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oneens  

WIM KOPPENBERG 

Hij is toch nog plotseling overleden. Een 
komplikatie na griep liet zich eerst heel 
ernstig aanzien. Toen begon hij te herstel-
len. Dan plotseling een inwendige bloeding. 
De ouderen hebben hem goed gekend. Ja-
renlang was hij penningmeester van het Ver-
bond. Moeilijke jaren, ook toen. Er waren 
altijd tekorten van tegen de ton, die weg-
gewerkt moesten worden. Wim Koppenberg 
zette zich er achter. Hij was een bekwaam 
financier. 
Maar hij was bovendien een goed bestuur-
der. Demokratisch, maar ook doelbewust. 
Hij hoorde tot die klub van veteranen die 
met grote toewijding het Verbond in de ja-
ren vijftig langs alle klippen geleid heeft. 
Daarna werd hij penningmeester van de 
Internationale Unie. Daarin is hij tot het 
laatst toe aktief geweest. Ogenschijnlijk on-
verwoestbaar. Voor de IHEU is zijn dood 
een zware klap. 
Hij was politiek progressief, een trouw me-
dewerker en vol vitaliteit. Een man die 
van het leven wist te genieten, zonder op-
pervlakkigheid. Integendeel, hij dacht na 
over de dingen en leefde met het gebeuren 
intens mee. Niet optimistisch, maar onver-
zettelijk. 
Hij wilde in alle stilte verdwijnen. Maar de-
ze regels konden niet ongeschreven blijven. 
Na zijn pensionering is hij nog voor zijn 
plezier aan de ekonomie-studie begonnen. 
Het ging hem als accountant gemakkelijk 
af. Binnen enkele weken zou hij kandidaat 
zijn geworden. Hij heeft het niet meer ge-
haald. Maar voor gemeenschapszin, vriend-
schap en toewijding is hij geslaagd. Met lof. 

J.v.P. 

Humanisme 
Ook Uw kijk 
op het leven? 

door C. H. Schonk 

In eenvoudige, heldere taal zet de 
schrijver de humanistische principes 
en de humanistische kijk' op het le-
ven uiteen. 
96 blz. 	 Prijs f 4,50 
Bestellingen per giro 58 t.n.v. De 
Humanistische Pers, Utrecht. 

Jacob wor' wijzer! 

De heer W. meent, (in Humanist no 7 van 
15/4) dat meisjes die de lagere school ver-
laten bij de keuze van een verdere oplei-
ding rekening moeten houden met het feit, 
dat de meeste meisjes later zullen trouwen. 
De keuze zou dan een opleiding tot huis-
vrouw moeten inhouden. 
Waarom? 
Bij mijn weten trouwen de meeste jongens 
ook. Zij zouden dus ook de keuze moeten 
hebben een opleiding tot huis-man te vol-
gen. Eerlijk is eerlijk. 
Tegen een huishoudopleiding heb ik dus 
niet zo'n bezwaar maar ik dacht dat er 
toch wel nuttiger dingen te doen zijn, zo-
als b.v. het leren van stenografie en ma-
chine-schrijven. Iedere dag betreur ik het 
weer dat ik het niet kan en ik voel 'me 
bijna gehandicapt. Daarentegen heb ik 
door het jarenlange onderwijs in het maken 
van roux(sausjes) hiertegen zo'n aversie ge-
kregen dat ik ze nooit meer zal maken. En 
de petroleumstellen die wij in de veelge-
prezen huishoudopleiding moesten leren 
schoonmaken hebben al jarenlang alleen nog 
maar antiekwaarde. 
L.H.W. schrijft over getrouwde vrouwen tus-
sen 20 en 50 jaar die zich kapot moeten 
werken zonder betaalde hulp. Maar wat 
valt er dan toch allemaal te werken? Waar-
om moet er iedere week gewassen worden 
of zelfs een paar keer per week? De vele 
kilo's door debiliserende reklame aange-
prezen wasmiddelen vervuilen het milieu, 
dat wèl. Of wast men om maar weer iets 
te strijken te hebben? Als het weer te 
slecht is om de ramen weer eens met rui-
ten-Andy te bewerken? 
De verheffing van het Nederlandse volk via 
deze aktiviteiten van opgroeiende meisjes 
zie ik echt niet zitten. Verheffend vind ik 
wel de niet-materialistische jongelui die het 
wagen in een vuile ribbroek rond te lopen 
en zelfs misschien wel durven slapen onder 
een grauw-sluier. 
En nu maar hopen, dat eindelijk de tradi-
tionele rolverdeling tussen man en vrouw 
eens verdwijnt. Als de maatschappij ze de 
kans geeft zal de kategorie meisjes met 
„uitgesproken verstandelijke of kunstzinni-
ge begaafdheid" misschien nog eens de kans  
krijgen een opleiding te kiezen die ze leuk 
vindt, zonder van te voren al in een be-
paalde hoek geduwd te worden, zoals L. H. 
Wilde doet.  

Het geschrijf van W. heeft wel die verdien-
ste, dat het bij mij voldoende irritatie op-
wekte om te reageren. 
Verder zou ik willen zeggen: Jacob, wor' 
wijzer, maar ik betwijfel of het er nog in 
zit. 

E. J. E. Boerma-Dijkhuis. Hoogezand. 

H.V.-RADIO 

Hilversum II: 9.45-10.00 uur, 28 mei 'Wat 
heet gezond ...' 
Drs. Herman Cohen over humanistische 
psychologie. 

4 juni: invuloefeningen in Humanisme (4) 
Simon Radius. 

hJ  

4-111/44INIST 
voortzetting van Mens en Wereld 

Tweewekelijkse uitgave van 
de stichting 'de humanistische pers' 

Jaargang 27 nummer 10 
27 mei 1972 

Redaktrice: 
Josephine Vonk 

Redaktieraad: 
Mevr. P. Hienekamp, 
R. de la Rie, 
H. J. Roethof, 
H. Wiedeman. 

Redaktiesekretaiis: 
F. C. van Soesbergen, 
Paulus Buyslaan 23, Amersfoort, 
telefoon 03490-16474 

Lay-out: Gerard Voet 
Druk: Storm - Utrecht - Maarssen 

Administratie, abonnementen 
en advertenties: 
Postbus 114, Utrecht, 
telefoon 030- 318145 
postgiro 58 t.n.v. 
'de humanistische pers', Utrecht. 

Abonnementsprijzen per jaar: 
Nederland, andere EEG-landen, 
Suriname en Ned. Antillen j 15,_.. 
Overige landen f 17,50 
Losse nummers f 0,75 

In dit blad ingenomen standpunten 
zijn niet noodzakelijkerwijs die van 
het Humanistisch Verbond. 

Humanist 27 mei 1972 
	

2 



De traditie speelt in het leven van volken 
en individuën een belangrijke rol. 
De traditie (van het Latijnse `triditio': over-
levering) maakt het mogelijk, dat de kul-
turele erfenis bewaard blijft en van ge-
slacht tot geslacht wordt overgedragen. In 
verschillende niet-westerse samenlevingen 
heeft de traditie zelfs zo'n overheersende 
betekenis, dat een afwijking van bepaalde 
traditionele gewoonten en gebruiken als 
een ernstig misdrijf wordt opgevat. 
Maar ook het Westen kent zijn tradities. 
Het is bekend hoezeer de Engelsman vast-
houdt aan bepaalde tradities (die overigens 
de ontwikkeling tot een moderne demo-
kratie niet in de weg stonden!). De rooms-
katholieke kerk kent zijn 'overlevering' en 
in.  de afgelopen jaren is bewezen hoe moei-
lijk het in deze kerk valt de eeuwenoude 
tradities aan te passen aan de eisen van 
een nieuwe tijd. Maar hetzelfde kan gezegd 
worden van de Sowiet-Unie, waar de marx-
istisch-leninistische tradities de managers 
en technokraten, die naar veranderingen in 
het maatschappelijk bestel streven, bij 
voortduring in een politiek keurslijf dwin-
gen. 

Het Wezen van de traditie 

Een samenleving zonder tradities is on-
denkbaar: Dank zij de traditie worden er- 
aringen, bekwaamheden, kennis en inzicht, 

die de voorvaderen  vergaarden, overgedra-
gen aan de jongere generaties. De mens is 
een historisch wezen, die voortbouwt op 
hetgeen vorige geslachten tot stand kon-
den brengen. Door zijn vermogen kennis te 
nemen van hetgeen zijn voorouders ontdek-
ten en schiepen, onderscheidt de mens zich 
van het dier. De menselijke maatschappij 
ontwikkelt zich, een mierenhoop behoudt 
door de eeuwen heen hetzelfde karakter. 
Traditie en gewoontevorming zijn voor het 
Individu noodzakelijk om aan de vele eisen 
van het leven te kunnen voldoen en om 
binnen een sociaal patroon te kunnen funk-
tioneren. 
Dank zij de traditie heeft hij allerlei kul-
tuurgoederen verworven, die hijzelf op ei-
gen kracht niet zou kunnen verkrijgen. De 
eigen bijdrage aan de kultuur van elk indi-
vidu afzonderlijk is slechts gering. Zelfs 
Goethe verklaarde: 'Er zou weinig van mij 
overblijven, als ik alles moest afgeven wat 
ik aan anderen dank.' 

Deze evaluatie van het begrip traditie 
houdt echter allerminst in een pleidooi voor 
het traditionalisme, in feite een illusionisme, 
dat poogt kunstmatig bepaalde overleefde 
vormen van sociaal gedrag, recht, kunst  

enz. in stand te houden. Veelal wordt dit 
traditionalisme geboren uit de angst voor 
verandering en vernieuwing, uit wantrou-
wen tegen de menselijke bekwaamheden en 
mogelijkheden, uit een pessimisme, dat ver-
kondigt dat 'de mens voor de mens een wolf 
is' en dat een krachtige staat noodzakelijk 
is om ondergang in de anarchie te voor-
komen. Een dergelijke opvatting is kenmer-
kend voor de Chinese legalisten van de Wet-
school uit de 4de en 3de eeuw vóór Chr. 
en evenzeer voor Hobbes en Schopenhau-
er. Een dergelijk traditionalisme en conser-
vatisme kent een bonte verscheidenheid 
van aanhangers. Men treft er figuren aan 
als Friedrich von Schlegel, De Bonald, De 
Maistre, Edmund Burke, maar ook Spengler 
en Charles Maurras, de centrale figuur van 
de fascistische 'Action francaise' tussen de 
beide wereldoorlogen. 

Meestal is er bij deze denkers sprake van 
een romantisch gekleurd heimwee naar een 
gedroomd verleden. In feite poogt hun ro-
mantisch of pessimistisch traditionalisme 
bestaande denkgewoonten, rechtsvormen, 
machts- en bezitsverhoudingen te legitime-
ren en te konserveren.1) 
Eén van deze verdedigers van de traditie 
Joseph de Maistre, schrijver van les soirées 
de Saint-Petersbourg' (1821) verdedigde niet 
alleen het van God gegeven absolute ko-
ningschap, hij stond ook een inperking van 
vrijheid en individualisme voor. Eenheid 
en orde berusten in laatste instantie op de 
beul, verkondigde De Maistre. 
Het probleem van het traditionalisme krijgt 
in onze eeuw een steeds sterker aksent om-
dat veranderingen in het maatschappelijk 
bestel en het kultuurpatroon (hoofdzakelijk  
onder invloed van de technische ontwikke-
ling!) zich steeds sneller  voltrekken 2). Men 
heeft wel gesproken van een 'versnelling 
van de geschiedenis'. In de jaren tussen 
1945 en 1970 hebben zich aanzienlijk meer 
veranderingen voltrokken dan in de jaren 
tussen 1845 en 1870 In de laatste tien 
jaren is het beeld vani de wereld meer ge-
wijzigd dan vroeger in eeuwen 3). In de 
laatste kwart eeuw hebben wij kennis ge- 
maakt met nukleaire wapens, raketten en 
satellieten, ruimtevaart, komputers en au-
tomatisering en allerlei nieuwe medische 
technieken. Maar ook groeiden de tegen-
stellingen tussen de rijke landen en 'de der-
de wereld' en werden  we gekonfronteerd 
met geheel nieuwe verschijnselen,  die om 
radikale antwoorden vragen: bevolkings-
eksplosie, milieuverontreiniging en een be-
wapeningswedloop, die  een steeds zwaar-
dere belasting voor de ekonomieën van 
alle landen vormt. 

De last der tradities 
Het probleem doet zich nu voor, dat tra- 
dities, die vroeger in een agrarische samen- 
leving zinvol waren, aan het individu be-
paalde zekerheden en aan de maatschappij 
stabiliteit en continuiteit gaven, nu hun 
zin en bestaansrecht verloren hebben. Zo 
was in vroeger eeuwen een hoog geboorte-
cijfer noodzaak, gezien de grote kinder-
sterfte en het feit, dat de ouderen bij het 
ontbreken van een sociale verzekering aan-
gewezen waren op steun van de kinderen. 
Politieke partijen, die in de vorige eeuw, 
op grond van toenmalige verhoudingen, be-
staansrecht hadden, dreigden nu maat- 
schappelijke fossielen te worden. Tradities 
kunnen een rem voor een noodzakelijke 
maatschappelijke vernieuwing zijn. Het ver-
leden houdt velen in zijn ban. Dit hebben 
vooral zij ervaren, die nieuwe wegen zoch- 
ten. Vele wetenschappelijke onderzoekers 
en kunstenaars, die het nieuwe verkozen 
boven de versteende tradities, hebben ge-
leden onder de druk van een konservatieve 
samenleving. Men denke aan geleerden als 
Galilei, Darwin, Semmelweis, Pasteur en 
Freud, die het mikpunt van spot en hoon 
werden. 

De dwang, die de tradities vroeger in de 
agrarische (al dan niet feodale) samenle- 
ving op het individu uitoefenden, is gelukkig 
grotendeels verdwenen, ook al zijn in de 
technisch-industriële maatschappij hiervoor 
andere vormen van dwang in de plaats ge- 
komen! Maar toch, ook nu nog kan de his-
torie een drukkende last zijn. 
Deze kritische opmerking raakt uiteraard 
niet de historische wetenschap. Deze heeft 
immers een zinvolle taak, omdat zij be-
paalde facetten van het heden tracht te 
verklaren uit het verleden, oorzaken en ge-
volgen van maatschappelijke konstellaties 
poogt te analyseren, zonder nochtans uit 
te gaan van een determinisme, dat meent, 
dat alles onvermijdelijk zó moest geschie-
den. Terecht konldudeert de Duitse filo-
soof Dilthey: 'Wat de mens is, dat komt 
hij niet aan de weet door gepeins over 
zichzelf, maar alleen door de geschiedenis.' 

Nietzsche's distantie tot het verleden 
Kennis van het verleden impliceert echter 
geenszins, dat men dit verleden ook als 
norm hanteert of zich dit verleden tot 
voorbeeld stelt. Evenmin kunnen wij trou- 
wens einze normen geheel laten gelden bij 
een beoordeling van het verleden. 
Nietzsche heeft de gevaren van een te zeer 
op het verleden gerichte kultuur scherp 
onderkend blijkens zijn essay 'Vom Nutzen 
und Nachteil der Historie fhr das Leben'. 
Hierin merkt hij o.m. op: 'Es gibt einen 
Grad von Schlaflosigkeit, von Wiederkáu-
en, von historischem Sinne, bei dem das 
Lebendige zu Schaden kommt und zuletzt 
zugrunde geht, sei es nun ein Mensch oder 
ein Volk oder eine Kultur ...' Hij luid.: 
seert hen, die zich laten leiden door de his-
torie: Over deze levenshouding zegt Nietz-
sche: `Sie versteht eben allein Leben zu 
bewateren, nicht zu zeugen; deshalb unter-
schkzt sie immer das Werdende ...'• En 
over de mens zegt hij verder: 'Er muss die 

1) Vgl. dr. S. W. Couwenberg, De strijd tus- 
sen progressiviteit en conservatisme' 2e  druk, 's-Gravenhage, 1959. 2) Zie hierover o.m. Alvin Toffler Toekomst- 
shock en de publikaties van Jean Fouras-tié. 

3) In Europa is de industriële groei in 10 jaar' 
(nl. van 1953-1963 even groot geweest als in 
de periode 1900 tot 1940. 

Afscheid van het verleden 

door Peter Krug 



Kraft haben und von Zeit zu Zeit anwen-
den, eine Vergangenheit zu zerbrechen und 
aufzulósen, um leben zu kinnen: dies er-
reicht er dadurch, dass er Sie vor Gericht 
zieht, peinlich inquiriert und endlich verur-
teilt ... Es gelukt sehr viel Kraft dazu, le-
ben zu Winnen und zu vergessen...'  
Een hedendaags biochemikus als J. Monod 
wijst er op, dat onze ideeën de neiging heb-
ben onveranderd te blijven bestaan, ook 
al komen deze in botsing met de zich snel 
ontwikkelende wetenschap: men weigert 
meestal de gevolgtrekkingen uit de nieuwe 
inzichten te aksepteren, omdat zij angst en 
onzekerheid verwekken ('Toeval en onver-
mijdelijkheid', Utrecht, 1971). 

Het verleden als norm 
Juist de snel groeiende afstand niet alleen 
van het verre maar ook van het nabije 
verleden, maakt het meer en meer nood-
zakelijk dit verleden kritisch te onderzoe-
ken om na te gaan welke waarden voor 

Geen HV-tv in zomermaanden 

Gedurende de maanden juni, juli en augus-
tus zendt het Humanistisch Verbond geen 
tv-programma's .uit. Dit is het gevolg van 
de programma-opzet waarvoor de radio- en 
televisiekommissie van het hoofdbestuur dit 
jaar heeft gekozen. De radio-uitzendingen, 
op Hilversum 2, zondags van 9.45 tot 10.00 
uur gaan in deze zomerperiode gewoon door. 

Voor de verdeling van de 195 minuten tv-
zendtijd waarover het verbond beschikt is 
nadrukkelijker dan vroeger aangesloten bij 
de gewoonte van de omroepverenigingen om 
een scheiding te maken tussen de zomer-
en winterperiode. In het `zomerpakket' treft 
men, zoals bekend, meer programma's van 
een licht, verstrooiend karakter aan. Ook 
al doordat het vakantie-seizoen in deze tijd 
valt, wordt er meer dan anders 'herhaald'. 
Anderzijds bevat het winterseizoen meestal 
een keur van nieuwe, grote, soms ook bij-
zondere produkties en is men geneigd 'be-
langrijker', 'zwaarwichtiger programma's 
voor de langere avonden te bewaren. 

Het verbond, dat z'n relatief geringe zend-
tijd zo efficiënt mogelijk wil besteden, heeft 
daarom besloten het zwaartepunt in de pro-
grammering ook naar de winter te verleg-
gen. Bovendien is het door af te zien van 
'lange' programma's in staat vaker op de 
beeldbuis te verschijnen. Door naast deze 
'kort-frekwent-formule' voor de uitzendin-
gen (bovendien op een geregeld tijdstip!) een 
herkenbare programmaopbouw te kiezen, 
plus een 'vaste' presentatrice en een vaste 
regisseur (»es Odufré), meent de RTV-
kommissie alle beschikbare zeilen te hebben 
bijgezet om het HV op de tv een herken-
baar gezicht te laten krijgen. 

De afgelopen vijf maanden (10 uitzendingen) 
zijn een eerste proefperiode geweest, waar-
in deze nieuwe opzet moest worden ont-
wikkeld en vaste vorm diende te krijgen. 
Dezer dagen vindt in de RTV-kommissie, na 
uitgebreide informatie in diverse kringen, 
een evaluatiebespreking plaats en wordt 
nagegaan hoe onze uitzendingen in het ko-
mende najaars- en winterseizoen (te be-
ginnen in september) nog verder verbeterd 
kunnen worden. Suggesties zijn uiteraard 
welkom bij de RTV-kommissie, p.a. mevr. 
j. W. F. Klein-von Baumhauer, Van Eeghen-
straat 177 in Amsterdam. 

onze tijd nog wezenlijke betekenis hebben. 
Trouwens, steeds weer blijkt, dat de mens 
aan zichzelf wordt overgelaten, omdat de 
eens geheiligde traditie geen steunpunt, 
geen houvast meer geeft. 
Zoals gezegd, op politiek gebied wordt 
vaak vastgehouden aan tegenstellingen, die 
in de vorige eeuw aktueel waren, maar nu 
in een tijd van automatisering, atoomener-
gie en ruimtevaart veel van hun kracht en 
inhoud hebben verloren. Zelfs het heilige 
begrip van de nationale souvereiniteit wordt 
meer en meer ondergraven door allerlei vor-
men van internationale samenwerking op 
politiek, ekonomisch en militair gebied. 4) 
Een partij, die zich siert met de veelzeggen-
de naam 'christelijk-historisch', toont haar 
tweeslachtig karakter, wanneer een voor-
zitter van een dergelijke traditionalistische 
partij plots verkondigt 'links van het mid-
den' te staan. Een verwijzing naar het ver-
leden als norm betekent in wezen vaak 
een erkenning van bestaande machtsver-
houdingen, die in het verleden zijn ge-
groeid. 5) 
De vraag of deze machtsverhoudingen 
ethisch wel aanvaardbaar zijn, wordt niet 
meer aan de orde gesteld. Bovendien wordt 
vaak uit het oog verloren, dat zij, die dan 
aan bepaalde tradities willen vasthouden, 
toch ook weer uitgaan van hun eigen in-
terpretatie nu van deze tradities. 

Men moet mij goed verstaan: ik bepleit al-
lerminst een integrale verwerping van alles 
wat het verleden naliet. Ik deel niet de 
opvatting van de jonge historikus in Sar-
tre's roman 'La nausée', die zegt: 'Het he-
den bestaat, en al wat niet heden is, be-
staat niet'. Wèl meen ik, dat in een snel 
veranderende samenleving vele zekerheden 
(en vooral schijnzekerheden!) verloren gaan, 
zodat een nieuwe visie vereist is, die een 
wezenlijk antwoord inhoudt op de uitdagin-
gen van thans. Iets van deze nieuwe visie 
kunnen wij beluisteren bij politici en weten-
schappers als Mansholt en Tinbergen. Maar 
wij moeten toch ook erkennen, dat er vele 
blijvende waarden bestaan, die de 'erfla-
ters van onze beschaving' ons nalieten en 
die wij dienen te behouden en te behoe-
den: waarden van menselijkheid, waarheid 
en schoonheid. Ik denk in dit verband bo-
vendien aan een uitspraak van Geyl in zijn 
geschrift 'Gebruik en misbruik der geschie-
denis': 'En wat mijn algemeen-historische 
beschouwing betreft, ik heb gezegd dat ik 
de mens vrij zie, en gebonden. Vrij, want 
hij moet immer verder: de oude vormen 
vervallen gestadig, en hij moet en hij kan 
willen en kiezen. Gebonden, want hij kan 
niet in het wilde willen, niet kiezen naar 
de ingeving van zijn konstruktief vernuft of 
fantasie alleen. Wij bevrijden ons gedurig 
van ons verleden, maar te zelfder tijd houdt 
het macht over ons. En het is geen wijs be-
leid die macht te miskennen ...' 

Ik wees op de gevaren van een werkelijk-
heidsvreemd traditionalisme. Maar even-
zeer moet gewaarschuwd worden tegen de 
illusies van tè hooggespannen toekomstver-
wachtingen. Ik denk hierbij aan vele Rus-
sische communisten en met name de Rus-
sische futurist Majakowsky, die onder de 
indruk van de technische ontwikkeling en 
de relativiteitstheorie in de twintiger jaren 
schreef: 'Ik ben er volkomen van overtuigd, 
dat er in de toekomst geen dood meer zal 
zijn. Men zal de doden doen verrijzen!' en 
elders: 'Wij zullen door de ruimte vliegen, 
langs melkwegen, achter kometen aan. In 
de toekomst zal het menselijk leven als een 
raket opstijgen naar de hemel! Mensen, ge- 

looft het vast: ook de hemel is van jullie!' 
Majakowsky is aan de teleurstellingen over 
het feit, dat zijn verwachtingen niet gerea-
liseerd werden, te gronde gegaan. Het tra-
ditionalisme maar ook het futurisme, het 
zijn evenzeer illusies als de overtuiging, dat 
de maatschappelijke en geestelijk-kulturele 
ontwikkeling zich volgens vaste wetten vol-
trekt, gericht op een bepaald einddoel. Het 
is een overtuiging, die steeds weer in ver-
schillende vormen opduikt. Wij vinden deze 
zowel bij Augustinus (De civitate dei) als 
bij Marx of bij Teilhard de Chardin. Een 
dergelijke visie heeft onvoldoende oog voor 
het toevallige, onberekenbare en onver-
wachte in een ontwikkelingsproces, waarin 
een overheersende techniek ongekende per-
spektieven in gunstige zin opent, maar 
evenzeer dodelijke bedreigingen kreëert. 

Het verleden in ons persoonlijk leven 
Hetgeen in bovenstaande beschouwing ge-
zegd werd over de maatschappelijke en 
kulturele ontwikkeling in het algemeen, 
geldt m.i. ook voor ons persoonlijk leven. 
Bepaalde negatieve levenservaringen in het 
verleden kunnen de mens in hun ban hou-
den en het perspektief verduisteren. Velen 
Vinnen niet vergeten en slepen als een 
keten het verleden mee. Nietzsche zegt over 
hen, aie tè weinig kracht bezitten om dit 
verleden te overwinnen: 'Es gibt Menschen, 
.die diese Kraft so wenig besitzen, dass sie 
an einem einzigen Erlebnis, an einem ein-
zigen Schmerz, oft zumal an einem ein-
zigen zarten Unrecht, wie an einem ganz 
kleinen blutigen Riss, unheilbar verblu-
ten ...'. Zij missen de kracht om te ver-
geten. Zij zijn als de man, waarover de dich-
ter Dèr Mouw schreef: 

Doornig van wrok staat somber, dor en 
grauw 

De distel van mijn ziel, stug-hard als hout, 
En in mijm'rende zelfmarteling houdt 
Hij vast de verre herinn'ring, wreed en 

trouw. 

Wij zèlf echter beslissen of wij de dode 
dingen uit het verleden steeds weer op-
nieuw tot leven willen wekken. Zeker, de 
moderne psychologie leert, dat in de psyche 
niets verloren gaat, maar aan ()ns is toch 
de beslissing welke houding wij tegenover 
het verleden willen aannemen. In het vroe-
ge voorjaar kunnen wij onze aandacht rich-
ten op het dode hakhout en de dorre bla-
deren en voorbijgaan aan het nieuwe le-
ven, dat vaak nog verborgen wacht. Wij 
kunnen ook pogen de tekenen van dit le-
ven te ontdekken. Zelden of nooit open-
baart zich dit aan hem of haar, die niet 
wil zien. Ook in ieder mens is iets van dit 
verborgen leven. Of het zich ontplooien kan, 
hangt in de eerste plaats af van onszelf, van 
onze gerichtheid. 

4) Ook voor de grote internationale concerns 
hebben nationale grenzen geen betekenis. 

6) Over de merkwaardige invloed van bepaal-
de historische opvattingen op de politiek 
sprak prof. B. W. Schaper in zijn intree-
rede Politiek in de ban der geschiedenis 
(Van Gorcum. Assen, 1960). 

• 
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men mogen verwachten dat het volk tot 
grotere eenheid zou geraken. De negentien-
de eeuw gaf inderdaad wel pogingen in deze 
richting te zien, maar alle opstandige bewe-
gingen en revoluties werden neergeslagen. 
Het maatschappelijk patroon, waarvan de 
instelling van de kleine boer de schering 
en het katholieke geloof de inslag was, wij-
zigde zich nauwelijks. Zelfs het begin van 
een industriële ontwikkeling — rond 1860 
— en na het ontstaan van een arbeiders-
beweging — rond 1880, Rosa Luxemburg, 
Pilsudski — konden hieraan maar weinig 
veranderen. 
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door Pszisko Jacobs 

De geschiedenis van een volk is voorname-
lijk de geschiedenis van zijn heersers. Ko-
ningen, veldheren, vlootvoogden, pausen, 
diktators en presidenten bewegen zich als 
duidelijke hoofdrolspelers over het toneel 
en de vele, vele gewone mensen zijn nog 
minder dan figuranten. In dit opzicht is 
het Poolse volk als ieder ander volk. 

De geschiedenis van Polen is tot aan de zes-
tiende eeuw vergelijkbaar met de geschie-
denis van andere ons beter bekende lan-
den. Rond 1500 begint dat te veranderen. 
Om bij ons eigen land te blijven, rond 1500 
ontwikkelden zich hier ambacht, handel en 
scheepvaart. En hiermee samenhangend 
groeiden betekenis en macht van de ste-
den. De macht van de adel die door deze 
nieuwe, burgerlijke rivale werd gedwongen 
tot konsessies, begon traag maar onaf-
wendbaar te slinken. Een proces dat in en 
door de Franse revolutie een duidelijk 
breukpunt kreeg. Daarna zciu de burgerij 
of, zo men wil, de burgerlijke klasse steeds 
nadrukkelijker de toon aangeven. De bur-
gerlijke klasse grondvestte en ontwikkelde 
het kapitalisme, een maatschappijvorm en 
een wijze van produceren die tot op de 
huidige dag bestaan. Ziedaar in minder 
dan de dop van een noot enige wezens-
kenmerken van onze westerse maatschappij. 

Met alle bezwaren die wij kunnen hebben 
tegen die burgerlijke klasse, moet hier be-
klemtoond dat deze klasse een zeer be-
paalde, niet weg te denken trede van de 
historische ladder is. Misschien had de ont-
wikkeling beter een andere weg kunnen 
gaan, maar wij moeten realistisch genoeg 
zijn om vast te stellen dat dit niet is ge-
beurd. 
De macht van de adel wortelde in wat wij 
feodalistische verhoudingen noemen. De 
ekonomische en sociale relaties tussen adel 
en horigen of lijfeigenen gaven de samen-
leving haar zo typerende trekken. Die ho-
rigen en lijfeigenen waren voornamelijk boe- 
ren en zo lijkt het niet overdreven te stellen 
dat de sociale problematiek vooral een eko- 
nomisch-agrarisch karakter had. De agra-
rische vraagstukken zijn in onze westelijke 
wereld goeddeels en in elk geval in prin-
cipe opgelost, ook al zou boer Koekoek nog 
zo vaak het tegendeel beweren. 

In onder meer Polen vond die geleidelijke 
machtsovername door de burgerij niet 
plaats. Handel en ambacht bleven plaatse-
lijke bedrijvigheden. Dorpen groeiden niet 
uit tot ekonomische centra. De aloude feo-
dalistische verhoudingen bleven gehand-
haafd tot ver in deze eeuw. De rugge- 

graat van het Poolse volk bestond uit de 
kleine (katholieke) boeren. 
De kleine boer had van oudsher sterke rela-
ties, ook gevoelsrelaties met de adel, met 
de heer. Die adel was zelf ook boers van 
karakter, boers en behoudend. Op de weg 
naar vooruitgang bleef die adel steeds dui-
delijker in gebreke. Tientallen jaren ach-
tereen werd door onderlinge ruzies en ge-
vechten, de verdeeldheid steeds groter. 
Slachtoffers hiervan waren de kleine boeren 
en jarenlang deden zij wanhopige pogingen 
om een eigen, minder afhankelijke, groepe-
ring te worden. Hierbij was de rol van de 
geestelijken nooit een vooruitstrevende. 
Steeds weer kozen zij duidelijk partij voor 
de heersers, nu eens voor dit dan weer voor 
een ander ploegje adellijke heren. De zijde 
van de kleine boeren hebben zij nooit ge-
kozen. 

De machteloosheid van het Poolse volk in 
zijn geheel mondde uit in weerloosheid te-
genover omringende landen. En zo kan het 
gebeuren dat Polen tegen het einde van de 
18de eeuw in drie etappes werd verdeeld 
onder Rusland, Pruisen en Oostenrijk. Het 
eigen land was verdwenen, het eigen volk 
— vanzelfsprekend — niet. Nu dan — na 
verdwijning van het eigen land — zou  

Dat Polen, na de Eerste Wereldoorlog, weer 
een onafhankelijk land werd, gebeurde ze-
ker niet op eigen kracht, maar werd zo ge-
wild door de overwinnaars in die oorlog. En 
toen, eindelijk, kwam de industrialisatie 
goed op gang. Maar ... de kleine boer bleef 
die hij was. Hij ploegde voort, zou men 
kunnen zeggen. 
Er waren echter miljoenen landloze boeren. 
Voor hen viel er niets te ploegen. Toch 
moesten zij eten. Zij waren ermee gebaat 
dat in Duitsland de plattelandsbevolking 
door de industrieën naar de grote steden 
werd gezogen. De opengevallen plaatsen op 
het platteland konden worden ingenomen 
door Poolse kleine en goeddeels landloze 
boeren. En zo vestigden zich miljoenen Po-
len in de grensgebieden om in het voorjaar 
over die grens te trekken en tegen de win-
ter terug te keren, jaar in jaar uit: een 
landelijk proletariaat met een boerse le-
vensopvatting. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd dan ein-
delijk in Polen van regeringswege ernst ge-
maakt met de industrialisatie. Hierbij heeft 
men echter zowel in het eigen land als van-
uit de omringende landen alle tegenwer-
king gehad. De Sowjetunie stelde de Poolse 
belangen duidelijk achter bij haar eigen be-
langen. In Polen zelf hield de katholieke 
kerk een sterke greep op de bevolking 
waardoor een maatschappelijke vernieu-
wing werd afgeremd. Men heeft de kleine 
boeren en eigenlijk ook het grootste deel 
van de boers ingestelde bevolking — waar- 
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bij dus ook de vele industrie-arbeiders —
nog steeds niet ervan kunnen overtuigen 
dat een andere ekonomische struktuur van 
levensbelang is. En het moet gezegd dat 
de niet-demokratische besluitvorming hier-
toe het hare heeft bijgedragen. Het ver-
trouwen in de bekwaamheid van de be-
stuurders ontbreekt en dit niet zelden te-
recht. Het historisch gegroeide wantrouwen 
maakt een koerswijziging ten gunste van 
juist die wantrouwige groeperingen erg 
moeilijk. 

In feite spookt nog steeds de gedachte aan 
de nooit echt doorgevoerde landhervorming 
rond. Gomulka heeft zijn best gedaan, maar 
hij heeft zelfs het groeiende vertrouwen van 
de industrie-arbeiders weer verloren. Of het 
Gierek zal lukken het wantrouwen weg te 
nemen, valt te betwijfelen. Ook al omdat er 
nu een spookbeeld van heel andere aard 
aan het herrijzen is. Westduitsland en Po-
len zijn de laatste jaren dichter bij elkaar 
gekomen en naar het zich laat aanzien 
zijn weer die kleine Poolse boeren de in-
zet bij de onderhandelingen op hoog niveau. 
Duitsland heeft arbeidskrachten nodig, Po-
len heeft er te veel. En bovendien een drin-
gende behoefte aan harde valuta. 

Die kleine Poolse boer wordt nu gastar-
beider in Westduitsland. Waar hij, als dat 
wenselijk is, tot Duitser wordt getransfor-
meerd. Het zou wel eens het begin van de 
uitverkoop van het Poolse volk kunnen zijn. • 

WAAR LIGGEN DE PROBLEMEN? 

Over weinig zaken is de afgelopen jaren zo 
veel en zo heftig gediskussieerd — zowel in 
kranten als daarbuiten — als over het pro-
bleem abortus provocatus. Mag het — mag 
het niet?; waarom — waarom niet?; wie 
neemt de beslissing voor wie en waarvoor? 
Enfin, een warwinkel van argumenten en 
gevoelens. Het willen doorbreken van een 
taboe kost heel wat pijn en moeite, dat 
is wel duidelijk geworden. 
Tijdens de diskussie kwam in elk geval 
zonneklaar naar voren dat er grote behoef-
te bestaat aan verruiming van de konkrete 
mogelijkheden om een abortus te laten ver-
richten. Hoeveel zwangerschappen zijn er 
al niet afgebroken in Zweden en Engeland, 
waar abortus gelegaliseerd is? Dure reis-
jes, een gebrekkige oplossing. De mogelijk-
heden worden in ons land momenteel rui-
mer, al zijn de diskussies bij lange na nog 
niet afgerond. Men heeft tijd nodig om de 
zaak te verwerken. Vele tegenstanders zijn 
gekomen van 'neen' tot 'neen, tenzij ...', 
terwijl voorstanders in plaats van pertinent 
'ja' nu zeggen 'ja, tenzij ...' 
Voor- en tegenstanders hebben in meerder-
heid de opvatting met elkaar gemeen dat 
abortus iets is, dat je echt niet zomaar 
eventjes laat doen, het is een noodoplos-
sing. En als vervanging van anti-konseptie 
wijst iedereen abortus natuurlijk af. 
Zou ook uit het recente onderzoek van 
Drs I. Fabery de Jonge, naar een groep 
vrouwen die in ziekenhuizen en klinieken 
is geaborteerd, niet de konklusie getrok-
ken kunnen worden dat het overgrote deel 
van deze vrouwen goede  voorbehoedmidde-
len gaat toepassen? 
Maar hoe men er ook over denkt, of men 
abortus absoluut afwijst of gelegaliseerde 
abortus aanvaardt: ieder  die er over na-
denkt zal moeten erkennen  dat het eigen-
lijke probleem een ander is, namelijk dat 
van de ongewenste zwangerschap. Helaas 
is dit probleem tot nu toe zelden of nooit 
als zodanig herkend en behandeld, terwijl 
juist hierop de aandacht eigenlijk eerder 
gericht moet worden. 
De vraag om abortus is een signaal dat 
er een ongewenste zwangerschap is. Lang 
niet elke ongewenste zwangerschap zal  
echter tot een verzoek om abortus leiden. 
Veel vrouwen hebben enerzijds weerstand 
tegen het afbreken van de zwangerschap 
doch kunnen ook niet tegen de konsekwen-
ties van het krijgen van  (nog) een kind op. 
Waarom kan een zwangerschap ongewenst 
zijn? 
Er zijn vele redenen, voor de hand liggende 
en minder duidelijke. Veel ongewenste zwan- 

gerschappen komen tot stand door falende 
anti-conceptie. Mensen gebruiken geen of 
geen goede anti-conceptie uit onwetend-
heid of om niet zo eenvoudig te herken-
nen redenen. Als men met de konsekwentie 
van een zwangerschap wordt gekonfron-
teerd, realiseert men zich dat het gezin 
eigenlijk voltooid was; dat beide partners 
zich financieel nog helemaal geen kind kun-
nen veroorloven; dat er geen huis is; een 
studie die moet worden afgemaakt; dat de 
ouders zich nog te jong vinden; dat de 
relatie tussen de partners niet zo() is dat 
men de verantwoording voor een kind aan-
durft; dat de ouders hun gezin nu al niet 
aankunnen en dat de komst van nog een 
kind de toestand alleen maar zal vererge-
ren. 
Hoe moet het met de gezinsuitbreiding in 
dat gezin, waarvan de vader of moeder al 
herhaaldelijk in een psychiatrische inrich-
ting is verpleegd, terwijl de hoop op blij-
vend herstel gering is? Hoe in het gezin 
van het echtpaar dat altijd met elkaar 
overhoop ligt en toch nooit tot scheiding 
komt? Hoe met de gescheiden vrouw die 
eenzaam was toen ze alleen voor de zorg 
voor haar gezin stond en nu een kind ver-
wacht van een man, die zij niet als vader 
voor haar andere kinderen wil en die dat 
zelf ook niet wenst? 
Deze zwangerschappen waren niet bedoeld. 
Vragen die om een beantwoording schreeu-
wen zijn: 
Hoeveel procent van de zwangerschappen 
was eigenlijk bedoeld? 
Hoeveel was niet bedoeld maar toch zeer 
gewenst? Onbedoeld hoeft immers hele-
maal niet te betekenen ongewenst. 
Hoeveel zwangerschappen worden door in-
vloed van de omgeving van ongewenst tot 
gewenst of juist het omgekeerde? 
Soms blijft een zwangerschap ongewenst. 
Als er, om welke reden ook, geen abortus 
is toegepast en als het kind ook later niet 
door de ouders wordt aanvaard, zitten zij 
met een levensgroot probleem, om maar te 
zwijgen van het kind: 'het kind van de re-
kening'. 
En moet daar niet eens over gesproken wor-
den? 
Theoretisch kan men een ongewenst kind 
afstaan. Maar kun je dat als ouders duide- 
lijk maken aan je andere kinderen? En 
hoe reageert de familie, de buurt? Hoeveel 
vrouwen kunnen het opbrengen een kind 
te krijgen om dat vervolgens weg te geven? 

MOET JE HET LEUK VINDEN? 

We moeten konstateren dat we nog heel 
weinig weten van de vele en komplexe 

Ongewenste zwangerschap 

J 
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De stichting H.O.Z. (stichting tot bevor-
dering van hulpverlening bij ongewenste 
zwangerschap) is een organisatie, waar-
in vertegenwoordigd zijn: vrouwenorga-
nisaties, medici en sociale hulpverleners. 
Tot de oprichters behoort de Humanis-
tische Stichting voor Geestelijke Volks-
gezondheid. De stafmedewerker van deze 
stichting, drs. M. J. Hoekstra, is dage-
lijks bestuurslid van de stichting H.O.Z. 
De stichting houdt zich bezig met sti-
muleren en koiirdineren van hulpverle-
ning bij ongewenste zwangerschap. 
Om effektief te kunnen werken is het 
nodig dat velen de problematiek waar 
de stichting zich mee bezig houdt zien 
en begrijpen. 
Daarom heeft de stichting H.O.Z. ons 
gevraagd dit artikel te willen opnemen, 
waarin allerlei aspekten van deze pro-
blematiek worden aangeroerd. Het lijkt 
van veel belang dat leden van het Hu-
manistisch Verbond gehoor geven aan de 
oproep in het slot van het artikel, en 
zich melden voor de te vormen regionale 
werkgroepen. Besturen van gemeenschap-
pen, die in hun programma voor het vol-
gend seizoen een gespreksavond over 
ongewenste zwangerschap willen opne-
men, kunnen een speciaal daarvoor ge-
trainde gespreksleider of -leidster uit-
nodigen. Kontakt daarover kan men op-
nemen met Stichting H.O.Z., Hugo de 
Grootstraat 17a, Rotterdam. Tel. 010-
138297. 

redenen waarom men kinderen wenst of 
afwijst en welke betekenis het krijgen en 
hebben van kinderen voor de ouders heeft. 
We hebben al enkele omstandigheden ge-
noemd, waardoor een kind ongewenst kan 
zijn. De ouders kunnen bv. te oud of te 
jong zijn, een slecht huwelijk hebben, geen 
(of slechte) woonruimte. De vrouw kan on-
gehuwd zijn en geen kans zien het kind 
zonder vader redelijk op te voeden. Er 
kunnen al te veel kinderen zijn. De rede-
nen kunnen in de huidige maatschappij lig-
gen (werkeloosheid, gebrek aan leef- en 
speelruimte en wat niet al). 
De vrouw die geen abortus laat plegen 
moet haar kind krijgen. En blijft misschien 
met haar problemen zitten, problemen die 
eigenlijk niet getolereerd worden. Je moet 
het leuk vinden een kind te krijgen, anders 
ben je een slechte moeder. Als de vrouw 
haar problemen niet te boven kan komen 
blijft zij er meestal alleen mee zitten en dat 
kan konsekwenties hebben bij de opvoeding 
van het kind. 
Het is afschuwelijk voor een vrouw, die de 
geboorte van haar kind met angst tegemoet 
ziet, dit aan niemand te kunnen vertellen 
omdat zij dan alleen maar zedepreken of 
luchtige troostwoordjes te wachten heeft. 
'Als het er maar eerst is, dan ben je er 
dolblij mee'. Ja, de eerste 10 dagen gaan 
best en wie raakt niet vertederd door een 
pasgeboren kind? Maar aan wie kan zij ver-
tellen dat zij vreest in dit kind die afschu-
welijke vader te zullen herkennen; dat ze o 
zo moe is van al die andere kinderen en 
geen energie meer heeft voor weer een lui-
erkind; dat ze eindelijk wat rust had en dat 
die nu weer weg is; dat ze helemaal niet 
van kinderen houdt en niet weet wat ze 
met zo'n handenbindertje moet beginnen? 

De dwang van de omgeving om blij te zijn 
met het (aanstaand) moederschap, het ge-
lukkige moedertje te zijn, zou plaats moe-
ten maken voor een voorzichtiger en be-
grijpender houding. Tenslotte weet je nooit 
wat er in het leven en in het gezin van 
een ander te koop is. 
Vaak zijn de motieven om een kind te 'wil-
len' echt van harte gevoeld, maar soms 
ook niet. Er kan bv. sprake zijn van een kind 
dat men wil 'omdat het zo hoort'. In onze 
kultuur is het nog steeds een ongeschre-
ven wet dat gehuwden na verloop van 
tijd een kind 'krijgen', liefst meer dan één. 
Volgens een andere norm behoren onge-
huwden geen kinderen te krijgen. 
Een kinderloos echtpaar wordt vrijwel al-
tijd 'zielig' gevonden en moet tekst en uit-
leg geven over het kinderloos zijn. 
— 'Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt 

U, vervult de aarde 
Is dat niet vaak een opdracht waar men 
aan wil voldoen? 

— Zwanger zijn, kinderen krijgen, heeft iets 
te maken met deelnemen aan de natuur, 
oergebeuren — bevalling, borstvoeding 
etc. Je kunt je afvragen of elke vrouw 
het zogenaamde moederinstinkt in zich 
heeft of dat dit door de kultuur is aan-
geleerd. Vrouw zijn is moeder zijn. Is 
dat voor iedere vrouw zo? Is het aan-
geleerd? 

— Een kind wordt vaak gemaakt tot sym-
bool/bewijs van eenheid en liefde tussen 
de ouders. Ook als die eenheid en lief-
de niet zo enorm groot zijn. 

— Kinderen krijgen is een prestatie, een 
bewijs van vruchtbaar zijn, een bewijs 
van volwassen man/vrouw zijn. Vooral 
in de groepen waar de vrouw weinig 
opleiding heeft en niet veel kan 'pres-
teren' geldt dit vaak. 

— Men kan vinden dat men voortbestaat 
na de dood als er een nakomeling is. 

— Men kan behoefte hebben om iemand 
te beschermen, op te voeden, te verzor-
gen, zich op te offeren en verantwoor-
delijk te doen. 

— Een kind kan als chantagemiddel te-
genover de ouders of de partner ge-
bruikt worden. 

— Het kan een redmiddel moeten zijn voor 
een slechte relatie

'  — Het kan als `vervanging' van een over-
leden of mismaakt kind moeten dienen. 

Enfin, er zijn nog vele redenen waarom 
men een kind wil of denkt te willen. Na-
tuurlijk zal niet iedere man of vrouw zich 
altijd bewust zijn van het waarom van een 
zwangerschap of het gewenste daarin. Dit 
betekent dat men zich bij een ongewenste 
zwangerschap ook niet altijd realiseert dat 
er ook positieve kanten aan kunnen zitten 
en welke dat zijn. 
Hoe dan ook, veel ellende  kan voorkomen 
worden als de vrouw of het echtpaar dat 
problemen heeft met de zwangerschap of 
het aanstaand ouderschap, maar tijdig ge-
holpen wordt. Als de  omgeving, de arts, 
sociaal werker of wie dan ook maar oog 
heeft voor de negatieve gevoelens die er 
kunnen zijn, als niemand de vrouw maar 
coûte que coûte de rol van gelukkige moe-
der opdringt. De maatschappij is tot nu toe 
duidelijk tekort geschoten in begrip, in het 
zich verplaatsen in de omstandigheden van 
de aanstaande ouders. Hier ligt een opgave 
voor de beroeps-hulpverleners (op medisch 
en sociaal gebied) maár ook voor iedereen 
die zich beweegt in deze maatschappij. 
Het gaat tenslotte om  het kind dat niet 
het kind van de rekening mag zijn. 

WAAROM KOMT HET ZOVER? 

Hoe komt het dat een vrouw die geen kind 
wil hebben toch zwanger wordt? 
Er zijn tegenwoordig immers genoeg be-
trouwbare voorbehoedmiddelen voor ieder-
een te verkrijgen? 
Deze vraag roept eerst een aantal andere 
vragen op. 
— Wil de vrouw-in-kwestie echt geen kind 

of diep in haar hart toch? Zegt het 
verstand 'nee' en het hart `ja'? 

— Zijn de voorbehoedmiddelen werkelijk 
zo gemakkelijk verkrijgbaar en bereik-
baar voor iedereen? 
Uit recente onderzoekingen is gekonklu-
deerd dat de omvangrijke voorlichting 
op dit gebied diegenen bereikt die al op 
de hoogte zijn. 

— Slaat de voorlichting aan daar, waar 
zij aan moet slaan, bv. bij werkende 
jongeren en schooljeugd? 

— En snapt' iedereen die wél voorgelicht 
wordt waarover het gaat? 

— Spreken ouders en opvoeders duidelijk 
en eerlijk over deze problematiek? Wat 
te denken van het antwoord 'ik heb 
ze gewaarschuwd' op de vraag 'zijn Uw 
kinderen voorgelicht?' 

— Is de ontkoppeling van de sexualiteit 
en voortplanting door de generatie der 
ouders al genoeg verwerkt? 

— Doet de huisarts genoeg? 
Zo zouden er nog meer vragen te stellen 
zijn. 
Een zwangerschap kan ontstaan als er bij de 
coïtus (paring) geen voorbehoedmiddel is 
gebruikt of als er 'niet goed is opgepast'. 
Het komt ook voor dat een voorbehoed-
middel faalt. 
Een aantal vrouwen dat zwanger wordt 
heeft dat gewenst en hun zwangerschap is 
min of meer gepland. Dit is echter bij lang 
niet elke zwangerschap het gevaL Vaak ont-
staat deze zonder dat het de bedoeling 
was, zonder dat het de wens van de part-
ners was, een onverwachte en soms schrik-
aanjagende gebeurtenis. 
Het gaat nu over zwangerschappen die zo-
wel onbedoeld als ongewenst zijn. 
Ook daarbij kunnen we een paar opmer-
kingen maken: 
— Wie vindt deze zwangerschap eigenlijk 

ongewenst? De vrouw zelf, haar part-
ner, de ouders van een jong meisje of 
de arts die meent dat de zwangerschap 
lichamelijk gevaarlijk zou kunnen zijn 
voor de aanstaande moeder? 

— Een zwangerschap kan voor een deel ge-
wenst zijn en voor een deel ongewenst. 
En de mate van gewenst en ongewenst 
zijn kan tijdens de zwangerschap vad-
eren. De situatie kan veranderen: een 
beter of slechter huis, een vastere of ver-
slechterende relatie, meer of minder geld. 
Men kan naar akseptatie of afwijzing 
toegroeien. Een vrouw kan aanvankelijk 
denken dat ze het kind wel wil en het 
later afwijzen, of andersom, eerst de 
zwangerschap betreuren en later volle-
dig aksepteren. Er is nog veel meer over 
te zeggen, maar we komen toch terug 
op de vraag: hoe komt het dat iemand 
in verwachting raakt, zonder dit be-
doeld te hebben? 
Een zwangerschap kan onverwacht op-
treden omdat 

— lang niet alle methoden en middelen be-
trouwbaar zijn 

— voorbehoedmiddelen voor sommige men-
sen moeilijk te verkrijgen zijn, bv. jon-
geren en soms uit gevoelsoverwegingen 
afgewezen worden (te zakelijk) 



Een aantal vooraanstaande humanis-
ten in binnen- en buitenland ver-
leenden hieraan hun medewerking 
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— mensen die geen geregelde sexuele om-
gang hebben er niet altijd op verdacht 
zijn. Het overkomt ze in feite. Ze zou-
den verontwaardigd reageren op sugges-
ties dat ze eigenlijk altijd van voorbe-
hoedmiddelen voorzien zouden moeten 
zijn. Ze zouden zichzelf dan als `losban-
dig' beschouwen. 

— Bij een coitus denkt men vaak niet aan 
de gevolgen die eruit kunnen voortvloei-
en, ook al omdat in onze tijd de sexua-
liteit en voortplanting losgekoppeld zijn. 
Je denkt niet altijd op het moment dat 
je met iemand naar bed gaat: `wij kun-
nen in verwachting raken'. 

Wat zou er aan dit belangrijke probleem 
te doen zijn? Bij wie liggen de taken en 
verantwoordelijkheden, waar lopen de za-
ken fout? 
In elk geval zullen ouders met hun kinde-
ren moeten praten, hoe moeilijk ze dit zelf 
ook vinden. Op scholen en vormingscentra 
kan men de schoolgaande en werkende 
jeugd goede voorlichting en begeleiding op 
dit gebied geven. De artsen hebben in deze 
eveneens een taak. 

Het is echter niet alleen een probleem van 
de jeugd. Ook bij ouderen, soms gehuwd 
sinds jaren, blijkt de kennis van voorbe-
hoedmiddelen of de toepassing ervan soms 
veel te wensen over te laten. `Het ging al 
z6 lang goed ... (tot het misging) 
Het probleem van de ongewenste zwanger-
schap vraagt, nu het gesteld is, ook om een 
oplossing. 

WAT KUNNEN WE DOEN? 

We hebben gewezen op de problemen rond 
de ongewenste zwangerschap, gesproken 
over het bedoeld, onbedoeld en toch ge-
wenst, of ongewenst zijn van een zwanger-
schap en de vraag gesteld, hoe het met de 
praeventie gesteld is. 
Als vanzelf rijst nu de vraag: `Wat kunnen 
we doen om de problemen op te lossen?' 
Het antwoord is niet direkt te geven. De 
kwestie is namelijk dat er geen totaalbeeld 
is van wat er nu al gebeurt. Als men iets 
nuttigs wil gaan doen is het nodig om te 
weten wat er nog niet gebeurt en waar 
niet; liefst ook: waarom niet, kortom: 
waaraan behoefte bestaat. 
De Stichting H.O.Z. heeft zich tot doel ge-
steld hulpverlening bij ongewenste zwanger. 
schap te bevorderen. Dus niet zelf deze 
hulpverlening ter hand te nemen, maar te 
bevorderen dat deze gaat ontstaan, daar 
waar leemten zijn. De hulpverlening moet 
liefst plaats vinden langs de al bestaande 
kanalen. 

De Stichting H.O.Z. stelt zich tevens ten 
doel de hulpverlening te stimuleren en te 
coiirdineren. De Stichting kan initiatieven 
tot het opzetten van hulpverlening nemen, 
daar waar geen hulpverlening via de be-
staande kanalen mogelijk is. 
Toen de Stichting H.O.Z. in december 1970 
werd opgericht was de eerste vraag: hoe 
kunnen we zo efficiënt mogelijk gaan wer-
ken en wat heeft prioriteit? Het was de be-
stuursleden duidelijk dat er in elk geval 
een attitude bij de vrouw en man moest 
komen die kan zorgen voor een bewuste 
planning van zwanger hap. De aangesloten 
verenigingen zenden thans sprekers, dis-
kussie- en gespreksleiders naar een door de 
Stichting H.O.Z. georganiseerde kadertrai-
ning. Deze mensen zijn bereid in eigen kring ;  
en daarbuiten het onderwerp `ongewenste 
zwangerschap' te behandelen. 

Om te weten wat voorts dringend aange-
pakt moet worden is het nodig om te we-
ten te komen wat er in het gehele land ge-
beurt op de volgende terreinen: 
— praeventie van ongewenste zwanger-

schap, 
— afbreken van o.z., 
— eventuele nazorg na het afbreken van 

o.z., 
— begeleiding tijdens het uitdragen van 

o.z., 
— nazorg na de geboorte van een onge-

wenst gebleven kind. 

Heeft men deze gegevens ontvangen, dan is 
er meteen een overzicht van de leemten. 
En deze zullen om aktie vragen. 
Een werkgroep van de Stichting H.O.Z. 
heeft een plan ontworpen om in een be-
trekkelijk snel tempo een overzicht, de `in-
ventarisatie' te verkrijgen. Er is een enquête-
lijst opgesteld, die voorgelegd kan worden 
aan elke instelling of groepering, waarvan 
het mogelijk zou kunnen zijn dat zij zich 
met één of meer van de bovengenoemde 5 
terreinen bezighoudt. Het plan is nu om 
het land in 16 regio's te verdelen en in 
elke regio een groep vrijwilligers (omstreeks 
24 personen) te vormen, die in deze regio 
de enquête zullen uitvoeren. De groepen 
worden van de Stichting H.O.Z. uit bege-
leid. 
De enquête door ter plaatse wonende vrij-
willigers heeft het voordeel dat naast de 
officiële instellingen en verenigingen ook 
allerlei niet geinstitutionaliseerde bewegin-
gen, wellicht de voorlopers in een nieuwe 
ontwikkeling, die landelijk niet bekend zijn, 
geënquêteerd kunnen worden. 
Naast de enquête in de regio's dient er een 
parallel lopende enquête bij de grote lan-
delijke instellingen plaats te vinden. Som-
mige regionale afdelingen laten veel aan 
de centrale organisatie over, andere even-
wel zijn slechts weinig gecentraliseerd. 
De verwerking van de enquête berust bij 
het bureau van de H.O.Z. 

Het is aan de bestuursleden van de Stich-
ting H.O.Z. uit eigen ervaring bekend, dat 
inventariseren en konstateren van tekorten 
prikkelt tot aktie. Ditzelfde proces ver-
wachten wij bij de inventarisatie-groepen 
te zullen zien. Er is daarom in voorzien 
dat de aktiegroepen invloed krijgen op het 
beleid van de Stichting H.O.Z. Wanneer de 
inventarisatie beëindigd is, kunnen de groe-
pen naar eigen verkiezing zich ontbinden 
of aktie-groepen worden. 
Het gelijktijdig inventariseren en aktievoe-
ren zou wellicht deuren van te enquêteren 
instellingen sluiten, zodat dat vermeden 
moet worden. 

De inventarisatie-groepen zullen geinstru-
eerd, getraind en begeleid worden vanuit 
het bureau van de Stichting H.O.Z. 
In de Stichting H.O.Z. zijn instellingen ver-
tegenwoordigd die grofweg in drie groepen 
kunnen worden ingedeeld, namelijk: 
— de vrouwenorganisaties, 
— de medische hulpverleners, 
— de sociale hulpverleners. 

Uit de leden van haar komponentvereni-
gingen en bij voorkeur uit alle drie hier-
bovengenoemde groepen wil de Stichting 
H.O.Z. de leden van de inventarisatie-groe-
pen werven. Het is de bedoeling dat er in 
dit najaar begonnen wordt met de training 
en instruktie. 

De Stichting doet beroep op mensen die zich 
gemotiveerd voelen om mee te werken aan  

het oplossen van het probleem van de o.z., 
zich op te geven als lid van de inventari-
satiegroep van de Stichting H.O.Z. 
Deze groepen gaan zich bezighouden met 
a. de (technische) inventarisatie 
b. het denken over mogelijke oplossingen 

van gekonstateerde tekorten en proble-
men. 

Na uw aanmelding ontvangt U van de Stich-
ting H.O.Z. nadere informatie. 
De Stichting H.O.Z. is bepaald arm en moet 
daarom een beroep doen op vrijwillige me-
dewerkers. De kosten van organisatie en 
begeleiding worden natuurlijk door de Stich-
ting H.O.Z. gedragen. 
Aan de komponentverenigingen zal gevraagd 
moeten worden de (eventuele) reiskosten, 
die uiteraard zo laag mogelijk gehouden 
worden, (de H.O.Z. komt wel naar U toet) 
te dragen. 
De Stichting H.O.Z. zal de lantoorkosten' 
op zich nemen, evenals de kosten van de 
training en instruktie. 

De Stichting H.O.Z. hoopt dat er uit uw 
kring velen zullen komen, die willen hel-
pen de stand van zaken te bepalen en een 
beleid naar de toekomst op te stellen, dat 
kan leiden tot een verbetering in de moei-
lijkheden van velen. 

Het adres van de Stichting H.O.Z. is: 
Hugo de Grootstraat 17a, 
Rotterdam. 
tel. 010-138297. 
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