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TROONREDE BLAAKT
VAN ONGERIJMD OPTIMISME
Dat was dande troonrede. Het is dat
het de derde dinsdag van septem-
ber was en dat de stem op radio en
tv onmiskenbaar die van HKHBeo-
tfix was. Anders had het net zo
goed de nieuwjaarsrede kunnen
zijn van de directeur van een groot
bedrijf: zakelijk. de mond vol van
prognoses en winstverwachtingen
en tot slot nog een hart onder de
riem van het personeel. Niets over
de gevaren die door een ongeremd
najagen van economische groei on-
ze samenleving bedreigen. Niets
ook over immateriële waarden.
over idealen die moeten worden na.
gestreefd •••Kortom". om met de
voorzitter van het HVte spreken.
"een rede van een kabinet dat uit.
geblust lijkt te zijn."

Hel kabinet koos dil jaar voor een opti-
mistische toonzelling van de troonrede.
Een bekend psychologisch foefje: som-
berheid maakt neerslachtig en demoti-
veert; optimisme stimuleert maar werkt
zorgeloosheid in de hond. Wil je een
maximale steun verwerven voor je be-
leid, don zul jejedus van een "voorzich-
tig optimisme" moeten bedienen: we

zitten op de goede weg. maar we zijn er
nog niet. Of. zools het kabinet het in de
troonrede formuleert: "Wij mogen het
volgende jaar met een zeker vertrouwen
tegemoet zien, maar er is geen reden
voor tevredenheid".

Sukses
Op zichzelf is er niets op tegen dat de
regering zich bedient van door de psy-
chologie aangereikte middelen om
haar beleid te "verkopen". Kwalijk
wordl het pas, als het doel (het beoogde
beleid kunnen uitvoeren) de middelen
goot heiligen; als de verkooptruc ont-
aardt in "leugentjes om beslwil". Toch
is dat wat diverse malen in de troonrede
gebeurt.

Een voorbeeld. "Hel is verheugend dot
het beleid tot bestrijding van de crimi-
naliteit resultaten begint af Ie werpen",
zegt minister Korthals Altes bij monde
van de koningin. Optimisme spreekt uit
deze woorden, sukses. Moor: waar
hoolt de minister hel bewijs voor deze
stelling vandaan? Hel enige onderzoek
dat hem in deze mening zou kunnen sto-
ven, is dat van het Sociaal Cultureel
Planbureau. Maar dot spreekt zich niet
uit over de oorzaken van de afnemende

kleine criminaliteit (met uitzondering
van inbraken). Zeker niet, waar deze
doling gepaard gaat met een stijging
van de grote criminaliteit.

Schoner
Nog een voorbeeld van zo'n leugentje
om bestwil. "Het land is de afgelopen
jaren schoner geworden". Zeker, er zijn
gifbelten opgeruimd. Maar dat weegt

HUMANIST LAAT IR DE BUS
DOOR BRAND IR EBA5MU5HUJS
Eind septembel' is el' bl'and geweest
ln het gebouw van het LandeUjk Hu-
manistisch Cenlnun in UtI'echl. EI'
was vool'Cll veel I'ook- en I'oelscho-
de. Rienl.ool' is veel ongemak. hin-
del' en veriraging onlsloan. Onder
andere in de vel'3ending van dil
nUlrQller. Daardoor ontvangla dexe
Humcmisl veellolel' don de bedoe-
ling was. Hiervoor onze excuses.

Rededllie en direklie
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Ingrid Cramer

Affaires
Geen leugentje om bestwil. maar wel
kortzichtig is de passage in de troonre-
de dot het (justitie-lbeleid is gericht op
versterking van het normbesef en de
normhandhaving. Alsofdit niet ook hel
kabinet is van de affaires, waar weinig
voorbeeldwerking vanuit gaat!
In hun onlangs verschenen boekje
"Aangeschoten wild" geven Paul Kuy-
pers en Geert Mak een heldere definitie
van de politieke "affaire". "Een affaire
is niet zomaar een fout, het is een fout
die doorwerkt. die niet gestopt wordt.
die niet afgestraft wordt. Het is een fout
die een reeks van fouten wordt, omdat
niemand de consequentie van zijn ver-
antwoordelijkheid durft te aan.
vaarden".
Verantwoordelijkheid, daar gaat hel
om. Om "de politieke moraal", zoals
HV-voorzitterJan Glastra van Loonhet
uitdrukt. "Vroeger werd er onderscheid
gemaakt tussen strafrechtelijke en poli-
tieke verantwoordelijkheid. Iemand die
iets strafbaars doet, is daarvoor straf-
rechtelijk verantwoordelijk. Politieke
verantwoordelijkheid houdt in, dat de
minister op zo'n manier met zijn functie
dient om te gaan dat de meerderheid
van de Kamer daarin vertrouwen stelt.
Maar dit kabinet, ol beter, het CDA,
heeft geen oog voor politieke moraal.
Staatssecretaris Van der Linden hoefde
alleen weg als zou blijken dat hij de
Kameropzettelijk had misleid. Danwas
hij niet alleen politiek, maar ook per-
soonlijk lout geweest. De politieke mo-
raal wordt versmald tot persoonlijke
moraal. Dat is de verloedering van de
politiek, met als gevolg niet alleen dat
hel in politiek DenHaag niel meer goed
loopt. Maar ook dat de mensen steeds
minder vertrouwen stellen in de over-
heid en maar voor zichzelf gaan
zorgen".
leder voor zich en God voor ons allen.
Misschien is dat de reden dot ook dit
jaar weer de troonrede met de bede
werd afgesloten?

weinig reden voor optimisme. We zijn
dan weer een stapje dichter bij het mo-
ment dat Van Dieren zo huiveringwek-
kend omschrijft, met "dan kooktde aar.
de en regent het azijn".

nieuwe wegen, waarvan de aanleg tot
de groei wordt gerekend. Meer wegen,
meer auto's, meer benzineverkoop, al.
les groeit. En het ~aat goed met de eco-
nomie! Maar ... gaat het ook goed met
ons? De door de wegen opgeslokte
landschappen en ruimte zijn aftrekpos-
ten die nergens in de boekhouding ver-
schijnen. De luchtverontreiniging zien
we niet aan de negatieve kant van de
balans. Ook de schade aan het eigen
produktiemilieu (zoals bodem en water)

Jan Glastru van Loon:De politieke moraal wordt versmald tot
persoonlijke moraal. Dat is de verloedering van de politiek.

door de landbouw komt nergens in de
boeken als aftrekpost terecht,
Eenvluchtige blik in de troonrede levert
al meteen zo'nverzwegenaftrekpost op.
Ik citeer: "Doorde succesvolle economi-
sche groei worden deze (investeringen
in de infrastructuur, rc) mogelijk ge-
maakt, maar tevens zijnzijvoorbehoud
van die groei een onmisbare voorwaar-
de. Metde dag tekent zichde noodzaak
scherper af om in ons dichtbevolkte
land meer te doen aan de verbetering
van auto-, spoor- en vaarwegen. Niet
alleen de eenwording van de Europese
markt, maar ook de sterkere groei van
onze bevolking vraagt daarom". Als dit
soort kabinetsplannen doorgaan, is er

•••••••••••••••••••••• '(Advertentie) ••••••••••••••••••••• _

niet op legen de voortschrijdende verzu.
ring van onze bossen en tegen de toene-
mende vervuiling van de Rijn en de
Noordzee.Elders in dit nummer van Hu-
monist toont milieu-specialist Wouter
van Dieren overtuigend aan, dat het
voor het milieu al geen vijf voor Iwaall
meer is, maar vijf erover. Waarom dan
toch dit ongerijmde optimisme? Gebrek
aan kennis? Om ons te sussen? Om de
heilige koe "economische groei" te kun-
nen sparen?

Van Dieren analyseert haarscherp als
hij produktie en milieu "per definitie
met elkaar communicerende vaten"
noemt: "meer van het één betekent min-
der van het ander".De troonrede juicht:
"De verbeterde concurrentiepositie
slelt het bedrijfsleven in staat de aan.
scherping van de milieunormen te dra-
gen". Van Dieren gelooft daar niet in:
"Opschoning van produktieprocessen
door schone technologie leidt in het be-
gin tot indrukwekkende resultaten,
maar door de wet van de alnemende
meeropbrengst neemt de vervuiling,
door het gegroeide volume, weer toe."
Een voorbeeld. De groei van het auto-
verkeer leidt tol de noodzaak (?) van

De Humanistische Stichting voor Huis-
vesting van Bejaarden Zoetermeer - 's
Gravenhoge, "BUYTENHAGHE"te Zoe-
termeer, is een humanistisch wooncen-
trum voor ouderen, bestaande uil een
verzorgingstehuis met 183bewoners en
108aanleunwoningen.

Het bestuur van "BUYTENHAGHE"
roept kandidaten op voorde funktie van

HUMANISTISCH GEESTELIJK
RAADSVROUW/MAN.
Werkzaamheden:
• het zorgdragen voor een aanbod van
geestelijke verzorging ten behoeve
van de bewoners

• het bijdragen aan een goed leefkli-
maat op basis van humanistische
waarden en principes

Gevraagd:
• een (afgerondel opleiding aan het
Humanistisch Opleidings Instituut

• affiniteit met de problematiek van
het ouder worden.

Geboden wordt:
• een aanstelling van 12uren per week
• een rechtspositie volgens de richtlij-
nen van de CAO voor Bejaardente.
huizen

• salariëring in schaal 11vandieCAO,
afhankelijk van opleiding en erva-
ring

aanstelling geschiedt bij de HSHB
Zoetermeer - 's Gravenhoge

Deaanstelling geschiedt in overlegmet
het Humanistisch Verbond.Kontaktper-
soon: Mw. P. Hobbelman, tel. 030-
318145,die u informatie kan geven over
deze funktie. Eveneens is informatie te
verkrijgen bij de direkteur van "BUY.
TENHAGHE",de heer Chr. Huijer, tel.
079-319314.

De sollicitatiebrieven dienen binnen
twee weken na het verschijnen van dit
blad te worden gericht aan het bestuur
van "BUYTENHAGHE",Bergrnanstrook
45,2726RHZoetermeer.
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Martin Ve/r.man

Uit: 19 Villanellen

De mannen slapen naast hun echtgenoten
en dromen zwaar van de verloren bruid.
De hemel heeft de avond uitgegoten.

Diep in de stad zwerven de idioten,
onhoorbaar spelend op hun toverfluit
Op de rivier meren de rondvaartboten.

Als eens mijn ziel zwervend komt langsgefloten
is het als zomernachtwind op je huid.
Op de rivier meren de rondvaartboten.
De hemel heeft de avond uitgegoten.

0, schreeuwend licht dat straks op hoge poten
de dauwdrup uitveegt van het zomer(ruit
De hemel heeft de avond uitgegoten.
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De redaktie van de Humanisl heeft de
afgelopen tijd meer dan 1200nieuwe
abonnees begroet. Zijhebben een proel
op de Humanisl genomen vooréén tien.
tje en ontvangen het blad lol februari
1989.

Het Humanistisch Verbond vindt (herin-
voering van) de doodstraf onaanvaard-
baar. De doodstraf last het recht van
mensen aan op zelfbeschikking over
hun eigen leven. Hel is een onherroepe-
lijke strof, die de onfeilbaarheid van
rechters vooronderstelt. En hel is een
onderschatting van de mogelijkheid
van mensen om te veranderen.
Mei zijn artikel in Balans eerder deze
zomer wakkerde E. de Smid! de diskus-
sie over de doodstraf aan. Op zichzelf
vindt hel HVdat geen slechte zoak. Het
is nuttig eens in de zoveel tijd de waar-
de van oude standpunten opnieuw te
toetsen. Maar don wel op basis van zui-
vere argumenten en met kennis von zo-
ken. Het HVverzet zich legen al te sim-
pele redeneringen als ..oog om oog.
land om tond" en "eens een misdadi-
ger, altijd een misdadiger". Ookgelooft
het HVniet inde afschrikkende werking
van de doodstraf: vele onderzoeken.
o.a. inde VerenigdeStaten, hebben het
legendeel ruimschoots bewezen.
"Kernvraag is: wie geeft wie hel recht
omeen ander omhet leven te brengen?"
verduidelijkt HV-voorzitterJan F. Gla-
slra van Loon. "Hoe dan ook hebben
straffen weinig effekt. Maar in een sa-
menleving als de onze kunnen we straf-
len niet missen. Het humaan houden
van de slraffen is een van de grootste
verworvenheden van het Nederlands
strafrecht, een strafrechl dat is geba.
seerd op rechtdoen en niel op wraak.
Die verworvenheid moeten we koste
wat het kostovereind houden. regende
individuele akties in van lieden zoals
die beleidsambtenaar bij justitie. die
zich op zo'n onzindelijke wijzemeent te
moeten prolileren in het huisblad van
het gevangeniswezen. en ongeachl de
uitkomsten van opiniepeilingen. bo-
vendien nog kortelings op dramatische
gijzelingsaffaires zoals onlangs in
Duitsland.
Het gaat hier niet om een kwestie die
met een eenvoudig voor of legen is Ie
beantwoorden. Maar om een uiterst
zorgvuldige afweging van normen en
waarden, die de menswaardigheid van
onze samenleving bepalen."

1200 NIEUWE
ABONNEES

HVACHT
DOODSTRAF
ONAAN-
VAARDBAAR
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HOM STEUNT "NEE" IN CHILI

U kunt protesteren tegen de verschrik-
kelijke schendingen van de mensen-
rechten door een brief te sturen naar de
Chileense ambassadeur in Den Haag.
Zijne Excellentie Senor Heman Aios de
Marimon, adres: Mauritskade SI, 2514
HG Den Haag.

Op 5 oktober mogen de Chilenen naar
de stembus om "ja" of "nee" te stem-
men. ,Ja" of "nee" tegen het militaire
regime van Generaal Pinoche!. dat vijf.
tien jaar geleden op een geweldadige
manier de macht overnam van de de-
mokratisch gekozen president Salvodor
Allende.
Sindsdien heerst in Chili een militaire
diktatuur. De laatste tijd probeert Pine-
chet zich van de goede kont te laten
zien. Zo is de noodwetgeving opgehe-
ven, krijgt de oppositie wat meer ruim-
te, mogen bannelingen terugkeren en is
er nu een referendum. Al deze maatre.
gelen passen prima in de campagne
van Pinochet die nu definitief als kandi-
daat naar voren is geschoven door de
militairen. "Ik of de chaos" is de veel
gehoorde waarschuwing van Pinochet.
De oppositie is verenigd in "de campag-
ne voor hel nee".
Wat de uitkomst van het referendum zal
brengen en of het eerlijk zal verlopen,
moot worden afgewacht. De harde wer-
kelijkheid van Chili goot gewoon door.
Dagelijks vinden door het hele land
mensenrechtenschendingen plaats;
mensen worden opgepakt en geintimi-
deerd, journalisten worden gevangen
genomen, acteurs bedreigd en tegen-
standers van het regime verdwijnen. De
schuldigen worden ongemoeid ge-
laten.

IHEU:
PROTESTEER
TEGEN CHILI

den. De delegatie sprak met regerings-
leiders en politici, rechters en advoca-
ten, zakenmensen en ontwikkelings-
werkers. Zij bezocht vluchtingenkam-
pen, gevangenissen en ontwikkelings-
projekten.

Het verslag van de delegatie is nu in
boekvorm verschenen en verkrijgbaar
door /15,- over te maken op giro 1460115
t.n.v. HOM te Utrecht onder de vermel-
ding van "Verslag ZimbabwelMozambi-
que". Het rapport is ook in de boekhan-
del verkrijgbaar. ISBN: 90 70509 78 4

"Mozambique moet de kans krijgen zich
effektief Ie beschermen tegen de aan-
vallen van gewapende opstandelingen
op dorpen. boerderijen en ontwikke-
lingsprojecten. Nederland kan daar-
aan, in navolging van andere EEG-lan-
den, een bijdrage leveren: een veilig-
heidscomponent moel onderdeel zijn
van de Nederlandse onlwikkelingsreia-
tie mei Mozambique."
Dat is één van de konklusies waarmee
een delegatie van het Humanistisch
Overleg Mensenrechten (HOM) in fe-
bruari terugkwam van een bezoek aan
Zimbabwe en Mozambique. Beide front-
lijnstaten leven na een eeuw van blan-
ke overheersing onder de voortdurende
dreiging van Zuid-Afrika. Dat heelt een
direkte weerslag op de mensenrechten-
situatie: in Mozambique hebben miljoe-
nen boeren, op de vlucht voor het ge-
weld van door Zuid-Afrika gesteunde
Aenamo-opstandelingen, hun akkers in
de steek gelaten. Zij zijn nu aangewe-
zen op voedselhulp.
Optimistisch was de HOM-delegatie
over de ontwikkelingen in Zimbabwe.
Daar draagt de betere samenwerking
tussen beide grote partijen ZANUen ZA-
PU sterk bij aan het terugdringen van
het geweld dat lange tijd delen van het
land teisterde.
Doel van het HOM-bezoek was een
evenwichtig beeld te krijgen van de
kansen voor de ontplooiing van poli-
tieke en burgerlijke, sociale en ekono-
mische mensenrechten in beide lan-

HOM-RAPPORT OVER
MENSENRECHTEN IN
MOZAMBIQUE EN ZIM!t~BWE

__ Elf IIIf/llSEIfRE __ N-"0 "'HC INDE
st "'tUin-te".
""""'...... ')~-I.I~.,."....,-.::

Colleges van B&Wvan de Nederlandse
gemeenten hebben het verzoek gekre-
gen om een verklaring te onderschrij-
ven waarin steun wordt betuigd aan de
campagne van de Chileense oppositie
om bij de komende volksstemming
"neen" te zeggen tegen een voortzetting
van het presidentschap van generaal
Pinochet.

Het initiatief voor deze aktie is geno-
men door het Humanistisch Overleg
Mensenrechten (HOM) dat zich hierbij
weet gesteund door een Comité van
Aanbeveling, bestaande uit ondermeer
de burgemeesters Van Thijn van Am-
sterdam en Havermans van Den Haag
en een tiental burgemeesters en wet-
houders uit verschillende plaatsen ver-
spreid over het land. In de verklaring
wordt gewezen op de sterke verbonden-
heid die leeft in de gemeenten met de
zaak van het Chileense volk. "Vele Chi-
lenen aan wie recht op een vrij leven in
hun vaderland ontzegd was. hebben in
onze gemeenten hun toevlucht gevon-

den." De verklaring spreekt de hoop uit
dat de "Chileense bevolking in vrijheid.
goed geïnformeerd en zonder angst voor
geweld, bedreiging of intimidatie haar
koos zal kunnen maken. Niet alleen na-
tionale, maar ook gemeentelijkeautori-
teiten dragen daartoe een bijzondere
verantwoordelijkheid. "

De initiatiefnemers hopen in de komen-
de weken een groot aantal verklaringen
van gemeenten te verzamelen die dan
voor de volksstemming van 5 oktober in
Chili zullen worden overhandigd aan
het "Commando voor het Nee", de over-
koepelende organisatie van zestien op-
positiepartijen. Tevens zal de verkla-
ring met de lijst van ondertekenaars als
advertentie aan de Chileense kranten
Forlin Mapoche en Epoca worden aan-
geboden.

Voor meer informatie; IHEU Commissio-
ner lor Human Rights, t.o. v. Joep Merkx,
Oudkerkhof 11, 2512 GH Utrecht, tel.
030-312155.

Nieuwsbrief
alleenstaanden
Het Platform van Organisaties voor Al-
leenstaanden (PLOA) in 's-Hertogen-
bosch geeft tweemaandelijks een
Nieuwsbrief uit met aktuele gegevens
over alleenstaanden en eenoudergezin-
nen. Met de bundeling van nieuwtjes
wordt voorzien in de behoefte aan infor-
matie over alleenstaanden-zaken.
In korte berichten wordt verwoord wat
er gaande is in het wereldje van de ruim
twee miljoen alleenstaanden.
U kunt een jaarabonnement nemen op
de PLOA-Nieuwsbrief door overmaking
van / 10.- op giro 5430319 t.n.v. PLOA,
's-Hertogenbosch o. v. v. "Nieuwsbrief".

6 Humanist oktober 1988



OVER
Het is vijf voor twaalf waarschuwde de
Club van Rome in 1972inzijn
bekende rapport over het
bedreigde milieu. De boodschap
was helder en duidelijk: De
grenzen aan de groei waren
bereikt. Maar de wereld bleef
vooral doof: het milieu werd
alleen maaT meer en meer

aangetast. En nu. zo'n 15jaar later.
zien we de rampen gebeuren die
onomkeerbare schade aan het
milieu berokkenen. Het is inmiddels
al over twaalven. er zijn drempels
overschreden waarbij geen herstel
meer mogelijk is. Wouter van Dieren.
milieudeskundige bij uitstek en
direkteur van het Instituut voor
Milieu- en Systeemanalyse geeft in
deze Humanist zijn visie op de
beroerde stand van zaken. Hoe erg
is hel, en watkunnen we nog doen?
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In de zomer en de herfsl van 1988
stierven 40,000 von de totaal 50,000
zeehonden die eens leefden lussen
Ierland. IJsland, Noordkaap en
Rijn. Tot opluchting van de geves-
tigde orde bleek niet het slechte mi-
lieu de doodsoorzaak maar het hoo-
dezieklevirus, in zee terecht geko-
men door de kadavers van aan die
ziekte bezweken Eskimo-honden.
Minister BTaks,die ook over de na-
tuur gaat. maakte een gebaar: een
half miljoen gulden voor onderzoek
naar de vraag of er toch misschien
een milieu-stukje in deze catastrofe
zit. Het antwoord is allang bekend:
dat is er, want de zee is vervuild. en
de aantasting van de voedselrijke
kustgebieden zoals de Dollar1 gaat
ongestoord verder. Oorzaken zijn
niel interessant, gevolgen weL Da-
gelijks stegen helikopters op, Mari-
ne en Waterstaat voeren uit, waren
de biologen in rep en roer en minis-
ters in spoedkonferenties bijeen: de
zeehond redden, dat was politiek
goed verkoopbaar. Men vergelijke
dit met hetzelfde circus dat opgang
komt bij een verkeersongeval. Am-
bulances loeien, snelwegen wor.
den afgezet. hele ziekenhuistecrms
worden gewekt: Wij redden Een

Mensenleven! Maar preventie, een
perfekt systeem om dit alles te voor-
komen, daarvoor komen geen han-
den op mekaar.

Nergens blijkt het falen van de zittende
macht meer dan op het terrein van het
milieu. De boodschap is bekend: hel
gaat heel slecht. Maar behalve dat de
feiten ieder jaar beklemmender blijken,
is daar ook het hoogst merkwaurdige
verschijnsel dat het politieke milieube-
se! hoog scoort maar effeklieve maatre-
gelen niettemin uitblijven. Hoe kan
dat? De macht heeft zijnhanden overde
loekomst uitgestrekt en richt daar ver-
nielingen aan die het leven op aarde
zullen beëindigen. Het verschil met de
jaren zeventig is dat wij toen steeds
spraken over het einde vun hel aardse
leven binnen 50 jaar. Daarvan lag
niemand wakker. Nu spreken ecologen
over de milieurampen die vandaag
plaatsvinden, en nog altijd wijkt de zit-
tende macht geen duimbreed van haar
plaats, hoewel het huis waarin zijzetelt
om haar heen in puin valt. Terwijl het
alarm over het broeikaseffekt rinkelt,
domineren in de politieke diskussies de
affaires.

De grootste milieuproblemen van van-
daag heten ozon, zure regen, "Wald-
sterben", kooldioxide (COz),regenwou-
den, vervuiling van de zee, moderne
landbouw en uitroeiing van planten- en



REM PELS IN HET MILIEU
diersoorten, en dan hebben we hel al-
leen maar over de allergrootste.
In 1985werd helozonverhaal pas voor
het eerst bekend - althans in de huidige
omvang - door ontdekking van het "gat"
in de ozonlaag boven de Zuidpool. De
konsternatie was groot. omdat ozon de
aarde beschermt legen de ultraviolette
straling van de zon.Dringtdeze straling
wel door tol planten. dieren en mensen,
dan raakt de fotosynthese in de war en
muteert de normale biologische struk-
tuur van de dierlijke cel. Huidkanker
voor grote delen van de wereldbevol-
king is een eerste gevolg, de rest laat
zich raden. De aantasting gebeurt door
de zogenaamde cfk's, chloorlluorkool-
waterstoffen (ook wel freonen ge-
noemd) die hun toepassing vinden in
drijfgassen voor spuitbussen, koel-
vloeistof voor ijskasten en in schuim-
plastic verpakkingsmateriaal waarin
sommige supermarkten eieren en kar-
bonaadjes verpakken. In het najaar van
1987sloten de Verenigde Naties inMon-
treal een overeenkomst met de belang-
rijkste producenten die zich vastlegden
op een beëindiging van de produktie in
1995-1997- naar experts schatten zeker
vijf jaar te laat.

In 1987trof een extreme hittegolf Zuid-
Europa en Noord-Amerika, een ver-
schijnsel dat zich in 1988herhaalde. Op
een kongres van klimatologen en bij
hoorzitting voor de Amerikaanse se-
naat in het voorjaar konkludeerden de
deskundigen dat de gevreesde globale
opwarming van het wereldklimaat door
CO2reeds is begonnen. Hoewelmen ook
vaststelde dat het definitieve weten-
schappelijke bewijs nooit valt te leve-
ren. Dat laatste is een opluchting voor
de politici die menen niet in aktie hoe-
ven te komen als de wetenschap nog
aarzelt. Dewetenschap zal echter altijd
aarzelen, dat is voor haar eigen. en
zellsopzienoorende feiten zijn vooral in
de klimatologie altijd te verklaren als
statistisch toevallig. De laatste jaren
neemt de CO2 in de atmosleer toe met
1,6%per jaar doordat de in bossen. olie,
aardgas en kolen opgeslagen koolstof
wordt verbrand, sneller dan de fotosyn-
these deze koolstofweer kan binden. De
temperatuw op aarde stijgt met 1à 2°C
binnen de komende decennia, en dat is
niet iets aangenaams (palmen langs de
Rijn!) maar een regelrechte ramp. De
gemiddelde temperatuur steeg de laat-
ste eeuw 0,5 °C en dat alleen leidde
ertoe dat de jaren tachtig de warmste
van de eeuw waren, en 1988is daarvan
weer het topjaar. Noord-Amerika.Zuid-
Europa en Afrika lijden al enkele jaren
onder extreme hittegolven: om slechts
de meest in het oog springende gevol-
gen te noemen. Miljoenen hectaren bos
brandden af, oogsten gingen verloren,
landbouwarealen zo groot als Neder-
land zijn in hitte en stof weggeblazen.
Niks aan de hand?
In 1988schat men het percentage zure
regen aangetast bos voorMidden-Euro-

pa op 87%.Dat was in 1981nog maar
3%,in 198335%en in 19850156%.Alleen
al in de Bondsrepubliek is meer dan
twintig miljoen hectare getroffen, staat
op het punt te verdwijnen of is al ver-
dwenen. Het Bohemer Woud tussen
Passou en Praag bestaat uit zwart ge-
blakerde staken, die zich uilstrekken
over een gebied half zogroot als Neder-
land. Niel alleen de bomen verdwijnen.

Om de een of andere reden wordt het
uitsterven van planten- en diersoorten
niel gerekend tot een milieuramp. ver-
gelijkbaar mei die van de ozon, CO2 of
zure regen. Maar waarom gaat het?
De officiële lijst van de herkenbare be-
dreigde diersoorten bevat zo'n 1000tot
2000gevallen. Dit getal is echter nog
geen benadering van de enorme aan.
tallen waar het in werkelijkheid om
gaat. Er zijn nu 40.000bedreigde plan-
tensoorten, met daarbij de loevoeging
dat er nog altijd naar theoretische
schatting zo'n miljoen soorten nog niet
eens zijn beschreven en geclassifi-
ceerd. Alswe bij de bedreigde diersoor-
ten ook de insekten tellen, dan komen
we tot vele honderdduizenden ge-
vallen.
Uitsterven als zodanig is geen recente
zaak; hel is al miljoenen jaren aan de
gang. Maar pas de laatsle drie of vier
eeuwen is het in een stroomversnelling
terecht gekomen. Voor die tijd ver-
dween ongeveer 90%van alle soorten
die ooil hebben bestaan als vanzeIl
weer van de aarde. Door mensenhand
zijn in die korte tijd lussen ongeveer
1600en190075hogere soorten uitgestor-
ven en een onbekende hoeveelheid la-
gere. zoals reptielen, vissen, ongewer-
velde dieren en planlen. Indeze eeuw is
hel aan lal verdubbeld, dus nog eens 75.
Vooral de snelheid is van belang: in
miljoenen jaren verdween er één hoge-
re soort per 1000jaar, in de laatste eeu-
wen was dat eens per vier jaar, deze
eeuw is dat eens per jaar. Maar sinds

enkele decennia (Ie beginnen met 1960)
gaat het zeker om 100hogere soorten
per jaar. Verwacht wordt dat dit de ko-
mende twintig jaar zal oplopen, inklu-
sief de lagere soorten, tot 40.000soorten
per jaar. Oftewel 100per dag, dus enke-
le per uur. NorrnonMyers noemt dit hel
grootste "biologische debó:cle" van de
geschiedenis.

Nou én, zal menigeen zeggen. Er be-
staat immers een verband tussen de
winst aan mensenlevens - één biologi-
sche soort - en hel verlies aan planten
en dieren. Alleen biologen en kultuurfi-
losofen maken zich echt boos, dus wal
let ons om verder te gaan met de ons
bekende, natuurvijandige levenswijze?
En bovendien, een mytische tijger in
mijn tank is mij meer waard dan een
echte tijger in een ver afgelegen bos. En
bovendien is er weinig aan te doen, met
alle waardering voor de Robin Hoods
van Greenpeace en voorhet Wereld Na-
tuurfonds.

De waarschuwingen zijn niet van de
lucht. natuurlijk. De mens roeit met het
dier zichzelf uit. roepl het ene wereld-
deel het andere loe. Maar de koers lijkt
er niet dOOrte veranderen. Dit betekent
dat de huidige, snelle toename van de
uitroeiing een in wezen diepe kultUrele
krisis is waarin de ontkenning van de
menselijke verwantschap met de na-
luur volstrekt dominant is geworden.
Demoderneopvalting van de ekonomie
erkent dat de produktiegroei gebruik
moet maken van de natuur, in de vorm
van water bodem en lucht. en dus dat
die produktiefaktor een soort kapitaal
is. Maar hoewel medicijnen worden
ontwikkeld uit het genetisch reservoir
van de natuur. zoals iedere plantenve-
redeling daaruit voortkomt, lijkt de af.
stand tussen het eindprodukt en de
bron te groot voor begrip endoeltreffen-
de bezorgdheid. Het reservoir, dat over-
leven in de toekomst mogelijk moet ma-
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Hel reservoir dal overleven in de loekomsl
mogelijk moel maken, wordlleeggepOmpl
voor de behoeften van vandaag

ken, wordt leeggepompt voor de be-
hoeften van vandoog.
Het Wel.21d Natuur fonds heelt dit eens
als volgt geformuleerd: "Als we nieuwe
Duistere Middeleeuwen tegemoet zou-
den gaan en alleen een beperkte hoe-
veelheid boeken mochten meenemen in
het klooster, dan zouden we een keuze
moeten maken. Welke soort kennis zal
ons het meeste van pas komen? De keus
valt vrijwel zeker op de biologie. melde
daarbij toegeposte vormen zoals medi-
cijnen. landbouw, bosbouw en "isserij.
Maar wat doen wij? Precies hel tegen-
deel: we gooien de biologie boeken weg
vóór ze zijn geschreven!"

Overschreden drempels
Wat betekent dit alles? De Amerikaan
Lester Blown, goeroe van het milieuan-
derzoek in de wereld, zegt in zijn laatste
"State of the world" dat het hier vooral
gaat om overschreden drempels. Vóór
zo'n drempel kan men op z'n schreden
terugkeren, daarachter is geen herstel
mogelîjk. De redenen dat de wereld
kennelijk zonder scrupules over die
drempels stapt zijn duidelijk.
Ten eerste wordt het wereldsysteem ge-
reguleerd door polîtieke motieven die
op de korte termijn gericht zijn en door
marktekonomische instrumenten die
lange-termijnschaarste aan milîeu en
hulpbronnen niet kunnen berekenen of
zelfs maar bevatten.
Deze marktekonomieën krijgen in het
kielzog van de no-nonsens-ideologie al-
le mogelîjkheden om zich te bewijzen
als de enige stuurfaktor van betekenis.
De niet-marktgebonden sektoren zoals
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onderwijs, openbaar vervoer, weten-
schap, veiligheid, nutsvoorzieningen,
bejaarden- en gezondheidszorg en mi-
lîeu raken in de knel tussen bezuinigin-
gen en privatisering. De bestuurders
gaan er kennelîjk van uil dat de optel-
som van alle marktgebonden ekonomi-
sche aktiviteiten leidt tot een stabiele
welvoorziene samenleving. De praktijk
leert dat de genoemde kollektieve sek-
toren met geen mogelijkheid in de pri-
vate sfeer vallen te trekken, en bijge-
volg raakt de ene na de andere in de
kneL Door verwaarlozing van het open-
baar vervoer hebben de spoorwegen
een invest"eringsachterstand van 33
jaar; de dienstregelingen zijn zo onbe-
trouwbaar geworden dat iedereen de
auto wordt ingejaagd, met het onoplos-
bare file-effekt als gevolg. Verder heelt
het middelbare onderwijs een kazerne-
achtige struktuur gekregen en zijn de
universiteiten een schaduw van wat zij
vroeger waren. Wie gaat studeren op de
student, vergelijkbaar met de aankoop
van een eengezinswoning. Nederland
de helfl uit aan voortgezet en hoger on-
derwijs van dat van W-Duitsland zodat
de vraag rijst waar al dat gewenste
elan dan toch vandaan moet komen.
Daarvoor is toch kennis nodig?
Wat geldt voor onderwijs en vervoer

treft ook het milieu. Pogingen om deze
kollektieve sektor te beheren, lopen
stelselmatig uit op mislukkingen en op
absurditeiten zoals bijvoorbeeld in Gel-
derland waar de konsumenten een ex-
tra toeslag moeten betalen voor de
drînkwaterverontreiniging door de bio-
industrie. Dat komt neer op een belas-
tingheffing bij de getroilenen om de
veroorzakers te subsidiëren!

Zomer 1988kondigde de Westduilse mi.
lieuminister Klaus Töpfer aan dat de
Noordzee-schoonmaak wel twintig mil.
jard D-mark zou gaan kosten en dat di'"
gigantische karwei binnenkort zou.
gaan beginnen. Er zal niet veel van te-
rechtkomen, want bevoegdheden noch-
instrumenten zijn ministers deel.
Tezelfdertijd deed zijn Nederlandse kol-
lega een poging de kleine auto te bin-
den aan strengere uitlaatgasregels.
Het kwam hem op een reprimande van-
de media Ie staan; daar kent men z'n
klanten, die immers allen een kleine
auto bezitten. De no-nonsens-ideologie
geeft het primaat aan de beperkte doel.
stellingen van het bedrijfsleven en rea.
liseert zich niet dat de doelstellingen
van dat bedrijfsleven beperkt zijn tot de
markt. De enorme macht en zuigkrachfl
ervan zijn geen instrumenten om onder.



De produktiegroei is het Leitmotiv van de
moderne maatschappij, vergelijkbaar met
de devotie in de middeleeuwen die op de
ordening naar Gods bedoelingen was
gericht

wijs. gezondheidszorg en milieu te ga-
-anderen. Grote kapitaalstromen, ken-
lis en talent worden primair gericht op
let innoveren en produceren van goe-
:Ieren die het milieu belasten. Het om-
;lekeerde gebeurt niet: het milieu red-
:Ien ten kosten van de produktie. Deze
«rachten kennen stuk voorstuk beperk-
-tedoelstellingen, moor bij elkaar opge-
{eld sturen ze het mondiale ekonomi-
sche systeem. De no-nonsense-politiek
:He zich geheel konformeert aan deze
'belangen kreëert een produktiegezinde
)verheid. Terwijl de overheid juist de
;>laats is waar de niet-marktgebonden
Ikollektieve belangen behartigd zouden
moeten worden. Deoverheid verliest zo
naar rol van sturend en korrigerend ap-
IOUraaten verandert in een ondersteu-
"lend apparaat van opgetelde indus-
,riele deelbelangen.

-v1ilieubehoud versus groei
iEr zijnechter meer redenen waarom het
milieu kennelijk niet beheerd of gered
Iitanworden. Zois door de voJumekwes-
(ie. De totale som van onze aktiviteiten
wordt meestal ..groei" genoemd. Hoe
weer ookophameren. de illusie blijft in
-stand dat er zoiets als ..groei" bestaat
wanneer meer karbonaadjes tot minder
-oossen leiden. en dot is precies wat er
;,ebeurt: de bio-industrie loost ammoni-
)k, dichtbij de Veluwe en daardoor
;laan (ondermeer)de bomen door dood.

Ooor niet anders dan een verkeerd be-
.grepen statistische afspraak wordt die
)vervloed aan geproduceerd varkens-
"lees tot groei gerekend maar worden
je verloren bomen, en andere schade
't.g.v. de mestproblematiek niet van die
;lroei afgetrokken. Ditpatroon heeft on-
ze samenleving grondig verziekt en
overheerst het denken over welvaart.
ekonomie, ruimtelijke ordening en in-
.komen. In een recente nota van het Ne-
derlands Christelijk Werkgevers (NCW)
wordt grote prioriteit gegeven aan het
milieu, moor toch komtweer het adagi-
um te voorschijndat het geld ommilieu
-te sparen of te redden eerst met groei
verdiend moet worden. Dat is waar als
'het gaat om de sanering van individu-
ele bedrijven. De kosten van rookgas-
zuivering, verbranding van afvalstof-
.fen en afvalwaterzuivering moeten
worden terugverdiend en dot kan al-
.leen door meer winst te maken, dus
door groei.

'Maar wat waar is op bedrijfsschool is
niet waar op landelijk niveau en daar-
-buiten. Hierdoor ontstaat een para-
doxale situatie: de optelsom van de
groei per bedrijf om het milieu te zuive-
.ren laat groei zien van produktie en na-
-tionaal inkomen. moor de kollektieve
aanslag op het milieu die erdoor ont-
staat doet dot inkomen weer dolen. Dit
verschijnt echter niet in de balans. Het
opschonen van produktie-processen is
vergelijkbaar met het dichten van de
-kieren in een tochtig huis. Dot is nuttig,
moor op een dag zijn alle kieren dicht
en is de energiebesparing maximaal
.geworden. Volgens de logica van de
,produktiegroei wordt daarna een twee-
de huis neergezet. wat toch weer de
energie konsumeert die met het kieren-

dichten werd bespaard. Netto is er nu
geen voordeel meer, de energie- (enmi-
Iieu-lkonsumptie goot verder. Schone
technologie is dus eerst nodig, maar le-
vert op den duur steeds minder rende-
ment op als de onderliggende produk-
tiegroei het milieu blijft aantasten. Op-
schoning van produktieprocessen door
schone technologie leidt per bedrijl tot
indrukwekkende resultaten, maar door
de wet van de afnemende meerop'
brengst neemt de vervuiling. door het
gegroeide volume, weer toe. Een voor-
beeld; de groei van het autoverkeer
leidt tot de noodzaak Y:ivan nieuwe we-
gen, waarvan de aanleg tot de groei
wordt gerekend. Meerwegen, meer ou-
to's, meer benzineverkoop, alles groeit.
En het gaat goed met de ekonomie!

Maar groeit het wel echt?
Alswater, bodem, ruimte en andere mi-
lieuproduktiefaktoren zijn opgebruikt,
zijn deze essentiële iaktoren dus niet
meer voor de produktie beschikbaar.
Zonder onderdelen geen machine. zon-
der produktiefaktoren geen produktie.
Het feit dat dat toch wordt geprobeerd
en ook schijnbaar lukt, wordt veroor-
zaakt doordat wij die milieuprorluk-
tiefaktoren afpikken van ons nage-
slacht ol van de buren.

Maar ... gaat het dan ookgoed met ons-
zelf? De door de wegen opgeslokte
landschappen en ruimte zijnaftrekpos-
ten die nergens in de boekhouding ver-
schijnen. De luchtverontreiniging, een
schadepost van ca. 2 miljard (en niet
alleen door het verkeer), zien we niet
aan de negatieve kant van de balans.

De al eerder genoemde landbouw ver-
oorzaakt zelf een schade van 100mil-
joen per jaar (volgens een studie van
het Centrum voor Landbouw en Milieu)
aan het eigen produktiemilieu (Zoals
bodem en water). Maar ook dit cijfer
komt niet in de nationale boekhouding
als aftrekpost terecht. Men stelle zich
een vergelijkbare situatie ineen andere
bedrijfstak voor- zoals bijvoorbeeld de
luchtvaart. Het idee dat men daar de
eigen prorluktiemiddelen (vliegtuigen)
op vergelijkbare schaal zou beschadi-
gen zou tot vliegverboden, parlemen-
taire enquêtes en vallende regeringen
leiden. Waarom dan niet in de land-
bouw? DeWestduitse ekonoom Ludwig
Wicke heeft de schade aan het milieu
door de prorlukte voor West-Duitsland
alleen 01 geschat op 100miljard DMper
jaar, een getal dat voor West-Europa
ongeveer op 250miljard ligt. Dit soort
bedragen geeft aanleiding tot de stel-
ling dat er de afgelopen tien jaar hele-
maal geen ekonomische groei geweest
kan zijn...

Precieze berekeningen ontbreken even-
weL en de oorzaken daarvan zijn al-
weer velerlei. De belangrijkste is van
mythische omvang. De prorlukliegroei
is het Leitmotiv van de moderne maat-
schappij. Het is vergelijkbaar met de
devotie in de middeleeuwen toen de sa-
menleving niet op welvaartsgroei. noch
op kennisvermeerdering, doch op orde-
ning naar Gods bedoelingen gericht
was. duizend jaar lang. Elke samenle-
ving schept voor zichzelf een collectief
streven, dat religieus, mythisch ol ideo-
logisch is geïnspireerd, en de ..groei"i-
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deologie is daarin geen uitzondering.
Alle maatschappijke instituties zijn in
zo'nsituatie veroordeeld tot aansluiting
op deze ideologie, wat consequent leidt
tot uitsluiting van diegenen die zich
hierbij niet neerleggen. De belangrijk-
ste milieu-instanties pullen zich uil in
bekentenissen dot milieu en groei heus
wel samen gaan en dot we vooral het
begrip "groei" moeten herdefiniëren
(als er moor groei blijft, als het niet-
groeiende beestje toch maar vooral
"groei" mag heten). alsol de ekonomi.
sche definities voor voJumegroei niet
vastliggen: dot wat het Nationaal Inko-
men rekent lot groei. Kennis en softwa-
re-informatica horen daar niet bij. maar
wegen en varkens tellen pas echt aan.

Hel volumeprobleem
Een onuitputlelîjk milieu bestaat niet.
zoals de CO2 - en ozonkwestie be-
wijzen: alle voorwaarden tof produce-
ren en bestaan liggen in het milieu.
Watuit het milieu wordtgehaald, wordt
verwerkt en belandt via het tussensta-
dium van de consumptie altijd als een
laagwaardiger stof in het milieu. Vol-
gens de wet van behoud van materie is
het niet mogelijk hierbij volume in het
niets te doen verdwijnen. Iedere stof
wordtomgezet in een andere (ofin ener-
gie), w(Iarbij (Illeen de biologische 01-
br(I(Ikin inerte stoffen leidt tot een "op-
lossing" V(Ineen milieuprobleem. (Iro-
nisch genoeg is dit vooral het geval bij
verbranding van chemisch afval op zee,
waarbij bij voldoende hoge tempera-
tuur het afval wordt omgezet in water
en zoutzuur, welke laatste stof in zee
neutraliseert.) Het volumeprobleem
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echter leidt nooit tot andere oplossin-
gen don een nieuwe volumeprobleem
en daarmee zijnmilieu en produktie per
definitie met elkaar kommunicerende
vaten: meer van het één betekent min.
der van het onder.

Dezekonklusie is onontkoombaar maar
vrijwel onverteerbaar voor de politiek.
Dit blijkt ook uit het zogenaamde rap-
port van de Commissie Brundtland (ge-
noemd naar de voorzitter, de Noorse
premier) dat in opdracht van de Alge-
mene Vergadering van de Verenigde
Noties is opgesteld. Uniek is dot de sa-
menstellers het met elkaar eens zijndot
het milieu de belangrijkste bestaans-
voorwaarde op aarde is. Een konklusie
die in een dergelijk gezelschap tot voor
kort onhaalbaar was want het betreft
hier een spectrum van nationaliteiten
en kennis die nooit tevoren zo eenslui-
dend in een milieu-opinie zijn geweest.
Moor ook zij komen er niet uit: het mi-
lieu moet gespaard en tegelijkertijd
moetde hele wereld wordengetild noor
het Westerse ontwikkelingspeil. Endot
nu is onhaalbaar: want dan kookt de
aarde en regent het azijn.
Voorbeeldenkunnen dit verduidelijken:
wat gebeurt er als tropische bossen
worden omgekapt voor de export van
hardhout? In de meeste gevallen ont-

staat er ter plaatste binnen enkele jaren
een woestijn en klimaatsverandering.
Maar zeUs in het geval van herbebos-
sing goot het milieu drastisch achteruit
en verdwijnen per jaar duizenden plan-
ten- en diersoorten, zoals in grote delen
van West.Afrika, in Birma, Thailand,
Maleisië, Indonesië en de Philippijnen.
Tenzijwijhet verdwijnen van bossen en
diersoorten niet rekenen als materiële
achteruitgang en het produceren V(In
consumptiegoederen wel tot de mate-
riële vooruitgang, is hier sprake van
een onmogelijke combinatie: het is 6f
produktiegroei 6fmilieu, en niet beide.
Alleen waar de woestijn verandert in
een grazige weide zou je kunnen zeg-
gen dat het milieu met de produktie
meegroeit maar zelfs dat is betwist.
baar. Want zelfs de woestijn herbergt
een bijzonder soort natuur die dan ver-
loren gaat.

Milieu beperlct groei
Als het milieu de beperkende laktor is
voor de produktiegroei. dan ligt het
voorde hand dat de volgende ekonomi-
sche recessie ontstaat dankzij een te-
kort aan de produktiefaktOImilieu. Im-
mers de bio-industrie raakt z'n groei
kwijt omdat het bos geen ammoniak.
emissie meer kan verdrogen; vervolgens
stagneert het verkeer als "produktie"



omdat de schaarste aan het milieu
"lucht" en ruimte dwingend wordt; de
landbouw stuit op z'ngrenzen omdat de
bodem verzadigt en erodeert en het
grondwaterpeil te ver is gedaald. enzo-
voorts. enzovoorts.Dezeeffektentreden
nu al op. En de bijbehorende produk-
tieverschuiving naar de Derde Wereld
is ook al te zien. Daar is immers nog
voldoende "milieu" beschikbaar. Of
omdat er inderdaad nog ruimte en wa-
ter zijn, of omdat er geen enkele mi-
lieuwetgeving is. Zoals in bijvoorbeeld
Taiwan. waar het "ekonomische won-
der" de mensen de adem beneemt en
het voormalige bloemeneiland Formo-
sa heeft herschapen in een stinkende
heksenketel vol kokendafval.

Wat moet de konsument en kiezer dan?
Wijleven in een soort interregnum, een
periode waarin de oude ideeën ver-
schraald lijken en nieuwe niet worden
geboren. Eenbezitsmoraal beheerst het
politieke gebeuren; geld verdienen en
niet omzien, een stripkultuur van halve
anafabeten die ten koste van omge-
ving, toekomst en DerdeWereld de sa-
menleving veroveren. Maar lang kan
dat niet duren.

Een groeiende tegenbeweging zal het
tij moeten keren. en de signalen zijn
evident: koalîlies van konsumenten-
groepen, kerken, vakbonden en ande-
ren vormen zich. In West-Duitsland
heeft Umwelt de funktie van een ver-
vangende religie aangenomen: de hele
samenleving is ervan in de ban en het
gevestigde systeem blijkt er niet tege-
nop te kunnen. Hetzelfdegebeurt in Ita.
lië. Een begin ervan leelt op in overig
Zuid-Europa, behalve Portugal, terwijl
in Oost-Europa de milieu-aklivHeiien
hoofdthema van de glasnost zijn.
Het is allang geen vijfvoortwaalf meer.
Het is over twaalven, de ellende is ak-
tueeL Enwat we ookdoen, voorveel is
het al te laat. Maar wij hoeven niet te
slagen om toch te mogen hopen. De zit-
tende macht zal zich moeten verant-
woorden. en doet dat haars ondanks.
met een schuin oog op de achterhaalde
no-nonsens-ideologie en een begin van
vrees dat de wereld er toch wel anders
uitziet dan men in z'n overmoed had
gedacht. Ook dat is aktualiteit.

Wouter van Dieren

Het Humanistisch Verbond houdt zich
momenteel niet speciaal bezig met de
kritieke fase waarin het milieu zichbe-
vindt.
Wel werd eerder. in 1975toen het nog
vijfvóór twaalf was. een nationale Eko.
logie-konferentie georganiseerd door
het RV.En nam het kongres dat in 1981
bijeen kwam nog enige resoluties over
de milieuproblematiek aan. Daarna
werd het stil. erg stil terwijl de klok
doortikte. Het is te hopen dat het HVde
draad weer zal oppakken om in woord
en daad te belpen voorkomen dat nog
meer drempels met onomkeerbare ge-
volgen worden overschreden.



TWIJFELS EN ANGSTEN VAN
EEN MENSELIJKE JEZUS

IN FILM MET BOEIENDE THEMA'S
De film zou godslasterlijk zijn en de
roep om ••De laatste verzoeking van
Christus" te verbieden. leidde zelfs
tot een kort geding. Het is dan na-
tuurlijk ook wel even wennen om
een huis-tuin-en-keuken Christus
te zien. een man van vlees en bloed
en ten prooi aan zeer menselijke
verleidingen. Albert Nieuwland
kreeg het aanbod om de film met
enkele dominees te gaan zien.

De dog na mijn vakantie werd ik
opgebeld met de vraag om deel te
willen nemen aan een forum over
een omstreden film over de figuur
van Christus. In Amerika was er al
bonje om ontstaan en vóórdot de
film in Nederland uitgebracht zou
worden. wilde men 'vers van de le-
ver' een aantal opvattingen erover
vanuit verschillende hoeken met el-
kaar confronteren. BisschopBo-
mers, Johan Maasbach en de EO
hadden al geweigerd om mee te
doen. Dit leek mij een goed teken en
hoewel ik totaal niet wist om wat
voor film het ging, zei ikja.

Op een zaterdagochtend begin septem-
ber zaten we dan met enkele persmen-
sen. dominees en de goede Marius Hof.
huis van de VrijeGedachte in het kolos-
sale, en lege Amsterdamse Cinema In-
ternational. Inmiddels had ik mijn va-
kantiekranten doorgenomen en begre-
pen waar het allemaal om ging. Ik ver-
heugde me op een schandaalfilm maar
schrokwel even toen ik hoorde dat deze
een kleine drie uur zou duren en zonder
pouze gedraaid zou worden.
Ikmoet eerlijk bekennen dat die tijd om-
vloog. Heel geboeid heb ik zitten kijken
naar TheLast Temptation ofChrist van
Martin Scorsese (bekend van de films
Taxi Driver. Hoging Bull en The colour
ol money). Ook ben ik geraakt door een
aantal thema's die ik uit de film oppik-
te. Ik heb de lilm maar één keer gezien
en moest de ondertiteling ontberen. dus
ben me ervan bewust een zeer subjek-
tiel en voorlopig oordeel gevormd te
hebben. Maar omdat ik niet bijbels ben
opgevoed, kon ik de film ook vrij onbe-
vangen op me af laten komen.
Datkan niet worden gezegd van de aan-
wezige dominees die voortdurend hun
horloge raadpleegden en naar de wc
moesten. Later erkenden ze dat ze zich
soms mateloos hadden zitten ergeren
aan het belachelijke beeld dat Christus
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volgens hen in de lilm had gekregen.
Toch stond bij de aankondiging duide-
lijk vermeld dat deze niet op de bijbel
gebaseerd was maar op de roman De
laatste verzoeking van de Griekse
schrijver Nikos Kazantzakis (1885-1957)
- bekend van Zorbo:de Griek en Chris-
tus wordt weer gekruisigd.
Het boek bracht bij het verschijnen ook
al heel wat opschudding teweeg. Deka-
tholieke kerk plaatste het op de toen
nog bestaande Index van verboden
boeken. En de Grieks-orthodoxe kerk
wilde het zelfs in heel Griekenland la-
ten verbieden. Zevond dat Kazantzakis
"door Christus vooral een menselijke
gestalte te geven, de waarheid van het
evangelie verdraaide en door zijn fan.
tasie Gods verhevenheid naar beneden
haalde". Als dat zó makkelijk is ...
Andere punten van kritiek waren dat
Kazantzakis met zijn "vulgariteiten" het
prestige van de kerk schade berokken-
de en dat zijn werken op de theorieën

van Freud en Marx gebaseerd waren.
Kortom: men vond Kazantzakis een
viezerik (hij liet immers Jezus in ge-
dachten met Maria Magdalena vrijen)
én een communis!. Beide beschuldigin.
gen waren apert onjuist. Kazantzakis
was een diep-religieus. maar ook onor.
thodox schrijver. In zijn boeken komen
regelmatig de spanningen naar voren
die hij voelde tussen seksualiteit en
liefde. lichaam en geest en ook tussen
de kerk als institutie en het levende
evangelie. Dat maakte hem in de ogen
van de clerus natuurlijk uiterst ver-
dacht. Temeer omdat hij vooral het ge-
wone volkwilde aanspreken en daartoe
als een van de eerste moderne Griekse
schrijvers in de volkstaal schreef en
niet in het klassieke Grieks.

De radiozender van de communistische
rebellen bediende zich ook van het ge-
wone Grieks. vandaar de beschuldi-
ging.



Herhaling van de geschiedenis
De geschiedenis lijkt zich te herhalen.
Veel van Kazantzakis zelf komt terug bij
Scorsese. OOk hij is een religieus.
volks iemand die graag van zijn geloof
wil getuigen in rechlloe-rechtaon beel-
den. woorden en gedachten. Als jongen
uit een Italiaanse buurt van New YOIk
wilde hij dolgraag pleister worden. Hij
gal zijn longgekoesterde wens pas op
toen hij zijn roeping kon inruilenvoor
een andere, namelijk de cinematogra-
fie. Hel volkse. Italiaanse. Amerikaan-

veel indringender medium dan een
roman.
De lilm heeft net als het boek ook een
duidelijk provocatief element. Ik kan
me niet voorstellen dat Scorsese zo
naiel is om - zoals hij zegt - geen heibel
te verwachten. Het levert immers gratis
publiciteit en dus veel bioscoopbezoe-
kers op. Er zit trouwens ook een ritueel
element in alle protesten tegen de film.
Deze wordt van rechts-christelijke hoek
maar al te graag aangegrepen om zich
tegen al te zetten en de eigen identiteit
daarmee te versterken.

charismatische rol overgaat in de
macht van de gevestigde godsdienst.
Als Christus aan het kruis hangt, krijgt
hij een hallucinatie. Een engel komt op
hem af en zegt: Jezus. heb je eigenlijk
zolangzamerhand niet genoeg gedaan
voor de mensheid? Heb je niet genoeg
geleden? Te hebt immers van alles in
gang gezet, wat nu vanzelf verder rolt.
Is het nu niet eens tijd om aan jezelf te
denken? Dit vindt Jezus eigenlijk zelf
ook wel. De engel haalt de nagels uit
hel kruis en neemt Christus mee de wei-

landen in. In de v~lle ..•••trdert een brui-
loltsstoel. Wie trouwt daar, vraagt
Christus. Tij. antwoordt de engel. met
Maria Magdalena. In de volgende scè-
ne zien we hen heel uit de verte de
lielde bedrijven. (Om deze scène is het
grootste schandaal ontstaan. Wie pro-
jekteert zijn seksuele frustraties dan ei-
genlijk?). We zien dat Christus rustig
verder leelt. kinderen krijgt. oud en der
dagen zot wordt en als een Methusalem
op zijn sterlbed ligt. Net op het moment
dat hij vredig zijn ogen wil sluiten, stor-
men de discipelen verontwaardigd bin-
nen. Ze verwijten hem ertussenuit ge-
knepen te zijn en de verantwoorde-
lijkheid voor zijn daden niet op zich te
hebben genoemen. Christus wordt in
zijn geweten aangesproken: hij is blijk-
baar toch onmisbaar. Hij begint weer te
twijfelen - de engel schrompelt ineen-
en hangt weer aan het kruis. waar hij
vervolgens verzaligd de ogen sluit. ver.
zoend met de rol van Heiland, Gods
zoon en voorbeeld voor de mensheid.
De laatste verzoeking was niet die van
de seksualiteit alleen; het ging ook om
de verleiding op tijd "met pensioen" te
gaan en gewoon een lekker en niet te
moeilijk leven te leiden. Een heel ge-
zonde verlokking lijkt me, die helaas
dan toch weer wordt gevolgd door de
allerlaatste verzoeking. Die van het
toch weer intreden in de rol van Hei-
land, de valkuil ook van de macht van
een (weliswaar pas) gevestigde orde.
Kortom: Scorsese heelt een lilm ge-
maakt waarin aan de hond van de fi-
guur van Christus het leven met zijn
vele facetten wordt getoond. De forum-
dominees zijn van plan de lilm sterk al
te roden. Ik ben het daar niet mee eens.
Laat iedereen de film gaan zien en er
iets van zichzelf in ontdekken. Dan is al
die opschudding nog ergens goed voor
geweest.

Albert Nieuwland

De macht van charisma
Het thema van de macht van de charis-
matische rol is volgens mij in de film
belangrijker dan dat van de seksuali-
teit. Scorsese wordt verweten zijn eigen
seksuele frustraties op de figuur van
Christus te hebben geprojekteerd. Na-
tuurlijk is het een mooie kapstok voor
projekties, maar in deze film gaat het
meer om de macht. de macht die van de

Een echte neuroot
Maar nu de film zelf. Ik zal niet op de
historische en theologische kont ervan
ingaan en ook niet op de artistieke kwa-
liteiten. Er zijn lascinerende beelden en
de lilm lijkt me redelijk goed gemaakt
en onderhoudend maar ik wil het vooral
hebben over de thema's die me aan-
spraken. De film begint met een heel
letterlijke worsteling van Christus met
zichzelf. Is het een engel waarmee hij
strijdt. ol is het de duivel? Heel lang
wordt hij door deze twijlel bevangen.
Eén van de dominees uit het lorum was
hierdoor zeer verontwaardigd omdat Je-
zus niet als de Heiland maar als een
echte neuroot wordt uitgebeeld. Ik vind
dat juist een sterk punt. Christus is niet
het eind produkt dat wij in de loop van
de eeuwen van hem hebben gemaakt.
maar een levende man van vlees en
bloed die gaven en krachten in zichont-
dekt die hij niet weet te plaatsen en die
hem een tijdlang ondersteboven keren.
Dit geldt vooral voor mensen met para-
normale begaaldheden. maar in het al-
gemeen zal iedereen zich erin herken-
nen die moeite heeft om de zekerheid en
vastigheid van een te nauw en eng ge-
worden zelfbeeld op te geven en te ver-
trouwen op de innerlijke levende kracht
van een ruimer zeil.
Een ander thema dat me aansprak is de
vraag in hoeverre je verantwoordelijk
bent voor wat je - vaak onbedoeld - bij
anderen teweegbrengt. Christus merkt
in de film tot zijn verbazing (en in het
begin tot zijn ontsteltenis) dat mensen
een Heiland van hem maken en hem
bovennatuurlijke krachten toekennen.
Moet hij in deze rol van wonderdoener
en heelmeester treden of niet? Op aan-
dringen van zijn discipelen doet hij dot
inderdaad - maar niet helemaal van
harte. Hij overstemt zijn twijlel door ge-
forceerdheid in optreden. Deze gedre-
venheid benadrukt inderdaad de men-
selijke kant van Jezus. Het goddelijke.
ècht charismatische ontbreekt. ook al
door de akteur Willem Dafoe die als
Christus bepaald niet de mooie jongen
is van Jesus Christ Superstar .
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se, katholieke, getuigende. het zijn al-
lemaal duidelîjke ingrediënten van de
film.
Vele gebeurtenissen die wij graag wat
symbolischer opvallen, worden leller-
lijk uitgebeeld. Zoals de verzoekingen
in de woestijn in de gedaanten van de
sprekende leeuwen de met een vrou-
wenstem sissende slang. Ook met de
extravagantie van allerlei beelden zul-
len sommige mensen moeite hebben.
Bijvoorbeeld met de orgastische doops-
cène van Johannes de Doper. Het is na-
tuurlijk uiterst gemakkelijk om met be-
zwaren van deze aard ol met historische
en theologische kritiek (Kazantzakisl
Scorsese loot bijvoorbeeld Maria aan
hel laatste avondmaal deelnemen) de
film af te doen. Niet voor niets herhaalt
de geschiedenis zich ook in de rel. die
nu in Amerika trouwens veel groter is
dan die indertijd in Griekenland. Aller-
lei heilige huisjes worden blijkbaar be-
dreigd en een liJm is nu eenmaal een
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HUMANISTEN UIT VELE LAN
Van 30 juli tot en mei 4 augustus kwa-
men uit alle delen van de wereld BOa
humanisten bijeen in Buffalo USA voor
het tiende wereldkongres van de Inter-
noliODale Humanistische en Ethische
Unie (IHEU).Centraal thema op dit kon-
gres was de vraag hoe we in de eenent-
wintigste eeuw een wereldgemeen-
schap kunnen bouwen die de ekonomi.
!:Iehe konflikien. oorlog. ekologische
vernietiging en racistische. religieuze
en sexuele rivaliteit zal overstijgen.
Voor de eerste maal waren er afgevaar-
digden uit Ching en de Sovjet Unie.
maar ook een Afrikaans land als Ghana
was vertegenwoordigd. evenals India.
Australië. Israël. Polen. Spanje en Joe.
go-Slavië. Er werden vele onderschei.
dingen uitgereikt. Aan Helben Haup!-
man. Betty Friedan (voor haar boa nb re-

kend werk op 1.~t gebied van de vrou-
wenemancipatie), Andrej Sacharow,
Corliss Lamont, Henry Morgentaler.
MathiIde Krim.
Sacharow was helaas niet aanwezig,
hij kreeg geen toestemming om het land
te verlaten. Volgend jaar zal echter een
humanistische delegatie uit het Westen
naar Moskou en Leningrad reizen voor
een dialoog met de atheïstische bewe-
ging in Oost-Europa. Dan zal de onder-
scheiding aan hem worden uitgereikt.
De IHEU nam ook een resolutie aan op
het gebied van mensenrechten. waarin
zij regeringen oproept hun verantwoor-
delijkheid t.a.v. de gelijke en onver-
vreemdbare rechten van aiie mensen te
waarborgen, Dit is de enige garantie
voor vrijheid, rechtvaardigheid en vre-
de. Naar de Secretaris-Generaal van de

HENRY MORGENTHALER:
ABORTUS IS EEN ETHISCH

VERANlWOORDE,
PERSOONLIJKE BESLISSING

Als iemand een onderscheiding heelt
verdiend. dan is dat Henry Morgenta-
ler. Viermaal moest hij terechtstaan
voor abortus en kreeg een gevangenis-
straf van 18 maanden. Een hard gelag
voor iemand. die in zijn jeugd in drie
koncentratiekampen heeft gezeten. Hij
zette zijn vrijheid op het spel om vrou-
wen het recht op abortus te geven.
Henry Morgentaler werd in 1923 in Po-
len geboren. Zijn ouders hadden zich
afgekeerd van het joodse geloof en wer-
den socialisten. Hij werd als atheïst en
humanist opgevoed, geloofde in socia-
le rechtvaardigheid en gelijkheid voor
alle mensen. verantwoordelijkheid
voor zichzelf en de samenleving. Deze
opvoeding legde de basis voor zijn hu-
manistische filosofie. In de 2e wereld.
oorlog zat hij gevangen in de koncentra.
tiekampen Lodz, Auschwitz en Dachau.
In 1944 werd hij door de Amerikanen
bevrijd. Hij studeerde medicijnen. eerst
in Marburg, toen in Brussel en behaal.
de tenslotte zijn graad in Montreal aan
een katholieke universiteit. Toen in
1967 de abortuskwestie in het Canade.
se parlement aan de orde kwam.
schreef hij als president van een huma.
nistische organisatie in Montreal een
brief naar het parlement. waarin hij
stelde dat VlOuwen recht hebben op beo
hoorlijke medische voorzieningen.
Henry Morgentaler: "Als arts was ik al
eerder met het vraagstuk van abortus
gekonironteerd. Vrouwen stierven of
raakten gewond omdat niemand hen
wilde helpen. Ik presenteerde de brief
in het Huis van Afgevaardigden en we
kregen veel publiciteit. Vrouwen vroe.
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gen me om hen te helpen met een abor-
tus. Eerst weigerde ik, want het was
gevaarlijk. Ik had de verantwoorde-
lijkheid voor mijn gezin en kon mijn
artsvergunning verliezen. Maar na een
tijdje besloot ik dat het mijn plicht was
als humanist en arts om hulp te bieden.
In 1968voerde ik mijn eerste abortus uit.
Ik hield daarbij twee principes in het
oog. In de eerste plaats moest het zo
veilig mogelijk zijn en in de tweede
plaats heb ik nooit een vrouw terugges-
tuurd omdat ze niet kon betalen. De
mensen kwamen uit geheel Canada en
een tijd lang was Montreal de veilige
haven voor vrouwen uit Noord-Ame-
rika.
In 1970werd ik voor de eerste maal ge-
arresteerd en in 1973 kwam mijn zaak
voor. Ik zei de Frans-Canadese katho-
lieke jury dat het mijn plicht was vrou-
wen te helpen. hun leven, gezondheid
en waardigheid te beschermen en de
jury sprak me vrij."
"In die tijd was er een wetsartikel waar-
in stond dat iemand die een ander helpt
zijn of haar leven te beschermen, niet
mag worden veroordeeld. Het was een
grote overwinning temeer omdat de ju-
ryleden katholiek waren en volgens
hen abortus dus een grote zonde is. Ik
werd dus vrijgesproken. maar reali-
seerde me niet dat in Canada de staat
het recht had tegen het besluit van de
jury in beroep te gaan en dat het hoog-
gerechtshof het besluit van de jury kon
vernietigen. En dat deden ze dus. Het
hof veranderde het besluit in schuldig
en ik ging naar de gevangenis. De
openbare aanklager wilde echter een

Henry Morgentaler ontvangt zijn ondersd
beiden voorzitter van het IHEU.

echte juryveroordeling en gelastte een
nieuw gerechtelijk onderzoek. ditmooi
op basis van de abortus van een 17-jarig
geïmmigreerd Italiaans meisje. En
daarvan werd ik weer vrijgesproken."
"Ik werd tot 18maanden veroordeeld en
heb 10 maanden in gevangenschap
doorgebracht. Maar tijdens mijn hech-
tenis moest ik opnieuw voorkomen. Ik
was dus vrijgesproken maar zat nog ge-
vangen. Dit ontketende grote opschud-
ding in Canada, vooral onder liberalen.
Maar ook mensen die tegen abortus wa-
ren, protesteerden dat het rechtssys-
teem niet deugde. De minister van justi-
tie gaf bevel tot een hernieuwd onder-
zoek van de eerste aanklacht. En weer
werd ik vrijgesproken. Daarna kwam er



N BIJEEN IN BUFFALO, USA
VNzal een resolutie over minderheden
worden gezonden. die o.a. behelst dat
ieder individu het recht beeft zijn of
baar eigen idenliteilie behouden en te
ontwikkelen zolang dit niet indruist te-
gen bet recht tot zelfbepaling t.o.v. de
rest van de maatschappij en het recht
op integriteit van het menselijk li-
chaam. op privgc:y en ekonomische on-
afhankelijkheid. Verder werden resolu-
ties aangenomen over de veranderin-
gen in de Soviet-Unie sinds Gorbatchov
en over het verbieden van atoombom-
proeven. Voor de resoluties van de b-
roei Associalion for Secular Humanistic
Judaism en van de brael Seculcu Huma-
nist Association over de omstreden re-

Isolutie (nr. 3379)van 1975van de Alge-
mene Vergadering van de VN. die in-
houdt dat Zionisme met racisme en dis-

criminatie gelijk gesteld wordt. zal een
kommissie in het leven worden geroe-
pen die dit heikele onderwerp gaat be-
studeren.

Er werd veel gepraat die kongresdagen
in het Amerikaanse Buffalo: lezingen,
toespraken, gesprekken. Er was een
ambitieus, dus overladen programma
opgezet waar elke kongresganger maar
een deel van kon meemaken, Emmy Ja-
cobse was er bij voor de Humanist en
sprak in de wandelgangen met Henry
Morgentaler, winnaar van "Humanist
ol the Year"-onderscheiding en met
William Jones. één van de weinige aan-
wezige Amerikaanse zwarten,

geoordeeld, maar ze konden met niet
veroordelen en gevangen zetten in ver-
band met het Morgentaleramendement
en er kwam een nieuwe rechtspraak.
Op 28 januari 1988werd ik uiteindelijk
vrijgesproken op grond van de nieuwe
grondwet. die in 1982 in werking was
getreden. Sindsdien bestaat er in Ca-
nada geen abortuswet meer en in theo-
rie zijn artsen vrij een abortus uit te
voeren.
Een abortus is volgens mij een privé-
beslissing van de vrouwen haar man ol
haar minnaar. Ik heb drie klinieken op-
gericht in Canada. Er worden artsen op-
geleid en abortus wordt op de modern-
ste monier uitgevoerd, het is nu heel
veilig.

Hoe voelde u zich in de gevangenis?
"Ik vond dot ik onrechtmatig gevangen
zat. dat ik daar niet hoorde omdat ik
niets verkeerds had gedaan. Ik was
trots op wat ik had gedaan, trots dat ik
in staat was geweest mensen te helpen
op grond van mijn humanistische over-
tuiging. Ik was er zeker von dat ik zou
worden vrijgelaten. Ik kreeg veel
brieven uit het hele land die mij steun-
den. Natuurlijk wos het deprimerend en
niet gemakkelijk om von vrijheid, ge-
zinsleven en alles verstoken te zijn. Ver.
geleken met de drie concentrotiekom-
pen wos het niets.

ks Rob Tielman en Paul Kurtz.

Uhebt zelf kinderen. Zou u bij uw eigen
dochter een abortus uitvoeren?
Als er niemond onders beschikbaar zou
zijn, zou ik het beslist doen. I Ik vind niet
dot obortus verkeerd is. Het is een
ethisch verontwoorde, persoonlijke be-
slissing. Het is beter don een kind krij-
gen dot niet met liefde wordt ontvon-
gen. Ik vind dat kinderen gewenst moe-
ten zijn, zodat ze de kans krijgen in een
gezin op te groeien waar ze liefde, ge-
negenheid en tederheid krijgen. Uit de
psychologie weten we, dat de eerste
maanden en jwen het belangrijkst zijn
voor de vorming van de latere persoon-
lijkheid. En een kind dat liefde, zorg en
genegenheid krijgt wordt een gezonde,
emotioneel uitgebalanceerde volwas-

een ander bestuur in Quebec en dat be-
sloot me niet meer te vervolgen.
In Canada kon je dus tweemaal voor
hetzelfde feit terechtstaon. Doarom in-
troduceerde de vroegere premier John
Diefenbaker een wet dat het hoogge-
rechtshof een vonnis of een vrijspraak
door een jury niet mocht vernietigen.

Die wet werd oongenomen en stoot be-
kend ols het Morgentoleromendement.
Ik besloot de wet opnieuw uit te dogen
in de ondere provincies. Ik opende een
kliniek in Toronto en werd opnieuw ge-
dagvaard en in 1984weer vrijgesproken
door de jury, nu voor de vierde mooI. En
ook ditmooI kwam het hooggerechtshof
tot het besluit dot de jury verkeerd hod

sene, die zelf ook liefde kan geven en Ol

vriendelijk is, met anderen wil samen- ~j
werken en verantwoording kan drogen.
Als aan alle kinderen in de wereld deze
goede zorg zou worden gegeven, zou- ~
den problemen als drugverslaving, kin-
dermishandeling, incest en geweld te. 3;i
gen vrouwen en kinderen niet meer ~
voorkomen. "

Voert u uw streven voorde emancipatie
van de vrouw ook door in uw privé-
leven?
"Ik probeer te leven volgens mijn huma-
nistische overtuiging. Dat betekent dat
ik mijn best doe. We zijn allemaal in
een door mannen gedomineerde sa-
menleving grootgebracht. De boeken
van Betty Friedan en andere feministen
overtuigden mij dat dat onrechtvaardig
is. Ik probeer mijn humanistische prin-
cipes in mijn privé-leven in praktijk te
brengen."

Bent u nooit bang?
"Soms wel. Ze hebben me beledigd en
bedreigd. Soms is dat erg beangsti-
gend. Maar ik zal niet opgeven om te
doen wat ik moet doen, als een huma-
nist en als arts. Als de wet alleen om
religieuze redenen verbiedt die mensen
te helpen, dan betekent dat religieuze
onderdrukking. Het is verder niet alleen
mijn humanistische filosofie maar ook
de overweging dat ik door vrouwen te
helpen op de lange duur de hele samen-
leving help.
Immers, als je als baby geen liefde hebt
gehad en bent mishandeld, kan geen
psychiater je helpen om een uitgeba-
lanceerd mens te worden."

Bent u blij met uw onderscheiding?
Ik ben erg trots op de onderscheiding
als erkenning van mijn lange strijd voor
vrouwenrechten in Canada. Het is een
strijd geweest van 20 jaar met gevan-
genschap, bedreigingen en intimida-
tie. Ik vind het fijn een internationale
erkenning te hebben gekregen voor een
dergelijke gevecht.

Emmy Jacobs
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WILLlAM JONES: ZWARTEN HEBBEN HET
GROOTSTE DEEL VAN HET SLECHTERE EN HET

KLEINSTE DEEL
VAN HET BESTE

Eén van de dingen die mij op het kon-
gres opvielen. was dat er ZQ weinig
zwarten bij de Amerikaanse humanÎs-
ten waren. William Jones was één van
de weinige en maakte met zijn speech
diepe indruk. Hij verweet humanisten
dat zij een overdreven belang hechten
aan rationaliteit, waardoor emotionali-
teit in het gedrang komt. Dat is volgens
hem ook een van de redenen waarom zo
weinig zwarten bij het humanisme zijn
betrokken. William Jones is direkteur
van de afdeling rassenvraagstukken
gon de Universiteit van Florida en
hoogleraar in de theologie.

.Jn zekere zin is er in de V.S. een lndi-
rekte vorm van apartheid mogelijk dOOI
bijvoorbeeld hoge collegegelden. Stu-
denten uit minderheidsgroeperingen
komen van de onderste sport van de
ekonomische ladder. Als je geen beurs
hebt, kun je je studiekosten niet betalen
en op die manier is de toegang tot de
universiteit voor je gesloten. Veel uni-
versiteiten maken gebruik van een test
voor toelating tot de colleges hoewel is
aangetoond, dal een dergelijke test
geen duidelijke aanwijzing geeft voor
succes of gebrek aan succes van stu-
denten uit minderheden. Op een indi-
recte manier is er toch sprake van
apartheid, wat ik neo-racisme noem en
wat je naar mijn mening nog op alle
universiteiten aantreft."
"Als zwarten niet naar de universiteit
gaan, heeft dat niets te maken met hun
intelligentie, maar met hun ekonomi-
sche toestand. Het aantal studenten dat
alkomstig is uit minderheidsgroeperin-
gen, daalt. Het is een gevolg van hun
slechte ekonomische positie. Scholen
kunnen zwarten uitsluiten door de col-
legegelden te verhogen. In sommige
plaatsen is het collegeld 12000tot 14000
dollar! Waar moet een arm gezin dat
vandaan halen?
De zwarten in topfunkties kunnen hun
kinderen toch wel laten studeren?
..De grote meerderheid van zwarten
staat op de laagste sport van de ekono-
mische ladder. Dat is zo sinds de af-
schaffing van de slavernij en (bitter) dat
is nog zo. Zwarten hebben het grootste
deel van hel slechtste en het kleinste
deel van het beste. Als je aan mensen
op straat vraagt hoe de situatie van
zwarten is. dan geven ze een gekleurd
beeld van de veranderingen die ten
gunste van zwarten zijn doorgevoerd.
De statistieken loten echter het tegen-
overgestelde zien."

Maar er is wel vooruitgang in de positie
van zwarten in Amerika?
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"Als je de situatie van honderd jaar ge-
leden vergelijkt met de situatie van nu
is er vooruitgang, maar (geërgerd): zo
moet je niet kijken. Je moet kijken naar
de situatie van zwarte t.O.V.witte Ame-
rikanen honderd jaar geleden en zoals
die nu is. Dan is er géén vooruitgang.
Als je het gemiddelde inkomen van
zwarte en witte Amerikanen vergelijkt
vlak na de beweging van de burger-
rechten met nu, dan is het verschil tus-
sen het gemiddelde inkomen van zwar-
ten en witten groter geworden. Het per-
centage zwarte studenten op hogescho-
len is gedaald. Het aantal studenten in
de medicijnen bereikte zijn top in 1976.
maar is sindsdien gedaald. Dit zijn cij-
fers uit regeringsrapporten."

Is dat een gevolg van hun slechte eko-
nomische situatie?
"Niet alleen. Als witten ervan overtuigd
zijn dot er substantiële veranderingen
hebben plaats gevonden, is het niet no-
dig om veranderingen aan Ie brengen.
(En bitter): Witten "kijken door een roze
bril en denken dot de balans genoeg in
evenwicht is'.

Als zwarten een topfunktie hebben,
kiezen ze dan vooral zwarten als naaste
medewerkers?
Jones lacht, schamper en boos. veront-
waardigd. "Er zijn geen zwarten in top-
posities, er zijn er alleen die manage-
mentlunkties hebben op een lager ni-
veau. Op de lijst van de 500 grootste
bedrijven is niet één bedrijf van zwar-
ten. Als je alle zwarte ekonomische een-
heden, alle kleinere zwarte bedrijfjes
bij elkaar optelt, s.ta je nog niet op de
lijst van de eerste 500."

Hoe kun je dit doorbreken?
"Je moet witten duidelijk maken dat on-
derdrukking de oorzaak is. Er is hier in
de USA ooit een racistische samenle-
ving gevestigd. In de slaventijd moch-
ten zwarten niet leren lezen, ze mochten

geen grond in eigendom hebben. De
wet sloot zwarten uit. De regering heelt
steeds gezorgd dat de witte voordeel
had in plaats van te zorgen voor een
kompensatie voor zwarten. Witte Ame-
rikanen menen dat zwarte mensen daar
zelf schuld aan hebben. Zij hebben zich
nooit verantwoordelijk gevoeld voor het
uitvaardigen van deze onrechtvaardige
regels. "
"De laatste paar jaar is er een ontwikke-
ling op gang gekomen, die bemoedi-
gend is, Een wilte heeft bes.loten een
substantiële bijdrage te geven voor ons
beurzen programma. Ik ben voorzitter
geworden van het Floridafonds voor ho-
gere opleidingen. De Magnitestichting
- een lilantropische organisatie in Min-
neapolis- stelde een bedrag van 10mil-
joen dollar ter beschikking, mits de
staat Florida vijf miljoen wilde bijdra-
gen. Daarmee kunnen twee program-
ma's gefinancierd worden. Een deel is
bstemd voor zwarten voor promotie-on.
derzoek aan de universiteit van Florida.
Een ander deel is bestemd voor zwar-
ten, andere minderheden en blanke
vrouwen om een jaar lang een oplei-
ding te volgen legen hun huidige sala-
ris, mits ze daarvoor twee jaar in Flori-
da gewerkt hebben. Vijfentwintig stu-
denten krijgen ieder jaar een beurs.
Ik wH hiermee aantonen dat er iets ge.
daan kan worden als je de aard van het
probleem onderkent en de juiste maat-
regelen neemt. In 1984was er maar één
zwarte sludent die promoveerde in in-
formaticotechnologie. Op mijn univer-
siteit zijn er nu 6, Binnen twee jaar zal
het aantal gepromoveerde zwarten ver-
viervoudigd zijn, Er isdus een mogelijk-
heid. Eerst moet het probleem worden
erkend en je moet je betrokken voelen
bij datgene wat er verkeerd is. Mensen
moeten inzien dat dit geen omgekeerde
diskriminalie is, maar het rechttrekken
van vroegere diskriminatie,"

Emmy Jacobs



OPVIER UNIVERSITEITEN COLLEGES HUMANISME

UNIVERSITEITVOOR HUMANISTIEK
IS IN WORDING

De humanistische stichting Socrates,
stelt zich ten doel mogelijkheden Ie
scheppen voor een uitwisseling van ge-
dachten omtrent fundamentele vragen
waarvoor het humaniame wordt ge.
plaatst. De stichting richt zich tevens op
de verdieping van de wetenschappelij-
ke en kulturele achtergrond vo:n het hu-
munisme. Met name vestiging en in-
standhouding van bijzondere leerstoe-
len aan universiteiten dragen hiertoe
bij. Op dit moment zijn er bijzondere
leerstoelen vanwege de stichting So-
crates aan de universiteiten in Delft.
Utrecht. Leiden en Wageningen. On-
langs werd hel programma voor het
academisch jaar 1988.1989 bekend.

Wageningen zal Hans Achterhuis colle-
ges verzorgen over Natuur en samenle-
ving en op het gebied van De filosofie
van de schaarste. Eén van de kernvra-
gen is: Welke relaties bestaan ertussen
maatschappelijke organisatievormen.
intermenselijke verhoudingen en de
houding ten opzichte van de natuur? Te-
vens verzorgt Prof. Achterhuis de afstu-

deervakken Sociale Filosofie en Mi-
]ieufilosofie. De colleges vinden plaats
op woensdag. Nadere informatie: afde-
ling voorlichting van de Landbouwuni-
versiteit, tel. (O8370)89111. of bij prof. dl.
H. Achterhuis, tel. (020) 5254518 (alleen
op donderdag tussen 11.30 u. en 13.00
u.l.

GIRO
20540
liuMAN/snSCH
'fHUJSFRONT

ZWOLLE

bestelling sturen naar: Postbus 114,
3500 AC Utrecht. Na uw bestelling
wordt u een kwitantie ter betaling toe-
gestuurd. Wacht u S.V.p. dus met be-
talen.

voor humanistiek zullen emplooi kun-
nen vinden als humanistisch raadsman
of -vrouw in het leger, in gevangenis-
sen. scholen en bij ziekenhuizen en be-
jaardentehuizen.

Vijf jaar na het verschijnen van het
voorontwerp van een nieuw Humanis-
tisch Perspektief is nu dan eindelijk een
nieuwe versie verschenen van dit
"werkdokumenl" dot alle maatschap-
pelijke onderwerpen opsomt die vanuit
humanistisch oogpunt de aandacht ver-
dienen.
De afdeling Verenigingszaken zal de
komende lijd speciale aandacht geven
aan de mogelijkheid om plaatselijk ak-
tiviteiten te oIganiseren rond dit Per.
spektief.
Het nieuwe Humanistisch Perspektief is
verkrijgbaar tegen kostprijs van f 2.-
per exemplaar. Plus de porti van f 2,50.
Wilt u meerdere exemplaren dan be-
taalt u voor 2 lot 4 exemplaren f 1,25
porti per stuk. Wilt u 5 tot 10 exempla-
ren. don betaalt u f 1,- porti per sluk. U
kunt uw bestelling telefonisch doorge-
ven aan het secretariaat van de afde-
ling Verenigingszaken: 030-318145. U
kunt natuurlijk ook een koortje met uw

De Universiteit voor Humanistiek zal
gelijkwaardig zijn aan overige weten-
schappelijke opleidingen. Afgestu.
deerden zullen de titel,.drs" mogen voe-
ren. De kursusopbouw en -duur zijn ver-
gelijkbaar met theologiestudies. De
Universiteit voor Humanistiek komt in
de plaats van het huidige Humanistisch
Opleidingsinstituut HOI dot geleidelijk
zal worden opgeheven. Er zijn geen eer-
stejaars aangenomen voor het komend
collegejaar. In voltooide staat zal de
universiteit voor humanistiek naar ver-
wachting zo'n 250 studenten tellen. De
afgestudeerden oan de universiteit

De Universiteit voor Humanistiek kan
volgend studiejaar waarschijnlijk de
eerste studenten inschrijven. De weten-
schappelijke opleiding voor het ambt
van humanistisch raadsman of -vrouw
is onlangs goedgekeurd door het ka-
binet.

NIEUW HUMANISTISCH PERSPEKTIEF
VERSCHENEN

Op de Technische universiteit Delft zal
Wim van Dooren colleges verzorgen
over Het Humanisme in de geschiede-
nis van de filosofie waarbij de nadruk
ligt op het Renaissance-humanisme,
het Verlichtingsdenken en het 20ste-
eeuwse-humanisme. De colleges heb-
ben plaats opdonderdog tussen 14.30u.
en 16.30 u., in zaal C van Gebouw Wijs-
begeerte en technische maatschappij-
wetenschoppen, Kanaalweg 2b, Delft.
Nadere informatie: is mevr. R. Mantjes,
tel. 015-785143.
Op de Rijksuniverl>ileit Leidenverzorgt
Marcel Fresco colleges over italiaanse
(en Nederlandse) humanistische filoso-

! fen in de Renaissance. De bedoeling is
om aon Italiaanse en later ook andere,
met name Nederlandse humanistische
filosofen aandacht te besteden en hun
filosofische ploats nader te bepalen.
Daarbij zal recht worden gedaan aan
hun verscheidenheid. Prof. Fresco zal

• vooral ingaan op de bonden van deze
~ filosofen met de Middeleeuwen en met
de 'Moderne tijd'. Ook zal hij de over-
eenkomsten en verschillen met het mo-
derne (vooral Nederlandse) humanisme
onderzoeken. De colleges vinden plaats! op donderdag tussen 11.00 u. en 13.00
u., in zool 003 van gebouw Iin (Witte
Singel Doelen-complex), Mollias de
Vrieshofl, Leiden. Informatie hierover:
Prof. Fresco, tel. (071)272029/(071)146853
(th) of via het secretariaat, tel. (071)
272031.
Rob Tielman neemt op de Rijksuniversi-
teit Utrecht de colleges over Sociale en
kulturele aspekten van het humanisme
voor zijn rekening. Hij gaat in op onder
andere de ontwikkeling van de huma-
nistische traditie in het Westerse den-
ken. het ontstaan van een niet-gods-
dienstige en buitenkerkelijke levensbe-
schouwelijke stroming en de institutio-
nalisering daarvan in humanistische
organisaties. Ook zal de relatie tussen
de sociale wetenschappen en het hu-
manisme aan de orde komen, evenals
de toepassing van de humanistische
reflektie op ethische dilemma's in aktu-
ele maatschappelijke vraagstukken.
De colleges vinden plaats op dinsdag
tussen 19.00 u. en 21.30 u., Trans 10,
Utrecht. Informatie: (schriftelijk) wen.
den tot Rob Tielmon, Heidelbergloon L
3584 CS Utrecht.
En tot slot: op de Landbouwuniversiteit
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Voorde nieuw te openen gevangenis in Leeuwarden vraagt het Humanistisch Verbond voor de Dienst Geestelijk
Raadswerk bij de inrichtingen van Justitie op korte termijn een:

Humanistisch
geestelijke verzorging
gedetineerden

HUMANISTISCH GEESTELIJK RAADSMAN/VROUW
32 uur per week, bij voorkeur te vervullen door 2medewerk(st)ers à 16uur per week

I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Het oktober-januarinummer van het
HV-kaderblad Humus is verschenen.
Speciale aandacht is er voor de IHEYO,
de internationaal georganiseerde jon-
ge humanisten en voor het HMT, het
Humanistisch Militair Tehuis. Ook re-
aklies op de aandacht voor het onder-
werp pedoseksualiteit in de vorige
Humus.
Verder worden de nijpende problemen
bij het Humanistische studentenraads-
werk belicht, stelt de nieuwe kadervor-
mer Toosi van Alkemade zich voor en
pleit John Luijs, voorzitter van de Jonge
Humanisten voor meer gezelligheids-
aktivileiten. Tot slot in deze Humus
schrijft Els Koper over het werk van de
humanistische geestelijke verzorging
binnen het werkveld van de psychia-
trie.
Ukunt een gratis nummer van deze Hu-
mus aanvragen bij het HV, tel. 030-
318145.

NIEUWE HUMUS
IS UIT

. ervaring meen geestelijk begeleidende functie
- bereidheid mee te werken aan een medisch en
antecede ntenonderzoek,

Wij bieden;
- een salaris van min. f 3209.. en max. f 6908..bruto
per maand, afhankelijk van opleiding en ervaring,
gebaseerd op een volledige werkweek
- 8% vakantietoeslag

Het werk:
Telefonische inlichtingen over deze functie worden
verstrekt door mevromv mr ThC. Engel. centraal
geestelijk raadsvrouw. te bereiken onder nummer
030-510772.

Wij vragen:
- academisch niveau
- een (bijna) voltooide studie aan het Humanistisch
Opleidings Inslltuul

De International Humanist and Ethical Union (IHEU)vraagt:

(ADVERTENTIE)

JURIST (vlm)
voor juridische advisering en het verrichten van onderzoek voor het IHEU-
projekt; "Commissioner lor Human Hight".
De IHEUis in 1983gestart met het mensenrechtenprojekt ,,IHEUCommissio-
ner for Human Hight". Het projekt houdt zich bezig met juridischeondersteu.
ning van individuele of persoonlijke geaardheid. Het individuele zelfbe-
schikkingsrecht is het centrale thema. Bijhet werkterrein van de Commissio-
ner wordt speciaal gerefereerd aan de humanistische filosofie, wat niet wil
zeggen dat er alleen humanisten ondersteund worden. De !HEUCommissio-
ner wil de werkzaamheden struktureel verbreden naar londen in de Derde
Wereld.
belangrijkste taken:
• het opbouwen en onderhouden van kontakten met mensenrechtenorgani.
saties in en buiten Nederland, m.n. in de Derde Wereld;

• het zelfstandig verrichten van onderzoek en het voorbereiden en begelei-
den van onderzoek van anderen op het terrein van mensenrechten, m.n. in
relatie tot de Derde Wereld;

• adviseren in (internationale) beroepsprocedures;
• leveren van een bijdrage aan bestuurlijke werkzaamheden;
• bijdragen aan de verbreding van het mandaat van de IHEUCommissi-
oner.
vereisten:

• doctoraal examen internationaal recht;
• kennis van en ervaring met mensenrechten met name in relatie met de
Derde Wereld strekt tot aanbeveling;

• goede kontaktuele eigenschappen;
• goede schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid in de Engelse
taal;

• in staat zijn om zellstandig te kunnen werken, aangezien het een solisti.
sche funktie betreft;

• eigen initiatief en kreativiteit .
• zich verwant voelen met het humanisme.

Salariëring geschiedt volgens de CAO.welzijn, afhankelijk van ervaring van
f 3790,- tot f 4515,-(bruto per maand). Aanstelling zal voorlopig geschieden
tot januari 1990.

voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Mw. Drs. L.l. Snoeker, 020-
943444na 19.00UUI.
Sollicitatieadres; IHEUCommissioner for Human Hights, Oudkerkhof IJ.
3512GH Utrecht. In linker bovenhoek van de envelop vermelden "vacature
Commissioner". Inzenden tot 14oktober 1988.

Schriftelijke sollicitaties binnen 14dagen, graag voorzien van mollvering en curriculum vItae en onder
vermelding van vacaturenummer 8-0087/3362, richten aan: mevrouv,'mI. ThC Engel,

centraal geestelijk raadsvrou'N bij de inrichtmgen van JustitJe,jM, Kemperstraat I. 3581KGUtrecht,
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RADIO BeTELEVISIE

~
Amerika, droom of
hersenspoeling 4

mafEIW!l!I!IJ
Verzoening in Zuidelijk
Afrika

~
Amerika, droom of
hersenspoeling 5

De Digitale Samenleving
7 nov. 12.05-13.00 uur

sprekken met politieke lei-
ders. migranten. Vlaamse
stemmers en racismebestrij-
ders. Samenstelling: Jetske
Mijs. Paul Ofner en Hans
Meulenbroek.

~
Amerika, droom of
hersenspoeling 2

lIf.IlDf:IiWmlI
Aktueel panelgesprek
over Chili

~
Amerika, droom of
hersenspoeling 3

~
"Lief dagboek ... "
Veel jongeren tussen de 12
en 16 jaar houden een dag-
boek bij. Vaak is zo'n dag-
boek belangrijker don een
vriend of vriendin.
Het bekendste voorbeeld is
het Dagboek van Anne
Frank. Behalve hoor beo
schrijving van het onderge-
doken leven tijdens de twee-
de wereldoorlog staat het
dagboek vol met nog steeds
herkenbare puberzorgen.
Mieke Julien praatte daar-
over met jongeren en las ook
hun dagboeken.

-Betty Frieden

Stone, feministe Beuy
Friedan. zwarte weten-
schapper William Jones en
humanist en wereldreiziger
Rob Tielman. Samenstelling
Ruud Jans.

~
Extreem Rechts in België
9 oktober zijn er in België ge-
meenteraadsverkiezingen.
Steeds populairder wordt
daar het extreem-rechtse
Vlaamse Blok. met hun af-
wijzende racistische opvat-
ting over buitenlanders. Ge-

D!DfIiWEiI!I!II
Amerika, droom of
hersenspoeling 1
Eerste van een serie van vijf
radioprogramma's over het
gehalte van de Amerikaanse
demokratie. Kan de demo-
kratie de problemen nog wel
aan? Met o.a. journalist I.F.

oe zendtijd varl'het HVop radio en televisie is verdubl5elèl.
De radio gaat vanaf oktober daarom ook maandagavonds
uitzenden. Dus nog meer reden om te luisteren naar radio
5!
De radiored.aktiegaat de konkurrentie met het snelle
televisieamusement aan. Mooie lange interviews.
diepgravende dokumentaires en moderne hoorspelen.
Elke maand wordt een bepaald thema gekozen dot
wekelijks van verschillende kanten wordt belicht.
Boeiende onderwerpen als de dood en het sterven,
volksonderwijs in de derde wereld, media en macht en
filosofie.
Iedere serie wordt ingeleid opde eerste maandagmiddag
van de maand, van 12.05 tot 13.00 uur. Daarnaast
handhaven we natuurlijk de aktuele wen tussen de
middag op de drie andere maandagmiddagen van die
maand.
AImet al een goede reden om opde maandagavond niet
naar de televisie te kijken. (Elke maandagavond van 20.30
tot 21.35 uur).

27 okt.: 22.06-22.22 uur

Viva Tingeley
De Zwitserse kunstenaar
Tingeley is gefascineerd
door bewegende machines.
Ingewikkelde konstrukties.
Maar achter deze machines
zitten zijn ideeën over de vi-
taliteit van het leven.

4 nov.: 20.29-21.10 uur

~
Siep van den Berg
Portret van de oudst levende
konstrukti vistische schilder
in Nederland die tegen alle
stromingen zijn eigen koers
bleef varen.

Oe Uitvinder
In dit programma een ge-
sprek met de uitvinder van
de beroemde clickers, de
bolletjes die als magneetjes
tegen elkaar klonteren. De
bezetenheid om voortdurend
maar oplossingen te vinden
voor de problemen die je te-
genkomt, is het kenmerk van
de echte uitvinder. Een pro-
gramma over het nut van het
uitvinden. Moor ook over de
desillusies wanneer ande-
ren de ideeën onder je han-
den wegstelen. Samenstel.
ling: Carry de Swaan.

~
Noddy

komt opzoeken. Moeder en
dochter eisen heide het recht
op om een eigen leven te lei.
den. Moor wie verzorgt de
doodzieke vader? Want om
op deze vraag antwoord te
krijgen, was de moeder ei-
genlijk naar de kapsalon ge-
komen. Scenario: Ger Beu-
kenkamp, Regie Ger Poppe-
laars.

~
Amerika Friedan
Betty Friedan's "Het Misver-
stand Vrouw", is in 1963voor
de vrouwenbeweging van
groot belang geweest. Ze
heeft jarenlang strijd aange-
voerd voor de wel op gelijke
rechten en voor nieuwe
maatregelen op het gebied
van echtscheiding, abortus,
onderwijs. huisvesting en
werkgelegenheid. Haar
boek "De Tweede Fase" is
omstreden in de vrouwenbe.
weging. In feministische
kring ontstond nogal verzet
omdat haar boek werd geïn-
terpreteerd als een vlucht Ie-
rug naaI het gezin. In Kwart-
slag een gesprek met Belly
Friedan die een lezing hield
voor het IHEU-kongres.

~
Kappen
Hoe egoïstisch kan of mag je
zijn? Een dochter wil niets
meer met haar moeder te ma-
ken hebben. Haar manier
van leven werd nooit serieus
genomen. Dat blijkt nog eens
temeer als haar moeder haar
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MEER RUIMTE VOOR EIGEN..

KEUZESlN HETNEDERLAND VAN
NA 1968
Op 25 juni jl. organiseerde het Humanistisch Studiecentrum
Nederland een studiedag met als thema: Nederland na '68:
Autoriteit en emancipatie in humanistisch perspectief".
Ongelukkiger dag hadden we nauwelijks kunnen treffen: nog
nooit sinds '68 was de aandacht van vrijwel de hele Neder-
landse bevolking zozeer op één ander onderwerp gericht. de
finale van het Europees kampioenschap voetbal. Toch waren
nog meer dan 100bezoekers naar Krasnapolsky gekomen om
de studiedag bij te wonen.

Uitgangspunt voor het houden van deze
dag was het volgende: in de Nederland-
se maatschappij is de laatste decennia
nogal wat veranderd. In het begin van
de zestiger jaren kon men stemmen ho-
ren van mensen die zich op levensbe-
schouweHjk en cultureel gebied begon-
nen of te zeilen tegen de 0 zofatsoenlij-
ke, OIdelijke en enigszins verstarde Ne-
derlandse samenleving waarin veel
moest en weinig mocht. Dezegeluiden
werden steeds sterker tot ze aan het
eind van de zestiger jaren culmineer-
den in één groot protest van vooral de
jongere generatie tegen de gevestigde
orde; "anti-autoritair", "autoriteit" en
"alternatieven" daarvoor waren rond
1968sleutelwoorden. Debeweging van
emancipatie en democratisering was
onstuitbaar geworden.
Wat, zovroeg het HSNzich af, zijnnu
eigenlijk de gevolgen van de '68-revolu-
tie geweest. wat is er terecht gekomen
van de veranderingen die men na-
streefde? Enzijndot allemaal verande-
ringen ten goede geweest? Een viertal

sprekers was dOOrhet HSNuitgenodigd
over deze vragen eens zijn Hchtte loten
schijnen.
Peter Lankhorst. PPR2e kamerlid meen-
de dot de balans van de laatste twintig
jaar wel positief te noemen is, maar dat
de polilîek zich niet bepaald voor ver-
onderingen heeft beijvert. In het gun-
stigstegeval kan men zeggen dot zede
veranderingen op cultUreel en maat-
schappelijk gebied niet heeft tegenge-
werkt. Over die veranderingen was
vooral gezinssociologe !teke Weeda po-
sitief. Vroeger werd je als vrouw onge-
veer het huwelijk ingekéken, maar na
twintig jaar zijnwe. via meer ofminder
modieuze verschijnselen als partner-
ruil, groeps-sex en niet-met-je-onder-
drukker-naar-bed-gaan, toch op een
punt aangekomen dat het huwelijk bij
longe na niet meer de enige gesanctio-
neerde samenlevingsvorm voorvol-
wassen mensen is. Wehebbenonein.
dig veel meer mogelijkheden gekregen
ons persoonlijk leven in te richten.
Minder positief was Jon KaSSles.des-

Peter Lankhorst:
'Mijnstelling is, dat de politiek de posi.
tieve veranderingen niet echt lang onder.
steund heelt, maar zeook niet heeflIe-
gengewerkt. Er is een klooi tussen poli.
tiek en een groot deel van de samenle-
ving. Maar in ons land zijn politici nogal
kinderen van hun tijd en nogal gevoelig
voor publiciteit. Hetzijn geen progres.
sievelingen. maar als je ze met de rest
van het land vergelijkt, zijn het ookgeen
conservatieven. denk ik.Maar in elk ge.
val is de verbeelding nielaan de macht
gekomen in het parlement en in het kabi.
net. Despelregels zijnniet veranderd. En
veranderingen van welke oord ook. zijn
niet denkbaar zonder verbeeldings.
kracht:

tijds o.a. directeur van de Amsterdamse
theaterschool: Veel acties waren des-
tijds weliswaar onvermijdelijk, inheI
persoonlijk vlak zijner loch veel men.
sen hevig door gekwetst Leen revolutie
brengt niet bepaald de aardigste eigen-
schappen van mensen noor boven"), en
per saldo hebben ze voorde kunsten
niet zoveel opgeleverd. Voorhet toneel
valt dat nog wel mee, daar is het aan-
bod zeer veel groter geworden al lijkt
het er soms op dat veel gezelschappen
alleen voor elkaar spelen. Maar in de
beeldende kunst zijn we aangeland op
een punt waar we in '68zeker niet had-
den willen komen: kunst is VOoraleen
PR.activiteitgeworden waar grote be-
drijven goede sier mee maken.
Bart van Steenbergen, uitgenodigd om

Bart van Steenbergen:
'Sinds 1968ûjn de universiteiten twee
stappen voorui t en één stap achtarui t ge-
gaan. Deeerste stap voorwaarts ligt in de
mentaliteit, de sleer, Demanier van met
elkaar omgaan is veranderd. Vroeger
dienden alle studenten op te staan als de
hoogleraar decollegezaal betrad. Dle
tijd is voorgoed voorbij, deofslond is ver-
kleind. De tweeclevooruilgong is de de-
mocratisering. de beSluurshervorming .
Voorde stap achteruit wil ikde metafoor
'zure regen' gebruiken. Het is onduidelijk
waar het precies vandaan komt en wieer
verantwoordelijk voor is. Maar in elk ge.
val werkt het systeemvernietigend en
worden de onder !inge verhoudingen ern-
st ig aangelast door iets dat van bovenaf
opde universiteiten neerkomt'.

~
Aandacht voo.rdemening van Gemrd van den 8e.rg,oud.actievoerder. In bel midden JOl"um-

voorzitter prof. Erik.Jan Tuiningaen Iinksdeschrijver Simon Vinkenoog.
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De vier sprekers beantwoorden vragen l.Iitdezaal. V.l.n.r. Peter Lankhorst Bart van Steenbergen. lteke Weedaen Jan Kassies.

te spreken over onderwijs en weten-
schap, zag als voornaamste verande-
ring sinds de jaren zestig het verschijn-
sel van de ..Contra-expertise": het is
niet meer zo dat als een wetenschaps-
beoelenaar gesproken heelt, dat dan dé
wetenschap gesproken heeft. Er is-
men ziel dat vooral bij zaken die het
milieu raken - altijd wel een even ge-
schoolde wetenschapper die minstens
zo gefundeerd een andere mening ter-
zake geeft.
In het lorum dat 's middags plaats vond
(voor aanzienlijk minder aanwezigen
dan 's ochtends: de linalenaderde)
hadden vooral mensen zitting die rond
'S8een belangrijkerol speelden. Onder
hen prot. Belinfante, destijds rector-
magnificus van de Universiteit van Am-
sterdam. Hij meende nog altijd dat de
eisen van de studenten voor een groot
deel onzinnig waren en dat het belang
van ,,19S8"nog al eens overschat is. Hij
zag de gebeurtenissen vooral als een

Iteke Weeda:
lIet positieve maar ookgelijk het moeilij-
ke van die tijd was. dal de mensen op alle
fronten meer keuzes kregen. De keuzeom
jeeigenlevenin te richten. Verliefdheid
bijvoorbeeld. was voordie tijd een bijzon-
der gevaarlijk verschijnsel. want je kon
daardoor zestig jaar aan elkaar vast blij-
ven zitten. Een weg terug was erg moei-
lijk. Als je verliefd werd, werd je de verlo-
ving ingekeken. Vervolgens werd je het
huwelijk ingekeken en daarna werd naar
je buik gekeken. Opol die vlakken zijn
veranderingen gekomen. zijn keuzes mo-
gelijk geworden. Dat is moeilijk, want
daar is eengoede,llexibele instelling
voor nodig."

symptoom van een al langer bestaan-
de, maar wel steeds sterker wordende
onderstroom, n.l. de roepom het recht
zijn eigen existentie te bepalen. Daar-
mee sloot Prol. Belinlanteweer nauw

aan bij Iteke Weeda.
Als we de bevindingen van de sprekers
onder één noemer willen brengen, dan
moet de conclusie, denk ik, luiden: We
hebben de laatste 20 jaren meer keuzes
gekregen. Er is niet meer één norma.
tieve autoriteit die zegt wat waar is,
niet meer één beperkt officieel kunstcir-
cuit, niet meer één gesanctioneerde
vorm van samenleving (en vooral dat
laatste heelt het dagelijks leven ingrij-
penbeïnvloed). Veel meer dan vroeger
mag en moet het individu zijn eigen
keuze maken. Dat deze vrijheid ge-
paard gaat aan een grotere individuele
verantwoordelijkheid spreekt voor zich.
Een andere conclusie van deze stu-
diedagvan het HSN kan, denk ik.lui.
den dot de afgelopen twintig jaar voor
het humanisme, dat beginselen als in-
dividuele vrijheid. zelfbeschikkings-
recht en eigen verantwoordelijkheid
hoog in het vaandel heelt, een bijzonder
belangrijke periode is geweest.

Professoren bij de les. V.l.n.r. prof. Thoenes. voorzitter van het HSN. prof. Polokr,moud-
voorzWer van Humanitas prof. Be/infonte.

Jan Kassies:
.Een tornooI in deStodsschouwburg was
in slaal hetloneel in één klaponderuit le
halen. Dan kun je nagaan dat er van het
hele beslelal weinig deugde. Wal be-
woog de lomatenwerpers? Het toneel
was niet relevant, het had niets te maken
zeggen over de mens in deze tijd. 95%
gaal nooit naar hel toneel en daar heb-
ben ze groot gelijk in. want wal erac:hter
die deuren gebeurl gaal ons niet aan
dac:hten ze. en terecht.'

Constant Lem
Uit: Van mens tol mens
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BRIEVEN
Reakties ûjn welkom voorzo-
ver deze betrekking hebben
op ortikelen in de Humanist.
Hou het kort. het verhoogt de
kans op plaatsing. Lange
brieven worden eventueel
door de redaktie ingekort.
Anonieme brieven worden
niet in behandeling ge.
nomen.

Deevenwichtige
benadering
De stichting Algemeen Hu-
manistisch Trefpunt (AHT)
ontstond len tijde van hel al-
gemeen verzet legen de
steeds toenemende hoeveel-
heid kernwapens in de sa-
menleving. Met het uit-
gangspunt "kernwapens de
wereld uil" waren alle men-
sen hel eens. Niet echter over
de wijze waarop dat het bes-
te bereikt zou kunnen wor-
den: door eenzijdige afschaf-
fing en de daarmee samen-
goande hoop dat de andere
partij uit eigen initiatief dot
voorbeeld don wel zou vol-
gen. of wel door in voortdu-
rend overleg tot overeen-
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komsten over evenredige
verminderingen te komen -
in de tussentijd konden vol-
gens die opvatting kernwa-
pens nog niet gemist wor-
den. Humanisten die de laat-
ste methode aanhingen. ver-
lieten het Humanistisch Ver-
bond en sloten zich aaneen
(in het AHT) toen het hoofd-
bestuur van het HV meende
zich namens alle humanis-
ten tot de eerste oplossing te
moeten bekennen.
Dit verschil in politieke be-
nadering is in onze demokra-
tische samenleving een be-
langrijk middel om het on-
derwerp bespreekbaar te
maken. De belangstelling
voor de politiek wordt erdoor
bevorderd en dat is een goe-
de zaak. In organisaties van
levensbeschouwelijk gelijk-
gestemde mensen voert het
echter een controversieel
element in. dat aan die orga-
nisaties wezensvreemd is en
dat tot nodeloze afsplitsin-
gen leidt. Zowel bij de huma-
nisten als bij kerkelijke ver-
banden werd dat zichtbaar.
Thans doet zich een dergelij-
ke ontwikkeling voor imake

de Zuidafrikaanse Apart-
heid. Over de absolute ver-
werpelijkheid van de Apart-
heid bestaat geen verschil
van mening; de meningen
verschillen slechts over de
vraag hoe de afschalling
daarvan het beste kan wor-
den bevorderd: door Zuid-
Afrika (en daardoor tevens
de rest van de wereld) in een
isolement te brengen. dan
wel door in voortdurende
kontakten overal waar dal
mogelijk is invloed uitte oe-
fenen om de mensenrechten
tot erkenning en tol verbeter-
de toepassing te brengen.
Ook hier weer een verschil in
strategische benadering.
waarover iedereen in zijn ei-
gen politieke organisatie
zich kan lalen horen.
Wanneer we dan ook in de
"'Humanist" van juni-juli 1988
(pag. 4) lezen dat het HVzich
aansluit bij de opvatting dat
Aparlheid moet worden ver-
oordeeld als misdaad legen
de mensheid kunnen wij als
humanislen daarin mee-
gaan. Als men echter op
grond van dieopvatlingpleil
voor onder meer zelfslandige

stappen van de Nederlandse
regering om de investerin-
gen van Nederlandse bedrij-
ven uit Zuid-Afrika lerug te
trekken. dan lijkt dal een po-
litieke aktie. waarover zelfs
in Zuid-Afrika zelf onder de
betrokken bevolking ver-
schil van mening bestaat.
Vanuit het standpunt van hel
AHT is de wijze waarop men
Apartheid wil bestrijden.
een diskussiepunt voor poli-
tieke partijen. onafhankelijk
van de levensovertuiging
van de sprekers. In een le-
vensbeschouwelijke organi-
satie horen strategisch-poli-
tieke diskussies niet thuis.
Dat er wat betreft de huma-
nistische beginselen geen
verschil bestaat lussen HV
en AHT moge blijken uil de
beginselen. motieven en
doelstelling van het AHT zo-
als die zijn vermeld in elke
aflevering van het kwartaal-
blad "Trefpunten" (te verkrij-
gen via hel secretariaat.
Postbus 1045. 2340 BAOegst-
geest).

A. Q. de Flines (Bussum)

\
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HET HV GEBEUREN
Jim van Dpijnen
Op I augustus overleed plot-
seling op S6-jorige leeftijd
oos Verbondsroadlid firn van
Opijnen. tien maanden na
zijn vrouw Tioie.
Hij had een bewogen UV-le-
ven achter zich. Dat begon in
de eerste hellt van de jaren
vijftig in de Humanistische
Jongeren Gemeenschap
(HJGl. een aktieve. kritische
groep mensen van 18 tot 30
jaar. Voor velen was deze tijd
heel inspirerend en bepa-
lend voor het verdere leven.
Tim besefte dat een samen.
hangende levensovertui.
ging gevoed moesl worden
en steeds opnieuw getest en
dat daarvoor een vorm van
organisatie onvermijdelijk
was. Daarom was hij bereid
penningmeester te worden
in het hoofdbestuur van de
HIG en als ..jongere" in het
hoofdbestuur van hel UV
mee te draaien.
De gemeenschappen waar
hij lid van was. zoals Henge-
lo en Emmen. bleven daar-
naast zijn aktieve belang-
stelling houden. Dat veran-
derde niet. ook niet toen hij
later lid werd van de Ver-
bondsraad (hij wal> toen 26
jaar). eerst voor het gewest
Drenthe. daarna voor de ge-
meenschap Assen. Steeds
koppelde hij terug naar de
basis waarop. volgens hem
het HV berust: de plaatselij-
ke gemeenschap. Dat deed
hij op een aktieve. stimule-
rende manier.
Al deze funkties beschouwde
hij als "klussen" die gedaan
moesten worden. Van •.be-
langrijk zijn. mannetjes-ma-
kerij moest hij niks hebben.
hebben. Het ging hem er om
de voorwaarden te scheppen
die nodig zijn om humanisti-
sche grondwoorden tot gel-
ding te brengen in de maat-
schappij.
Van het Humanistisch Ver-
bond verwachtte hij daar-
voor eenzelfde. onvoorwaar-
delijke inzet als van zichzelf.
Hijwas zeer betrokken bij ge.
beurtenissen waar de over-
heid. via politie. geweld ge-
bruikt. Daarover vond bij-
voorbeeld een briefwisse-
ling plaats. waar de stukken
van af vlogen. tussen hem en

Jaap van Praag naar aanlei-
ding van de gewelddadige
politie-inzet bij de provoreI-
len in Amsterdam van 1966.
Hij was ook hevig geëmotio-
neerd om het gewelddadig
optreden van de ME bij de
laatste Dodewaard demon-
stratie. Het bleef onverteer-
baar voor hem dot het HV
hiertegen geen stelling nom.
Zijn grote lijn was: ..Mensen
hebben gelijke rechten op
ontplooiing. Maar mensen
hebben verschillende moge.
lijkheden. eigenschappen
om daartoe te komen. Daar-
bij geldt niet het recht van de
sterkste. Wat geldt is dat
ieder mens de verantwoor.
delijkheid heeft om een
grens te trekken voor zijn ol
haar recht op de eigen ont-
plooiing. Die grens moet ge-
trokken worden ten behoeve
van het gelijke recht dat de
ander daar ook op heelt. Dat
is de grote verantwoorde-
lijkheid waar echte vrijheid
toe verplicht. Een verant-
woordelijkheid die volledig
bij onszelf persoonlijk ligt en
die we naar niets en
niemand buiten ons kunnen
afschuiven." Deze theorie
heeft fim van Opijnen ge-
schreven met de praktijk van
zijn leven. Het Humanistisch
Verbond verliest in hem een
menl> waarvan we nog erg
veel verwachtten. Hij was
aan dingen bezig. Dingen
die hij de moeite waard
vond. Het is aan ons om die
weer op te pakken.

Mettha de Nachtegaal

Gemeenschap Zeist
bestaat4D jaar
Op donderdag 3 november
aanvang 20.00 uur houdt de
gemeenl>chap Zeist en Om-
streken een openbare bijeen-
komst in het kultureel cen-
trum ..Boschlust" • hoek Bos-
laanJProl. Lorenzlaan. te
Zeist.
Tijdens deze bijeenkomst zal
de landelijke voorzitter. de
heer J. Glastra van Loon een
lezing houden. Na de pauze
zal het werk van het huma-
nistisch vormingsonderwijs
(HVO) speciaal worden beo
licht. Het programma wordt
muzikaal omlijst.

Voor de leden van de ge-
meenschap is er op 19 no-
vember een feestelijke
avond georganiseerd in het
Coomherthuis te Zeist. Na-
dere informatie hierover
volgt in het mededelingen-
blad van de gemeenschap.
de Kommuun. Inlichtingen:
Sekretaris Miep Geensen.
tel. 03404--£0581.

Wandelen
in Baarn
Kasteel Groeneveld. zon-
dagmiddag 23 oktober: een
concert van altviool en piano
door GiselIa Bergman en Pa-
tricia Verhagen. Daarvoor
nog eerst een wandeling in
de tuinen. Wilt u erbij zijn.
dan moet u ongeveer 14.15
uur aanwezig zijn. Toe-
gangskaaten (J 7.50); verde-
re informatie voor 8 oktober:
tel. 02159-41916.

Schuldgevoel
in DenBo~rh

Op woensdag 12 oktober zal
om 20.00 uur een thema-
avond over schuldgevoel
worden gehouden. Plaats is
de rekreatiezaal van het
wooncentrum voor ouderen
"De Clocken weerde". gele-
gen aan de Klokkenlaan in
Den Bosch-Noord.

Belang van arbeid
in Bilthoven
Hoe belangrijk is arbeid voor
mensen. vraagt Erik van der
Hoeven zich af op donderdag
13 oktober. Na zijn inleiding
is er gelegenheid tot diskus-
sie. Aanvang 20.00 uur in de
Openbare Bibliotheek.
KwinkeHer 20 in Bilthoven.

Vertelkunst
in Noord-Holland
De oude kunst van het vertel-
len staat centraal op het zo
langzamerhand traditionele
weekend dat het gewest
Noord-Holland ieder jaar or-
ganiseert.
Voor de zaterdagavond is
Frederik de Verteller uitge-
nodigd. die verhalen en ou-
de en nieuwe sprookjes zal
vertellen.
Sprookjes. verhalen van
mensen over mensen. Verha-
len waarin mensen mensen
de spiegel voorhouden. Ver-
halen waarin mensen de go-
den er buiten laten. om te
duiden dat mensen zèll ver-
antwoordelijk zijn hun leven
inhoud en vorm te geven.
Verhalen die een droom ver-
heelden die in ons allen
leeft. Sprookjes een oude
duiding van een humanisti-
sche levensvisie? Misschien
krijgt u antwoord als u er
bent. dat weekend van 29 en
30 oktober in de jeugdher-
berg "Klein Rinnegom" in
Egmond-Binnen (Herenweg
118). Opgave en verdere in-
formatie bij: Frans Huijzen.
tel. 02907-3465.

Gratologie
in Apeldoorn
J. P. Zeilstro: houdt op II okto-
ber een lezing over de weten.
schap van het handschrift:
de grafologie. Plaats is
HSHB-huis Mandala in Apel-
doorn. Mazeratenstr. 7. Aan-
vang:

Kursus over macht
in Deventer
Vijf bijeenkomsten van deze
kursus over hoe je leert om-
gaan met macht en machte-
loosheid. Eerste inleidende
bijeenkomst is op 25oktober.
daarna op L 8. IS en 22 no-
vember. Aanvang steeds
20.00 uur. Kosten: f 60.-
voor niet.leden. f 30.- voor
leden. Plaats: De Zeven
Leeuwen. Singel 31/33 in De-
venter. Verdere informatie:
35543/40986.
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. HET HV GEBEUREN
Ontmoetingsweekend
HV-Homowerkgroep
Van vrijdagavond 21 oktober
tol en met zondagmiddag 23
oktober vindt in Vormings-
centrum de Kapellerput in
Heeze (bij Eindhoven) het
17de ontmoetingsweekend
plaats. Als vanouds georga-
niseerd door de Homowerk-
groep van het KV. En be-
stemd voor bomo-. bi- en he-
tero vrouwen en mannen. In
verschillende thema-groe-
pen worden onderwerpen
besproken. Voorts wordt een
aantal ..doe-groepen" aan.
geboden. een greep uit het
aanbod; Relatienetwerken.
Lesbische leefstijlen. Kon-
takt maken. Aids en seropo-
sitiviteit, workshop proza en
poëzie. stem- en lijf werk en
dromen.
Buiten deze groepen is er vol.
doende gelegenheid voor
ontspanning. zoals sporten
en dansen. De kosten van dit
weekend liggen tussen de
f 95,- en f 145,-. Een uitge-
breide brochure mei aanmel-
dingsformulier kunt u aan-
vragen bij de HV.homowerk-
groep. Postbus 114. 3500 AC
Utrecht. tel. 030-318145.

Scholingsdag
vormingSwerk

menten van deze zelfhulp-
methode bruikbaar zijn in
het humanistisch vormings.
werk (met name in ontmoe.
Iingsgroepen).
De dag vindt plaats in het
Landelijk Humanistisch
Centrum. Oudkerkhof 11 te
Utrecht en duurt van 10.30 tot
17.00 uur. De kosten bedra-
gen f 10.- (inklusief docu-
mentatie en lunch). Voor in-
lichtingen en aanmeldin-
gen: HV. Postbus 114. 3500
AC Utreeht. t.a.v. Ariane de
Brouw (tel. 030-318145).

Kaderdag
Werkvormen
Op zaterdag 15oktober orga.
niseren de Jonge Humanis.
ten binnen hun jaarthema
•.Kleur bekennen" een ka.
derdag over werkvormen die
gebruikt kunnen worden op
themadagen en weekends.
Denk aan: lezingen. lorums.
video. toneel. rollenspel en
dergelijke. Wil je deze ook
gebruiken. ben je jonger dan
30 jaar. en heb je belangstel-
ling (ook niet-leden). neem
dan kontakt op met Margot
Klute ijongerenfunktionaris.
alleen vrijdags) of Ariane de
Brouw. 030-318145.

Levensstijl
in Winterswijk
HV-voorziller Jan Glastra
van Loon houdt donderdag 6
oktober een lezing over het
inmiddels bekende thema
.•Humanisme en levensstijl"
in het zalencentrum "Wame--
link" in Winterswijk. Hel beo
gint om 20.00 uur.

Levensstijl
in Dordrecht
Donderdag 13 oktober treedt
de HV-voorzitter met zijn the--
ma Humanisme en levens.
stijl in het krijt met de her-
vormd predikant P. S. A. Le--
leber die het zal hebben over
..Christendom en leefstijl".
De avond begint om 20.00 uur
en vindt plaats in het zalen-
centrum Nassauplein: in
Dordrecht dus.

Rationele zelfhulp
in Utrecht
Rationele zelfhulp. dat is ge.
woon werken aan je geesle.
lijke gezondheid. Wilt u er
nog meer van weten. dan
moet u zondagmiddag 9 ok-

(advertentie)

tober om 14.00 uur in het Er.
asmushuis in Utreeht (Oud-
kerkhof 11) aanwezig zijn.
Roei Trappel zal dan een in-
leiding houden.

OeDerde Wereld
in Doetinchem
Medewerkers van HlVOS
vertellen over hun ervarin.
gen ten aanzien van het volk.
sonderwijs in de Derde We--
reId. Zij doen dat aan de
hand van een film. waarbij
er speciale aandacht is voor
het land Chili. Komt dat zien
en horen opdonderdag 27ok-
tober in hotel De Graafschap
in Doetinchem. Aanvang is
20.00 uur.

Kwartslag
in Baarn
Rob van der Linden. hoofd
van de radio- & televi-
siedienst van het HV zal op
28 oktober om 20.00 uur mei u
van gedachten kunnen wis-
selen over de televisie-uit-
zendingen van het HV. De
avond begint met een video-
presentatie. Plaats is rerd.
.Huycklaan 12 in Baarn.

Op zaterdag 5 november or-
ganiseren de funktionaris-
sen Vormingswerk van de af-
deling Verenigingszaken
een scholingsdag t.b.v. de
organisatoren en uitvoeren.
de vrijwillig(sl)ers in hel vor.
mingswerk. Eén van de twee
onderwerpen waaruit de
deelnemers kunnen kiezen
is: "hel hanteren van kon.
flikten en spanningen in
groepen". De nadruk zal lig-
gen op praktische oefenin-
gen. Het tweede onderwerp
heeft betrekking op de
ideeën van de Amerikaanse
psychotherapeut Alben Ellis
gebaseerde "Rationele Zelf-
hulp". waarin het denken
("de rede") als uitgangspunt
wordt genomen voor het be-
reiken van een grotere gees-
telijke weerbaarheid. Naast
de informatie wordt ruime
aandacht besteed aan de
vroag of. en zo ja welke. ele-
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Het HUMANISTISCH VERBONDzoekt voor haar RADIO. en TELEVlSIEDIENST
een

REDAKTEURIPROGRAMMAMAKER RADIO (m/v)

Het HUMANISTISCH VERBOND is een organisatie op levensbeschouwelijke
grondslag. In verband mei de zendtijdverdubbeling per oktober 1988 zal de
radioredaktie worden uitgebreid met een redakteur/programmamaker.

Tot zijnthaar taken behoren:
• hetzeifstandig maken van radioprogramma's:
• het mede ontwikkelen en uitvoeren van redaktiebeleid:
• het begeleiden van freelancers.

Ruime radio-ervaring. met aandacht voor inhoud én vormgeving zijn vereist.
Alsmede een brede journalistieke belangstelling.
Van kandidaten wordt verwacht dat zij bereid zijn de beginselverklaring van
het Humanistisch Verbond te onderschrijven.
De mogelijkheid van een 80% invulling van deze baan is bespreekbaar.
De arbeidsvoorwaarden worden bepaald overeenkomstig de CAO voor
omroeppersoneel. Salariëring geschiedt naar leeftijd en ervaring vanaf
f 3.372.74 bruto klasse 10minimaal. tot maximaal f 5.571. 73 bruto klasse 1I).

Nadere informatie over deze funktie bij A. van der Linden. hoold RTV-dienst.
tel. 035.284689.
Schriftelijke sollicitaties kunt u binnen veertien dagen richten aan het
Humanistisch Verbond. t.a.v. mevr. A. S. G. van der Rijst.
personeelslunktionaris. Postbus 114. 35tO AC Utrecht.



HETHV GEBEUREN
Leven zonder
antwoord
in Utrecht
Oinadag 25 oktober om 20.00
uur is het woord aan oud.di-
rekteur van het HV,W. C.
ofiege die dan een inleiding
houdt over zijn boek ••Leven
tonder antwoord". Plaats is
het Erasmushuis. Oudkerk.
'bof 11 in Utrecht.

Praten over
humanisme
in Nijmegen
Voor nieuwe leden. maar ook
voor andere geïnteresseer-
den houdt de afdeling Nijme-
gen een drietal inleidingen
over humanisme. Op 27 okto-
ber. 3 november en 13 de-
cember zijn er sleeds om
20.00 uur bijeenkomsten in
..De Doekenborg". Aldenhof
31-96.

lIekeWeeda
in Zutphen
Dinsdagavond 1 november is
de lezing ..Gezin en leefvor-
men in verandering" van de
bekende gezinssociologe Ite-
ke Weeda te horen in de Han-
zahol in Zutphen. Aanvang is
20.00 uur. odres is: Coe-
hoomsingel 1.

GehOorzaamheid
in Leeuwarden
Om precies te zijn "De gren-
zen van gehoorzaamheid".
dat is het onderwerp dat hu-
manistisch raadsman bij de-
fensie Wim Hey zal aansnij-
den op maandag 1 novem-
ber. Wilt u daar bij zijn. dan
moel u om uiterlijk 19.30 uur
aanwezig zijn in Café Wou-
ters. Sophialaan tegenover
het station.

KURSUSSENVOOR
VROUWEN
"Besturen van organisaties
bestaan voor het grootste
deel nog steeds uit man-
nen". stond vorig jaar bij de
aankondiging van trainin-
gen voor vrouwelijke be-

stuurden. Gelukkig hebben
die trainingen nieuwe be-
stuursleden opgeleverd.
maar het blijlt een druppel
op de gloeiende plaat. Van-
daar dat ook dit najaar door
de Vrouwengroep die een
aparte subsidie hiervoor
heelt gekregen. opnieuw
kursussen voor vrouwen
worden gehouden.
Zo zal op 1. 8 en 9 november
een kursus worden gehou-
den voor vrouwen die nog
geen bestuurservaring heb-
ben. De kursus geelt inzicht
in wat besturen inhoudt. Ook
is er aandacht voor het verte-
genwoordigen van het HV.
Op 1. 8 en 9 december zal een
vervolgkunus worden gege-
ven aan vrouwen die al een
kursus hebben gevolgd of er-
varing binnen het HV heb-
ben met besturen. In deze
kursus wordt nader inge-
gaan op het eigen funktione-
ren en komen aspekten als
besluitvorming. onderhan-
delen. konfHkthantering en
emoncipatorisch besturen
aan de orde.
Ook is er nog een speciale
beleidskursus op 16. 11en 18
december. Deze kursus is be-
doeld voor vrouwen binnen
het HV.De kursus behandelt
o.a. de vraag hoe je beleid
maakt en hoe je het uitge-
voerd krijgt. Ook wordt er be-
sproken hoe je vrouwen (en
mannen) motiveert voor HV-
aktiviteiten. wat typische
vrouwenpatronen zijn en
waar de valkuilen zitten in
de samenwerking met
mannen.
De kosten voor deelname
aan één van de kursussen
zijn slechts f 25.-. Dit geld is
bestemd voor een potje
waaruit de reiskosten van
sommigen kunnen worden
betaald. Inschrijving vindt
plaats op volgorde van aan-
melding. dit kan telefonisch
of schriftelijk bij Ariane de
Brouw (030-318145 tst. 22).
Voor meer informatie: Mar-
greet de Leeuw. dinsdag en
donderdag (030-318145).
Adres: Humanistisch Ver-
bond. Postbus 114. 3500 AC
Utrecht.

OOK WEERREGIONALE
KURSUSSEN
In navolging van de sukses-
volle regionale kursussen
van vorig jaar. zullen ook dit
najaar 2 kursussen worden
gehouden. Er wordt nog
overlegd met de regio's Roer-
mond en Den Haag.
Deze regionale kursus sen
bestaan uit 8 dagdelen. men
start en eindigt met een hele
zaterdag en daartussen 4
wekelijk8e avonden. Inhoud
van de kursus wordt afge-
stemd op de deelneemsters.
die of aan een bestuur willen
deelnemen of een vertegen-
woordigende funktie over-
wegen.
Doel van.de kursus is om de
eigen weerbaarheid te ver-
hogen d.m. v. inzicht in eigen
funktioneren en vaardig-
heden.
Verdere informatie over deze
regionale kursussen zullen
bekend gemaakt worden via
de gemeenschapsbladen en!
of de volgende Humanist en
Humus.

Orientatiedag
begeleiding
gewetensbezwaarden
De Humanistische Werk.
groep Gewetensbezwaren
Militaire Dienst organiseert
op 12 november een oriëta-
tiedag. Deze zaterdog is voor
leden doe belangstelling
hebben voor het begeleiden
van jongens en mannen die
dienst willen weigeren. Per
jaar zijn er ongeveer honderd
jongens die een beroep doen
op mentoren van het HV.
Omdat het aantal vragen
toeneemt. zoekt de werk-
groep nieuwe mensen die
deze begeleiding wllen ge-
ven. De deelnemers aan de
dag zullen kennismaken met
de inhoud van het werk en
een uitwisseling hebben met
mentoren die ervaring heb-
ben in het begeleiden. Na af-
loop kan een ieder op basis
van de oriëntatie besluiten
het mentorschap wel of niet
op zich te nemen. Aan de dag
zijn geen deelnemerskosten
verbonden. voor een lunch
wordt ge:r.orgd. Reiskosten
kan men desgewenst ver-

goed krijgen.
De dag vindt plaats in het
Landelijk Humanistisch
Centrum. Oudkerkhof 11 te
Utrecht. Aanvang 10.30 uur.
sluiting :t 16.00uur. Verdere
informatie en aanmelding:
Postbus 114.3500AC Utrecht.
t.a.v. Ariane de Brauw (tel.
030-318145).

Jonge Humanisten
over dienstplicht
Op zaterdag 19november or-
ganiseren de Jonge Huma-
nisten voor jongeren tot 30
jaar een themadag over het
in militaire dienst gaan en
het weigeren van militaire
dienst. Centraal thema van
de:r.edag zijn de persoonlijke
motieven die mensen er toe
brengen of er juist van weer-
houden in dienst te gaan. De
dag is bedoeld voor alle jon-
ge mannen én vrouwen. die
zich voor dit vraagstuk inte-
resseren. De themadag vindt
plaats in het Landelijk Hu-
manistisch Centrum. Oud-
kerkhof II te Utrecht. Aan-
vang 11.00 uur. Aanmelden
bij Ariane de Braauw (030.
318145).

Stuur de aankondiging
steeds voor de 10de van de
maand naar de redaktie van
de Humanist. Toezending
garandeert niet automatisch
plaatsing. Wees volledig en
hou uw tekst zo kort moge-
lijk.
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BEJAARDENHUIS "GOOIERS ERF"
WILLEM BARENDSZWEG 9 1212 BK HILVERSUM

Gooiers Erf is een verzorgingstehuis op Humanistische grondslag met 223bewoners. Hel huldigt het beginsel een open hui!
zijn, dat wil zeggen een open samenleving te vormen, waardoor het aantrekkelijk is dil huis te leiden, omdat vrijwel 0
aspekten van een "normale" samenleving aan de orde komen.

Daar de huidige direkteur per Imei 1989met pensioen gaal, zoekt het bestuur kontakt met gegadigden voor de funktie van

DIREKTEUR MN

De te benoemen funktionaris wordt bijgestaan dOOI3 diensthoofden; inklusief part-timers zijn er 110medewerkers.

Funktie-omschrijving:
• dagelijkse algemene leiding en organisatie;
• exploitatie en beheer met het bestuur;
• voorbereiding en uitvoering van het bestuursbeleid, alsmede het adviseren van het bestuur;
• zorg voor het welzijn van de bewoners, zulks in overleg met de bewonerskommissie;
• zorg voor een goed werkklimaat in overleg met de diensthoofden en de ondernemingsraad;
• het onderhouden van de externe kontakten.

Funktie eisen:
de gegadigde dient:

• de humanistische levensbeschouwing te zijn toegedaan
• de grondslagen van Gooiers EIf te onderschrijven
• een opleiding te hebben in overeenstemming met de funktie
• ervaring te hebben in leiding geven en management zoals

.besluitvaardigheid

.beheersen en oplossen van konfliktsîluaties

.inzicht in personele zaken

.goed reageren op zaken die de dagelijkse voortgang binnen de organisaHe kunnen doen stagneren
• een demokratisch georiënteerd leiderschap te hanteren
• begrip te hebben voor sociale verhoudingen
• een verantwoord financieeL ekonomisch en technisch beheer te voeren
• affiniteit te hebben met het werken voor en met ouderen, gepaard aan visie inzake maatschappelijke ontwikkelingen in
zorg voor ouderen

• een goede sfeer onder de bewoners en medewerkers te scheppen
• goede kontaktuele en representatieve eigenschappen te bezitten
• goed te kunnen omgaan met kritiek van personeel en bewoners
• goede uîldrukkingsvaardigheid te hebben in woord en geschrift
• leeltijd vanaf ca. 35jaar

Geboden wordt:
• een zelfstandige funktie
• een salaris en overige arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de CAO voor bejaardentehuizen

Bijde sollicitatie procedure worden naast het bestuur betrokken: de staf, de bewonerskommissie en de ondernemingsraad. £
psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selektieprocedure.
Schriftelijke sollicitaties vergezeld van een curriculum vitae binnen 14dagen na verschijning van dit blad, te richten aan
voorzitter van het bestuur pla Gooiers Erf,Willem Barendszweg 9, 1212BKHîlversum.
Eventuele nadere inlichtingen kunnen telefonisch worden ingewonnen bij de huidige direkteur de heer P.M. Klaassen onder
035-851643
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