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Milieu-kriminaliteit: bedrijven die gifafval dumpen en overheden die hiervoor „wapenvergunningen" verlenen. 
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IN VERKLARING OVER DUMPING GIFSTOFFEN 

BV HEKELT ONVERANTWOORDE 
HOUDING BEDRIJVEN EN OVERHEDEN 
In een verklaring over het bedreig-
de leefmilieu in Nederland - waarin 
vooral wordt ingegaan op de dum-
ping van giftige stoffen - dringt het 
hoofdbestuur aan op een solide 
wetgeving om zowel overheidsor-
ganen als bedrijven die zich schul-
dig maken aan deze gifdumping, 
adekwaat` ter verantwoording te 
kunnen roepen, Het hoofdbestuur 
tilt vooral zwaar aan de afvalkwes-
tie omdat velen die aanprakelijk 
gesteld moeten worden, hun ver-
antwoordelijkheid momenteel pro-
beren te ontlopen. 

Het hOofdbestuur konstateert dat deze 
ontkenning van verantwoordelijkheid bij  

velen een gevoel van machteloosheid 
veroorzaakt en acht het daarom noodza-
kelijk duidelijk vast te stellen wie precies 
aansprakelijk gesteld moet worden voor • 
deze schandelijke dumpingspraktijken, • 
„zelfs als zij niet meer wettelijk aansprd-
kelijk voor hun handelingen zouden 
zijn". Het hoofdbestuur spreekt hierbij 
van „milieukriminaliteit, " van toepas-
sing op bijvoorbeeld de recente zeer ver-
ontrustende gifontdekkingen bij Broek in 
Waterland. 

In de verklaring wordt medeleven be-
tuigd met hen die door de nabijheid van 
een afvalstortplaats plotseling in angst 
voor de gezondheid moeten leven. 
;Weliswaar zijn de stortplaatsen die nu 

worden ontdekt het gevolg van een pe-
riode waarin het gevaar van zulk afval  

niet werd ingezien, " vervolgt de verkla-
ring, „maar dit mag ons niet de ogen 
doen sluiten voor de ernst van de situa-
tie; bovendien bestaat geen zekerheid 
dat met het afval dat nu ontstaat meer' 
verantwoord wordt omgesprongen." 

Mede daarom dringt het Humanistisch 
Verbond aan op een solide wettelijke ba-
sis waarop betrokken personen en in-
stanties ter verantwoording kunnen 
worden geroepen. 
Momenteel lijkt het er nog op dat deze 
verantwoordelijkheid veelal mét de ver-
giften op de vuilnisbelt zijn beland en 
alleen een nieuwe wetgeving waarbij 
deze verantwoordelijkheid precies en 
streng wordt geregeld, lijkt daarin ver-
andering te kunnen brengen. 

Hes van Huizen 



OVER HUMANISME 2 
UITGANGSPUNTEN 

door J. P. van Praag 

Zo menen humanisten, dat de mensen 
gekenmerkt worden door natuurlijkheid, 
verbondenheid, gelijkheid, vrijheid en 
redelijkheid. Nu beseffen humanisten 
natuurlijk wel, dat men ook het omge-
keerde zou kunnen beweren: mensen 
zijn geschapen, zelfzuchtig, ongelijk, 
onvrij en onredelijk. Men kan uit de wer-
kelijkheid niet afleiden, hoe het nu ei-
genlijk is. De eigenschappen die huma-
nisten negatief zOuden noemen, komen 
in de praktijk misschien wel vaker voor 
dan de positieve. Maar humanisten me-
nen, dat die positieve eigenschappen 
het echte menszijn karakteriseren. Dat is 
hun „geloof ", zoals dat uit hun geestes-
houding voortkomt. Het is geen objektie-
ve beschrijving van wat mens-zijn is, 
maar een standpunt omtrent het echte 
mens-zijn. 
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Kunnen we iets zeggen over de hu-
manistische geesteshouding? Op 
zichzelf weinig: juist omdat de 
geesteshouding voorafgaat aan 
alle bewustwording. Maar we kun-
nen de geesteshouding verstaan 
door de uitgangspunten die er uit 
voortvloeien. Die uitgangspunten 
leren we kennen door te letten op 
uitspraken en opvattingen van hu-
manisten hier en elders: bijvoor-
beeld over rechtvaardigheid en 
overleven, bewapening en ontwik-
kelingssamenwerking, en ook over 
seksualiteit en huwelijk, opvoeding 
en moraal. Welke grondgedachten 
liggen opgesloten in dat soort uit- 
spraken en opvattingen? Men kan 
die grondgedachten beschrijven 
als stellingen omtrent mens en we-
reld. Wat kenmerkt de mensen en 
de wereld in het humanistische 
spreken? 

Natuurlijkheid betekent dan, dat de 
mensen uit de natuur zijn voortgekomen 
en daarvan deel uitmaken, mét hun be-
wustzijn dat onverbrekelijk met hun li-
chaam verbonden is. Daardoor is ook de 
cultuur een voortbrengsel van de men-
selijke natuur. Mensen duiken geza-
menlijk op uit de natuur; zij kunnen 
slechts met elkaar mens worden: daarin 
bestaat de menselijke verbondenheid. 
Dat wil niet zeggen, dat menselijk sa-
menleven een idylle is; we weten wel 
beter! Maar het houdt in dat echt mens-
zijn pas tot stand komt in het besef van op 
elkaar aangewezen te zijn. Hierbij sluit 
aan het besef van de menselijke gelijk-
heid. Men moet dat begrip natuurlijk niet 
letterlijk nemen: mensen zijn niet gelijk 
en humanisten koesteren dat ook hele-
maal niet als ideaal. Maar mensen zijn 
wel als mensen herkenbaar;  ze zijn van 
hetzelfde geslacht en daarom behoren 
ze dezelfde rechten en plichten te heb-
ben. Iets dergelijks geldt voor de vrij-
heid. In veel opzichten zijn mensen niet 
vrij. Maar wat men daarvan ook verder 
denkt, men kan niet ontkennen, dat 
mensen herhaaldelijk moeten kiezen. 
Hun levenspatroon is niet op dezelfde 
wijze vastgelegd als dat van de meeste 
dieren. Ze moeten hun leven - in samen-
hang met anderen - zelf vorm geven. Dat 
is geen kwestie van theoretische vrijheid 
van de wil, maar van een konkrete en 
onvermijdelijke keuzevrijheid. Tenslotte 
staat dit alles in het teken van de rede-
lijkheid. Dat betekent alweer niet dat 
mensen altijd en alleen redelijk zouden 
zijn, maar het doet een beroep op hun 
bereidheid tot redelijke verantwoording 
en daardoor tot verstandhouding. 

Met elkaar verschaffen deze uitgangs-
punten een humanistisch mensbeeld, 
dat noch vaag, noch gesloten is, zodat 

ieder het toch voor zich zelf moet invul-
len. Is het nu mogelijk iets dergelijks te 
doen ten aanzien van het humanistische 
wereldbeeld? Inderdaad kan men ook 
dat in een aantal uitgangspunten omlij-
nen. Humanisten gaan er van uit dat de 
wereld ervaarbaar, bestaand, volledig, 
toevallig en dynamisch is. Ook deze uit-
gangspunten behoeven enige toelich-
ting om duidelijk te maken wat hun bete-
kenis is in het humanistische denken. 

De mens ervaart de wereld door middel 
van zijn zintuigen en zijn bewustzijn. De 
meest oorspronkelijke ervaringsvorm is 
die van de beleving. In de beleving gaat 
het ik als het ware op in de wereld; en 
hier ligt een aanknopingspunt voor -
niet-godsdienstige - religieuze ervaring. 
Vervolgens kan de mens afstand nemen, 
onderscheiden en samenvatten: dat is de 
ervaringsvorm van de beschouwing: 
Beleving en beschouwing hebben el-
kaar nodig. en vullen elkaar aan. Het be-
sef daarvan is belangrijk wil het huma-
nisme niet in dorheid verzanden. Nog-
maals: humanisme Is geen theorie, maar 
een belevingswijze, die men beschou-
welijk kan verwoorden. Nu hebben be-
leving en beschouwing betrekking op 
een werkelijk bestaande wereld; dat wil 
zeggen dat de wereld niet opgevat wordt 
als een hersenspinsel,  of een schijnwe-

reld, zoals in sommige wijsgerige syste-
men. Mens en wereld bestaan in onver-
brekelijke samenhang. En die wereld is 
volledig, dat wil zeggen dat mensen het 
daarmee doen moeten zonder vertrou-
wen op buitenwereldse machten of 
krachten. Natuurlijk kan de mens steeds 
meer van de wereld ontdekken en zijn 
inzicht vergroten, maar het enige is toch 
de beleving en beschouwing van deze, 
toevallige, wereld. Toevallig, want we 
weten niet waarom of waartoe de wereld 
er is. We kunnen ook geen zin ontlenen 
aan een wereld, die zich aan ieder besef 
van bedoeling onttrekt. We zullen zelf die 
zin aan ons bestaan moeten verlenen; in 
een wereld die voortdurend in wording 

 

is, dynamisch, misschien ontstaan uit 
een oer-explosie en mogelijk ooit terug-
kerend tot een samenballing van ener-
gie. 

Men moet deze karakteristiek van een 
humanistisch mens- en wereldbeeld niet 
opvatten als een onaantastbaar gege-
ven. Er wordt in uitgedrukt wat de 
meeste humanisten blijkens hun spreken 
als grondslag van hun overtuiging aan-
vaarden. Maar dan nog zo, dat de één 
niet steeds dezelfde uitgangspunten be-
klemtoont als de ander. Ook zal het voor 
sommigen moeilijk zijn ieder van de 	

a

uit- 

gangspunten voor honderd procent te 
aanvaarden. Toch vormen ze met elkaar 
een vrij duidelijk beeld 	wat er door 

humanisten ni 
  

Daarin zit ook het gemeenschappelijke  

van de talloze schakeringen van huma-
nisme: maatschappelijk, politiek, kultu-
reel, filosofisch, en, niet te vergèten, in 
de persoonlijke vormgeving van het le-
ven. Daarin is de ruimheid van het hu-
manisme gelegen: het is niet niets, dat 
wil zeggen niet alles wat men er maar 
van zou willen maken, maar het is ook 
geen keurslijf dat de kreativiteit beknelt. 
Integendeel, het doet voortdurend een 
beroep op iedèrs eigen vormgeving. 
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 	IN INDIA 
R !7  EN !'EGZN DE 

ilEIGOlki OP 
De aankomst in Bombay was geheel 
in stijl. Als een klassieke opera-ou-
verture zaten alle belangrijke the-
ma's van de komende uren erin. 
Verwarring over afspraken, vertra-
ging, met moeite een weg naar bui-
ten banen, dwars door mensenge-
krioel; om beurten- aangesproken 
door handelaars, bedelaars, rege-
laars, sjoemelaars. De taxi naar de 
stad maakt een reuze omweg, 
waarover mijn begeleider Abe Sa-
lomon zich geweldig druk maakt. 
Zwendelaars? Nee, mopperaars, 
want er zijn onlusten in de stad, 
hoort hij tussen twee stops waarbij 
van twee kanten haveloze moeders 
met baby's op hun arm een vragen-
de hand door de open raampjes ste-
ken. Je zult je hart moeten pantseren, 
zegt hij melancholiek, terwijl tot me 
doordringt waar ik langs rijd. Ein-
deloze sloppen, krotten, mensen die 
hier en daar op straat liggen, temid-
den van vuiligheid en stank. Een 
stad van zeven miljoen mensen, bij-
na overal kapot, stoffig, behoeftig, 
druk, lawaaiig, warm, grijs-bruin, 
vaal-wit. Buiten het hotel een luid- 
ruchtige 	vakbondsdemonstratie. 
Binnen air-conditioning, een zacht 
bed, een glas bier en vollopend bad. 

„Watertekort oorzaak rellen", lees ik de 
volgende dag in de krant. In talloze hui-
zen is er maar één uur watertoevoer. In 
de krottenwijken komt de tankwagen ook 
één keer per dag, een paar kruiken per 
vrouw. 
Ik ben opeens wel heel erg in India, rea-
liseer ik me de volgende dagen als ik 
enkele dagbladen lees. Tachtig procent 
van Bombay zal nog deze eeuw in een 
grote krottenzee veranderen, voorspelt 
een deskundige. Door immense overbe- • 
volking is er een grote zwarte markt van 
bouwstoffen ontstaan. Groentetoevoer 
stagneert ernstig. Geweldloze protest-
marsen van boeren worden uiteenge-
slagen. Heb ik alleen maar oog voor de 
rottigheid om me heen? In de folder van 
het reisburo stond toch ook: „Bombay, 
de drukke metropool, verrast u met een 
snoer van heerlijke stranden, veilig ver 
van alle stadsgewoel?" 
Hoe is het toch mogelijk, wat zoeken ze 
hier? vraag ik dokter Parikh, als ze me na 
een bezoek aan een sloppenwijk vertelt 
dat in de stad dagelijks zo'n 1500 nieuw-
komers neerstrijken. Het antwoord is ver-
rassend simpel: omdat ze het op het • 
platteland vaak nog beroerder hebben. 
Het projekt Streehitakarini, dat dr. Parikh  

leidt, is een van dé weinige konkrete so-
ciale aktiviteiten die humanisten in 
Bombay uitvoeren. Maar het is een in-
drukwekkende onderneming, in een van 
eindeloos doorgolvende wijken waar 
textielfabrieken' eilanden in een krotten-
zee vormen. Via zuigelingenzorg, wordt 
kontakt met vrouwen gelegd. Het ver-
trouwen dat zij in dr. Parikh en haar me-
dewerkers krijgen is de basis voor ver-
dere aktiviteiten, zoals gespreksgroep-
jes, naaikursussen, volwassenenscho-
ling, geboortebeperking e.d. Alle eman-
cipatie verloopt hier via vrouwen, niet-
tegenstaande hun onderdanige positie. 

Eind december bezocht Casper Vogel 
voor het radioprogramma van het Hu-
manistisch Verbond enkele humanisti-
sche organisaties in India. Aanleiding 
was het Tweede Wereldkongres van 
Atheïsten in Vijayawada. Op weg 
daarheen legde hij ook kontakten met 
vertegenwoordigers van de Radical 
Humanist Association (RHA)in Bombay 
en van de Secularist Society in Poona. 
In deze laatste stad verbleef hij ook 
ruim een dag op de ashram van Bagh-
wan Shree Rasjnees, liet zich niet beke-
ren, maar slaagde er wel in een boeiend 
radioprogramma te maken dat op zon-
dag 8 maart zal worden uitgezonden 
(Hilversum 2 van 9.30 tot 10.00 uur). 
Een humanist in India, het land van 
goeroes, tempels, heilige koeien en bij-
gelovige mensen. Maar dit land blijkt 
ook een eigen humanistische traditie te 
hebben en Casper Vogel ontmoette er 
strijdbare humanisten die zich verzet-
ten tegen onderdrukking vanuit de 
godsdienst. Een godsdienst die onver-
brekelijk samenhangt met honger, ar-
moede, overbevolking en analfabetis-
me in dit land met zijn 670 miljoen men-
sen. 

Roeien tegen de stroom op? Misschien, 
maar toch is het inspirerend te zien wat 
hier wordt bereikt aan bewustwording 
en reële verbetering van levensomstan-
digheden, stapje voor stapje. 

Moedige humanisten 

Abe Solomon, gepensioneerd vrijwilli-
ger van de Radical Humanist Associa-
tion (RHA), begeleidt mij tijdens mijn be-
zoek aan Bombay. Na 17 jaar in Brussel is 
hij weer terug, gedesillusioneerd bijna, 
in zijn vroegere stad. Hij is somber over 
de toekomst en wat zich tijdens mijn ver-
blijf afspeelt lijkt zijn zorg tè illustreren. 
Stormachtige taferelen in het parlement 
als de Nationale Veiligheidswet wordt 
aangenomen. Hoe is het mogelijk dat 
een land dat twee jaar geleden een eind 
maakte aan de alleenheerschappij van 
Indira Ghandi, opnieuw toestaat dat er 
een wet wordt aangenomen die het haar 
- zij het dit keer in wat meer bedekte 
termen - mogelijk maakt politieke tegen-
standers zonder proces of zelfs maar een 
aanklacht een tijd lang in de gevangenis 
te stoppen? Ik ben in India in een tijd dat 
de premier van de deelstaat Tarnataka 
waarschuwt dat dé demokratie ernstig 
gevaar loopt, en dat de leider van de Lok 

- Dal-partij gevaarlijke ontwikkelingen 
signaleert' die opnieuw naar een „fas-
cistisch regime" kunnen leiden. Zelfs de 
voorzitter van de Senaat, Hidayatulah, 
konkludeert uit de niet aflatende machts-
strijd en politieke chaos dat India nog 5 á 
6 jaar de tijd heeft „om te voorkomen dat 
het schip van staat zinkt". 
Alleen machtigen of moedigen kunnen 
openlijk zulke woorden spreken. Tot de 
laatsten behoren ongetwijfeld de paar 
honderd humanisten die zich via hun 
maandblad „Radiaal Humanist" al ja- 
ren openlijk verzetten tegen de ver-
krachting van de burgerlijke vrijheden 

Vuurlopen is een van de spektakulaire 
manieren waarop vanuit het Atheïstisch 
Centrum in Vijayawada volksbijgeloof 
wordt bestreden. Omdat alom wordt ge-
dacht dat alleen heilige mannen op vuur 
kunnen lopen, werd ter gelegenheid van 
het Wereld Atheïsten Kongres door meer 
dan honderd mensen bewezen dat ie-
dereen in India dat kan. De dikke laag 
eelt en het normaal aanwezige vocht in 
de voetzool leveren voldoende bescher-
ming om zo'n vier, vijf passen over een 
dik bed gloeiend houtskool (ongeveer 
500 graden) zonder problemen af te leg-
gen. Hier Lavanams zuster Vidya, die lid 
is van het Indiase parlement. 
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INDIA, NIET ALLEEN EEN LAND VAN 
en mensenrechten in India. Hun meest 
prominente woordvoerder is hoofdre-
dakteur Tarkunde, vroeger lid van het 
Hooggerechtshof, hij kreeg een paar 
jaar geleden door de International Hu-
manist and Ethical Union (IHEU) een prijs 
uitgereikt voor zijn verdienstelijke ver-
dediging van humanistische waarden in 
India. De grootste betekenis van de RHA 
ligt waarschijnlijk in het beïnvloeden 
van de publieke opinie, want organisa-
torisch is er niet zo veel meer over van de 
door M. N. Roy gestichte beweging. 
Roy is een hier ten onrechte weinig be-
kende figuur gebleven. Aanvankelijk 
socialist en later kommunist, is hij over 
de hele wereld aktief geweest. Hij on-
derhield nauwe kontakten met Lenin, 
Trotsky en Stalin; was betrokken bij de 
revoluties in Mexico en China en stichtte 
de Indiase kommunistische partij. Later 
veranderde zijn inzichten en werd hij tot 
vijand nr. 1 van orthodoxe kommunisten 
door het stichten van een radikaal de-
mokratische partij. Roy, die zeer aktief 
was in de nationalistische beweging, 
keerde zich na de onafhankelijkheid van 
India tegen het hele partijensysteem, -
dat hij ging zien als hindernis op de weg 
naar demokratie, - en stichtte de radi-
kaal humanistische beweging. 
Roy moet een inspirerende figuur zijn 
geweest, want nu, 27 jaar na zijn dood 
praten alle mensen die ik ontmoet ten 
huize van de huidige RHA-voorzitter, J. 
B. Wadia, nog steeds met vuur over hem. 
Wadia was vroeger een gevierd film-
producent, de overige aanwezigen zijn 
werkzaam als rechter, advokaat, arts, tv-
presentator, schrijver en oud-internatio-
naal vakbondsambtenaar. Het lijkt een 
indikatie voor de kringen waarin de Ra-
dical Humanist Association zijn belang-
rijkste steun vindt. Veel jonge leden heb-
ben ze niet. Gevreesd mag worden dat 
met deze generatie straks een belangrijk 
stuk georganiseerd humanisme in India 
op de achtergrond raakt. 
De RHA heeft de meeste aanhang in 
New Delhi en Bombay, maar ook elders 
in India zijn humanistische groeperin-
gen en organisaties. Velen daarvan zijn 
heel klein en werken op eenmansbasis. 
Uitgeverijtjes, boekwinkels, werkgroe-
pen, en soms krachtige sociale bewe-
gingen, zoals in Madras, in de zuid-
oostelijke deelstaat Tamil Nadu. 

In Poona woont, behalve de hier beter 
bekende Baghwan Shree Rasjnees ook 
prof. A. B. Shah. Hij is het hart van de 
Indian Secular Society, een kleine be-
weging die ook vrijwel alleen bestaat 
rondom het maandblad „The Secula-
rist ". Enkele vrijwilligers werken mee 
aan dit blad, dat Shah leidt als een opi-
nie-vormer. Zelf een geweldig erudiet 
wetenschapsman met een speciale ken-
nis van de Islam (India's grootste gods-
dienstige minderheid), bepleit Shah 
voortdurend voor een staat die vrij is van 
godsdienstige beïnvloeding. Een typi-
sche intellektueel die door zijn kolleges, 
maar ook via een ander blad dat hij uit-
geeft („New Quest") op de bres staat 
voor geestelijke vrijheid en maatschap-
pelijke veelvormigheid en verdraag-
zaamheid. Een opvoeder, een leraar in 
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hart en nieren die gelooft dat redelijk-
heid het beste antwoord is op het obscu-
rantisme en het bijgeloof waarvan India 
zo doortrokken is. 
Daarbij gaat het de Indiase humanisten, 
atheïsten en vrijdenkers niet om puur 
Westerse ideeën die wij zonodig India 
ongevraagd moeten opdringen. Nee het 
gaat hier om opvattingen die zo oud zijn 
als de Indiase kultuur zelf. 
De Veda-geschriften, zo'n vierduizend 
jaar oud, worden algemeen beschouwd 
als de religieuze grondslag van India. 
Maar hier zie je weer eens hoe de gods-
dienst het alleenvertoningsrecht opeist 
van religieuze gevoelens; en daarmee 
bedoel ik gevoelens die te maken heb-
ben met de verwondering over het mys-
terie van het leven en de verbondenheid 
van mens en natuur. Want hoewel de 
Veda-literatuur ontegenzeggelijk de 
bron is van het latere Hindoeïsme, met 
z'n Pantheon van 33 miljoen goden, kun 
je in diezelfde Veda's ook heel andere 
denkrichtingen vinden. Er zitten bijvoor-
beeld ook duidelijk agnostische ideeën 
in, waarin de vraag of god bestaat vol- 

komen in het midden wordt gelaten. 
Maar zèlfs kun je in die heilige schriften. 
atheïstische opvattingen tegenkomen, 
waarin de idee van god meer als een 
uitvinding van de mens wordt gezien. 
Deze duizenden jaren oude humanisti-
sche denkbeelden zijn dus ècht niet min-
der Indiaas, dan de verhalen uit de Ba-
gavat Ghita die ons tegenwoordig weer 
worden aangeprezen door de Hare 
Krisjna 's op de Dam. 

Vanuit het humanisme dat in India zèlf 
zit, zijn er altijd zelfstandige kritische fi-
guren geweest, die zijn opgestaan tegen 
de geestelijke onderdrukking vanuit de 
godsdienst, vooral omdat de godsdienst 
altijd weer onverbrekelijk blijkt samen te 
hangen met India's grootste problemen: 
armoede, honger, overbevolking, on-
ontwikkeldheid en analfabetisme. 
Grote figuren als Gora, Peryiar, Kovoor, 
die hier toch nauwelijks bekend zijn, wa-
ren buitengewoon moedige mensen die, 
dwars tegen de heersende opvattingen 
in, dus in een hun vijandige samenle-
ving, de strijd tegen het allesoverheer- 



Honger naar kontakt 

Uit de vele tientallen persoonlijke 
kontakten met Indiase humanisten 
vloeien een aantal verzoeken om 
meer informatie voort. Men weet 
heel weinig wat humanisten in bij-
voorbeeld Nederland bezighoudt 
en is daarin erg geïnteresseerd. 
Ik heb meer brieven ontvangen dan 
ik kan beantwoorden, wil ik enigs-
zins recht doen aan deze honger 
naar kontakt. 
Wie wil zo'n rechtstreekse korres-
pondentie met een geestverwant in 
de derde wereld overnemen? Uw 
engels hoeft echt niet schitterend te 
zijn. De betekenis van een eenvou- 
dig briefje kan al snel groot zijn 
voor beiden. Reakties graag naar 
postbus 114 in Utrecht, dan zal ik u 
telefonisch achtergrondgegevens 
verstrekken. (CV) 

)EROES, TEMPELS EN HEILIGE KOEIEN 
sende bijgeloof aanbonden. Daarbij lie-
pen ze als eerste altijd op tegen de macht 
van de baba 's, lokale „oude wijze man-
nen" die met veel heilig aandoende 
poespas de mensen bespelen. Ze voor-
spellen de toekomst en buiten de goed-
gelovige gewone mens uit als kwalaal-
vers. De humanistische voortrekkers 
bewezen dat het oplichters, 
„ schijn „ -heiligen zijn. Ze daagden de 
baba 's uit om hun kunsten te vertonen 
onder wetenschappelijke kontrole, ze 
legden de mensen uit hoe ze bedrogen 
werden en op welke wijze ze zich konden 
bevrijden uit die ban van de godsdienst. 
Gora was ook zo 'n vrije geest. Afkomstig 
uit een hoge kaste heeft hij zich in 1940 
geheel ingezet voor sociaal werk onder 
de armsten, zelf levend van giften. Via 
demonstratieve alcties trok hij aandacht 
voor zijn ideeën. Zo nodigde hij hoge 
officiële bezoekers in de stad ter plaatse 
persoonlijk uit hun dure hotels te verla-

ten en een eenvoudig onderkomen te 
delen. Siergewassen in de openbare 
plantsoenen verruilde hij eigenhandig 

voor 
groente, verwijzend naar de be-

hoeftigheid van de kastelozen. Gora 's 

leven 
was één grote demonstratie een-

voud, solidariteit, waardigheid en 

geestkracht. 
In  het Atheïstisch Centrum dat hij sticht-

te, organiseerde hij huwelijkssluitingen 
tussen mensen uit verschillende kasten 
(een sociale doodzonde), gezamenlijke 
maaltijden van hindoes en moslims 
waar zowel rund- als varkensvlees werd 
gegeten (een godsdienstig taboe), en or-
ganiseerde vrouwenstudiekampen, tal 

voor volwassenen, 
van 

'cursussen 
rk'asseringswerk, gezondheidszorg. 

Sinds de dood van Gora in 1975 wordt zijn 
werk voortgezet door zijn oudste zoon 
Lavanorm, samen met een hele familie 

van zo'n dertig broers, zusters, partners 

en  kinderen. Vanuit het centrum wordt 
nu in een groot gedeelte van de monding 

va
n de Krisjnarivier aan een grandioos 

stuk samenlevings-opbouw gewerkt, 
adat in de zeventiger jaren een cycloon 

wegvaagde ten koste van tiendui-

zend
nllaes 

edliin

oden. Hier maakt het Atheïstisch 
Centiurn   z 'n ideeën van rationalisme, 
zelfvertrouwen en samenwerking waar 

e manier die ik alleen maar impo-

oP e_d en stimulerend kan noemen. 
nerei; het geheim van het Atheïstisch 
Dit ', de korte afstand tussen denken 

endo Want dezelfde handen die de 
en 
 van  de cycloon-slachtoffers op-

lijke den 	artikelen waarin 
uitgelegd dat er in het rampgebied rui  d 	

geesten huizen maar ziekten ween boze 
wapenen. En het 

geerirtegen je je kunt waartegen je 
handen die deze artikelen 

zijn n en drukken in het maandblad 
zeere Atheist " dat in het engels maar ook 
in de volkstaal Telugu verschijnt. 
In dit centrum is voor de tweede keer een 
internationaal kongres van rationalis-
ten, vrijdenkers, humanisten en atheïs-
ten gehouden. Al mag men dat „inter-
nationaal" wel met een korreltje zout 

nemen. 
Van de duizend deelnemers waren er 
eigenlijk maar een paar uit het Westen, 
de VS, Finland, Engeland, de Bondsre- 

publiek en Nederland. Wij hebben alle-
maal wel iets verteld over de omstandig-
heden waarin humanisten en vrijden-
kers in het eigen land voor hun ideeën 
opkomen, en welke weerstand ze daar-
bij ontmoeten. Aan de reakties te zien 
was dat erg interessant voor de Indiase 
deelnemers, maar ik vond het natuurlijk 
belangrijker te ontdekken dat humanis-
me in India ook heel wat voorstelt. En dat 
wilden ze de wereld ook laten zien: dat 
India niet alleen maar een land is van 
goeroes, Baghwans, tempels, heilige 
koeien en bijgelovige mensen. 

Niet alleen wij kijken ervan op dat India 
een eigen humanistisch te noemen tra-
ditie heeft, ook veel Indiërs zelf. Maar 
kunnen we veel anders verwachten in 
een land zo groot als een werelddeel, 
waar slechts een miniem percentage 
van de 670 miljoen inwoners (1/7 van de 
wereldbevolking) engels spreekt, in de 
meeste deelstaten de mensen slechts 
hun eigen taal spreken (en daarvan zijn 
er vele tientallen) en het overgrote deel 
van de bevolking niet kan lezen en 
schrijven? Voor de gemiddelde platte-
lands-Indiër is de wereld niet veel groter 
dan zijn dorp en de onmiddellijke omge-
ving, waar het hindoeïsme in een 
meestal onnadrukkelijke vorm toch 
overal aanwezig is. 
Daarom was dit kongres van „heel an-
dere Indiërs" in de eerste plaats voor 
henzelf zo inspirerend. Voor hen was het 
van het grootste belang om te ervaren 
dat ze niet alleen staan en dat hun in-
zichten over vrijwel heel India verspreid 
voorkomen en groeien in aanhang. En 
dat er zo'n sterke verwantschap is met 
het humanistische denken over de hele 
wereld. 
India is niet alleen maar een land van 
tempels, goeroes, baba's en baghwans. 
Maar terwijl zo 'n kleine duizend mensen 
bijeen waren op het Tweede Wereld 
Atheïsten Kongres had in dezelfde deel-
staat Andra Pradesh de volgende in het  

rijtje goeroes als Maharisji Maresh Yogi 
en Baghwan Shree Rasjnees, een vijf-
tienduizend volgelingen bijeen gekre-
gen. Zijn naam: Saty Sai Baba. 
Vijftienduizend mensen riepen hem toe: 
Maha Prabhul, de grootste van alle go-
den. 
Net als Baghwan ziet hij zichzelf als een 
god, alleen Sayi Baba doet er nog het 
een en ander bij aan zogenaamde gene-
zingen. Maar anders dan Baghwan die 
de meeste aanhang in het westen heeft, 
bezit de levende god Sai Baba ook en 
vooral een immense schare van Indiase 
aanbidders. Hun boodschap verschilt op 
het eerste gezicht niet veel. Liefde en in-
nerlijke rust, beloofd door magnetische 
persoonlijkheden, geloofd door nooit 
eindigende rijen zoekers, onrustige 
dwalers en dolers. Misschien wel meer 
dan waar ook ter wereld zit India er vol 
van. En juist daarom kunnen we niet ge-
noeg bewondering hebben voor de 
mensen die tegen die stroom van blinde 
goedgelovigheid oproeien. 
En meer dan bewondering, want daar-
mee doe je toch nog te weinig. 

Casper Vogel 

Van het kongres in het Atheïtische Centrum in 
Vijayawada zijn een reportage en een nabe-
schouwing uitgezonden in het dinsdag HV-
radioprogramma Na vijven en zessen 13 en 20 
januari j1). 
Van alle India-uitzendingen zijn cassettes te 
verkrijgen a f 7,50 te storten op postgiro 58, 
t.n.v. de Humanistische Pers in Utrecht. 
Meer informatie is te verkrijgen via postbus 
114 in Utrecht. Daar kunt u ook nadere gege-
vens opvragen over de diverse bladen die 
geïnteresseerden voor een luttel bedrag 
rechtstreeks op de hoogte kunnen brengen 
van humanisme in India. 

DRIE AVONDEN OVER 
BUITENLANDSE JONGEREN 
In onze Nederlandse samenleving krij-
gen we steeds meer met buitenlandse 
jongeren te maken. Wat is nu precies dit 
zogenaamde tweede generatie-
probleem? Wat zijn precies de proble-
men waar deze jongeren mee zitten? En 
hoe reageren wij als Nederlanders 
daarop? Wat kunnen wij er in onze om-
geving aan doen? Genoeg vragen voor 
een drietal avonden. 

26 februari: waar gaat het om? 
17 maart: onderwijs en taal 
17 april: beleid gemeente Utrecht 

Deze drie avonden worden gehouden in 
het Erasmushuis 	Oudegracht 152, 
Utrecht. De aanvang is 20.00 uur: de toe-
gang is gratis.• 
Het zijn B5openbare avonden waarop 
volop gelegenheid is tot diskussie. 
Deze cyclus wordt georganiseerd door 
Humanitas en het Humanistisch Ver-
bond in Utrecht. Iedereen is van harte 
welkom! 

Wilt u meer informatie? Dan even bellen 
naar: Hans Schoonderwoerd tel.: 
030-431003, Ank Brinkman tel. 
030-442573, Steven Spaargaren tel.: 
030-435802 
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VAN LEZERS 

areLier een formatieplaats voor een humanistisch geestelijk raadsman of 
-vrouw in een neutraal ziekenhuis in Uw regio". Onder dit motto werd in 
het Utrechtse Erasmushuis een landelijke aktiedag gehouden, georgani-
seerd door een werkgroep van het Humanistisch Verbond. 

Naar meer hurrardistische r 

Uitzichtloos en de zin van het 
bestaan 
In zijn artikel „Humanisme en modem 
christendom" doet Erik van der Hoeven 
een poging om die twee te vergelijken. 
Met verschillende van zijn uitlatingen 
ben ik het helemaal niet eens, maar ik 
wil de „Humanist" niet vol schrijven en 
beperk me dus tot een paar dingen. 
Hij zegt, dat humanisme en christendom 
zich beide geroepen voelen iets te doen 
aan de uitzichtloosheid van het mense-
lijk bestaan. 
Uitzichtloos; dat zegt alleen de grootste 
pessimist; dat is doemdenken. De Ro-
meinse wijsgeer Epictetus heeft al zo iets 
gezegd als: Het zijn niet de dingen, die 
goed of slecht, mooi of lelijk zijn, maar 
onze opvattingen over de dingen. Zo re-
denerend gelooft van der Hoeven dus, 
dat het bestaan uitzichtloos is. Als hij dit 
werkelijk zo vindt - maar dat betwijfel ik 
toch - moet hij wel een treurig leven 
hebben. Zijn artikel is daar niet mee in 
overeenstemming. Onder humanisten 
bevinden zich natuurlijk ook pessimisten 
en optimisten. Maar het humanisme 
gaat zeker niet uit van de uitzichtloosheid 
van het menselijk bestaan. Ook wanneer 
men vindt, dat het tegenwoordig moeilij-
ke tijden zijn - wanneer vindt men dat 
niet - dan zal men moeten proberen daar 
wat tegen te doen en men zal tegensla-
gen moeten aanvaarden. Daar tegen-
over staan echter ook zo veel dingen, die 
men goed prettig, mooi kan noemen, als 
men er maar oog voor heeft. Als men 
belangstelling heeft voor een of ander -
het doet er bijna niet toe wat - en zich 
daarin verdiept, brengt dat altijd een 
grote bevrediging met zich mee. Huma-
nistisch is een zo volledig mogelijk mens 
te willen zijn. Deze ziet het onware, het 
slechte en het lelijke, maar ook het ware, 
het goede en het mooie. En hij is afkerig 
van zo'n absoluut begrip als uitzichtloos. 
Een andere bewering, waar ik me tegen 
verzet is: „De zin van het bestaan is bij 
beide overtuigingen precair". Het hu-
manisme kent namelijk geen zin van het 
bestaan. Men kan maar niet twee woor-
den aan elkaar koppelen en denken, dat 
dat een betekenis oplevert. Het bestaan 
heeft geen zin, het is ook niet onzinnig. 
Het woord zin past er eenvoudig niet op. 
Wat is de zin van een keisteen? Daar is 
niets van te zeggen. De mens kan hem 
wel zinvol gebruiken, door hem b.v. te 
gebruiken voor verharding van een 
weg. De mens stelt zich een doel en  

De Landelijke Werkgroep Humanistische 
Geestelijke Verzorging (LWG-HGV) or-
ganiseerde de aktiedag. Zij is van me-
ning, dat er zeker in de 97 neutrale zie-
kenhuizen die Nederland telt, meer aan 
professionele humanistische geestelijke 
verzorging gedaan zou moeten worden. 
De konfessionele ziekenhuizen zijn dan 
weer van later zorg. 
Mei vorig jaar startte de werkgroep. Zij 
hield een enquête onder ziekenhuizen. 
Ongeveer de helft van de formulieren 
werd teruggestuurd. Daaruit bleek, dat 
in maar liefst tweederde van de neutrale 
ziekenhuizen, tussen de 33 en 66% van 
de patiënten onkerkelijk is. Maximaal 
een derde deel van alle patiënten vraagt 
om een specifiek humanistische geeáte-
lijke verzorging. 
In bijna alle neutrale en confessionele 
ziekenhuizen samen bleek geestelijke 
verzorging aanwezig te zijn, • maar 
slechts een kwart hiervan is humanis-
tisch. Meer dan de helft van de neutrale 
ziekenhuizen is dan ook van mening, dat 
de humanistische verzorging moet wor-
den uitgebreid. 

tracht zo zinvol mogelijk te handelen. 
Daarom zegt de humanist wel eens, dat 
de mens zelf zin geeft aan zijn bestaan. 
We kunnen ons moeilijk voorstellen, dat 
de wereld een keer uit het niets is ont-
staan, maar ook niet, dat hij er altijd - en 
ik bedoel altijd - zou zijn geweest. De 
woorden doel en zin zijn op het bestaan 
als geheel niet van toepassing. Ik voel 
me wel thuis in de wereld, want ik ben er 
een deel van. Ik vind het leven de moeite 
waard - en ik meen, dat de meeste men-
sen wel graag lang willen leven. Ik stel 
me zelf bepaalde doelen in het leven en 
probeer zo zinvol mogelijk te handelen. 
Maar waar het naar toe gaat met „het 
bestaan", wat het doel ervan is, daar-
over is geen zinnig woord te zeggen. 

J. Scheltens 

Ethiek en politiek 
Na de standpuntbepaling inzake bezit en 
gebruik van kernwapens door het 
hoofdbestuur is er nu blijkbaar behoefte 
aan een diskussie over de verhouding 
tussen ethiek en politiek. 
Die behoefte zal wellicht door velen wor-
den gevoeld al doet de volgorde wat 
vreemd aan, zo iets als bij een popzan-
ger die een plaat laat maken en daarna 
zangles neemt. De start hiertoe lijkt me 
niet erg gelukkig want de bijdrage van 
het hoofdbestuurslid Erik v. d. Hoeven 
komt bij mij over als een verwarrend 
verhaal vol met slordige formuleringen. 
Aan het slot van het artikel komt hij tot 
een drietal uitspraken 
1. Humanisten moeten een ethiek for-
muleren „op praktische terreinen". 2. 
Humanisten in allerlei maatschappelijke 
funkties kunnen verwachten, dat zij door  

De LWG-HGV gaat er van uit dat elk 
mens recht heeft om zelf te bepalen wel-
ke geestelijke verzorging hem past. Dat 
betekent voor de Nederlandse samenle-
ving, waarin zich een verscheidenheid 
van geestelijke stromingen voordoet, dat 
er een pluriform aanbod moet zijn. De 
werkgroep denkt hierbij minstens van 
godsdienstige en niet-godsdienstige 
geestelijke verzorging. „Want een een-
zijdig - godsdienstig - aanbod van 
geestelijke verzorging wekt de indruk, 
alsof van overheidswege slechts waarde 
wordt gehecht aan geestelijk leven dat 
geïnspireerd wordt vanuit het Evange-
lie", aldus de werkgroep. 
De Nationale Ziekenhuisraad onder-
steunde deze visie in het in 1974 uitgege-
ven rapport „De dienst geestelijke ver-
zorging in ziekenhuizen", en in de nota 
„Identiteit en noodzaak van geestelijke 
verzorging" van 1978. 
De professionele humanistisch geestelijk 
verzorgers, humanistisch raadslieden 
genoemd, worden hiertoe opgeleid door 
het Humanistisch Opleidings Instituut. 
Momenteel zijn er 23 raadslieden in de 

het hoofdbestuur geregeld aan zulke 
ethische uitgangspunten worden herin-
nerd. 3. Een uitspraak in konkrete poli-
tieke kwesties zoals b.v. in de vraag of de 
kerncentrale Dodewaard nu dicht zou 
moeten mag men van het H.V. echter 
niet hopen of vrezen. 
De uitdrukking „ethiek op de praktische 
terreinen" getuigt van een rommelig 
taalgebruik waarover diskussie dus on-
mogelijk is. Wat wel opvalt is dat deze 
ethiek zich wel een oordeel aanmatigt 
over het bezit van kernwapens doch een 
oordeel van het gebruik van kernener-
gie, als zijnde een politieke kwestie, uit 
de weg gaat. De tweede uitspraak, 
waarbij tekortschietende humanistische 
gezagsdragers aan hun feilen worden 
herinnerd door een soort humanistische 
synode, getuigt van een denkrichting die 
humanisten ten stelligste moeten afwij-
zen. 
De geschiedenis leert helaas dat het in 
deze aangelegenheden meestal niet bij 
herinneren blijft. 

H. A. Olink, (Arnhem) 

Nieuwe publikaties: 

• Gedachten over persoonlijke hulp-
verlening vanuit het Humanistisch Ver-
bond", een bundel van enkele artikelen, 
geschreven door R. Lukacs en J. P. van 
Praag. 30 blz. Prijs f 5,-. 
• „Humanisme - doe er wat mee; in ge-
sprek met jongeren". 35 blz., prijs f 5,-
Te bestellen door overmaken van f 5,-
per ex. op gironummer 58 t.n.v. Huma-
nistische Pers te Utrecht onder vermel-
ding van de gevraagde titel. 
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Ladsk 1gii‘LC n zálicenhuizen VERBOND  -- 

ziekenhuizen werkzaam. Ook een aantal 
humanistische vrijwilligers doen aan 
geestelijke verzorging in ziekenhuizen.. 
Al zou je hun werk misschien - niet met 
zo'n zwaar woord moeten betitelen. In 
elk geval houden zij vanuit humanisti-
sche visie kontakt met patiënten die 
daarom gevraagd hebben. Het komt 
zelfs vaak voor, 'dat het ziekenhuis in 
haar patiëntenfolder wel de mogelijk-
heid van humanistische geestelijke bij-
stand vermeldt, maar hiervoor geen 
geld over heeft. Ondanks de drieënze-
ventig cent die per bezet bed per dag 
aan geestelijke verzorging besteed mag 
worden. 

Een aktiedag dus, om de strategie te be-
palen. Hoe er naar te streven dat een 
ziekenhuis bij een toekomstige uitbrei-
ding van arbeidsplaatsen voor geestelij-
ke verzorging, ook een humanist in het 
pakket opneemt? Onder andere was er 
ter lering en vermaak daartoe een rol-
lenspel bedacht. Waaruit weer eens 
bleek tegen hoeveel muren van onbe-
grip en onwil je op kunt lopen. Zoals de 
geneesheer-direkteur die zegt: „Onze 
pater hier is all-round, hij geeft een uit-
stekende algemene geestelijke verzor-
ging, en voelt zich daarbij totaal niet ge-
bonden aan zijn katholieke achter-
grond". 

En het hoofd van de verpleegkundigen: 
„Bovendien heeft hier nog nooit iemand 
gevraagd om een humanist. Als iemand 
er om zou vragen, zullen we wel iemand 
charteren, zo humaan zijn wij wel!" 
Waarop de humanist alleen nog kan pa-
reren met de uitspraak dat je natuurlijk 
eerst het aanbod moet doen, voordat er 
iemand op het idee kan komen om naar 
een humanistisch geestelijk verzorger te 
vragen. 

Cees van der Hulle, centraal geestelijk 
raadsman: „Dat argument van die al-
gemene geestelijke verzorger, die be-
staat natuurlijk niet. Want zo gauw als je 
aan existentiële vragen bij mensen komt, 
is.dat een visie op het leven. En deze is 
ofwel godsdienstig, ofwel niet-godsdien-
stig. Een algemene levensbeschouwing 
bestaat niet. " Als er in een ziekenhuis 
slechts plaats is voor een full-time 
geestelijk verzorger, zal die plaats vol-
gens hem dan ook opgesplitst moeten 
worden. En niet aaneengelijmd tot een 
algeméén geestelijk verzorger. 

Sommige aanwezigen vertellen dat hen 
tijdens het gesprek met de ziekenhuisdi-
rektie gevraagd wordt om uit te leggen 
wat humanisme is, en waarom huma-
nistische geestelijke verzorging volgens 
hen dan zo noodzakelijk is. Cees van der  

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

DE NIEUWE VRIJHEID 2 
Zondag 1 maart 1981, 9.30-10.00 
uur, Hilversum 2 
Na het gevecht óm de vrijheid, de 
strijd mét die vrijheid. 
Samenstelling: Riëtte Kuin. 

televisie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.40-20.45 u ur 
op Nederland 2. 

111~EMM• 

Hulle: „Laat je hiertoe echter niet verlei-
den. Dat verzandt maar in oeverloze dis-
kussies van het welles/nietes-type. En 
het wordt aan een pastor of dominee toch 
ook niet gevraagd, waarom konfessio-
nele geestelijke verzorging nodig is?" 

Wilma v.d Eertwegh 
Uit: Welzijnsweekblad 

Eenzijdige beeldvorming van HV niet in 
overeenstemming met feiten 
De groep verontruste humanisten heeft 
duidelijk gemaakt dat er bij sommigen_ 
een onjuiste beeldvorming over het Hu-
manistisch Verbond is ontstaan: het HV 
zou vóór eenzijdige ontwapening, tégen 
Israël, en véér partij-politieke stand-
punten zijn. Het is goed om die eenzijdi-
ge beeldvorming te wijzigen en in over-
eenstemming met de feiten te brengen. 
Laten we beginnen met de statuten. Zo 
spreekt artikel 2, lid 3 over „het streven 
naar een samenleving waarin vrijheid, 
gerechtigheid, verdraagzaamheid, eer-
bied voor de menselijke waardigheid en 
medemenselijkheid centraal staan". En 
als doel wordt onder meer gesteld „akti-
viteiten te ontwikkelen of deel te nemen 
aan aktiviteiten van anderen welke bij-
dragen aan het ontstaan van een sa-
menleving van mensen, die zich hun 
verantwoordelijkheid voor zich zelf, hun 
medemens, de natuur en die samenle-
ving bewust zijn. " (artikel 3, lid 3). 
In de toelichting op de beginselverkla-
ring (aanvaard in augustus 1973) vinden 
wij ook enige belangrijke zinsneden over 
de verhouding levensovertuiging en po-
litiek. Het HV is „geen politieke organi-
satie ( . . .) in de eigenlijke zin van het 
woord. Zij die het Verbond hebben opge-
richt hadden een beweging op het oog 
die iets anders zou voorstaan dan wat zij 
in hun politieke partijen belichaamd 
vonden. Dat wat iemand beweegt om 
zich te mengen in de partij-politieke 

•  

strijd, teneinde een menselijker samen-
leving te konstrueren, die beweegrede-
nen en drijfveren dienen doordacht en 
bezielend doorleefd te worden" (blz. 
11-12). 
Het HV heeft geen voorkeur voor „een 
liberalistisch ingerichte maatschappij-
struktuur, noch voor een socialistische, 
een anarchistische of een syndikalisti-
sche. " Dat betekent niet dat „elke poli-
tieke overtuiging als zodanig zonder 

DIA1HOOG 
Meer gerechtvaardigd (is) voor een hu-
manistische toets. Het HV - uitgaande 
van een elementaire visie op de omstan-
digheden waarin de menselijke per-
soonlijkheid zich kan ontwikkelen tot 
volledig menszijn - stelt wel fundamen-
tele eisen aan een samenleving. " Het 
HV houdt zich derhalve niet bezig met 
allerlei politieke uitwerkingen, „maar de 
samenleving moet van het humanisme 
uit wel onophoudelijk kritisch getoetst 
worden", en dan met name als het gaat 
om vrijheid, gerechtigheid, verdraag-
zaamheid en eerbied voor de menselijke 
waardigheid en medemenselijkheid. 
Tot zover de toelichting op de beginsel-
verklaring die door hoofdbestuur én ver- 

ontrusten gemeenschappelijk wordt on-
derschreven. 
Wie nu de kernwapenverldaring van 
september 1980 daar naast legt, zal zien 
dat deze zich niet uitspreekt voor eenzij-
dige ontwapening zoals velen schijnen 
te menen. Als de verklaring dat wel had 
gedaan, zou zij zich te ver op het gebied 
van de politieke uitwerking hebben be-
geven, zoals bij het IKV bijvoorbeeld het 
geval is. Op grond van de scheiding van 
kerk en staat, moeten ook wij niet op de 
stoel van de politikus gaan zitten. Maar 
wij mogen wèl op grond van onze begin-
selverklaring kritisch toetsen wat er op 
politiek gebied gaande is: dat is wat in 
onze kernwapenverklaring gebeurt. 
Het is in dat kader te betreuren dat 
slechts enkele tientallen leden de tekst 
van de kernwapenverklaring hebben 
opgevraagd, en vele opzeggers de tekst 
niet eens bleken te hebben gelezen.  
Met name van humanisten mag men een 
redelijker grondhouding verwachten. 
Hetzelfde geldt voor het bestaansrecht 
van Israël; ook dat is geen moment door 
het hoofdbestuur in twijfel getrokken. 
Ook hier mag verwacht worden dat men 
een onderscheid weet te maken tussen 
officiële standpunten en wat individuele 
humanisten aan opvattingen hebben. 
Alleen door redelijke waarneming en 
diskussie kan onredelijke beeldvorming 
worden tegengegaan. 

Rob Tielman 
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STILLE SCHOOL- 
STRIJD IN HET 
ZUIDEN 
„In Limburg en Brabant is een situatie 
ontstaan waarin weer sprake is van een 
schoolstrijd. Door het toegenomen ge-
bruik van voorbehoedmiddelen en een 
andere leef- en denkwijze is het leerlin-
genaantal in het onderwijs fors gedaald. 
Door de sekularisering is de uitgespro-
ken behoefte aan bijzonder onderwijs 
gedaald en groeit de vraag naar open-
baar onderwijs sterk. Opgebouwde 
machtsposities in het bijzonder onder-
wijs worden niet makkelijk opgegeven. 
Daardoor wordt het openbaar onderwijs 
benadeeld. Er zijn in toenemende mate 
mensen die de „schoolstrijd" nieuw le-
ven in willen blazen. Niet uitdrukkelijk 
maar onuitgesproken. Een „stille 
schoolstrijd" die niet in het belang is van 
de kinderen. Deze situatie is vooral in 
Limburg en Brabant aanwezig maar ook 
elders-. Aldus Lex van der Jogt, alge-
meen voorzitter van de Vereniging voor 
Openbaar Onderwijs (VOO) tijdens een 
perskonferentie in Roermond. De VOO is 
van plan in de komende tijd nadrukkelij- 
ker te wijzen op de ongelijke situatie tus- 
sen openbaar en bijzonder onderwijs. Bij 
het parlement, provincies en gemeenten 
zal nog sterker worden aangedrongen 
op het realiseren van keuzemogelijkhe-
den inzake onderwijs en het recht doen 
aan de stijgende behoefte aan openbaar 
onderwijs via scholenbouw. (PC) 

DEFENSIE STELT 
GV-KOMMISSIE IN 
Het ministerie van defensie heeft een 
kommissie ingesteld die zich gaat bezig-
houden met de verdeelsleutel voor de 
subsidies ten behoeve van de geestelijke 
verzorging in de strijdkrachten. Van hu-
manistische zijde maken algemeen 
voorzitter Rob Tielman en hoofdraads-
man Jos Sinke deel uit van deze kommis-
sie. Zoals bekend bepleit het HV een ver-dubbeling van het aantal humanistische 
raadslieden op grond van de sterk ge-
stegen belangstelling voor de humanis-
tische geestelijke verzorging. 

WISSELINGEN IN 
HOOFDBESTUUR 
IN AANTOCHT 
Op het komende kongres zullen een 
aantal wijzigingen optreden in de sa-
menstelling van het hoofdbestuur. Al-
gemeen sekretaris Anton Wichers gaat 
na een lange staat van dienst weg, en 
kandidaat-opvolger is Jan Schnerr. Als 
tweede sekretaris staat kandidaat Erik 
van der Hoeven. 
De volgende nieuwe hoofdbestuursle-
den staan kandidaat: Anneke Krijnen 
(VVD-kamerlid en HIVOS-bestuurslid), 
Ab Eikenaar (werkt bij Unilever, voorzit-
ter van Amnesty International en HV-
vertegenwoordiger in het HOM), en Wim 
van Duyl (werkt bij de medische fakulteit 

in Rotterdam en is lid van de taakgroep 
wetenschappelijk werk). Ook gaan er 
enkele leden het hoofdbestuur verlaten: 
Frits Bolkestein, Paul Postma, René Diek-
stra en Jan Willem Sentrop. In de meeste 
gevallen omdat zij een te drukke werk-
kring hebben om nog genoeg tijd be-
schikbaar te hebben voor het vele be-
stuurswerk. 

HET ONGELIJK 
VAN FEDDEMA 
Het HV kan niet worden verplicht een 
programma uit te zenden waarvan de 
inhoud door de TV-redaktie is afgekeurd 
voor vertoning op de beeldbuis. Een op-
name in de studio geeft geen enkele 
garantie op een TV-uitzending, tenzij 
anders is afgesproken tussen de redak-
teuren en de betrokkenen. Het recht op 
vrijheid van meningsuiting zoals neer-
gelegd in de Grondwet en het Verdrag 
van Rome verplichten een zendge-
machtigde evenmin tot de een of andere 
uitzending. Artikel 10 van de Omroepwet 

ORIËNTATIE 

geeft een zendgemachtigde eveneens 
een zekere bevoegdheid in deze. 
Dit had dr. J. P. Feddema, docent niet-
westerse sociologie aan de VU in Am; 
sterdam, natuurlijk kunnen bevroeden 
vóór hij het HV op 20 januari jl. in een kort 
geding daagde voor de arrondisse-
mentsrechter in Utrecht, mr. V. J. A. van 
Dijk. Feddema wilde een „vijf minu-
ten''-opname waarin hij sprak over ak-
tieve geweldloosheid en de zogenaam-
de „derde weg" persé op televisie heb-
ben, De redaktie had voor de opname al 
ernstige twijfel getoond over de tekst, 
maar niettemin de opname voltooid. 
Voor de onduidelijkheid die in dit sta-
dium mogelijk is ontstaan, heeft de 
redaktie later ekskuses aangeboden. De 
eindredaktie TV hakte de knoop door en 
besloot de film niet uit te zenden. 
Dr. J. P. Feddema bleef echter aandrin-
gen en kreeg in uitgebreid telefonisch en 
schriftelijk kontakt met de TV-redaktie te 
horen dat zijn bijdrage niet voor uitzen-
ding in aanmerking kwam. Het pro-
gramma paste niet in een reeks uitzen-
dingen over aktieve geweldloosheid en 
bovendien had Feddema zich niet aan 
de afspraak gehouden. Hij wenste ruim-
schoots aandacht te besteden aan de 
„derde weg " (het evangelie als politiek 
konfliktmodel tussen kapitalisme en so- 

cialisme). Meermalen had de redaktie 
hem erop geattendeerd dat in de be-
doelde programmareeks aandacht ge-
schonken werd aan aktieve geweldloos-
heid als principe en methode en zeker 
minder als politieke keuze. 
De rechter stelde het HV in het gelijk. 
Geen sprake van beperking van de vrij-
heid van meningsuiting dus. Geen spra-
ke van verbreking van een (niet be-
staande) overeenkomst tot uitzending. 
Wezensvreemde zaken trouwens voor 
een zich humanistisch noemende orga-
nisatie, dunkt me. Dr. J. P. Feddema wil-
de het op de spits drijven in een vantevo-
ren verloren zaak. Het konfliktmodel van 
het evangelie als de „derde weg '? In elk 
geval de fanatieke drang van een hoog-
geleerd heer. (PC) 

HV: EUROPESE 
OPLOSSING VOOR 
ZIGEUNERS 
Behalve de verklaring over giftige afval-
stoffen heeft het Humanistisch Verbond 
samen met Humanitas een verklaring 
uitgegeven over de positie van zigeu-

ners. Hier wordt gesteld dat er sprake is 
van een diepe kloof tussen de vaak over-
georganiseerde westeuropese wereld 
en het leven dat de zigeuners leiden en 
dat deze niet bereid, noch in staat zijn 
hun eigen identiteit prijs te geven, dus te 
integreren. 
Humanitas en HV erkennen het recht op 
zelfbestemming en zelfontplooiing van 
zigeuners ten volle en pleiten voor een 
europese oplossing (en in

stelling van 

een soort europees staatsburgerschap). 
Hierdoor zou het mogelijk kunnen zijn 
dat de zigeuners ruimte wordt geboden 

tot het beleven en o
ntwikkelen van hun 

eigen mentaliteit, eigen kultuur en eigen 

levenswijze. (I--IvH) 

KONFERENTIE 
OVER VERHOU- 
DING HUMANISME 
EN CHRISTENDOM 
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konferentie worden gehouden over 
Per-

spektieven van de 
verhouding tussen 

humanisme en christendom in het ko-
mende decennium. Een vijftal sprekers, 
vertegenwoordigers van verschillende 
stromingen in christendom en huma-
nisme zullen een korte inleiding houden, 
waarna zij in een forum met elkaar en 
met de deelnemers aan de konferentie in 
diskussie zullen gaan. 
De deelnemers ontvangen van te voren 
stellingen en ander dokumentatiemate-
riaal. De kosten bedragen, inklusief 
lunch, f 7.50. 
Opgave tot deelname v66r 1 maart zen-
den aan het Centraal Bureau te Utrecht, 
t.a.v. J. de Leede. Er is plaats voor max. 
60 deelnemers. 
De konferentie begint om 10.15 uur en 
eindigt om 16 uur. 
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