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Humanisme legt de nadruk op zelfstandig-
heid. persoonlijke vrijheid. gelijke rechtell
gelijke behandeling voor ieder mens onge-
acht ras. sekse of levensvorm. Em'lIlcipatie
wil zeggen dat l'en individu of groep zich
10sm,l;lkt Uil hicrarchische bders, strceh
naar vermindering van afhankelijkheid ten
opzichle van derden. lkh teweer stelt tegen
onrechlvaardige behandeling en ongelijke
rrchten en ruimIe Opel\! om l.Îch n<lar H'r-
mogen te ontplooien.
Verwachl mag worden dat. zoals Greetje
den Ouden in haar Socrateslczing 1989 op-
merkte - humani~me en femini~me op hl't
lerrein v'an individuele ontplooiing en maat-
schappelijke verandering vanzelf~prekende
hondgrnoten zijn, Hans Achtt'rhuis stelde in
zijn augurt'le rede als bijzonder hoogleraar
vanwcge de slichting Socrates cchter dat hel
llloderne vcrlichte humanisme juist hoofd-
schuldige is van de uitsluiting van vrouwen.
Impliciet erkent het Humanistisch Verbond
dat de relalie lIlssen humanisme en fcminis-
me inderdaad nict zo rooskleurig is als Gree-
tjc den Ouden steil: al meer dan tien jaar is
er een landelijke vrouwengroep actief dil.'
zich onder andere inSp<lnl voor een eo:rlijkr-
re machtsverdeling tussen mannen en vrou.
wen binnen het Verbond.
Mt'l het septembernummer beoogt de re.
dactie van Rekenschap een bijdrage te leve.
rrn aan dr verbreiding v'Jn inzichlen op het
gchied van vrouwenemancipJtie, Allereerst
schetst Tine van Raamsdonk in vogelvlucht
de geschiedenis van het feminisme in Enge-
land, FrJnkrijk. Duitsland etl l'\edcrland.
Daarna komt het themJ van de VTOuWent'-
mJnciratic in dl' literatuur aJn dl' orde: Em-
mr JJcobs schrijft over het emancipatiestre-
ven van Belle v'Jn Zuvlen. Andre Hielkema
ovrr de opvatlingen ~ver het feminisme van
dl."Engl"lse schrijver n.H. Lawtence en Ger-
ry van der Lislover de onafhankelijke geest
'IJn Carrie van Bruggen.
Zowel Lawrellce als Van Bruggen slOnden

sceplisch tegenover de \'fouwenbeweging in
hun tild. waJrdoor zij in staat waren l"nkelr.
nog steeds acmele dilemma's VJn dl" \'fOli-
wcnemancipJtie scherp te formulercn, on-
dn andere hct thema VJn de manneneman-
cipatie. dc beoordeling VJn seksc\'erschillen
en de \'faag. of gelijke rt'chten \'oor vrouwen
ook wcrkelijk individuele ontplooiing lOt
gev'olg hchben. Koelie van der HOl"ven-Ko-
ning koml op sommige v'an deze vragl"n tc-
rug in een artikel o\'er haar eigen emancipa-
tir rn Saskia herts in haar bijdrage over
dcfeminisering vall de wetenschap.
Elirs Sterger bespreàt de gelijke behande-
ling van mannen en vrou ••••.en in lie Europese
Gcmcenschap. In Nedt'r1and blijkt dl' lOe-
passing van d Europese richtlijnen voor ge-
lijke beloning en gelijke behandeling in Je
Jrbeid betrekkelijk weinig problemen op Ie
IC'leren, maar met dl' richtlijnen dil' gelijke
behandeling in dl' sociale zekerht'id voor-
schrijven. heeft men veel meer moeite. het-
gt'en zowel te maken heeft met het uitgebrei-
de stelsd van soei,lle zekerheid in Nederland
,lIs met het feit dat hl,t geent is op het kosl-
wlnnerSprlnClpe.

U kunt dit nummer VJn Ih'kenschap besrel-
1cn door f 12.50 te storten op giro 5!l2293
t.n.v. stichting Socrates te Utrecht omler
vermelding VJn 'I{ekell'>chap september
1990', Een Joonnernent op Rekcnschap kan
wordcn <lJngevrJagd door te schrijven naar
het Hurnani~lisch Verbond. Antwoord-
nummer 21!lt, 3500 VB Utrecht (een post-
zegel is niel nodig). Dc abonnementsrrijs is
f 45.- (4 nummers). \XIJChl met betal ••.n
s.v.p. op onze accl"ptgirokaan. Nieuwe
Jbonnres ontvangen md korting naar keuze
een VJn de nieuwe HV'uitgaven: \'(!clzijn
wnder gretlZl"tI voor f 20,- (i.p.v. f 24,50)
of Humanisme in het leven van voor f 5.-
(i.p.v, f 8,50), GJarne uw kt'ulC vermelden
bij opgJve van het abonnement.

HET VOLGENDE NUMMER
VERSCHIJNT BEGIN
OKTOBER. KOPIJ
DAARVOOR MOET
UITERLIJK 14
SEPTEMBER IN HET BEZIT
VAN DE REDAKTIE ZIJN.
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"Ik legateer, vrij van rechten en kosten, aan de
Stichting Steunfond$ Prakti$Ch Humanisme te
Utrecht, een bedrag ad gulden."

(voorbeeldtelm testament)

Fotoomslag: Lydia van der Meer
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Gelden verkregen uit legaten, worden door het Steunfonds vJ$tgezet in het
"bJ$isfonds". JaarJi)luworden de ontvangen renten en dividenden uilgekeerd
aan het Humanistisch Verbond. Zo heeft het HV langdurig profijt van uw geld
en kan het zijnaktiviteiten en dienstverlening VOOrtzetten. Voor meer
informatie: Mevrouw M.v.d. Lan$,medewerker Steunfonds (030-322786).
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EEN HERVORMDE IS GENOEG OM
HELE GEZIN MEETE TELLEN
ZO'IJ honderd klJchlcn zijn cr al binnenge-
komen hij het Humani~[isch Verhond en hij
de StichlÎn~ Waakzaamheid PCTsoonsn:gi.
stratie over de aClivitcitm \"ao de SIL.A. Dil
is de Stichring Interkerkelijke ledenadmini-
stratie, opgericht 0111 V"OOT summi)lc kerken
de persoomgegevens up lu date te houden.
Daarbij wmdl soms ccn Hccmdc manier
van tellen gehanteerd. Vreemd genoeg VOOT

bOvcnj.\cllncmde organisaties urn de Rcgis-
Iratickamer tc vragen l'en onderzoek in te
slellen naar de gang van zaken.

In lIl' :tfgdo~n maandl."T1 is dl' SILA, \,I111(n
met de ,lJngcslott."n kcrken, bCgOIlI1l"l1IIll'!
Je opbouw van Cl."l1 cigcn InlcnaJmÎnislr,l-
tic. Tot nog IOC houden de gcmcl'ntl'l\ Je
rnsoonsgq~n'cns voor de h'rken hij, vi,] dl'
burgerli)h stand. I\inllenkort vl'rvalt dil'
taak. Dan Inoetenlil' kerken 7l'If hUil I(,den.
'Idministraties gaan bijhouden, Voor de Ne.
dl'rland, fll'rvorrnde Kerk en eell ;I;mlJI
kll'ine h'rkgl'llootschappen lleemt d" 511.1\
die taak op zich. De gelnl'ente geeft d.li1 aan
de SILA de persoonsgegevellS door vall ,k
bij de SII.A geregistreerden, zo,lls adreswij-
zigmgen en uverlij,lcns, De SII.A geeft de7t~
wijziging('n door aan (Je aangesloten kerk.

gelloutsch,]prell. Op deze m,lllil'r blijft dl'
kl'rkcliJkc ledellJdmllllm;Hi,' bij dl' tijd.
Et'n hdl,bod ml"nsen dil' op de kd,'nlijst van
één van dl" bij Je SII.A aangl'slot,'n kl"rkl"ll
\'uorkulllen. bl"bh('n in ..I,' afgtiop('n tijd eell
brid thui.,gekregl"l1, Door middel vall Jell"
orid laat Je knk welen, dal dl' o"trdfelldl"
pefsuUlI in het pl;uts(,lijkc en/of landl'lijk,'
rl'gistl"f van d" vl"rmelde kefk st;lat inge-
schn'vl"lI en dat de SII.A in het vervolg uver
dl'ze gegevens kan Ocschikken. \Vie lIiet wil
d;1t zijn pnsoonsgl"gcwns a.Hl de StLA wor-
den doorgegeven ('n via de SII.A ,Uil Je
kerk, l1Ioel hiertegcn bezwaaf lIlaken.

ONAANGENAAM VERRAST
Dl."heer en mevrouw Smit hebben (Jok lo'n
bnef 111Jl, hus gekregen. "Verb,]a.,d W;l" ik.
verb()lgen~. reageert de hcer Sm it. ~,\lill1
VWIIW1."1Jik zijn 'Illehei buitl~nkefkelijk l."n
lid van het Humanistisch Verbond. Iloe
kunnen we J.m gl'registreenl .,taan bil de
NederlanJs Hl'TvormJe Kerk?~
Ik klacht V;l1lmevrOIlW Bckkering is verge.
lijkbaar. Haar Ilaalll is op de brid die zij van
lil." l'\H Kerk kn'eg genoll'l'rd als 'Kole.
Ikkkering'. Achtl."r kerkelilke gelmdte
\t;lal: GCl'n kerkg,'I\(Jotsch;lp. ,\lcvTllllw Ik.

kkenng: ~Mijn man s{;Jat geregistreerd als
liJ van de l'\H Kerk. Zo,ll> u kuilt zien ben ik
Jat nil'!, ()ok hl'eit dl' kerk dl."\'rijlwiJ geno.
men mijn na,UIl Tt'Vl."ranJerl."lI.In plaats vall
CoJ, Ikkkering 1I01."1IIl."nll." me bij Je 1I;lam
vall mijn man: Kotl.'-I~l."kkl."ring.Kennelijk
vmdt ,leZl' kn\.:, d;l\ ik als g,'trouwJe vwuw
zowel mijn l'igl'n IW.UII al> miln eigen m,'.
IlIng \"l'rlie". Ik lll"b lWll g,'vraagJ mijn gegl"
,"cns Tl' \"l'rnil.tigl'n en hun ideeën o\"er ge.
trollwde vrouwen tI.' l\\oJnlllscren, ~

Ik familie Srnit uit Winschoten is \"ooral
ona,lllgeliaalll verrast, OIJlJ,It Il' bij hl'! ge-
lJleentl'!lUi" albng lonJer knkelilkl' gel.ind-
tl."".,..,1"gncgistrn'rd. De heer Srnit: "In dl'
gege\'ens \'an Je l'\eJerlanJ., Hervormde
Kerk stolIJ, knkelijkL' gezind,,': ;";,'JerlanJ.,
IlnvoTmd. Vulgl'l\'> Je begel,'idende bri,'f
had de kerk ,lil' gegl'vens Joorgekregen van
dl' gellln'ntl'. \X'ij Ill"blwn ll1etl'en l'en Iwzol'k
aan hl,t gCIIlCl,ntl'!ltlis gebracht. Hier ging
onze \'ef[-.,Iling ol'l."r in H'rontrusting. De
infnrlll,ltil' die de kl'rk van h,'1 g,'lIleelllehuis
l11'eft ontvangl'n is blijkb'lar l'en ;uIJI're is
dan dl."onze. W'ij kregl."lI te zien dal we ger,'.
gi.,treerd .,tol1lbl ,11., 'Knkdijkl." gezindt,':
].ondl."r'. Eli d,lt ISu,rrect." Hoc de familil'

1

f6.ûi---,----
Humanist augustus/september 1990 3



Verbond tegen uitbreiding Ster-reclame

Srnit dan tod1 als NH ~l.'rl.'gislrl.'erd kan
slaan? De heer Smit snapl er nit"ts van. ja,
ooit was zijn rnol.'der waam:hijnli)k her-
vormd . .\-laar sinds ze lIIet zijn vader was
getrouwd, dl'eli ze er niets meer aan. ~Bo-
vl.'ndil'n is het toch ook raar, dat als één van
dl.' gezinsledt:n hervormd is de kerk ze maar
allemaal als hl'rvormd registreert? Onzt:
oudsle zoon is ml.'l el.'l1 Nederlands Ht:r-
vormd meisje ~etrouwd. D<ln zou dil.' nu dus
ook NH l.ijn. En als ze bij anJl.'rl.' kl.'rken lWI
1.Clrekenl.'n is onze jongste nu katholiek. Zo
kweek je natuurlijk enorme aantallen ~l.'re-
gistreerJen en werk je el"n onevenwichtige
verdeling van scholen, zieken- en hejaarden-
huizen naar levellmvenuiging In de hand. ~

OMGEKEERDE WERELD
Hoe komt het, Jat ZOVl"eIniet-hervormden-
behalve buitenkerkelijken ook rooms-ka-
tholit."ken en aangeslorenen bij andere kerk-
genootschappen t:en brief \'an de NH Knk
hebhen gekregen voor overschrijving in de
SII.A -admin istra tie?
Eell voorname relien is de wiJl.e wa;HOp hel
regisler van lil- Nederlands Hervormde
Kerk is opgebouwd, de grootste klant van
de SILA. Naast leden door door ("n door
geboorte, registreert de NH Kerk inderd;l<ld
ook ml'fiSen dil.' deel uil maken van een gel.În
mei één of meer Nederlands Hervormden.
De hlTr Van dt:r Boom van dl.' SILA wijt de
oonaak van de on\'fl.'de voornamelijk aan
dl.' gl.'meellten. ~De ent: gemeenre levert al-
lt:en de mUlaties aan van degenen dil.' als
kerkgenoolschar NH slaan geregistreerd.
Dl.' andl"re gl"ett de wijligingen door van
Nl"derlands Hervormden en hun gezinsle-
den. En nummn drie ll"vl"rt gl"WOOn alle
muratil'S aan, zOllder &n hl"t hl"lreffl"ll(k
kerk~l.'llOotschap er 'Ihijd bij Slaal vcr-
meld. n

HOl" het ook in zijn werk is geg,lan: wIe een
brief heeft gekregen van de Nederlands Her-
vormde Kerk, dat de SILA straks dl.' kerke-
lijke administratie gaat hijhouden, komt in
de SILA-administratie terecht. Ook als hij
naar besle wden niet NH is en dat nooit is
g('wC('st, zoals dl" hel"r Sm it. Ook als een
pnsoon nadrukkelijk buill"nkl"rkelijk is en
al~ zodanig slaal gl"registrl"l"rd, zoals me-
vrouw Bekkering. Het Humanistis.:h Vl."r-
hond en de Stichting Waakzaamheid Per-
~oonsregistratie vinden dal een uilt:rsl on-
zorgvuldige wijze om je ledenadministr;uie
0r Ie bouwen. De SILA heeft niets gedaan
om deze onzorgvuldigheden te vermijden.
Dat is dl" SILA l"Xtra te verwijten, omdat in
prinópe iedl"rl"l.'n die 1O'n bfl<:f heeft Ihuis-
gekregt:n wordt opgenomen in de SILA-ad-
ministralie. Wie dat niet wil, moet bezwaar
rnakl."n. Het is natuurlijk de omgekeerde we-
reld, d;Jt je een \'erklaring moet afgeven als
je ergens nil"l hij wilt horen. juist 1.OUhet
zijn, als de SI1.A allel.'n diegenen wu rl.'gis-
treren die uitdrukkelijk lieten weten daar
wd prijs op Ie Slellen. Dat heen het Huma-
nislisch VNbond ook meermalen als zijn
standpunt aan de regering laten weten.
Maar dat advil"s is, wals uit het voorgaande
blijkt, niet opgevolgd.
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STAPPEN ONDERNEMEN
Wil.' nid m dl.' knkdi)k<: Il"dt:naJminisuatie
van de SILA opgenomen wil wordl."n, zal Jus
stappen moeten onJef11l"ml"n.
In de eerste plaats !llOl"len dl' familil" Smil en
mevrouw Bekkering de bij de brief van de
k<;"fkgevoegde verklaring van bl"zwa,lf in-
vullen en opsturen naar de SILA. Dan blijft
hun naam buiten de kerkdijke ledenadmini-
stratie l.'n worden hun adresgl"gevens niet
(meN) aan de kerk doorgegeven.
Waarschijnlijk willen ze nil.'t alll'en hij dt:
SILA, maar nergens meer als Nnlerlands
Hervormd ICboek staan. In dat geval moe-
ten ze zich ook laten uitschrijven bij de kerk.
Als ze dat niet doen, blijft hUil naam in lle
kerkelijke registers en tellen zt: toch als Ne-
derlands Hervormden mee,
Maar lelfs dan nog kunnen mevrouw Be-
kkermg l"n de bmilil." Smit voor rare verras-
singen komen tl" slaan. Want 10 makkelijk
laat de NH Kerk haar s.:haapjes niet gaan.
"'IXlij registrerl.'n leder gel.În zolang er een
hl'rvormde inzit n, aldus woordvoerdrr gijs-
terveld van de NH Kerk in de Volkskrant
van 28 april. Alleen als hel kerklid opzegt,
verdwijnt de hele familit: uit ht:t bestand. Er
i, al een aantal gevallen bekend waarin
kerkleden deze opmerkelijkl" Slap hl.'bbell
gezel, om hun familieleden voor vl.'rdere on-

Hl"t hoofdbestuur van het HV ISverontrust
over de toename van de l_l"ndtijd voor recla-
me or radio en televisie. Dil heeft het he-
stuur de Eerste en Twl"ede Kamer in hrieven
lalen weten.
Zonder principieel trgen redame tl" ZI)n,
lOont hel HV zich bezorgd over de hoever!-
heid én over Je inhoud van veel rl.'dame-
hoodsch'lppell. Het bestuur Sielt dat de op-
7.l"tvan reclame vrelal iSOlll de hehzucht aan
Ie wakkeren en zo llll'er producten te verko-
pen. Hiervoor zijn stel"ds mel.'r grondstoffen
nodig, met als gevolg el"n nog snellere uit-
putting van de aarde en van ,lllrs wat er op
leeft. Toename \.;tn het aantal te verkoren
producten leidl hm'endien tot weer mel"r
;lfval. Dl" invloed van dl.' redame staal daar-
door h,taks op hel in de samenln'ing groei.
ende hl.'sef dat de grenzen zijn ber<:ikt en
soms al overschreden. Aldus de slrekking
van wal hel bt:slUur stell in de brieven naar
Et:rste en Tweede Kam<;"f.
Toch dreigt de bl"schikhare zendt*i voor
reclame juist uitgehreid te worden. De
TWl"cde Kamer heeft inmiddels ingesll"md
ml't extra zendtijd voor de Ster per 1 januari
19':11. De El"rs!<;"Kamer moet zich hierover
nog uitsprekl'n. Bovendil1l Iigl er hij de
Tweede Kamer een voorSid om commer-
ciële radio en Ielevisie via dl.' puhlieke netten
mogelijk Ie maken.
Hel hoofdbestuur van hel HV dringt er in de
hrieven naar Eerste ell Tweede Kamer op
aan zich nog eellS over deze voorsldlen Ie
heraden. Als bijkomend, ethisch argument
voert het bestuur nog 'de onwaarachligheid

gewenste bemoeienis door de kerk te he-
hoedl"n.
f>.taar ook wie bezwaar maakt tegen opna-
me in dl.' SILA-administratie kan cr niet ze-
ker van zijn dat daarmee de kous af IS. ~We
hebhen gemerkt dat die verkLlrIngen van
hezwaar nogal eens per vergissing worden
ingestuurdn, ,tldus Van der I~oom van de
SILA. "Daarom adviseren wede hij ons aan-
geslolen kerken: ~Ga na wil.' die vl"rklaring
hehben ingestuurd. Bezoek die ml"nscn en
vraag 1.e!laar hun molivalie. D<ln zul je I.len
dal velen van hen zich toch bil de kerk he-
lrokken \'Clcll"n en de band Illl't hun kerk
willen herstellen," Dat soort bezOl'kjes heil.'-
kl.'llt op zichzelf al dat mensen onder druk
wor,len gezel; het vragen om uitleg eens
tl.'l11el.'r.Hel IS ook om dil soort dlclllie te
voorkomen, dat het HV l"n dl" Slichting
\X'aakza,lmheid Pcrsoollsregislratie eisen
dat de SILA eell nieuwe procedure ontwik-
kelt om de eigen ledell<ldministralie op tl"
zetten.
Inmiddels hedtjacob KohnSlamlll, TWl"ede
Kamerlid voor D66, de minister van Bin-
neulandse Zaken gevraa~d wal zij zal gaan
ondernemen naar aanleiding van de klach.
ten over de opbouw van de SILA-admini-
stralll".

Ingrid Cramer

en de leugenachtigheid van wel fedallie-
boodschappen' aan. 'Dil moel wd leiden tot
verdl."rl.'erosie \'an waarden en normell, van
moraal en ethiek', is vervolgells de conclu-
sie. Omdat dezl.' probleml."n niet worden op-
gelost door uitsluitend beperking van de
zendtijd van de Ster, beveelt hel hoofdbe-
stuur tot slot een grondige h<:rbczinning aan
over de kwaliteit en de zin van het bestaan
op vele terreinen, 'Hangende dl" rl"sultaten
daarvan is er ons inziens eerder noodzaak
tot inkrimping dan tot uithreiding van de
rl.'daml" via radio l"n IV.'

Nieuwe nota
Medisch-ethische
Commissie
De Medisch-ethische Comml,sle (MEe)
van het HUlllanistiseh Verhond heeft een
nota uiigebracht over het gebruik van erfe-
lijkheidsgegevens bij Je seieClil" van ml1ici-
ramen en kandidatl."ll voor sommige verzc-
keringen. De titel van de nota luidt: 'Het
gehruik van erfdijkheidsdiagnostiek voor
niet-mellische selectiedodeinden '.
Dal.' nOl;! is IChestellen door f2,50 maal ht:1
<I<Imalexemplarl"n dat u wenst te ontvan-
gen, over te makrn op giro SS van dl" Huma-
niSlische Pers Ie Utres'ht onder vermdding
van 'nota erfelijkheidsdiagnostiek'.



VERLANGENS DIE BLIJVEN
IN ERASMUSHUIS
Na bn~c tijd is u weer eens een cxpmitic inh,,[ 'Frasmmhui,'. Zc~ weken h,mg.:n in
dl' grote laaI aan hl'\ OuJknkhof 11 Je gl'\'aricnclt: kleurrijk<.: wcrkcll \',111Joh'l1ll1a
Bruin ... Ik l1<'h'lltijd mijn hero,'p ',In tl:kcncn cn schilderen willen 11I,lk<:I1",lCf:1de
V,.jarigc schilderes, ,.1"1\ vrij laat is hel cr van gekomen: ik hen ruim een jaar nu
profc"ionccl haig."
Zij \olgde opleidingen aan dl' Ams!nd'lm,c in,liIUh:n "l)c \Vitte Ldie' en dl'
'RijhaGIJcmic ,all Bn'ldemle KlImtcn",

Haar Cl:r\tl: wnk ,'all op door de mild.: kleurstelling. Geleidelijk werden de kleuren
klier, lk exprelSle sluklT. De var;,uic is thematiek gchlc\<:n. gt:migc tÎtch ,11,
'Zien,'r', 'Ode'. "RcÎ, rl,lar V,'nUl', 'Sch,uhcwaardn'. 'Fn-ponr,', 'Phallu,',
'S,hit:reiland', 'I'Ll<\t~ \',\11hestenulling', '()ud \'erLm~,'n' ,'n 'Ihn, \oor een filmoof',
Johanna Hruin: "Aanvankelijk koos ik een mOlief om IC"hildercn: tuinen,
Tuinieren i, miets al, ,ehilderen, Nog Sleed, vind ik tuinen pr,lÇhtig, hel zijn som,
schilderijen. Daarna kwamen cr andere motieven en vormen: stilk\'en<;, abstractere
werken en - Je Iaal\te lijd - colla~es die weer duidelijk een voorstellin~ krij~en,
tiet werken aan een \ol~end "hilderij is een verlan~en dat telkens teru~koml. Hel
Ihema \,1T1De Liefde sluil daar hij aan. '\'erlan~,'ns die blijven",', op ,tik mo~elijk,'
m,mieren is die litel van ItJ<'pa\\ln~ op dele tenlounslellin~, op luijn werk, op mijlelf,
F,'n men~ londer \erlan~ens j;:HJeÎIni"t meer, \'erlan~ens lijn e"selllieel om Ie leHn,
Die moeten dus blijven,"
JOh'UllI'l Bunn ""poseert van .'1"'pl,'mber lul nl ]lIel 12 oktoher in de grole l.aal van
hel Lllldelijk IIum,lnl",isch Cenlrum CEr,tsmushuis'), Oud kerkhof 11 (achter hel
st'ldhuis) ICUln.,hl. G<'opend op werkd'lgen \';lIl 1() lot 17 nur. Toegang \'tij.

Humanisten reiken
asielzoekers de hand
])oor de eellwen heen \erlllll,den IIlt'lJst'lJ
onvrijwillig V,\11het elle land na.u hel ande-
re, n;lk gedwongen door geweld wat dreIg-
de, Voor .HllW dllchtellllgen " hel 'lltild
Ll,lig geweest om III een llIeuw land weer
een beSlaan op Ic houwelI, Iht " llll met
anders, In ;-.Jederl'lnd ,tnno 1<1';10ISdat zelf"
nog moeililker g,'\\orden, Is het eenm.ul
gelukt om :Skdcrland ;11saSlehoeker hinnen
te komen, dan blijken cr grote belemmerin.
gen t,~ zijn om a,1n he! m'l;\Ischappeli)ke
InTn deel Ie nemen, De Ncdcrbnd"e [('gel"
vom vluchtelingen ,I,un nid toe ,hl tijdens
het lange wachtcn op erkl'l1ning of afwijzing
\'an een v1uelllelingemlalU,. er word I ge-
werkt of wordl gntudn'Td. Bil l'en afwilzing
"Je vluchleling gedvnmgen heIland Ic \'(f'
hren. D,ll gdwurt niet ahijd. Soms duikt
men ond,'r, i!1eg'I,ll, rn:hlelOl)~,

Humal\l~!,'11 heblwn zich tot t,I;lk gesteld
een help"llt1e h,1I1d 1l,1;Hdl'll' mens<.'n uit t,'
,teken. Zeh'r als 11<.'!om a,i('lloekers g,];Jt
die hij\'oorhn'ld zijn g('vluchl uit ('l'n bmi
m..-t e..-11funJamentalisri,..:h regllIl" of van-
wege hUIJ seXilele g(',urdheid, Daarom ISer
een heschelden fond, ing..-st,'ld waarlll Hu-
m,lnitJs f 5000,- en .1..-\'('eez..-nka" f !W(lO,-
hl.dl gestopt. He! fonds word! heheerd
dO(lr \'ntegenwoordigers \'an HV, HUlllani-
las. H()'\l en IHEl!..-n er zijn enkele \'rijwil-
ligl'f~ ,Ktief.
Ih.1Tmc..- L\l\ op dit moment t'':'n .\\)'Izoeker
worden geholpen, di,' kan nu z'n studiclaar
afrnakl'll, ,'s1isschien wordt zijn afwijzing als
vluchteling hinnenkort hevestigd en moel in
l'en me(f gaslvri) lanJ em ddinitic\'e 01'-
V,lng worden gczochl.

J\',Huudilk i" het een druppel op een gloeien-
d,' plaat wat hil'f k,ln worden gedaan . .\-Iaar
hel helpt. Dat vond .Ic afdeling AmsleJve..-n
V<lnHum<lniLI" ook en kwam met een bij.
dr'tge ",Hl f 500,-, \Vi,' helpt onk?
W'ilt 111I1('('rwet('n, bel dan na,u ;\brlJke
nn Cellah<'t'k (020-262445) of Y"onlle van
\X'Jgenweld (02.942-19S4).

Jongerenweekend 'geluk'
13 tlm 15oktober
'Js geluk ons hoogste levensJoel?' '\'(!;\t \'l'r.
Sla,tll we eigenlijk (lIJJer geluk?' '\X'at dol' je
als Ie niet gelukkij;: bent?'
.\kl dil suorl Hagen gaan dl' Hllll\al\i~ti"l'he
JOllgn,'11 hel kumende jongl'fl'nW,Th'nd
m('l elk;l;lf I'rat,'n in h"l buill'l1(Tntnllll in
Berghan'n (hij Nijmq:!,l'n), H('l hdoolt een
afwisselend weeh'nd tI' word..-n met se-
neUle momenten, nl.1ar ook met spel.
Il'dcreen van IS w13(l j;UT is welkom ,'tl de
kostl'n bedragetl f 65,-.
Ccer ICop als 'geluksvogel' hij het Lmdc!ilk
HumanIStisch Centrum ((UO-,)IS 145), \'';''iJ
ICeer,t meer inform,Hie, hel dan naar Harm
Jaap Hartman ((l50-1255h2),
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FayWeldon isschrijfster en heeft zo'n twintig boeken op haar naam staan, waarvan sommige
ook nog zijn verfilmd. Ze is één van de meest populaire en best verkochte schrijfsters van deze

tijd. Dat zou kunnen wijzen op een grote mate van masochisme van haar lezers, want echt
vriendelijk denkt Fay Weldon bepaald niet over de mensheid. Zo zijn mannen over het
algemeen niet al te slimme machtmisbruikers, en vrouwen zijn een soort waar nog wel

mogelijkheden in zit, maar erg veel kan het toch niet wezen volgens de schrijfster.
Ze was één van de voorvrouwen van het feminisme, vooral omdat haar boeken zo lekker en zo

vol humor waren geschreven dat de 'boodschap' zonder al te veel nadruk overkwam. Toch
'schrijf ik vanuit boosheid, woede en cynisme', zei ze ooit in een interview. En hoewel ze steeds

minder over de strijd tussen de sexen schrijft, isdie basishouding niet veranderd. Alleen het
onderwerp isanders geworden. Als Ingeborg van Teeseling haar begin dit jaar in haar huis in
Noord.London bezoekt, blijken het fundamentalisme en de godsdienst de grootste zorg van

FayWeldon te zijn geworden. Envraagt ze zich af wat voor functie zij als schrijfster kan hebben
om het volgens haar onafwendbare gevaar nog te keren.

IKDENKWELEENS
DAT GOD

EEN SCRIPTSCHIJVER IS
VAN B-FILMS

Fay Weldon:

Er is een soort
loopgravenoorlog aan
de gang tussen het
westerse/christelijke
en het islamitische
denken

door Ingeborg van Teeseling
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'Ik m~'nsdijke nJtullr verJnden niet in de
loop der eeuwen. Op iederl' vijfhonderd
nil'l-schrijvers wordt misschien ('en schrij-
ver geborl'l1. vijf critici en tien sceptici. twin-
tig vragenstc1krs en. goddank, honderd ge-
wone len'rs; de verhouding was in de
twaalfde eeuw hetlelfdl' als nu, alleen op
et."nandere s..:haal, en de straf voor iern,md
die s~'hrijft wat dl' autorileitel1 onwelgeval-
lig is, of denkt wat hen niet uitkomt. is (in
het west~'n) lichter. Literatuur. althans lit~"-
r,Jluur van niveau. is in her algemct"n een
suhversief element 1I1de samenleving. Ze
jJagt de Il'7.er op lJngs de trJge. moeilijke
wq:.: die ons UiTeen hJrbJ,lTs hestaan dl'
heschJving in heeft gebrJcht. 1.ezers hebb~'11
oehol'tte aan, en 7jln op zOl'k II,I,U. morde
hegdeiding, D,1I ol"dol'l ik in dl' lIt'ste en
ongehruikelijke zin van het woord. Ze wil.
len een voorheeld, in het licht waarvan ze
zKhzdf kunnen ollderzot'kt'n l'n begrijpen:
schrijft !'Jy Wddon in 19lU in een Oom-
J an- kl'n. zijn. neefje.scha ken -ach tig hoek je.
Rrie\'l,n aan Alice, wJarinze een fictief nich-
tje de werdd van de literJtlIur hinnenleidr.

Ik thema's lijken een voorhode op wat ze
lawr m ~'enhed andere siruatie lal s..:hrijn:n.
Want begin dit jaar belOl.k ik dl' schrijf,ter
in haar rijtjeshlti~ in grijs Noord-Londen
naar aanleiding van een pamflet dat dan net
V,I11haM ~'~'rsl"hl'nen is:' SaCTed Cows ( a
portrait of Britain, post-]{ushdie, pre-Uto-
pIa)'. Veertig pagina's WJarlll ze l.1chhom-
lllJ;lkl over de hl'handeling \'an SJlnun
Rushdie, de schrilver die een hoek ~(hreef en

ter dood veroordeeld werJ door Je islamiti-
s~'he wereld. Weldon gaat op zoek naar de
redeTlVJTIdeze uitba[';[ing \'an ham en komt
tOl de conclusie dat we blij mogen zijn d;1ll
cr niet al et'fdl"r iets geheurd is. '~I()slems
worden slecht behandeld en gedis..:rimi~
neerd, om Je oren gesmetelt meI dc verwor-
venheden van het westen: peepshows, dl'
pagma 3-meisjes in hbclen als (~eSUil, dron-
ken zwer\'ers, drugs en werkloosheid, In de
nJJm VJn de geloofsvrijheid rm"pen we tl'-
vreden dat we een multi-culturele. multi-
religieuze sanlt'llleving lijn. Dat hl"t nicl
werkt durft niemand te H'ggl'n, Het enige
dat we kUIlJIl'n doen is met sl"hrik constate-
ren dat de slachtoffers lich als vervolgers
lijn gaan gedragen.'
Waarop ze de westerse COllL1ntie, gods-
dieltsl en last but nor IeJst het schrilvers('hap
onder de loep neemt en concludent dat het
niet goed is, 'ik tijd is riJp; wals het gaJt
kJn het gewoon niet doorgaJn. Or we wiJl
all be rloting in the streets crying kill. kill,
kill.' WJJrna ze een opro~'p doc.t aJn alle
'actieve burgers': 'Het wordt tijd d,u Wl'ons
hoete'kleed aantrekkrIt, on,lelf overdl'kken
met as, l'n hoete doen voor on7.e stommighe-
den en ons zelfbedrog. ' En le emdigr met de
hJrtekrcet; 'Alsjehiieft, laten we nil"tweer in
slaJp vJllen!'
Stevige tJ;ll, maar dal is !'a~' W'ddon eIgen.

TAAK ALS SCHRIJVER
Dl' s..:hnjfSler heeft rmm twimig hoeken en
di\'nse stukken voor r,tdio en lelC\'lsle op
haar naam ~tJ<ln waarin ze (Jok geen hlad
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Er is een soort loopgravenoorlog aan de gang
tussen het westerse/christelijke en het
islamitische denken.

\"Imr de mond 11l','ml. Met als tlwn1<lde reb-
til" l\l'isen mannen en l'fOuwrn spa;ut ze
)l;toellvan Ix'iJe ~ebl."n. Znndt'r I't"I."Irlll'dedo.
~en, lIll."tn'n hoosa<1rdi~e p,'n en 'lhil,ll."\"en
(yni~çh 1."11hlLmori~tisch schelst 11." l'en \H'i-
nig hool'vol m,'nsileeld. En &n IS slll<ls dl'
RUshdie-affaire nil't ver;mdrrd, eerder ,1,111-
gcschl'fp!. Ik ,lUtl"Ur houdt 7,ich wel ~11'I."JS
inlcnsieH'r lWlig met dl' sallwlll"\'ing Hl het
algrl11l'en, Dil' rot is en er nil'l \,••t'l heler op
wuni!. En waM alle linh,' iJeal ••n \';"Inni,-
lll'iJ, grlilkheid en hroedt'rseh'lp ol1lvl."rg•....
haald lijkrllt •...ziin. En W;"l,lrde schrij ••.••rdus
•...eTl ta'lk hl,,'fl. 'Als sduil\'Cr voel ik ••••n
~role \'eranlwoordelijkh"ld. Kid dJI ik pro-
l'a~;lfldisl h••n. Dal kan ui ••t lil rom,ms, &\11
gdmTn meml."ll j••niel men en I••ggen lt' h,'1
ho ••k wq~. 'ii?;lt ik wel dOl.' IS H.l••••i.;n in dl'
hoofden van dl' I"l ••rs stoppen. V;lnuir dl'
huol' dM ht'tell<' idn' lol h,'1 ;lIldl'r ••lel,lr. Ik
g;l l'r ;lbsoluut nil'l \';llmit d<1Iik gelijk hl'h.
IllIl'gtll<kd, ik hoop d,lf de Icll'r p'lgin'l
voor p;lgina mei In•...wchr en llisellssicer!,
En lelfsal hehik \'(lOr mijn gevoel wel gelijk,
d;lll h•...lek ••m dal nog niel dat de ander<' I.;;lnl
ongclijk hl'ef!. Er lijn wel dingl'n legeliikt'r-
lijd waar. Als schrilH~r h••h ik de mogelijk-
h••i,i om ide ••t:n vorm ll' ge\'ell, uil te druk-
k••n in woord"ll. DM is mijn voor,leel:

In de Herber! Read Memnrial I.ecture zeilt
Salnl;ln Rushdie, bij monde \'an Harold rin-
Ier, dal in doe eeuw de literaluur de god~-
diensi venianllen heeft. Vindt u dal een 7in-
nigc g••dachlc?

'Zl'hr.lk d••nk lbt hij gl'IIJk heeft. Als je l'en
hoek schrijft, rragl'H'n m••ns ••n {!J"rop alsof
je een soort gl'hl'ime h'lmis h••ht. Ze g;lan je
7.iel1als l'en pril'ster, iemand llit lil- amwoor.
dl'n weel. BO••'kt'11 hehhen il'IS hn'l gehl'im-
l.inlllgs, WOOfJ •.'n op papier Iwhbcll 'lhijd
m••er Imp'Kt &In t;(sproken wnordl"n, I-:lkl'
goJsdil'nsr hecfllijn heilige hoàen l'n n1<'n-
sen lll"handeieTl sc!uii\'ers als modl'fnt" pro-
ktl'T1, I\oeh'n, romans, ziln nJtuurlljk ook
parabels, Vcrhalm W'I,lI and<:Tl'T1wijsh(I,1
uif vcrkrijgl"n, Elk \'('rh,1;11ker! til' leH'r let,.
Boeken gen'n inlicht in ,llkrlei mog<'lijkhe-
den,levens, d•.'nkhedden, idl~l"ëndIe de kler
7.elf missl'hien ;lIldns niel gd1;Hl 1011 l1l"h-
bl'11.Schrii\'l."rs dOl'T1ll;Ttllllriijk nil"ts anders
&1I\ noterl'n wat l'r gthl'urt. Ik veT/in meur
11<'...17e1den n"n \'l'rhaal, Er zijn gewoon vcr-
lull"n die gl'schn'\'l"n nl<lell'n wordrn. Hel is
er al, hl"t enige &u ie d01'1 is hl,t IIp, ••-hriJ\'en.
Ik heh wd l'ens h•..t idn. dar ik ""1:11t'nUllenll'
in "1."T1pllt naM hen •..den LUI en opschrijf
wal l'r in dat emmerqe naar hO\'('11komr:

Rushdie zegf in de7.elfde Iczing: 'I)e gCILwhle
dat het zoeken naar de Cra'll helangrijker is
dan de Cr;l,ll lelf, het inlichl dar alles wat
massief is, inderdaad tot lucht is \'crvluch-
rigd, dat werkelijkheid en lllora;11 geen \'aste
gege\'ens lijn, meur Ilnvolmaaktc mcnsdij-
kc conslructies- d,1{is het uitgang'punl van-
waar finie \'ertrekl. De Uiftlaging \'Jn de
literatllur is, \'an dit pUlli Ie vertrekken <:11
lOch een llIanier ICvintlcn um on/e onVcTan-
derde geestelijke hchoeflell te \'Crvullen:
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'J;l, d,taTl11<'ell'gl hij hel prachtig. Hel gaal
;llleen mJJr om h••"t 7.twken, En misschil'tl is
dM wd wal schrij\'l'rs hun kZl'fS het llll'eSll'
11'r"lI. Iht hel vinden niet intnl'ssant is, Oln-
d,u d,urmee het Icren ophoudl en i<' stil-
staat. Je zult n1l'isjes nlOt'len krl'll Jal hd
leveTl niet ophoudt met 'H' kcfden nog lang
l'n gelukkiV:, ma,u dal hl.t d'lar pilS begint.
En dus I)('glllt da;u ook alle bebngrilke lite-
ratuur. De ironie in her gn'al 1';111Rushtlil' is
n'lltlurli]k J;\( hIj in '<k Dui\'elswrzrn' pn'-
eil'S ,bt prohen\. H•..t htwk is imll1l"rS nil"ts
n1l't'r of mindl'r d,m l'en moedIge, zOl"ken(k
poging om tic islam m(t de moderne wl'ldd
te \'l'r70elll'n. Rushdie haar nIets of

ni•..manJ, hij IS nergens I'oor of tq.:en, hij
beschriift en steil vr,lgen. Zoals l'en schrijl'er
dal hoort Ie doen.'

VAAK WOEDEND
Vragen stellen. Zoals een schrijwr dat homt
tl" doen, En een lournalist.
Ik dag \'oor ons gesprek heeft S,ldal1l Hu,-
St.iJl, de :lhsolut •..heerser van Ir:lk, de Brit~t
journalist farz,ld 1t1rz.oft bten nph;mgl'n 0l'
",erd(nking van sl'iOl1;1~e. De bijbehnrl'nde
tekst ,un hel adr ••s \';111•.Ic Engclsl'n liegt er
ook ,11niet om: '.\kvfOUW lb<Hcher wilde
hein leven,1. Wij hebben h;lat l'l'n liik g("gl'-
\'1."T1,Engl."land mOl't zich nou maar eens rea-



Door me humanist te noemen, zeg ik dat ik
probeer om goed te zijn; niet met behulp van
een god maar met behulp van mijn geweten

liseTl'n dat wij niet 7wichtl'n ond •.•r druk. Als
je il.tS will1lo •.•t je het \'rienJdijk H;I~en, 1.•..
dachten z•.•k•.•r dal we hang warrn, lllaar wij
zijn hang voor niemand. 'H •.•t IS dan lllaart
l'n de re~efln~ Thatrhl'r doet ni •.•ts meer d,Hl
zIJn ~'CfOlHwaardiging uitspr •.•ken, El'n
vTl.•.•rnd id •.•c d;1\ vijf nu,mden LlIrr F.n~dse
schcren, vllcgtuigen en soldaten olldenwg
7,ijn om diezdfde Sadalll HUSSClllz'n vet te
gevcn.

"b,H lOver zijn wc nog nict als dl' schrijf SIer
op die wal Iwiige m'lartdelg h,l<lr visil' gedt
op de situ,Hil' zoals hij d,m is, Alhon .••.d die
visie, later bezien, ;Ikrlig proklis(h ge.
noemd lIlag worden.

'Ik l>en vaak woedend. Laten w•.•zegjl;en dl'
l'l'rste lil'n minuten van dke dag. Dat is ge-
no •.•g 01llllle a,lIl hel wl'rk te krijgl'lI. AIhoe-
wd, ik moel zeggen dat ik jl;isteren vrijwel de
hde dag in een S!a,H van oppersle veront-
waardiging was, Dat was Je dag dat farzod
Barzoft in Irak geëxerlllcl'rd werd. Natuur-

lijk schrok ik van de e)(ecUlie. ,\Iaar wat lIIe
echt furieu~ maakte waren Je slatements
van onze regering. Die nOlabene slem ming
ging zitten maken regen de arme man. Dil'
maar niet boos kon worliell omdal z•.• te
hang waren vonr hun handel mer Irak. Die
het n~rdomden 0111maatregl'len IC nelll<:n
uit pure angst voor de centjes.
Het probleem is Jar gewone woede niet
meer genoeg is, \'ile moeten ons ook afvra-
gen waarom we OIIS zo vre~dijk opwindl'n
om de dood van <'én man. Naluurlijk, hij
was •.•cn journalist di •.•niets anders deed dan
lijn werk. Maar ik vrcc~ dat hcr l>ebngrllker
is dal hij één van ons was, En dat wc ons
.la 'Hom wet kwaad kUllIll'n maken over lijn
dood en niet over her uil moorden V,lll dui-
zenden Koerdl'l1 en Irakese burgers. Ook
onschuldigl' lllenwn, wa,u we gee'n tr,un
om laten. Volgens mij is dat IIlgebollwd ra.
cisme, Of kolonialisml' zo,lls Je Irakezen
,leggcn

Ben ik nou paranoïde als ik denk dal hij
misschien wcl is opgehangen omdat er hij
onr~lenlenis van Rushdie renminsre één En-
.Io:ehmall dood moesi? Als wraak van de isla-
miti~che wereld op onzc we~ler~e overtui-
ging dal openheid helangrijk i~?

'Paranoia kvert 1ll1'•.•~lal een jui~te condmie
op l'n in dit gn'al dcnk ik dat Il' wc! eens
gelijk lOU kuntll'n hebb •.•n. Er l~ naar miJlI
mening ecn soort loopgravenoorlog russl:n
hl'1 wesrrrse/christeliJk •.•Cll het islamirische
dl'nken aan dl' gang. Wij zijn cr in essenrie
nog sleeds \'an overtuigd dal wij herer zijn
d;ln zij, dat wij in atlesgelijk hebben. Dal wij

gl'civilis •.••.•rdc mem •.•n ZiJl1en zij wildel\. Als
zc dkaar 'Ifmaken vindl'n we delt prima.
\':'eer een p,l;.\r minder, hed g()ed. ?\Lur van
ons moett'n Zl' afblij\'en:

BelANGRIJKE VERSCHILLEN
'Kijk, cr zijn n,uuurli]k ook grote vt'rschilten
tussen hen en ons en die komen voort uil de
bron van ;llle kwa,ld, godsdienst, Zij gdo-
\'en dal h(~llevl'n op aarde een voorportaal is
van hel p;u,ldijselijke kven 11<1de' dood,
waar eigenlijk ;ltles onl draait. lharom is
Ill'tleven hier l'n nu voor hl'n niel zo bebng-
rijk, En daarom belekenl doodgaan ook il'IS
anJas dan voor ons, voor wie juisl ,lltes
draailom hier l'n nu l'n voor wie de dood ilJ
ons dcnken llourgaall'i hel einde betekent,
Het leven en de kwalite'il daarvan is voor
ons ~'eel bcLlIlgrijker. Wij gaall niet uit V,lIl
god, wij gaan uil van rnenst'n, En Jal is l'ell
belangrijk \Trschil, S,1Jam Husscin, de hl'(~r-
ser van Irak, noemt Jl' moorden,lars van
B'Hzoft 'gods politie'. D,1t IS voor ons l'en
volstrekt ,ll>surd, midd •.•leeuws, gl'va,Hlijk,

achrerhaald denkpatroon, En Jal ll'l lich
voort in de verschillell<.k llI;1t1ieren waarop
die (\llmren denken over sex, VfOUWl'n,
\wrk, W'ij gl'lovl'n dat dl' mens een l'igl'n,
on,llllanketijk gl'weten hl'eh. persoonlijkl'
h'uzes kan m,lkl'n en zelf \'er'Hllwoorddijk
is, En dat is \'oor hen weer l'l'll iJioot uit-
g,lngspunt. '\1,'1."sta.ln zo ver uit elkJ.arcn hel
erg~le is dat we get'll enkele poging Joen om
nll'er over elkaar Ie wete'n t•.• komen, \'ile
slllilellllns J.f, zwdgen lil ons •.•ig•.•n gdijk •.•11
dfljn~n Je zJ.ak zo op de spits. DOl'11in feire
ook vl'cl te \Tel wat Wl' hen verwijlcn,nJ.mc-
lijk gelovcn in ,IUlorill'iten. Onzl' regl'rin-
gen, kerkl'l], zelfs kUllstl'llaJ.rs zeggen dat
wc gelijk h•.•hhell, Jus gdo\'cn we dat ook.
I\kn'Cn zijn m,ur zelden hen:id 0111voor
zichzdf re denken. En natuurlijk kun jc Jan
nog tot de ronrlmie kOl[1l'n dat jij de W;I,H-
hl'id in pachllll'bt, maar dan hl.h je tenrnil]-
stl' l'l'n poging 101 Ha~en l'n twijfelen ge-
daan.'

GELOOF GEVAARLIJK
'Ik nOl'lIl me hll'r in Engeland b•.•d naJruk.
kei ijk hlllllallls\, Omd,u ik denk d,u dat no.
dig IS in een 1ll,latsLh'lrpi) dil' gd',I~eerd is
op g•.•loof en kbssebcwuslziln. C;od~diensl
vind ik hcr sehadelijksrl' dal de ml'nsheid
ooir hedt uitgevonden. Hl'1 kidl lol niels
andl'f~ d.H1 problemen, oorlo~. onderdruk-
king, hekscllprocessen en in4ui~ilie, hl'l uil-
buiten van de armen en hl'l met op7el dom
houden V,Hl mensen zodal de nuchtigen
machliger worden, Ik ga t'n',m uil d,u m •.•n.
Sl'n morele weZl'ns ZIl11,Ji •.•zonder ecn wr •.•.
kl'nde of lroostl'llde goJ ook heel got'd in
staal zijn om beslissingen te nemen, En ik

zeg 1O nadrukkelilk dal ik hum,lnist bl'n
omd;J{ ik wil aanronen Jat ik weliswaar niel
m god geloof, maar wel in dl' moralitt'il van
mensen, Als ik LOUzeggen deu ik een al!ll'ïsr
was, houdl d,u nJ()r mij in dal ik •.•r van
uitga Jal mensen l'gOiSien zijn Jie niels ge-
ven om mora,l1. Door me humanisllt' nol'-
men, zeg ik dat ik prob,'er om goed Ir zijn;
nier mt."l behulp van een god tIlaar meI be-
hulp van mi In geWl'len, Een alhl'Ïsr zegr Jal
alles linloos IS en dat het cr eigmlijk ook
niet zo l'rg IOC Joet, Ik zeg Jar altes mis-
schien wcl zinloos is, m;l.1r d,u wc toch moe-
ren prob •.•ren e'r het beste van rl' makl'll. lhl
is een groot vcrschi1. Hel betekent bijvoor-
beeld dal je links kum blijven, J uislomdal jl'
geloofl in vooruilg'lilg en de veranJerhaar-
heiJ van dl' mens. Je houdt jez.elf Jeel van de
gemeenschap wJ.ariu je lcefl, lelfs al heb je
w je Iwijfels over dl' uilgangspllllll'n van dl'
gemeenschap. En die twijfels mOl'l je ook
hebben, want Jie zijn het beLlIlgrijksle dal
cr is, Juisl. omdar gdoof zo gevaarlijk is.
MeI geloof rechrv,urJigen mensen hun
slechle gedrag, dal kun i<' met Iwijkl geluk-
kig niel do •.•n. Twijfel slelr je in slaar lOr
denhn, het gl'eft Je opt'llhl'id van geest.
Juist omdat geloot zo gevaarlijk is. Mei ge-
loof rechtvaardigen IIll'men hun slechtl' gc-
JrJ.g, d,1t kun je m•.•r twijfel gdukkig niel
doen. Twijfd ,telt Je lil staat tot dcnken, hel
geeft je opl'nhl'id van gccsl. '

VERZET TEGEN INSTITUTIES
'Ik dl'nk wel el'lIS Jal god l'1'1Iscriprsduij\"er

is van h-films. Hil kan nil'l anders J.\ll ,un
hl't eind van het v('fhaal altes ophbz.cn om-
J.n hil niet Wl'et hoe hij l'ell bl'etje aardig
open eind 1I10l'tschrijwn. Hij kiesl gewoon
'an eas}' war out'.
Ik l'rkm zeket dallTIensen fl'ligieuze gevoe-
kns hl'bbm en dal vind ik ook prima, Ik
gèloof absoluul niel wal I\brx z,ei dar het
afschaffen van goJsdienst een V()()rw,l,udl'
is om vrij denkenJe 11Ienwn ICkrij~en, Ihl is
hel ontkennen V,ln menselijkt' emotie en d,1I
is g•.•vaarlijk, Ik h•.•h dus niks tegen rcligic op
Zich. Waar ik wel fel tegm gckanl ben, is
tegl'n gl'organisel'rlll' rdilüe, tegen kerken,
Il'gen insriluties. Omd.ll in~litulies, 'Illijd l'n
over,ll. de nei~in~ hehhen om dingen op re
leggen a,1I1het individu. Omd;n IIlstillltil's,
altild en OVl'ral, Illl'llSen onderJrukkl'n. T •.••
gen inslitulies 1.,11ik IlIl' 'Ilri,d blilvcn wrzl'T-
ten. Het formallSerell \',lll Jl'nkstlukluren is
gev;\arlijk.

'\I,'al ik wnnlk'r1ilk vind, i~ dat lllens •.•n voor
zichzelf de grOle vragl'n niet llll'er lijkcll re
,1l'1ten, Wa,HOtll zijn wij hier, wat IS mijn
fUlletie, hoe zil het mei d•.•mens in hel grull'
geheel? \'ile heschouwcn d,1I als uilermall'
1l,üevl' \'r a~en, goed voor eellzl'sjarige, ma,u
n1l't voor een volwa~sen mens. En dat vind
ik hCl'1\'recmd. Natuurlijk. als de wl'rl'1d een
paradij, \.\.as waMin het fall\,lsrisl'h glll~ met
iedcrl'cn, zouden die vr,lgen misschien niel
meer bd,lllgrijk zijn. Maar J.lar we elkaar
conSI,mt uitmoorden cn ,1fslachlen, lijkl h•.•1
mij dal d •.•tijd riJp blijft \'oor enig gewelen-
sonderzoek naar waMOIll wc dat eig •.•nlijk
doen. t>
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Leer mensen denken, geef ze keuzes en laat ze
zien dat de veiligheid die godsdienst oplevert,
gewantrouwd moet worden

Ik snap wtl WJaTorn we die \'ragen niet stel.
len. Wc lijn hang voor unze eigen onmacht
en onkunJt.", voor hl'c gcgl'Vl"ll Jat wc niets
wetl;"11en waarschijnlijk ook nooit iets zul.
len wden. W••.•zijn hang voorde grernen acm
(lIlS kunnen en denken. En \lour onze elgell
onhdangrijkhl'iJ. Wc 7.ijn. in het kort,h:J.ng
J;1.t \\ft." geen antwuord zullen vinden. Ter-
wijl ik hl."t al!ll'langrijk vind Jat wc Je Vla-
gt'll ste1ll'lI .•

LEREN BEGRIJPEN
•Wc 7.ullcn ons hest moeten Joen om Je klo-
ven IIlSWJl menS!;'Il, gdm']g en niet-gc1ovig,
Il' dichten. Dt'llkt.'o, stuJcft."ll. lezen ook
vooral. Omdat J,u Je enigt: mJnÎrT is om te
weten hoc hd is om ren ,lIJder mens te l-ijn.
\V'lTlt ;mders vrees ik dat het l'ch, uit de
hand loopt. Zeker lussen de wcs[cr,c cn Je
islamitische wereld, We moeten dus leren
begrijpen, Maar aan de andere kant vast-
houden aan principes. Bijvoorhn~ld het niet
stichten van 'lparte scholen voor mo,lems,
Vooral omdat sep;lratisme dat wederzijdse
begrip III de weg staal. En omdat je slr,lh

,mders in een situatie lil die niet meer Offi-

keerb;l.lr is,

Misschien is hl."t onbeleefd ,'an mij om te
zeggrn, maar ik ga ervan uit dat ook gods-
dienst een kwestil." i, van s{Kialisatie, van
wat jt' geleerd hebt tt' geloven. \X'<lIhet gdo-
"en missc-hien niet minder 'iterk, lllaar wel
verandl."rha,u maakt. l.eer mensen denken,
geef ze: keuzes en la,tt ze: ]jen dat de vl'ilig-
heid dil' gudsdienst oplo:Vl'r1 gewantrouwd
moet worden, In feite Sla ik mc't nelrekking
tot god,dietlSt eenzelfde soort revolutie
voor ah htt feminisme voor man-HOUW
wrnoudingen betekend heeft. Geef mensen
hun individualiteit terug, Laat hel Joordrm-
gen d'lt hl."tdenken in groepen ouderwets l."n
'k'hterhaaIJ 1';:

WE MOETEN IETS DOEN
'Maar in plaats van dJt we dit' rl.",'olutil."
helpcn ontketencn l.ittl."n we achterover en
doen we niks, Omdat we geloven dat wij
met ons suhliem omwikkelde intellect ons
niet hOl'ven ht'7.1gte houden met de verandl'-

ring van de domme massa's, Wat uiteraard
een hele elitaire en korllichtigr manier van
drnken is. Natuurlijk bq~rijp ik wel dat het
niet Iruk is om deze hoodschap aan de lllcn-
sen te brengen. Net als de boodschap van
het femini,me niet met geluich ontvangen
werd, Want wat biedt je mensen? Een ge-
vecht, Prohlemen, twijfels, ellende. En daar
houden memen niet van. "-laar ze zullen
toch mee moeten, want andrrs gaan ze
dood. Of gesmoord in hun eigen onwetend-
heid, of doordat er een oorlog mei de andere
kant losbarst. Of natuurlijk omdat we an-
ders straks allemaal mei zwartl." slUiers moe-
ten rondlopen, Ik geloof er absoluut in dat
we nu iers moelen doen, omdat we ;1Itdns
met z'n allen van he! klif afgaan. En ik bied
een moeilijke, vervelende, maar rl'ddende
weg over de heuvel naar hel dal aan. En
vergis je IJlet, de srrijd is allang be~OIl11en,
Overal tN wt're1d worden mensen afge-
maakt omdat hun huidskleur llIet Je juiste
is, of omdat ze een andere god hehhen of
omdat ze bij de verkeerde hevolkingsgroep
hehoren, Georganiseerd geloof leidt (Ot vre-
selijke bloedbadcn l."ttdus moeten we er alles
aan Joen om her te neutraliseren met Illl."nse-
lijke moralileit,'.
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REACTIES OP OMSTREDEN UITZENDINGEN OVER ISRAEL
LEIDEN TOT DISCUSSIE 'TUSSEN HV EN HOS

11

zoals wl'erxegcven - UIl

prugrmll!n<l opgeiel'e"J

10 april en daarna l()nd de radio- CII Iclcvi-
sicdienst van de sinds kort zelfstandige Hu-
manistische Omroep Stichting (HOS) ccn
serie programma's uit over hel Joods-Pales-
tijnse conflict onder de ,itel 'Het andere Is-
Tael'. Deze uitl.cndingcn leidden onder
andere lot kritische rC;lelies van enkele HV-
leden. Dat was aanleiding voor hel HV-
hoofdhc\luur 001 hierover een Ilihpraak Ie
doen.
Dit standpunt kon nog op het batstc 1110-

ment in dl" vorigt" Humanist worden (lpg,"
numen . .\laar in Je haast kreeg het gCHC{'S'

de zetduiveltje alle kans om toe tc slaal!.
Daarom vcrsch('"cn de Jent'dijkc tekst van de
verklaring zeef Oll\lollt"dig in dl' Hum:mist
van juni/juli (pagina .'IS, Her HV-gebcurcn).
.\let grote cxcus('s van de reJal:tie hicrondt."r
de volledige tekst \.an dt."vnklJring dit."ht."l
hoofdbestuur in z'n vt."rgadt."ring van 20 Juni
formult."t'rde, H •••t bestuur merkt daar nog
In verduidelijking bij op dat 'de verklaring
op geen enkel punt beoogt kritiek IC InTrrn
op dl' vier radioprogramma's, maar begrip
wil tOfwn voor degent."o dit' ZICh niettemin
gekwetst voden'.

Verklaring van ht:t HV-hoofdheslUur

'Hct Palcsti;ns-Israëlische conflict is eCII
pmhlt'em dat niet ,II/ccn onzc joodst' 1.'11I'a-
lestijnsc mcdclwrgers, maar a!le menscn of!
deu wereld hcllOort te beroeren als eCIJge-
meellschafl/IC/iikpmhlecm. 111 zovcrre Jls dl'
progrJlllmamukas Fan de HOS dat beoog-
dell, verdiencn de radioprogramma's 'Het
andere Israe!' emslige aulldacht. Hct hoofd-
bestuur IJctrcurt cchter d,1t ,Ic makers vall
deu programlIla's de schokkende lIitwer-
king van "ia zo geconccntrcerdc, iedcr Cl'/I
uur durende uitundinxen IIl'er dit ollJer-
wcrp hebbt'll ollderschal. Tt'Ilgel!olge hier-
van is het doel dat OIIS<lIshllmanisten voor
ogen moct stamI, lIallU'!likhet tusscn jmlen,
I'ali'stijnen elI anderen beter hesfJTeekllaar
maken Vall het Pulesti;ns-lsraëlische con-
flict, waarschi;nliJk /liet Xedit'lld en mis-
schien zelfs - /lolens l'oll'IIS- gcs.-ila<ld.Hct
hoofdhcstuur vcrzoekt .Ic ledclI zich l'{}(Jr

wlke ges/JTekken in eigen kring open te
stellen ..

Inmiddcls h•••dt ook de Programmara:ld van
de HOS z'n standpunt in deze za,lk bepaald.
Hieronder de integr:lle tekst ¥an de ver-
kl:lring (waarbij de redactie ook hier het
l.etduiveltje nauwleltend in de gaten hield),

Verklaring ~'an de HOS

IJl' Humanistische Omroep Stichting heefl
ill de afxe/open maallden een viertal radio-
"rogramma's ,'11 cen tI'-programma uitge-
zonden Ol'er het andere Israël. Oae pro-
gramma's riepen eell aanti/I- overigens w,'1
Ift'rwachle - reacties op.

Dt' Hl/llunistische Omroep Slichting meent
dat zi/ het aanhol/d.!IIde nmflict tl/SSl'/!jo-
dell en 1"llestijllell niet lIIag negt'Tt'n e/1 dl.'
pogingen om op eell I'reedzame wijz.' in ls-
r<lëlen in dt' door Israël bezettc gebiedelI
sal/ll'/I te [,'1'1'11ill beeld IlIoei brengen, Het
op gang />Tt'nxenl'allde dialoog Illssell beide
grol'peri/lgeI1is daarhi; uitgangspuIIt.
Il.lsis hier/'ij is l'oor humanisten allijd een
seculiere en democratisch.' mi/atschaptli;
wadri" eell ieder - dl/s ook Joden en ralesti;-
11('11- l'eilig k,m In'en. Valll/it dal' ill5tel/ing
is h'l gerechtvaardigd daarhij ook hl'l zio-
nisme I'all de staat Isr,le/ te bcdisfltssil'TclI -
een ideologie l'lm waaruit wettell niet geli/-
kcliJkxeldelliloor jodell en l'alestiJll('lI,Ook
mog"11 protestelI tegell schelldillgell 1'<111
mellsellrcciJt"1Idoor de staat Israël ell tegen
terTt'l/racties duor l'alt'stil'lse groeperingen
lIiet achterwege b/i;wlI. Kritil'k daaro!1
hO"ft de di'llooX niet t" schad,'II.

Het uitgangspunt 1'<111 de radioserie 'Het all-
dere Isruël' lI'as 0111 de /liet IJaakxe/JOorde
fundamelltek critici ill lsr<1ë1ulf aan IJt't
woord te lalt'II, Naar ,I,mleidillg vall de I'ier
radio-llitzendillgcn kwamen lIa,lst positit'l'e
ook t'ell klein aalltalnegatiel'e reacties bill-
Iiell, vooral van enkele IedelI van het HV en
I'all dl.'stichting S11HA. O.,k ,'erscheen een
ingewnden stuk v,m Stibolill TroIlw Op dit
slllk werd de l'olgeude dag door direcl"lIr
/<oh I/all der Lindeu gereaxeerd. Ingezolldl'lI
Ilriel'.'1I werdl'n in el'Tstc illstalltie he,lIIl-
woord door !h, Humanistische Omro,'p.
Nadat sommige briefschrijl'ers geell gelloe-
Xl'/1 namen //Iet het standpuIlt VuIlde dienst,
bealltwoordde het hoofdbcstuur volKens de
gehruikeli;ke proccdure ,h' re..Jeties.Niet ge-
hoord het bestuur l'all de Hwn,mistisciJ,'
Omroep SlichtillK Kaf het IJoofdbestllur ook
,'en verklarillK uit waarbi; het kernpunt was
dat de programmalllakers de schokkende
werkillg heblJCII omJCTschat en da,ndoor
OIlgewild de dialoog lussen ['alestijllelI eu
lsra,'/iers hebben Keschaad.

là I'erduidcli;king: De Humanistische
Omrvi'fJ StidJtlng halt een door hel HUlIla-
lIistisch Verbond ing,'steld zelfstlilldig be-
stuur. Voor programlllolZak;'11heeft !Jel be-
stuur I'all dl' stichting een prvgr<1mmaraad
inxest"/d l'oor tuetsillg ,'n beoordeling,

De I'erklarillg l'dll het HB Ol'er .Ie Israëluit-
Zl.'nding(,/Iverscheen door zerfrJlltl'/1danig
l'ermi/lkl ill de Humanist. Ondertussen CI'a-
Illeerde dt, I'rogralllm<1r'lilllde I'ijf radio- elI

tl'-uitU'lIdingclI, De /'rogramm,naad nm-
dmleerde Ol'erdl.'roldiol/itulldillg dat:
I. De prvgmmm<llllaker ill dl.'serie vera/lt-

woord te u','rk was gcX,wlI.
2. Er gelnl/ik is gema,lkt I'all h"trvlll('!Jar('

IJru/lnel!.
3. DI' feiten -

sdlOkkl'lld
lJe/Jbcll.

4. Emotionele reacties zijn t'rlOrzien.
5. De radiored,lftie hiertoc ter Of!l'üllg

zorgIJuldlge maatregell'Il hccft gemmll'/l.

De programlll,JlIlaker heeft uitgaall<!t'val!
COlltrolcerbare feil"1! en lIIel menillgel! le-
l'n"i in Isr,lêI eel! programma !{emaakt dal
uitnodigt lot I'erder" discussie, De HUllla-

lIistisch" Omroep Stichting !Joopt dat vell'll
bi!Jlle!l!JetHIfIll<lIIistisch Ver/lOnda,m een
dcrgeli;k•. discussie wllen deelnemen.



KUNNEN DOVEN
TELEFONEREN?
EN 100ANDERE
VRAGEN OVER

DOOF ZIJN
Mijn vriend is docent, fotograaf, tollcelspc-
leren hij is doof. 'Ik \"inJ het een hele prest;).-
tic, dat je met helll omgaat' zegt een goede
kennis en klopt rm: complimt"ntercnd op de
schouder. Nooit geweten dal ik zel!s met
liefde hoge cijfers wu kunrwJl halen. 'Wel
jammer dat je niet alles met hem kunt be-
spreken" \'t~rvolgt Je kennis. Ik kijk hl:1IJ

niet begrijpend aan: 'Niet alles bespreken?
Huczo?'. 'Ach, die geb.uemaal is een simpe-
le taal, begrippen voor ,lh,tracties besfJan
da.uin natuurlijk niet'. Ik informeer voor-
Zil"hrig of hij ZIch in gebarentaal verdiept
heef!. Dar heeft hij niet. Waarom lUl! men
zich verdiepen in l'en taal die geen diepte
heeft?
Ik ncgl.c-r de koloniale hooghartigheid en
steek geduldig van wal, voor de zoveelsle
keer. Gebarentaal is een volwaardige taal
mer een eigen grammatica en lexicon. Men
kan alles in geharentaal uitdrukken, dus kan
ik met mijn vriend ook van alles en nog wat
besprekl'll. Voor zovn er sprake is van be~
perkingen, zitlen die eerder in hem, in miJ of
in om.e relatie, dan in dt."raaI. Na een half
uur informatie-overdra.:ht I, het me gelukt
zijn gezichtsexpressie van ongc1o\'igheid (de
wenkbrauwen opgetrokken) Ie wijzigt."n in
een neutralere gela<ltsuitdrukking. Maar zo
te zien zal het nog jaren duren voor ik hem
ervan ovntuigd heb dal gebarentaal el'n
\'olwaardige taal is en doven ook een qua
aantal niet te venvaarlozen culturele min-
derheid vormen.
Gelukkig meten niet alle familieleden, vrien-
den en kennissen zich een dergelijke supe-
rieure houding aan als zij mijn rdatie ter
sprake brengen. De meesten zijn
nieuwsgierig, oprec1u helangstellend en stel-
len vragen. Mijn moeder bijvoorbeeld heefl
in de loop der iaren 67 vragen aan mij ge-
steld, die ik keurig in een schriftje noteerde.
Zij stelde namelijk de vragen, die nier meer
in mijn hoofd opkomen omdat ik de ant-
woorden al ken. Ik zou er niet aan denken
om de vraag te stdlen hoe dovt."n in het
donker .:ommuniceren, omdat ik weel dat
zij meestal gewoon het licht aandoen,

NEDERLANDSE GEBARENTAAL
,\1ijn vriend is docent in Nederlandse Geba-
rentaal. Hij geeft cursussen aan horende
mensen die om uiteenlopende redent."n die
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taal willen leren. Onder de cursislen bevin-
den zich mensen die doven in hun directe
omge\'ing hebhen en zich willen bekwamen
lil dt" communicatie met hen, zoals ouders
van dove kinderen, buren en collega's van
doven. :\le..,r en meer geven z.ich echter ook
mensen voor de cursussen op die de :-..Ieder-
landse Geharentaal op z.ich intere"ant vin-
den, Op dit moment i, cr een ha,i>- t"n een
vervolgcursus. ieder van twa.alf Ic,sen. Cur-
sisten leren daar enkele honderden gebaren
en de beginselen \'an de grJmmarica. Ot"
;-';:eJerbndst" Geharentaal IS een vreemde
lJal en nel als s'oor andere vret."lllde talen
geldt dat 24 lessen onvoldoend.., zijn om d..,
taal \'olledig te ht"heerst"n en inzichl t.., krii-
gen in de culIuur. Na 24 lessen heefl de
cursist ht"! nivo \'an 'gebarentaal op reis'.
Dus kan men Zillllt"I)CSmaken als 'W'aar is
. t"en restauranI?" of "Ik heh buikpiin, ik wek
een doktt."r'.

In Amst..,rdam worden de cursus,en gehou-
den in ht,t Doven Ontmoelings Cenlrum
(DOC) aan de SI'ldhouderskade, Soms zit ik
daar et'n kopje koffie te drinken als de l"t,r-
sisten nel een kwartiertjt' pauze hl,bben.
Vrijwel ;lltijd konll:n cr een paar cursi,ten
aan rafcl/.inen onl mij verlegen enkele drin'
gende Hagl:'n te stdlen. 'Kan hij nou autorij-
dl:'n? Hoort hij helelll'lal niks? Is gebaren-
lJal intnnatinnaal?' In ht"t hegin verwees ik
hen naar hun dove docent, maar allengs
kwam ik cr achter dat velen dt" docent daar-
l1I..,eniet durfdt"n te bCludt"ren.

COMMUNICATIEPROBLEMEN
Een \',Ill de dOCt'n1en, John van Gc1der, zt"gt
daarover: 'Zelfs cursisten mei wie ik een
warm cont,lct had. durfden bepaalde Hagl'n
niet aan mij te stellen. Altijd leggl'n I.ij hun
vragen aan ..,t."nhorende pn,oon voor, Ik
begrijp wel hoc dat koml. Ik durf ook geen
vragen te stellen aan hiivoorbeeld een blinde
of Iemand in e..,n rolstoel. J.., bt"nt hang dl'
ander te kwrtsen of dr indruk te wekk..,n van
vl:'rr"'gaandl:' nieuw,gil:'righeid. Maar mei
doven komt cr nog een prohlet"111 hij: de
communicatie. Doven cOl1lmunkeren III ge-
barentaal en de nleestl:' horenden beheersen
die taal niet of onvoldoende, Dus hoc moe-
ten z.ij ingewikkelde vragen stellen in een
la,,1 die zil nit."!of nauweliiks bl,.'ht"ersen: de

;-J..,dcriands.., Geharenlaal? En hoe moeten
doveu ,ultwoorden in een taal die I.ii op hun
beurl nit"t me.."rer ziin: de NederLlndse taal?
JI,1ens..,nweten veel llIt"er af van hlinden en
andere gehandicapt..,n omdat zij dezelfde
taal sprek..,n.'
'Doven zijn in de eer,ll' plaats een culturele
I11l1lderheid. Zii hebbl'" een eig..,n la;,l ..,n
cultuur, Ik heh zo vaak opgellu:rkt dat ho-
rt"ndt"n die ik al jaren goed h'n. todl nier
begrijpen wat doof zijn en dovencultuur is.
Ik ,Ia It"d..,r..,kt"t"r weer tl" ki/keu vau de
misverstanden en het onhegrip.'
Dat onbegrip IS ..,t"n ges'olg van informa-
tiegebr..,k donr gl'en of on\'oldot"nde com.
municatie. Ook de anderl' duvr docenten
hebbt:11 de ervaring dat hort:nde memell
zelfs na jaren niet begrijpen wat doof zijn
met zil"h lIIt"ehrengt.

101VRAGEN
MeI de 67 vragen van mijn moedt"f als hasis
verzamcldt" ik gedurende een iaar alle Ha-
grn die mij door horende mensen werden
gesteld en na selecrie bleven cr 101 s'ragen
over. De vijf Amsterd,lmse gebaro:ndocen-



Eendoofkind
gebaart hel
leken voor
doofzijn

ten gingen met de vragenlijst aan de slag.
Sommige docenten leverden geschreven tek-
sten in die ik redigeerde. Voor andere do-
centen deed ik ook de vertaling van de Ne-
derlandse Gebarenraai in her Nederlands.

John van Gelder: 'Doven zijn over het alge.
meen niet goed in de Nederlandse taal, Jaar-
in heb ik ook een taalgebrek. Maar de Ne-
derlandse Gebarentaal heb ik helemaal in
mijn vingers. In die taal heb ik mijn ant-
woorden gegeven. Daarna is mijn tekst in
goed Nederlands verraald. Ik ben er erg
trots op dat dit boek '101 vragen over doof
zijn' gaat verschijnen omdat het in Neder-
land het eerste boek is over dovencultuur
dat door doven zelf is geschreven.'

Het boek bevat letterlijk 101 vragen ver-
deeld over acht hoofdstukken. Brhalve en-
kele feitelijke vragen, zoals 'wat is ue oor-
zaak van doofheid?', komen cr thema's aan
de orJr als beleving, maatschapprlijk func-
tioneren, communicatie, gebarentaal, op-
voeding rn onderwijs. Het bock geeft ant-
woord op vragen als:

missen dove mefiSrn geluid?
kunnen doven autorijden?
hoe maken dove mensen ruzie?
is gebarentaal internationaal?
kunnen doven telefoneren?
hoc wordt een dove 's morgens wakker?
is gebarentaal een eenvoudige taal?
zijn cr dove hulpverleners?
horen doven helemaal niets?
is er ern opleiding voor downtolken ?

Ook is er een uitvoerige adressenlijst, litera-
tuuropgave en een lijst met moeilijke woor-
den. Op de omslag een foto van een jongetje
dat het gebaar maakt voor 'doof'. We ont-
moetten het jongetje tijdens het wereldcon.
gres 'The Deaf Way', dat in 1989 in Was-
hington plaatsvond. Op dat congres waren
7000 mensen, het merendeel doof, uit 75
landen aanwezig. In de Verenigde Staten
maakt men een onderscheid russen 'dca£' en
'Dca£'. Het eerste woord is een aanduiding
voor de handicap, het tweeJe voor het beho-
ren tot een culturele minderhrid. Het jonge-
tje op dr omslag zegt - zijn expressie in
aanmerking genomen - dus dat hij Doof is.
De keuze voor Doof zijn, in plaats van voor

doof zijn is een vruchtbare. Het bevordert
de integratie en de informatie-overdracht.
Door zich te profileren als culturele minder-
heid en zich te uiten in de eigen taal kunnen
doven als volwaardige mensen deelnemen
aan de samenleving. De Dove gebarendo-
centen van Amsterdam hebhen vanuit die
trots een boekje geschreven met informatie
die horende mensen in aanraking brengt
met een interessantr taal en cultuur. En ik
weet nu tenmin~te wat ik mijn kennis kado
kan geven voor zijn verjaardag.

Mieke Julien

101 vragen over doof zijn, door: Henk Bu-
ter, Wim Emmerik, John van Gelder, Will
Hcndriks, Marijke Scheffener.
Vanaf half oktober te verkriigen bij de Wel-
zijnsstichtingen voor Doven en bij: De 00-
COOl, Trans 1, 3512 JJ Utrecht, tel.: 030-
316487 en De Gebarenwinkel, Stationsweg
93,2515 BK Den Haag, tel.: 070-3801747.
Schrifrelijkr informatie bij: John van Gd.
uer, Zeeburgerdijk 13, 1093 SK Amster-
dam.
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Ht"llhema waar dit congres om draait is de
seculari~alil. \'an de sanH:nlcving op b,lsis
van de idealen van de Franse Rt"volutie:vrIj-
heid, gellJkht"id en hroederschJp. Het lijkt
me nog;ll oude koek die zo IJngzamcrhand
hcllUorlijk is uitgekauwd. Bij secularisalie
denk ik aan de scheidinr; van kerk en staat.
Die hebben we lil Nedcrland. En wat de
franse idealen betreft: vrilheid vanlcvenso-
vcrtuiging i~hij ons een grondrecht, evenals
de vrijheid \"<lnmeningsuiting. Gelijkheid
van de verschillende geloof,- en levensover-
luir;ingen hestaat in ons land ook al. En
broederschap (of sislerhood') is ons even-
min onbekend Aan de uitwerking van deze
idealen schort in Nederland nog wel het een
en ander.
AI r;auw blijkt dat ik daarvoor ook niet

Dccnkele student die nict met vakantie is, zalzieh wel even de ogen hebben
uilgewreven. Zou cr soms een rcunie zijn dat zoveel generatiegenoten van
hun ouders en grootouders de grijze betonkolm van de Vrije Universiteit
Brussel bc\'()lkcn? De naamkaartjes met het humanistische logo erop, geven
al een aanwijzing dat bet gaat om deelnemers aan het tweejaarlijkse congres
van de IHEU, de International aud Humanist Ethical Vuion. Vijf dagenlang
praalten meerdan 3000 humanisten Uil28 landen over secularisatie.
Sommigen waren cr al een paardagcn eerder voordeel name aan de
Summerschool. Anderen lOuden nog wat langer blijven om enige workshops
te volgen. ,\-iaar hoc dan ook: al pratende werden alle ervaringen gedeeld.
""ant praten, daarin zijn humanisten goed_

HUMANISME
HEEFT ALS
BEWEGING
NOGVEEL

STRIJD IN DE WERELD TE LEVEREN
OM ERKENNING
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Internationaal humanistisch congres in Brussel
over vrijheid, gelijkheid maar vooral
broederschap

hoeft te vrezen. In internationaal humanis-
tisch gezelschap zijn de Nederlandse onvol-
komenheden niet meer dan kleine oneffen-
heden op een fraai geëgaliseerde weg. Zrlfs
een humanistische organisatie staat in veel
van de landen dir op het IHEU.congres ver-
tegenwoordigd ljjn, nog in de kinderschoe-
nen. De {staats)kerk houdt de mJat,(happij
in veel landen nog in haar greep. Of gods'
di('nst is er net zo gewoon ah; eten en dml-
ken; wie niet in een Gnd gelooft is op z'n
minsl een vrl'emde vogcl en waars(hijnlijk
een immoreel mens. In Cl'n ,lJntal landen
kun je cr dan ook maar heter ni('t voor uit-
konlt."n dat je humanist Ol'nt: dat zou wd
eens vervelende con,equelllie, voor je per-
soonlijke leven kunnen hebben.

Bijvooro('e1d in Iran. In de wandelgangen
vrrtell jafar jafarnejad, Noor van nationali-
teil, me meer over de situatie 10 het land
waar hij is geborrn.
'Er leven in Iran ved ongodsdienstige mcn-
sen. Dat ,tarnt nog uit de lijd van de sjah. Ik
lx'n zelf op Je universiteit VJn mijn (i,lamiti-
schel geloof afgevallen, toen ik in ,lanraking
kwam met de socialist mon'ment. Ook mijn
broers en l.usters geloven niet m('er.
Op de televisie zie je altijd beelden van mas-
sale godsdienstige m:mifestaties in Iran.
Maar V{.tgis je niet. De mensen die daar
meelopen, doen dat uil angst of omJ.n H'

ertoe worden gedwongen. Wie openlijk on-
godsdienslig is, loopl hel ri,ico lijn baan Ie
verliezen of te wonlen gearrestel'rd. Daar-
om zijn de mensen Illel minder ongods-
diell<;[ig, maar alleen binnenshuis gl'dragen
7.1'zich erna.u:
In Iran slaat het islamilische fundamenlalis-
me de vrilhód van levensovertuiging in de
weg. [n de Verenigde SUten beperken de
duizendenéén kerken de mogelijkheden
\"{)(Jr de nit'l-gelovigen. Zij hebben veel
moeilijker ((legang tot het sociale en maat.
o;chappelijke leven. joan Sheffer, gekleed als
eigemijdse haremdame lllaar afkomstig uit
Bwoklyn, Ncw York, kan daar smakelijk
over vertellen.
'Wij noemen ons geen hUlll,misten, On7.e
club heet de Brooklyn Society for Ethical
Culture. Wij proneren de minstbedeelden in
de samenleving te helpen door middel van
praktische z'lken, l.nal, opkomen voor goe-
de huisvesting en een goed milieu, TOl nog
lOe hebben de kerken zich daar steeds mee
beziggehouden. Dal wil leggen: een eombi-
nalie van lo'n veertig min of meer progres-
sieve kerken. En omdat je hier niets buiten
dl' kerkcn bereikt, hehnen wij ons nu bij die
eomhinatie aangesloten. D,1O llloet je je
houden aan hun gdHuiken en c.'c.'nw'n ge-
bruik IS, dat elke geumenlilke vergadering
neginr en eindigt meI gebed. Eén van de
organisaties gaal voor, de andere volgen.
VoorJ.lt we ons aansloren, lll"bben we daar
nog met elkaar ovcr gediscussieerd, Zouden
we kunnen blijven 7.ilten als de anderen bid-
drn? We besloten dat wel te doen. :\taar
soms verlangen le wel erg veel van je. l.aatst
was cr een \'rouw, dil' zong ruim een kwar-
tier lang gospclsongs! Wal mOei je~ Weglo-
pen of protesteren getuigt niel van goede

manieren. Nee, we hebnen nog niet \.ertl'ld
dat wij niel godsdienstig zijn. Eens zullen ze
het wel merken. Hel schijnt dat elke organi-
satie aan de beurt komt om de vergadering
te openen en te sluiten. Our turn will come!
Ik kijk nu al naar d:lt momel1l uit.'

Maar nit.t alleen ver van ons vandaan moe-
Ien humalw,ten voot hun best,lansrn-ht
vechten. Ook dichter bil hUlS komt dat voor.
Bii voorheeld lil lerbnd. De Ierse vertegen-
woordiger Dick SpK'er vertelt: "Het is een
kalholieke st"at t'n iets anders wil Ierland
niet zijn. Hl.t vollcdige programma van de
kalholil'ke moral nl:ljoriq. is in Ierland in
wrtking. Abortus is cr onder alle omstan-
digheden vetboden, C\"enals scheiden. Ho-
mmexualitl'il is illegaal en van lesbiennes
hebben ze in Ierland nog nooit gehoord.
Toen het Vaticaan de di,cussle over voorhe-
hoedsrniddclen opende, hoorden H' lil ier-
land voor hl'l eerst dal cr zoiels hestond.
7....e1fs het schoolsysleem is in handen van de
kerk. Als Je je kind naM school stuurt, wordt
het opgenomen in een godsdi('nstgroep. Als
je dat niet wilt, zul je Ir kind thuis moeten

houden, De staat heeft in Ierland niet veel in
!e hrcngen. AI, IC kerk en sl<lat 7.0Uwillen
scheiden, heeft dat alleen zin, als je eerst dl'
staat verder ontwikkelt. Zoals de sirualil' nu
is kunnen leten niet over hun constitutione-
le rechten vrijheid van levensbeschouwing
en \.rijheid \.an meningsuiting beschikken,
Wie het er niet mee eens is, gaat weg. Er
wonen al ved IIll'er lercn huiten Ierland dan
erin.'

Een ander voorheeld is Spanje. Daar is,
sinds 19ï8, de scheiding van kerk en suat in
dc grondwet verankerd, Ma,u de tllel"TJer-
heid van de he\'olking is rooms-katholiek en
een humanisti,che organis.uie be,[;I,1I cr
niet. Dat wil zeggen: noglliet. Op het IHEU-
congres is een Spanj,lard aanwelig die zo
Llllgzamerhand de tijd rijp acht om ook in
zijn land een Humanistisch Verbond op te
richten. "De Soci.lle Sill1<ltie is de batstr ja-
ren verbcterd', licht hij IOc. ~En in een tijd
van voorspoed neelIlt de verdraag7.aalllh('i{1
(oe, Desondanks wil hij nil.t dat zijn naam
genoemd wordt. [n juni ga ik met pensioen.
Als dan mijn l1aa111valt in combinatie met
humani,me en een Humanistisch Verbond,
heeft da[ tenmimle geen consequenties meer
voor mijn baan en \.oor miln inkomen,' Zou
het dat dan nu wel hebben, als hij ervoOT
uitk wam hUlllanist te zijn? ~Miss(hien, mis-
schirn. Spanje heeft een soeiali,tische rege-
ring, Daan.an zou je mogen verwachten dat
die een humanistische organisatie warm
ontvangt. :\Iaar de meeste mensen zijn gees-
telijk nog niet vrij. ~

Ik laatste ochtend van het congres, dontler-
t-bg 9 augustus, lll"eft de lange titelml,:ege-
kregen: secularisatie en de nieuwe ethische
problementen gevolge van technologische
ontwikkelingen. De Belgische professor in
de biologie Charles SllsJnne, liti van de
Vlaams-Nederlandsl' HV.Commissie Bio-
ethiek, gaat in op dl' vraag of alles mag WJt
kan. {In het vorige nummer van Humanist IS

uitgl'brcid aandacht besteed aan he[ rapport
\.an I,le7.e(onunissic). Daarna gaat een fo-
rUIII, waarm onder anderen de viee-voorzit-
Ier van het Nederlandse HV, Arie den Broe-
der, zining heeft, in op vragen uit {le 7.aal.
Het is een goed hedoelde poging om een
laslig onderwerp ilHcrnationaal ter discus-
sic tl' stellen. Maar het wcrkt niet. Voor de
Nederbnders l'n de Belgen, die al lange tijd
met dil onderwerp bezig zijn, blijft de llis-
eus,ie levcel aan de oppervlakie. Voor veel
andercn gaat de inleiding van Susanl1e juist
te diep. En in aanweligheid V:lIl Vl'rtegen-
woof{ligets van Indi:l, Ghana en Bangla-
desh, waar v;J;lk dl' mee~t llOod7.akdi)ke me-
Jischc voorzil'ningen olllbreken, IKTft hl'l
ldfs lets genants om zo Iangdung over KI.

te(hnieken en draagmol"derst'h,lp te spreken
De discussie spitst lKIJ na enigl' tijd dan ook
toe op abonus, want d;I,1t hd',ben humanis-
ten in alle landen mee Ie m.lken. \X'en dient
de Nedl'rlantlse situatie als voorbeeld, wa,u
de vrouw beslist en degn.n die de ahortus
uitnlert, mits aan lwpaalde voorwaarl,lell
wordt vold"an, niet str,1111,larlS. Dil in groot
comrast l11e[ Ierland W,lar ahortus onder
geen H10rwaJ.rde mag ('n \'Touw!."n dm al-
leen illegaal een abortus kunnen krijgen. De
situatie in ,Indere Iandl'n lil daar tussenin.
Zoals in Iklgië, W;\;lr de koningonbnp nog
gedurende 48 uur ,l€stand deed van de troon
om een versoepeling vall de Belgische ,Ibor-
[Ilswetgeving niet met zijn handtekening te
hoeven bez('gl'len.

RECHT OP ABORTUS
De Distinguished Hum,mist Awanl, die op
deze laatste congresdag wordt uitgercikt,
gaat dan ook naar n'n 1~e1gdie 7.ich op hel
gebied van ,lhnrtus vndiensteliik hl.eft gr-
maakt: {k gynaecoloog dr, Jean.j.lCques
Amy, Dl' C1l1adese gynaecoloog dr. Hl'nry
l\.torgl'ntaler, dil' deze Award twee jaar gele-
den voor v!."rgelijkhare pre,t;lties ontving,
reikt hem uit. "Vrouwen kunnen alleen vol.
waardig a,lIl lok maats(happij deelnemen,
als J.e hun rqHoductieve functies kunnen
beheer,,'n" ,lldus Morgenraler. "Het is dan
ook geen wonder dM de meeste godsdil'nsti-
ge grot'peringen zich tegen ahortus verzet-
ten. Zij zijn traditie gehonden. Vrouwen
Ill"bben in de meeste godsdicnstetl geen rech-
ten. Da,lrom is ht.t zo bdangrijk, dat dr.
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In een aantal landen kun je er maar beter niet
voor uitkomen dat je humanist bent, dat kan
vervelende consequenties hebben voor je
persoonlijke leven

Am}' in Bdgit: is opg~koml'n voor v~iliW:
abortus, op v~n:ot.'k van dt."vrouw. D,larme~
s[Jal hij op d~ brt."s H,or hd r~(ht van d~
vrouw op volw,urJig~ d~l."lname aan dl."
lIlaatschappij, '
"Toen ik als gyna~coloog b~g()n, lag ik dit."
sociale din1l'nsil' nog niel'. antwoordl dr.
Amy. Mik ging ervanuit J;1I als t."t."np;ltiëru
t.'l'n prohb ..m herit jt.'als dokter ht."bt Ic hd-
p~tl.l'as later kwam ik t.'rachter Jat ht."rrecht
op 'lbortus alles ICnuken \l{'eh ml't dt."ml'~~1
funJamenieit.' fl'chtl'n van de HUUW, IleI
gaat in wez~n om e~n inJividueei burger-
rechl.' Ontro~rd door .Ic wt",kf7_ijds~ her-
kenmng ~luit~n d,' vakgenott.'11 l'lkaar in d,'
;urnen.

TE VEEL EN TE VERGAAND
Voor Je n1l't."SIt."naar Brussel gekolllt'1l hu"
malllSIt."n I~ Jit, mei Jt." uilreiking van Je
HUlllal1l~t AwarJ aan Alt."x;lI1der Dubcek,
het mooiste moment van hd Congrt."s. Ver-
der is ht.,t hij vt'd gepraat geble\'t."n. Vier
resoluties worden op Je laatste middaglit-
ting ingeJil~nJ, Ein daarvan behelst de aan-
bevdingl'n van dl' Vlaams-NeJerlandse
HV-Commissie Bin-ethiek, die in de vorige
Humanist stonJen afgt."Jrukt. Ht."tis HwrJe
l11t."es!t'Congrt."sht.'zol."kns tevt."d, tt."ondui.
Jelijk (dl' met'sten kregen de aanbevelingen
pas op t.iele congresdag voor hel t"ersl onder
ogen) en te vergaand. Zij advi~eren het
lHEU-besruur Jeze aanbevelingen met zon.
Jer nJl."t."rover lt.' nl."men, Twt."t."anJt're rt."so-
lutit's, over mellst."nrechten en het onderwijs
in geestelijke waarden, krijgen wel hl't ap-
plaus van de zaal. Toch hakn zc de l'ind-
Slrt.'ep nit."!. Het IH EU-bestuur legt het 'ld-
vies v,1I\ Je Congrt"sht"l.oekers naa~1 zich

net'f en kan dat ook doen, omdat lii geen
officidt' vertegenwoordigers van dl" hij Jt'
lH EU aangesloten orgam"nies zijn. Het be-
sluit over de resoluties wordt vcrda.lgd tot
dl' lI-H':U-bestuurs\'t."rgaJt'ring volgl'lld jaar
in l'raag.

Hl't is de b~dot'ling Jat ieder~~n die zo'n
congres helm'kt zo veel mogelijk ervan met"-
nc~mt naar huis. Le{{erlijk: want heel wat
org.lt1isaties h~bben hun hoeken en folder-
lllJteriaal in dt' ontmoetingsruimte uitge-
~tald, Maar vooral gaat het natuurlIjk om
gl."estdijkt., hagag~.
Ot."athó~ten uit het oosthlok, dit."voor ht."t
eerst als waarnt."mers op t."t."nIHEU-congn:s
aanwezig zijn, hehhen nog et'n hoop werk tc
dot."n aan Je opbouw val1 t."t."nhumanistische
organisarit'. Hun staten wart'n ;ltheï~tisch t.'n
in de m!"t'~te landen IWll'kcnde dat, in de
woorJl."n van de Rus Lev .\-1itrohkin "de
Staat legen God'. ,'let de pl'restroika komen
\le k~rken, die jarenlang in de ill~galileit
hehb~n vertoefd, bovengronds, De kerken
hehhen t"en structuur waarop zij kunnen
voorthouwen. Ml\.1aar dat is voor atheïsnll'
en hUlllanislllt." met h~t gevJI', lil.ht Lev ,\li.
trohkin Je siluatie in z'n land toe, MHet
atheïsme i~ slet."ds aan Jt." staat gàoppeld

gt."wet'~1.\XII'zulll."n nu het atheïsllle, los van
dt." staat, moeten olltwikkelen en h~t ZIjn
ware heeld en aanzien 1Il0~tl'n geven, W'e
wllen cr t't'11 organisatie voor 1II0('ten op.
bouwen. lharom is ook een hunUllIstisdlt."
bCl-wging in ons land V.1Jl zo'n groot bl."-
lang.' De wel'tstan\l in het oo~thlok [e~en
atheïsme en humanisme, als verrTIt"t'ndl'
hanJI.1I1gers van comll1UIll~me en mcialis-
me, 111a'lkt de opbouw van zo'n humanisti-
"he hewt"ging exna gecompliceerd.
Andt're Linden Jie l11ot."itezullt."nhebbt'n lIlel
dl."ophouw van Cl'T1hllmani~tischt' orgallisa-
til." zijn Ghana, Nignia. 1'.1l'xico, Bangla-
dt."sh, InJi,\ t."n Eg~.ptt". De IHEU nodigde
vcrtt."gl."nwoorJigt."rs van dit' Iandt."n uil om
na ht."r congrt."~ nog een srlldi~hC1oek aan
r\'eJt'rland te brt."ngt."n.
Voor dt." Nt.'derlandse bt'lot."kt'rs waren de
intt.'rt\;uionJII' comaeten ongetwilfeld hel
belangrijkst!". Het is goed om H van tijd lot
ti)d weer t."l."IlSvan tt."wordt'll doordrongl."n
.1.11humanisme t'en bl."\veging is dit."strijdt
voor vri)hdd, gelijkheid cn brot'Jnschap.
.\-ta,u op het congrcs was die brot'Jerschap
toch wel het JuiJl."li)ht 'lanwcl.ig,

Ingrid Crarner

Vt."rschcidene congresgangers hraçhten op uitnodiging van de:IH EU no!,: t'cn hezoek
aan ~cdcrland.
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HUMANIST AWARD VOOR ALEXANDER DUBCEK
De international HUI11Jnist Award, dl'
hoogste inrcrnarionak humani,tisdlC 011-

derschl'iding, is dit jaar uitgereikt aan
Alexander Dubcrk. vooT7.itlef van het parle-
ment van Tsjechoslowakije.
Alexander Duhçek ontving Je Intt"rnarional
Humanist Award ~tcr erkenning van 7.ijn
buitengewone mOl'u, doordat hij humani-
taire idealen hooghidd gedurendl' l'en don-
kere periode in dl' geschiedenis van ,.ijn
land. Zijn persoonlijke tol'wijding gaf de
bevolking van Oost Europa hoop op een
wereld vrij van ondt"rdrukking."
Sicco \tansholt, ouJ-HmTzincr VJ.ll het Eu-
ropese parlement, Tt'"iktcde onJ •.•rM:hciding
uit op de IaatSIC d<lg van hl'! IHEU-l"Ongrcs
in l~rllssc1.
Hieronder volgt, enigszins ingekort, de toc-
spraak van SiCl.:nManshoh en hel evenel'l1s
verkorte dankwoord van Alexander Dub-
cek.

Sieco Mansholt en Alexander Dubcek

Siceo Mansholt:
Dubeek was als humanist
nooit bevreesd om
politicus te zijn
~ten kan zich afvragen hoe er •.••..n kloofkon
hestaan tussen commullIsme •.•n humanis-
m•... De t"-"!~enstdtin~ was zo groOl, dat wij
humanist •..n h•..t Russisch •.. en dus (lok het
Tsj •..ehisch •..communisme afkeurden, TOl,:h
was •..n is socialisme de bl'Slrijlkr van bpl'
lal isme en kapitalisme vcrionch"'lIl huma.
nisnll', Hoe kon deze omslag van s}'llihesr in
antithese olllslaan? \X'elke macht •.•n veroor-
zaaklen deze o? I.aat ik nog een stap verder
gaan: kan communisme harnull1ieus samen-
gaanmet de fundamentele waarden van hrt
humanisme: de \'rllheid om er verschillende
lIleningl'n op na te houden en respect voor
mensenrechten? Het kapitalisme kent deze
vrijheden, 1l1;l;lrkan anderr kenmerken van
het humJmsme lil zijn vrik markteconomll'
met garandrrrn, zoals gdijkhrid en recht op
werk. Hd communisme vereiS( een exll'n-
sin'e controle en sturing van dl' economil'.

Daardoor leid I het tol een krachtigl' rege'
ring, et'n krachlige staatsnucht. De vrije
markteconomie, zonder sturing door de Pil-
blid.:e middelen, leidt tot vernictigin~ van de
maatschappij. Heden ten d'lge IS dit dUlde~
lijker d'tll ooit: kijk maar naar {le situatie
van ons milu;"Il.
Beide, socialisme en kapit,llisme, I'ergl'n
krachtige puhlieke controle, Beslissend vonr
de \"faag of humanisme in zo'n sanll'nleving
kan hestaan is echter niet de machtsfactor,
maar de aanvaarding of afwijzing van de
vrijheid van oppositie, \'an een pluralisti-
sche sallll'nieving. Op dit punt ht'eft hl,t
communismr gefaald. Het \"faagstok van
onze tijd is dan ook niet, of de Oosteuropese
l'llIden al dan nier 7I111t'nhesluiten 0111vrije
markteconomieën te wordel\. :-.taar of ze in
staat 1-ullen z.ijn om een pluratistischl' sa-
menleving op t•.•hOllw •.•n.
Het verlangen n:l:lr een çornnlllnistischt sa-
menlevmg kan •.•n kon volledig sarnenga:ln
mt't hum:lnism(", Het Vt'rLmgl'n naar onge-
controll,t~rde macht, nl<lçhtscorruptie, tl'idl
tot onderdrukking van ~'fijheid en doel de
antithese omstaan. Daarom moelen Wl' ons
afvragen hOl' de jonge intt'llectut'len er In het
na-oorlogse TSIt'çhoslowakiw toe konden
komen het Russische mKialismt' te omar-
lIlrIl. Een socialisme nJmdijk, wa;lra,m Ut'
meest fund,lmentde factor (de vrijh •.•id om
cr verschill •.•nde menmgen op na te houden)
onthrak en dat lbarom geen socialisme was.
Ook Duhn'k kon niet aan dit dilemln,l ont-
kOlllt'n, Ent'rzijds was hij groolgtbracht met
de lessen van ht,t Russische çommunisme,
anderzijds kotsterdt hij l'l'n groot verlangtn
om de arbt'idende klasse te hevriJden op
humanitaire gronden. \X'ij l'ren hem van-
&1<1g,olmbt hij, in weerwil van zijn panij-
politil'kC" opn)t'tling, hd humanismr nooit
heeft \"{'rraden,
Jarenlang werd Dubcek tot politil'ke in,lcti-
viteit gedwongen. Maar in 1'JXX verscht'en
hij weer op her politieke toneel. Hil W,IS
actief lid van Rurgcrforum. De revolutionai-
re omwikkelingen 111Gorhats)ovs SOWll'tlI-
uie hoden mell,,",'e kansen om het tOI,llit,lin'
çommunisme in bcn:wring te hreng •.•l1. De
revolutie van 19H'J, leidcnd tot de huidige
vrijheid in Tsjcçhoslowakije, IS de vruçhl
van h('[ zaad dat in dl' Praagse Lente is gl'-
zaaid, onder anderen door Alexandcr Dub-
ct'k. Da,Hom eren wij herll. En wij bnbnkcn
dtZt' hum,mist, die er nooit bevrecsd voor
was polnicus te zIJn.

Alexander Dubeek:
geweld is in z'n diepste
wezen immoreel
Dames en ht'ren,
Ik dank t1uit de grond van mijn hart voor dc
eer die de International Humanist and Ethi-
cal Union me hedt bewezen door mij de
International Humanist Award toe 11'ken-
nen. Het IS een erkenning ni •.•t alken van
mijn persoonlijke verdienste, maar ook \'an

het werk van de mensen in mijn land die
hebben ingez_et op een Wt'g van vrijheid en
democratie.
De hoodschap van uw Union, die de groot-
ste waarden van de mensheid in haar naam
draagt, heantv,'oordr ook aan mijn gevoel en
oVl"ftuiging: humanileit en moraliteit! De
waarden die altijd vooraan hebben gestaan
onJt'r de waard •.•n waarnaar de mensheid
streelt, Waarden, die vorm ~evel1 aan men-
selijke karakters en die aan het leven een
menselijke dimrIlsic geven.
Veel oorlogen z-ijn over ons land gekomen.
Ze brachten niet alleen nagiek en ln'd, llIaar
ook het besef dat nit,t macht en ~eweld,
maar humaniteit en moralilcit, tolerantie en
z.e1fverbetering, tic wegen hij uitstek zijn om
de wensen en dromen van de mensheid te
vervullen.
Jar •.•nlang heeft de totalil,Jire maçhl zich in
TSJechostowakik, in weerwil van de hde-
den docleindl't1, tegen de b..-volking ~ekeerd.
Opdat ziJ 1.OU overleven verbood de totali-
taire maçht het rechr van vereniging en ver-
ga(lering, Op dezelfde manier werd de prr-
soonlijke \'rijheid ondrrdrukt. Wenen, ga-
ranties en intermenselijke rdaties werden
gekortwiekt. Ons gewcht trgen dit maçhts-
misbruik had succes in 1968, In de Pra;lg~e
Lenll' hebhen we humanitl'il opnieuw als
om ideaal naar voren gehaald, We drukten
dat Uil in de term 'humanisme met een men-
selijk geziclll', We proheerden tot l'en een~
held te komen v,m woorden ril daden;
rechtvaardightid met humaniteit tI' wmhi-
neren l'n humanilC"Îl met llloraliteit.
Hel is geen toeval dat het alles(werkoepelen-
de princip(' van onze Novemberrevotmie
een lerugkeer hehelsde lOt de id •..eën van
humaniteit en moraliteit. Na de memorabe-
le demonstratie in Praag, toen ik voor de
IaatsIc keer werd vastgez.ct, had geen hloed.
vergieten plaats, Er was z,c1fs geen etabge-
ruit gebroken, geen auto in hrand gestoken.
Wij willt'n geen Haal stichten waarvan de
tm.komst is gdMseerd op onrechtvaardig-
heid en gl'wcld, maar rrn die is gegrondvest
op de idt',llen humanileil, mor,llileit en vrij-
heid. Daarom heb ik hel in deçemh('r 1989,
toen ik tot prl'sltlem van de Federale Assem~
blé wnd v•..rkozen, ,lis een van mijn b..-LlI1g-
rijkste plichten ht'sçhouwd om de kracht
van deze idl'eën door middd vall wetten te
ondersteunen.
Mijnt, d;lIll('s en heren, ik heh cr vaak o\"('r
nage&Kht ho(' het k,lIl dat macht en geweld
soms humanill'it en waarheid kunnen ver-
slaan. Ik hen tot een stellige çondusle geko.
men: geweld weet niet wat moraliteil is.
Geweld is in z,ijn diepste wezen immoreel en
dienrengevolge onmenseliJk, en daardoor
gedoemd. Zelfs als geweld een aantal jaten
O\.•..rleeft, kan het niet blijven voortbcsl,lan,

Laat me z.eggen dal ik persoonli,k, met mijn
lC\"enslange ervarlllg, moralitt'it en humani-
teit als het hoogstr ideaal beschouw, d,Jl zin
gecil aan hellllensdijke leven.
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BRIEVEN
De term 'biologisch' onjuist gebruikt Het andere Israël
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Bij de bespreking van het rap-
port .,Dt." biornaatsdl<lpplj: een
humanistischl.' visie op dl."dhick
van het bio-medisch h,mdelen"
in Humanist juni/lul i wordt op
p,J/;. 30 "Je ontkenning dat het
biologisçh ICIII;"Jl als zodani~
wa,lrdc zou hebben" ecn ••wel-
licht humanistisch" standpunt
genoemd. Daarbij wordt, als ik
hd ~ocd heb begrepen. het
"biografisch" leven van een in-
tacte mens onderscheiden van
hrt "biologisch" leven VJn bilv.
een ddinirid comatt."uze pa-
tiënt.

Ik meen dat de term "hiolo-
gisch" hierbij biologisch onjuist
is gchruikt. De biologische we-
tenschap onderzoekt alle le-
vensverschijnselen, van wissel-
werkingen tussen molrculcn lot

en met mondiale ecosystemen.
Uiteraard worlh het intade
dier, indusicf de lOt de lOo!:die-
rcn behorende mens, niet vergc-
ten, "Biologisch ~ verwitst naar
het leven van intacte org:mis-
mt'n die zich dodgericht in de
natuur kunnen handhaven.

Een (zoog)dier of mens zonder
imade hersenen is jl;een organis-
me maar een systeem van nog
slechts zodanijl; samenwerkende
organen dat zdfstandig voort-
bestaan niet meer mogelijk is,
Het is misll"idelld bij ccn der!:e-
lijk nog slechts gedeeltelijk
functionerend lichaam van "al-
leen Illaar een voort1_etting van
cen stel biologischc functies~ te
spreken en eetl dl"rge1ijk onvol-
ll"dig runctioneren ml't "biolu.
gisch als wd.mig" aan te dui-
den, Is het runctioneren van de
hersenen van de mens, en \.an
dien."n, niet ~bi()logisch" als lO-
danig?

Terzijde mcrk ik op dat met
~hersenen~ een 1eer ingewik-
keld systeem van dden met ver-
schillende runcries wordt aange-
duid, zodat defecten van 'Ier.
schillende dekn verschilll'JHle
gevolgen hebben,

Dat de stelling "hct menselijk
biologisch Icven vormt slechts
de basis om cr Iers van te ma-
ken~ door Yvonnc Orobio Je
Cas!TO een ~waardC\'olie stel-
ling" wordt geacht, doet ver-

moeden dat zij niet op de hoogte
is \'an de in de biologie gangbare
inhoud van het begrip ~biolo-
giseh". Mogelijk schuilt achter
haar ~iets~ 1.c1rs het 400 jaar
oude, maar nu en dan weer op-
duikende dualisme van Descar-
tes: dieren ójn slechts automa-
ten, alleen Ut"mens heeft ~iets~
meer Jan het ~biologlsche~:
zijn ziel.

.\Iedl' in het belang van de in
genoemd rapport buiten be-
schouwing gelaten dieren die
door de mens worden gebruikt
(o,a, proefdieren); Jijkt het mi)
vall belang de term ~biolo.
gisch" niet onjuist te gl'bruikl'n.

pror. dr. F,J. VerheilCn, Utrecht

Het andere Israël
Naar a,mlciJing van een VIertal
uitzendingen over 'Het andere
Israël' heb ik de vier bandjes
aangevraagd en beluisterd. Zelf
heh ik 21l jaar in Israël ge-
'-'>'Oond,maar hl,t ',mdne Israël'
van Stan van HotKke ken ik niet
en komt mij volkoml'n vn'emd
voor. Ik k;ltl mij niet aan de in-
druk (Jntrekken dat Stan van
Houcke hewust een nl"gatief
heeld heeft willen s<.:hetsen van
Israël.
De inhoud \'an het programma
\'ertoont el'n antisemitis<.:h pa-
troon dat we Illaar al te goed
kennen. Tiet1tallen citaten die
uit hun verb,md gerukt waren,
De rode draaJ die door hel pro-
gramma loopt, is het jodendom
en Je joodse slJar in een kwaad
d,1gli<.:ht te ••tellen. Hl"t geheel
doel denken aan een staaltje
weerzinwekkende arabische
propaganda. Het zogenaamd
'bespreekbaar maken' van deze
matl'rie in eigen kring vindt on-
voilloelllk weerkLmk omdar
het gl'heel tl' compll'x ISen naar
mijn melllng ;llleell ges<.:hikt
voorel'n groepje mgewijden, In.
middd, ocn ik mijn teleurstd-
ling o\"er het feit dat dergelijke
prugramma's onder auspiciën
V;ln 11l"tHV word ren uitgezon~
den, nog lange na nil'l te bO\.TI1.

Fried;l '\bn'chal

Bij doe bevestig ik dl' ontvang.st
van uw schrijven van 21l juni jl.
waarbij u mij de wrklaring
m,h,t. de uitlendingen van 'Hl't
;l11dere Israël deed toekoml'n.
Tot mijn grote spijt moet ik con.
stateren dat het standpunt van
het hoofdbestuur volstrekt
nietS1_eggend is, De redactie van
de Humanist moet er ook 10
over gedacht hebben, die la,u
bijna de volledige tekst van de
verklaring achterwege,
Wat mij in hoge mate stoort is
hel reit d,u het hoordbestuur
slcchts de schokkende uiIwer-
king betreurt van de uitzendin-
gen over 'Het andere Israël'
doch niet de prograll11na's zelf.
Dat geeft mij Je indruk dat het
hoofdhestuur zelf !:een kennis
heeft genomen van de uitlen-
dingen. Wordt derhalve met
geen woord gerept over de 111-

houd der radioprogramma's,
wd wordt ' ernstige aandacht
gevraagd voor wat de program-
mamakers beoogden met de ra-
dioprogramma's, want: • alle
mensen behoort hel ralestijns~
Israëlisch conflict tI' berol'ren',
Er zijn, geacht hoofdbestuur.
waarachtig wel meer diepe con-
flicten op do,e wereld bespreek-
baar te makl"n ...
En wat bijvoorbedd te denken
van een uitzending over 'het an.
dere Nederland' en dl" hl"er Jan-
maat als ge1,ichlshepalend voor
Nederland te imerviewl'n? ZÓ
werkten de programmamakers
van 'Het andere Israël', :"Jel"n, ik
ben niet gelukkig met dc halfs.
lachtige, nietszeggende Vl'rkla-
ring van het hoofdbeSlllur.

J. Eefting.Rubens (Biltho\.'en)

HOC' NéDoEL 7E
" IK jf""f HO'

I u Z
UIT,

De bflefschrijfsler heeft inmid-
dels een reactie ontvangen op
dezl' brief die ook aan het
hoofdbl'stuur werd gestuurd.
Hieruit çi(eren wij de laatste,
mee,t relevante alinea. (rl'd.)

H U dOl't het hoordbötuur on-
rechl indien u meent dat het
geen kennis heeft genoml'n van
de uirzendingen zelf en lOch
een stJ.ndpum erover rormu-
leert. nehandeling van dit agen-
dapunt was ruimschoots van tl"
\'oren bl'kend en van dl' moge-
lijkheid dl' bandjes van de be-
treffende radio-uitzendingen te
behusteTen IS dan ook imenslcf
gehruik gemaakt. Uit uw slotzin
is duiJelijk op te maken dat we
Illet nader tot mekaar gekomen
zijn door de verklarmg. Dat te
moeten constaTeren hetreuren
Wl' wedl'rzijds, is mijn indruk.

Jorine noegern
(algl'JtIl'en secretaris)

Rectificatie
In de vorige Humanist IS in het
boeiende artikel van Henk non-
ger over Dirk Vokkertsz
Coornhert een storende roul ge-
slopen, Schrijvend over Japan
sTelt de ameur dat tot voor kort
de bewoners de goddelijke T en-
no blindelings moesten dienen
om het land sterk en groot te
maken. De s<.:hrijver conclu-
deert dan dM dM Wl'lIicht maak;
.dat westerlingen van hun aan-
dOl'nlijkheid en raadselJchtig-
heid spreken', Uiteraard is hier
bedoeld: 'onaandoenliJkheid',
rv-tet welgemeendl' excuses aan
de autcur, [k redactie

7F kUNÎ
"",vGc-rRouiXIl>E" ff;f-N
TO Cf( ),ifC r
,ULF,IV
LkTrN .1



RADIO & TELEVISIE

RADIO

Over Je I'olgl."ndc radiopro-
gramma's was bij het IeT pers
gaan van deze Humanist infor-
matie heschikbaar:

Zondag 9 september
(j.O) - 9.;10 uur
In UE VERIU:ELIll:"ro"(; een ge-
sprek dat Annckc Groen in
Ncw Vork had met de inmid-
dels vijfcnzcventigjarige schrij-
ver dichter bioloog Lcn
Vroman.

Ma,mdag 17 septemher
!2.0S. 13.00 uur:
OVER HAAR UJK
Richteren 19 en 20 is volgens
lilerat uu [wctc nschappe r
Mieke Bal het gruwelijkste bij-
helverhaal. Er wordt in verteld
hoe een Leviet die wordt he-
dreigt! met vcrkradlling, zijn
vrouw ter Verkrachting aan-
biedt. haar vervolgens in sluk.
ken snijdt en meI een reeks leu-
gens uiteindelijk een stammen-
oorlog in gang let. Eeuwenlang
al is cr gespeculeerd over de
ware strekking \'11n dil verhaal.
In haar Annie Romein Ver-
schoor-lezing van afgelopen
voorjaar, deed Mieke Bal dat
ook. Zij vroeg zich af waarom
toch twintig eeuwen lang het
leugenachtige gedrag \'an de
man - waarmee hij de ware toe-
dracht verdoezelde - met de
mantel der liefde bedekt wordt.
Kees Vlaanderen praat met
Mieke Bal over het bijbelver-
haaL ••••,laruit ook fragmenten
voorgelezen worden. Boven-
dien lijn fragmenlen te horen
uit Le Levite d'Ephraim, een
verhaal dat Rousseau schreef
gebaseerd op Richteren 1(,1&
20.

TELEVISIE
Zondag 2 septemher,
21.]() - 21.30 uur:
\'RAGE!' AA~ UERHH.
De Zwitserse historicus en poli.
ticoloog Alex Schmid \\erkt al
enige jaren in ~ederland, Aan
de Rijksuniversiteit van Leiden
doet hij onderzoek naar de oor-
zaken van de schending van
mensenrechten. Een belangrijk
onderdeel daar •.an vormt
Schmid\ onderzoek naar folle-
r:l:lrs. W:lt zijn de motieven en
ideen van folteraars en welke
sociale omst,mdigheden en ka.
raktertrekken maken dat mèn-
sen folteraars worden? Om die
VTa\!,èn te kunllen heantwnor-
den' legt Schmid zogenaamde

Z--Ondag 23 septemhn en 7 ok-
tober:
Ufo: FAMII.U<: RAK KLIS
De ploeg die vorig seizocn
WAAR ZIJN WE NOU \lEE
BEZIG maakte is een jaar later
- afgezien van een enkele muta-
tie ~een familie geworden,luis-
terend naar de naam Bakkus.
Wanneer een rijke oom telefo-
nisch laat weten uverleden te
zijn, spot'dt de familie zil:h na,u
zijn huis. alwa.1T hen een \'t'r.
russing w,Khl. In de ICS :lfleve-
ringen. die om de \'t'<.'rtien da-
gen worden uitgezonden. vol-
gen wc de familietaferelen rond
de doodskist V,ln oom Bakkus-

ego-doeumentl'n aan van folte-
r,lars. waartoe hij folteraars uit
alle mogelijke landen inter-
,ie ••••l. Die interviews fl'gi-
streert hij met t'en vidt'lK",lme-
ra.In Vr,lgen a:ln de Beul pr,lat
Karin Junger mt't Alex Sl:hmid.
.lIet mysterie V:ln de f:lscinatie
voor geweld moet wetènsl:h,lp-
peIijk onder/ocht ••••orden .. ver-
woordt Schmid zijn eigen drijf-
veren. Zijn ondl'rzoek bevindt
z.il:h nog in een beginstadium,
maar dl' beelden die in het pro-
gramma te zien zijn van het in-
terview dat hij had met de Peru-
viaanse heul Raul f\.lontoyazijn
ollthullend en onllui"tt'rend.
Raul \Ionto}':l werkte bij de

.Lilly. Bakkus' hit~ige ex-
\TOUW, Bep. zijn struise zuster,
IJshrand. zIJn C<llvini"tische
zwager, Wouter, lijn hdllJlrz:l-
me en hebb<.'rige neefje. en
Hoyd, lijn cOllsl:entieuze ma,lr
corrupte k1cinlllon. alle vijf
blijken zij mensen Viln vlees en
hloed hij wie het slechtste ho-
ven komt ZO(tr,1is gehleken dat
cr een aanzienlijke <.'rft'llis tc
verdelen vall. Ze vormen ller-
halve een g<.'willige prooi voor
B"kkus' maeab •.•re spel op le-
ven en (jood waarin per afleve-
ring cen uitgesproken mense-
lijk onderwerp centraal sta,tt.
Dt' familiaire ontwikkelingt'n

Ilolitie in Peru, kreeg l'en opki-
ding in 'verhoortechnieken' en
werd ingezet bij de marteling
'-an LidJlend Pad-terroristen in
AyaclKho, Peru's beruchte
centrum van 0..1<.'strijd tegen de
maoóstisdle bevrijdingshewe-
ging. To<.'n hij door Lil:htend
Pad op 0..1<.'dodenlijst ••••.erd gezt'!
en zijn vrouwen kind werden
bedreigd, besloot hij te vluch-
teil en in :-Jederland <lsÎel aan tt'
Vnlgen.
Vragen aan de Beul
Camera: Hans van den lIeuvel
Geluid: Maarten Losk<!mp
"tOnt,lgl': Vera Jong
Samenstelling l'n regie: Karin
Junger

worden omlerbroken door een
ogensl:hijnlijk losst"and lied,
monoloog of skelch_G<.'maakt
en gl'specld door lIetty lIey-
ting (Lilty), Elsje 0..1<.'Wijn
(Beo), Sabri EI-Ham us
(Hoyd), Fred Flomsse (lJs-
brand). Rients Gratama (Bak-
kus) t'n Frans Mulder (WOlI-
ter). Regie: Rob van der
Linden

Zondag 23 sept<.'mhcr, 20AO
21.00 \lur. Nederlilllli 3:
Deel I: Op leven en dood
Zondag 7 oktober 21.30 - 21.50
uur, Nederl.md 3;
Deel 2: Uil alle macht
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CONSUMENT SPEELT
BELANGRIJKE ROL

IN SCHONER MILIEU
EN HERSTEL NATUUR

Het gaat slecht met de natuur en met
het milieu. Dat weten we wel, maar

we willen nog niet echt aan de
konsekwenties. Want dan moeten we

er wat voor laten, moeten we ons
denken en doen drastisch veranderen.

Een ekologische revolutie lijkt de
enige mogelijkheid om te bereiken
dat Nederland nog vele generaties
mee zal kunnen. Daarvoor is het

nodig dat er snel wordt ingegrepen.
Want later is te laat.

Reden genoeg voor de redaktie van de
Humanist om een serie artikelen te

publiceren die systematisch
informatie geeft over hoe het er nu
voor staat. Enwatwe kunnen en

moeten doen om uitzicht te hebben
op een schonere toekomst.

De visie en standpunten indeze serie
worden niet noodzakelijkerwijs
gedeeld door het bestuur van het

Humanistisch Verbond.
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Een van de sleutel, tot een samenleving die
rekening houdt met de waarde vall erll in-
tacte natuur en de ",•.aarde dir schone lucht.
schoon water en et."nschone bodem voor het
h."ven op aarde vt."rtegrnwoordigen, ligt in
handen van dt."consument. Als afnenll'r (of
niet-afnt"mer!) vall een oelangrijk deel van
de producten die industrie en landbouw
aanhieden, kan de consument invloed \litot.'-
fenen op productiemt.'thoden. samenstelling
en vt."tpakking van die producten, De con,u-
ment is óók e('n factor van oelang bij het
em'rgieverhruik; 25% van alle energie gaat
na,lr de huishoutlens. Zuinig lijn mt."tener-
gie begint touis en in de werksituatie van de
consument. To("kolllstig bekid moet cr me-
de op gericht lijn de consument bewu,r te
maken \.an èn zijn invloedrijkt." positie i'n het
feit dat zijn keUlt." uiteindelijk bt."paah wal,
hot."en hoeveel t."rgeproduceerd wordt,

BEETJE CREATIVITEIT
Jaarlijks producerrn induslrie en hIlIshou-
dens ,amen 110 miljoen ton afval. Het
grootste deel d,larvan wordt gt'ston. een
deel wordt opnieuw gebroikr, de rest wordt
verbrand. Storten en verbrandt"n zijn in
strijd met een milieuvril"ndrlilk beleid, om-
dat in die situaties geen sprake is van een
duurzaam omgaan met grondsrofft."n en mi-
lieu. Ook legt hl"t stoncn van afval beslag op
kostbare ruimte, veroorzaakt het bodemve-
rontreiniging en taq hel landschap aan.
Verbranding leidt tot luchtn~rvlli[ing en ver-
lies van grondstoffen. Bovendien resteert er

na verbranding chemisch afval in de vorm
van slakken.
De oplossing is net zo voor de hand liggend
als relatief gemakkelijk te realiseren: voor-
komt'n dat cr zóveel afval omsraat, Die 110
miljol'n ton per jaar kan mei maar liefst
'JO"I" worden teruggebracht door te kit."zen
voor bepó1ó11deproducten en producticpro-
cessen die minder afval oplevcren, door ge.
scheiden inzameling en hergehruik van
schone afvalstoffen (bijvooroeeld groente-,
fruit- en tuinah';11 voor compostering) en
door het gebruik V;1n"onnatuurlijke" (plas-
tid) verpakkingen terug te dringen.
Kielen voor duurlame producten en schone
productit."procl'ssen kan èn een bcleidskeUl,e
7jjn èn worden gestimuleerd door hel mi-
lirubt-wu,tzijn aan consumenten7.1jde op te
voeren. Om bedrijven tl' stimuleren tOl
schonere prnductie IllOCIde overheid Jus de
mogclijkht."id hebbcll (JIn vervuilende bedrij-
\'en de benodigde vergunningen Ie omzeg-
gen, De producten zelf moeten natuurlijk
ook z.o nHn mogelijk afval 1cwren dat ge-
stort of verbrand moet wordt."n: op dit punt
moet de overheid veel strengere eisen stel-
len. de ~col1\.en;1ntaanpak" blilkl niet of
nauwelijks te werken; het is beter ietkre
afvalprnducent te verplichten, al d:m niet
via de rl"peclievelijke branche-organisaties,
een pren'l1lieplan op te slelleEl.

Gescheiden im.amekn van afval is goed te
doen en kan zelf, rekent."n op popularileit bij
dt' burgers (kijk maar n;lar her succes van de



~glashak"'}. Vl.'rdwl'nen statiegeldsrstemen
muetrn zo snel mugelijk (wt:er) ingevoerd
worden voor dr;lIlherpakkingen. blikken,
hussen rn IlIr[ [I.' vt:rgC[l.'n voor ballt:rijcn,
PVC.verp'lkkingrn zijn uit den boze en
llloetrn vl."rbuden worden: het dubbeltje
~tl."rughrrngpremil."" dat nu wordt gl'han-
reerd is rrn te zwakke stimulans vuor de
consument om dl.' tles ook daadwrrkelijk
tcrug te hrengen,
r-.1ilieubewust koopgedrag tcnsloltc kan
worden grstimuleerd door middel van hef-
fingl."n respcctievrlijk subsidieregelingen
voor productt:n die verschillrnde milieu-d-
fl'cten hehben IJl dl." afvalfase. Mi-
lieuvriendelijkr produ.:ten LOudl.'n bijvoor-
beeld onder l."en lagl'r BTW-tarief kunnen
wordl."n 'l,mgehodell.
Overigens kan dl' rol van de konsument ook
actief zijn, wals \'o'e hehhcn gl."zien hi) dl.'
opmars lian de fosfaatvrije wasmiddclen.
financiële prikkels -wetl." èn ;mrr - dragt:n
Iliresta! fors hij a,1Il dl.' hrlt."idhl."id van
(kuuplgelirag te vnandl."rrn.

ENERGIEBESPARING
Het energil."vrrbruik door de huishoudens
stijgt nog slerds, olldrr andrre doordat cr
srt'eds mt'rr, maar kleinere huishoudens
ZIJn.
Door he[ isolert:n van muren, vloeren t'n
dakt'n t'n het aanbrengt:n van duhhelt' r,l-
mrn kan de hOl"\'eclheid enerpe dil."nodig is
voor vcrwarming ffit't 30 à 40'Yo omlaag.
Niruwe isolariematerialrn makl"n binnen.

Foto: Chris Pennarts

kort zelfs een he,paring van ('O'Yo mogelijk.
Zonlll.boi1crs voor warm water en zonne-
cellen voor energie (stroom) worden snel
betaalbaarder \'oor dl.' consuml'nl.
De nil'uwe wasmiddcll."n maken het moge-
lilk bij lagere temperatmrIl te wassen, Tan- .
denpol.tsen, vIce, snijdrn t:n gras maaien
~aat zonder elenncitrit natuurlijk ook
pnma ...
In scholl'n, zirkenhui7.en, kantoren l'n ande-
rt: openbare instellingen kan mer eenvoudi-
ge middelen (zuinigt:r app;natuur. isolatil"
spaarlamprn) het energieverhruik mrt 30%
omlaag.

ZELF DOEN
De consument. kortom, is een m'lChtige
sch'lkel. En kan een Zl'er helangri)ke bijdra-
Sl."Icveren aan een schoner milieu en hersrel
van de natuur. Onder andere door thuis en
op 't werk gl'llOegen tl' nemen met iets min-
der luxe, En zich wat kleine ~moei[rn~ te
getroosten,7_oals:

zo willig mogelijk omgaan ml.t energie,
water en grondstoffen;
gl."en vlel."S van dl." hio-industrie kopen
IIl;1,lf kioen voor produklen uit de mi.
liL'uvriendriijke 1;1Ildbouw;
het eeuwige plastic zakje hij het wmkelen
niet mrer a,lnnemen;
gla" papirr, klrin chrmi,ch aÎ\'alrn orga-
ni,ch afv:ll apart houdl'n en dl' hoevrc1-
hrid afval dil.' met dl' \'uilnisman meega;H
wved mogdijk bepcrken, o,a. door st;)-

til'gddtlessen Ie koprn in plaats van blik~
jl'S en plastik tlessen.

En last but not least: door de alllo telatrn
staan en tI.' kia.en voor andere middelen
van ~'en'oer. Hij J.I dit soort verzoeken
mOl'tt:n wr ons wel realiseren dat daar
reddijkl"rwijs pa, gevolg aJ.n gegrH'n zal
worden, als de alternatil'vrn a:lntrrkke-
lijk genoeg zijn en dus minstem gelijk
opgaan. Dat betekl,nt in hrt ~l'val van dl."
auto Jus bijvoorbeeld dichter kunnen
worlCn bij het werk, verhuispremie, die
dat bnordrrl'n, vJ.liabil.satir van de au-
tokosten, lTIl'l'r rn hrrer open haar ver-
voer, brterr Îil'tsvoorZlrningen t'tc, etc.
Voor een l'ompll."rt ()verûchr \.erwijzen
wij naar hr[ borkje ~;\-lilieusparend
H\li,houdrn~ van dl.' Stichting Natuur en
Milieu.

WAT KOST HET
Zelf doen hdpt. "bar wat kost hrt? Voorlo-
pige berekeningen \'an het erntraa! Planbu-
rrau wijzen uit dat een consrquem milieu hl'-
IriJ en een consequent miliruvrirnddi)k
aankoopgl"drag alleen op kortr trrmijn rrn
licht neg,Hief economisch effrct met zich
hrellgl'n.
Er zal wat koopkr,lchtgroei moeren worden
in-gdeverd voor een schoner miliru. Zodra
ook andere landen meer rekt'ning gaJn hou-
dril met het milieu, slaJ.t Je wrcgschaal naar
dl' positie\.e kant door. Overigen> hlijft hier
ook gelden: voor niets ga;)t dl."zon op. Vol-
gende gcneraties 0p7.addl'n met t:CIl vergif-
tigd miliru en l'en lierloederde natuur is de
makkl.'lijkstr manier.

WAT LEVERT HET OP
Zoals uit her h(l\'enstaande hlijkl, zijn zrrr
belangrijke hrsparmgrn mogdijk op ons
eurrgil."vrrbruik. Mindrr afvalstofÎen, min-
drr verbruik van natuurlijke energil'bron-
i1rl1 (nirt-vernieuwb;)re hulpbronnen) en
minder vervuiling zijn het resultaat. En ho-
vendien zorgen wc rrvoor de wereld niet
slechter achter te LHcn. Dl.' ba[rn zijn dus
ook voor dl.' genrraties die n,l ons komen. Is
dat crn rrsllltaa[ dat in geld is uit re druk-
krn? Dl' opbrengst is et:n leefbaarder wr-
rdd, rcn schoon miliell en een \'italc natuur.
En dat zijn lOch geen luxe-goederrn? Dat is
t:cn noodzaak! Toch is er wel degelijk ook
op Îinallcië1c voordelen te wij7.en. Berekrnd
is bijmorbecld dat het opruimrn van gifbd-
ten in Nederland Ion tot 10.000 her mrrr
kost dan ern \'rrantwoordr licrwcrking \'an
hrt af 'IJl dcstijds had geko,t en lle helten
voorkomen zOlldt:tl zijn, ..
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Jonge Humanisten
openen nieuw seizoen

Najaarsactiviteiten van de afdeling Utrecht Publieke normen
in Den Haag

Cursussen voor vrouwen

Op zondag 9 september zullen
de Jonge Humanisten hel
nieuwe seil.oen op verassende
wiju: openen, in het Erasmus-
huis re Utrecht (Oudkerkhof
1 1).
Om 1330 uur worden În ecn
vergadering dt: pbnncn voor het
nieuwe SCi:l:(lCO venIeT uiige.
",(rkt. Hierna wordt de eerste
aflevering van het lang \'CT-

wachle jaarblad gepresenteerd.
Er zal een spectaculaire happe-
ning plaatsvinden, iets dat je
grenzen zal verleggen!
Wc sluiten gel.dlig af meI een
borrel cn een Illaal~d.

Humanisme -
als Inspiratiebron
Hoe het humanisme cen inspira-
tiebron kan zijn laten de Jooge
HumaniHen ljen up 1.alcrdag
29 september.
Deze dag begint om 10.30 uur.
Door sterk uitccnlopcndl." spre-
kers uil te nodigen. willen de
jongeren laten zien hoc uit-
eenlopend c%f overeen-
Immstig dele inspiratiehron kan
lijn. Bijvoorbeeld een holist,
een athcist en een agnost.
's Middags lal het humanisme
in het da~elijh leven verder vcr.
kend worden, door middel van
een levendi~ spel.
De dag lal om onge~'eer 17.00
uur worden afgesloten met een
drankje en een gezanlelijke
maahijd.
Deze akti\'iteil ~'an de JH is be-
doeld voor iedereen jonger dan
.10 jaar die wat meer Ie weten
wil komen \'an hel humanisme.
Er zal ook informatie lijn o\'er
het Humanistisch Verhond en
de acti"iteilen van de Jonge Hu-
manisten, Een uitstekende ken-
nismaking dus! De kosten be-
dragen f Iû,- inc!. lunch. Leden
van hel HV kunnen hun reiskm-
ten vergol'd krijgen, Opgeven
{loOTIChellen naar 030-318145
tst. 22.

Vanaf september organiseert de
afdeling Utrecht weer een aan-
tal activiteiten en cursussen, die
alle zullen plaatsvinden in het
Erasmushuis, Oudkerkhof 11.

Verstandig omgaan met ge\'oe-
lens
Op zondag 16 september om
14,00 uur is cr een info-middag
over dele groepsactiviteit. Prof.
Dichtra lal dan een inleiding
houden U\'er de \'raag: Is op een
andere manier omgaan met ne-
gatieve gevoelens als schaamte,
schuld, kwaadheid, angst enl.
mogelijk? Voor meer informa-
tie: Kod Trappel, tel.: 030-
717003.

Spelen tIIet goden en godinnen
In deze cursus zijn de Griekse
goden en godinnen het uit-
gangspunt om je eigen persoon-
lijkheid op speelse wijze te on.
dn1.llekc:n. Dit zullc:n wij doen
door vertellen, schrijven, teke-
nen en spel. Tijd: 10 donderda-
gavonden, vanaf 20 september
(aan~'ang 20.00 uur) + een
weekend. Kosten f, 250,- (f.
200,- voor HV-Ieden). Opgave
en inlichtingen: Hannah
Wieringa (groepsl'llUnseler) tel.:

Anno 1990 kunnen wij nog
steeds constateren dat het hestu-
ren van organisaties duor man.
nen wordt gcdaan. Van de
waardevolle inbreng van vrou-
wen wordt helaas nog weinig
gehruik gemaakt. De cursus
'Vrouwen die willen besturen'
\'an 8 t/m 10 oktober wil die
\'rouwen stimuleren die o"erwe-
gen om een beSluurstaak of ver-
tegenwoordigende funnie aan
te g,wn. Er zal worden gewerkt
van uil eigen ervaring, weer-
baarbeid en krachl. De cursus
wordl gehouden in Vrouwen-
vormingscentrum 'de Boro'. Er
kunnen 1RHouwen aan deelne.
men.lnschrijving is op ~'olgorde
van aanmelding.

De cursus 'Verandering een
nieuw hegin'
is \'oor vrouwelijke HV-leden
vanaf 40 jaar die op de drempel
qaan van een nieuwe le\'emfase
en zich willen bezinnen of die

030.2R0191 en Marion Visser
(docenle drama en spel) tel.:
030-517060.

Stadswandeling
Op 23 september opent het HV-
seizoen met een sladswandeling
door bet Oude Utrecht, o,l.v.
Roei Trappel. Vertrekpunt Er-
asmushuis. Aan~'angstijd 11.00
uur. Na afloop koffie, info en
gezellig samenzijn.

Humanisme als Inspiratiehron
Eveneens op 23 wptember is om
14.00 uur m'er dil onderwerp
een info-middag. Naast de he.
staande werkgroep, die afgclo-
pen seimen I keer pcr 14 dagen
samenkwam willen ••••.11 een
nieuwe groep starten, waarbij
de themamap 'Individualiteil en
Verhondenheid' als leidraad 1.al
dienen. Voor met.r informatie:
Rein Bruinsma, 030-625511,
Henk Bos, 030-615682 of
Zuum Zoutewellc, 030-
517390.

Voor al dele ani"iteilen geldt
dat alle leden en belangstellen-
den, tJok uit de regio, welkom
'lIln

,lctief willen worden in hel HV.
Doel is dat deelneemsters 'zicht'
krijgen op eigen (on)mogclÎÎk-
heden m.b.1. hel vrijwilligers-
werk en eigen l,,'ensplan. Ook
deze cursus wordt gebouden in
'de Born', Vrouwenvormings-
cemrum. Datum: 26-2!i novem-
ber. Er kunnen 18 vrouwen aan
deelnemen en inschrij\'inl': zal
zijn op volgmde van aanmel-
ding en betaling.
Aanmclding kan telefonisch of
schriftelijk bij Ariane de Brauw
(030-318145 N. 22). Voor
meer informatie: Margreel de
Leeuw. De kosteli zijn voor 6
dagdelen f 50,- per cursus. De-
ze bj.1e kosten zijn mogelijk
Joor financiering middels het
scbolingsplan van de afdeling
Verenij.1ings7.aken. (Het \Cho-
lingsplan heeft een statiegeld re-
j.1eling, dat wil ze~en dat deel-
nemers hun cursusgeld terug
krijgen als blijkt dat zijn na een
jaar actief zijn binnen het H V),

Op 1,nndag 16 september orga-
niseren bel Humanislisch Ver.
hond, afdeling Den Haag e.o. en
Humanitas, afdeling Den Haag,
een openbare discussie over de
rdatie tussen sociale (ontrole en
sociale vernieuwing. In een in-
leiding zal 1'. Thoenes, Emeritus
Hoogleraar sociologie, zijn visie
ge\'en op recente om ••••.ikkelin-
gen op ditlerrein. Daarna zal cr
een discussie plaats\'inden tus-
sen een forum \'an mensen die
vanuit hun praktijkervaring
reageren en de toehoorders in de
:;raal.

Het onderwerp \'an puhlieke
normen die gelden in de alle-
daagse omgang lussen burgers
en in de relatie tussen burgers en
overheden is lOt nu toc een on-
derbelicht faCt:1van sociale ver-
Illeuwlllg. Terwijl aandacht
voor de knelpunten in de nor-
matieve sfeer een belangrijk on-
derdeel \'an bet proces van soci-
ale vernieuwing hehoortte l.ijn.

Het Humanistisch Verbond en
Humanitas willen met dae
openbare discu ••sie een bijdrage
1C\'eren aan het proces van soci-
ale \'ernieuwing in Den Haag.
De hijeenkomst wordt gehou-
den in hel Zalencentrum van hel
Centraal Slation Den Haag en is
gratis voor iedere belangslellen-

• de toeg,mkelijk. Zaal 15 open
vanaf 13.30 uur.

Afscheidscollege
Marcel Fresco
Op \'Tijdag 26 oktober om
16.00 uur, houdt prof. dr M.F.
Fresco zijn afscheidscollege als
. bijlonder boogleraar vanWl'ge
de stichling Socrates bij de
Rijksuniversiteit I,eiden. Prof.
fresco was gedurende lien jaar,
lOt zijn emiraat in augu ••lUs, hij.
mnder hoogleraar op hel gehied
van 'wijsgerij.1e antrnpologie en
de grondslagen van het huma-
nisme'. Hij is inmiddels opge'
volgd door prof. dr M. \'an
Nierup. Hel afscheidscollege
\'indt plaats in hel Grom Audi.
Inrium van het Academiege-
bouw \'an de Rijksuniversiteit
Leiden, Rapenhurg 73 IC Lei-
den. De toegang is \'Tij.
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Vereniging vrijgevestigde
raadslieden opgericht

Coornhert
in Groningen

Gezondheidszorg
in Gouda

HV ZOEKT NIEUWE BESTUURSLEDEN

Kort geleden is cr ccn nieuwe
vereniging opgcrichl die haar
werkleffei" heeft op het geeste-
lijk: ~'Iak. Hel i, de Ven:nip;ing
Voor Vrijge,'cstigd Humanis-
tisch Geestelijk Werk, afgckofl
nog ahijd de VVHGW. Deze
nieuwe ,'creniging Oestaat uit de
oprichters. een ,iental raads-
vrouwen en ~manncn die mJ:J.n-
dchjks bij elkaar komen. Hel
doel van de \'crcniging is "om
raadslieden IC slimulcrcn om
ccn begin IC maken met cen ei-
gen praklijk "oor geestelijk
werk". De vereniging vindt hel
opzetten \'ao ccn groep ccn goe-
de manier om zo'n praktijk te
beginnen. Daarom zoekt de
VVHGW deelnemers voor c(n
projekt ,'oor gespreksgroepen
o\'cr het ,hema "het doorbreken

Fon Klement
in het Singer Museum
Hel \l'intcrprogramma 1990-
1991 van de afdelingen Bussum
e.o, en Laren/Blaricum wordt
dit jaar met een bijzondere bij-
eenkomst geopend. De Amsu:r-
damse kunstenaar Fon Klement
zal een inleiding houden over
zijn recente werk. Hierin nemen
naast grafiek, schilderijen een
steeds grotere plaats in. Na de
inleiding zal Fon Klement ons
rondleiden door zijn expositie
in het museum. De bijeenkomst
wordt gehouden op wndag 23
september. Tegen 11.00 uur
wordt 1I verv.-acht via de entree
'De Wilde Zwanen' s'an het Sin.
ger Museum, waar u in de foyer
koffie zal worden aangeboden.
De kosten bedragen f 5,-.

Volgend jaar zal op 25 en 26
mei weer het tweejaarlijkse con-
gres van het Verbond worden
gehouden. Dan zal er ook weer
een nieuw hoofdbestuur wor-
den gekozen. Voor al\C functies
in het hoofdbestuur kunnen
zich inmiddels kandidaten mel.
den. Zoals gebruikelijk lal het
huidige hoofdbestuur kandida.

van de beeldvorming over man-
nen en vrouwen." Om mee te
kunnen doen aan dat projekt
wordt vereist dat men lid is van
de vereniging. En daarvoor
moet men de studie aan het HOI
klaar hebhen of bijna hebben af-
gerond. Nadere informatie: Ko
Burger, rel. 03417.61440. De
nijgevestigde geestelijk raads-
lieden zijn geen verantwoording
verschuldigd aan het beslUur
van het Humanistisch Verbond.
Dit in tegenstelling tot de huma-
nistisch geestelijk raadslieden
die vanwege het HV werken in
instellingen als ziekenhuizen,
bejaardenlehuizen, ven:or-
gingshuizen, huizen s'an bewa-
ring en hij de krijgsmacht. Deze
raadslieden worden door het
Verbond benoemd.

Jaarblad
Op 9 september is het dan ein-
delijk zover! De presentatie van
het eerste jH-jaarblad. Dit jaar.
blad is bedoeld om die groep
jongeren die nog niet zo hekend
is met wat jongeren doen hinnen
het Verbond een indruk te ge-
ven. In speelse sfeer zullen alle
stukjes op hun plaats vallen en
zal iedereen weten hoe eeo mooi
visitekaanje dc JH dao heeft.

len s"oordragen. Maar ook de
afdelingen en individuele leden
worden uitdrukkeliik verzocht
mogelijke kandidaten aan te
melden of op personen te auen-
deren die men geschikt acht.
Dat is mogelijk s"oor alle vacatu+
res. Het hoofdbestuur wiist met
nadruk op deze mogelijkheid.
Aanmelding van kandidaten is

Op 16 september 7.al de histori-
cus professor Huussen een le-
7jng houden over het onder-
werp 'Coornhen, naïef of zijo
tijd vcr vooruit?' Aaovaog is
1030 uur (zaal opeo om 10.00
uur) in her Humaoistisch Cen-
trum aan de W.A. Schollen-
straat 2 in Groningen.

Gezondheid en milieu
in Groningen
Op 7 oktober 7.al Frans f)uYJll,
milieu-deskundige bij de GG &
GD een lezing houden over het
thema 'Gewndheid en milieu'.
Aanvang 14.00 uur (laaI open
om 1J.JO uur) in het Humanis-
tisch Centrum aan de \V.A-
.SchtJllenstraat 2 in Groningen.

Grenzen aan
de gezondheidszorg
In de tijd van Hippocrales stelde
de ziekte zijn eigen greOl.en.
Momenteel lijken de mogelijk-
heden van de gezondheidszorg
onbeperkl.
Op 16 september houdt W.j.B"
s'an lngen Schenau, directeur
patienleOl.org van hel P.W. jan-
sen Verpleeghuis, een inleiding
over 'Grenzen aan de gezond-
heidszorg'. Vanuitver~chi1lende
le\'Cnsbschouwelijke S'ISles
wordt het onderwerp belicht.
De inleiding wordt gehouden in
het Praelhuis van de Polbeek
aan de Van Doorenborchstraar
1 IC Zutphcn, en begint om
10.30 uur. Vrij lOegankelijk.
Verdere informatie: 05750-
24503.

mogelijk tot 15 oklOber. Voor
die datum dienen bries"en bin-
nen te zijn bij de selectiecom-
missie s"oor nieuwe bestuurs\c-
den. S,v.p, adresscren aan dele
commissie, p/a Humanistisch
Verbond, Poslbus 114, 3500
AC Utrecht onder s'ermelding
van 'vertrouwelijk' op de enve-
loppe.

Op dinsdag 25 septl"mber om
20.00 uur z.11de heer B. van den
Berg, direcleur san patiënten.
zorg St. Jozefziekenhuis een
causerie houden over 'de pijn in
de gezondheidszorg'. Plaats: de
Zuidrandflal, De la Reijlaan
101 in Gouda. Entree is f 2,50
(inclusief dranken).

Abonnement en
lidmaatschap
Een jaarabonnement op de
Humanist kost slechts f 30.-.
Bel: 030.318145(toestel 28j,
Leden van het Humanistisch
Verbond ontvangen het blad
gratis. Als u lid wordt. hoeft
u dus geen abonnement te
nemen.

Lid worden van het Huma.
nistisch Verbond is simpel.
Alleen even bellen naar 030.
318145of een kaartje sturen
naar postbus 114. 3500AC
Utrecht.
Als richtlijn voor hoogte van.
de kontributie geldt een hall
procent van uw bruto.inko-
men. De minimum.kontribu+
tie is f 70.- als u een bruto-
jaarinkomen heeft van
f 18.000.- ol meer. Zitu daar.
onder dan betaalt u f 45.-
per jaar. Voorjongeren onder
de 27 jaar geldt een mini-
mumkontributie van f 33.-.
Ukunt de kontributie behal-
ve in één mep. ook in
tweeën. of zelfs per kwartaal
betalen. Uitgegaan wordt
van een individueel lidmaat.
schap. Per lid kan één per.
soon. wonend op hetzelfde
adres. kiezen voor een gratis
medelidmaatschap. Een me.
delid ontvangt geen Huma.
nist.

030-318145
S.V.P. WACHTENMET BE-
TALENTOT U EENAKSEPT-
GIROKAARTONTVANGT
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(Ingezonden mededeling)

ALLEEN IN' HUIS, HELP U ZELF
Omgaan met alleen zijn, en bevorderen van

zelfredzaamheid. Denkprocessen daarover op
gang brengen en prakties informeren in

voordrachten, publikaties en brochures. Dát
doet Stichting Losvast vanuit Den Bosch

landelijk seden 1970.
De Stichting isgestan met een informatie-

kruistocht door heel Nederland. De Stichting
heeft grote behoefte aan helpers: Het Bestuur
van de Stichting moet aangevuld worden en

verjongd.

Misschien wilt u zich tijdelijk ofincidenteel,
plaatselijk, regionaal of landelijk inzetten bij
onze activiteiten ofin een beStuursfunctie.
Stichting losvast werkt op non-profit.basis.

De volgende bestuursfuncties zijn vacant:
sekretaris. penningmeester en bestuursleden
met gevoel voor resp. campagne-organis.atie.
public relation, s.amenwerkings-contacten met

organis.aties.

Voor nadere informaties: Stichting Losvast,
Empelsedijk 14,S235 AE Den Bosch,

tel.: 073-421323. Ma tlm Vrij. 9-10.30 uur.

(Ingezonden mededeling)

Het Humanistisch Verbond IS een iJeële organisatie op levensbeschouwelijkr
grondslag, die gevarieerde activiteiten verricht op vele lerrrinen van hrt geeslrlijk en
maatschappelijk leven. Naast een grote groep vrijwilligers die een flink deel van het
werk verricht is een groep van ca. 100 professionals wetkzaam in het Centraal
Bureau en de Jaaraan vcrbonJen stichtingen.

Binnen her Cenrraal Bureau is Je functie vacanr van:

HOOFD ADMINISTRATIE, lull-time

Or afdeling administratie orstaat uit 5 medewerkers en is veranlwoordelijk voor de
financiele administratie en de (uitbestede) salarisadministratie. Behalvc de
administratie van het Humanistisch Verbond wordt ook de administratie van zes uit
het Verbond voortgekomen stichtingen verwrgd.

Taken:
• administtatief en financieel beheer m.II.: up to datc houden van de diversr

adm inistraties, opstellen jaarreken ingen, begrotingen, liq uidi tei tsprognoses,
contacten met externe accountant, bewaking van de hegrnting, verzorgen van
fiscale zaken;

• leidinggeven aan de medewerkers van de afdeling;
• adviseren inzake financieel-economisch en algemeen administratief bclrid;
• het up to date houden van het budgetleringssysterm;
• mede vorm gevcn aan verdere automatisering.

Voor deze brede en zelfstandige functie zoeken wij kandidaten dil' beschikken over;

• SPD (1 + 2}ofHEAO (BE) of vergelijkbaar niveau;
• min. 5 jaat ervaring in een finallCleel adminislratievt." functie; tevens ervaring met

beleidsadvi senng;
• kidingge\'ende kwaliteiten;
• kennis van en etvaring met geautomatiseerde gegevensverwerking;
• praktische instelling;
• flexibiliteit en initiatid;
• affiniteit met de begimelverklaring van het Humanistis,h Verbond.

Bij gebleken geschiktheid wordt de voorkcur gegeven aan ecn vrouw.

De arbeidsvoorwaarden zijn overcenhllllStig de CAO-Welzijn. Aam.angssalaris,
afhankelijk van leeftijd en ervaring tot f 5490,-. De pensioenregeling PGG'\I is van
toepassing.

Nadere informatie wordt telefonisch verstrekr door Mw. l.eyten. (030-318145). Een
informatiepakket is beschikbaar.

S,hrifteliike sollicilaties kunt u lOt 20 ~eptrmher richten aan het Humanistisch
Verbond, La. v. rnw. I..eyten, personeeisfun.:tionaris, Postbus 114,3500 AC Utrecht.
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