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(Ingewnden mededelingen)

~~~---~
U wilt er even uit?

Een prim3 combinatie,om wandelend
de natuur te genieten en bijna drie-
dimensioneel te ervaren,hoe wijn en

ook bier samenhangt met het
landschap, de mensen en hun cultuur.

Overdag
wandeltochten door landschappen met
grillige rotsfoImaties,klaterende
beekjes en uitgestrekte bossen

over ar",isselende ",ondolpaden langs
kasteelruines en door warme ",ijn-

gaarden en weilanden. Onderweg wordt
eI gepauzeerd en aangeschoven aan
uitnodigende tafels in een Hütte,
Waldgaststätte of Brauerei-Gasthof.

's Avonds proeverijen.
16-25.7.+ 11_16.6.+ 30.9.-7.10.92

'.0G< o~".
Wijn- en Bier Wandel tochten'OA"

Informatie & Aanmelding:
020 _ 6654645 & 070 • 3620707

,

Dit is het julinummer van
de 'Humanist'.

In augustus verschijnt
er geen nummer.

Het volgende nummer
komt uit op 1 september.

De redactie wenst alle
lezers een goede vakantie!

(Ingaonden mededelingen}

Vandaag worden er

400.000
kinderen geboren.

Morgen ook.

StichtÎng ,
Wereld&BevoIking*'
Laren
Tel.02153.82551



In dit nummer
Interview met Anna Tilroe 10 t/m 14

Ze denkt nier dat kunst de wereld kan verande-
ren. 'VcI dat kunst sommigc mensen openener
en vrijer maakt. En dat goede kunst de zelfgc-
nocJoIzaamheid onderuit kan halen. Eén ding
wecl zc leker: zonder kunst zou de wereld
ondraaglijk worden. Een gesprek over kijken en
nieuwsgierigheid, met de verwarrin!/; als uil-
ganl';spunt.

Standpunt over comapatiënten 6/7

Moel de medische behande-
ling van een comapatiënt ein-
deloos worden voortgCZl:t?
Of mag die behandeling op
ccn gegeven moment worden
gcslOpt? En zo ja, op welk
momenT dan? En wie beslist
daarover? Het standpunt van
hel HV-bcstuur.

Paars voor broederschap 18/19

l\.1cr her opstellen van ccn 'Paars Rcgecaccoord'
doorbreken jongcrcnorganis:Hies van PvdA,
VVD en D66 de mythe dat socialisme en libera-
lisme on\'Crloenbaar wuden zijn. Op \'eel gebie-
den komen ze met gezamenlijke ideeën die ver-
rassend \'Cr gaan. Voor Guus den Besten heef! de
jeu~d weer de lOekomsf.

De zeven Socrates-hoogleraren 24 t/m 26

Ze ~even allen colleges over zaken die te maken
hebben met humanisme, ethiek en le\'enbe-
schouwing. In deze 'Humanist' presenteren zij
zich met hun programma voor het kumende sei-
wen. En van ieder alvast een prikkelende uit-
spraak.

En vl:rJer natuurlijk:

Hrievcn van lezers op 4/5
HV-nieuws op 8/9 en JOl) I
Uoekbespreking op 16/17
Radiu & televisie op 2N/29
Ander nieuws op pagina's 20 t/m 2.1
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Wie tolereert wie?

Brieven zijn welkom,
Houdt u het wel kort De
redactie behoudt zich
het recht voor om

brieven in te korten of
niet te plaatsen,

Vrouwen besnijdenis
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Feitelijk doe ik hd niet van
harte, omdat l."eoieder
natuurlijk vrij moet zijn een
eigen mening te koesteren,
maar ik vind dat ik nu toch
e\'en een kanttekening mOd
plaatsen bij de brief van
Truus van \X'oerden in het
afgelopen meinummer.
Waarschijnlijk gehed
onbewust en onbedoeld heeft
le toch uitLatingen gedaan
die, in ieder geval voor mij,
toch tegen het humani~tisch
gedachtengoed indruisen. Ik
meen daar van mijn kam
toch voor op te ItlUgl."n
komen. Al kan ik er alle
hq;rip voor ophrengen d.u le
met een zeker gevoel aan
bepaalde nl."gatieve
ervaringl."1t in haar leven
terugdenkt. Het is altijd een
kwalijke laak als mensen
zich intolerant opstellen
tegenover anderen, niet in de
Laatste plaats in
levensbeschouwelijk opzicht.
Tot wver kan ik het
volmondig met haar eens
ziln. Waar ik me echter fel
tegen verZl."t, is de gedachte
dat het Hum,lOistisch
Verbond een buitenkerkelijk
front wu zijn tegen religieuze
invloeden. Ik meen te mogen
opmerken dat het mevrouw
van \X'oerden 31s humaniste
niet zou misst,un om ieder
ander hl."trecht te gunnen een
strikt eigen
levl."nsbeschouwing te
koesteren. Ik zou zelfs nog
verder willen gaan: voor een
humanist mag het al d3n nil."t
geloven in een godsbeeld.
dan wel ~persoon, a priori
niet ter discussie staan. Om
met een gelovigl." hierover een
welles-nietes gl."sprek aan te
gaan. staat gelijk met iemand
tot het im.Îcht te brengen dat
rood feitelijk zwart is. Een
gelovige dil."stellig beweert
dagelijks met 'GOD' in
contact te st3an. geloof ik op
zijnlhaar woord. Het is per
slot een innl."rlijke be1cvenis,
en wie ben ik om de

geloofswereld van een ander
omver te halen?
l'\u weet ik best dat de
\.olgzaamhcid dat menig
geloof oproept ook lagere
doelen kan dienen. en dat is
iets dat absoluut verwerpelijk
is, :\1aar dit is natuurlijk niet
iets waar we de gelovigen als
persoon aansprakelijk \loor
kunnen stellen. :\'et 7.omin als
dat we de koningin mogen
verwijten dat ze de troonrede
(die ze trouwens niet zelf
schrijft) eindigt met een bede,
of dat op ons muntgeld 'God
7.ijmet ons' staat.
Laten wc ons wel hedenken:
door de eeowen heen heeft de
mensheid uiting gegeven aan
de behoefte om in een hogere
macht te geloven. In
vergelijking hiermee is het
humanisme als een jong kind
naast een hoogbejaarde. We
kunnen ons afvragen: wie
tolereert nu wie.

\Vouter Heitzcr (Voorburg)

"aar aanleiding van de
HOS-uitzending van de film
~AC[ of love" over
vrouwen besnijdenis de
volgende vraag: waar blijft
commentaar van de
booggeleerde darnes!heren
die zo r).limschoots aanwezig
zijn in het Verbond en de
Universiteit \'an
Humanistiek? Nu dit
afgrijselijke
cultuurverschijnsel ook tot
ons land schijnt door tc
dringen, had ik vanuit het
gezaghehbendl'
~humanistische" bolwerk
toch op zijn minst enige
a'llldacht voor dit fenoml."en
verwacht. Dit is bij uitstek
een issue waar een duidelijk
oordeel ovrr geventileerd had
kunnen worden. Is cr al
geprotestel."rd hij Simons
tegen het eventueel toestaan
van ~een lichte vorm" van
besnijdenis van Somalische
vrouwen in Nederland!
Wordt het HV een permissief
(= uit gemakzucht tolerant)
Verbond of gaat het Verbond
aan anomie (= gevoel van
onzekerheid over oude en
nil."uwe waarden en normen)
lijden?
Zolang culturele
uitingsvormen lodiek zijn
ala, maar dit is echt niet leuk
meer!

Sahina van der Hem
(Amenfoort)



Humanisme schadelijk voor opvoeding?
Zijn vrouwen
gewelddadig?

In de Humanist van maan
stond een anikd uve! het
onderzoek van mevrouw
DicU\'Iicrtje Bakker naar
srij!en van opvoeding:. Op
del.C bijdrage kwam tot nog
loe tot mijn verbazing in een
volgend nummer geen
reaçtie. Daarom het
onderstaande alsnog.
Het artikel begint met de
vraag of humanisme wrt een
kind-vriendelijke overtuiging
is. Dar lijkt mij cèn onzinnige
vraag. Van elke
levensbeschouwing kun ie je
afvragen hoe nu de
'vertaling' naar kinderen
plaatsvindt.
Levensbeschouwing heeft
waarschijnlijk zo veel te
maken met reflecties van
volwassenen op het leven dat
ze in haar authenrieh vorm
meestal niN din'ct kinderen
zal aanspreken. Overigens
willen we met Jeu uitspraak
niets bijdragen aan de vaak
al te brtu[te!ende benaderinj;
van kinderen, maar slechts
nuchter comtatercn dat het
bedenken en het beleven van
volwassenen niet direct bij
kinderen zo veel
actualiteitswaarde hebhen.
We wllen dan ook sommige
waarden van volwassenen
een \'orm dienen te ge\'en
waardoor ze voor kinderen
interessant kunnen worden.
Onze 'venaaltaak' is ook
nogal delicaat. Want
kinderen 7.ullen een en ander
moeten kunnen bewaren tot
ze volwassen zijn. Om
oOj;merk zal toch niet
moeten zijn dat we van
kinderen kleine 'humanist jes'
maken. Pas uitgerijpt en
volgroeid zullen mensen
kunnen reflecreren op hun
situatie en voor die reflectie
hun eigen woorden kiezen.
Een tweede vraag in
j;enoemd artikel is: moet je
een kind met redelijkheid en
argumenten om de oren
slaan? Ook deze vraag roept
protest op. Want Diewenje

I\akker identificeert blijkbaar
humanisme met redelijkheid
en redelijkheid dan weer met
argumenteren. Als ""'1' ons
zelf op deze manier
presenteren, komen we mer
een imago over humanisme
dat hoop ik achterhaald is.
Zeker, cr heefr in een
bepaalde periode een
stroming in het humanisme
bestaan die het gesuggereerde
beeld misscbien had
aanvaard. f\taar het type
redelijkheid dat het
humanisme door de eeuwen
heen heeft gehuldigd,
berustte op een oriëntatie op
de levenspraktijk waarin niet
alleen aan waarheid (en dus
argumentatie) maar ook aan
normativiteit en aan echtheid
een eminente waarde werd
toegekend. Bij nonnativiteit
denken we dan aan
grondvragen als: hoc kiezen
we goed en hoe kiezen wc
kwaad? En: wanneer is goed
goed~ En bij echtheid denken
we aan: wat ervaart de mens
in zijn specifieke situatie? En:
hoe uit hij dat? Kinderen zijn
vaak dichter bij de echtheid
dan hij de zogeheten
objectieve waarheid. Het
redelijk opvoeden van
kinderen, waar ik voor zou
willen pleiten, betekent dat
we:
a. kinderen überhaupt niet
kapot maken met ual die
argumenten". maar de
interacril' aangaan op
bedoeld niveau van
echtheid,

b. we dan niet behoeven te
kiezen tussen
~redelijkheid" en warmte,
wam dat is een valse
tegenstelling. We sluiten
alleen aan op het
redelij kheidsnivea u
waarop het kind
functioneert en dat eist
emotionele openheid.

Vooralsnog hlijft onbewezen
dat overtuigde humanisten
hun kinderen minder goed

kunnen begeleiden naar een
evenwichtige volwassenheid.
En waar teleurstelling en
tegcnslag kinderen in hun
omwikkeling treft, is
verband met humanistiscbc
opvattingen van hun ouders
nog niet aangetoond.
Concluderend: bedoeld
artikel is schadelijk voor de
beeldvorming omtrent
humanisme.

J.B. (Amsterdam)

Met veel plezier en inspiratic
las ik het imerview met Rosi
Braidoni in de Humanist van
februari. Als feministe blijkt
zij niet te geloven dat
\Touwen het bl,ter zouden
doen als zij de macht hadden
dan mannen. Wel erkent zij
verschillen tussen mannen en
vrouwen, en beschouwt ze
het \'erschil niet als probleem
maar als hegin van nieuwe
mogelijkheden en ideeën. Tot
mijn verhazing stelt ze echter:
uVrouwen vechten ner zo
goed in oorlogen,
vermoorden en verkrachten
en doen anderen pijn. Het
\'erschil is niet a priori
positief". Dat is wel een hele
scheve voorstelling van
zaken. 1'\og geen 5%
vrouwen maakt deel uit van
het leger. Het aantal vrouwen
dar moord op het geweten
heeft, ligt vele malen lager
dan bij mannen. Hoeveel
zaken zijn er bekend van
verkrachting gepleegd door
vrouwen?
Juist dit man-vrouw verschil
kan een enorme uitdaging
betekenen bij het vormgeven
van de macht die vrouwen nu
hebben - die ze nu hebben
verworven na de eerste en de
tweede feministische golf.
Virginia Woolf zei: "Juist het
verschil is hetgene dat
vrouwen te bieden hebben als
bijdrage aan de cultuur, aan
de wereld." Lalen we ons
vrouwelijke gebrek aan
geweld dus omhelzen en het
gebruiken in de manier
waarop we onze macht
aanwenden. Ik geloof zeker
dat er wat dat hetreft ook
verschillen russen mannelijke
en vrouwelijke humani,ten
zijn.

Margot Klute (Amsterdam)
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VROEG OF LAAT
Vroeg of laaI vragl."J1 de
meeste mellst."J1 zich af
war ze eigenlijk op dez!;"
wereld doen. Lange rijd
was voor bijna ieder-
een die vraag een
weet. Her antwoord
heette eenvoudig
God. Tegenwoor-
dig is dat voor
veel mensen
anders. Zij
nemen geen
genot."gen mrt
een antwoord waarin
wordt verwezen naar een
macht boven heil en t.oen Joel na
dir teveil. Zij zien de mens als uit-
gangspunt en Hlc!cn ûch daarom
humani,r.

Het humanisme gaat er vanuit dar
Je mens niet alle weet van ht:t
teven en Je wereld kan hebben.
Het is aan de mens zelf om te
bepalen hoe in het leven re staan.
I Irt leven wordt door humanisten
dan ook niet hij voorbaat zinvol
of zinloos geacht. Door ons doen
en laft'n, dOOf Je keuzes die wc
maken, geeft de mens cr zelf bete-
kenis aan.
Zo '1\ rwee miljoen Nederlanders
herkennen in het humanisme hun
eigen ideeën. :\1aar slcrhts weini-
gen worden lid van her Humanis-
tis~'h Verbond. Dat is jammet.
Want het Humanistisch Verbond
gaat uit van het recht op zclfbe-
,chikking van ieder mens. Het
komt op voor emancipatie en ver-
zer zich tegen onderdrukking,
dogm,l's en taboes. Het HV
behartigt de belangen van huma-
nisten en in veel gevallen ook die
van andere buitenkerkelijken in
de samenleving. En omdat je
samen nu eenmaal meer kunt dan
in je eemje, wil het Verbond zo
\'eel mogelijk mensen verenigen
die ûch in het humanisme herkl.'n-
nen.

Ook u kunt lid worden van het
Humanistisch Verbond.

Voor de hoogtc van dc cOlHributie
houden we als richtlijn een half
procent \'an het bruto-inkomen
aan. De minimum-contributie
houden we als richtlijn een half
procent van het bruto-inkomen
aan. De minimum-eontributie is

HU,\IAJ',;ISTjuli 1992 6

f 75,- bij een brutojaarinkomen
van f 18.000,' of hoger. Bij een
lager bruto-inkomen betaalt u f
45,-. Jongeren onder 27 jaar beta-
ll'n een minimum van f 35,-. Des-
gewellSt kunt u de contributie in
termijnen betalen.
Het blad de 'Humanist' is bij hcr
lidmaatschap inbegrl.'f'en. Zonder
verdere kosten kan een persoon
die op hetzelfde adres woont,
medelid worden. Deze ontvangt
dan geen exemplaar van de
Humanist.

U kunt ûch ook opgeven als
abonnee van de 'Humanist'. een
ja<lfabonnement kost slechts:
f 30,-. De 'Humanist' verschijnt
negen keer per jaar en laar vele
bekende en minder bekende (maar
niet minder boeiende) mensen aan
het woord. Zo werden onder
anderen Vadav HaveI, Ischa
:\Ierer, Fay Weldon, Anja :\Ieu-
Ienbelt, Olivier Sacks, Conny
Braam, Pierre Janssen, Frank
:\1artinus Arion en Rosi Braidotti
aan de rand gevoeld over hun nor-
men en waarden, visies en drijfve-
ren. Naast tal van sl.'ricuze,
heschouwelijke zaken wordr (met
name in de themanummers) ook
vol humor en ironie tegen mens en
wereld aangekeken door bekende
columnisten en cartoonisten.

Heeft u belangstelling? Stuur een
kaartje naar: Humanistisçh Ver-
bond, Postbu, 114, 3500 AC
Utrcrht. Of bel even; 030-
318145. U kunt ook eerst een gra-
tis informatiepakket aanvragen.

Bijonomkeerbaar coma:

STOP KUN~
ALS DA

Moer de medisdle behandeling van een
comapalii.'lIt eindeloos worden \'oortge-

?Cl? Of mag je die behandeling - wat
meeslalwil zeggen hef toedienen van
kunslmatig voedsel - op een gegc\"Cn

moment Slaken? Op welk lIloment dan:
En wie be,!isf daarowr? De arlS Dirk
Pranger doel in zijn proefschrift een

poging de diswssie o\'er dil onderwerp
opnieuw Jan te zwengelen. Zijn conclu-
sie luidt: 'Ah aan een aantal voorwaar-

den is voldaan, mag de kunslmatige voe-
ding \'an eell comapatiënt worden HOp-

gezet'. Her bestuur van het Humanislisch
Verbond deel! deLe conclusie, maar

denkt anden over de \'oorwaarden die
aan hel stopzetten van de behandcling

muet worden gesteld.



ATIGE VOEDING
EDISCH GEEN ZIN MEERHEEFT
Enkele jaren geleden hield de zaak-Inckc
Stinisst."n de gemoederen zeer hezig. Deze
vrouw lag al meeT dan tien jaar in coma.
Haar man hewoog hemel en aarde om de
hehandelaars in het verzorgingstehuis
zover te krijgen dar ze zouden stoppen
met het kunstmatig toedienen van voed.
se!. Uiteindelijk slaagde hij er in om aan
haar zinloos lijden een eind tI' maken:
Inekc Stinissen keee)'; geen voedsel meer
toegediend en overleed. Ma:lr deze zaak
leidde niet tot een principiële uitspraak
over war mag en wat moet.
In het proefschrift waarmt"c Dirk Pranger
promoveen tot doctor in de Godgeleerd-
heid (richting medische ethiek) prohcl."rt
hij alsnog tot zo'n principiële formule-
ring te komen met de stelling: "De kunst-
matige voeding van een comapatiënt mag
worden stopgezet, mits medisch met vol-
doende zekerheid is vastgesteld dat dt:
patiënt niet meer bij bewust7.ijn zal
komrn. En als de familie cr nadrukkelijk
en weloverwogen om Haagt.'

Met de eerste deel van de stelling is Serge
Ydo, lid van het hoofdbestuur van het
Humanistisch Verbond het eens. "De arts
moel op grond van diens professionaliteit
beoordelen of medisch handden (nog)
zinvol is. Als medisch handelen zinloos

is, eindigt de hevoegdheid van de arts tot
h,mdelen. De arts kan dan besluiten de
bt:handeling .in hd geval van een coma-
patiënt meestal het kunstmatig toedienen
van voedsel- te staken." ~leestal overlijdt
de patiënt daarna. Dat is reden voor
anderen om daaruit te concluderen dat
de arts die stopt met het toedienen van
voedsel de comapatiënt dus laat overlij-
den. 'Dat is leyensbeëindigend handelen
en dat m,lg nit:f, wordt dan gezegd. Het
HV-hoofdbestuur drnkt daar andt:rs
over. Het bestuur redeneert dat bij
levensbei'indigend handelen de dood van
de patiënt het doel is. Bij het staken van
een mrdisch zinloze handeling is de dood
van de patiënt echter t:en gevolg. In het
tweede geval is staken van de bt:hande-
ling volgens het HV toegestaan. Terwijl
levensbeëindigend handelen met als doel
dat de patiënt overlijdt alleen mag in het
geval van euthanasie. Vanzelfsprekend
moet dan aan de daarvoor gcldt:ndt: Z(lrg-
vuldigheidsregels worden voldaan.

Natuurlijk besluit et:n arts niet zomaar,
op een achtt:rnamiddag, om dr bt:hande-
ling te staken. Over de medische kant van
de zaak moet overleg plaatshebben met
het medisch team. Met de familie moet
worden gepraat. De arts en de familie

kunnen er een geestelijk verzorger bij
betrekken om de familit: bij te staan.

Maar het kan beslist niet zo zijn - en
daarin verschilt het Humanistisch Ver-
bond pertinent van mening met Dirk
Pr;mger - dat stakrn van de behandeling
slechts plaatsvindt als de familie daarom
vraagt. Omdat bet gaat om al dan niet
medisch zinvol handelen, is de beslissing
om een behandeling te staken een
mrdisch-professionclt:. Familideden die
het hier niet mee eens zijn, kunnen naar
de rechter stappen.

Om terug te komen op de zaak-Stinissen:
in de redenarie van Dirk Pranger ên in die
van het HV was het terecht dat het kunst-
matige voeden werd gestopt. Maar de
argumentatie verschilt. Dirk Pranger zal
het ermee eens zijn, omdat de echtgenoot
daM nadrukkelijk en weloverwogen om
vroeg (en medisch vastSTOnd dat lneke
Stinissen niet meer bij bewustzijn zou
komen}. Het HV is het er mee eens
omdat verder medisch handelen zinloos
was. Voorrzrrting zou mishandeling bete-
kenen en daarmee een inbreuk op de inte-
griteit van de persoon.

Ingrid Cramer
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HV moet werken aan imago,
lezers positief over Humanist
U, lid van het Humanistisch
Verbond. bent waarschijnlijk
blank, ouder dan 35 jaar en
!;ucd opgeleid. U heeft een
~(JcJc baan en een reLuid
grote intcllccruelc en culture-

le belangstelling. U bent verder vcrdraa~-
zaam, nic!-;\urorilair en een lyrische
wcreldvcrbctcnur. Uw politieke \'OOt-

keur g:UI uit naM Groen Links, P\'dA,
D66 of VVD.
En lI, abonnee van Je 'Humanist' of
anderszins gcïntcrcssccnlc lel_cr, bent
politiek links georiënteerd en waarschijn-
lijk werkzaam in de dicnslvcrlcning. U
iCl.'st graag, reist, SludccrI, houdt van
muziek en bent zeer geïnteresseerd in
mensen.

DC7.C gegevens over het Ipmcntiëlc)
ledenbestand van het HV en het abonoc-
mcntcnhcstand van de 'Humanist'
komen naar voren uit een ondcTl.oek van
Je Universiteit voor Humanistiek (UvH)
naar Je behoefte aan voorzieningen en
;lCtiviteilen van het HV en uit een onder-
wek dal de Erasmu>universiteit deed
naar de marktkansen van de 'Humanist".
In heide gevallen geUt het om kleinscha-
lig, kW:llitalid ondt."rwek. De U\'H inter-
viewde 32 mensen, de Erasmusuniversi-
teit vroeg 20 lel_ers de kleren van het lijf.
Algemene geldigheid (in de trant van hij-
voorbeeld: .70veel prol'ent van ,llle
'Humanist'-Ielers waardeert het HV-
nieuws) mag men cr niet aan ontlenen.
Hl,t gaat om tendensen. En die zijn zeer
eenduidig.
Alle 32 door de UvH geënquêteerden
(geen HV-Ieden) voelen zich aangespro-
ken door het humanistische gedachten-
goed . .\laar dat ht."tekenr niet dat ze ook
lid (willen) worden van het HV. De naam
Humanistisch Verbond zegt hen wcl wat:
die kennen ze van radio, tv of de 'Huma-
nist', .\1aar het is l.e niel duidelijk waar
het HV voor staat en wat het HV-aanhod
onderscheidt van niel-numani-eiscne
dienstverlening en voorl.Îeningen.
De kennis van de 32 over humanisme en
het Humanistisch Verhond is minimaal.
Door de vele humanistische homen zit."n
ze ook het humanislische hos niet met."r.
Zo is het verschil tussen IIV en Humani-
tas de meesten volstrekt onduidelijk, En
voor70ver ze al een beeld hehhen van hl't
HV, is dat O\'erwegend negatief. Ze noe-
men het HV onduidelijk, saai, inrdll'cru-
alistisch, humorloos. Degenen die .,.,.el
posiril'YC associaties hehben, noemt hl't
HV open t."nnuchter.
Door het onduidelijke heeld dat de geïn.
terviewden hebben van hl't Verbond, is
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de vraag naar de maatschappelijke
behoefte aan voorzieningen en açtivitei-
ten van het HV niet eenduidig te beant-
wourden. Men zou eerst meer informatie
moctt."n hebhen. En het HV wu zich in
ieder geval duidelijker moeten profileren
met standpunten en visies.

Toçh geeft het onderzoek van de UvH een
aardig beek\. Gena'lgd IU.-H de rol dit."
het HV zou kunnen of moeten vervullen,
antwoordden de geënqu~teerden d.-n het
zich maatsl'happdijk meer zou moeten
manifesteren, Het HV zou moeten inspe-
len op de omwikkelingen in de samenle-
ving en bijdragen aan vorming, hewu,t-
wording en mentaliteitsverandering. Hl't
tOU zich lI\ot."ten opwerpen als voorvech-
ter van l'en pluriforme samenleving. Als
zinnllle activiteiten nlOr het HV noemen
de gei'nten'iewden: humanistische ster-
vens- en uitvaarthegeleiding. hulp in cri-
sissituaties en bil eenzaamheid, humanis-
tisch vormingsonderwijs ook in het
voortgezet en hoger onderwijs t."n(samen
met Humanitas en de IlSHB) maatschap-
pelijke dienstverlening. Daarmee krijgt
het HV een duidelijk .-Intwoord op de
vraag dil' het ook aan de Universiteit
voor Humanistiek voor underzoek was
voorgelegd: zitten we goed met de in de
nota Koers~'paling uitgezette beleidslij-
nen. Het onderzoek ondersteunt de
gestelde prioriteiten voor bezinning en
vorming. professionele liienstverlening
en bdangenbehartiginging. Mét het rap-
port Koersbepaling zijn Je geënquêteer-
den van mening dat het HV herken-

baarder, toegankelijker en
aansprekender moet

worden_

Er is dus een duidelijk tekort aan inhou-
delijke informatie, zo cOIlCludcren de
onderzuekers van de UvH. Er moet meer
gebeuren aan publiciteit, voorlichting en
profilering.

Eén van de middelen waardoor het HV
zich profileert en waarmee het wellicht
meer de boer op zou kunnen gaan, is de
'Humanist'. In de afgelopen jaren steeg
zowel de vraag Ilaar een (gratis) proef-
nummer, als het aantal ahonnementen,
Het perçentage lezers dat wel abonnee
maar geen lid van het HV is. steeg van
13.6% in 19H7 tot 17,7% in 1991.
De façulteit der economische weten-
schJppen van de Erasmusuniversiteit in
Rotterdclm werd ingeschakeld oln ant-
woord te geven op de vraag of cr goede
marktkansen voor de 'Humanist'
hestaan. De conclusie van het onderzol'k
is hier duidelijk over, het antwoord is ja.

De 'Humanist' doet ht."t goed onder de
lezers, men IS over hel .llgemeen zeer
tevreden.



Die lezl'rs (abunnees en aanvragers van
proefnummers) lijn zeer gl'ïllleresseerd in
alles wat mensen drijft en in hd humanis-
tisch gl'dachtengoed. Daarom waarderen
zij vooral de interviews lIlet menwn die
uit hununistisch oogpunl iels te vertellen
heoben, met schrijvers en .,chrilf.,ters,
met mensen die ideeën hebben over nor-
men en waarden en met wat dan heet
'gewoIle' mensen.
Vooraf vcrondentelden dl' onder7oekrrs
een verschil in waardering tussen dege-
nen die de 'Hum,lnisr' lezen om lOl
n'ldenken te worden geprikkeld en dege-
nen dic in de eerste plaats behoefte heh-
oen aan informatie. Zo'n verschil in
waardering bliikt cr nict te zijn. lkide
groepen zijn zeer tencJen over het blad
en stellen de grotl' varii.'tcit van ondcr-
wcrpen in de 'Humanist' op prijs. Daar
horcn dan ook hel HV-nieuws en de aao-
kondigingen van de humanistische radio-
en televisie-uitzcndingen hij. Verder is cr
vcel waardering voor de Lty~otl1. het
gcbruik van dl' foto's en ClrtO()[J';, de
kleurenom.,lag en de prijs.
Enige kritiek is cr op de in de 'Humanist'
gepuhliceerde standpuJltl'n van het
bestuur, de intCfviewstijl die W,l! piniger
zou mogl'n, de leesbaarheid (moeilijk) en
de verkrijgbaarheid (slecht).

Eén punt van kritiek op dl' 'Humanist' is
nog wC"1te noemen. Hd gelicht van het
hlad, de sfeer die het uitstraalt, is nog te
zWJ.ar, Ie moeilijk, te serieus. Dat is deels
te ondervangen door meer positieve arti-
kelen over de leuke l'l1 aardige kanten
van het leven van een hUlllanist te puoli-
ceren, veronderstellen de onderzoekl'rs .
.\iaar het heeft ook te m;lken met de ver-
hondenheid vJ.n het blad met het Humk
nistisch Verbond. \Valll hoewel de meeste
'HUJH;Jnist'-!cz.ers veel affiniteit hehhen
met humanisme en het humanistische
gedachtengoed, heeft het HV hen wl'inig
hen te weinig te hieden. Het wordt erva-
ren als een c1uh, en veel hununisten wîl-
ll'rl nil,t zo graag hij een club horen, Het
IIV heeft kongezegd et"ll imago-pro-
bleem, Voor de 'Humanist' is dat van
hetekenis, omdat dat de marktmogelijk-
heden van de 'Humani,t' negatief 70U
kunnen bCinvloeden.

Zowel hd onderzoek van de U\'H als van
de Er,lSrllUSllnil"ersiteit doen waardevolle
aanhevelingl'n om dat im;Jgo van het IIV
te verheterelI. Zo stelt het UvH-rapport
hijvoorheeld nauwe samenwerking VO(lr
(7.0 mogelijk inregrarie) met andere
humanistisl.he organisaties in een krach-
tig, invluedrijk humanistisch netwerk, En
z.o ZOUdl'll verschillende >(Jonen van lid-
maJ.t>chap mogelijk moeten zijn, Ik
Erasmusuniversiteit pleit voor verdC"r
onderzoek naar het Imago van her
I-Jum,mistisch Verhond l'n 10 mogelijk
van Humanitas. liet hoofdbestuur van
hel HV heeft daar inmiddels toe besloten.

lngrid Cramer

Kwart miljoen handtekeningen
Een kWJ.rt milJol'n mensen hebben hun
handtekening gl'l.el tegen vreemdelingen-
haat. .\Iet hUil handtekening hehhen zij
zil.h verplicht in de eigen omgeving,
thui" op hel werk, in de huun of hij hun
vereniging actief stelling te nemen tegen
vreemdelingenh'lat. Op mndag 14 juni
werdeo da.e h'Hldtekeningen ,wngeho-
den aan minister D'lles van Binnenlandse
Zaken. Het Humanistisch Verbond is
n:negenwoordigd in de initiatiefgroep
dil' deze aetie organiseerde, hel Appèl
tegen Vreemdelingenhaat.
Onder andere steh het Appèl: Feil J,1't'/d-
l'ormill).: tlIo.lûriJi; allo,htonen ds de I'er-
oorz.1kers I'ûll ma,ltsrhal11Je/ijkemisst,lII-
dril wordrn ,lal/gemerkt, Stû,lt eell op/us-
sin).: Fall de prubtemrn in de weg.
Al/o,htlJllen hOll/en pruble/1/en he"""II.
zij l'or/1/ell erhter /liet het probleem. En:
Gemeente- ol St<ldsdt'Clradcn ::;olldell
erop lol' moelnl den di/I discriminerende
ICl/zen zo mei mo).:elijk worden lwrwi;-

deTlI. Uitingen 1'<111 racislisch
geweld ul incidenten w';,lr/;if
hel I'ermoeden brsti/at dat
racisme een rol k..m helil),'n
gesp1't'ld dienen door IlOlitie
en juslilie $t'rtCIIShelJall<ldd
Ie tI'orden, (-) Voor 11111'
iml'oncrs l'iJlI Nedcrl,md
Reld! de in de l.rrmdwct
vastgelegde l'rijheid I'all

Rodsdicnstl)deving uiteraard
binnen de grenzen I/al/ de
wel. Hel gdijk hehi/ndelfn
~'ûll die in Nederland t_"(lur_

komende godsdiensten en
In'cnSfJ/!ertuigi"Ki'1I is /'en
we::;enli,ke iJijdT,IKeû,1rt dl'
illlegr,;!/(' ~',;nallochtonen.
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Hoe Anna Tilroe kunst beoordeelt
en de verwarring in kaart brengt

ZONDER KUNST
ZOU DEWERELD

ONDRAAGLIJK WORDEN

door Ingeborg van Tesseling

foto's: Chris Pennarts
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Ze denkt niet dat kunst de wereld kan veranderen. Wel dat kunst
sommige mensen opener en vrijer maakt. Envrijheid van denken is
voor haar de kern van alle kunst. Ze wil graag dat mensen op hun

tenen lopen, ver moeten reiken om kunst te snappen. "Het uiterste
in voelen en denken, en daar weer voorbij". Een gesprek met Anna

Tilroe, over kijken en nieuwsgierigheid, het instandhouden van
openheid en de verwarring als uitgangspunt.



"Kritiek", s<:hreef ze rrns, "is hrt prakki-
z.eren van incellectuele Hijheid, zoals
kunst dar ook is. Kririek en kunsr zijn, w
hezien. in wezen gelijk. wat niet wil zeg-
gen dat 7.ehetzelfde zijn. De kunstcriticus
denkt mee met dl' kunstl'naar over hl't
kunstwerk als hron van sensihiliteit,
maar hij denkt mec in ern anderr lucht-
laag: die van de taal. En zoals een kunste-
naar '11tijd zal proberen zijn werk 'slui-
tend' te makl'n, dat wil zeggen het
moment tr hrreiken wa3rop hij het, zo
niet als af, dan tenminste als toonbaar
heschouwt, 7.0 zal ook de criticus een
betoog moeten ophouwrn dat hol' dan
ook on.rtuigingskr3cht heeft. Alleen dat
recht\'aardigt kritiek."
Vorig jaar \'erscheen hij uitgeverij Queri-
do de leeT7.aamstf.'bundel verhalen die ik
ooit over de beeldende kunst heb gelezen.
'Or blauwe gitaar'. De interviews, essa)"s
en beschouwingen wart'n alle van de
hand van Anna Tilroe (1946). Veel ervan

kunstcriticus . .\-har ik prnbrl'r om nirt
van te voren een mening tr hebhen. Ik
heb ook gern maatstaven op grond waar-
van ik iets beoordeel. Er zit gl'en pro-
gramma in mijn hoofd. geen vastomlijnd
beeld van dl' m,latstaven waaraan 'gocdr
kunst' moet voldoen. Misschien is het
het7.elfde als kijken naar mensen die je
nog nooit gezirn hebt. Naarmate je ouder
hent en meer ervaring hebt, oordeel je
snellcr naar aanleiding van ecn t"Crste
indruk. Het hoogste dat ie dan kunc
hereiken. is je openheid te hewaren. Zor-
gen dat lCer niet te snel vanuit gaat dat je
gelijk heht in wat jc denkt tr zien. \X'aar
het dus altijd om draait is openheid. En
die hou ik met grote zorgvuldigheid in
stand .•.

Hoe doe jc dat?
"Je moct jr nieuwsgirrigheid hlijven voe-
den. Ik heb geen enkele behoefte om
ergens een theorie of een ideologie op te

Een mening hebben betekent meestal: 'hier
wil ik niet verder over nadenken'. Dat
irriteert mij, dat probeer ik te bestrijden.

waren verschenen eerder in de Volks-
krallt, de krant waar Anna lï!roe als
frec1an<:er aa~ is verbonden. Daarnaast is
ze hoogleraar aan de Amsrerd'l111se Rijks'
akademie.
Behalve een ~etillenterrd kijker is Anna
lil rol' een hegenadi~d schrijfster. Rohert
Aoker recenseerde het boek in Het
Parool dan ook lovend: 'De hlauwe
~itililr' brengr de lezer tot kennis en
in7.icht, scherpr zijn oordeelsvermogen
aan, geeft hem af en toe het gevoel dilt hij
hf.'t veld van de moderne lxc1dende kunst
overziet, maar laat hem tenslotte weer
achter in de vcrwarring waar hij uit-
kw,tm. Mrt één verschil: de verwarring is
in kaMt gf.'hracht.' En daar gaat het
gesprek dus owr.
\X'I' pr,lten over kijken, ervaringen en de
beoordeling. Maar vooral houden we ons
bezig met nieuwsgierigheid, openheid, de
verwarring en het idealisllle \'al1 de
kunstcriticus. Anna Tilroe: ",\lensen
hebhen mil gezegd dat ik deuren \'Oor 7-C

heb geopend. Dat is het mooiste dat me
kan gehcuren. Vuur mij is dat veel
helangrijker d3n een carrière ,lis kunstcri-
ticus hinnen de kunstwereld. Ik wil meer
begrip voor kunst kwekrn. Wil meosen
iets laten zirn van de ideeénwere1d achter
een kunstwerk. \X'ant die kennis, gekop-
peld aan een kunsthistorisch vcrband. is
nodig om te kunnen hegrijpen wat je zier.
Anders ontgaat je een ~rnot gedeelte."

Kun jij nog kijken wnder te weten ~
"Ik prollCer wel om het verstand zo veel
mogelijk op re schorlen. Maar ik wil niet
zeggen dat ik een onschuldig oug heb. Je
kunt per slor maar heel kort in je leven
onhevan~en zijn. Altijd. eo dus zeker als

zrttcn. Ik vind het juist hl"e1 helangrijk
om steeds weer opcningen te maken. om
grenzen te doorbreken. Voor mezelf en
dan vervolgens. in mijn schrijven. ook
voor andcren. Dat wil niet zeggen dat
filosofieën me nict interesstOren. integen-
deel. Maar ik probeer altijd om 1e wcer
achter mc te latcn. Ik heb gelukkig ook
gern reproducerend geheugen. Ik kan
nooit iets uit htot hoofd circren. Soms
maakt d3t wel ecns een slechte indruk,
mailr als schrijver heeft hct ~rote voorde-
len, omdat je alles wrer opnicuw moet
Ixdenken en formuleren. ~lisschien heeft
dat te maken met het feit dat ik geen
kunsthistorische opleiding heh. Er zijn hij
mij geen meesterwerken ingrstampt. Ik
hen volkomen onhev:lngen mct kunsr
he~onncn en heh mijn eigen pad gekozen
om daarin ontdl"kkingen re doen."

Maar je heht heel \'cel gezieno Dan ont.
kom je loch niel aan het trekken van ,'cr.
gclijkingl"n?
"Ik herken dingen wd. m:lar daar bat ik
het niet bij. Het is geen argument om niet
beter te kijken. Ik neem die herkenning
mee en ga \'ervolgens op zoek naar de
individuele interpretatir van de kunste-
naar. \X'allt dat is wat me fascineert in
kunst: het zoeken naar het individuele.
Dat onttrekt zich aan iedere definitie.
Het is het meest ongrijpharc. het grote
raadsel.
Ik probeer dus eerst blanco te zijn in het
kijken. Daar heb ik een methode voor. Ik
necm :lltijd een hloknootje mee waar ik
al assoóërend op schrijf wat ik zie. Dat
dwingt llW om precies tr zijn. liet is heel
behulpzaam bij het loslaren van allerlei
interpretaties. D:lt 'schrijfkijken' geeft
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Ik begrijp wel dat je een expositie niet uit één
schilderij kunt laten bestaan, maar voor mij
is dat vaak meer dan genoeg.

me een prettig gevoel van vrijheid. Hel is
allijd een manier om hl'tl'r te kijken. Ver-
rukkelijk. Ik \'oer dan een leer intiem
gesprek met mezelf over wat ik zie_ De
ratio komt later pas, als er in hd stuk
geargumenteerd moet worden.

Vàilr het schrijfkijken 7.Ît natuurlijk nog
de fase van het eerste gevoel bij wat je
ziet. Dat is mijn kompas, daar vertrouw
ik op. Ik heb dat heel sterk gehad bij een
tentoonstelling in Parijs van schilderijen
van Lucian Freud. Ik kon er niks mee.
Het opschrijven hielp niet, ik begon aan
mezelf te twijfelen. Van het begin af aan
was er een bepaald gevoel geweest wat ik
niet kon plaatsen door hel kijken alleen.
Ik ben terug gegaan naar het begin van de
expositie en toen wist ik het opeens. Het
had te maken met de buiteng~'wone inti-
miteit van die sçhilderijen, die eerder
afstotend was dan aantrekkelijk. Ik voel-
de me tegen heug en meug ergens in mee.
getrokken. voelde me voyeur. Da<truit
blijkt het belang VJn dat eerste, instinc-
tieve gevoel. Ik wist dat er il,ts was waar
ik niet bijkon. En dan moet je gaan lOe-
ken. Uiteindelijk heb ik een verhaal
geschreven dat ik zelf het beste stuk uit
mijn boek vind.
Door de manier waarop kunst nu vaJk
wordt gepresenteerd - tentoonstellingen
met veel schilderijen in ruimtes waar veel
menSl'll zijn - i'i het moeilijk om de con-
centratie en de aandacht op tlo brengen
die kumt vereis£. Ik begrijp wel dat je een
expositie niet uit één schilderij kunt laten
bestaan, maar voor mij is dat vaak meer
dan genc){'g. Als bet een goed scbilderij is
tenminste. Daar kan ik dan uren mee
voort. Daarom roep ik die situatie voor
mezelf op. Anders kan ik niet kijken en
vooral niet zien wat ik voor me heb."

Is dal SOOIt kijken een k ••••eslie van trai-
ning of van talent:
"Beide. Je moet een behoorlijk observa-
tievermogen hebben en daarnaast de wil
en de fantasie om dar te ontwikkelen.
Schrijven en argumenteren legt je vervol-
gens een hepaalde mate van discipline op.
Denkdiscipline, gekoppeld aan fantasie.
Ook moct je probercn om icts aan te voe-
len; hct werk, de kunstenaar."

WaarOlll hou jij van kunst?
"Voor mij is kunst de enige manier om te
overleven. Ik heb grote benvaren legen
de wijze waarop {ie wereld in elkaar zil.
Ik ben tegen de manier waarop mensen
met de werdd en elkaar omgaan. Hel
gebrek aan respect dat op aJle fronten
heerst, vind ik onverdragdijk. En kunst
heeft alles met respect Ie maken. Het
enige prohleem is dM het zo abstract
hlijft. Ik hch wel een idcalistische natuur,
maar ik denk niet dat de wereld door de
kunst zal \'erJnderen. Wel geloof ik &n
kunst sommige mensen opener en vrikr
maakt. Voor mij kan er alleen in de kunst
nog gedacht worden over het individuele
en wat dat zou kunnen zijn. Tegenovl'r
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een maatschappelijk Stelsel dat volkomen
gefixeerd is op de massa en dat mJssalc
ook verafgoodt ell propagccrt. Welis-
waar dOl-t alsof het individu het allerbe-
langrijksre is, m,lJr dat is puur een eco-
nomische truc. Het heeft niks met eigen-
heid te maken.
Kunst is een vrijplaats. het maakt het
leven dragelijk. De kern van alle kunst is
dat het over vrijheid ga;\{. Vrijheid van
dt.'nken. Niet Zaleer van handelen, wam
die wordt altijd beperkt door het gegeven
dat j~'in een maatschappij leeft. Dat vind
ik trouwens ook geen werkelijke belem-
meting. Vaak is het juist een uiting van
respect

Uit eell illten'iew Fall ;\lma Anlla Ti/roe
met beel."muwC'r Gerrit Vim Bakel. De
~'raagwas wat het dOelllJl1kI/list Ilo/gens
hem is_ 'Het bewustzijll I/all meI/sen in
het geheel te l'ergrotl.'lI. Misschien dat
daar de l'ri;heid ligt. Er is eell geschiede-

lIis 1'0111het bewllstzijll en ik denk dat die
gestl/urd wordt door de kUIlst. Er zi;n
heilige momenten. W'aardh' liggeIl weet
ik niet, maar summige kunstwerkel/ zi;//
res/tltatell I'all cfiemomentelI. Ze zijn t'ml
belallg I'oor hoe gt'cst, hoe vCU'IIStzi;1I
zich ol/twikkelt. Er moet düll (Jok zuinig
worden umgegaan met kunst.'

Anna Tilroe: "Ja, die vrijheid van den-
ken. Dat is het belangrijkste dat cr is_ Die
moet je door de omstandigheden wordcll
gegeven, maar je moet hem zelf ook
nemen. Juist in mijn vak loop ik vaak op
tegen de grcnlcll van mijn eigen denken.
Bccldendc kunst is moeilijk en soms kun
je niet vcrder denken dan je kuilt. Maar
dat is een tekortkoming, dat moet je je
gocd realiseren. Vooral niet je erbij neer-
leggen en roepen dat je een mening heht.
Een mening hehben betekeIlt meestal:
'hier wil ik niet verder over nadenken'.
Dat irriteert mij; dat probccr ik te bestrij-
Jen."

"Zonder kunst lOU de wereld echr
ondraaglijk wnrden. Wc Zouden zoveel
missen. Een bepaald diepgaand zintuige-
Iijk pleûer. gevoelen> van grote schoon-
heid, gedachten over een andere wereld
dan dl' bestaandc. De confrontaril' met
het irrati(Jnc!e, met de LO helangrijke.
maar \"erorongcn aspecten van het
bestaan. Het gevoel schuldcloos te kun-
nen ontsnappen aan de dwang van de
samenleving en de terreur van het sys-
teemdenken. \\'e zouden bovendicn
razcndsnel ons historisch besef vcriielen.
Dat zie je al gebeuren. De massamcdia

zijn totaal gefixeerd op de actualiteit, op
het hier en nu. Ook wat de kunst betreft.
Alles moet snel en tegen de tijd dat je
kunt stilstaan en het overdenken, is het
alwloer voorbij. Kunst dwingt je om pas
op de plaats te maken en terug te kijken.
Je moet je eoncentn:ren. DaJrooor krijg
ie terwijl je kijkt ook l'en visie op jezelf.
Wat je ziet is niet alleen buiten, maar ook
binnenin je. Kunst zegt iets over de
werelo waarin je k-eft en is daarnaast heel
persoonlijk. Persoonlijk met hetrekking
tot de maker en met blotrekking tot de kij-
ker.
Kunst leert mij 0111 niet zoveel belang te
hechten aan mijn eigen ego. Het is een
wild gevecht regen de zelfgenoegl.aam-
heid. Al die meninglon, die CJrriêreso die
opgeblazenheid. Kunst h;lalt dal als het
goed is allemaal onderuit. Goede kunst
komt voort uit een interessante gedach-
tenwereld, uit een bijlOndcre relatie met
de werkelijkhcid."

"Ik wil anderen verleiden om Ilaar kunst
te gaan kijken. Ook als ik iets niet goed
vind, wil ik zoveel ruimte houden in mijn
Jrgumlontarie dat mensen denken: dM wil
ik wel ecns zien. Ze moeten niet mij \'01-



Zonder kunst zouden we razendsnel ons
historisch besef verliezen. Dat zie je al
gebeuren. De massamedia zijn totaal
gefixeerd op de actualiteit.

gen, m;wr hun eigen nieuwsgierigheiJ. Ik
hoop d,lt ik Jie opwek. Dat ZIt' ik als een
Jeel v:m mijn raak. !\lcnsen in Sla,ll stel-
len 0111 hun eigen mening te l'OrJllen.
"lijn mcning dOrl cr uiteinJelijk niet [Oe,
Als ik er!,:ens heZ\vaar tegen heb, is het
wel tegell k1akkçloos Joen wat andcren
zq;gcn, Ik I'ind dil' ml.lltaliteit \"erwnpc-
lijk, Dus hoop ik Jat ze ook mij niet zo-
m,lar zullen napratl'n. Het g;I,H me om de
nieuwsgierigheid. Er zit (Tn fot\l~ do,is
idealisme achter. Ik wil een kritische
llH'lltaliteit omwikkelen hij menselI.
\X't't'rbcwrht'iJ ook. om dat oudcrwetse
woord maar eens van ,tal te ha1cn. En
kunst is die aandacht \\'a.ud. Een got'de
kumtenaar dUl,t zijn werk ook nit'! half,
m,ur met een totale Illzer en geJrel"l'lI'
heid."

Ah ik jouw ~tukken lees. lijkt het alsof je
inhoud hebngrijker ,'indt dan vnrm.
"Je knllt het nier scheidl"n. Zo,lls kook
niet tegen iemand kUlll zcggen: 'wat wil
je, miln licha,lm of mijn zit'l?' Inhoud
hesLut niet zonder vorm en omgekcerd.
\'Zu niet wil Zl'gj;l'n dat cr gl'el} hcvigc
pOgingl'n tot die sd1l"iding zijn gedaan in
de lOste eeuwse kuns!. Vooral de Ameri-
k,men, beginnend hij de pop-,ut in dl'
zestiger j,ul'n, dedl"1I hun hl'St om .,I1cen
maar I'orm-kunst te makcn. [k heb d;ur
nouit in geloofd. Volgens mij was het
nwer de prt",elllMic die lbt idee gaf. :-\u is
de aandcu:ht \'eTsl'hoven naar vonr,,1 de
inhoud, en dan met name de sociaal-poli.
tiL,kc, En d'lt is ook erg vervelend. Kuns!
IS geen edm:atid systeem."

Iemand die niel gelTaind is in kijken naar
kunst, ziet {lie eij,lenlijk alleen maar
vorm?
"Ik weet nil'l zo goed wa! vorm hete kent.
[e liet imlllers eerst een toli,al 1weld.
D,unu hegillt iedereen te inrerprderen.
Ik heh eells Cl'n tekening gelien w,urin ik
Juidl"lijk l'en groot oor Jllct twt'e kersen
eraan lag. Een VlOUWnaast mij vOlld hd
lijken op t'en cmhryo. \'('ar zagen wc op
dat moment, vorm of inhoud? Beide
denk ik. -'laar vooral zagen we oTlS/elf,
OllZl' eigt'n uitleg, onze eigen associatie.
En dat nud ik het sp,lIlncndstl' dar cr i,.
Iht tast'ineen me. Er is gl'en w,Jarheid,
all,,"s is persoonlijk. Er is geen enig ]uiste
uitlrg van een schilderij of een hccld. Het
is dus niet wa,u d'lt IC eeTst veTstand van
kunst moet ht'hlwn voord,ll je cr n,l,lT
lllClg kijken. \'?at niet wil Zl'!*en d'lt
moderne kunst makkelijk is. D,H IS het
niet. Het is geen eJlterUilllllelll. lllaar (.'\'11

heel complex \"1Il manier('n om naar dt,

wereld te kijken. Ik vergelijk het altijd
mrt jal.Z uf kLIssicke lllllllek. AI, kind
begin Je niet met die genres. Die moet je
Ieren w,urJcren. Eli hoc lTI('er je hoort,
hoe Illl"er die waankring groeit. Jt' begint

bij ,\Iman t'n wellichr kom k dan uit hij
AnJriessen.
:sJaruurlilk kun ]e niet meer zien dan
w,ur ICop dat llloment tOL'in sta:lt heIl!.
.\LI<H wat ik ;IIs criticus kan dnen i" pro-
heren dat op te voeren. Het ohservatie.
vcrmngl'n van anJeren. via het mijne, te
vngrot(.'n. Tc zorgen J,il ze meer zil'n.
\X/ant dan geniet je ml'er, D,lll is er meer."

Zijn cr schilderijen die vuur jou een soort
eeuwigheidswaarde hebhen? Die je elke
keer weer hlijven boeil'n?
"Zeker. EL;II I'an dl' sehilderijl'tl dil' mc
el.ht verpletterde, is l'en drieluik VJn
Francis B,lCon dn hij schilderde dak na
de dood \',ll\ lijn \Tiend. Ik wist dal niet
wen ik het voor het el"r,r Z,lg, ma,lr het
maakte wel diepe indruk, [ht sdlilderij
het'tr lilt' echt uit dc' sbap gehoudt'n: voor
mij Ct'n onbekend fl'nomeell. Het hled
spoken, ik hleef her voor me lIen. Hl't
heeft me hevig aangq;repen. Als dat

s<.:hilJerij op enigszins bereisbare afstand
te zien i" g,1 ik er altijd t'\'en kijken. En
n-rder? Pollock, l.ucIsscn, !-'reud, Gil'"
ton en DisleT. Aan hun werk hen ik erg
gehecht." -..
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Ik wil anderen verleiden om naar kunst te
gaan kijken. Ze moeten dan niet mij volgen,
maar hun eigen nieuwsgierigheid.

Dat blijft ook 7.0? Ondanks het feil dat
hel in de beeldende kun\1 zo snel gaat? 111

tod.fY, out tOlllorlTJU',
"Ja, Tt'genwoordig kunnen ~terren snel
stilgen en nog sneller dalen. D,H hedt
allerlei oorzaken. Eén daarvan is d('"
afwezigh('"id in het kunst<.:ircuit V,llI een
kritische mentalit('"it. Er is wel veel geha-
zel, lTlaar dat \'ournamelijk jargon, ince,-
rueus gepraat."

In 'DI.' h1o.1Ull't' gito.lar' J;W4t AI/lIo.ITi/rul'
t'/'I! d/lidelilk l'oorbee/d 1'<1/1 wal di
'kl/lIslkOl'tl.'rll'o.I(J!s' 1I0eml: AkCol/lfm -
'ontkellt /;el {lrim,I,lt l'all h'l unieke
oNeet'; B/akller - '/Ilu/ti-.<tili.<tisc/;eout-
pUl'; Knrms - 'het ol>;ect diellt o.Its<llJs-
tr,'Cli,' l'oor het presell/eren 1',1Il de Cl/lIl/-

rele 1I'<1<1r,Jedie kUllst bedol'!t 11.'represell-
teren'.
.\nna Tilroe: "Ik sn,lk naar een discussie
zoal, de filo,okn die hehhen, Seriellle
essays, goed bearplmel1teer,i(' stllkkl:ll.

Een eehte geda<.:hteng,mg, Nu h('dt het
gesprek alleen m,l;lr <lankleding I.'n wei-
nig suhstantie. Wat ik jammer vind is dat
de kunstenaars 7.elf zieh er niet in men-
gen. Die staan toe d<lt dl' zog('tuamde
specialist('"n aan de haal gaan met hun
vak, hun werk, hun denkheelden. En aan
hen laten ze ook de hele financiële markt
over. Ik kan me wel voorstellen dat j('"als
kumtl:na<tr s~'hrikt van de l."norme bedra-
gen waarom hl."t gaat, ma,u dat is nog
gl."en reden om j('"bijna eerbiedig terug t,'
trekken. :"Jatllurlijk is hun tijd kostbaar
en willen 7C die li('\"er be~teden aan
gewoun werken. ,\Lur dat I~ purl." luxe.
Jl' moet er op uit om te 1.Ilrgen dat men-
s('n de kans krijgen om je werk te zil."n.
Om te wrgt.n ,lat je sHaks weer geld hdJt
om materiaal voor je volgendl." schilderij-
en te kopen: AI~ kunstenaars Zl."ggendat
Ie niet willen meedoen aan het culturele
circu~ vind ik daf een buitengl."woon
respl:dahel standpUIlt. :\-Lur dan Illoeten
7,1.'ook niet hitter zijn als hl ijkt d<n 7.ehun
werk alleen voor zichzdf maken, dat nie-
mand het oppikt.

MJe uirg<lng'punt hij kun si is de verwar-
ring. ~ Ja. ik geloof niet in orde. Die
wordt vnlstrekt kunstmatig aangehracht
in Je wereld, Iedereen is altijd haig met
7.ijn eigen interpretaties van W,1f hij 7il."t
en meemaakt en Ja.u ,ie anJer ook dat
weer intl."rprl."tl."ert, kan dat ni('t anders
dan leiden tot verwarring alom. Af en toe
komt ,'r iemand die ll'gt dat hij de wa,u-
h('id kent en dM hil orde in de chaos z,ll
<;<,;heppen,V('el mensen \'inden dat uitl'rst
aanrràkelijk, ik vind ht,t vooral eng en
ongeloofwaardig.
Ma<lr ik vind wel P<ltronen in ,lie de ver-
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warring. Binnen d,' heddenJe kunst h,.b
je bijvoorheeld tl' maken met het VOOrt-
dur('nde conflict tussen die inhoud en
vorm. Verdl'r ondersdlCid ik de 'sociale
LKtor', de mate waarin het kunstwerk -
en de kunstenaar lLtarachter . communi-
catief wil/.ijn. Ri<.:htje jl."op een groot of
('('n klem puhliek? \X'at voor soort bood-
schap wil je overhrengen? Hoc \'Cr~taan'
baar wil je zijn? Als e('n kunstenaar in
zijn eigen tijdperk door \'l."d mensen
gehoord en hegrepen wil worden, 7.al dat
altijd ten kmre gaan van de inhuud. n,H
kan niet anders, Omdat hij h('t risico nid
wil lopen Jelt hij wordt mi~yerst;L1n, ll'gt
hij de dingl:n zo simpel mogelijk, En dus
houdt hij zich in, geeft hij ni('"t alles WM
hij hedt. \X'ant jui~t he[gen(' d,lt k h('t
hoogst lit, is vaak Ill"t moeililkst uit tl."
leggen.
Als een kUll~tell,l<Ir hewust op die manier
manip"lent met zijn wl."rk. ra,lk ik al ,nel
de IIlteressl." kwijt. \'\-'ant wat meestal het

resultaat I~, is nauwelijks meer kunst.
Eerder strategil." . .\h,u soms zie je dat
lelll<lnd door veell11l."lISenv('rSta,ln wordt
terwijl dat nier zijn opzer was. thn kun-
nen cr el."n p,lar dingen ,un de h;md zijn.
Of dl' gevoel(,"ll> vall d(' kunstenaar
komen u\'('reen met W,lt l."r op dM
momcnt bij I'eel rnemen ledt. Of de tijd
is rijp voor wat hij prohl:ert te 7.eggen.
Kijk naar Van Gogh. Onze denkbeeld('tl
over de waanzin zijn iers genuanc('erder
geworden d'111in zijn tijd. De gl:kte van
Van Gogh is maatsch'lppelijk aanva,ud
en daarom kUllllen we nu kijken zonder
vooroordelen en angst. ~

Het is n.nuurlijk goed datel:n kUllSrenaar
iets m,l,lk[ dat dour \'eel ml:nsen wordt
begrepen. Daaruit zou je kunnen (onclu-
deren d,\[ hij middenin dl."m<lats(happij
staat. A<ln de andere kant tast juist dat
ook het indi\'iduele aan wat jij 70 belang-
rijk vindt in de kunst. Dat wringt.
"Ja. (;oede kunstenaars wantrouwen
groot ';11((es ook altijd. Dan lijkt het
alsof jl."il."tsgemaakt hebl dar te m,lkkl."-
lijk was."

Dat hedt natuurlijk ook te maken mei
welke rol jl." als kunsrcnaar "oor jezelf
ziet weggcieg,l. Moet je altijd \'erder zijn
dan de maalschappij waarin je zit of
mOl."tje "crwoorden wat er zi(h in jouw
tijdsbeeld afsp,'elt?
"Ik denk dat veel kunstenaars over hun
vak denken zoals ik over het mijne. Je wil
graag dat men~en op hun t('"nen moeten
lopen, wr moeten rókl."n om het te snap-
pen. Dat ze een inspanning doen, omd<lt
zc vermu,'den dat dat de mo('"ite waard is.
Het mooiste is als cr n'n helofte in een

Een voorbeeld van de kunstkritiek
\"an Anna Tilro('". Hel \'erhaal heel
'Vorm zonder vent' en gaat over
Joseph Beuys. Ergens halverwege
lezen wc: '( .. ) Aan de muur hangen
negentil."nde-('"euwse schilderijen.
Ook zij zijn metaforen vOOt een
theorie. Ze staan vnur hl."t traditio-
nele kunstbegrip, \'oor kunst als een
produkt dat verhandeld kan wor-
den als een pond
kaas. l\cuys stelde daar zijn eigen
','erruimde kunstbegrip' tegenover,
ofwel 'kun~t die in het werkelijke
le\'l."lISproces Jo\ewortdd is'. De 'ver.
ruimde' kunsl is, "hhans zo begrijp
ik hel, geen afgebakend artikel,
geen gedepersonali'l."erd fragment,
maar iets w:lt ,troomt, vloeit en "er-
andert, om uiteindelijk, even myste-
rieus als h('"\ leven van een mens,
w('"h een geheel te vonnen. 'Ver-
ruimde' kuml is in Beuys' \'i~ie het
anlwoord op een ontmenselijkte
maatschappij, het anrwoord van
een individu. Van belanJo\ is niet dat
een yonrwerp V<ln kunsl wordt
gemaakt, maar dal een mentaliteit
wordt uitgedragen, een hoge male
\"an bewusu-ijn. Ik denk dat Beuys'
bl."roemde uitspraak 'ieder mens is
('"en kunstenaar' daar dirl."ct naar
wrwijsl. Deze kunstopvatting is
niet mei Beuys uit de lucht komen
vallen, maar gaat t('"rug op de
romantische ide('"van de kunstenaar
als hogepri('"ster, de uilverkorene die
als enige kennis heeft van hl."t hoge-
re. perfecte en absolute. Zijn mi,sie
is hel absolute en volmaakte uir te
dragen. Zijn kunstwerk is niel meer
dan de uiterlijke en zeer beperkte
neerslag daarvan, vergelijkbaar met
de symbuolwaard('" van de hostie.
Ondanks dez('" imperfectie is het
echter wel onmisbaar als getuigc
van een veel omvatlend, persounlijk
proces van denken en handelen.'

wl."rk besloten lijkt te liggen, waarvoor je
jl."hest moet doen om l."rachter te koml,tI
w,lt die inhoudt. D,m stoot je dus op je
eigen grenzen I:n het g,lat erom die tel-
kens weer te doorbrl."ken. Veel mensen
7.('ggen dat 7,e mijn stukk('n moeilijk vin-
den. Dat is ook w. dat zijn 7.eook. ~"Iar
ik prohl'('r w te ~chrij\'l."1\ dat de lezer
hl:rl."id is mijn stukken te hl."r1l."l-en.Dat hij
mOl."itewil doen, zoals ik wann('"er ik naar
kunsr kijk, Het uit('rste in voden en den-
ken, en daar w,'('r voorbij. Daar gaat h('[
mij om. ~ •

AII/I<1 Ti/roe: De bl<1uwegitaar.
VitKt'c'erijQueriJo. Prijs: f 39,90.



(Ingezonden mMedeling)

Het Nicolaas Verpleeghuis te lutjehroek is een modern vetpleeghuis met een capaciteit van 160 bedden, voor zowel somatische-
aIs psychologische patiënten. Aan het huis is een afdeling voor dagheh'llldeling verbonden voor 5 somatische- en 5 psychogeria-
trische patiënten. Lutiehroek maakt deel uit van Je gemeente Stede Broec en is gelq;en in het hart \'Jn \'(:'est Friesland halverwege
Hoorn en Enkhuizen.

Wegens vertrek van de huidige functionaris is er eeil vacature voor de functie van

HUMANISTISCH RAADSVROUW/.MAN
voor 8 uren per week

functie-infomlatie:
-lIet leveren van een bijdrage aan de geestelijke verzorging \'an patiënt<:n1hewon<:rs en hUil familie
- Mn'd<:nken over de levensbeschouwelijke en ethische aspecten van behandeling <:nmrg
- Meewerken aan de integratie van de geestelijke verzorging in het verpleeghuis

Functie-eisen:
- Een afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidingsinstituut enlof de Universiteit voor Humanistiek
- De bereidheid tot nauwe samenwerking met lil' andere geestelijke verzorgers
-Inhoudelijke benoeming tot humanistisch ra,ldsvrouw/-man door h<:t Humanistisch Verbond

Arbeidsvoorwaarden:
De arbeidsvoorwaarden zijn geregeld volgens de c.A.a. \'oor ht"t Ziekenhuiswezen. Het salaris bedraagt maximaal f 5.950,-
(functiegrot"p 60) per maand hij een full-time dienstverband.

Informatie/sollicitatie:
Inlichtingen omtrent bovengenoemde vacature kunt u verkrijgen bij dhr.]. lankreijer, hoofd psychosociale zorg, telefoonnum-
mer 02285-11041.

Uw schriftelijke sollit"itatie kunt u rit"hten, binnen 14 dagen na verschijnen van de advertentie, aan de afdeling Personeelszaken.

STICHTING NICOLAAS
VERPLEEGHUIS

r.]. Jongstraat 53 te Lutjebroek
Correspondentie-adres: Postbus 69, 16 I () AR Bovenkarspel
Tel.nr.: 02285-12041
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Een stip op de tijdschaal
van de evolutie

Sybout Jager verruimt het
gezichtsveld tot een wereld
zonder grenzen

Op 11 december werd tijdens een feeste-
lijke pcnhijccnkomst het (erSIC exem-
plaar ,'an het bock 'Wereld zonder gren-
zen" ",In de Syboul Jager overhandigd
aan professor Jan 1ïnbcrgen. Het is in
een aamal opzichten een bijzondl:f bock.
De schrijn:r noemt hel zdf een essay Ovef
Je menselijke samcnln'inj; in het licht
\'an miliarJcn jaren evolutie. Daarmee is
de I;czichtshock gekarakteriseerd van
waaruit hij hel onderwerp benadert. Dat
IS één van de bijzonderheden: het
beschouwt de huidige situatie niet alleen
vanuit de historie, maar ook ,'anuir de
verre prehistorie. Sybollt Jager noemt het
tijdsbcslck waarin wij leven dao ook een
stip op lie tijdschaal van de evolutie. Wij
zien slechts microscopische fragmenten
van een proces die het beeld oproepen
van een gewelddadige menselijke samen-
le\'ing die op haar ondergang lijkt af te
ste\'ent:n. Maar hoc ernslig en bedreigend
ze ook zijn, volgens Syboul Jager blijken
het incidenten te zijn in het licht van de
geschiedenis van de evolutie.

De leeftiju van de auteur kan al evenzeer
als hijzonuerheid wordrn aangrmerkt.
\X'anneer mensen \'an boven de pensioen-
gerechtigde leeftijd een t."erste hoek schrij-
ven, gaat het meestal om memoires en
om bekende personen; Jelle Zijlstta is een
recent voorl){'e1d. Bij Syhout Jager gaat
het echter niet om memoirt,s. Hij schrijft
met de gedrevenheid van iemand die de
wereld tweemr131 in vlammen herft zien
staan rn alle voorhereidingen voor een
derde, terminale catastrofe hedt zien
passeren. In dat licht lijkt rr geen hoop
mogelijk. Maar in zijn visie is een t'Cuw
niet meer dan een vlek in de totale wor-
dingsgeschiedenis van het verschijnsel
mens. De vraag of t."en wereld 7.onder
grenzen al dan niet een u[()pie is, kan in
dit beperkte gezieht>veld niet worden
heantwoord. Het grzichtsveld moet dus
worden verrruimd, en niet alleen in tijd:
het moet met name veelzijdig worden. En
daar komt."n we aan een volgende hilzon-
uerheid: de vrelzijdigheid waarmee ue
sçhrijver het onderwerp aanpakt.
~iet alleen de evolutie van doue en leven-
de materie (sterren, phmetetl, planten,

dierrn, mensen) komt in het bock aan Ut'
orde, ook die van de taal, de çulmur, de
godsdienst, de wetensçhap en het sociaal
gedrag van mens en dier. Dit alles 7.OU

uiteraard voldoende 7.Îjn om versçhillrl1-
ut' lijvige delen te vullen. '\X'ereld wnder
grenzen' telt echter minder dan 140 hlad-
zijden tekst. Hoc speelt een sçhrijver dat
klaar? Zoiets lukt alleen ,lIs hij leest en
schrijft vanuit een hepaalde filosofische
optiek die maakt dat het te \.erwerken
materiaal in kaders kan worden gevat.
Die filosofis.:he kader~ kunnen in dit
geval wordl'n henoemd met dt' namen
Historisch malerialisme en Evolutionis-
me.

KenmerkelHI voor deze stromingen is ten
eerste de opvatting van de evolutionaire
ontwikkeling van de totale natuur, de
dode én de le\"t'nde .. \bar in het \"01'1-

~poor \'an Hegel en Marx worden dal'
ontwikkelingen ook nog als gedett'rmi-
neerd en onontkoomhaar gezien, De evo-
lutie is wetmatig, en die wetmatigheid
geeft de de omwikkding{'"l\ hun voorspd-
baarheid ge\'en. Zo la.en wc: HI'I proces
t'al/ integratie t'an samenlepil/gel/, dat
omstreeks 10,000 jaar geleden begon,
gaal gntaJg i'CTder. Begeleid door een
soms gewelddadige compelitie zijn lIit de
nomadenstammen tiall ol/ze proege FUOr.
ouders de IJI/idigeomval/gri,ke georden-
de slaten UI/tsta,m. Op grond tlllIIde wet-
matigheid waarmee dil {!races t'aloopt,
1Il0~W"wij verwachtel/ dal het zal poort.
gaall en uitmonden in een wae/d ZlJm/er
grel/U'II.
En de ontwikkelingen in Joegoslavië en
dt' voormalige Sovjet-unie Jan? Naar
zo'n tijddijke terugval moet je niet kij-
ken, zal Srbout Jager antwoorden,
"~1ensen 7'wewn van pessimisme naar
optimisme, Ze kijken evenwel niet verdrr
dan de aÇ{ualiteit. Wat ze zouden moeten
doen is op zot'k gaan naar het ordent'nd
principe.', aldus de sçhrijver in een imer-
view in de Leeuwarder Courant,

"Het ordenend principe' of de ordenende
maçht \"(lrmt dl' kern van zijn religieus
prinçipe. Hiermee plaatst hij 7.Îch in de
humanistische traditie, "De ordenentic

maçht lOanift."stt."ert ziçh in de sçhepping
z,onder zichzelf te tonen," Dt' meer lOy"-
terieuzt' kanten van de moderne fysica,
zoals het mogelijke be'itaan van een veel-
dimensionale ruimte en van niet-waar-
neembare minnes als zwarte gaten, ziln
voor hem een aanleiding tot de opvatting
dat de in natuurwetensçhappelilk under-
zot'k verkregen kennis de religieuze
gcvoelens op een hoger plan hrengt: "In
dt." benadering van het mysterie van de
schepping zijn wetensçhap en god,dienst
tot dkaar gekomen."
Over de rol van de gcinstitutionaliseerdt'
godsdiemten is Sybout Jager zeer nega-
tief. Ze hebhen een dogmatisçh karakter,
wotden gehruikt als politiek gereedschap
en propageren een zedenlt'er lI1et een
avert'chts effect, \Vat houdt dit averechtse
effen in:
In de evollitionair ontwikkelde systemen
treft men t'en zelfherstellcnd vermogen
aan, een vermogen dat verei~t is om hij-
voorbeeld samenlevingen in veranderen-
de omstandigheden stabiel te houden. Dit
is in feite een d}"namisçhe eigensçhap, een
eigensçhap van levende systemen. De
çhristelijke 7_edenleer gaat uit van het sta-
tische idee van 'eeuwigt." waarden',
SyboUl Jager ~telt dan ook: "De wijzt'
wa,lrOp de ordenende macht de schep-
ping bestiert, wordt in de christelijke cul-
tuur genegecrd.~ Ook van de 'aangeho-
ren slechtheid' van de mens moet hij niets
hehben: ~AclOgeboren eigenschappen zijn
geselecteerd op hun waarde in de evolu-
tie, Zij zijn stuk voor stuk noodzakelijk
geblt'ken. Aangehoren slechtheid is dan
ook t'en verzinsel waarmre generaties
mensen vergiftigd zijn voor politieke
doeleinden .••

In m.ereellstemming met het gedaçhten-
goed van her histurisch materialisme
Spt'elt de ecoilomie in het boek een hoof-
drol in de samenleving, Een flink deel van
de tekst is daar dan ook aan gewijd, Snel
verlopende veranderingen in de econo-
mie, zoals de agrarisçht' revolutie 10.000
jaar gcledt'n en de zoveel recentere indus-
triële revolutie, veroorz.aken ernstige ver-
storingen in de stabiele opbouw van
samenlevingen. In dit kader passeren de
cOI11munistisçhe en de 'vrije markt'-eco-
nomie de revu, Dt' vrije markt-economit',
met zijn conçurrentiesLigen en dwang-
matige groei, waarin de produçent in
feite hl,t produçtenpakket hepaalt, lijdt
aan strunurele instabiliteit. Srho\lt Jager,
de constructie-deskundige, spreekt van
een kapo1tt." regulateur.
},taar ook Jt." geleide economie \'an het

Hu:\lA:-JISTjuli 1991 16



Oostblok is g~en oplossing gehleken.
Creativiteit, initiatief en ondernemer-
schap, potemiëcl aanwezig in il.'dere
bevolking, worden verstikt als de over-
heid hl.'T tl.' maken productenpakket
bepaalt en dwingend oplegt aan de pro-
ducent. Het gaat dus niet om een keuze
tussen de beide economische stelsels,
maar om .'ell niel/wc enJllolI/ie. Hoe
moet die cr uitzien?
De ondernemer moet lie vrijheid ktijgen
om nieuwe prodUCTen te ontwikkelen.
Een vertegenwoordigend orgaan van de
bevolking moet echter crileria 0psll.'llen
waaraan moet zijn voldaan om nieuw
ontwikkelde producten op de markt te
~. Dit orpan, dat een sleutelposi-
tie in de samenleving moet innemen, mag
geen werktuig zijn in de handen van eco-
nomischl' machtsgroepen. De macht van
de ondernemer om producren op de
markt te brengen, wordt zo in feite over-
gedragen aan de pevolking als geheel.
Over her tot stand komen van deze nieu-
we economische orde mogen we de eerste
tijd niet optimisti<;ch zijn: "Partijpolitiek
gebaseerd op een ideologie zoals liheraal,
confessiom:el, socialistisch, communis-
tisch of nationalistisch, gevocgd hij tradi-
tioneel stemgedrag, blokkeert het zicht
op de noodzaak van een nieuwe econo-
mie, die niets van doen heeft met een ide-
ologie, om de individuele bereidheid, die
duidelijk zicht haar groeicnde is, te bun-
delen en vorm te geven:'

Het hoek wijdt voortS veel aandacht aan
de recente geschiedenis. De interviewer
\'an dl.' Leeuwarder Courant schrijft zelfs
dat Sybout Jager een groot deel van de
geschiedenis van lie twintigste eeuw her-
schrijft. Uitgebreid staat hij stil hij de eer-
ste imervemieoorlog rond 1917 tegen hel
communistische Rusland, een periode
waaraan de meeste historici voorbij
gaan. Het is verhijsterend om te lezen
hoezeer hel fascisme in het interbellum

werd gesteund omdat dat geacht werd
een steun te zijn in de strijd regl.'n het bol-
sjewisme. SyboU[ Jager cireert uil de
memoirö van Churchill als hij tot de
conclusie komt d,u het tot 1943 mogelijk
is geweest Hirler Ie sroppen zonder zware
oorlogsinspanning, De geallieerden
waren echter henauwder voor de Russen.
En, zo dcnken wij dan, hedt deze
geschiedenis zich nier al meermalen her-
haald na 1945?

'\X'ereld zonder gr~nzen is een interes-
sant en veelzijdig boek, zeker voor de
humanistische lezer, Maar een kritische
heschouwing kan niet voorbijgaan aan
de wel zeer vérgaande consequenties van
de filosofische stellingname: de wet01;l-
tigheid van de sodale omwikkelingen.
Het brengt de auteur ertoe de schuld-
\Taag als irrelevant te beschouwen. Zo
vergelijkt hij in e~n korte p,uagraaf de
menselijke samenleving met samenlevin-
gen in de plantenwereld en stelt dat uit de
vergelijking blijkt dat het irrelevant is om
beschuldigend met de vinger te wijzen
naar de ondernemers die economische
machtsconeemraties deden ontstaan,
maar evenzeer naar de groep rond Lenin
die de Russische revolurie ontketende.
Hij gaat zelfs zover hetzelfde te 7.eggen
van de groep rond Hitler "die, in de com-
petitie tussen economische dictatuur en
communisme, een biotoop vond in het
anti-communisme maar tenslotte ten
onder ging. ~ We zitten hier midden in het
Hegeliaanse spel van these en anti-these
die lOt een gedetermineerde synthese
moet leiden, waarbij de mens machteloos
naar zijn eigen daden kijkt. Hoeveel
gecolllplicn'rder de schuld Haag in de
genoemde gevallen ook mag liggen dan
gchruikelijk wordl gesteld, de schuld-
vraag als irrdevam op te vattcn gaat te
ver.
Ook SyboUl Jagers definitie van demo-
crarie als "de hifrarchische structuur van

een stabiele sallwnleving" is wonderlijk,
zeker waar hij stelt dat we democratie
kunnen waarnemen in de planten- en die-
renwereld. Is democratie niet eerder een
nfbreken van hii'rarchische relaties ten
gUllste van llleer symmeuische machts-
verhoudingen tussen mensen? Ook hier
gaat zijn opv;uting van de mens als een
natuurprodukt wel erg vcr, Het prohleem
bij de mens is dat hij de neiging heeft Olll
een aantal van zijn ideefn, filosofieën,
invallen, grillen ongelimiteerd ten uitvoer
te brengen. Deze typisch menselijke
eigenschap markeert een belangrijk ver-
schil met de dierenwereld en wrklaart de
fantastische omvang van de verstoringen
in het natuurlijk C\'enwicht die dom men-
sen teweeg worden gebracht. In dat licht
bezien is het ook de vraag wat we bij
mensen onder 'natuurlijk' moeten ver-
staan. In elk geval iets anders dan bij die-
ren. Het lijkt erop d,n hd voor de mens
'natuurlijk' is om geen grenzen te willen
zien, of ze re verleggen 7.oals het hem op
een gegeven moment uitkomt. Daarmee
blijft de zorg voor de toekomst van de
mensheid overeind en is het fundamem
waarop Sybout Jager ûjn vertrouwen
hasn.rt enigSZins ondergraven.
l\:i~ttemin, terugkomend op het punt van
de democratie, belangrijk in zijn beTOog
is dat hij voor een economische democra-
tie pleit, naast de politieke.

Het bock is in een heldere stijl geschreven
met korte, bijna afgeheten zinnen. De
vormgeving van omslag en binnenwerk
van de (gebonden) uitgave is buitenge-
woon fraai. Tinhergen draagt het bock
met rl'cht een warm hart roe.

Kees Hellingman

Sybout fa[!,er; '\'I?ercld :;ollder grem;ell
(143 p,lgilw's). Uitgeverij Ser\'O, Bunne.
ISB:vJ90-71918-41-6 Prijs f 42,50
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POLITIEKE JONGEREN
DOORBREKEN MYTHE

DAT SOCIALISME EN LIBERALISME
ONVERZOENBAAR ZIJN
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Twintig jaar lang wordt cr al gepraat
in het Haagse 'Hotel des lndcs'olTl te
komen tot ccn regeringscoalitie tus-
sen liberalen cn socialisten. Tussen
VVD en PvdA dus, samen met D66.
Oké, het is langzaamaan aanvaard
als een reële mogelijkheid. maar
daarna stokt het weer. Toch hebben
zowel vvn als PvdA cr eigenlijk wel
genoeg van om maar steeds te zijn
veroordeeld tot samenwerking met
het CDA. Misschien lukt het nu de
jongerenclubs van deze drie politieke
partijen om samenwerking dichtcrbii
te brengen. In humanistische kring
zou dat worden toegejuicht. Naast
vrijheid, gelijkheid wat meer broe-
derschap? Een paars regeerakkoord?
Aan humanisten zal het niet liggen.
Guus den Besten schetst de laatste
ontwikklin~cn.

Ruim tWl."ehonderd jaar geblen (14 juli
1789) bestormden de revolutionairl."n in
Parijs de gehate staabgl."vangenis, de Bas-
tille, symbool van het 'ancien régime'.
Het absolute koningschap en het gezag
van adel en gel.",telijkheid wankelden. De
Franse Revolutie was begunnen. 'VRIJ-
HEID, GEI.IJKHEID EN BROEDER-
SCHAP'. was vanaf toen het devies. Je
zou het een humanistisch beginselverkla-
ring in een notedop kunnen noemen.
Sindsdien is de genoemde leus niet tot het
Franse cultuurgoed beperkt gebleven.
Maat na de industrialisatie van Europa
hebben de toen ontstane politiekl." groe-
peringen zich elk me( één der dril." termen
\.creenzelvigd. Het VRIJllElDsideaal is
duidelilk het devies van het liheralisme
geworden, terwijl de 50dalisten zich op
de GEL.lJKSHElDsgedachte stortten.
Waar in het ene kamp werd opgekomen
VOOt het recht op vrije ontplooiing van
het individu. stteed Je andere groep
etl/oor dat de sterke, de rijke. niet méér te
Zl'ggl."nkreeg dan de el."nvoudige arbeider.
Die moest recht hebben op een gelijke
(soóale) behandeling. En zo hadden
liberalime en socialisme tegen het eind
\.an de vorige eeuw hun stellingen
betrokken: ieder van deze stromingen
streed vour h'lar eigen ideaal en een-
drachtig waren ze {ironisch genoeg) de
BROEDERSCHAP vergeten! Liberalen
en 5ociali,ren hadden elkaar tot aartsvij-
and verklaard.



Op talrijke terreinen komen de
jongerenorganisaties met gezamenlijke
ideeën die verrassend ver gaan.

Humanisten - hoe verschillend ze politiek
ook dachten - hebben altijd één ~emeen~
schappelijk idrJJI gekoesterd: menselijke
VRIJHEID. De mens moet zichzelf tot
norm mOj::en z.ijn. ~laar die vrijhrid kent
zijn ~renzen, want wij allen maken ,1<1n~
sprJak op die vrijheid, en dus dienen wij
elkaar te respecteren. De één nug zieh
nooit boven de ander verheven voelen,
laat staan zich méér mJcht toeeigenen.
Wij ziJn Jls mensen immers GELIJK,
omdJt wij in diepste wezen één ml"nsheid
vorml"n. De Franse rl"volution,lirrn druk-
tl"ll dat vl"rlangl"n naar menselijke ver-
bondenheid uit in het woord BROEDER-
SCHAP. WJar vrijheid leidt tot het recht
van de STl"rhtt\ zitten wr dus net zo fout
als waar gdijkheid ontaJrdt in afge-
dwongen ééllvormigheid w,urbinnen het
individu nauwelijks nog ontplooiingsmo-
gelijkheden heeft. Ziedaar het spannings-
veld tussen liberalisme rn socialisme: ze
verkondigl"ll elk duidelijk één aspect van
het humanistisch mens~ideaal en ze ver-
wijten elkaar vaak om het hardst het ver-
lorl"n laten gaJn VJn waarden als 'indivi-
duele verantwoordelijkheid' (door libera-
len tegen socialisten gezegd) en 'onderlin-
ge solidariteit' (door soóalisten Jan libe-
ralen verweten).
Maar de antithese kan ook \vorden
omgezet in een synthese: als mens heb hen
we enerzijds het recht ons zelf te zijn,
maar on\.erbrekelijk d,urmee ver honden
de plicht bij het hepalen \.an onze vrijhl'id
(en het dJarnJar willen leven) J,m de
ander te denken, die net als wij in vrijheid
mens wil z.ijn en die rekent op onze soli.
dariteit. Niet: óf-iJf, maar: ên-ên. Het
bekende humanistische principr: vrijheid
in gebondenheid.
Vertaald in termen van de :-.JederJ'lndse
politieke verhoudingen: \X'aarom geen
coJlitie WD-PvdA, JIIet de Iinks-liberak'
D66 cr tussenin? Geler op het bo\'en-
staJnde is het geen toeval dat in humanis-
tische kring deze vorm van regerings,a-
menwerking meer dan eens is bepleit.
Het polJriseren zou plaats moeten
mJken voor een denken in termen van
coöperatie. En bezien of de mogelijkhl"id
bestaat de krachten te bundelen, in pla;Jts
VJn wat nu al ongeveer een eeuw de poli-
tieke praktijk i,: het CDA (of zijn voor-
gangers) maakt de keus met wie het
beliefr te regeren; de ene keer met de
so<:ialisten, dan weer met de liberalen. ZÓ
worden de IJatste twee con,tant tegen
elkaar uirgespeeld, waarbij her CDA per-
manent de lachende derde is, die - naar
het schijnt (en soms zelfs blijkt) • Jan ons
land een wergenng kan ople~en wJarin
tolerantie voor hen die niet door de "C"
van het CDA worden gelnspireerd, verre
is te zoeken. (Zie de Jl jaren durende
trubbels over wetgeving in zaken als
euthanasie, abortus, gelijke behandeling,
enz.)

Reeds aJn her eind VJn de jaren '70
begonnen PvdA en WD besprekingen in
ber HaJgse "Hotel Jes Indes" om de

mogelijkheid re bezien \'Jn l'en regerings-
coalitie tusst'n de twee, de coalitievorm
waar D66 al vanaf haar opri~.hting voO[
ijverde. Van die borrelpraat der volwas-
senen hebben de jongerrIl kennelijk hun
hckOlmr. Ka twintig jaJr Des tndes-over-
leg is er nooit ietS concreets naar buiten
gekomen. Behalve dan dat zowel in
PvdA-kring als in de VVD-gelederen men
steeds vaker de non-confessionele coali-
tie-vorm als reele mogelijkheid noemt,
terwijl het in beide parrijen in de jaren
'60 nog ongeveer als een vloek gold wan-
neer lIIen die mogelijkheid z.elfs maar
durfde te opperen. :\lJar verder zijn de
volwassen politici nog niet.
Onlan).;s toonden de jon[!;erenorganisa-
ties VJn PvdA, D66 en WD dat je niet
twintig jJar hoeft te overleggen om met
t'en gezJml'nlijk program te komen. In
maart van dit jaar publiceerden ze hun
PAARS REGEERACCOORD. (Die kleur
ontstaat als men het WO-blauwen het
PvdA met elkaar men).;t). De jongeren
zijn het er allang over eens: voor regeren
z(mder CDA is het de hoogste tijd. Wie
hun bijn'l dertig p'lgina's tellend program
beziet, zal misschien niet met elk onder-
deel \"{lllllondig instemmen. :\laar één
ding is zeker: de jongeren hebben de
mythe doorbroken dJt socialisme en libe.
ralisme per definitie onverzoenhare vij.
anden zijn. Het gemeemchappelijke is
veel meer dan men wil wegeven. Zijn
socialisten tegen persoonlijke vrijheid?
Hehben liberalen iets tegen onderlinge
solidariteit? Hebben wij de p<lrtij-ideolo-
gen niet zodanig verabsoluteerd, dar •.••'e
blind zijn geworden voor het gemeen-
schappelijke in ons denken~

De drie jongeren-organisaties (JOVD, JD
en J5) hebben de gejachte van de samen-
werking aJngedurfd, zonder hun eigen
identiteit te verlOOdlCnen. Daarvoor ver-
dienen te vanuit humanistisch standpunt
een oprecht compliment. Zij hebben het
gemeenschappelijke van hun idealen ont-
dekt. Hun progfJlll laat niets aJn duide-
lijkheid te wrmen over: ":-.Jog voordat
wij met de ECU gaan betalen, willen wij
dat de Nederlandse munt aan de zijbnt
niet langer voorzien wordt van de leus
"God zij met ons". De leus (... ) ~Vrijheid,
Gelijkheid en Uroederschap" heeft onze
voorkeur. "

Eén VJn de hete hangijzers als liberalen
en socialisten om de tafel gaan zitten, is
natuurlijk de rol van de overheid. Lihl'ra-
len zijn doorgaans geporteerd voor een
bescheiden overheidsbemoeienis (zoveel
mogelijk persoonlijk initiatief), terwijl
socialisten juist het overheidsappar<lJt
willen gebruiken om de zo zeer begeerde

gelijkheid onder de mensen (nivellering
van inkomens) door overheidsingrilpen
te bewerkstelligrn (progressieve belas-
ting, huursubsidie). Onze jongeren heb-
ben het probleem goed doorzien: ener-
zijds kun je als samenleving niet zonder
regels en een m'erheid die toeziet op de
naleving daJrvan, maar anderzijds moet
je oppassen dat de regels niet \'erstikkend
gaan werken. In ons land is zelfs de maxi-
male dikte en het gewicht van de vuilnis-
ZJk wettelijk bepaald. ~l(Jet je zó ver
gaan, \'tJagt het PAARS REGEERAC.
COORD tich Jf. Op sommige gebieden
zal de overheid zich wat moeten terug-
trekken (vooral d<lar waar de regels
geleid hebben tot \n-erorganizing'), maJr
op andere gebicden zal de staat juist mecr
op de voorgrond moeten treden. Daarbij
denken de auteun aan de emancipatie
van minderheden of mensen in achters-
tandssituaties (personeelsbeleid), maar
ook aan zaken als hcr milieu, waarbij de
regels juist veel te vrijhlijvend zijn. (De
jongrren hebben kennelijk heter dan wij
ouderen in de gJten WJt de convenanren-
politiek tot dusver heeft opgeleverd).
Op talrijke terreinen komen de jongeren
met verrassend verga:lIIde gezamenlijke
ideeën. Op politiek terrein pleiten ze bij-
voorbeeld voor een kabinetsformareur
die door de Tweede Kamer wordt aange-
wezen, in plaats VJn door de koningin. In
het onderwijsbeleid willen Je de verzui.
ling terugdringen en pleiten l.e ervoor dat
bij concentratie van scholen Je laatst
overgebleven school in een dorp altijd
een openbare moet zijn. Ook het buiten-
IJnds beleid hebben z.eop de korrel geno-
men: Europese integratie zonder een
Europees Parlement met wetgevende en
controlerende bevoegdheden, schiet zijn
(democratische) doel voorbij. Als het aan
de jongeren ligt, gaar ook het idee VJn de
democratie in de binnenlandse politiek
meer vormen kennen. Als het volk mag
regeren (letterlijke betekenis van het
woord 'denuJoCratie'), dan moet het
mogelijk worden dJt uit de burgerij wets-
voorstellen worden ingediend (mits
gesteund door een aantal mensen dat
gelijk is aan de kiesdeler). Op het punt
van de ÎmmaterieJe wetgeving (abortus,
euthJnasie, etc.) is het 'Paars Akkoord'
ook heel duidelijk: 'waar confessionelen
menen voor Jnderen te moeten uitmJken
wat goed voor hen is' willen del,e jonge-
ren 'de zelfbeschikkÎn~ van mensen over
hun eigen lichJam erkennen'.

Dit zijn voor humanisten ((JoChverfrissen-
de geluiden.

Lees verder op pag. 29 0
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Twcc cnll:clm en de duivel (links) en Fons Elders (rechts).

De grenzeloze verwondering van Fons Elders
De twee gesminkte jonj.\lcurs op lJet podi-
um stoppen even met lJet Ilpll:lloien van
hallerjes wanneer hij hinnensclJrijdt in
toga en haret die speciaal zijn olilworpen
s'oor de Universireit voor Humanisriek.
'Dianges'- meisjes die zijn verk1ced als
half engel, half duivel - lJa,lden even
daarvour dl." vele hclanll:stellenden naar
hun pla'ItS begeleid. Naast het sprl."l."kge-
stoeltc zit een zwart duiv'eltje peinlCnd
op el."ntoiletpot die wordt gedragen door
twcc cngelen. Een scullJluUr van Thomas
Pm:kl.')', En na de inaugurale re,ie lal de
tochoorder nog tien minulen aan z'n
stod worden geketend door el.'n l.'xperi-
ml.'med kLmhpel. Het was in deze
'esthetische amhi.lllce' dar Fom Elders
"lijn ambt aam-aardde als hoo)<\leraar a:ln
de Univl.'nitót voor Humanistiek.

TlJeurie v.an de levensbeschouwing, In

het bijLOndcr van de s)'stl."marische
humanistiek, Zo luidt zijn complete 1cer~
opdradll. Dat klinkt aanmatij;end, moest
ook de jongl." hoogleraar bekennen. liet
vereist immers schcrpzinniglJeid, Illaar
ook olllvankclijkhcid. Wijsheid, maar
ook een dosis naïviteit, Eruditil.', lllaar
ook gewnd verstand. En hij ben,ldrllkte
1.clf ook nug eens hoe grenzeloos hij d,1I
0lwat: "Om zu'n opdracht re v'ervullen,
mo,.t ik geen bewunl.'r zijn van een vasle
plek mer één uitzÎchl, maar een nomade
die aan elke levensbeschouwing de waar-

HU:-'I:\I\ISTjuli1991 lO

um"vraag st(.1t, en daarbij nil."ts en nie-
mand uit de weg gaat. Noch dt" filosofie
van het lOev'al van de Alteken mt"t hun
rituele mensenoffers, noch de tlJeurie van
de twee menselijkl." naturen van .'slaols-
elOeng. En evenmÎn FOlleaults idee over
ht"t einde-van-de-mens of Lylltards v'er-
haal over het eindc der grolt" verhalen".
Daarbij is hl."t humanisme volgl."ns hl."m
niet alll."en levensheschouwing naast
andere Icsensb~schouwingen maar tegl."-
lijk ook onderstroom in IcwlISfilusofiën
van alle lijden en pbalscn. Om lot een
algemene grondslag \'oor \'crgclijking te
komen, grijpt de hoog1craar ,la,uhij tcrug
op dt' z'{'nt'(JIlderilIK. Lcwn ••hcscholl-
wing best.ul dan volgens hem bij de j;ra-
tic van de verwondering die zich aan ons
opdringt duor de v'oortdurl."nde spanning
tus~en idee en werkelijkheid, tll'>sen zin
en on7jn in het beSlaan, tllSSl."nengelach-
tige verhcelding en duivelsl." ,'crzockinj;.
Zelfs na linloze werkelijkheden als die
v'an Hil1cr, StalÎn, Pol Pot cn Saddam
HoesscÎn breekt volgens Fons Elders lOeh
steeds weer het hescf door dal "het heelal
schiUert aan gene zijde van de één- of
tweekamerflal ". Fen gcwaagde stelling.

(ES.)

De oratie 'Ova lllenselijke waarJigheiJ'
van Fons Elders is verkrijgh;ur voor
f 10,-. Informatie: Unil"t'r,iteit voor
HUlllanistiek. tcl.nT. 030.3<>h743ï.

Studeren aan de
Universiteit voor
Humanistiek?

De Universiteit verzorgt
een wetenschappelijke
heroepsopleiding van zes
jaar. Er is ook een kort
docroraalprogr.tmma mo-
gelijk van gemiddeld drie-
enhalf jaar.
Het belangrijkste heroeps-
veld is momenteel het
humanistÎsch raadswerk.
Aanmelden voor de zesja-
rige oplejding kan tot 31
augustus. Voor het kort
doctoraal tot 31 juli. Inte-
resse? !\'eem dan contact
op met de afdeling Onder-
wijs & StuJemcllzakcn,
Postbus 797, 3500 AT
Utrecht, tcl.m.: 030-
367437.



zo'n unieke kans om diehl bij
huis kennis IC maken met
cnthousiaste humanisten uit
de rest van de wereld krijgt IJ

niel gauw meer. Bovendien
zou het voor de huitenlandse
gasten tdeurslellend zijn als
zij slechts een handvol geest-
verwanten uit Nederland
zouden aantreffen, Misschien
heeft u zich nog niet aange-
meld omdat het héle eongres
IJ wat veel lijkt. Maar u kunt
ook één of enkele dagen
komen, Er zijn dagkaarten
voor / 75,- per stuk. Voor het
congres als geheel betaalt IJ

i 250,- (partners en studen-
ten hetalen resp. /175,- en
/100,-. Daarnaast kunr u ook
apart intekenen nmr de hoOl-
tochr en het buffet op wn-
dag, n,1 de opening (i 50,-) en
het s10ldiner met party op
donderdagavond in Anis
(f 75,-). Schrijf of bel: IHEU-
congres, Posrbus 114, J.mo
AC Utrecht, 030-312155.

Hoewel het aan lal aanmel-
dingen uil het buitenland
dagelijks groeir, hlijf! de
Nederlandse beLmg,telling
voor het IHEU-congres nog
achlcr. Dat is jammer. Want

negerbevolking van Afrika en
de USA. Zelf was Nonn
Allen het eerste zwarle lid
van een grote humanislisehe
organisarie in de Verenigde
Staten,

het thema 'onderwijs en voe-
ding' aan de orde is. Zijn
en'aringen met hel oprichten
van een lagere school op
humanislische grondslag in
Curaeao \'onnen een prachtig
HJorbeeid \'an het in de prak-
tijk hrengen van humanisri-
sche idealen op educatief
gebied. Na zijn inleiding is cr
een workshop waarin met
hem - en andere inleiders over
het thema, onder wie Douwe
\'an Houten (rector Universi-
teit \'oor Humanislick) en
Madzy Rood-de Boer (emeri-
tus-houg;leraar kinderrechl)-
nader \'an ged'lehten kan
worden gewisseld.
Andere boeiende gastsprekers
zijn o.a.Sakala, een jonge
vrouw uit India, en de Ameri-
kaan Norm Allen. Zij zullen
op dinsdag 28 ;uli spreken
over de ondersteuning van
achle~esrc1de groepen vrou-
wen in India en de opkomsl
van het humanisme onder de

IHEU-congres trekt honderden humanisten

INEID[N]
OO~

Uil ,111edelen van de wereld
komen de laatste weken aan-
mddin~cn binnen ~.oor het
internationale humanislcn-
conl;fCS dal van 26 lot 30 juli
plaatsvindt in de Amsterdam-
se RAL Het coo);res staat in
hel teken van het 40-Îari~
bestaan ••'an de organiserende
IHEU, de Internationale
Humanistische en Ethische
Unie waarbij zo'n zl,:vcntig
organisaties (waaronder het
HV) zijn aangesloten. Het
thema is 'HumanÎsm for
Hcad :md Heart'. De aan-
dacht zal dus voora! uIIgaan
naar de praktische vertaling
van humanistische bl~insc-
Icn.
Iemand die daar veel O\'eT

heeft tc mdden, is de schrij-
\'Cf Frank Arion. In de april-
uiIgave \'ao de 'Humanist'
stond ccn uitgebreid portret
van hem. Hij zal woensdag
29 juli op hel congres een
inleiding verzorgen wann~er

(Ingewnden mededeling)

Het WijnJaaldershuis gelegen in de wiik \X'aldeck is een humanistisch verzorgingshuis dar plaats biedt aan 140 bewoners, Op
moJerne wijze wordt gestalte gegeven aan lorg op maat en het flankerend ouderenbcleid, Er is veel aandacht voor een goed
woon- en werkklima<lt.

Door het aanvaarden van een fUIKtie elders is de vacature ontstaan van humanistisch raadsvrouw/man.

M.i.v. I oktober 1992 \'fagen wij voor 18 uur per week een

HUMANISTISCH RAADSVROUW/MAN

Functie informatie:
- her zorgdragen voor een aanhod van geestelilke verzorging thv. de hewoners;
- het adviseren mht. een goed leefklimaat op basis van humanistische uitgangspunten;
- het bieden van ondersteunende activiteiren tbv, medewerkenden:
- het le\'eren van een eigen bijdrage aan levensbcschouwelijke en ethische a,peden van de zorgverlening.

FunL"tie eiseli:
- ecn afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidings Instituut of aan de Univer,ireit voor Humanistiek:
- affinitl.'it mct de problematiek van het ouder ".,'orden:
- inhoudelijk benoembaar ziin door het Humanistisch Verbond als humanistisch raadsvrouw/man.

Arbeidsvoorwaarden en salariëring conform de CAO-Bejaardenoorden.
\'{'erktijden in overleg.

Dc aanstelling geschiedt in overleg met hct Humanistisch Vcrhond, mw, p. t lohbelman, hoofd van de gct'stclijke verzorging in ver-
zorgingshuizen, tel. 030 - J IS 145,

Inlichtingen te verkriigen bij hr. G, van Schie, directeur V,ln
Wiindaaldershuis. tel. 070 - 32S2220.

Sollicitaties dienen hinnen 3 weken na her verschijncn van dit hlad gericht te worden aan de directeur, e.v, Rennesstraat 8, 2551
G:\l Den Haag ..
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Zuid-lloILmd. Hij i, allt"s
jaar voorzitter V:ln dl."
Stichting Humanitas in
Rotlerd,lm, dil."ern zestiental
wooncrlltra en een
verpleeghui, voor ouJrren
brherTr. Gt"orge Hrouwer
volgt H.D.Tjrenk \X'illink op.
dil."voorl.iurr werd van dt.'"
Err,rr Kamer.

Humanira, hl."dt sinels 9 mei
Cl:ll nieuwe vuorzittrr. Ht"t is
Geurgr Ihouwer (43). Hij is
rconuum rn stond aan de
wieg van de grootscht.'"epse
reorganisatil." hij de
bdastingdienst, die van d",.e
Jil."nst met"r klantgericht
mot.'"stmaken. George
Brouwer is voor de PvdA lid
\.:ln Gt.'"Jepllteerde Staten van

George Brouwer nieuwe voorzitter HumanitasHIVOS houdt open huis
Op ~ september hOlJlh HIVOS in Den Haag open
huis. Kond het middaguur ~aan (Ie deuren wijd open
voor iedereen die wel eens kijkje wil nemen op de
Raamweg. Op alle afdelingen zitten medewerkers
klaar om al uw nagen ti: heantwoorden en met u
,.ao gcdachtl:n IC wisselen. Een goede gclq:cnhcid
om in een ongedwongen sfeer kennis Ic lIl,l!.:en met
HIVOS.
Vanaf 11.00 uur bent u van h,Uk welkum op de
RaamwCj;. Van 16.30 lul 18.00 uur is CTvoor alle
gaslen een exotische borrel ( hij mooi weer natuur-
lijk in de tuin). Midden augustus zal l:cn meer uitge-
werkt programma voot dele open dag beschikbaar
zijn. Meer informatie: HIVOS, Raamweg 16.2596
HL Den Haag, rel.nr. 070-]636907.

(Ingezonden mededeling)

EEN TESTAMENT VAN WAARDE
Uitnodiging voor de afscheidsconferentie en reünie

van het Humanistisch Opleidings Instituut

Zoals bekend is hel HOI in 1989 Universireit voor Humanistiek geworden. De laatsle HBO-opgeleide raadslicllen zullen in hel
komende studiejaar afstudcren. Om het ahluiten van hct 1101 een feestelijk timje ICgc\.en wordt op 14 en 15 nuvember van dil
jaar in de Guldenheq~ in 'lclvoÎrl el."nreünie en afscheidsconferemie gehouden \'OOr medewerken en oud-medewerkers, hestuurs-
leden en oud-bestuur,lellcn, dc laatste studenten en dc afgestudeerden van het HOI. Zegt hel \"{lOTr!

De weekend-commissie, dit.'"heSlaat uit Ton Jorna, Rob Buitrnwrg. Denijs Hru, John Ihobbd, Els H"rkhout en Ko Burgt"r. hoopt
dat velcn uit hct hrden en hl."twriedCli vao dc opleiding en de praktijk van het humanistisch geestelijk werk llaar deze wt"ekend-
conferentie toe zullen komen.

Het thema v.m het weekend i, de vraag: ~W.Jt is de rode draad dil" rr van het HOI via de huidige praktijk doorloopt naar de 101"-
komst van het humanistisch geestelijk werk?~
Er zal v"c1 gelegenheid zijn voor ontmoeting. De hoofdmoot van het programma wordt gevormd door cell zestal workshops (,,"cr
onderwerpl'n uit de praktijk van g.v. en onderwijs. De workshops worden door raadslieden gelt"id. Elke inleider hedt een HOI-
docenr als eo-rderenr.

Kosten v.oor deelname zijn f. 75,- (dit is illClu~ief rna:lltijden en overnachting). U kunt zich nu rel."ds aanmdd"n voor hrt eind-
weekend. door dit hedrag owr te maken op giro 3719932 met vermelding van administraticnummer 1375 (1I01-wl'ekend).
\X'egens de t" verwachten grote bclang<;tt"lIing v.indt inschrijving pbars in volgorde van ontvangst van dl" betaling.
Het programma loopt van zaterdagochtend 10.30 uur tot zondagochtend 13..10, na de fee<;tclijke lunch.

flet volledigl." programma zal in l'rakti<;ehe Humanistiek van septrmber n"rschijnen. Voor inlichtingen: weekend-commissie,
HOllUvH. po,thu~ 797, 3500 AT Utrecht. Telefoni.,ch: Ko f~urger, 03417-61440.
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Tentoonstelling over 'vrouwen tegen geweld' reist door Nederland
Het thema 'Vrouwen tCl';cn
geweld' staat in 1')92 en
1993 eenlraaI binnen het
HOM-project 'Vrouwt:n en
MCllscnrc..:hten'. Hel Huma-
nislisch Overleg Mensenrech-
ten (HOl\.l) wil dal geweld
legen vrouwen wordt erkend
als schending van mensen-
rechten. Samen met andere
clubs wil hel HOM dal dit
geweld cffcClic\'cr wordt bes-
treden. Voor dil doel is een
kleine Icmoonstc!ling samen-
gesteld die momenteel dour
Nederland reist.
De tentoonstelling laat l.icn
hoc t.'nkcle Peruaanse en
Nederlandse \'fouwenorgani-
sarics hef geweld tq;cn vrou-
wen aan de kaak stellen cn
hoe vrouwen zich tegen dil
geweld \-erwercn. De teIl-

toomtclling is meestal te zien
in bibliotheken, maar is (Jok
heschikbaar voor manifcsra-
ties, studiedagen en .mdere
bijeenkom~ten. Lokale groe-
pen kunnen naar aanleiding
\'an de tenlOonstelling activi-
teiten organisereo. Een los-
bladig informatiepakket is
verkrijgb'lar à /10,- (inclusief
porti). Hierin ~taal behah'e
achtergondinformatie ook
concrete suggesties voor acti-
viteiten.
De tentoonstelling bestaar uit
6 dubbele p,mc1en (totale
afmeting 4.20 bij 2 meier) die
I.ijn verpakt in twee draagta~-
~en. De panelen I.ijn gemak-
kelijk en snel op te zettell.
l\.leeneemfolders, affiches en
een inkijkexempla<tr van de
HOM-Nieuwsbrief worden

gratis bijgeleverd. De huur-
prij~ bedraagt / 50,-. Trans-
port- en \'erzekeringskosten
(/2,50 per dag) zijn voor
rekening van de huurder. Het
rei~schema voor dil jaar staat
behalve in de zomermaanden
al vast. In de laatste vier
maanden van dit jaar wordl;n
door lokak grOl;pen \'erschil-
lendl; bijeenkomsten rond de
tentoonstelling georgam-
sl;erd. Voor volgend jaar is de
tentoonstelling nog groten-
deels bl;schikbaar. Waar-
schijnlijk zal een versie langs
bibliotheken in Zuid-Holland
reizen.
Plaatsen waar de tentoonstel.
ling zal zijn tI; zien: Amster-
dam (op het IHEU-congres),
Nijmegen, Beverwijk, Waalre
(in september), Apeldoorn,

Halsteren (in oktober), Delf-
zijl, Nuenen (in november) en
in Maastricht en Amsterdam
(december). Komt de ten-
toonstelling bij u in de buurt
en wilt u meedoen aan de
organisatie van activiteiten
die aldaar rondom het thema
'vrouwen tegen geweld' wor-
den georganiseerd: Of wilr u
el;n uirnodiging ontvangen
voor dergelijke acti\'iteiren:
Komt de tentoonstelling nog
niet bij u in de buurt, maar
wilt u zich daarvoor inspan-
nen? Neem dan contact op
met Winde Evenhuis, Marita
Veerman of Ellen Verwiel
(tel.nr. 030-318145).

HIVOS, HOM en
HVB bundelen
krachten
De humanistische beweging
in Nederland meer berrekken
bij inspanningen op het ter-
rein \'an ontwikkelingspro-
blematiek, mensenrechten,
vrede en veiligheid. Dat io;
wat HIVOS (Humanistisch
Instituut voor Ontwikke-
lingssamenwerking), HOJ\l
(Humanisti~ch Overleg Men-
scnrechten) en HVB (Huma-
nistisch Vredesheraad) wil-
len. Ze gaan daarH)Or hun
krachten bundelen. Om de
onderlinge samenwerking
tussen humanisten en andere
maatschappelijkl; groepen op
plaatselijk ni\'eau te verster-
ken, organiseren de drie
humanistische clubs een vrij-
willigersdag op zaterdag 17
oktober. (Deze dag sluit aan
op de HIVOS-Hijwilligers-
avond op 16 oktoher). Onder
\'oorbehouli is de lokatie hl;t
Coornherthuis in Zeist.
De drie organisaties zullen
zich dan presente-
ren en lal speciale
aandacht zIJn
\'oor lokaal opge-
pakte initiatieven.
Belangstellenden
kunnen zich voor
deze daJ.; opge\'cn
bij HIVOS.
l\.tcer informatie:
HO~1, tel.nr.:
030-3181.JS;
HIVOS tel.m.:
070-3636907:
HVB td.nr.:
03210-18934.
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ZEVEN BIJZONDERE
HOOGLERAREN MET EEN

HUMANISTISCH
PROGRAMMA

Socrates zal lich ook presenteren op het
speciale IHEU-congres dat in juli in
Amsterdam wordt gehouden. Bch"l"c
een toespraak van Socratcsvoorziucr
prof. mr M. Rood-de Boer, verschijnt er
ook een speciaal cngc]Slalig nummer van
het door Socratcs uÎtgcgc\'cn kwartaal-
blad Rekenschap. Hierin vindt u van atle
Socratcs-hooglcrarcn een arlikel waarin
zij aangeven wal hen bezighoudt. De
onderwerpen variëren \'ao Renaissance-
filosofie lOt computer-ethiek.
U kunt dit nummer van Rekenschap
hestellen door f 12,50 over te maken op
giro 582293 ten name mn S1ichring
Souares te Utrecht, onder ,'crmelding
van 'Rekenschap juni 1992'.
U kunt natuurlijk (Jok gelijk een ahonne.
ment nemen. U krijgt dan het boek 'Wel-
zijn zonder grenl.en; sociaal-culturele
aspecten vall de Europese integratie' gra-
tis. Een abonnement kost f 45,- per jaar.
U kunt een abonnement aanvragen door
een kaartje te sturen met uw n;larll en
adres naar: Humanistisch Verbond. Ant-
woordnummer 2181, 3.mO YB Uneeht
(een postzegel is niel nodig). Wacht u wel
met betalen tot u een acceptgirokaart
ont\'angt.
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Met z'n zevenen zijn ze, en hopelijk binnen niet al te lange tijd met
z'n achten, deze bijzondere hoogleraren die zijn aangesteld door de
stichting Socrates. Ze geven allen colleges over zaken die op een of

andere wijze met humanisme, ethiek en levensbeschouwing te
maken hebben. Allemaal mannen, ja. AI benadrukt de stichting dat
ze nog zo hun best doen om geschikte vrouwelijke kandidaten te

vinden. Misschien de achtste dan?
Zeven bijzondere hoogleraren dus. Allemaal bijzonder omdat ze niet
zijn aangesteld door de universiteit maar door een organisatie, in dit

geval de stichting Socrates. Vroeger waren het vooral de
levensbeschouwelijke clubs, maar tegenwoordig ziet ook het

bedrijfsleven het belang van een wetenschappelijk aureool. Voor de
universiteiten is het vaak aantrekkelijk om zo'n bijzondere leerstoel

op het instituut te hebben omdat zo het onderwijs- of
onderzoeksterrein wordt uitgebreid zonder dat het wat kost.

Kort geleden maakten de Socrates.hoogleraren hun programma
bekend voor het komende academisch jaar. Op deze pagina's vindt u

deze heel kort weergegeven. De colleges van de bijzondere
hoogleraren zijn gratis toegankelijk voor toehoorders, tenzij het
colleges zijn voor een speciale groep studenten. Wilt u colleges

bijwonen, dan bent u van harte welkom. Wel is het dan de bedoeling
dat u even contact opneemt met de betreffende hoogleraar. Hoe en

wanneer u die kunt bereiken, staat allemaal in het volledige
programma. Dat kunt u aanvragen door een kaartje te sturen naar

de stichting Socrates
(Postbus 114,3500 AC Utrecht ter attentie van drs. A. Hielkema).

Denk er eens over. Misschien is het wel iets voor u om meer te weten
te komen over Nietzsches humanisme, over mensen en machines in

de gezondheidswetenschappen of over wijsgerige vragen over de
verhouding tussen mens en natuur. Why not?
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Wim van Dooren
Geeft hij Je Technische Universiteit Delft
twee series colleges. De ccrslc behandelt
hel onderwerp 'Middeleeuwse Arabische
filosofie en humanisme', waarna hij
werkgroepen zal leiden waarin Arabische
filosofische teksten in ,'cTlaling worden
gclc7_cn. De tWl"cdc serie collc~cs behan-
delt een ~rnOl aantal moderne filosofen
met speciale nadruk op hun vrijheidsop-
,'auilIgen. Besproken zullen wurden:
Dcscarh:s, Spinoza. Lcihniz, Kam, Fich.
fC, Hcgc1. Mi11, Nietzschc, Russcll en
Sartre.

\Xlim van Doorcn over waarden en
onwaarden:
'Wetcnschapsbcoefcning aan de universi.
teit is niet waardevrij, maar aan normen
van hunullitcit vcrhonJclI. \X'ie zonder
waarden denkt te kunnen opereren, han-
teert ze toch co bn nid eem beseffen
hoezeer dit dan onwa,udell lijn, strijdig
met de humaniteit. (.) Helaas leent ûch
de huidige univl"rsitJ.ire >ituatie niet voor
fundamentele vragen die kritiek, protl"st
en ongchoorz.aamheid inhouden. Filoso.
fie mag cr mel"doen, als ze zich aan dl"
spelregels cn de gedragscode van het
geaccl"preerde wetenschappelijk under-
wek underwl."rpt. I'uhlibtielijstl."n, cita.
tionindl"xen, netwerken, ondl"rzol."kspro.
gramma's, liefst hcschl."rmd gcfin,m.:ierd,
daarom draait alles. Filusofie z.ou ons
daarvan moetl."n hevrijden. Dit wrcist
l."l."nonafhankelijke positie die misschien
alll."en hereikt wu kunnen worden als de
filosofie van de universiteit is verdrcven.'

Covert den Hartogh
Geeft bij de Universiteit van Amsterdam
colleges over medisch-ethische vragen in
het kader van verpliclue onderdelen nm
ue studie gl"neeskunde. Da;unaast ver-
zorgt hij een inleiding in de gewndheids-
ethiek.

Govert den Hartogh O\'er euthanasil." en
zei flwsch ikkingsrecht:
'fundamenteel argument vour cuthana.
sic is de erkenning van het lijden van de
patiënt. He! is een vergissing dil."llS Vl."r.
zoek rl" llen als louter de uirocfl"ning van
zijn zelfbeschikkingsrecht: wat de patiënt
autonoom hesluit te vragen, is dour lijn
leven te beëindigen vl."rdl."rlijden te ver-
mijden. Juist omdar dir de inhoud van
lijn verzoek is. kan de arts z.ich vl."rplicht
voell."n . en is het hcm moreel toegestaan.
op het vt:rloek in de gaan'.

Maarten van Nierop
Z;ll bij de Rijksuniversiteit Leiden hoor.
en werkcolleges verzorgen over 'Nietz-
sehe als filosoof van mens en cultuur'.
Todichting: over het algenlCcn wordt
Nietz-sche beschouwd als een van Je
dOOUl>:ravers van de 'moderniteit', waar.
toe met name de Franse filosofen, in Hei.
deF;gers voetspoor, ook het 'humanisme'
ple~en te rekenen. In hel college zal wor-
den getracht in Nietlsches werk aanzet-
ten tot een vernieuwd humani~me op het
spoor te komen.

~Iaarten van Nierop over gelo\'l"n in de
mens:
'Uiteindelijk moet Je als bijwnderl" leer.
stoel-houder kleur hekenncn. Een filo-
soof op een leerstoel op katholieke of cal.
vinistische grondslag zal met mateloos
veel relativl."ringen beginnen, als hem of
haar wordt gevraagd: "Gelooft Gij in
God?" Hij zal sputtl'rcn: "Ja uat is maar
wat je eronder verstaat" en: "In ieder
geval niet in de traditioneIc zin ~. Zo zal
ik als mij wordt gevra'lgd: "Gelooft Gij
in de ~1ens?" eerst ontwijkend antwoor.
den. "Tja, dat hangt er vanaf wat je 'de
mens noemt en W;lt 'geloven'.~ :\laar uit-
eindelijk, als je m;l,u lang genocg door-
vraagt, moet cr toch komen: "Ja, Jat dol."
ik." Die grenslijnen tussen overtuigingen
moeten wc in de gaten houden, anders
7.ijn ue discussil."s in onze cultuur niet
interessant meer.'
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Henk Visser
Vcr.lOr~t hij Je Rijksuniversiteit Limburg
twct' keuzchlokkcn. Voor Je Faculteil dt'f
Ecunumi~chc Welenschappen geeft hij, in
samcmH~rkinJ.: lIlel de heer Bimer, hel
keulcblok 'Mcmc". machines, modellen:
de I':cvolgen \"311 Je compUlcrn:volutic
\'oor wetenschap en samenleving', Ten
tweede zal hij voor de Faculteit der
Gezondheidswetenschappen, in ~amt'n-
werking met V.E. van Rcijswoud. het
keuleblok 'Mensen en machines in de
goondhcidswclcnsch.tppcn' verzofJolcn.
Toelichting; iedereen is het cro\"cr eens
dat de loepassing \'an computers in uil-
eenlopende sectoren "lln wetenschap en
samenleving ingrijpende gcvolJ;;clI kan
hebben, o.a. voor de wijze van werken in
de wetenschap, in het hcJrijfslc\'cn, in de
1-Or~\'Criening en bij de overheid. en voor
\'ormen \'an ventandhoudinl<; en commu-
nicatie,

Henk Visser over technologie en wdzijn:
'De technologie maakt vrijwel alles
mogelijk, maar daarmee nog nier wense-
lijk. Dat moet de mens 1,e1fhep ••len, Hij,
de mens, moet de lel-hnologie aan zijn
welzijn dienstbaar maken. Iht kan alleen
als dit bewustzijn wordt gewekt en er
bewuste keuzes kunnen worden
gemaakt. Gebeurt &:H niet. dan zal lIl'
mens zich inder&l'ld willoos en voortdu-
rend ,Ian een zich random ontwikkelde
technologie moeten aanpassen.

Rob Tie/man
Zal bij de Rijksuni,-ersireit Utrecht huor-
en werkcolk~es ge\'cn over 'Sociale en
culturele aspectcn van het hum,1I1ismc'.
De collegereeks is een inleiding in de soci-
aal-wetenschappelijke aspecten van de
humani~tiek,

Rob Tielman over humanisme :lb lokalc
folklore:
'Vraag een gemiddelde Nederlandsc
humanist naar het illtercuiturele karakter
van dicns levensbeschouwing, en de
betrokkene staat mei cen mond voltan-
den. Het is nct alsof bet humanism" ""n
lok ••1e folklore is, e"n lcvensh,,<;chouwing
op klompen wgetegd. Dat de meest" cul-
turen l11insten~ evenoude humanistiS<.:he
traditi"s hehb"n. is vrijwel onbàend:

Jos de Beus
G~'eft hij de Universiteit Twellle colll'ges
over "contemporaine politieke filosofie
in humanistisch perspectief', Onderwerp
\'an d"ze colleges is Ilef hedendaagse ega-
litarisme, o,a. in de sociale politiek in de
volgroeide Wesrerse \'erzorgings~taten.

Jos de neus ovcr de verzorgingsstaat:
De kapitalistiSÇhe verzofl~ingsslaJt ver-
keert in prohlemen. wals blijkt uil de
opkomst nln een onderklasse, de behou-
dende op~(clling van de rijken en Jc mid-
denklasse, de neergang van de klassieke
sOl'iaal-del1locratie en hct gebrek ,\an
maatschappelijke overeenstemming over
de doei"inden van en de middelen voor
het gclîjkheidsstrevell. (-) Dit is een van
de testen voor het politi"ke humanisme,
Als humanisten echt menen dat het debat
over de toekomst van de kapitalistische
VCrl.Orglllgs>taat niet zag verzanden,
moeten zc duiddijk aangeven wac de
implicaries zijn \'an hun principe van
morele gelijkheid voor alles burgers om
het goede leven t" leiden.'



HOM.Nieuwsbrief vol meningen over mensenrechten

Rechten van de Mens
gelden ook voor Indonesië

I

Wouter Achterberg
VCT70rgf bij de Landhouwuniversiteit
Wageningen de drie volgende colleges: (a)
'Inleiding Natuur en samenleving' OWf

een aantal wiisgcrigc vragen betreffende
de verhouding tu,~cn mens (individueel,
maar vooral col!fcricf) en natuur, (hl
'Normatieve socÎale en politieke filosofie
vall het milieu' OWf rcchtv"aardighcid en

de milicuproblernatick. en (c) het afstu-
deervak 'Humanistische wijsbegeerte'.

\Voutcr Achtcrl'Crg over milieu en wel.
va:lrt:
"Binnen Je milieu-educatie moel Je
samenhang tUSSl:ll mco:-rdcfl' prohlemen
duidelijk worli •••n gcm;lakt. Het is JUllIe-
lijk niet ,11Ieeneen milieuprubleem, ma,lf
ook het Onh,lI1tCcrha;u worden v,m Je
hUIdige vcrzorgingsHJJt, vall kosten in
de gezundheidslorg, armoede, enz. AI di~
prohl~JlI~n h'Hlg~n m~t elLlaf ,amen. J~
moet nll.~nsen leren di~ scllllenhangen te
!-ien. Educatie di~Ilt ook om mensen te
bt~n nadenk~n over ue w'larden die zij
erop nahouden en de gevolg~n J~larvan.
Andere waarden dienen prioriteit te krij-
gen waardoor l."en,IJiJ~r g~drag mogelijk
wordt. (... ) Als Wl.",t'rieus strnen naar
een Ill~nswaardig b~staan v'oor al O1U~
medemenscn, dan we~t ik niet of Wl."op
korte termijn nog mogclijkheden hehhen
om iNS aan ht't milieu te doen. Als je
iedt'rt'en l'en W'csters welvaartsniveau wil
gt'ven, dan kan onze planet't datIliet aan.
Aan de andere kam, van mell>en die hon-
ger h~hlwn kun )l."nier verwachten dar ze
een hekje om h~t oerwoud !-enen:

Op vrijdag 17 april org'lJIi,eerde hel
Humanistisch O\erlc~ Mensenrechten
(HOM) een debat over de situarie van de
memenrechlen in Indonesië. W'eer een
zeer actueel onderwerp door de Indonesi-
sche 'lfwijzin~ \'an Nederlandse ontwik-
kelingsgelden. Dal J.:eheunlc nadal
Ned~rland d~ mensenrednellsilllalie in
Indonesil,' had bekriliseerd na het bloed.
bad dat op 12 november vorig jaar
plaatsvond op Oost-Timor. Hel HOM
nodigde drie deskundigen uit om met
elkaar en met de aanwezigen hierover te
discussiëren.

Theo \'an Boven. hoogleraar mensen-
rechten. stelde dat voor ,11Ie Llllden
bepaalde universele norml'n gelden ,Ils de
Rechten van de Mem. I lij zier dan ook
geen reden om Indonesië anders te
hehandelen ,bil andere hnden. Hij
ma'lkte ook nog eens duidelijk dat
:'(ederland h~pa'lld ni~t alleen staat in ;r;'n
veroordl."lcnde houding ten opzicllle van
InJonesil,'. \'('ant De Europese Genwen-
schap (EG) heeft in een verklaring up 28
nowmber vorig jaar dUIdelijk uitg~spro-
ken dar 'ichendingen V,ln llI~ns~nrechten
comequemies kunnen hebhen voor de
hulpverlening. Uiteindelijk kan dat ook
Il."iden tot opschorting van de hulp. Wat
dat hetreft is Iwt Nederland,e be1citl dus
een uitvoering van FC-richtlijnen.
Indonesië-deskundige Nico Schulle
Nordholt maakte duidelijk dat er ver-

'Mell'iellfechtenbdeiJ ter discus-
sie' i'i een rhemanummer van dl."
HO,M-Nieuwshrief met een aantal
uirel."nlopende opinil."s over men-
senreçhrenbelcid in de nieuwl."
inlernarion,lll." verhoudingen.
Interviews met Eric,l Terpstra
(Tweede Kamerlid voor de VVD),
die pleit voor aanscherping van het
mensenrechtenhelcid, met oud-
HO~t-voOr7.itter KeIus ter Beek
(nu minister van Defensie) die
voor het leger een mouie taak zit'r
weggelegd in de nieuwe internatio-
nale verhoudingen, en een inter-
view ml."t Jan '-"'illem Bertens
(Europarlementariër vuor D66)
over de vaste plaats die mensen-
rechten in het Europese buiren

schillende suurten v'an schendingen van
mensenrechten zijn. [s voor kritiek hier-
op nog wel enige Stl."lln te vl."rwachten aJs
het gaat om corruptie, hij de kwestie
Oust-Timor is elke discussie uitgesloten,
I lij vindr het daarom ook een zaak voor
de Veiligheidsraad van de Verenigde
N,lties.
Radna Saplari is socioluug en de,kllndige
op het gebied van arbeidsverhoudingl."n.
Hij geeft een kort beeld van de ,ituatie in
Indonesii' en concludent dat de veron-
d<'rstelde \erso~pelillg alleen maar schijn
is. Zo kan alleen al !let spreken over poli-
tieke geHldige onderwerpen leiden rol
bngdurige gevangenisstraf.
[n de disnlssie die volgt na deze drie inlei-
dingen wordt vooral felle kritiek geln'erd
op de stelling I'an Nico Schulte Nurdholr
d,n je pas ielS kunt duen als 11\ het land
!-e1feen sterke protesth~weging of oppo-
sitie is. Verder meldde één van dl' aanwe-
zigen dar sommige politici denkeu dat er
niets meer gedaan k,m worden op het
gebil."d van de mensl'nret'htt'n nu de Ont-
wikkclingsrelatie meI lndone'iii' is beëin-
digd, Theo van I~oven weersprak den
dour te benadrukken dar er nog vele
andere relalies met h,,( land zijn waJrbij
dl' nwnsenrechlen ter sprake kunnen
wurden gebracht. :s.iico Sçhultl." Nordholt
çundlldeerJe met velen dat het buiten-
landse beleid van :s.:ederland gerit'ht moet
blijven op hevordering van nJ('nsenrech-
tl."nen op dt'mocrarisering.

landse helcid aan het verwerven is,
Verder in dez_eNieuwsbrief samen-
valting van Indonesië-debat, ver-
slag van het kamerdebat van 9
april over de voorrgangsnotilie
van minister Van den Broek en een
artikel over lobby-activiteiten van
de internationa1c vrouwenbewe-
ging naar de Wereldmensenrech-
tenconferenrie in 1993.

Iiel themanummer is te bestellen
dour overmaking van f 5,20 (prijs
f 2,50 inclusief portokosten van
f 2,70) op giro 1460115 t.n.v.
HOM Utrechr, onder vl."rmdding
van 'themanummer mensl."nrech-
tenhelód'. Voor verdere infmma-
til."o\'er het HOM: 030 - 318145.
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l'vfedewerkers aan het hoorspel 'Voor het (/oodgaan'

de minister van justitie in l\:eder Sachsen
toestemming gegeven voor een televisie-
interview met hem. Die toestemming is
onderdeel van een nieuw beleid dat als
doel heeft een \'er/.oening tot stand te
bren~en met de R.A.F. De onlangs tot
opvolger van Genschcr benoemde minis-
ter van buitenlandse zaken Kinkel ma;lk-
te kort geleden als minister van justitie
een begin met et'n andere politiek tegen-
over de ROle Armee Fraktion. De tot dan
ge\'olgde politiek van speciale wetten
voor terroristen en de keiharde ;unpak
van iedereen die verdacht werd van sym-
pathieën voor de R.A.F. h,ld geen einde
kunnen maken aan het geweld. Kinkel
stond een politiek van verzoening voor
en wilde gevangenen eerder vrijlaten.
Tegelijkertijd stuurde de R.A.F. een ver-
klaring de wereld in: ~\X'ij hebben heslo-
ten om te stoppen met de aanslagen regen
topmensen van de overheid t'n het
bedrijfsleven. We zijn de afgelopen jaren
politiek Iwakker geworden. Wc zien het
als onze grootste fout dat wc veel te wei-
nig colltan hebhen met al die anlieren die
eveneens in opstand komen. Voorwaarde
voor onze stopzetting is dal de gevange-
nen die nu doodziek zijn, of al ml'er dan
vijftien jaar vastzitten, zo snel mogrlijk
vrijkomen. Als de staat zich onverzoen-
lijk opstelr zullen we opnieuw toeslaan'"
Wat precies maakt de tijd nu rijp voor de
verklarÎng en voor de toenadering tussen
R.A.F. en overheid? Hoc kijkr Folkerts
terug op 1.ijn verleden, wat waren ooit
lijn motieven om zkh aan te sluiten bij
de R.A.F., hcefr berouw de plJ,ltS ingeno-
men van strijdhaarheid of is er in die vijf-
tien iaar helemaal ni(;ts veranderd? Een
gesprek met een principieel man, ooit in
Nederland gearresteerd, veroordeeld en
uitgeleverd.

Knul FQ/kerfs;n 1977

Knur Fulkens, lid van de Rme Armee
FT<lkrion, zit sinds 197H een k'venslange
gevangenisstraf uit in het I.waar bewaak-
te Celle (Hannover). Vour het eerst heeft

Exclusief interview met Knur Folkens
Zond'lg 5 juli, 23.00 - 23.30 uur

Afscheid van de R.A.F.?

TELEVISIE
Op maandagmiddag (Radio S, 12.00
uur) in Het \'()(Jrdeel van de twijfel staat
naast l'en aanfal nieuwe documentaires
(o.a. over Martin Velfman en over hef
Nederlandse plarreland) de herhaling
gepland \'an de geprezen serie radiodra-
ma's Voor het doodgaan, drie huorspelen
over de verwerking van oorlog. Kres
Iluist speelt op 3 'lUgustus De honger van
Armando. Een man loekt naM een vnle-
drn dat hem door de vingt'rs dreigt te
glippen, ollldat zijn vingers bijna alle-
lllaal dood zijn. 1{) augustus volgt De
rede van Jenninger, waarin Jenninger
pleit voor de acceptatie van het Duitse
verleden, Acteurs I.ijn Sam \)oga<:rts,
fiern van der Heijden en Hugo Kool-
schijn. 17 augusfus {en slorrt' spreekt de
uitvinder van de neufronenbom; 'Ieder
I.ijn fascinatie'. In zijn relaas over mense-
lijke en onlnenselijkc oorlogen lijkt de
Tweede Wereldoorlog in hef niefs Ie ziln
verdwenen. De hond van Cohen wordt
ge,peeld door Pierre Bokma en Ger<Hd-
jan Kijnders.

die/,Ier Alarfi" Ve/tm,m

RADIO
Van lfi juli tot en md 9
augLl~tus zijn er geen uitzen-
dingen van De Verheelding in
\'crband met de Olympi'iChc
Spelen. Daarvoor en daarna
staan weer volop nieuwe
afleveringen gepland, elke
zondagmorgen om 9 uur op
R,ldio I. Voor Je precieze
onderwerpen kunt u Je zater-
dag voor uitl:ending pagina
260 van KOS-Tclctt .•kst
opslaan.

De Spiegel op woensdagmid.
dag (Radio 5, 12.30 uur)
wordt deze wmcr gebruikt
voor een aantal programma',
die te mooi z.ijn om slechts
éénmaal tc wordell uitgezon-
den. De volgcnJt" mensen cn
7.,lkcn kunt u tegemoet

horen; Arthur Rimbaud (8 juli), !.ou
Andreas Salomé (15 juli). Thcuorc ron-
tanc (22 juli), Chincsl" poi'7.ic (29 juli),
Hahtiar Arif (5 augustus), Wim Bijmocr
{l1 augustus). Genie Bicrcnhroodspot
i19 augustus) en Gijs Schreuders (26
augusfuS),
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YOY
In augmfUs heginnco we m•.•t een nieuwe serie uitzendingen van Yoy,
Daarover pas in ecn volgend nummer meer informatie, omdat de exacte
uitzenddara hij het pcrs •.•gaan van dir nummer f.(J olll •.•ker zijn dat ze
alleen maar \'erwarring kunnen veroorzaken. \VeI is zekcr dat er uitzen-
dingen komen over onder andere •.•pi1cpsie, de kleinkunstacademie, jonge
ondernemers en de natuur als drug.

IHEU-congres
Nederland 3 staat wal Je HOS hetreft in
tu1j vader in hrt teken van het IHEU-
congres. De maand wordt besloten op
wndag 26 juli (23.20 uur) met l."en (on-

gresverslag. Op de daaraan voorafgaan-
de zondagen, 12 (23.00 uur) en 19
(22.05 uur) juli, twee porlretlen van
internationaal vooraanstaande humanis-
ten. Nadat eerder al Frank Mar-
tinus Arion en Stanley Renseh de
revue passeerden, uckkrn in juli
György KOllraJ en .vlohammeJ
ArhlUn aan ons voorhij. GyiJrg~'
Konrad komt ciders in dit num-
mer uitgebreid tcr sprake. fk in
Algerije grburcn hislOricus en
islam-filosoof Prof. Dr . .\\oham-
med Arkoun is werkzaam aan Je
Sorbonne-univcrsÎtcit in Parijs.
Sinds 1960 is hij hoogleraar in
de geschiedenis van dt." islam en
de islamitische filosofie. Zijn
hekendheid dankt hij onder
andere aan zijn 'liherale' opvat-
tingen. of liever gezegd aan de
aandacht die hij vraagt voor een
'Iiherale islam'. Begin dit jaar
(van januari tor mei) vervulde
prof. Arkoun een gasthoogle-
raarschap aan de Univcrsiteit
van Amsterdam. In liin colleges
maakte hij duidelijk dat de islam
als onderdeel van de geschiede-

György Konrad

nis van het mediterrane gehied culturet:!
deel uitmaakt van het westen. Tegl;"nover
de door 'ons' als bcdreigend ervaren,
want fundamentalistische islam, wees
Arkoun op her best'l'lll van een \'rel Iibe-
ralere islam. Zijn komst naar Nederland
werd in fundamcntalistische kringen dan
ook bepaald niet toegejuicht.

Ven'olg van pag. 19

~Iet de hevoordeling van het christen-
dom in onze samenleving moet het ook
afgclopen zijn (afschaffing van de Zon-
dagswet). In dit verband één negatief
punt van kriti •.•k: Waarom gepleit voor d•.•
genoemdl' zaken, mJar niet geconsta-
teerd dat bijvoorbeeld bij de toekenning
van formatieplaatsen van geestclijke vcr-
wrgers in de krijgsmacht humanisten
nog altijd achtergesteld zijn en dar dege-
nen die humanisrisch vormingsonderwijs
(en godsdienstonderwijs) geven op open-
hare scholen dat veelal \'oor cen honger-
loontje mocten doen, terwip het op con-
fe,sionc!e scholen volledig wordt
hetaald?
Maar al lullen sommige verlangens van
de jongeren niet bij ieder van ons onmid-
dellijk instemming ondervinden, toch is
hun grondhouding cr een die in humanis-
tische kring veel sympathie zal oogsten,
omdat het een fundament is voor een
nieuwe politieke orde. Er zal in onze
geschiedenis een periode aanhreken
waarin de mens centraal staat en niet Ian.
ger het christelijk normbesef (zoals het
CDA dat meent te moeten verdedigen).
Deze w,u ik zou will •.•n noemen "tweede
doorhraak"~ kan nJ:u de mening van de
meeste humanisten niet snel ~enoeg
heginnen. Daarom tot slot de jongeren
zelf aan het woord met hun ideologie:
.Wanneer een parti; te lang aall de macht
is, wordt het get'aar groot t'oor politieke
t'erstarring. Dit maakt het /Uwdzakelijk
om 11<lIIralternatielJell te zoeken ill de
l'orm !'illl eell coalitie 7.0llderhet CDA. (-
) Wij stn'vell !laar een regerillgsbeleül dat
geen betuttelende christelijke denkbeel-
de.! opdrillgt, //laar dat het ulfbeschik-
kingsrecht 1'an mensen over IJllIl eige.!
ln'en erkellt, Een beleid dat (-) sterk
gericht is op een ingrijl'e1lde democratise-
ring en ontzuilillg !Jan de Nederla"dse
s,m/en1ellinK.' Eens te Illeer lijkt het dui-
delijk dat de jeugd de toekomst heeft!

Cuus den Besten

~) De eersre doorbraak gebeurd vlak na
de Tweede \X'ereldooriog, wen het niet
langer val17.elfsprekend was dat gods-
dienstige mensen op een confessionele
partij stemmen. Dit leidde er met name
toe dat kiezers van confessionele huize
ook op de uit de SDAP voorgekomen gin-
gen Slenllnen.

Het PAARS RECEERACCOORD is tele-
fonisch te bestellen bij elk ~'an de drie
politieke jongerenorganisaties: Jonge
SocÎali,ten
(020-551245"2).Jonge Democratcn (070-
3858109) of hij de Jongeren Organisatie
Vrijheid en Democratie (020-6242000).
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Wie wordt de opvolger van Jan Glastra van Loon?

Van het hoofdbestuur

Geïnteresseerd in
jeugdhulpverlening?
Van hel Samenwerkin);wer-
band Levensbeschouwing
jeugdhulpverlening, dat nog
niet zo lang geleden is opgc-
ril'ht en waarin ook het HV
participeerl, kwam het ver-
zoek te polscn of er leden zijn
die zich willcn inzctten nmr
het 0plellen van een project-
groep eTl/of willen meedoen
in een van de projeclcn. Een
cn ander is no~ in de fase van
\'oorbereiding, zodat er ovcr
tiidsbeshtg en invulling nog
niet veel gezegd kan worden.
\VcI slaat \'ast dat de bijeen-
komSlen in Ulrecht gehouden
worden. 1\locht 11 geïnteres-
seerd zijn, la,1I u dif dan
weten aan ondergelekende
pla Postbus 114, 3500 AC
Utrechl. U.B.)

Vijf lezingen
gebundeld
De samenvattin~en van vijf
lezingen die werden gehou-
den ill de afdeling Amster-
dam over het Ihema 'Z(Jflo\,
macht en mondigheid', zijn
nu gebundeld \'erkrijghaar.
De onderwerpen en sprekers
waren: J.Glastra van Loon
over zorgers. doener> en
macht; J.van Zij\'erden o\'cr
lOrg, ecn mogelijkheid en een
bcperking in menselijke ÇOIl-
!<lcten; H.j.J. Leenen o\'er
\'erdeling van de sehaarse
middelen in de gewndheids-
zorg;
E. Hoogeveen over n1<1Chl,
onmacht en machteloosheid;
en H. Hillmann O\'l'r zor);
naM menselijkc maal.
De bundl'l beval (Jok een
korte persoonsheschrijvin);
van de sprekers en de be);in-
seh'erklaring van IlCI Huma-
nisliseh Vcrhond. U kunl de
bundel hestellen door f 8,--
over te maken op ~IHl
602700 van de penningmees-
ter van Hum,mislisch Ver-
bond - Amslcrdam. Als u de
hundelzclf afhaalt (R. Vin ke-
leskade (,4 op maandag, dins-
J'lg, woensd,t); of donderdag
tussell 10 en 12 uur) belaa!t u
slechts f 6,-.

van Loo,,: ;"
HV-(!oorz;Uer

KJrin Oppelland fotografeer-
de in t."ensloppenwijk in New
Delhi t."enIOnedstuk dat werd
(Jp~eH)t."rd lil pantnmime
omdat de toeschouwers nil.'l
konden lezen en schrijven. Er
waren met drie t1u:mJ \:
alcohol en dru~n'crsLl\"in~.
Je pmitie \"tin de vrouw, en
hel bebt."er van een eigen
w'lIerbron.
De exposilie van Je foto's die
dit opleverde, is IC bezichti-
gen \',In l.l mei tOl 15 augus-
lUS in hel Hllmanistisl.h Cen-
trum, Pw\'enierssin!-:c1 48 te
I{ollerdam.

Foto-expositie
New Delhi
in Rotterdam

Onze voorzitter, jan Glastra
van Loon, beldr laren welen
zich op het congres in 1993
niet opnieuw besehikbaJr te
Slellen. Het hoofdbestuur
heeft daarom een kleine eom-
missie benoemd, hestaande
uil Anneke Krijnen, oud-
hoofdbesluurslid, Rob Tiel-
man, olld-HlOrziner, en de
huidige voorzitter, die de
voordrachl \'an een nieuwe
voorziner (vlm) zullt.'I1 VOOf-
bereiden.
Aan u hel \'erwek de com-
missie ICattenderen op moge-
lijke kandidaten. Een profiel-
schets is bij het directie-secre-
lariaat op het Centraal
Bureau op Ie \"fagen: tel. 030-
318145. Brieven t.a.\'. de
Voordrachtscommissie, I'ost-
bus 114,3500 AC Ulrecht.
Hoewel de opvolging dus pas
speeli in ]993, luidt het ver-
wek w snel mOlo\c1ijk met
suggesties IC komen opdat de
commissie in allc rust haar
werk kan doen. U.B.)

Jan Glastra
1993 geen
meer

[orinl.' Boegem. algemeen
st."cretJris.

hUITI'll1istischc uitV",uftoege-
leiding.
Een prohleem dat m0l11cntcc1
vooral veel tijd van de llin'c-
teur vraagt. is de huisvesting:
onverwachts I.'n vlak voor dl'
\'l'rhuizing nJar een ander
p'lI1d bleek dit tth;h nier
beschikbaar. Er wordt naar-
stig n,I,Jr altern,Uie\'l'll
gezocht en hel hoofdbeswur
heeft het Jagdijks bestuur
gemachtigd knopen door te
h'lkken - het is Je \Trwach-
ting Jat dit nog in juni zijn
heslag krijgt.
Van Je inhoudelijke onder-
werpen waarover gedi"Cus-
sieerd is. valt de vrouwen be-
snijdl'nis te vermelden, waM-
over het IIV te zijner tijd met
een slandpunt ruar buiten wil
treJen.

Hooflimoo( van
Je juni-vergade-
Ting vormde Je
oc,prcking van
het jaarverslag
over 1991 en hl'!
bclcid,plan vuur
1993 van hrt IeIV
zdf en Je j<l<trver-
slagen en hdeió-
plannen van Je'
(relatief) autono-
1110.' dicnstrn en Je

wcrkstichtingell van hrt H\',
Behalve deze stukken, die aan
hd congres 1lI lloH'lllher

\'ourgelegd worden. waren er
(Jok drie l"ongresvoofsrdlen
in COIKeptvorrn wJ.arovcr het
hoofJhestuur zich diende uit
te spreken. Eell ervan hevat
l'en voorstel voor financiële
rcgdingcJl met betrekking lOt
gl'llICellSdl'l prenl a fd cli ngl"n.
eell en ,uh.irr heeft betrekking
op ue urganisatie van de
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Nieuw nummer kaderblad 'Humus' Alleenstaande humanisten hebben succes

M. Manschot op 14 ;anllari in LeeuWIlrden

Huma.Markt in Beverwijk

De helangstelling voor de
bijeenkomst op 29 maart
was enorm.
Zowel voor de realisering
van het Lindelijk weekeinde
volgend jaar als voor het
organiseren van andere acti-
viteiten, is met spoed \'Cr-
sterking nodig. ~leer
bestuursleden, m,tar ook
mensen die een helpende
hand kunnen biedl'n, zowel
organisatoriscb als adminis.
tratief als op het gebied van
p.r. ell communicatie. Wie
meldt zich~
Een plezierig effect van de
dag in Zeist is dat verschil-
lende mensen gcimpireerd
raakten lOt het organiseren
van plaatselijke of regionale
activiteiten voor alleen-
staande humanisten. In Den
Haag is iedere derde vrij-
dagavond van de maand nu
bestempdd tot inloopavond
voor alleenstaande leden.
Ook in Haarlem bestaan
plannen. Den Haag koos als
motto 'Alleen staan, samen
gaan'. De \'o;'erkgroep neemt
dit motto van harte over.
Maar laat de Werkgroep
dan niet alleen staan. Alle
aanmeldingen, berichten,
etc. graag naar: Agnes de la
Rie, laan van de .\1arel
62 I, 7823 BS Emmen; tele-
foon: 05910 . 22648.

TIjdens de eerste bijeen-
komst op 29 maart van
alleenstaanden, georgam-
srerd door de Werkgroep
Alleensta:mde Humanisten,
is uit een enquête gebleken
dat er in deze gelederen veel
bl'hoefte bestaat aan lande-
lijke them,tdagrn of -week-
einden. levensbeschouwe-
lijke gesprekken, uitwisse-
len van oplossingen met
betrekking tot wonen, rei-
zen en leven zonder partner
en ,'ergroten van de vrien-
denkring stonden bovenaan
de verlanglijst als thema
voor volgende bijeenkom-
sten.
Daarom zal in het voorjaar
van 1993 een landelijk
weekeinde worden georga-
niseerd. Ter voorbereiding
hiervan komt de \X'erkgroep
op zaterdag 26 september in
Bunnik hij een voor een ver-
gader/wandeldag. Alle
alleenstaande leden die wil-
len meedenken en -lopen
zijn op die dag van harte
welkom. Zij kunnen zich
sebriftelijk aanmelden bij de
voorzitter van de Werk-
groep, met bijvoeging van
een gefrankeerde antwoor-
denvelop waarmee nadere
gegevens zullen worden toe-
gestuurd. Doe mee en sluit
je aan!

Lid worden van het HV is eenvoudig. Stuur een
kaanje met uw naam en adres naar: Postbus 114,
3500 AC Utrecht. U kunt ook hellen: 030" 318145.
Als richtlijn voor de hoogte van de contributie wordt
een half procent van uw bruto-inkomen aangehou-
den. Als minimum-contributie geldt een bedrag van f
75,- , als u een bruto-jaarinkomen heeft van f
18.000,- of hoger. Is dat bruto-inkonlen lager dan f
18.000,- dan betaalt u f 45.-. Jongeren onder de 27
jaar betalen een minimum van f 35,-. U kunt de con-
tributie desgewenst in termijnen betalen: per kwar-
taal of per halfjaar.
Uitgangspunt is het indi\'idueellidmaatschap. Per lid
kan een persoon, wonend op hetzelfde adres, zonder
enige verdere kosten medelid worden. DCl.c ontvangt
dan geen Humanist. Bij aanmelding ontvangt u van
ons een acceptgirokaart om te betalen.
U kunt ook eerste eelt gratis iltfonllatiepakket aaI/-
vragen
Stuur dan een kaartje naar: Humanistisch Verbond,
Postbus 114,3500 AC Utrecht. Of nog makkelijker:
bel 030. 318145.

Lid worden van het Humanistisch Verbond in
eenvoudig.

Nietzsche.
11 oktober R. Ticlman over
de cultuurhistorische achter-
gronden van het humanisme.
8 november H. Kunneman en
J. Glastra van Loon, een
debat over humanisme en
postmodernisme.
IJ december A.Ch.Pierson:
inlcidio~ over sterven en
dood.
10 januari A.Ch.Pierson:
over vrijheid en waarheid.
14 januari M.Manschot over
medische ethiek.
21 maart M.F.Fresco, die met
betrekking lOt voorgaande
lezingen de dwarsverbindin-
gen zal belichten.

koerstocr van directeur Joost
de Vries, de ontwikkeling van
proefregio's cn het opsranen
van hel project 'Samen Ic\'cn '.
Verder een verhaal van Mar-
tijn Verbrugge over de marke.
tingsmogc1ijkhcdcn van het
HV.
U kunt een gratis nummer
van 'Humus' toegestuurd
krijgen door even te hellen
naar het Humanistisch Ver-
bond: 030-31814,<;

In leeuwarden stan op IJ
september een lezingencydus
over filosofie. Plaats; de zaal
van het Fries filmcireuit in De
Beurs, Zaailand 112, Leeuw.
arden. Aanvang: 14.00 uur.
Belan~stellenden worden ver-
lOcht een bijdrage in de kos-
ten over te maken op giro
857558 ten name van de pen-
ningmeester van de HV-afde-
]jng Leeuwarden in Giekerk.
De kosten zijn f 35," per per-
snon voor leden en f 50,-
voor niet-leden HV.
Da data van de lezingen zijn:
13 september (en dus niet 19
september wals in hel ,'orige
nummer foutief stond ver-
meld!) 'Wo van Dooren over

Veel nieuws o ••..er her Huma-
nistisch Verbond in het nieu-
we nummer van het kader-
blad Humus. Bent 1.1 actief În
het HV. of zomaar gewoon
geïnteresseerd in wat cr reilt
cn zeilt in het Verbond, dan
kunt 1.1 eigenlijk niet om
'Humus' heen. Het laatste
nieuws over de (\'cnraagdel
verhuizing van het HV, een
interview met Martje van
Praag, vccl nieuws o\'er de

In de maaod september zal in de bibliotheek ,'ao Beverwijk
een tentoonstelling te zien zijn met veel materiaal over het
humanisme. Onder andere affiches, brochures. persberich-
ten en een videoband. Aamluitend is cr op 26 september io
'De Slof', Kerkstraat 146 in Beverwijk een grote manifesta-
tie over alle humanistische organisaties.

Lezingencyclus filosofie in Leeuwarden
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(Ingelonden mededeling)

STEUNFON OS
HUMANISME

Steun de actie van het Steunfonds Humanisme voor bestuurlijk vrijwilligerswerk. G I R 0 6 1 6 8

(Ingemnden me-dedeling)

CI,,'IIII*'"
PEDAGOGISCH

.uiL:••••
ST1JDIECENTRUM

Pedagogisch Studiecentrum Humanistisch Vormingsonderwijs

Wegens het vertrek van een van onze medewerkenden ontstaat m.i.v. 1 september 1990 een vakature
voor

PEDAGOGISCH DIDAKTISCH MEDEWERKENDE
in de regio west voor 0,5 formatieplaats

(rechtspositiebesluit onderwijs is van toepassing)

Funktie-Informatie
De te benoemen medewerkende zal worden belast met taken op het gebied van begeleiding/scholing van
hvo.gevenden in de regio west, die bestaat uit de provincies Utrecht en Noord-Holland.
In overleg met een kollega uit de regio wordt jaarlijks een taakverdeling gemaakt in planning en uitvoering
van aktiviteiten.
In de huidige taakverdeling behoort de provincie Noord-Holland tot het voornaamste werkgebied van de te
benoemen medewerkende.
Wonen in een centrale plaats In dit gebied is gewenst, omdat woonplaats levens standplaats is.
Deelname aan beleidsvoorbereiding en landelijk koördinerend overleg, j:, 2 keer per maand te Utrecht,
behoort ook tot het takenpakket.

FunkUe•• laen
Een ruime ervaring in het werkveld humanistisch vormingsonderwijs in al zijn geledingen;
Geïnteresseerd zijn in implementatie van het in 1989 verschenen Leerplan in met name scholingibege-
leiding;
Een voor humanistisch vormingsonderwijs geëigende opleiding;
Ervaring in het werken met volwassenen;
Goede kontaktuele en organisatorische eigenschappen.

Sollicitaties binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad graag richten aan Bestuur van het Pedagogisch
Studiecentrum HVO, Plompetorengracht 21, 3512 CB Utrecht, (tel. 030 - 341700)
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