme en christelijk geloof. Want 
is dat laatste eigenlijk ook niet een bepaal-
de vorm van humanisme? De bekende ra-
diodominee Alje Klamer zei er op 14 au-
gustus voor de NCRV dit van: „Huma-
nisten gaan er van uit wat mensen zelf vin-
den: geloven betekent er van uitgaan wat 
God je te vertellen heeft." Verder vond 
Klamer het onzin om van „christelijke" 
naastenliefde te spreken, alsof dat een 
soort betere naastenliefde zou zijn. Voor 
Klamer zijn humanisten en gelovige 
christenen volstrekt gelijkwaardig. Waar-. 
mee Klamer wel één van de meest huma-
nistische dominees genoemd mag worden, 
maar dan van ons uit bekeken! (B. B.) 

0, KOM ER EENS KIJKEN 
Wordt er nog gezongen en muziek gemaakt 
binnen het HV? Wij dachten van niet. Tot-
dat onlangs de gemeenschap Dordrecht bij 
de redaktie aan de bel trok en ons vertelde 
dat het bestuurslid-troubadour Rijk Kroe-
se een aantal liedjes heeft geschreven voor 
een speciale muzikale bijeenkomst die dan 
ook zeer gezellig werd. 
Eén van deze liedjes willen wij de lezers 
van de .,Humanist" niet onthouden. Het 
moet worden gezongen op .de melodie van 
„O kom er eens kijken" en het gaat zo: 

0, kom er eens kijken 
wat de post ons heeft gebracht: 
pronkstuk uit de Domstad 
dat ons tegenlacht! 
Ja, ja, het is de Humanist, 
ik heb hem al zo lang gemist. 
We knokken wie hem éérst lezen mag 
want die heeft een goeie dag! 
Wij zijn met ons tienen. 
Ma heeft hem uit m'n vingers gegrist ... 
Nu sta ik te grienen 
om de Humanist! 

ALARMPAS: GELOOF WORDT 
LEVENSOVERTUIGING 
Al jaren wordt door International Alarm 
Methods Holland B.V. te Santpoort de zo-
genaamde alarmpas uitgegeven, een on-
derdeel van het eveneens door I.A.M. ge-
distribueerde SOS-systeem. Op die alarm- 

pas kunnen gegevens ingevuld worden die 
betrekking hebben op de drager/draagster, 
en die bij een eventueel ongeval van belang 
kunnen zijn: wie gewaarschuwd moeten 
worden, bloedgroep, noodzakelijke medi-
cijnen. enz. 
Wat niet ingevuld kan worden is de levens-
overtuiging: dat is een voorrecht dat be-
perkt blijft tot degenen die een „geloof"' 
hebben! I.A.M. antwoordde desgevraagd 
de humanistische levensovertuiging te zijn 
toegedaan, en dus geen enkel beletsel te 
zien om in een nieuwe.  druk „geloof" te 
vervangen door „levensovertuiging". Het 
is alleen nog wachten tot de voorraadvan 
maar liefst 320.000 stuks op is ... (F. B.) 

ZO DE WIND WAAIT, WAAIT 
DE ROK 
Volgens Het Parool - (23/8) -heeft PauS Jo-
hannes Paulus II tussen de.regels door aan 
de stakende Poolse arbeiders laten weten 
dat zij (een of andere Heilige Maagd) „dit  

land zou kunnen helpen in harde strijd voor 
het 	dagelijks brood; voor sociale  • 
rechtvaardigheid en om zijn onvervreemd: 
bare recht op een eigen leven en ontwikke-
ling te garanderen." (kurs. MV) 
Wordt dit ook gezegd t.a.v. abortus, ceW 
bataire priesters, de positie van de vrouw, 
de knechting van het onderwijs e.d. Zo dé 
wind waait, waait de rok van het Vatikaan-
se staatshoofd, zullen we maar denken. 
(MV) 

• •5 

DI6 STAAT SUBSIDIERING 
BOND TEGEN VLOEKEN TOE 
Blijkens het „Welzijnsweekblad" van 1 
augustus heeft de D'66-fraktie in de Staten 
van Friesland ervoor gezorgd dat met 27 
tegen 25 stemmen de Bond tegen het Vjoe- - 
ken („de demokratie is alleen veilig als ze 
gebaseerd is op eerbied voor Gods openba-
ring") alsnog subsidie kreeg. PvdA en 
VVD in Friesland stemden tegen, maar 
hebben zonder D'66 geen meerderheid. In 
de afgelopen maanden hebben veel niet- . 
konfessionele gemeenteraads- en statenle-
den voor subsidiëring van deze bond ge-
stemd: een levend bewijs dat de Verbonds-
raad terecht verontrust is over de geringe-
aktiviteit van- HV-gewesten en -gemeen-
schappen oplet gebied van de plaatselijke 
politiek. De eerstvolgende Verbonds-
raadsvergadering zal zich bezinnen op 
maatregelen om hierin verandering aan te 
brengen. 

VAKATURES 
De Landelijke Rutgersstichting zoekt een 
nieuwe direkteur/koOrdinator (m/v) met 
hoge opleiding en ervaring in leidinggeven 
in welzijnswerk of gezondheidszorg. In-
lichtingen: 070-631750. 
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