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Informateur Lubbers kan een brief van het HV tegemoet zien. Of hij
maar wel rekening wil houden met het humanistische deel (25%) van
de bevolking

Muziek, veel muziek in het speciale kerstnummer van de Humanist.
Leuk als u ook meedoet. Schrijf ons

OIiver Sacks is een bekend neuroloog. Maar nog bekender is hij als
schrijver van enige bestsellers. Ingeborg van Teeseling zocht hem op
in NewYork

Uniek in de wereld, alleen te bezoeken in Nederland: de Universiteit
voor Humanistiek. Een kerk was het startpunt. Humanistische
toespraken vanaf de kansel, ook uniek in Nederland

De HV-afdeling Verenigingszaken presenteert trots de thema map
over humanisme als inspiratiebron, het is een bundeling van twintig
artikelen over tal van onderwerpen

In de republiek Ierland komt schuchter maar met stijgende
vastberadenheid een door het humanisme geïnspireerde
tegenbeweging op gang. Het wordt tijd, het is immers zo 1992

Roger Verpoorten vertelt hoe hij met een humanistische kijk in het
leven staat. De één na laatste aflevering van deze veel gelezen serie.
Er komt een boekje van

Brieven van lezers, radio- en televisieprogramma's in de maand
oktober, berichten uit het hoofdbestuur en aktiviteiten van de diensten
en afdelingen

Abonnement
Een jaarabonnement kost slechts
f 30,-. Bel 030-318145(toestel 28)
Leden van het Humanistisch

Verbond ontvangen het blad gratis.
Zie achterin dit blad

AdvertentiebDieven
De tarieven van febr. 1988

zijn van kracht.
Op aanvraag verkrijgbaar

Foto omslag:
Chris van Houts

Volgend nummer
Humanist nr. 11verschijnt begin
november. Kopij voor dit nummer
moet binnen zijn uiterlijk 16oktober
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STICHTING
STEUNFONDS
PRAKTISCH
HUMANISME
OUDKERKHOF 11, 3512 GH UTRECHT
TELEFOON 030 - 322786
BANK C&E 69.97.13.889

Kunt of wilt u uw beziUingen niet aan
familie nalaten?

GIRO 6168

Laat dan een testament opmaken, waarin u het Steunfonds noemt als
instelling (successie slechts 11%).
Het Steunfonds heeft tot doel het voortbestaan van het Humanistisch Verbond
te garanderen.

Voor meer informatie: Marga van der Lans, tel.: 030-322786.



HV PLEIT IN BRIEF AAN INFORMATEUR
VOOR ZELFBESCHIKKING BOVEN
GELOOFSOVERTUIGING
Ook de kabinetsformatie 1989zal
geen duidelijkheid brengen over de
vraag of er nog politiek leven is zon-
der het Christen Democratisch Ap-
pèl op het regeringspluche. Het
CDA mag vermoedelijk ook nu weer
blijven zitten. Alleen is nog niet ze-
ker wie daarnaast mag plaatsne-
men. De PvdA. al dan niet met D66?
Of wordt het misschien toch nog de
VVD?Hoe het ook zal uitpakken: in
de komende regeringsperiode weer
geen koalitie van niet-konfessione-
Ie partijen. En dat is jammer voor al
degenen die al jaren hopen op een-
zelfde respekt en tolerantie voor het
zelfbeschikkingsrecht als voor de
christelijk geïnspireerde waarden
en normen.

Zoals gebruikelijk heeft het hoofdbe-
stuur van het Humanistisch Verbond
ook dit keer e'en brief gestuurd naar de

kabinetsinformateur. Het is vooral be-
zorgd over het feit dat het zelfbeschik-
kingsrecht weer geen hoeksteen zal zijn
van het overheidsbeleid. Terwijl er toch
tal van zaken spelen waarin de stem
van de niet-godsdienstige meerderheid
van de bevolking zwaar zou moeten
tellen.
Het meest aktuele voorbeeld is de eu-
thanasie, op dit moment een heikel
punt in de formatie. Ruim 81% van de
Nederlandse bevolking is voorstander
van de mogelijkheid van vrijwillige eu-
thanasie, zoblijkt uit een opiniepeiling
van bureau Intomart eind vorig jaar.
Toch houdt het CDAvast aan de straf-
baarstelling van vrijwillige euthana-
sie, het wil de huidige rechtsregels
zelfs aanscherpen. Zowordt de diskri-
minatie in stand gehouden van mensen
die naar hun eigen overtuiging en heel
weloverwogen wensen te beslissen
over hun eigen leven.
Het recht op zelfbeschikking van ieder
mens wordt ook niet ingelost bij de Wet

Gelijke Behandeling, die onder andere
de gelijkberechtiging van godsdiensti-
gen en niet-godsdienstigen zou moeten
regelen. Dat lijkt heel simpel. Maar het
CDA ligt dwars, onder andere omdat
het de homoseksuele onderwijzer aan
christelijke scholen wil kunnen weren.
Ook in dit geval kiest het CDAdus voor
geloofsovertuiging boven zelfbeschik-
king.
In zijn brief aan de kabinetsinformateur
dringt het HVer dan ook op aan dat met
de opvattingen van het humanistische
deel van de bevolking (ongeveer 25%)
voldoende rekening zal worden ge-
houden.

In een kabinetsformatie krijgen levens-
beschouwelijke zaken over het alge-
meen een lage prioriteit. Financieel- en
sociaal-ekonomische belangen voeren
de boventoon: de verdeling van de eko-
nomische groei. de beoogde inkomen-
sontwikkeling, de kosten van kollek-
tieve voorzieningen en nu vooral ook ~
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~ van het milieu. Dat zijn ook altijd de
voornaamste onderwerpen in ver-
kiezingstijd. Anders is niet te verklaren
dat 12% van de niet-godsdienstige
kiezers op 6 september voor het CDA
heeft gekozen. In hun opvattingen over
financieel- en sociaal-ekonomisch be-
leid verschillen de onkerkelijke CDA-
stemmers in niets van hun kerkelijke
partijgenoten. Maar op het punt van le-
vensbeschouwelijke kwesties zouden
zij nog wel eens de luis in de pels van
het CDA kunnen zijn. Aan een op de
bijbel gestoelde visie hebben de mees-
ten van hen weinig boodschap.
Tegenover het officiële partij-stand-
punt van het CDA over euthanasie staat
72% van de CDA-kiezers die vrijwillige I
euthanasie toelaatbaar vinden. (Deze
gegevens van bureau Intomart dateren
van augustus.) Het CDA-standpunt over
Gelijke Behandeling wordt door de-.9n-

kerkelijke CDA-aanhang evenmin ge-
deeld. Zij zijn het oneens met de stelling
dat "christelijke scholen het recht moe-
ten hebben homofiele leraren die geen
geheim maken van hun seksuele ge-
aardheid niet aan te nemen, omdat zij
homofiel zijn". Als de CDA-top in zijn
overtuiging niet al te zeer wil vervreem-
den van de achterban, zal hij op zijn
minst toch moeten luisteren naar deze
opvattingen in eigen gelederen. Mis-
schien zal de ontwikkeling van het CDA
van konfessionele partij naar midden-
partij er op den duur zelfs toe leiden dat
het CDA ook oog en oor krijgt voor ande-
re opvattingen dan de christelijk-geïn-
spireerde. Zolang dat nog niet het geval
is, zal het Humanistisch Verbond haar
levensbeschouwelijke visie des te dui-
delijker en overtuigender over het voet-
licht moeten brengen.

Ingrid Cramer

LIEFDE TUSSEN
FILOSOFIE EN
LITERATUUR
Op vrijdagavond ZOen zaterdag Zl okto-
ber wordt er op de Internationale School
voor de Wijsbegeert een konferentie ge-
houden over De Liefde. Het gaat daarbij
om een kritische vergelijking van de
wijsgerige aandacht met de literiaire
aandacht voor de liefde. Terwijl in de
literatuur liefde zo'n beetje het meest
centrale thema is, kan dat niet worden
gezegd van de filosofie. Wat is er wel.
wat stelt dat voor, en hoe verhoudt zich
dit met de literaire traditie op het ge-
bied van de liefde? Dit zijn zo vragen die
op deze konferentie aan bod zullen ko-
men. Een van de inleiders op dit week-
end is dr. J. V. Meiniger, de auteur van
het boek "Vertoog over de liefde". Dit
boek werd in het zomernummer van de
Humanist. dat helemaal over de liefde
ging, uitgebreid besproken.
De konferentie wordt gehouden in Leus-
den (Dodeweg 8). De kosten-voor het vol
pension (all in) zijn slechts f 54,- en de
kursuskosten bedragen f 50,- (voor stu-
denten/werklozen f ZO,-).
U kunt zich aanmelden door te bellen
met: 033-650700.

HOE BEKEND
ISHIVOS?
Hoe bekend is HIVOS onder humanis-
ten? Dat was de vraag aan 175 huma-
nisten, allen leden van Humanitas of
het Humanistisch Verbond. Uitkomst:
zo'n kwart van de geënquêteerden kent
HIVOS niet (36% daarvan is lid van Hu-
manitas, ZO%lid van het HV). Ruim 20%
van de ondervraagden maakt soms of
vaak geld over naar het HIVOS en 68%
vindt ontwikkelingshulp vanuit een hu-
manistisch punt zinvol.
Heel aardig van de onderzoekers is dat
ze ook gelijk even vroegen hoe het zit
met de mate waarin de bladen van de
drie humanistische clubs woren gele-
zen. De Humanist scoort daarbij het
hoogst: 87% van de abonnees leest het
blad voor de helft of meer. Voor Van
Mens tot Mens (Humanitas) en Projekt-
bericht (HIVOS) is dat respektievelijk
60% en 55%.
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HUMANISTISCH TEHUIS
IN SEEDORF HEROPEND
Militaire tehuizen van het Humanistisch Thuisfront. Het klinkt altijd wat bejaard en
vooroorlogs in de oren. Maar het is noch een soort Bronbeek noch een club die
schoeisel inzamelt voor onze jongens overzee. Het Humanistisch Thuisfront (HMT)
beheert enige tehuizen waar jonge. grotendeels dienstplichtige militairen
gastvrijheid en leefruimte wordt geboden. De gedachte hierbij is dat vooral
dienstplichtigen zo'n plek nodig hebben. zij zitten immers in een
uitzonderingssituatie omdat ze deze periode van hun leven vaak niet geheel voor
hun eigen lol doorbrengen in een kazerne en zich daar voorbereiden op mogelijk
geweld. Zo'n militair tehuis is een soort eilandje van de burgermaatschappij waar
de dienstplichtigen zich weer even een gewoon mens kunnen wanen. Misschien
wel des te meer omdat ook deze tehuizen netjes zijn opgesplitst naar
levensbeschouwelijke zuilen. Er zijn dus protestante. katholieke en humanistische
tehuizen.

Vrijdag 8 september was voor het Humanistisch Thuisfront een zeer heugelijke dag
omdat toen eindelijk het militair tehuis in het Westduitse Seedorf werd heropend
door staatssekretaris Van Houwelingen. Het tehuis herbergt per dag meer dan
duizend gasten. De nu geopende nieuwbouw is onder andere gefinancierd door
giften en donaties. Het HMTheeft elk jaar een inzameling sak tie. ook onder HV-
leden (giro.20540 te Zwolle).



WAT
BETEKENT
MUZIEK
VOORU?

Muziek. de moedertaal van het hart. de blikopener van de ziel.
Muziek is waar het hele. dikke speciale kerstnummer van de Huma-
"nistover zal gaan. Vorigkerstnummer ging over het kijken. en het
jaar daarvoor over lezen. schrijven en reizen. Komende kerst dus het
vijfde beeldverruimende middel in deze reeks: muziek. Klassiek.
jazz. reggae. blues. rebetica. opera en disco. Doris Day. Mozart.
Frank Sinatra. Madame Butterfly. Michael Jackson en Satie. Trom-
pet. vi.ool.drums. synthesizer. gitaar en klarinet. Muziek op lp. mc en
cd. Muziek dus. Speelt u mee? Want zoals elk speciaal kerstnummer
willen wij ook dit keer graag weer van u. lezer vernemen hoe u er over
denkt. Behalve boeiende interviews. speciale verhalen. columns.
gedichten. foto's en cartoons publiceren wij weer reakties van luis-
terrijke lezers.

Wat wij voor dit nummer willen weten is dit: Waarom is welke
muziek voor u zobelangrijk? Waarom vindt u het zo bijzonder. wat
betekent het voor u. wat voor rol speelt het in uw leven? Schrijf ons
hoe verruimend muziek voor u is.

Dit zijn de spelregels: uw reaktie. visie. mening mag maximaal 350
woorden tellen. Graag getypt opsturen. Illustraties zijn welkom.
vermeld alstublieft als u deze retour wilt hebben. Uiterlijk 22novem-
ber moet de redaktie uw bijdrage in bezit hebben. Wacht u niet te
lang!
Stuur uw reaktie naar: Redaktie Humanist. Postbus 114.3500AC
trecht. Veel sukses.

KERSTSPECIAL
VAN DE HUMANIST
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GESPREK MET NEUROLOOGI
SCHRIJVER OLiVER SACKS

Hij kombineert - schreef the Sunday
Times ooit over hem - •a poet' s re-
lish of words with a scientist's ri-
gour of control (de liefde van de
dichter voor woorden met de nood-
zaak van de wetenschapper om
kontrole te kunnen uitoefenen). Zijn
boeken zijn spannende bestsellers.
Maar kollega-neurologen waren
niet zo enthousiast over zijn weer-
slag van wetenschappelijk werk en
patiëntengeschiedenissen. Ze von-
den het te populair. niet accuraat
genoeg en vooral te leesbaar. En
toen de vele pagina' s ook nog de
basis werden voor een toneelstuk.
een musical. tv-dokumentaires en
een modern-klassieke opera. kon
neuroloog Oliver Sacks zijn verha-
len vrijwel nog alleen bij zijn groei-
end lezerspubliek kwijt.

Een beetje een outcast dus. Zowel
wetenschappelijk als literair. want
eigenlijk is hij geen van beide.
Maar anders dan anders lijkt wel
het trade-mark van de hoogleraar
neurologie aan het Albert Einstein
College of Medicine in New York.
Want ook over patiëntenzorg. ziekte
en de menselijke geest heeft hij ta-
melijk afwijkende meningen. Aan

de lopende band prikkelt hij de me-
dische wereld met uitspraken als:
"tegen mijn patiënten zeg ik niet:
"ik zal u genezen". maar •.laten we
dit samen verkennen en zien wat er
gebeurt". Of: "het dient te worden
.gezegd dat een ziekte nooit alleen
maar een verlies of een overmaat
is. dat er altijd een reaktie is van de
kant van het getroffen individu om
de eigen identiteit te herstellen. te
vervangen. aan te vullen en te be-
waren. op welke manier dan ook."

Ingeborg van Teeseling zocht neu-
roloog Oliver Sacks op in New York.
Met een eerder gegeven telefoni-
sche waarschuwing in het achter-
hoofd. Toen ze in het voorbereiden-
de telefoongesprek vroeg of hij een
beetje zin had in het interview. be-
gon Sacks eerst te klagen over het
kwetsend vermogen van journalis-
ten. Om te vervolgen met de uit-
spraak: •.Ik wil niet zeggen dat je
me niet kunt kwetsen. Maar je kunt
nooit iets over me schrijven dat ik al
niet zelf bedacht heb. Mijn zelfhaat.
mijn onzekerheid en twijfel over de
juistheid van wat ik doe. zijn veel
groter dan die jij ooit ten opzichte
van mij zou kunnen opbrengen."

WAAROM AKSEPTEREN WE HET
GEDRAG VAN IEMAND DIE HEEL ERG

VERLIEFD ISWEL EN ANDERE
AFWIJKINGEN NIET?

WAAR LIGT DE GRENS TUSSEN
GEKTE EN WIJSHEID?

door Ingeborg van Teeseling
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Toen Sacks in 1982zijn been brak en in
het ziekenhuis terecht kwam, was dat
aanleiding voor een boek dat wederom
vooral zijn mede-medici hem niet in
dank hebben afgenomen. In "Een been
om op te staan" schrijf de arts: "Je
wordt onderworpen aan de regels en
bepalingen van een instituut. Je bent
niet langer een onafhankelijk persoon,
je hebt geen rechten meer, je hoort niet
meer bij de grote wereld. Je begrijpt dat
het bedoeld is als bescherming, maar
dat maakt het niet minder angstaanja-
gend. Die vrees, dat primitieve gevoel.
de angst om vernederd te worden,
maakte zich van mij meester, overwel-

digde mij." Het tekent de visie van de
man op de medische wetenschap, die
volgens hem veel te weinig uitgaat van
de patiënt. Sacks kan zich blijven erge-
ren aan doktoren die denken dat ze al-
les weten en weigeren zich echt in hun
patiënten te verdiepen. "Omdat ik veel
met ongeneeslijke zieken werk, wordt
mij soms gevraagd of ik daar niet de-
pressief van word. Mijn antwoord is
steeds: "Nee, helemaal niet. Wat mij
wel depressief maakt. is de onwaardig-
heid waarmee patiënten behandeld
worden, de volstrekte onverschillig-
heid ook."
De neuroloog Sacks heeft zich in zijn
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Voor 95% van de tijd voel je jezelf niet, denk je jezelf
niet. Opslechts weinige momenten vind je jezelf. Dat zijn
tijden van grote helderheid en inzicht

~ leven met veel bijzondere patiënten en
ziektes beziggehouden. In 1973 ver-
scheen de eerste druk van Awakenings
("Ontwaken in verbijstering", uitgeverij
Meulenhoff), Sacks' verslag van het ont-
waken van een groep slachtoffers van
De Slaapziekte. Patiënten met Ence-
phalitis Lethargica leefden nog wel.
maar waren volstrekt apatisch, niet in
staat gevoelens en gedachten naar bui-
ten te brengen. Sacks wekte deze "uit-
gebluste vulkanen" weer tot leven met
de drug L-dopa, wat gewenste en onge-
wenste neveneffekten met zich mee-
bracht. Het boek is Sacks' rapportage
van dat proces, humoristisch, thriller-
achtig, boeiend en vooral met liefde ge-
schreven. Want voor alles blijft de dok-
ter praten over mensen. Mensen en hun
ziekte, mensen en hun strijd tegen die
ziekte, de karakters en persoonlijkhe-
den van die individuen. Ook in het boek
dat een paar jaar later verschijnt. gaat
het in eerste instantie daarover. "De
man die zijn vrouw voor een hoed hield"
heeft weliswaar als ondertitel "neurolo-
gische case-histories", maar is niet in,
eerste instantie een wetenschappelijk
werk. Eerder een aandachtige beschrij-
ving van het verschijnsel ziekte en wat
het doet met mensen en omgekeerd,
wat mensen met ziekte doen. Sacks filo-
sofeert over ziekzijn en beter worden,
zaken als de waarde van het geheugen
en het oordeel. en vooral over de kracht
die mensen in zijn ogen opbrengen om
te leven met vaak schijnbaar onleefba-
re ellende.

Blij met chaos
"Ik ben mijn hele leven al bezig met het
bestuderen van chaos. Het idee dat er
chaos bestaat vind ik op zich een be-
angstigend gegeven. Een groot gedeel-
te van mij heeft grote behoefte aan een
leven dat geordend en helder is. Alles
wat ik niet kan kontroleren jaagt mij
angst aan. Maar desalniettemin denk
ik dat het universum van origine radi-
kaal chaotisch is, dat de mens dat is en
dat zelfs de aanwezigheid van de men-
selijke soort zijn oorsprong heeft in cha-
os. En alhoewel ik dat angstig vind, is
het. natuurlijk vooral goed. Anders zou
er nooit iets onlogisch kunnen gebeu-
ren, iets geks, iets buitengewoons, iets
kreatiefs, spontaans. We mogen, denk
ik, heel blij zijn met disorde. Dat is heel
vruchtbaar. We proberen onszelf en de
wereld steeds meer te organiseren.
Het grappige is natuurlijk dat dat hele-
maal niet lukt. Een goed voorbeeld
daarvan is de weersvoorspeling. Ooit
hebben we'heel arrogant gedacht dat
we, als we maar genoeg informatie
hadden, het weer konden voorspellen.
Dat doen we nu al zo'n zeventig, tachtig
jaar en het lukt nog steeds niet echt. We
hebben fantastische geavanceerde ap-
paratuur tot onze beschikking, goed ge-
trainde mensen en toch blijven we zon
aankondigen als er regen komt. Dat
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komt door wat de vlindertheorie ge-
noemd word. Die zegt dat als er in Chi-
na een vlinder wat krachtiger dan an-
ders van een bloem wegvliegt. er een
orkaan kan ontstaan op Cuba. Oftewel:
het is van hele kleine dingen afhanke-
lijk. Het leven is nou eenmaal onvoor-
spelbaar en niet te kontroleren.
Natuurlijk is chaos op zich ook g'eorga-
niseerd. Het is geen totale anarchie.
Wat het wel is weet ik niet. Die vraag is
te groot voor mij. Alhoewel het mij uiter-
aard de hele dag bezig houdt. omdat
het de basisvraag is bij alles wat ik doe.
Als ik daar een antwoord op kan vin-
den, zit er een kans in dat ik op die
manier alles met alles kan verbinden.
En wellicht dus een echt antwoord be-
reik."

Syndroom van Tourette
Hollanders zijn open en nuchter. Ik heb
dat vooral gezien toen ik bij jullie was
samen met een vriend van mij die lijdt
aan Tourette. (Het syndroom van Tou-
rette is een neurologische afwijking die
wordt gekenmerkt door een overmaat
aan nerveuze energie met als resultaat
ticks, geluiden, vloeken, schreeuwen,
red,).

Ik denk dat je ziekte kunt
uitschakelen, al is het maar
tijdelijk en misschien alleen
in je hoofd

In New York wekken zijn tics vaak grote
agressie op. Bij jullie leek het of het
niemand iets kon schelen. Mensen ke-
ken wel. maar veroordeelden niet. Mo-
rele ruimte."

Uw vriend is ook een aardige man.
"Zeker. Maar in Amerika zien ze door de
Tourette de aardige man niet meer. Ze
zien alleen de buitenkant en die wekt
irritatie op. Bij jullie was hij een mens.
Toen kon ik ook goed zien hoe belang-
rijk de reaktie van de omgeving is op
het gedrag van de Tourette-patiënt. Die
wordt rustiger als hij wordt geaksep-
teerd. Er zijn minder tics, minder uitval-
len, minder provocaties. De BBC heeft
een paar maanden geleden een docu-
mentaire uitgezonden over een veer-

tienjarige jongen met Tourette. Als hij
alleen was, of in het gezelschap van
goedwillende familie of vrienden, had
hij relatief weinig last van tics. Maar
dat was maar zelden zo. Problemen op
school. de vader die niet in dezelfde
kamer wilde zijn als zijn zoon, de moe-
der die het eigenlijk niet meer aankon.
Allemaal extra druk. En daar reageer je
natuurlijk op. Onze maatschappij heeft
grote moeite met Tourette. We leren dat
we onszelf moeten beheersen, onder
kontrole moeten houden, weinig mogen
uiten. Tourette-lijders worden gezien
als provocerend, schandelijk, als men-
sen die de sociale orde verstoren. Ze
gaan over grenzen heen die heilig zijn.
Toen ik met mijn vriend in Toronto was,
werd hij op straat drie keer aangeval-
len. Terwijl hij niks deed. Ja, zeker.
Schreeuwen, vloeken, rare bewegin-
gen maken, obscene teksten roepen.
Maar tegen niemand in het bijzonder en
op een niet bedreigende manier. Toch
wekte dat grote woede op."

Gekte en wijsheid
"Vooral de antropologische kanten van
het syndroom van Tourette zijn boei-
end. Welke invloed heeft de ziekte op
het Zijn van de mens? In hoeverre heeft
een mens die ziekte nodig om zichzelf,
om kompleet te zijn? En vragen als: Wat
is de funktie van gewenning? En waar-
om reageren mensen zo verschillend op
afwijkend gedrag? Ik denk dat er meer
openheid is als je de wijsheid hebt om
te bedenken dat het jou ook zou kunnen
overkomen. Als je je kunt verplaatsen in
de ziel van die ander. Dat maakt ruimte
voor begrip. Niet dat het de angst op-
lost. Ik heb vaak patiënten gezien, met
allerlei soorten van psychische ziekten,
die mij erg aan mezelf deden denken.
Depressie, melancholie, angsten. Vaak
zijn ze zo goed voorstelbaar dat je af-
stand moet nemen om niet mee te gaan
in het gevoel en dus in de gekte. Daar-
om sluiten we mensen ook op in zieken-
huizen en instituten. Ze konfronteren
ons met die dunne lijn tussen gewoon
en ongewoon."

Andere manier van leven
,,Ik sta zelf op een plek tussen de biolo-
gische manier van tegen ziekte aankij-
ken en een meer "kultureel-relativeren-
de" manier. Aan de ene kant is de ziekte
van Tourette natuurlijk abnormaal. een
afwijking van het normale. Aan de an-
dere kant geeft het ook de mogelijkheid
(zelfs de noodzaak) om tot een andere
manier van leven te komen. Mijn vriend
is niet simpelweg een aardige man met
Tourette. De Tourette is in hem gaan
zitten en hij in de Tourette. De ziekte is
evenveel onderdeel van de man gewor-
den als de man van de ziekte. Het is
heel moeilijk om te onderscheiden in
hoeverre een karakter van iemand ver-
andert door zo'n soort ziekte als Touret-
te. Wordt een karaktereigenschap ge-
maakt door de Tourette of enkel naar
boven gehaald? Dus ook: gebruikt de
ziekte de mens of de mens de ziekte?
Mijn vriend is door Tourette veel impul-
siever geworden. En daarom sneller
van reaktie, geestiger, slimmer, helder-
der in denken, onverwachter in hande-
len. Daartegenover staat dat hij altijd



Ik denk dat je nergens oplossingen, antwoorden voor
kunt vinden. Omdat achter elk antwoord weer een
diepere vraag zit

onmiddellijk reageert. ook in situaties
waarin dat niet verstandig is. Rust is
bijna onmogelijk, zowel in denken als
in doen. Devraag is dan dus: is hij beter
of slechter geworden van de ziekte?

Eén van de patiënten waar ik in "Awa-
kenings" mee te maken kreeg, be-
schreef die verandering als volgt. Zezei
dat ze het idee had dat er een vreemde
persoon in haar huisde, die dingen
deed die niet eigen aan haarzelf waren.
Alsof ze behekst was. Maar tegelijker-
tijd ervoer ze het als een grote vormvan
vrijheid. De mogelijkheid om dingen
naar boven te laten komen die diep in
haarzelf lagen opgesloten. Maar nee,
ze herkende zichzelf niet meer echt te-
rug. Een komplicerende faktor was na-
tuurlijk dat ze aL voordat ze de ziekte
kreeg, een kans had gehad om te be-
denken wie ze zelfwas. Haar beeld over
zichzelf was al gevormd voordat de
ziekte dat beïnvloedde. Jonge kinderen
die ziektes als Tourette of Encephalitis
krijgen passen zich blijkbaar makkelij-
ker aan omdat het karakter nog gedeel-
telijk gevormd moet worden. Maar de
grote vraag blijft: kan het Zelf van de
mens worden aangetast door ziekte? En
wat is het Zelf? En wat is de rol van de
Wil?
Ik geloof dat er zich konstant gevechten
afspelen tussen de ziekte en het Zelf,
die alles met de Wil te maken heeft: ,.Ik
wil dit en de ziekte wil dat". Eindeloze
ruzies die soms door de één en soms
door de ander gewonnen worden. Dat
de Wil sterker is dan elke ziekte die er
bestaat. Niet dat je opeens af bent van
je Tourette. Maar je kunt er bovenuit
stijgen."

95% niet jezelf
"Er is een groot probleem met het Zelf.
Voor 95%van de tijd voel je jezelf niet.
denk je jezelf niet. Alleen op relatief
weinig momenten vind je jezelf. Dat zijn
tijden van grote helderheid en inzicht.
waarop je in staat bent om jezelf van
J:>ovenafte beschouwen. Objektief. zeg
maar, en dus tot een oordeel en een
mening in staat. Voor die sekonden en
minuten ben ik heel dankbaar."

Wat gebeurt er dan met je tijdens die
95%van de tijd?
,,Ikdenk dat je het grootste gedeel te van
je tijd afgeleid wordt door neuroses en
dagelijkse bezigheden. Relatief opper-
vlakkige gedachten en gedragingen,
die desalniettemin heel sterk en aan-
wezig zijn. Iedereen verliest zich zelf in
dat soort zaken, en dat is jammer omdat
ze je het zicht ontnemen op de jij die je
werkelijk bent. Op het Zelf dus. Veel
mensen noemen die heldere momenten
tijden van opperste koncentratie en
misschien zijn ze dat ook wel. Ik weet
van mezelf dat ik dan het idee heb dat er
een authentieke stem in mij vertelt wat
ik moet doen, wie ik ben. Als je in God
gelooft zou je dat wellicht een mystieke
ervaring kunnen noemen. Het zijn in
ieder geval de enige momenten waarop
ik me natuurlijk, rustig en lekker voel."

Bijde meester thuis, twee dagen la-
ter. De taxi deed er een half uur

over. De chauffeur wond zich al die
tijd luid op over de routebeschrij-
ving die Sacks bij het adres heeft
gedaan en die hem kilometers om
voert door Brooklyn- waar zowel hij
als ik liever niet zijn op een vroege
zaterdagochtend. Laaghangend
zonnetje, veel treurige betonblok-
ken onderweg, die voor de nette Ne-
derlandse echt onberijpelijk ver-
waarloosd zijn. Ik hoor mezelf
steeds truttig denken dat een verfje
hier en daar al iets zou kunnen ver-
anderen aan tenminste de treurige
buitenkant van het probleem.
Maar Oliver Sacks woont fantas-

tich. Bijna aan het water, op één
van de eilanden die vlak tegen
Manhattan aanliggen. Straatje
naar beneden, waar het altijd
blauw ligt van water en lucht. Hui-
zen die, vertelt de professor, duur-
der worden naarmate ze meer on-
deraan de weg liggen. Hijzelf zit
keurig halverwege. Zeer Ameri-
kaans; patio, hout, vliegendeur
voor de voordeur, en dan direkt in
de woonkamer. Vrijlaag plafond en
vooral heel vol. Piano, eenper-
soonsbed met oranje sprei, een
stoel en een tafel die net niet hoog
en net niet laag is. Verder niets. Be-
halve boeken en papieren. Veel
boeken en papieren. Eigenlijk al-
leen maar boeken en papieren.

Ik mag op het bed, hij zet zich in de
stoel. Babbelt wat over het open-
baar vervoer, om dan middenin een
zin te vragen wat ik van een schil-
derij vind dat tegen een muur staat.
Als hij twee zinnen van het ant-
woord gehoord heeft, is hij afgeleid
en begint hij weer over iets anders.
Aankijken doet hij me zomin moge-
lijk. En als hij het doet, is het kort en
schuchter.
Duidelijk betrapt ook als ik blijk te-
rug te kijken.

Wepraten wat over ethische vragen
waar Sacks mee worstelt. Voorzijn
onderzoek naar het syndroom van

Tourette is hij met zijn vriend in het
Canadees dorp geweest waar vrij-
wel iedereen de ziekte had. Had hij
eigenlijk de naam van dat dorp niet
moeten verzwijgen? Nu hij erover
heeft geschreven, komen Tourette-
lijders van all over the world er op
af en hebben de inwoners geen le-
ven meer. Hijzit er sowieso mee dat
hij zich vaak niet realiseert hoeveel
hij gelezen wordt en welke macht
hij daardoor heeft opgebouwd. En
schrijven is op zich natuurlijk een
probleem. Mag hij als dokter zijn
patiënten wel veranderen in case-
studies? Doet hij ze wel genoeg
recht? En waar bemoeit hij zich ei-
genlijk mee? Gevangen tussen rol-
len. Neuroloog, onderzoeker, arts,
bioloog, schrijver, reporter. Hij
heeft het er moeilijk mee. Vooral nu
er ook nog toneelstukken, films en
musicals van zijn boeken worden
gemaakt. "You're a celibrary now,"
zeg ik tegen hem. Bijna niet moge-
lijk, maar hij duikt nog verder weg
in zichzelf. Begint wat onverstaan-
baars te mompelen en tegen stoel-

poten te schoppen. Beaamt het dan
en verontschuldigt zich. Dat het
toch wel heel lekker is om eindelijk
een beetje geld te hebben, zodat de
financiële zorgen voorbij zijn. Dat
hij nu zijn huur kan betalen en het
ziekenfonds. Maar dat ik me wel
moet realiseren dat er hele verve-
lende kanten zitten aan beroemd
zijn. Al die post elke dag. Honder-
den mensen die in de knoei zitten en
vragen om zijn hulp. Schrijvers die
zijn begeleiding willen. De meest
afschuwelijke levensverhalen met
altijd die laatste zin: "u bent de eni-
ge die me nu nog kan helpen." En
hij heeft het al zo druk. Hijvindt het
al zo vervelend om te veel onder de
mensen te komen. Wou dat ze hem
eens gewoon met rust lieten. Wat
willen ze eigenlijk? Hijkan het toch
ook niet allemaal oplossen?

Hijwil het mensen zograag naar de
zin maken, wil dat ze van hem hou-
den. Wil daarom ook graag heel
goed schrijven maar is zo bang dat
alles tegenvalt na een paar sukses-
sen. Durft dus niet meer zogoed. En
dan die tournees om de boeken te
helpen verkopen. Vreselijk vindt hij
het. Hijverstaat de mensen meestal
niet, moet een verhaal houden
waar hij ook al een hekel aan heeft.
En dan gaan ze hem vragen stellen
waar hij geen antwoorden op heeft.
En aan hem zitten, naderhand. Dan ~
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Mysteries moet ie met eerbied benaderen en hopen dat ie
toevallig ooit een helder moment hebt waarop het ie
duidelijker wordt

~ gaat hij maar weer eten. Dat is er
altijd wel, lekker en veel eten. Erzit
altijd wel iemand in de zaal die ver-
veeld kijkt of afgeleid. En "neuroot
als ik ben word ik daar meer door
geraakt dan door honderd mensen
die het fantastisch vinden." ,,Ikvoel
me onzeker bij mensen, weet nooit
zogoed wat ze van me willen en wat
ik met hen moet. Wat ik zou willen?
Dat er alleen af en toe iemand
kwam die mijn teksten bekritiseer-
de en bediskussieerde, zodat ik
weer met nieuwe energie verder
kan. Soms zou ik dan nog wel eens
met vrienden willen eten of een
blokje om. Maar verder, ach, rust en
tijd om te denken; dat lijkt me
ideaal."
We praten. Dan valt de term ,ziel' .
,,Ikben een bioloog, een materialist. Ik
ga ervan uit dat alles wat er met ons
gebeurt, gebeurt in ons lichaam. We
zijn ons lichaam. Uitermate komplex,
maar tegelijkertijd een geheel. Zoals
een tuin. Spinoza zei. in zijn kritiek op
Descartes, dat we te weinig weten over
het lichaam om de zieL de wil en de
gevoelens te kunnen beoordelen. We
kunnen het lichaam niet zien als sim-
pelweg een ingenieus stukje machine-
rie. Want dan fungeren gevoelens als
een "geest in de machine". Met de
nieuwe kennis die we langzamerhand
vergaren, beginnen we te zien dat het
zenuwstelsel - waar ik me als neuro-
loog natuurlijk voornamelijk mee bezig
hou - net zo komplex en individueel is
als de persoon zelf. ,DeZiel'-,dat is een
immateriële term waar ik me weinig bij
kan voorstellen. Aan de andere kant
ben ikme er wel heel bewust van dat er
meer is dan ik kan verklaren. Eroriek.
religie, seksualiteit, romantiek. Dat be-
paalt dan misschien de plek waar ik de
ziel plaats. In relatie met anderen, met
dingen omons heen. Demanier waarop
we reageren op mensen, op kunst, op
ethische vraagstukken. Het is een zeer
persoonlijke term, gebonden aan dat
ene individu."

Problemen en mysteries
"Ik ben er tegen om dingen te simplifi-
ceren, te reduceren tot een definitie die
geen recht doet aan de essentie. Je kunt
zeggen dat het brein bestaat uit chemi-
sche komponenten en natuurlijk is dat
waar. Maar het zegt niets over de
schoonheid, de komplexiteit. Ik geloof
er ook niet meer in dat je oplossingen
kunt vinden voor vraagstukken van het
menselijk lichaam en de ziel. Of eigen-
lijk denk ik dat je nergens oplossingen,
antwoorden voor kunt vinden. Omdat
achter elk antwoord weer een diepere
vraag zit. Daar is geen eind aan. Vooral
op het.gebied van ,body and mind' be-
grijpen we nog niet het kleinste stukje
van de puzzel. Het nivo van ons begrip
is zoveel lager dan het nivo van het fe-
nomeen op zich.
Maar je kunt wel onderscheid maken in
wat we nog niet weten. Je hebt proble-
men en mysteries. De problemen zijn in
principe oplosbaar. Wellicht hebben
we er nieuwe theorieën en uitgangs-
punten voornodig, maar we kunnen be-
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ginnen om naar een antwoord te zoe-
ken. Mysteries moet je met eerbied be-
naderen en hopen dat je toevallig ooit
een helder moment hebt waarop het
duidelijker wordt. Einstein zei dat ons
gevoel voorhet mysterieuze het mooiste
is dat we bezitten. Iemand die dat mist,
is volgens hem zo goed als dood. Hij
had ook het gevoel dat zijn relativiteits-
theorie het mysterie van het universum
niet had verkleind, maar juist groter ge-
maakt.Kierkegaard schrijft ergens over
een kind van zeven dat in het park twee
mensen heeft zien vrijen. Het kind geeft
er een goede, akkurate beschrijving
van, maar omdat hij niet weet wat hij
ziet, mist hij de essentie. Mysterie heeft
dus zijn eigen taaL die je moet leren
door ervaring. Enoordeel is het belang-
rijkste vermogen dat we bezitten. Een
dier of een mens kan zich heel goed
redden zonder ,abstrakte' houding,
maar zal snel ten onder gaan als zin
voor oordeel ontbreekt. Oordeel moet
het eerste vermogen zijn van hoger le-
ven ofvan geest. Tochwordt het doorde
klassieke neurologie meestal ontkend,
wat ik heel dom vind.
Ik vind dat je als wetenschapper moet
proberen te verklaren wat je ziet, maar
niet moet vergeten dát je het ziet. Een

Een verklaring hoen geen
vijand te zijn van een
mysterie

kollega van mij, die ik zeer bewonder,
was eens met vrienden in de Alpen,
toen het begon te onweren. Hij ging
achter zijn buro voor het raam zitten en
ontwierp een theorie over onweer en
donder. Zijn vriend vroeg hem daarna
of hij door al dat gedenk en geschrijf
nog wel genoten had van het weer, de
grootsheid van onweer in de bergen. Hij
zei dat het daardoor voorhem juist veel-
omvattender geworden was. Hetzelfde
geldt natuurlijk voor het kreatieve pro-
ces. Je kunt alle dagen bij de repetities
zijn van een muziekstuk. Dan zie je hoe-
veel hard werken, zweet en onzeker-
heid er aan te pas komt. Je kunt de ele-
menten zien en hoe ze samengevoegd
worden. Maar als je dan het resultaat
ziet, neemt het je mee en wordt het mys-
terieus en magisch. Duswat ik eigenlijk

zeg is dat een verklaring geen vijand
hoeft te zijn van een mysterie.

Bidden en verklaren
Erzijn een paar regels van T.S. Eliotdie
me dwan,zitten. Hij schrijft:
en ik bid dat ik vergeten zal
al wat ik te veel met mijzelf blijf over-
leggen blijf verklaren
omdat ik niet hoop dat ik terug zal keren
(Ashwednesday, 1930,vertaling Michel
van der Plas)
Bidden en verklaren. Ik vind dat je alle-
bei tegelijkertijd moet doen. En dan ge-
bruik ik bidden als symbool voor het
zien van het mysterie. Ikhou van extati-
sche emoties, maar het wekt bij mij al-
tijd een intense drang tot onderzoek op.
Waarom, waarom? Ikben zeer gevoelig
voormuziek. Het reduceert mij tot aller-
lei soorten van gevoelens, roept we-
relden, landschappen, emoties, kleu-
ren op waarvan ik het bestaan niet had
kunnen vermoeden. Ik weet niet waar-
om het mij zo beïnvloed, maar ik zal
altijd proberen om dat te begrijpen. En
tegelijkertijd blijft het respekt voor het
fenomeen. Wat mij beangstigt in de we-
tenschap is het gebrek aan respekt.
Mensen houden te veel vast aan de ver-
klaringen die ze zelf kunnen vinden. Er
geen rekening mee houdend dat hun
eigen individuele geest natuurlijk ook
maar een beperkt bevattingsvermogen
en inhoud en ervaring heeft. Mensen
hebben de neiging om het bestaan van
zaken te ontkennen, simpelweg omdat
ze ze niet kunnen begrijpen.

Ikmaak voormezelf een verschil tussen
het vreemde, het ongewone dat mijbui-
tengewoon interesseert en het onmoge-
lijke waar ik niet warm of koud van
wordt. Onder het laatste valt voor mij
astrologie, parapsychologie, spiritis-
me. Dat haat ik. Occulte flauwekuL ge-
vaarlijk ook. Misbruik maken van men-
sen, vooral van mensen in nood of pijn.
Religie vind ik het wel waard om onder-
zocht te worden. Religieuze ervaringen
vind ik heel interessant. Als je het maar
onbevooroordeeld en open doet, is het
heel belangrijk om te proberen te zien
waar het gevoel voor het heilige en
mysterieuze vandaan komt. In feite zijn
er vele vormen van geloof, dingen die
verder gaan dan wat wij kunnen bewij-
zen. De notie bijvoorbeeld dat wij een
bewustzijn hebben. De enige manier
om dat te bewijzen is via datzelfde be-
wustzijn. ,,Ikdenk dus ik ben." Ookdat
is maar een stelling, die zoals elk uit-
gangspunt kan worden aangevallen.
Als je maar blijft zoeken." •

BijMeulenhoff zijn in vertaling versche-
nen: Een been om op te staan (f 29,90),
Ontwaken in verbijstering (f 45,-) en De
man die zijn vrouw voor een hoed hield
(f 16,90). Eén dezer dagen verschijnt
zijn boek over doofheid in de Neder-
landse vertaling.



VERENIGINGSZAKEN PRESENTEERT
THEMAMAP OVER HUMANISME
ALS INSPIRATIEBRON
Enheldere uiteenzetting van in-
houd en betekenis van het moderne
humanisme, daar wordt inHV-krin-
gen al lange tijd naar uitgekeken.
Gelukkig verschijnt binnenkort een
thema-map die hier aardig aan te-
gemoet komt. "Humanisme als in-
spiratiebron" is een bundeling van
van twintig artikelen over het hu-
manisme dat vanuit verschillende
invalshoeken wordt belicht.
Zo gaan enkele artikelen over de stro-
mingen binnen het humanisme (zoals
religieus humanisme en het vrijdenken)
en wordt het humanisme vergeleken
met min of meer verwante stromingen
als feminisme en holisme. Daarbij
wordt onder andere ingegaan op de
vraag hoe het tochmogelijk is dat holis-
me bij humanisten zowel instemming
als afkeer opwekt. En wat dacht u van
de vraag of humanisme en feminisme
elkaar nou aanvullen of dat het huma-
nisme misschien toch wel is gebaseerd
op een mannelijk mensbeeld en op een
mannelijke manier naar de werkelijk-
heid kijken?
Andere onderwerpen in deze bundel
gaan over belangrijke aspekt en in het
leven van de mens zoals opvoeding en
onderwijs. Maar ook is voor een onder-
werp als de dood gekozen omdat daar-
over nog wel eens misverstanden be-
staan. Met name in gelovige kringen
wordt soms beweerd dat het humanis-
memensen geen troost heeft te bieden.
De belofte van een leven na de dood
ontbreekt immers. In het artikel over
humanisme en de doodwordt het tegen-
deel beweerd door te stellen dat het
menselijk bestaan juist z'n zin ontleent
aan zijntijdelijkheid.

Oog voor kontrasten
In het humanisme is veel oog voor de
kontrasten in het menselijk bestaan. Zo
is de mens ten diepste met anderen ver-
bonden maar ook in laatste instantie
geheel op zichzelfaangewezen. En we
doen er goed aan het leven te nemen
zoals het komt. maar treden het bestaan
ook het beste tegemoet door het zoveel
mogelijk in eigen hand te nemen. Aan
wat we in het leven het meest waarde-
vol achten, ontlenen we zowelde mees-
te vreugde als het meeste verdriet.
Zulke paradoxen komt de lezer in de
artikelen van deze thema-map herhaal-
delijk tegen. Niet zo vreemd ook, want
het paradoxale karakter van het mense-
lijkbestaan wordt immers in het huma-
nisme zelf weerspiegeld: het doet een
beroep op het menselijk vermogen tot
redelijk denken. Maar het gaat ook uit
van de gevoelens van de mens. Want

voor de kwaliteit van ons bestaan is
uiteindelijk niet onze beschouwing
maar onze beleving doorslaggevend. In
het artikel over het humanisme als le-
vensbeschouwing wordt zo het misver-
stand rechtgezet dat humanisme enkel
een rationele benadering van de werke-
lijkheid zou zijn die het gevoel onder-
waardeert.

Kennis opfrissen
De artikelen in deze thema-map zijn
heel leesbaar door een helder taalge-
bruik en omdat ze kort zijn gehouden.
De map is samengesteld door mede-
werkers van de afdeling Vereni-
gingszaken van het HVen bedoeld voor
vrijwilligers, leden en belangstellen-
den. Voorallen die het humanisme be-
schouwen als een goed referentiepunt
om de eigen opvattingen, idealen en
waarden te toetsen, te vergelijken en
om er inspiratie uit te halen. Demap is
heel handig voor wie nog weinig van
het humanisme afweet maar ook voor
wie z'n kennis weer eens wil opfrissen.
In kombinatie met deze themamap zul-
len in het komende seizoen gespreks-
groepen en kursussen plaatsvinden. In-
formatie over wanneer en waar kunt u
krijgen bij uw plaatselijke afdeling.

Voorbegeleiders van kursussen en ge-
spreksgroepen zal op zaterdag 7 okto-
ber de thema-map worden gepresen-
teerd en in kleine groepjes met de tek-
sten worden geëxperimenteerd. HV-
voorzitter Jan Glastra van Loonzal dan
de thema-map in ontvangst nemen.

Dethemamap "Humanisme als Inspira-
tiebron" is te bestellen bij het sekreta-
riaat van de afdeling Verenigingszaken
(030-318145). De map kost f 15,- (inklu-
sief verzenden).
Voor vrijwilligers en organisatoren in
het vormingswerk vindt op zaterdag 7
oktober een scholingsdag plaats. Cen-
traal staat daarbij de vraag hoe de map
te gebruiken is in kursus sen en ge-
spreksgroepen. De organisatie van de
dag is in handen van de funktionaris-
sen Vormingswerk. Deelnemers kun-
nen zich aanmelden via een briefkaart-
je of telefoontje naar het HVt.a.v. Aria-
ne de Br auw. Postbus 114. 3500 AC
Utrecht. tel 030-318145. De deelname-
kosten zijn f 15.- (inklusief lunch en
themamap). De bijeenkomst vindt
plaats in het Landelijk Humanistisch
Centrum, Oudkerkhof IL te Utrecht.
Aanvang 11.00 uur, afsluiting 16.30 uur.
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Wie doctorandus in de Humanistiek
wil worden, moet in Utrecht gaan
studeren. Want daar is sinds 4 sep-
tember de Universiteit voor Huma-
nistiek gevestigd. Het instituut ver-
zorgt een zesjarige opleiding tot hu-
manistisch geestelijk raadswerker
en is daarmee de eerste in de we-
reld. Tot nu toe kregen humanis-
tisch geestelijk werkenden hun op-
leiding aan het Humanistisch Op-
leidingsinstituut (HOI).
Een akademische opleiding werd
noodzakelijk omdat het werk van de
geestelijk raadslieden steeds meer
specialistische kennis vereist.
Daarvoor is wetenschappelijk on-
derzoek nodig. De kersverse univer-
siteit heeft dan ook een onderzoeks-
centrum dat de inhoud van het hu-
manistisch geestelijk werk in beeld
gaat brengen. .

Humanistisch raadsvrouwen
-man gaan doctorandus
heten
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WERELDWIJDE PRIMEUR
EIGEN UNIVERSITEIT
VOOR HUMANISTEN

als niet-kerkelijk beschouwt. Daarmee
is Nederland het meest ontkerkelijkte
land van Europa.
Dat wil overigens niet zeggen dat niet-
kerkelijken hun levensbeschouwing
automatisch in verband brengen met
het humanisme. Henk Bijleveld hier-
over: "Humanisme richt zich niet alleen
op ontkerkelijkten, het kàn een bijdrage
leveren aan de gehele samenleving in
al haar geledingen."

Voortdurende onrust
De behoefte aan wetenschappelijk on-
derzoek dat zich richt op "verheldering
en verdieping" van het humanistisch
geestelijk werk, is groot. Behalve met
een toenemende sekularisatie krijgen
humanistische raadslieden in hun da-
gelijkse werk ook te maken met inge-
wikkelde etnische vraagstukken. Dat
vereist meer specialistische kennis van
levensbeschouwing, ethiek en mens-
wetenschappen. Een verschil tussen
humanistische raadslieden en de chris-
telijke pastores of predikanten is dat ze
niet terugvallen op dogma's zoals het
christelijke geloof die kent.
Voor een humanistisch raadsman of
-vrouw is het leven zelf het uitgangs-
punt en niet een gegeven bestand aan
kennis. Het zoeken naar eigen waarden
en normen houdt een voortdurende on-
rust in. Dat maakt het werk van de hu-
manistisch geestelijk raadsman/vrouw
ook zo moeilijk. RectorVan Houten "De
raadslieden die het Humanistische Op-
leidingsinstituut hebben gevolgd,
bouwden in de praktijk een enorme er-
varing. Die ervaring is nooit in kaart
gebracht op. Simpele vragen als: Hoeis ~
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wetenschappelijk bedrijfje zich niet
buiten of boven de samenleving
plaatst. "Uiteraard, de verleiding is
groot, maar uitgangspunt moet zijndat
het wetenschappelijk kennen slechts
betrekkelijk is. Het aksent zal moeten
liggen op de dagelijkse handelings-
praktijk van mensen van vlees en
bloed. We zullen ons moeten wapenen,
zo gaat Van Houten verder, "tegen het
risico dat na verloop van tijd sprake
blijkt te zijn van de "nieuwe kleren van
de keizer"; een mooi verhaal zonder in-
houdt."
De grote vragen van het menselijk be-
staan zal de nieuwe universiteit natuur->
lijk niet kunnen beantwoorden. Toch
zou het humanisme wel eens een grote-
re betekenis kunnen krijgen nu de kerk
aan invloed verliest. Hetonderzoeksbu-
ro InterNiew maakte onlangs bekend
dat 51%van de Nederlanders zichzelf

met pastores en predikanten. Die heb-
ben allen een theologische studie van
zes jaar achter de rug. "Daar haalt die
vierjarige part-time opleiding van het
HOIhet natuurlijk niet bij. Alsje serieus
genomen wilt worden, is eenzelfde op-
leidingsnivo onontbeerlijk." Behalve
deze gelijkschakeling met de theolo-
gische opleidingen zijn er nog andere
redenen die een Universiteit voor Hu-
manistiek rechtvaardigen. Minister
Deetman zei het zo bij de opening van
het akademisch jaar in de Utrechtse
Geertekerk: "Nieuwe vormen krijgen
kans om zich te ontwikkelen, nieuwe
richtingen ontstaan uit behoefte." En
rektor Van Houten: "Wat de toekomst
betreft wordt gesproken van het post-
moderne tijdperk. Afgezien van de
vraag waar deze term precies voor
staat. is het duidelijk dat de opkomst
ervan. wijst op de ervaring van een
breukvlak in ontwikkelingen. Blijkbaar
zijn we niet langer zeker over de toe-
komst. De toekomst vervult ons met
zorg, waarbij de zorgen voor morgen op
meer betrekking hebben dan op het mi-
lieu. Onzekere zorgelijkheid kan ge-
makkelijk tot fatalisme leiden. Het zoe-
ken naar perspektieven is geboden."
Het humanisme kan volgens hem daar-
aan tegemoetkomen. Het onderzoeks-
programma van de universiteit zal zich
dan ookgaan richten op vragen die zich
in de samenleving aandienen. Er zijn
immers talrijke onderwerpen (zoals de
euthanasie) waarbij de mensen op zoek
zijn naar hun waarden en normen. Eni-
ge wetenschappelijke ondersteuning
komt dan zeker van pas.
Van Houten wil ervoor waken dat het

Het Humanistisch Opleidingsinstituut
begint in 1962als het Humanistisch Ver-
bond een tweejarige kursus opzet voor
geestelijk raadsleden in de strijdkrach-
ten. Twee jaar later is het een officiële
instelling. In 1977wordt het een erken-
de driejarige HBO-opleiding, later
vierjarig. Afgestudeerde geestelijk
raadsleden gaan, zoals dat in jargon
heet, "individuen en groepen begelei-
den bij het leren ontdekken, verwerken
en hanteren van eigen levensbeschou-
welijke vragen en moeilijkheden van
existentiële aard." Dat doen ze in
zieken-, verpleeg- en bejaardentehui-
zen, bij instellingen van Justitie en in de
krijgsmacht.
Waarom moest er een akademische op-
leiding komen? De voorzitter van de
nieuwe universiteit HenkBijleveld licht
toe dat humanistische raadslieden
steeds meer in teams samenwerken



V.l.n.r.: HarryKunneman. Herman Coenen. IljaMaso. HenkManschot. Fons Elders
en Douwe van Houten.

DE NIEUWE HOOGLERAREN

••Nahet voorgaande komtwellicht
de vraag opwat voor soort opleiding
nu eigenlijk te verwachten is. Het
antwoord kan gezocht worden in de
verwijzing naar het klassieke beeld
van een •.universitas" :een ophet
geheel gerichte akademische
gemeenschap. waarbinnen in een
voortdurende dialoog wetenschap.
levensbeschouwing en beroep met
elkaar worden gekonfronteerd. De
wisselwerking tussen theorie en
praktijk. norm en feit. waarden en
werkelijkheid vormt het
bouwmateriaal van het curriculum.
Alseindprodukt staat ons een
intellektueel voorogen die geleerd
heeft te belanceren tussen
betrokkenheid en distantie. tussen
wetenschap en levensbeschouwing.
die zichdienstbaar en kritisch
opstelt naar de medemens.
wetenschappelijke inzichten in
praktijk kan brengen. Een dergelijk
belanceren zien we eerder als kunst
dan als kunde. Dezeartistieke
uitdaging is mede aangewezen op
een goed ontwikkelde aesthetiek
van het bestaan.
Inhet te ontwikkelen
onderzoeksprogramma zal dit een
neerslag vinden in de kombinatie
van dienstbaarheid en kritisch
kommentaar. (-)
Methet onderzoeksprogramma
beogen we mede bij te dragen aan
het publieke debat over de
toekomstige maatschappij. waarbij
ookhier het zoeken naar zin het
richtsnoer zal zijn.Wat de toekomst
betreft wordt gesproken van het
postmoderne tijdperk. Afgezienvan
de vraag waar deze term precies
voorstaat. is het duidelijk dat de
opkomst ervan wijst op de ervaring
van een breukvlak in
ontwikkelingen. Blijkbaar zijnwe
niet langer zeker over de toekomst.
Detoekomst vervult ons met zorg.
waarbij de zorgen voormorgen op
meer betrekking hebben dan ophet
milieu. Onzekere zorglijkheid kan
gemakkelijk tot fatalisme leiden.
Hetzoeken naar nieuwe
perspektieven is geboden. De
Universiteit voorHumanistiek zal
hieraan een bijdrage moeten
leveren."

Eén van de mensen die een rede
hielden tijdens de opening van de
nieuwe universiteit. was rektor Dou-
we van Houten. Hieronder een frag-
ment uit zijn toespraak.

zijn ondervertegenwoordigd. Hoe moet
dat als over een paar jaar de eerste lich-
ting afgestudeerden van de Universiteit
voorde Humanistiek komt?Kunnen die
wel rekenen op werk? Rektor Van Hou-
ten: "Ik denk van wel. Voor het eerste
jaar hebben zich 52 studenten inge-
schreven. We verwachten dat daarvan
ongeveer de helft ook zal afstuderen."
Hij bestrijd de kritiek dat die afgestu-
deerden te jong zullen zijn om het gees-
telijk werk aan te kunnen. "De oplei-
ding is dusdanig zwaar dat de mindere
goden de eindstreep toch niet halen.
Bovendien is de helft van onze eerste-
jaars-studenten al akademisch ge-
schoold, vooral in de sociale weten-
schappen. Dus ik' verwacht dat deze
mensen straks zéker rijp zijn voor het
werk. Er staat ons nog veel te doen op
het gebied van wetenschappelijke on-
derzoeken en daarbij kunnen we jonge
mensen goed gebruiken. Ik voorzie
geen problemen.
Als het om banen gaat zou Van Houten
buiten de gangbare werkvelden graag
zien dat er ook humanisten plaats zou-
den nemen in de ethische kommissies
die overheid en ziekenhuizen advi-
seren.
Voorzitter Henk Bijleveld voegt daar
aan toe dat ook het bedrijfsleven be-.
hoefte zal krijgen aan geestelijke
raadslieden. Met een Eruropa zonder
grenzen zullen meer bedrijven gaan fu-
seren. Voorveel mensen wordt het werk
daardoor onpersoonlijker. Mensen zou-
den dan wel eens meer behoefte kun-
nen krijgen aan iemand waarmee ze
van gedachten kunnen wisselen. Een
geestelijk raadsman of -vrouw zou die
praatpaalfunktie kunnen vevuIlen.

Babs Abell

Herman Coenen is aangesteld als
hoogleraar mens-. maatschappij- en
kultuurwetenschappen. in het bijzon-
der sociologie van de zingeving en le-
vensbeschouwing; Fons Elders is hoog-
leraar theorie van de levensbeschou-
wing. in het bijzonder systematische
humanistiek; Douwe van Houten tot slot
is de rektor en ook hoogleraar macro-
sociologie en sociaal beleid.

Zes man sterk (nee, geen vrouwen dus)
is het hooglerarenkorps van de Univer-
siteit voor Humanistiek. Even voorstel-
len. Harry Kunneman is hoogleraar
theorie en praktijk van het geestelijk
werk, in het bijzonder praktische huma-
nistiek; Henk Manschot is hoogleraar
wijsbegeerte. in het bijzonder ethiek; I1-
ja Maso is hoogleraar wetenschapsfilo-
sofie. methodologie en onderzoeksleer;

er in bepaalde situaties gehandeld en
waarom? Dat zal nu worden geïnventa-
riseerd en onderzocht. En zo is het ook
van belang te weten of er verschil is in
het werk als geestelijk raadswerker in
een gevangenis of een ziekenhuis. Dat
zijn v~?gen die in de beroepspraktijk
leven.
In het propedeusejaar zullen studenten
al zulke onderzoeksvragen krijgen voor-
gelegd. De zesjarige opleiding kent één
faculteit en één afstudeerrichting hu-
manistiek. Het vakkenpakket bestaat
voornamelijk uit vakken als ethiek, filo-
sofie, psychologie, pedagogiek en
sociologie. Behalve wetenschappelijke
vorming zal de student tijdens zijn op-
leiding ook in de praktijk worden voor-
bereid.

Vruchten van de verzuiling
Minister Deetman hield bij de opening
van de universiteit een toespraak. Hij
zei onder andere: "Geen politieke, soci-
ale ofgeestelijke stroming kan beweren
dat zij de samenleving mag domineren
uit de macht van het getal (-).We moe-
ten anderen gunnen wat wij voor ons-
zelf opeisen." Tochwijzen de cijfers an-
ders uit. Overduidelijk plukt de christe-
lijke stroming nog steeds de vruchten
van de verzuiling. Zo zijn van de 600
leden die lid zijn van de Vereniging van
Geestelijke Verzorgers in de Intramura-
le Gezondheidszorg. 289 katholiek en
261reformatorisch. maar slechts 48hu-
manistisch en 2 joods. BijDefensie zijn
er 31humanistische raadslieden tegen-
over ongeveer 250 christelijke. En bij
Justitie is 74%van de raadslieden kon-
fessioneel en 26% humanistisch. De
macht van het getal is duidelijk zicht-
baar; de humanistische raadslieden
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HERFSTNUMMERVAN KADERBLAD
HUMUS VERSCHENEN
Het herfstnummer van het HV-kader-
blad Humus is uit. Het bevat enige lan-
ge verhalen en interviews. Het blad
opent met een lang artikel geschreven
door Elly Hoekzema-Klerk. Zij geeft
haar analyse van de bestuurlijke ont-
wikkelingen in het HVin de afgelopen
tien jaar. "Bezinning gaat vooraf aan
belangenbehartiging", is een konklu-
sie van haar. Indrukwekkend is het
aantal stukken dat zij voor dit artikel
raadpleegde. Verder in dit nummer een
interview met een paar bestuursleden
van de HV-afdeling Midden-Noord Lim-
burg (98leden). Gemoedelijkheid blijkt
één van de sterkste wapens voor een
nog jonge maar snel groeiende afdeling
in het zuiden van het land.
Op de middenpagina's een in het geel
gehuld artikel over de nieuwe Universi-
teit voor Humanistiek. Humus bespeur-

de er vooral ontspruitende dynamiek.
Dat geldt trouwens ook voor de inmid-
dels vertrokken Sytse Koopmans. Hij
was een tijd hoofd van de afdeling Ver-
enigingszaken en de laatste maanden
waarnemend direkteur van het HV.De
als workaholic getypeerde geïnter-
viewde kijkt kritisch over zijn schouder
terug naar het HV. "Er is onvoldoende
beleid", is één van zijn konklusies. En
dan nog een interview met Pieter de
Vrijer, hij koördineert de uitvaartbege-
leiding van het HV. Het is werk waar
een enorme groei in zit (vorig jaar 650,
afgelopen jaar ongeveer 900 uitvaar-
ten). Op de begeleidende foto oogt hij
somber, maar praat gloedvol over zijn
werk. Verder veel kleine artikeltjes en
aankondigingen in deze Herfst-Humus.
U kunt dit nummer aanvragen door
even te bellen met het HV:030-318145.

HUMUS'#:&.\111ffiï ~ ,iili!'&*Eè+i6HUMUS.JAARGAN
;;;;. Wo •••••• ~_ G 3.NUMMER 3.SEPTEMBER 1989

~

AMERIKANEN ZIJN NIET BANG MEER
Voor de meeste Amerikanen vormt de
Sovjetunie niet langer een bedreiging.
Zijvinden dat het de hoogste tijd wordt
een deel van de enorme bedragen die
worden besteed aan defensie, over te
hevelen naar bij voorbeeld milieude-
fensie en de strijd tegen verdovende
middelen.
Uit een opiniepeiling in december
bleek dat het merendeel van de Ameri-
kanen van mening is dat van de Sovjet-
unie nauwelijks of geen dreiging uit-
gaat. Vier jaar geleden, toen Sovjet-lei-
der Michael Gorbatsjov nog niet met
zijn hervormingen was begonnen, was
driekwart van de Amerikanen nog bang

voor de Russen.
De roep om veranderingen komt van de
gewone man. maar weerklinkt even-
eens in kringen van defensie-specialis-.
ten. Zo vroeg een student de Republi-
keinse senator John Warner vorige
week. waarom miljarden dollars wor-
den besteed ter verdediging tegen een
volk "dat niet eens voldoende suiker
heeft voor zijn koffie en cake". En voor-
malig minister van defensie Robert
McNamara stelde voor jaarlijks
driehonderd miljard gulden op defensie
te bezuinigen.
Uit onverwachte hoek kregen de voor-
standers van vermindering van het de-

fensie-budget vrijdag bijval van pre-
mier Brian Mulroney van Canada. "Stel
u eens voorwat er allemaal kan worden
gedaan met een deel van de enorme
bedragen die naar defensie gaan." zei
hij tijdens een bezoek aan Washington.
"Kijkeens om u heen naar de daklozen.
de gehandicapten en de mensen die
niets hebben. In een land als dit en in
Canada zou dat niet mogen gebeuren."
In de jaren tachtig hebben de VS hun
defensie-uitgaven geleidelijk uitge- '8
breid van 425miljard naar 600miljard. ~
Volgens een groot aantal deskundigen ~
moet die stijging dringend worden om-
gebogen naar een vermindering. ~

5

STANDPUNTEN
Standpunten heeft het HV altijd al
ingenomen. en uitspraken werden
niet geschuwd. Of het vaak genoeg
gebeurde. de toon goed en de reik-
wijdte voldoende is al het hele be-
staan van het HV verschillend ge-
dacht.

Hoede balans voorde afgelopen tien
jaar uitvalt. kunt u nu zelf beoorde-
len. Want onlangs verscheen bij het
HVde brochure" Tien jaar standpun-
ten en uitspraken van het HV1979-
1989".Er komt heel wat aan de orde:
kernwapens natuurlijk. het milieu.
euthanasie. abortus. kernenergie en
afval. Maar ook fascisme. burgelijke
ongehoorzaamheid. aids. gelijke
rechten en seksediskriminatie. U
kunt het boekje bestellen door even
te bellen met 030-318145.Het boekje
kost f 2.50.
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GREETJEDEN OUDEN HOUDT SOCRATESlEZING
OVER HUMANISME EN FEMINISME
Indecember vindt weer de jaarlijkse So-
crateslezing plaats. Vorig jaar sprak
Arie den Broeder over "Individualise-
ring en Solidariteit" en over de huma-
nistische visie op de verzorgingsstaat.
Greetje den Ouden, hoofdbestuurslid
van het Humanistisch Verbond en voor-
zitter van de Emancipatieraad, gaat in
de Socrateslezing 1989nader in op een
zeer belangrijk aspekt van het thema
"Individualisering", namelijk de vrouw
als individu en de emancipatie van
vrouwen. Titel van de Socrateslezing
1989is "Humanisme en feminisme".
Uitgangspunten van het humanisme en
het feminisme bieden een grondpa-
troon van menselijkheid, mannen en
vrouwen omvattend, waardoor relaties
van zelfstandige mensen kunnen be-
staan. Dit grondpatroon kan echter
nimmer het algemeen geldende kul-
tuurpatroon van deze tijd zijn, omdat de
menselijke betrekkingen in onze kul-
tuur nog steeds zijn gebaseerd op chris-
telijke en Rousseau-iaanse uitgangs-
punten en aannames die buiten de
mens zelf liggen. Humanisme en femi-
nisme versterken elkaar bij de realise-
ring van samenlevingsvormen waarin
de verhoudingen van mensen tot elkaar

gekenmerkt worden door zelfstandig-
heid.
De Socrateslezing 1989vindt plaats op
dinsdag 12december vanaf 20.00uur in
het Landelijk Humanistisch Centrum,
Oudkerkhof 11te Utrecht. Noteert u al-
vast de datum?

Voor de jaarlijkse Socrateslezing be-
staat elk jaar een overweldigende be-
langstelling. Er zijn echter slechts 200
toegangskaarten beschikbaar. Daar-
om: wilt u de lezing bijwonen; geef u
dan snel op. De (gratis) toegangskaar-
ten kunnen worden besteld door te
schrijven naar de stichting Socrates,
Postbus 114,3500ACUtrecht. S.v.p. ver-
melden: Socrateslezing 1989,naam en
adres en het gewenste aantal toe-
gangskaarten. In de eerste week van
december worden de kaarten u toege-
zonden.
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Thema: 1l10derniteit.
het verlichte denJced

ge voor de studiedag van het Humanis-
tisch Studiecentrum Nederland in
maart jl. over de Franse revolutie en de
bevrijding van de .mens.

In de artikelen van dit nummer wordt
meer of minder blijk gegeven van sym-
pathie voor Verlichting en moderniteit.
maar of de teneur nu postmodern. con-
servatief of liberaal is en revoluties nu
worden verwelkomd of afgewezen,
overal staat de moraal van de vrije
mens centraal. Het "principe van de
vrijheid van het individu" staat voorop,
zegt Peter Engelmann, "er is een verant-
woord ethisch kader nodig", schrijft An-
dré Klukhuhn, "de kontrole van het
nuchtere kritische denken is onontbeer-
lijk", meent Paul Cliteur en volgens
prof. Van Holthoon "is de bevrijding van
de mens een morele eis."
Verder in het septembernummer van
Rekenschap een scherpe reaktie - "Mag
men K.L. Poll met Goebbels vergelij-.
ken?" - van Rob Tielman n.a.v. de
Swaab-affaire. Hij reageert op een arti-
kel in het Hollands Maandblad.

Rekenschap is een tijdschrift dat elk
kwartaal aan de humanistische bewe-
ging aktuele diskussiestof voorlegt op
het gebied van wetenschap en kultuur.
Het blad kan besteld worden door
f 12.50 te storten op giro 582293 t.n.v.
stichting Socrates te Utrecht. onder ver-
melding van ••Rekenschap september
1989". Een abonnement op Rekenschap
kan worden aangevraagd door te schrij-
ven naar het Humanistisch Verbond.
Antwoordnummer 2181. 3500VBUtrecht
(een postzegel is niet nodig). De abon-
nementsprijs bedraagt f 40.- (4 num-
mers). Wacht met het betalen van een
abonnement s.v.p. op onze akseptgiro-
kaart. Nieuwe abonnees ontvangen
gratis het bekende boek In Staat van
Besef van P. Spigt.

Het septembernummer van Reken-
schap wordt geopend door Peter Engel-
mann, verbonden aan de Universiteit
van Wenen, die een speciaal voor
Rekenschap geschreven, overzicht ..
geeft van de postmoderne filosofie. An-
dré Klukhuhn. direkteur van Studium
Generale van de Rijksuniversiteit
Utrecht. gaat in zijn artikel in op de be-
tekenis van het postmodernisme voor
de wetenschap, waarbij hij bijzondere
aandacht heeft voor de plaats van kunst
in dit verband. Roelie van der Hoeven-
Koning besteedt aandacht aan de ro-
mans van de Hongaarse schrijver Kon-
ràd. Paul Cliteur begint bij het begin:
de 18de eeuwse Verlichting en de reak-'
tie daarop in die tijd. De Groningse his-
torikus prof. Van Holthoon publiceert in
dit nummer van Rekenschap zijn bijdra-

spektief, in het tweede geval dienen we
de moderniteit (en het humanisme) te
versterken. Als terreur en onmenselijk-
heid een noodzakelijk gevolg zijn van
de Verlichting, moeten we ook de Ver-
lichting bestrijden. Maar als terreur een
te vermijden bij produkt is. dan moeten
we. omgekeerd. de Verlichting daarte-
gen beschermen.
Denken we over deze diskussie verder,
dan zal duidelijk zijn dat er hier geen
sprake is van echte alternatieven. AI
kunnen wellicht Verlichting niet zonder
terreur en moderniteit niet zonder on-
menselijkheid bestaan, dan toch moe-
ten Verlichting en moderniteit verde-
digd worden. Onmenselijkheid krijgt
immers de grootste kans, juist als de
moderne waarden postmodernistisch
worden gerelativeerd of opgegeven, en
algemene mensenrechten en universe-
le normen als mogelijke standpunten
worden gezien die per kultuur kunnen
verschillen. Dan heeft onverschillig-
heid de plaats ingenomen van toleran-
tie en heerst er politieke apathie in
plaats van engagement.

Het zal niemand verbazen als hier
wordt gesteld dat een humanistisch
blad als Rekenschap zich baseert
op een permanente. universele.
menselijke moraal. Het september-
nummer van Rekenschap. getiteld
"Moderniteit: het verlichte den-
ken". gaat over menselijke waar-
den zoals deze sinds de Renaissan-
ce in de moderne kultuur vorm ge-
kregen hebben. maar ook aange-
vallen en vertrapt zijn en hedenten-
dage door de postmoderne filosofie
gerelativeerd worden. In het sep-
tembernummer van Rekenschap
wordt gediskussieerd over het post-
modernisme. dat die humanisti-
sche waarden maar heel betrekke-
lijk vindt. De bemoeienis om men-
selijke waarden gaat als een rode
draad door alle artikelen van deze
Rekenschap. Begrippen als mo-
dern. moderniteit. modernisme en
postmodernisme wekken verwar-
ring. Nog maar kort geleden had
"modern" een positieve betekenis.
Het was een aanduiding voor het
nieuwe. eigentijdse. dat werd afge- ,
zet tegen voorbije en overwonnen
standpunten. Wie modern was.
was bij de tijd. Is nu het "moderne"
achterhaald?

De moderne kultuur begon na de Mid-
deleeuwen met de herontdekking in de
Renaissance van de klassieke waarden
en vond een eerste hoogtepunt in de
18de eeuwse Verlichting. In de optimis-
tische 19de eeuw met haar versnelde
wetenschappelijke en technologische
vooruitgang werd het moderne emanci-
patiestreven nog versterkt. In onze
eeuw waarin mensen elkaar onbe-
schrijflijk veel leed aandeden, lijkt het
failliet van de voor universeel en per-
manent gehouden moderne menselijke
waarden in zicht te komen. Er is een
diepe twijfel aan de wenselijkheid om
met die verlichte denkbeelden over
menszijn voort te gaan op dezelfde weg.
Is na de Tweede Wereldoorlog en de
oorlog in Vietnam niet elke vanzelfspre-
kendheid in de moderne kultuur, op ter-
reinen van wetenschap, kunst, filosofie
enz. verloren gegaan? Relativering van
de moderne waarden lijkt onontkoom-
baar.
De diskussie woedt thans in alle hevig-
heid: we worden voor het alternatief ge-
steld: of alle ellende is het gevolg van
de moderne kultuur en de moderne
waarden. of deze ellende is ontstaan
ondanks en tegen de moderne kultuur
en waarden. In het eerste geval dienen
we het moderne standpunt op te geven
voor een relativerend, postmodern per-

VERLICHT, MODERN, POSTMODERN
IN DE NIEUWE REKENSCHAP

~~~!!P
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Monty Python' s bekende film "Life
of Brian" (over het leven van Jezus)
is er verboden - en ondergronds
werd het gelijk een video-hit. Ook
films als" The Joy of sex" en het
"Hindu Boek voor Erotische Kunst"
deed de Ierse Raad van Censuur in
de ban. Van alle EEG-landen is
zoiets waarschijnlijk alleen nog
maar mogelijk in de republiek Ier-
land. Daar is geen sprake van het
(zeker in Europees verband) alge-
meen aanvaarde beginsel van de
scheiding van kerk en staat. Maar
verontruste Ierse humanisten en
atheïsten voeren nu met sukses ak-
tie tegen de levensbeschouwelijke
onvrijheid in Ierland. En de IHEU,
de internationale humanistische
organisatie. is vooral op Europees
nivo aktief voor de geestverwanten'
in Ierland. Een bericht van Eef van
Brummelen.

HUMANISTISCH E BEWEGING HEEFTSU
KATHOLIEKE OVERHEERSING IN IERLAI
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In 1937werd in de republiek Ierland de
huidige grondwet opgesteld. Dat ge-
beurde na uitgebreid overleg met de
leiders van de rooms katholieke kerk.
Niet zo vreemd dat er dan ook sprake is
van een hecht huwelijk tussen kerk en
staat, ondanks het feit dat er duidelijk
in de grondwet staat dat de staat geen
godsdienst mag steunen. Religieuze
normen en waarden zijn in elk facet van
het alledaagse leven in Ierland doorge-
drongen. Zo zijn abortus en echtschei-
ding verboden en staan onderwijs en
gezondheidszorg onder kontrole van
konfessionelen terwijl ze door de over-
heid worden gefinancierd. En anno 1989
is homoseksualiteit in Ierland nog ver-
boden.

Tegenbeweging groeit
Maar sinds twee jaar is er ook een te-
genbeweging in Ierland op gang geko-
men. Een groep verontruste humanis-
ten en atheïsten richtte in 1987de Cam-
pagne voor Scheiding van Kerk en Staat
op. Men had gehoopt dat de ekonomi-
sche groei en vooruitgang in de jaren
tachtig zouden leiden tot een meer libe-
rale samenleving. Maar het verloop
van de referenda die toen over abortus
en echtscheiding werden gehouden,

pakte anders uit: Ze werden niet gele-
galiseerd. Daarom is nu voor een min-
der brede aanpak gekozen, de proble-
men worden een voor een bij de basis
aangepakt en de steun voor de Cam-
pagne wordt langzaam uitgebouwd. De
aktievoerders voelen zich daarbij door
een aantal ontwikkelingen gesterkt. Zo
blijkt uit verscheidene enquêtes dat een
groeiende groep vooral jonge katho-
lieken zich steeds onafhankelijker van
de kerk opstelt. Ook keren steeds meer
mensen zich tegen de kerk als instituut.

De campagne is langzamerhand uitge-
groeid tot een brede burgerrechtenbe-
weging die steun krijgt van tal van Ierse
parlementsleden. Zelfs enkele leidende
Ierse geestelijken onderschrijven de
doeleinden omdat de beweging haar
deuren niet sluit voor godsdienstige
mensen.
Met verschillende soorten akties groeit
de bekendheid van de Campagne die
voor heel wat opschudding zorgt in ka-
tholiek Ierland. Zo werd er met sukses
geprotesteerd tegen de crucifixen en
heiligenbeelden die een gezondheids-
kliniek van de staat opsierden. En mo-
men teel ondernemen de leiders van de
Campagne voor Scheiding van Kerk en



Staat juridische stappen tegen de over-
heid om doorvoering van het principe
van scheiding van kerk en staat te be-
reiken op het gebied van onderwijs. De
Ierse grondwet garandeert iedere bur-
ger het recht om zich aan godsdienstig
onderwijs te onttrekken. Maar dit prin-
cipe is bij ontbreken van een wet alleen
maar uitgewerkt in een tweetal doku-
menten, die nooit bij het parlement ter
goedkeuring zijn voorgelegd. Deze do-
kumenten gaan uit van een systeem
van lager onderwijs dat uitsluitend op
konfessionele grondslag is georgani-
seerd. Van de ongeveer 3600 lagere
scholen in Ierland wordt maar 1%ge-
leid door de staat of door een lokale
overheid, 91%valt onder het patronaat
van de katholieke kerk - oftewel onder
de plaatselijke bisschop. Op dit mo-
ment zijner slechts drie scholen opmul-
ti-konfessionele grondslag te vinden. In
de jaren 70 stelde de minister van on-
derwijs vast dat religieus onderwijs
..een fundamenteel onderdeel is van de
schoolopleiding en dat een religieuzè
geest het hele werk van de school moet

bezielen ... " En sinds 1972is dit gods-
dienstonderwijs voor een groot deel
verweven met andere delen van het
leerplan. Ouders die er bezyvarentegen
hebben dat hun kinderen katholiek ge-
tint onderwijs krijgen, moeten hun kin-
deren van school halen en ze zelf les
gaan geven, want er zijn bijna geen
niet-katholieke scholen in Ierland.
Dat komt vooral doordat de overheid
geen startkapitaal geeft dat nodig is om
een school te beginnen. Deze zware fi-
nanciële last ligt geheel op de schou-
ders van de ouders. Bijkatholieke scho-
len levert de kerk het geld. Sinds 1975
hebben ouders wel recht om zitting te
hebben in het schoolbestuur van een
(katholieke) school. Maar zemoeten wel
in de minderheid blijven en missen het
recht om zich met het personeelsbeleid
te bemoeien. Dat is nog steeds het recht
van de bisschop (via het schoolbe-
stuur). En in strijd met het grondwette-
lijke verbod op ondersteuning van
godsdienst zijn de schoolkapelanen
full-time stafleden die uit overheids-
geld worden betaald en door de bis-
schop zelf worden benoemd.

Situatie het slechtste
Het hechte huwelijk tussen de Ierse
kerk en staat leidt ook tot ernstige dis-
kriminatie voor andersdenkenden voor
wat betreft werk. homoseksualiteit,
voorbehoedmiddelen, abortus en echt-
scheiding. Als het gaat om vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging is de
situatie in Ierland ver weg het slechtste
van alle Westeuropese landen. Ditzegt
Odrych Andrysek, de juridisch onder-
zoeker voor de IHEU(de internationale
humanistische organisatie). De Ierse
Campagne voor Scheiding van Kerken
Staat krijgt internationaal vooral steun
via Mensenrechtenprojekt van de IHEU.
Zo stuurde de IHEUnamens enkele an-
dere non-konfessionele Westeuropese
organisaties een brief naar 500 Euro-
parlementariërs." De positie van niet-
gelovigen en van leden van niet-domi-
nerende godsdiensten in Ierland is niet
in overeenstemming met de verwach-
tingen die rusten op een demokratische
regering", zo heet het in de brief. Het is
een scherpe veroordeling van een land
dat in de Verenigde Naties een leidende
rol speelde bij de totstandkoming van
de Verklaring tegen intolerantie en dis-
kriminatie op religieuze gronden - ook
ironisch genoeg ..de Ierse Verklaring"
genoemd. Dick Spencer, de sekretaris
van de Campagne, riep de Europarle-
mentariërs tegelijkertijd op om de toe-
kenning van EEG-gelden aan Ierland
afhankelijke te maken van de afschaf-
fing van de diskriminerende praktijken.
De Campagne staat nog een lange
strijd te wachten.

Eei van Brummelen

Het IHEU-mensenrechtenprojekt heeft
een rapport uitgebracht over de situatie
in Nederland. Als u hierin bent geïnte-
resseerd, kunt u voor verdere informa-
tie kontakt opnemen met Odrych Andry-
sek, tel.nr. 030-312155.
Voor steunbetuigingen, donaties en
aanvragen van informatie kunt u te-
recht bij:MI.D.Spicer, 112HialtoCotta-
ges, Hialto St., Dublin 8, Ireland.
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MIJN LEVEN IS MIJN LEVEN.
NIEMAND HEEFT HETVOOR

MIJ GELEEFD EN NA MIJ
ZAL DAT OOK NIET GEBEUREN

Roger Verpoorten woont met zijn
twee dochters van negen en twaalf
in het Belgische Raveis, een dorpje
tussen Tilburg en Turnhout. Hij
werkt al meer dan twintig jaar als
logopedist - afdelingshoofd nu - in
een instituut voor geestelijk gehan-
dikapten in Tilburg. Een bevlogen
vakman die baanbrekend werk
heeft verricht op het gebied van
"Totale Kommunikatie". Daarmee
worden manieren van kommunice-
ren bedoeld die "beeldender" zijn
dan gesproken taal. Ze worden spe-
ciaal toegesneden op de mogelijk-
heden van ernstig verstandelijk ge-
handikapten.
Roger Verpoorten is een humanist
van degelijk Vlaams katholieke ko-
maf die tot zijn achttiende jaar is
opgevoed door paters. Misschien
daardoor juist wel humanist ge-
worden ...

"De manier waarop mensen zich uit-
drukken is niet zo belangrijk, veel be-
langrijker is dat ze elkaar begrijpen. Ik
hou me in mijn werk bezig met twee
onderwerpen die fundamenteel tot het
menselijk leven horen: zwakzinnigen
en kommunikatie. Geestelijk gehandi-
kapten zijn geen andere mensen dan
wij. Ze hebben alleen minder hersenka-
paciteit, minder denkvermogen en zijn
ook vaak lichamelijk zwakker. Hun lijf
is niet goed in staat signalen uit te zen-
den of op te pikken. Wij ontwikkelen
methoden om ondanks die beperkingen
toch te kunnen kommuniceren. Bijvoor-
beeld door gebaren, bewegingen, ge-
luiden en met behulp van afbeeldin-
gen. Hoe je iets duidelijk maakt. doet er
niet toe, áls je maar wordt begrepen.
Dat is het principe.
Geestelijk ge hand ikapten kunnen, net
als kinderen, niet in hun eentje overle-
ven. Ze blijven kinderen, hun leven
lang. Al wil men dat in Nederland liever
niet horen. Ik leef dag in dag uit met ze:
mensen die een volwassen lichaam
hebben, maar die bijvoorbeeld niet ver-
der komen dan het ontwikkelingsnivo
van een baby van acht maanden. Dat is
verwarrend. Om goed met hen om te
kunnen gaan, moet je heel hard stude-
ren. Dat klinkt paradoxaal. maar het is
waar. Het is ontzettend jammer dat de
mensen die geestelijk ge hand ikapten
verzorgen maar zo weinig opleiding
mogen volgen. Zwakzinnigen mogen in
onze maatschappij niet te veel kosten,
want behalve dat ze mij en mijn kolle-
ga's van de straat houden, leveren ze
geen rendement op, zo wordt gerede-
neerd. Maar ze horen erbij, ze horen in
onze menselijke samenleving. En ze
hebben, net als ieder ander, recht op zo
veel mogelijk kansen om zich te ontwik-
kelen.

Mensen interesseren me meer dan ma-
teriële dingen, ook meer dan dieren en
planten. Ik ben altijd erg gericht ge-
weest op het verantwoordelijk voelen,
het zorgen voor leven dat kwetsbaar ius
- dat van kinderen bijvoorbeeld. Ik weet
niet hoe dat komt, het zit gewoon in me,
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mijn grootvader had het ook. Alle kin-
deren, ik ook, waren dol op hem."

Aksepteren van beperkingen
"Voor mij kan humanisme maar op één
pijler rusten: op het aksepteren van de
beperkingen die inherent zijn aan het
leven. Vrede hebben met het feit dat er
grenzen zijn. Niet in de zin van fatalis-
me, je erbij neerleggen, maar aan-
vaarden dat het leven vroeg of laat op-
houdt en dat moeilijkheden en ziekte
erbij horen. Harder dan ik ooit had kun-
nen vermoeden, ben ik met die kant van
het leven gekonfronteerd door de dood
van mijn vrouw. Anderhalf jaar geleden
pleegde zij zelfmoord. We zijn zestien
jaar getrouwd geweest, hebben samen
goede tijden gehad, maar hebben ook
verschrikkelijk veel meegemaakt.
Toen ik haar leerde kennen, leed zij al
aan ernstige depressies. We zaten op
dezelfde opleiding in Brugge. Ik liep

stage in Kortrijk en mijn vrouw in Os-
tende. Ze was er nog maar een week,
toen ik een telefoontje kreeg van haar
vader dat ze in het ziekenhuis lag na
een poging tot zelfmoord. Al wist ik dat
ze leed aan depressies, toch kwam dat
bericht als een donderslag bij heldere
hemel. Ze kon altijd verklaringen geven
om welke reden haar depressies ont-
stonden, noemde aanleidingen en oor-
zaken. Haar gemoedstoestand werd
daardoor voor mij begrijpelijk. Ik wist
toen nog niet dat die depressies gedeel-
telijk van binnenuit kwamen en niet al-
tijd een aanwijsbare oorzaak hadden.
De familie wilde me met geweld tegen-
houden haar te bezoeken. ,Je maakt
geen kans, ooit zal het toch mis gaan",
zei haar vader door de telefoon. Zelf zei
ze: "Ga weg", toen ik de ziekenkamer
binnenkwam. Maar ik liet me niet weg-
sturen. Na het afstuderen zijn we al
gauw getrouwd. Ik vond dat ik genoeg
kracht en overlevingsdrang had voor
ons allebei omdat ik in mijn jeugdjaren
de kunst van het overleven had geleerd
- hoe moeilijk de omstandigheden ook
waren."

Groot wantrouwen
"Ik kom uit een degelijk Vlaams, katho-
liek en konservatief milieu. Maar m'n
ouders waren ook pragmatisch. Ze za-
ten in het zakenleven, dat zegt wel wat.
Vooral mijn moeder had het erg druk
met een winkel in dameskonfektie. Er
was toen nog geen sprake van vaste

sluitingstijden. Mijn ouders wilden mij
als oudste een goede opvoeding geven,
maar hadden er zelf geen tijd voor. Ik
kon goed leren, en dus stopten ze me op
mijn negende in een internaat bij pries-
ters, een klein-seminarie - in Holland
heet dat gymnasium. Mij werd niets ge-
vraagd, zo ging dat toen. Aan de ene
kant vond ik het fijn, thuis hadden ze
toch geen tijd voor me. En, gek genoeg,
al zat je er opgesloten, je had er ook een
zekere speelruimte. Tussen achthon-
derd jongens word je niet echt op de
vingers gekeken. Bovendien verkeren
jongens van een jaar of tien, elf, het
liefst onder leeftijdsgenoten. Maar aan
de andere kant was er de eenzaamheid
en het heimwee. Vooral als ik ziek was,
of verdrietig, of ergens pijn had, miste
ik mijn moeder. Je wilt getroost worden,
maar er was niemand. We mochten
maar anderhalve dag per maand naar
huis.

Het was een zeer gesloten systeem.
Maar niet zo gesloten dat we niet merk-
ten dat er buiten iets bijzonders aan de
gang was. Het waren de jaren zestig,
met de Beatles en de Rolling Stones en
met allerlei protestuitingen. Ik begon
dóór te krijgen hoe hypocriet het sys-
teem in elkaar zat binnen de muren van
het internaat. Hoe het om macht draai-
de en om niets anders. Hoe het hele
systeem erop gericht was greep op het
individu te houden en vooral te voorko-
men dat er enigerlei vrijheid van den-
ken zou ontstaan. Maar ik was afhanke-
lijk, ik kon me niet permitteren iets met
die kennis te doen. Er waren wel dui-
zend dingen die m'n wantrouwen voed-
den. Toen ik een jaar of dertien, veer-
tien was, kreeg ik in de gaten dat de
priesters er speciale vriendjes op na
hielden. Ze werden zelfs bij de examens
voorgetrokken. Maar 's nachts moesten
ze de prijs betalen: ze werden sexueel
misbruikt. Ik hoorde dat van mijn
vriendje en het was een schok toen ik
dat hoorde. Vergeet niet dat die pries-
ters heel belangrijke personen voor ons
waren. Ze vervingen op een bepaalde.
manier onze vaders en moeders, ze
brachten kennis over, beoordeelden
ons en het waren eigenlijk de enige vol-
wassenen met wie we te maken
hadden.
Later, toen ik een jaar of zestien was
geworden, ging ik meer luisteren naar
de taal. naar de inhoud van de woor-
den, en het wantrouwen versterkte
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heid. de ongebondenheid... of mis-
schien was het een of andere gen. want
mijn vader en zijn broers schilderden
ook. Ik wou naar de toneel- en filmaka-
demie in Brussel. Ik had geé'n rooie cent
en mijn ouders zagen er niets in. dus
ging het niet door. Uiteindelijk mocht ik
toch. maar éérst moest ik een fatsoen-
lijk diploma halen. Ik keek uit naar een
opleiding die mij de kortste weg naar
zo'n diploma garandeerde en die ook
nog wat te maken had met toneel en
film. Logopedie klonk mijn ouders goed
in de oren. het had met taal te maken en
dus in de verte ook wat met toneel.
Ik ging in Brugge studeren. En Brugge
was niet ver van Parijs! Ik sloeg door.
liep in zeven sloten tegelijk. hing meer
in kroegen dan dat ik studeerde. Pas in
het derde jaar. tijdens een stage bij een
arts. begon ik interesse te kriioen in het
vak waarmee ik bezig was. Toen ik een
part-time baan had. ben ik in Leuven

logopedie op universitair nivo gaan
studeren. Daarna volgde ik een studie
neuro-linguïstiek aan de Vrije Universi-
teit van Brussel. Inmiddels was ik tegen
wil en dank een vak-idioot geworden! Ik
ben bewust de zwakzinnigenzorg inge-
stapt omwille van de uitdaging. Er was
nog weinig onderzoek verricht in die
tijd. Ik zag dat er véél werk lag.

Fundamentele angst
De vrijheid van denken in het humanis-
me spreekt me aan. Met dogmatisme
werp je een rookgordijn op. Het systeem
wordt belangrijker dan het individu.
Pas later heb ik ontdekt wat er diep ver-
borgen achterschuilt: een fundamente-
le angst. De mens is bang voor de gren-
zen van zijn bestaan. Berg je maar als er
mensen zijn die die angst gaan bespe-
len. gaan exploiteren. Wij sluiten liever
de ogen als we gekonfronteerd worden
met de zwakke, donkere kanten van le-
ven. Zwijg over zwakzinnigen en de-
mente bejaarden, stop ze weg en betaal
er desnoods goed voor zodat anderen
voor ze kunnen zorgen. Ik geen gastles-
sen in Duitsland. in Beieren. Als ik daar
vertel over onze problemen met ouder
wordende geestelijk gehandikapten.
kijkt men vreemd op: er zijn daar. bijna
geen zwakzinnigen van boven de vijf-
tig. Ik probeer door mijn werk geestelijk
gehandikapten wèl een plek te geven.

. Ik heb me de laatste jaren druk bezigge-
houden met autisme. Laatst belde er
een moeder: "Wat hebben jullie met
mijn zoon gedaan? ZÓgoed heb ik hem
nog nooit thuisgehad." Dat zijn mo-
menten!"

ROGERVERPOORTEN

De uitdaging
"Toen ik uit het internaat kwam. werd ik
onweerstaanbaar aangetrokken door
de wereld van kunstenaars. De vrij-

"Mijn leven is mijn leven. Niemand voor
mij heeft dat leven geleefd, en na mij
zal dat ook niet gebeuren. Toen mijn
vrouw doodging. liep ik een enorme
klap op. Ik ben nog herstellende. Ik heb
momenten gekend waarop ik jaloers
was op mensen die troost konden vin-
den in de gedachte van een leven na de
dood. Want dat verzacht de pijn. tijde-
lijk. Ik wist dat ik het alléén daarom
wenste. Toch is de pijn nu grotendeels
verdwenen. ik heb er helemaal vrede
mee gekregen. Haar bestaan heeft zin
gehad in het leven dat ze geleefd heeft
en in mijn bestaan. in dat van onze kin-
deren en in dat van anderen die haar
gekend hebben. En tot dáár ...
Alles wat men mij probeert te verkopen
aan hogere motieven. reïncarnatie, wat
in de sterren staat. waarzeggerij. pa-
rapsychologie. theelepeltjes plooien op
afstand en andere hokus pokus. komt
aan een gesloten deur want mijn ver-
stand blokkeert subiet."

mijn kindertijd - op de been blijven. hoe
dan ook - kwamen in moeilijke tijden
goed van pas. Mensen reageren daar
soms negatief op. ze noemen je een stre-
ber. Maar het gaat er niet om dat je
anderen opzij wilt schuiven - je pro-
beert zelf niet onderuit te gaan."

Op mijn achttiende kwam ik van het
klein-seminarie. Ik had er geleerd op
een bepaalde manier mijn hersens te
gebruiken. ik was goed in sport. ik kon
héél hard lopen. Maar ik had niet ge-
leerd om te léven. In dat op macht inge-
stelde mannenmaatschappijtje moch-
ten gevoelens geen rol spelen: zwakte
was niet toegestaan en falen was ta-
boe. Later. in de jaren met mijn vrouw.
heb ik heel hard moeten knokken om te
kunnen leven met dat andere deel. met
emoties, met angst en met onmacht.
Dat vind ik nog steeds moeilijk.
Wat ik er wel van leerde, was een over-
levingsstrategie. Daar heb ik van kun-
nen profiteren. Een stel reflexen uit

zich ... Er was ook zo veel verboden.
Wal schap bijvoorbeeld; maar wat denk
je dat ik het eerste las. 's nachts met een
zaklamp onder de dekens?"

Falen was taboe
"Als reaktie op dat sterk gesloten sys-
teem. ben ik huiverig geworden voor
organisaties en verenigingen. Wel
kreeg ik kontakt met mensen die zich in
dezelfde richting ontwikkelden als ik.
Ik ging naar bijeenkomsten van het
Vlaamse Humanistisch Verbond, maar
had geen behoefte om me aan te slui-
ten. Er is wel een tijd geweest dat ik
meende anderen te moeten overtuigen.
dat ik de neiging had steeds in de clinch
te gaan met mensen die er anders over
dachten.
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BRIEVEN

Opwinding over
uitspraak
In het interview met mij dat
in de vorige Humanist stond,
staat een passage over de
HV-voorzitters Rob Tielman
en Max Rood die ik - om mo-
gelijke gerezen misverstan-
den te herstellen - graag kort
wil toelichten.
Bijde overdracht van het HV-
voorzitterschap door Max
Rood aan Rob Tielman in
1977opperden zij gezamen-
lijk (en in het operibaar) dat
een kabinet van liberalen en
socialisten zonder christelij-
ke partijen eigenlijk eens no-
dig was in Nederland. Dan
zou eindelijk eens regelge-
ving plaatsvinden waarin
ook humanisten hun waar-
den herkenden. Dit is niet
letterlijk wat zij zeiden maar
wel de strekking. Het was
toen nog een volstrekt oor-
spronkelijk idee in Neder-
land. En leidde dan ook tot
heel wat opwinding, vooral
in het HV.

Op deze gebeurtenis duidde
ik toen ik het in het interview
had over de beide HV-voor-
zitters die veel deining ver-
oorzaakten (pagina 10, eer-
ste kolom, 27ste regel). Het
plaatst de opmerkingen hier-
over in het interview met Jan
Glastra van Loonin een his-
torische lijn.

Mettha de Nachtegaal

Politieke debanen
gaan in de kern over
humanisme
Misschien bestaat er toch
vooruitgang, want terwijl de
christelijke god, in zijn on-
eindige wreedheid, het oude
Egypte nog bezocht met tien
plagen, kent het Humanis-
tisch Verbond er slechts
twee. De ene is het periodiek
terugkerende debat over
astrologie/holisme en soort-
gelijk bijgeloof. de tweede
het debat over humanisme
en politiek (of levensbe-
schouwing en politiek). Aan-
gezien de hel weer eens is
losgebroken over kernwa-
pens, is nu het laatste aan de
orde.
Waar ik aldoor weer versteld
over sta is, dat in dit debat de
humanistische levensbe-
schouwing zo ongelooflijk
wordt ingeperkt. "Het huma-
nisme gaat uit van de eigen
verantwoordelijkheid van de
mens." Vertaald: U moet het
zelf doen. Alsof daarmee al-

les is gezegd.
"Papa, kunt u mij raad ge-
ven?" "Je moet het zelf doen,
zoon." "Ja, maar wat moet ik
doen en waarom?" "Je moet
het zelf doen, zoon."Zoinspi-
rerend als het bandje van
een antwoordapparaat. Nu
wil ik het HV niet met een
soort papa vergelijken, maar
enige inspiratie mag er toch
wel van uitgaan. "Mede-hu-
manisten, wat zijn nu de be-
langrijkste kwesties van de-
ze tijd?" "U moet het zelf
doen, mijnheer." "Maar luis-
ter nou, kernwapens zijn
toch verschrikkelijk?" "U
moet het zelf doen, mijn-
heer." "Maar het milieu dan?
De aarde wordt een woes-
tijn'" "U moet het zelf doen.
Geen politiek in het HV."En
daar sta je dan.
Maar verdraaid nog-aan-
toe, humanisme verwijst
toch ook naar humaniteit?
Derechten van de mens moe-
ten nog aan alle kanten wor-
den verwezenlijkt. Altijd en
overal blijkt de menselijke

]JE
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BRIEVEN
waardigheid te moeten wor-
den verdedigd tegen een of
ander "systeem", tegen een
of andere "bestaande orde".
Dat is óók humanistisch! Bij
dat soort kwesties vervaagt
het onderscheid tussen le-
vensbeschouwing en poli-
tiek.
Het HV kan (en moet volgens
mij) in allerlei interessante
debatten de uitgangspunten
helpen blootleggen en de
deelnemers daar zonodig op
aanvallen. Moeten humanis-
ten het dan overal over eens
zijn? Welnee, maar laten we
ons alsjeblieft wèl (ook bin-
nen het HV)in het debat stor-
ten, het debat over maat-
schappelijke (politieke!) vra-
gen. Dat is geen bijzaak of
onnut tijdverdrijf. Als we in-
zien dat humanisme nog iets
met humaniteit te maken
heeft, dan gaan die politieke
debatten in de kern over hu-
manisme. Niet het innemen
van een standpunt en nog
minder het uitgeven van een
verklaring is essentieeL
maar de keuze van de onder-
werpen voor debat. Niet de
uitkomst van het debat.
maar het debat zelf moet de
inspiratie verschaffen,
waaraan je je als humanist
kunt "opladen", om het zo
eens te zeggen. Kenmerkend
voor humanisten zou de af-
wezigheid moeten zijn van
taboes en andere absolute
uitgangspunten die in strijd
kunnen komen met de men-
selijke waardigheid. Of
liever: Het streven naar de
afwezigheid van taboes,
want humanisten zijn ook
maar mensen. Elkaar probe-
ren te betrappen op gekke
uitgangspunten lijkt me
trouwens een leuke en zin-
volle bezigheid.
Een debat over kernwapens
hoeft niet uit te monden in
een kernwapen-verklaring
van het HV. Laten we wel we-
zen (en nuchter): Zo'n verkla-
ring heeft buiten het HVhoe-
genaamd geen betekenis en
toont alleen aan, dat binnen
het HV een meerderheid een
minderheid heeft overtuigd
of overstemd. Volgens mij
bereiken we het mooiste suk-
ses als we een mede-huma-
nist weten te overtuigen en

als die persoon het debat
dan elders voortzet. bijvoor-
beeld in haar (ik praat graag
met vrouwen) politieke par-
tij. Op die manier kan het HV
opiniërend bezig zijn en wer-
ken aan een menswaardiger
samenleving.

E. Voogd (Amsterdam)
(ingekort door de redaktie)

Lang en diep
nadenken
De toenemende buitenkerke-
lijkheid moet het Verbond er
naar mijn idee toe brengen
lang en diep na te denken
over haar plaats in de maat-
schappij.
Het is van groot belang dat
een veel bredere doorsnede
van de buitenkerkelijke be-
volking zich door de huma-
nistische denkwijze voelt
aangetrokken. Natuurlijk
zult u terecht konstateren dat
ik niet bijster orgineel ben
met die opmerking. Toch
maak ik deze opmerking (ten
overvloede misschien) om-
dat opheffing van het Huma-
nistisch opleidingsinstituut
(HOI) mij een slechte zaak
lijkt. Juist mensen op wat rij-
pere leeftijd wat je noemt
"uit het volle leven" kunnen
daar terecht. Als werkers
zullen op deze wijze gevorm-
de mensen een breder pu-
bliek aanspreken.
Overigens wil ik graag van
de gelegenheid gebruik ma-
ken u als redaktie te compli-
menteren met de goede kwa-
liteit van uw blad Humanist.
Leesbaarheid en vormge-
ving vind ik prima.

F. Blanken (Den Burg. Texel)

Oprecht en niet
verhullend
Gaarne wil ik hierbij tot ui-
ting brengen mijn gevoelens
van bewondering voor allen
die hebben meegewerkt aan
het kongres verslag en het
kommentaar daaromheen in
de Humanist nr. 8/9 van au-
gustus/september. Oprecht
en niet verhullend, toch niet
polariserend, kortom gevoe-
lig intelligent.
Hulde en driewerf lof.

Piet de Bruijn (Breda)

(advertentie)
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RADIO & TELEVISIE

i

Ischa 3

~
Ischa 2

~
De dochter van mijn
vader
Portret van de schilderes
Elisabeth Eskes-Rietveld
die tijdens de film haar in-
terviewster Margalith Kle-
ijweg op doek portretteert.
Een verhaal -over haar

en de - soms wrange - hu-
mor van de dagelijkse wer-
kelijkheid. Een film van
Marlies Hautvast en Bert-
hold Gunster.

werk, haar leven. haar ide-
alen en natuurlijk over de
relatie met haar vader. De
bewondering voor diens
werk heeft zij altijd behou-
den, maar op het persoon-
lijke vlak bestaan er ook
boosheid en rancune. Haar
eigen leven is onstuimig en
intens geweest. Ze verkeer-
de in de kring van Charley
Toorop, werd gekonfron-
- teerd met de vrije seksuele
moraal die daar heerste.
had een relatie met de min-
naar van Toorop en vertrok
uiteindelijk naar het voor-
malig Nederlands Indië.
Daar heeft ze tijdens de oor-
log in een internerings-
kamp gezeten.
Na de oorlog trouwde ze
met Derk Eskes, kreeg kin-
deren en kon pas heel laat
aan haar carrière gaan
werken. Desondanks kijkt
ze nu, op haar zeventigste,
terug op een imposant
oeuvre. Een film van Joost
Tholens.

Een portret van Sjaan, Letty
en Tineke: drie generaties
vrouwen, drie schoon-
maaksters en drie toneel-
speelsters. Schoonmaken
is werk dat vooral opvalt
als het niet gebeurt. Werk
dat zich afspeelt in een we-
reld waar een opdracht
vanzelfsprekend en tegen-
spraak vreemd is.
"Zoging het altijd en je was
niet anders gewend." Alle
drie zouden het liever an-
ders willen. Zoals Tineke
(201. maar het gevecht dat
zij levert binnen het ver-
volgonderwijs gaat ge-
paard met slapeloze
nachten.
Alle drie spelen zij toneel in
het muziektheater Carne-
val der Lachebekken. over
"ons soort mensen". Daarin
gaan zij op zoek naar het
bijzondere van het gewone

~
De kans van je leven

Laatste portret in de serie
Dubbelleven, waarin de
vraag centraal staat wat
het betekent tussen en in
meerdere kulturen te leven.
In dit vierde programma
praat Stephan Sanders met
de Zuidafrikaanse schrijver
Breyten Breytenbach: "Ik
verwerp de mythes van de
ballingschap, het is vaak
een zelfbetreurende senti-
mentaliteit geworden en
een verschoning om af-
stand te doen van je ware
verantwoordelijkheid." Sa-
menstelling: Manuela
Hartsuyker.

1 okt.: 21.35-21.58 uur

Per 1 oktober wijzigen de vaste uitzendtijden van het
Humanistisch Verbond op radio en televisie. De radio
start op 1 oktober met een nieuw programma: iedere
zondag op Radio 1 van 9.00-9.30 uur: De Verbeelding.
over schrijvers en boeken. Ook nieuw is de woens-
dagmiddaguitzending van 12.30-13.00 uur op Radio 5.
De middaguitzending op maandag blijft gehand-
haafd.
De televisie verruilt de vaste donderdagavond voor
afwisselend de zondag- en maandagavond. Daarmee
behoren ook de incidentele uitzendingen op dinsdag
en zaterdag tot het verleden. Vanaf 1 oktober het
Humanistisch Verbond vast op zondag en/of maan-
dag. op Nederland 3.

Ischa Meijer

Ischa 1
Komend seizoen presente-
ren het HV en de RVUelke
twee weken een praatpro-
gramma waarin Ischa Meij-
er een gast ontvangt die
rechtstreeks uit de aktuali-
teit wordt geplukt. De gast-
heer onderwerpt zijn gast
aan een spervuur van vra-
gen om daarna middels
een muzikale bijdrage voor
een rustpunt te zorgen. In
het laatste deel van Ischa
wordt ook het publiek uit-
gedaagd aan de diskussie
deel te nemen. Ischa wordt
rechtstreeks uitgezonden
vanuit Studio Plantage in
Amsterdam. Eindredaktie:
!reen van Ditshuyzen.

1:1!J3Ri111lfDiIll!1!!ll
Breyten Breytenbach

Twee programma's van
Trees van Montfoort over
respektievelijk de ge-
schiedenis van het Vader-
schap en modern Vader-
schap.

16 okt.-Radio 5

Rina Spigt maakt een por-
tret van de schrijfster en
componist Belle van Zuy-
len. omlijst met speciaal
voor het Humanistisch Ver-
bond uitgevoerde door
haar gecomponeerde mu-
ziek.

12.30-13.00 uur

12.30-13.00 uur

12.05-13.00 uur

12.05-13.00 uur
9 okt.-Radio 5

11 okt.-Radio 5

18 en 25 okt.-Radio 5

1, 8, 15, 22, 29 okt.

4 okt.

12.05-13.00 uur

Vierde programma over
"verzet toen en nu".

Er broeit wat
12.05-13.00 uur

In twee programma's praat
Stan van Houcke met de
gelauwerde programma-
maker Wim Kayzer. Een ge-
sprek over hoop en wan-
hoop.

2 okt. - Radio 5

23 en 30 okt.-Radio 5

~
De verbeelding

De éminence grise Gabri
de Wagt maakte een pro-
gramma over de verzuiling
in de Nederlandse samen-
leving.

Anneke Groen zet haar
reeks gesprekken over de
romantische liefde voort
met de schrijfster Ethel
Portnoy.

nog onbekend
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Organisatie
Humanistisch
Vredeswerk ter
diskussie
In de septembervergadering
van het hoofdbestuur is uit-
voerig gesproken over het
Humanistisch Vredesberaad
(HVB).De toekomstige orga-
nisatievorm van deze in 1984
opgerichte werkstichting
komtaan de orde op de derde
kongresdag. op 14 oktober.
Het hoofdbestuur zal voor-
stellen een onderzoekskom-
missie te belasten met het
voorbereiden van een advies
over de toekomstige organi-
satievorm en taakstellling
voor het vredeswerk in en
vanuit het HV.

In het kader van de kabinets-
formatie besloot het hoofd-
bestuur een brief te zenden
aan de informateur (zie ver-
der pagina 3). Eveneens
kwam en brief ter sprake. be-
stemd voor de staatssekreta-
ris voorDefensie. Dezeis van
plan de verdeelsleutel voor
de formatie van geestelijke
verzorging vast te stellen
aan de hand van een inge-
wikkeld onderzoek. Eén van
de "pilaren" van dat onder-
zoekzoumoeten zijnhet aan-
tal leden van de genoot-
schappen alsmede de finan-
ciële bijdragen die zijzelfop-
brengen. Voor de doelgroep
van de geestelijke verzor-
ging zijn deze gegevens niet
van belang. meent het
hoofdbestuur. Daarom kan
het HValleen akkoord gaan
met een verdeelsleutel
waarbij recht wordt gedaan
aan de werkelijke geestelij-
ke verscheidenheid van de
doelgroep. Ook de zogehe-
ten "Commissie Hirsch Bal-
lin" heeft dit aan de regering
geadviseerd.

Wegens het tussentijds af-
treden van penningmeester
Lex Hagenaars moest een
waarnemer worden aange-
steld. Mr. Cees van Wijk.
sinds 1983hoofdbestuurslid.
stelde zich beschikbaar. In
november zal het hoofdbe-
stuur hem aan Verbonds-
raad voordragen ter benoe-

ming als penningmeester.
conform de voorgeschreven
procedure. Het in mei be-
noemde hb-lid Edith Hal-
lensleben heeft haar zetel te-
ruggegeven. Gezien de
grootte van het hoofdbestuur
wordt niet aan aanvulling
gedacht.

Omdat het hb niet toekwam
aan een inhoudelijke diskus-
sie over het rapport "Voort-
planting in beroering". sa-
mengesteld en aangeboden
door een werkgroep uit de
Vrouwengroep. is besloten
een extra vergadering te be-
leggen. met op de agenda al-
leen dit en nog een ander in-
houdelijk onderwerp.

Bert ijoelaars

Humanisme
in Zutphen
Vijfavonden over: wat bete-
kent humanisme voor je per-
soonlijk? Hoe denken huma-
nisten over "de mens". de
zin van het leven. over vrij-
heid en waarheid. De relatie
tussen humanisme en je po-
litieke opvattingen. Hoe ga
je om met levensvragen en
ethische dilemma's? Werk-
wijze:diskussie aan de hand
van informatie. vragen en
stellingen. Begeleiding:
Frank de Mink.Data: 25okto-
ber. 1nov.• 8 nov.• 15nov. en
22 nov. woensdagavonden
van 20.00uur tot 22.15 uur.
Kosten: f 65.-. Inklusief
schriftelijk materiaal.
Plaats: Zutphen. Tengnagel-
hoek 6. Mariaschool (3 min.
van het station). Samen rei-
zen als iemand met een auto
gaat lijkt ook mogelijk. In-
lichtingen en opgave: 05700-
35543.

Religieus
humanisme
in Deventer
Op dinsdagavond 17oktober
komt drs. Han Sie uit Henge-
lo praten over religieus hu-
manisme. Hij is docent an-
dragogie aan de Hogere
School voor Arbeid en Wel-
zijn. U kunt die avond na-
gaan of religieus besef en
humanisme strijdig zijn. Of

religieus besef per definitie
inhoudt dat je een macht bui-
ten de mens ervaart waar-
aan de mens onderworpen
is. Enof recente uitingen van
religieus besef in het holis-
me aansluiten bij humanis-
me. Iedereen welkom. Aan-
vang 20.00uur. Singelstraat
31in Deventer.

Milieubesef
in Deventer
Donderdagavond 2 novem-
ber zal de milieu-kundige
Martin van den Berg van ge-
dachten wisselen over de rol
van de burger en overheid
ten aanzien van' het milieu.
Martin werkt bij een ad-
viesburo dat gemeenten en
provincies adviseert over mi-
lieu-beleid.
Nog niet iedereen schijnt te
beseffen welke rampen ons
en onze kinderen zullen over-
komen. als er geen ingrij-
pende maatregelen komen.
In de komende decennia zal
ons leven radikaal worden
gewijzigd ten gevolge van de
eisen die het milieu aan
ons stelt. Het lijkt erop
alsof overheidsmaatregelen
steeds te laat komen. De in-
dividuele burger laat het af-
weten. Genoeg ethische en
praktische vragen om ook
weer in het Humanistisch
Verbond mee aan de gang te
gaan. Om 20.00uur: Singel-
straat 31 in Deventer. Toe-
gangsprijs: een bijdrage in
de onkosten.

Arie den Broeder
in Groningen
Op zondagochtend 8 oktober
zal in Groningen Arie den
Broeder een lezing houden
over individualiteit en soli-
dariteit. De bijeenkomst
vindt plaats in het Humanis-
tisch Centrum aan de W.A.
Scholtenstraat 2 in Gronin-
gen. begint om 10.30uur en
zal worden besloten om 13.00
uur.

Leven en dood
in Zuid-Limburg
In oktober worden in Sittard
drie lezingen gehouden met

als thema leven en ~ood. Op
zondag 15 oktober gaat het
over de doodstraf. Voordeze
bijeenkomst zijn twee leden
van Amnesty uitgenodigd.
Op zondag 22 oktober is het
euthanasie en zal mevrouw
TokenBartman een inleiding
houden. Zij is humanistisch
raadsvrouwen medewerk-
ster van de Nederlandse Ver-
eniging voor Vrijwillige Eu-
thanasie. En op 29 oktober
zal het gaan over genetische
manipulatie en ethiek. Dit
thema wordt behandeld door
Guido de Wirt. ethikus en
medewerker aan het Insti-
tuut voor Gezondheids-
ethiek.
Dezedrie lezingen vinden al-
le plaats in hotel Oranje.
Rijksweg-zuid 23 in Sittard
(tegenover de Stadsschouw-
burg). Aanvangstijd is

'steeds 14.00uur en de toe-
gang altijd gratis.

Vrouwenzaken in
Zwolle
Op woensdag 11 oktober
houdt Margot Bulkeen lezing
met dia's over vrouwen in
ontwikkelingslanden. Op
woensdag 8november zal de
film "Vrouwenhulpverle-
ning" worden gedraaid. De-
ze avond wordt verzorgd
door de vrouwenhulpgroep
Freya. En op 13december is
er een avond die waarschijn-
lijk zal gaan over vrouw-
vriendelijk wonen. Alle drie
avonden worden gehouden
in het Oosterenkomplex.
Boerendanserdijk 2a in Zwol-
le. Aanvang is 20.00uur. toe-
gang gratis. Alle vrouwen
die hiervoor belangstelling
hebben. zijn van harte
welkom.

Van geloof tot besef
in Amersfoort
Op zondag 15oktober zal de
heer J.R.H. Hoogervorst een
lezing houden over het the-
ma: "van godsdienstig ge-
loof tot humanistisch besef.
Plaats is het humanistisch
ouderencentrum De Eem-
gaerde in Amersfoort. Dor-
resteinseweg 49. Aanvang
10.15uur.
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Jongerenweekend over Macht en Onmacht
Van vrijdagavond 13tlm zon-
dagavond 15oktober vindt er
het jaarlijkse jongerenweek-
end plaats. Het wordt gehou-
den in een NIVON-huis in
Vlaardingen (vlakbij Rotter-
dam). Dit weekend is voor al-
le jongeren tussen de 16en 30
jaar. die zin hebben om op
een persoonlijke en speelse
manier kennis te maken met
andere humanistische jon-
geren en het HV.
Het thema van dit weekend
is "Macht en Onmacht" en
zal als een rode draad door
het weekend heen spelen -
dus bij de kennismaking, bij
het kreatieve gedeelte en bij
het spel- en diskussieonder-
delen vind je het thema te-
rug. Het weekend zal vooral
persoonlijk getint zijn en ge-
richt op hoe macht en on-
macht in jouw leven speelt ..
In de gespreksgroepjes kun
je praten over de vraag in-
hoeverre tradities je leven

Kennismaking
Jonge Humanisten
Op zaterdag II november or-
ganiseren de Jonge Huma-
nisten een kennismakings-
dag met als thema: HUMA-
NISME ALS INSPIRA-
TIEBRON.
Op gevarieerde wijze komen
o.a. de volgende vragen aan
bod: Wat is levensovertui-
ging (voorjou)?Wat is huma-
nisme? Waardoor kan huma-
nisme een inspiratiebron
zijn? Wat is de funktie van
het HV in de maatschapij
(waarom is het goed je te or-.
ganiseren)? Wat doen de Jon-
ge Humanisten?
Deze dag is met name ge-
schikt voor jongeren tot 30
jaar die meer willen weten
van het humanisme en van
het HV. Maar ook voor de
meer ingewijden zal deze
dag een bron van inspiratie
kunnen zijn.
Plaats: Landelijk Humanis-
tisch Centrum, Oudkerkhof
11 te Utrecht. Voor meer in-
formatie en opgave: LHC,
tel.: 030-318145,Ariane de
Brauw.
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beheersen, (o.a. over. de
macht der gewoonte en hoe
je tegen machts- en on-
machtsverhoudingen in re-
laties aankijkt). Je kunt je uit-
leven in een spel op zater-
dagavond. ontspannen bij.
het massageonderdeel en
verder biedt het weekend
naast het programma na-
tuurlijk ooktijd voorgezellig-
heid.
Dedeelnameprijs is f 55,-. Je
kunt je aanmelden door een
kaartje te sturen naar: Het
Humanistisch Verbond,
Postbus 114,3500ACUtrecht
t.a.v. Anane de Brauw.
Maak gelijktijdig de deelna-
mesom over op girorekening
197930 t.n.v. Humanistisch
Verbond, Utrecht o.v.v. Jon-
gerenweekend 1989.Na aan-
melding krijg je begin okto-
ber een infomap thuisges-
tuurd. (Wil je meer informa-
tie. bel dan naar Marijke Be-
ssels 070-634867).

Het IErS van de Homo
Lesbische werkgroep
De Homo Lesbische werk-
groep van het HVheeft IETS
te bieden. IETS(is een afkor-
ting van Informatie en Trai-
ning Service) is een voorlich-
tingsprojekt dat zich richt op
de afdelingen van het HV.
Het geeft informatie en voor-
lichting over humanisme.
homoseksualiteit, liefde. re-
laties en vriendschappen.
Afhankelijk van de doel-
groep zal de ene keer de hu-
manistische invalshoek wor-
den benadrukt terwijl een
anQere keer het homoseksu-
ele en lesbische aspekt meer
onder de aandacht worden
gebracht.
Devolgende thema' s worden
door IETSverzorgd: • Homo-
seksualiteit als design. Hoe
geven homoseksuele man-
nen en lesbische vrouwen
vorm aan hun leven? Tole-
rantie en de voorsprong van
homo's en lesbiennes. Over
aktieve en passieve toleran-
tie en de voorsprong van ho-
mo's en lesbiennes. • Een
lesbische leefstijl. Bewust-

wording en dan? Hoe ga je
verder en wat komje aan leu-
ke en minder leuke dingen
tegen? Humanisme en (ho-
mo)seksualiteit. • Relaties
en vriendschappen in nieuw
perspektief? Over relatievor-
men. vriendschappen.
vriendschapsnetwerken en
wat het oplevert .• Geestelij-
ke weerbaarheid. Hoe houd
je je staande in de samenle-
ving als je homo of lesbisch
bent?

Heeft u als HV-lid belang-
stelling voor één ofmeerdere
thema-avonden van het
IETS-projekt.neem dan kon-
takt op met het bestuur van
uw afdeling. Die kan (even-
tueel tezamen met andere af-
delingen) bij voldoende be-
langstelling een avond orga-
niseren. Ook kunt u direkt
kontakt opnemen met Frank
Severijnen, funktionaris Ho-
mowerk. tel.: 030-318145(op
donderdagen).

Kursusvormgeving
in Utrecht
Veel gemeenschappen bren-
gen een eigen blad uit. Soms
worden folders verspreid of
posters gemaakt om een be-
paalde aktiviteit onder de
aandacht te brengen. In al
die gevallen is het van be-
lang om het drukwerk er zo
verzorgdmogelijk uit te laten
zien.
Voorvrijwilligers is het vaak
roeien met de riemen die je
hebt. Met weinig middelen
moet een zo aantrekkelijk
mogelijk resultaat bereikt
worden.
Deze landelijke kursus laat
zien op welke wijze op een
eenvoudige manier toch een
aantrekkelijke krant of folder
is te maken door o.a. te letten
op inhoud en vorm. verschil-
lende drukmogelijkheden +
kosten. door een aantrekke-
lijke lay-out en door gebruik
illustraties.
Metmateriaal dat de deelne-
mers ook zelf meebrengen.
wordt geoefend zodat (naast
wat theorie) direkt ervaring
wordt opgedaan.
Kursusleider is Peter Suther-
land, die werkt bij de nv

SDU. voorheen de Staats-
drukkerij en Uitgeverij.
Deze kursus is bedoeld voor
vrijwilligers die zich bezig-
houden met een afdelings-
blad of andere publikaties -
of van plan zijn dit te doen!
De kursus wordt gegeven in
het Humanistisch Centrum
te Utrecht (Adres: Oudkerk-
hof 11)in het weekeinde van
20, 21 en 22 oktober (vr.-
avond, za.. zo.). De kosten
bedragen f 25,-. Een sta-
tiegeldregeling is mogelijk.
Aanmelden kan via het lan-
delijk secretariaat: Oudkerk-
hof 11. Utrecht. Telefoon:
030-318145.Vragen naar Ari-
ane de Brauw (sekretariaat)
of Theo Verhey.

Kursus Humanistiek
in Groningen
Bij voldoende deelname zal
vanaf donderdag 19oktober
een kursus humanistiek ge-
geven worden voor maxi-
maal 15personen. Devijfbij-
eenkomsten gaan over de
plaats van het humanisme
en het HVin de Nederlandse
samenleving en de beteke-
nis van de humanistische le-
vensovertuiging voor de ei-
gen plaatsbepaling in deze
wereld.
Data zijn: 19oktober. 2, 16en
30 november. 14 december.
Tijd: van 19.30tot 22.15uur.
Voor nadere informatie:
Frans van der Made of Hu-
manistisch Centrum tel.:
05908-16204 en tel.: 050-
128750.

Arie den Broeder
in Groningen
Vice-voorzitter van het
Hoofd-bestuur van het HV
Arie den Broeder bracht met
het uitspreken van zijn So-
crates-Iezing vorig jaar een
bezinningsprojekt op gang
over het thema ..Individuali-
sering en solidariteit". In het
kader daarvan komt hij op 8
oktober in het Humanistisch
Centrum in Groningen een
inleiding verzorgen en met
ons van gedachten wisselen
over dit thema. Aanvang
10.30uur (zaal open en koffiel
thee vanaf 10.00uur).



HET HV-GEBEUREN

Training kunst van
kommunikatie
Wie kontakt maakt met een
ander doet aan kommunika-
tie. Wat er allemaal komtkij-
ken bij het leggen van kon-
takt wordt uit de doeken ge-
daan in een training van zes
bijeenkomsten. Kommunika-
tie lijkt een vanzelfsprekend
gegeven. maar bijna ieder-
een weet uit ervaring dat er
veel kan misgaan. Hoe komt
het dat je iemand iets hoort
zeggen wat hij helemaal niet
heeft gezegd? En welke rol
spelen onze eigen normen en
waarden in kontakten met
anderen?
De nadruk bij deze vorming
ligt vooral op het oefenen,
het zelf doen. Praktijkvoor-
beelden kunnen dienen als
illustraties van de lessen.
Deelnemers krijgen een map
met daarin beschrijvingen
van basis-begrippen als in-
houds- en betrekkingsnivo?
diskwalificaties en feed-
back. Voor bestuurders (die
vaak in overleg- en onder-
handelingssituaties zitten
en vrijwilligers die met groe-
pen willen gaan werken is
deze training aantrekkelijk.
Detraining wordt gegeven in
het Humanistisch Centrum,
Oudkerkhof 11te Utrecht, en
start op 1november om 19.30
uur. (Totaal zes woensdag-

avonden). De kosten bedra-
gen / 25,- voor leden en
/ 125.- voor niet-leden van
het HV.Aanmelden kan via
het landelijk sekretariaat,
Oudkerkhof 11. te Utrecht.
Telefoon: 030-318145. Vragen
naar Ariane de Brauw (sekre-
tariaat) of TheoVerhey.

Heeft het Verbond
een taak?
Op woensdagavond 25okto-
ber zal de afdeling Amstel-
landlBuitenveldert een
avond besteden aan de
vraag of het HV een taak
heeft in de Nederlandse sa-
menleving. Hierover zal Jan
de Leede (oud-funktionaris
van het HV, nu lid van de
Verbondsraad) een inleiding
houden met daarna diskus-
sie. Dit vindt plaats in Am-
stelveen om 20.00 uur (zaal
open om 19.30 uur) in DeBol-
der, Groenhof 140.

Kursus: begeleiden
van groepen
HetHVzoektbegeleiders van
kursussen en gespreksgroe-
pen. Zijzullen, na een oplei-
ding van acht avonden, vor-
mingsaktiviteiten begelei-
den. Ze werken tegen ver-
goeding, onder verantwoor-
delijkheid van het HV, in

tweetallen of zelfstandig.
Wezoeken daarvoor mensen
met ervaring in werken met
groepen, met middelbare of
hogere opleiding of van ge-
lijk nivo, en met een huma-
nistische gezindheid.
De kursus gaat over: wat is
humanistisch vormings-
werk, stijlen van leider-
schap. starten van groepen,
duidelijkheid en veiligheid.
konflikthantering, omgaan
met verschillen tussen deel-
nemers, enkele werkvor-
men, samenvatten, feed-
back en evaluatie. Kosten:
Voor HV-leden /75,-. voor
niet-leden / 150.-. Een sta-
tiegeld-regeling is mogelijk:
terugbetaling als je aktief
wordt. Kursustijden: acht
dinsdagavonden vanaf 19
september: 19.30 uur tot 22.00
uur. Plaats: Singelstraat 31.
Deventer, 2 minuten van het
station, het gebouw van Hu-
manitas. Opgave bij Frank
de Mink: 05700-35543 of 053-
892051 (werk).

Over pedofilie
in Gouda
Op 25oktober zal mevrouw J.
van Heerbeek van de stich-
ting Humanitas Jeugd en Ge-
zin een lezing houden over
pedofilie. Dat vindt plaats in
de Zuidrandflat in Gouda.

~
Abonnement en
lidmaatschap
Een jaarabonnement op de
Humanist kost slechts
/ 30,-. Bel: 030-318145 (toe-
stel 28).
Leden van het Humanistisch
Verbond ontvangen het blad
gratis. Als u lid wordt. hoeft
u dus geen abonnement te
nemen.

Lid worden van het Huma-
nistisch Verbond is simpel.
Alleen even bellen naar 030-
318145 of een kaartje sturen
naar. postbus 114. 3500 AC
Utrecht.
Als richtlijn voor de hoogte
van de kontributie geldt een
half procent van uw bruto-in-
komen. De minimum-kontri-
butie inklusief een abonne-
ment op de Humanist) is
/ 65,-, als u een bruto jaarin-
komen heeft van / 18.000,- of
meer. Zit u daaronder dan
betaalt u /45,- per jaar. Voor
jongeren onder de 27 jaar
geldt een minimumkontribu-
tie van /30,- per jaar.
U kunt de kontributie behal-
ve in één mep, ook in tweeën
ofzelfsper kwartaal betalen.
Als u ook partners, gezinsle-
den enlof huisgenoten heeft
overtuigd van de zin om lid te
worden van het HV,moet nog
de status van dat lidmaat-
schap worden bepaald.
Want dat is er in soorten.
Zo is er het lidmaatschap
mét abonnement op de Hu-
manist, zónder abonnement
en er is het medelidmaat-
schap. Voor lid-mét gelden
de gewone bepalingen (zie
boven) voor lid-zónder geldt
dat het abonnementsgeld
voor de Humanist (/ 30,-)
mag worden afgetrokken. Er
moet dan echter wel min-
stens een bedrag van / 15.-
worden betaald. Een mede-
lid krijgt geen Humanist in
de bus maar hoeft geen kon-
tributie te betalen. En
slechts één persoon kan me-
delid zijn.

S.V.P. WACHTENMET BE-
TALENTOTU EENAKSEPT-
GIROKAARTONTVANGT
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(advertentie)

De geestelijke verzorging in het Zuiderzeeziekenhuis te lelystad vindt plaats vanuit de Stichting Intermurale Geeste-
lijke Verzorging Ijsselmeerpolders, waarin Kerken van Flevoland, het Humanistisch Verbond en het Zuiderzeezie-
kenhuis participeren.

In verband met het vertrek van de huidige funktionaris wordt voor spoedige indiensttreding kontakt gezocht met een

humanistisch raadsman/-vrouw
voor 10 uur per week

De werkzaamheden zullen bestaan uit:
- het bieden van geestelijke verzorging;
- het organiseren en/ of verzorgen van bezinningsbijeenkomsten ;
- het participeren in de opleiding van verpleegkundigen.

Gevraagd wordt:
- een opleiding aan het Humanistisch Opleidings Instituut (H.O.!.);
- begrip voor en kennis van andere levensbeschouwingen;
- bereidheid tot kollegiale samenwerking met de aanwezige ziekenhuispastor.

Benoeming geschiedt in overleg met het Humanistisch Verbond.
Aë.'1stelling vindt plaats bij voornoemde stichting, terwijl de funktionaris op toelalingsovereenkomst aan het zieken-
huis wordt verbonden.
Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn konform de CAO-Ziekenhuiswezen.

Nadere informatie over deze funktie wordt u graag verstrekt door mevrouw Ds. E. Reefhuis van de dienst geestelijke
verzorging, mevrouw L. luning, verpleegkundige direkteur, bereikbaar in het Zuiderzeeziekenhuis onder tele-
foonnummer 03200-71911, of bij mevrouw drs. H.A. Kromhout, koördinator van de humanistische geestelijke
verzorging in ziekenhuizen, bij de dienst Ziekenhuizen Verpleeghuizen en Bejaardenhuizen van het Humanistisch
Verbond, telefoon 030-318145.

Uw schriftelijke sollicitatie, voorzien van een curriculum vitae, ontvangen wij graag binnen twee weken na verschij-
ning van deze advertentie op de dienst personeelszaken van het Zuiderzeeziekenhuis, Ziekenhuisweg 100,
8233 AA lelystad.

lelystad is een jonge.
dynamische gemeente
met veel rekreatiemo-
gelijkheden.
In september 1982 is
het gemeentelijk alge-
meen ziekenhuis in
gebruik genomen.
Het ziekenhuis heeft
een erkenning voor
252 bedden inklusief
wiegen.
Alle basis- en een aan-
tal deelspecialismen
zijn in het takenpak-
ket vertegenwoordigd.

lelystad heeft ruime
huisvestingsmogelijk -
heden; zonodig zijn wij
u bij het zoeken naar
huisvesting behulp-
zaam.

zuiderzee
ziekenhuis

Door het vertrek van de huidige functionaris bestaat in de DIENST GEESTELIJKE VERZORGING
op de locatie Dordrecht de vacature voor een

vac.nr.:
HM-36humanistisch geestelijk raadsvrouw/-man

voor 10 uur per week.

In de Dienst Geestelijke Verzorging werken 4 geestelijk verzorgers in part-time dienstverband vanuit
de protestantse-, rooms-katholieke en humanistische geestelijke stromingen samen.

Er wordt uitgezien naar een humanistisch geestelijk raadsvrouw/-man, die in het bezit is van een (na-
genoeg) voltooide opleiding aan het Humanistisch Opleidings Instituut, bij voorkeur met ervaring in
de intramurale gezondheidszorg. Deze functionaris moet de erkenning hebben van het Huma-
nistisch Verbond. Voorts worden hoge eisen gesteld aan de bereidheid tot samenwerken zowel bin-
nen de Dienst Geestelijke Verzorging als binnen het ziekenhuis in zijn geheel.

Het salaris is overeenkomstig het functieniveau. De rechtspositieregels van de Gemeente Dordrecht
zijn van toepassing.

Informatie over de functie kunt u inwinnen bij de heer J.B. van der Veen, coördinator Geestelijke Ver-
zorging, telefoon 078-132222, toestel 323 of oproepnummer 81170,of bij de heer 0. de Bruyne, perso-
neelsconsulent, telefoon 078-132222, toestel 531.

Wijze van solliciteren: Uw schriftelijke sollicitatie kunt u - met vermelding van het vacaturenummer
- binnen 3 weken na het verschijnen van dit blad richten aan het hoofd van de afdeling Personeel-
en Organisatiezaken van het Merwedeziekenhuis, Postbus 306, 3300 AH Dordrecht.

Het MERWEDEZIEKENHUIS is een algemeen ziekenhuis, dat
bestaat uit één organisatie, gevestigd op twee locaties. De locatie
Sliedrecht met .een capaciteit van 122 bedden. De locatie
Dordrecht, die eind van dit jaar een nieuw ziekenhuis in
gebruik zal nemen met 390 bedden. In de medische staf zijn
vrijwel alle disciplines vertegenwoordigd. Er werken in totaal ruim
1200 medewerkers.

Het ziekenhuis beschikt op de locatie Dordrecht over een opvang-
centrum voor kinderen in de leeftijdsgroep van 6 weken tot 4 jaar.
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Advertentie

HUMANISTISCH
VERBOND
Voor het Centraal Bureau zoekt het Humanistisch Verbond per
januari 1990 een

DIRECTEUR. (vlm)
De directeur geeft leiding aan het bureau dat bestaat uit een veertigtal
medewerk(st)ers.

Het bureau is werkzaam ten behoeve van de:
• centrale, landelijke bestuursorganisatie van het Verbond en ook
ondersteunend voor de besturen van plaatselijke gemeenschappen/
afdelingen, gewesten en landelijk georganiseerde groepen.

Verder verricht het bureau coördinerende werkzaamheden m.b.t autonome
landelijke stichtingen en diensten die nauw gelieerd zijn aan het Huma-
nistisch Verbond.

De directeur is als eerste verantwoordelijk voor beleidsadvisering aan het
hoofdbestuur van het Verbond.

Voor deze leidinggevende spilfunctie gaan de gedachten uit naar een:
• gezaghebbende en energieke kandida(a)t(e) op kwalitatief hoog niveau,
met een ruime ervaring in soortgelijke functies in complexe organisaties
of netwerken met feeling voor organisatie, personeelsbeleid en financieel
beheer;

• leeftijd is minder relevant dan ruime levenservaring;
• goede communicatieve eigenschappen zijn daarbij een vereiste.

Kandidaten dienen de beginselen van het Humanistisch Verbond te onder-
schrijven.
Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de sollicitatie-
procedure.

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO-Welzijn.Het salaris zal. afhan-
kelijk van leeftijd, opleiding en ervaring, max. f 8.251,83 bruto per maand
bedragen. De pensioemegeling PGGM is van toepassing.

Vrouwen wordt uitdrukkelijk verzocht te reageren en zullen bij gelijke
geschiktheid de voorkeur krijgen.

Voor inlichtingen kunt u zich wenden tot mevrouw J.H.Boegem, lid hoofd-
bestuur (algemeen secretaris). tel.: 08330- 218 36,
b.g.g. telefoon 030-318145, toestel I!.
Schriftelijke sollicitaties, binnen 14dagen na publicatie, ter attentie van
mevrouw A.S.G.van der Rijst, personeelsfunctionaris, Postbus 114,
3500 AC Utrecht, tel.: 030-318145.

Advertentie

Het Steunfonds heen tot doel het
voortbestaan van het Humanistisch
Verbond te garanderen.

De gelden die het Steunfonds uit nalatenschappen, legaten en schenkingen
verkrijgt, komen terecht in een basisfonds. Het rendement van dit fonds, in de
vorm van rente en dividend, gaat jaarlijks naar het Humanistisch Verbond.
Daarvan worden de aktiviteiten gefinancierd op het gebied van het praktisch
humanisme. Het basisfonds zelf dient als een financiële buffer voor het HV en
blijft onaangetast.

Voor meer informatie: Marga van der Lans, tel.: 030-322786.





Excmo. senor Presidente.
Con mucha preocupación nos enteramos que su gobierno ha promulgado la Ley de bases para el
desarroilo rural de la Amazonia nO:24994. Esta ley no toma en cuenta los intereses sociales de
esta región ni para su elaboración han cosultado a los habitantes. Le pedimos ad Ud. Ia derogación
de la Ley de bases nO:24994 que perjudica los intereses de las communidades indigenas y
campesinos po bres. Temernos que esta ley trae como consecuencia la destrucción del medio
ecológico y el aumento de violencia en el medio soda!. Le rogamos respetar los derechos
humanos de los pueblos amazonicos y la conservación de medio ambiente.
Atentarnente.

correo aereo 75 cent

Geachte President,
De aanvaarding van de wet voor de rurale ontwikkeling van de Amazone nO:24994 vervult ons
met grote zorg. Deze wet houdt geen rekening met de maatschappelijke belangen in het
Amazone-gebied en is evenmin opgesteld in samenspraak met de bewoners. Wij vragen u
intrekking van de wet n':24994 die in strijd is met de belangen van de inheemse gemeenschappen
en arme boeren. Gevreesd wordt voor de gevolgen voor het milieu en toename van het geweld
in de regio. Wij dringen aan op respect voor de mensenrechten van de amazone-volken en
behoud van het milieu.
Hoogachtend,

Presidente Alan Garcia
Presidente de la Republi"
de Peru
Palado de Gobierno
Plaza de Armas
Lima I, Peru

naam/nombre:
datum/fecha:

stadieiudad:
,Holanda



MISSCHIEN HELPT HET
EEN MILLIMETER DE GOEDE KANT OP
On.ze planeet hangt aan een draadje. Grote boosdoener de mens probeert de boel nog te
redden. Zal het lukken? Is er nog genoeg tijd om de gevolgen van de menselijke vergaar-
en vraatzucht te beteugelen? De komende jaren zullen waarschijnlijk van kruciaal belang
zijn. Nu kan de mensheid het tij voor een deel nog keren. Nu kunt ook u nog iets doen. In deze
Humanist enige mogelijkheden die binnen uw direkte bereik liggen. Stuur de meegeniete

kaart naar de president van Peru, ga naar de Brundtland-dag en begin zuivere Max
Havelaarkoffie te drinken. Of nog beter: start u eigen kaartenaktie (bij het HOM

verkrijgbaar), ga in uw afdeling praten over het Brundtlandrapport en overtuig anderen dat
ze Max Havelaarkoffie moeten kopen.

Natuurlijk, de wereld zal er niet op slag leefbaarder en menselijker van worden. Maar
misschien helpt uw aktieve keuze toch een millimeterste millimeter. En als nou genoeg
mensen hetzelfde doen, maakt die kleine stap wie weet toch net het grote verschil uit.

KAARTENAKTIE
VOORBE OUD

AMAZONEGE lED
De Peruaanse volksvertegenwoordi-
ging heeft een wet aangenomen die een
ernstige bedreiging. vormt voor het
Amazonegebied en de leefomstandig-
heden van de indiaanse gemeenschap-
pen en de boeren in de regio. De wet

"voor de rurale ontwikkeling van het
Amazonegebied" ("Leyde Bases para el
desarrollo rura1 de la Amazonia") is
zonder de mening te vragen van de oor-
spronkelijke bewoners, ruim 600.000in-
dianen, en zonder hun belangen in
ogenschouw te nemen begin 1989van
kracht geworden. CONAPde confede-
ratie van Amazone-volken (die namens
70%van de bewoners spreekt), vreest
dat de ontwikkelingsplannen grote ge-
volgen zullen hebfen voor het milieu,
de rust in het gebied, de rechten van de
bewoners en de gezondheidssituatie.

In de wet staat wel dat de kulturele

identiteit van de indiaanse gemeen-
schappen behouden moet blijven. Maar
volgens CONAPzijn dit holle woorden
omdat dezelfde wet voorziet in vele
voordelen voor vrije en kapitaalkrachti-
ge ondernemers die in het kwetsbare
natuurgebied willen investeren. Ont-
ginning en industriële verwerking van
de vele natuurlijke bronnen, waaronder
hout en olie, worden krachtig aange-
moedigd zonder rekening te houden
met de sociale gevolgen. Ook stimu-
leert de wet boeren uit het arme Andes-
gebergte hun geluk te beproeven in het
rijkere Amazone-gebied. Op deze ma-
nier denkt de Peruaanse regering het ~
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Amazonegebied te gebruiken voor het
verlichten van de problemen in de rest
van het land.
De kolonisatie van het gebied zal ook de
kans op gewelddadige konflikten ver-
groten: Met de plannen worden name-
lijke nieuwe militaire bases geïnstal-
leerd om kontrole in de regio uit te oefe-
nen. Jonge mannen uit de dorpen wor-
den voor het leger geronseld. onder an-
dere om te vechten tegen guerrillabe-
wegingen die aktief zijn in de streek.
CONAP vreest dat de verbouw van coca
(de grondstof voor cocaïne) een grote
vlucht zal nemen. Naar de mening van
de indiaanse organisatie is niet ge-
vraagd. want in Peru worden de rechten
van de oudsher in het Amazone gebied
levende bevolking al snel over het
hoofd gezien.

De komst van vele nieuwe bewoners en
de grote kans op de toename van het
geweld zullen ook konsekwenties heb-
ben voor de gezondheidssituatie van de
bewoners van de oevers van de Amazo-
ne. Zo werden vorig jaar grote delen
van het oerwoud gekapt met als gevolg
dat tijdens het regenseizoen ontstane
gaten waterpoelen werden. Die poelen
trekken muskieten aan die een nieuwe
malariaepidemie kunnen veroorzaken.

U kunt meer kaarten aanvragen. Een
setje van vijf kaarten is te bestellen
door f 3.70 (ink!. porti) over te maken op
giro.l460115 van het HOM te Utrecht on-
der vermelding van "kaartenaktie ;Pe-
ru". U kunt natuurlijk ook nog meer
kaarten bestellen. dan is het beste dat u
even belt met het HOM: 030-318145. •

Deze kaartaktie in de Humanist kwam
tot stand door samenwerking tussen het
Humanistisch Overleg Mensenrechten
(HOM) en de redaktie van de Humanist.
De aktie werd mogelijk gemaakt door
financiële bijdragen van de drukkerij
Brouwer Offset BV Utrecht en het
HlVOS.

OM ONZE GEZAMENLIJKE TOEKOMST
Onder de titel "Onze Gezamenlijke Toe-
komst" verscheen twee jaar geleden dit
rapport dat internationaal met grote
verwachtingen tegemoet werd gezien.
Onder leiding van de Noorse premier
Brundtland hebben 21 prominente "wij-
ze lieden" zich gebogen over de toe-
komst van onze planeet. Belangrijke
konklusie is dat het niet langer moge-
lijk is problemen van elkaar te isoleren
of delen van onze planeet ten prooi te
laten vallen aan armoede en milieu-af-
braak. Het rapport is bij de presentatie
omschreven als een plan voor een be-
leid in dienst van blijvende menselijke
vooruitgang tot in de volgende eeuw.
Redenen genoeg om twee jaar later de
balans op te maken en te kijken wat er
terecht is gekomen van al deze goede
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beleidsvoornemens.
Op 18 november wordt daarom in het
Landelijk Humanistisch Centrum in
Utrecht een "Brundtland-dag" gehou-
den. Het Brundtland-rapport wordt be-
sproken plus de gevolgen voor het be-
leid van de Nederlandse regering. Een
onderwerp dat dus eigenlijk ons allen
aangaat.

Een aantal deskundigen zal het onder-
werp inleiden. Thijs de la Court van het
onderzoeksbureau WISE zal een toe-
lichting geven op het rapport. In work-
shops wordt ingegaan op de effekten op
drie beleidsterreinen. Irene Dankelman
van de Landbouwuniversiteit Wage-
ningen zal de balans opmaken op het
milieugebied. Henk Bos. voorzitter van

het Humanistisch Vredesberaad gaat in
op het vrede- en veiligheidsbeleid en
HIVOS-direkteur Jaap Dijkstra belicht
de gevolgen op het terrein van de ont-
wikkelingssamenwerking.
's Middags wordt de diskussie toege-
spitst op de vraag hoe we er zelf (als
humanisten) tegenaan kijken. Vice-
voorzitter van het Humanistisch Ver-
bond Arie den Broeder zal de dag af-
sluiten.

De Brundtland-dag duurt van 10.30 tot
16.00 uur en wordt georganiseerd door
HIVOS en het Humanistisch Vredesbe-
raad. Belangstellenden kunnen zich op-
geven bij HIVOS en krijgen informatie
toegestuurd. Bel snel: 070-3636907.
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door MiekeJulien Vijfjaar geleden werd Loesje geboren en Yoeke Nagel was erbij.
Sterker nog: Yoeke heeft haar mede gebaard, een kollektieve baby.
Toen al was Loesje geen onbeschreven blad meer. Zijwas een wit

stuk papier met grote zwarte letters en hing plotseling aan de muur.
Niet in de knusse huiskamer, maar in de grote openbare ruimte van

de straat.

Telkens als ik Loesje tegen kwam, bleef ik even staan om te glimla-
chen. Een bijzondere ervaring, want mensen glimlachen niet vaak in

de openbare ruimte van de straat. Nu word ik buiten ook zelden zo
aangesproken als door Loesje. Want wie deelt mij op straat mee dat
zij altijd een roos op het balkon heeft staan ... voor het geval dat?

Indie vijf jaar is Loesje groter geworden, zowel letterlijk als figuur-
lijk. De witte stukken papier met de zwarte letters bevolken niet
alleen Arnhem, haar geboortestad, maar ook andere plaatsen in

Nederland. Maandelijks wordt er door honderden mensen nagedacht
over wie Loesje is en in welke richting zij zich moet ontwikkelen. Als
er voor die maand weer een keuze is gemaakt, gaan er twaalf teksten
onder het kopieerapparaat en worden verzonden om ter plaatse door

enthousiaste jongeren te worden verspreid.

alleen de methode gevonden, de strate-
gie, de techniek, het gebruik van een
meisjesnaam. We hebben als leidraad
genomen wat een meisje zoal mee-
maakt. Loesje is echt geboren (HEEL
ARNHEM IN VERWACHTING VAN
LOESIE) en op een gegeven moment
komt ze op school. nadat ze de box ont-
groeit is (DIEKINDERBOXDAARBENIK
NATUURLIJK DIREKT UITGEBROKEN)
Het was voor ons meer een houvast. We
wilden het idee waarmaken dat er een
nieuw mens geboren is.

Andere aksenten
In die begintijd draaiden we met zo'n
twintig mensen die wekelijks bij elkaar
kwamen en zich schoolden en diskussi-
eerden. Na het derde jaar is daar een
verschuiving in gekomen. Een hele boel
van die twintig zijn andere dingen gaan
doen, hebben hun ervaringen die ze
met Loesje hebben opgedaan ingezet
voor andere zaken. Er kwamen nieuwe
mensen bij Loesje. Er zijn er zelfs een
paar die van school zijn gegaan omdat
ze vonden dat Loesje een betere oplei-
ding bood - hoewel niet erkend en meer
tijdrovend. En er zijn een paar mensen
naar Arnhem verhuisd, omdat hier het
meeste gebeurt. Hier is het sekretariaat
en een heleboel dingen worden van
hieruit geregeld. Dus we zitten nu in

KTAL VIJF JAj
pikken.
Maar ze nemen een meisje ook minder
serieus.
Nou, het feminisme heeft inmiddels ook
wel wat bereikt. In het ergste geval rea-
geren mensen op een vrouw met: gut, ja
dat zeggen die vrouwen tegenwoordig.
Maar we hebben de tijd gehad dat je
met een liefkozend "ach wijffie" van de
tafel werd geveegd. Er wordt tegen-
woordig nagedacht over wat vrouwen
zeggen.
Maar in de publiciteit worden jullie
vaak benaderd als leuke lieve Loesje
met haar lollige luchtige ideetjes. Door
in het eerste boekje Loesje te laten zeg-
gen dat ze leuke teksten wil verzinnen
en huppelend ten strijde trekken. be-
vestig je dat vooroordeel. .
Ik vind juist van "huppelend ten strijde
trekken", dat het een hele juiste om-
schrijving is van wat Loesje wil. Ten
strijde trekken doen de meeste mensen
verbeten, huppelend ten strijde trekken
is de methode van Loesje. We proberen
juist niet ten koste van alles de macht
om ver te werpen. Het is juist de zacht-
heid, de methode van het water.
Dat het eerste boekje zo jong overkomt,
heeft te maken met hoe we het hebben
opgezet. Want in het begin waren we
zelf nog zo onzeker over welke kant het
op moest met Loesje. In feite hadden we

Yoeke behoort nog, als een van de weinigen, tot de eerste generatie
Loesje. Sinds het begin heeft zij velen zien komen en gaan. Zijmaakt
zich zorgen over haar geesteskind, want Loesje blijft niet eeuwig jong
en haar makers ook niet. Zal haar zeggingskracht in de loop der jaren

niet afnemen? Moeten de ideeën van Loesje niet op een andere
manier aan de man gebracht worden? Is de formule van het witte

stuk papier met de grote zwarte letters niet versleten? Glimlachen de
mensen nog als zij Loesje tegenkomen?

We h:ebben ons van de dijK laten sIaan
lil Doodewaard, we hebben huizen ge-
kraakt en ik heo me nog een tija bezig-
gehouden met milieuvriendelijk sten-
cillen. Ia, we komen allemaal uit het
kleine links. Vreselijk links en vreselijk
klein ook. Op een gegeven moment za-
ten we bij elkaar en vroegen ons af hoe
het kwam dat na het organiseren van
wel zeven demonstraties over hetzelfde
onderwerp de mensen nog steeds niet
luisterden. En wij maar lopen met soep
op de barrikades. Hoe dat nou kon? Wil-
len de mensen niet of zijn ze dom? Maar
dat er zóveel domme mensen zouden
zijn, leek ons ook niet waarschijnlijk.
Misschien riepen we wel iets dat hen
niet aansprak of was de vorm die we
gebruikten niet geschikt.
Hoe oud waren jullie toen?
Ik was met een jaar of twintig de jongste
en de oudste was op dat moment 37. We
wilden toen iets fris, nieuw, onbevan-
gen en onbevooroordeeld. De natuurlij-
ke verbazing uitdrukken die iemand
heeft als ie gekonfronteerd wordt met
vervreemding. Iemand die oprecht ver-
baasd is over hoe het hier geregeld is.
Dan kun je kiezen voor een marsmanne-
tje, maar dat is niet leuk. Of je neemt
een meisje.
Waarom geen jongen?
Omdat mensen van een meisje meer
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HUPPELEND TEN STRIJDE
feite met een hele nieuwe groep men-
sen. Zeg maar de tweede generatie. Ik
ben nog van de eerste, maar ik ben één
van de laatst overgeblevenen. Ik denk
dat het op zich wel te merken is aan het
soort teksten die nu gemaakt wordt. De-
ze mensen vinden weer andere dingen
belangrijk en leggen andere aksent en
dan de oude groep in die tijd.
Welke andere aksenten?
Ik heb het idee dat de teksten persoon-
lijker zijn geworden. En als er over poli-
tiek wordt gesproken, zijn het meer ab-
surdistische teksten. De mensen die
met Loesje begonnen, hadden allemaal
een politieke achtergrond. De nieuwe
mensen hebben dat minder. Ze voelen
zich er niet zo verwant mee maar zijn
ook minder verbeten ten opzichte van
de politiek. Dat merk je duidelijk, ze
kunnen zich nog bepaalde dingen on-
bevangen afvragen. De oude garde had
veel meer wrok.

Afgekeurd
Ik vind wel dat er te veel absurdistische
teksten worden gemaakt en daar heb ik
niets mee. Soms kan het wel even grap-
pig zijn. Maar ALS DE BOMEN KAAL
WORDEN, WORDT HET TIET VOOR
EEN PETJE ondertekend door Ome Teu-
nis van Loesje. Daar kan ik geen kant
mee op. Het staat wel op de lijst van de

afgekeurde voorstellen hoor. Wat moet
het suggereren? Iets van een wollen
petje is nodig voor de zure regen of zo?
Ik weet het niet. Neem nou deze HOND
ZOEKT DITO BAAN. Die moet zeker wor-
den afgekeurd. Dat is gewoon trappen
tegen mensen die geen leuk werk
hebben.
Er worden dus wel eens teksten afge-
keurd?
Ja, heel veel. Mensen kunnen teksten
opsturen naar de postbus. Ook afdelin-
gen houden redaktiebijeenkomsten
waar ze teksten proberen te maken.
Iedere maand worden er lijsten ge-
maakt van alle voorstellen en daar
wordt dan tijdens de landelijke verga-
dering elke maand een serie van twaalf
affiches uit gekozen. Er is altijd een Al
bij, zo'n hele grote, die plakken fijn weg
langs de snelweg. Een koördina-
tiegroep van vijf personen draagt de
uiteindelijke verantwoordelijkheid
voor de teksten die worden uitgebracht.

Positieve denkwijze
Op wat voor kriteria wijs je teksten af?
Het kriterium is "vooruit". Dus niet ver-
vallen in "boe" en "weg" met", want dat
is de huidige situatie als uitgangspunt
nemen en daar alleen iets van af halen.
Als teksten daar op neerkomen, worden
ze per definitie afgekeurd. Vooruit bete-

kent. de natuurlijke beweging die in fei-
te in alles zit. stimuleren. Een positieve
denkwijzen.
Stel dat je een tekst zou maken als: mag
je zwart rijden als je zwart bent. Zou die
tekst erdoor komen?
Nee. Zo'n tekst is voor meerdere uitleg
vatbaar. Er worden teveel racistische
leuzen op muren gezet met woorden als
zwart of neger of jood. Je moet daarom
goed uitkijken wat je doet. Loesje is nu
zo bekend dat er plagiaat wordt ge-
pleegd. Eén van de eerste valse Loesje
teksten was LOESJE NEUKT NIET MET
NIKKERS. We werden meteen gewaar-
schuwd door mensen die toen al in de
gaten hadden dat het geen echte Loesje
kon zijn. Die tekst is trouwens wel voor
een positieve interpretatie vatbaar -
namelijk: Loesje denkt niet ik katego-
rieën als "nikkers". Maar hij is ook ne-
gatief te interpreteren.
Neem nou jullie teksten als EUROPESE
VERKIEZINGEN. STEM EENS OP EEN
BELG. Dat doet mij toch denken aan een
misplaatste Belgenmop.
Ja. precies, dat vind ik ook wel het na-
deel. Maar in eerste instantie stond er
STEM EENS OP EEN DUITSER en daar-
bij vergeleken was die Belg een vooruit-
gang.
STEM EENS OP EEN DUITSER kun je ook
interpreteren als een aanmoediging om ~
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We nodigen mensen uit om onder de paraplu vanZ~
te schuilen. Maar we willen ook duidelijk maken dit -
mensen zelf verantwoording dragen over hun leven en
kunnen ingrijpen in hun situatie

Losgekoppeld
Loesje raakt gevestigd. Hoe zorgen jul-
lie ervoor dat Loesje niet wordt omge-
kocht.
We hebben een kommerciële poot,
Loesje en partners, om te zorgen dat de
vereniging gevrijwaard blijft van kom-
merciële belangen. De vereniging is de
naam, het logo en de leden.
We kregen veel verzoeken om rekla-
meleuzen te maken, bijvoorbeeld van
de Wereldwinkels. VOOR DE KOFFIE
VANDEWERELDWINKELSZIJNALLEEN
DEBONENGEPLUKTENNIETDEPLUK-
KERS. En daar stond de Loesje onder en
ook achter. Daar hebben we geld voor
gekregen en dat hadden we heel hard
nodig. Maar toen zeiden we: wat doen

Pas als je ingrijpt in je eigen leven,
wordt je zelfbewuster en doe je eerder je
mond open in groter verbanden.

Gewenning
Ik denk dat de heel korte teksten met
een persoonlijke ondertekening een
gouden vondst is geweest. Maar ben
bang dat andere vormen - zoals vi-
deoclips. proza of politieke manifesten
- de dood in de pot is.
Ik vind dat van die gouden vondst wel
een aardig kompliment. Maar wij be-
staan ook al vijf jaar en dat geeft ge-
wenning. Ik heb nog wel het vertrou-
wen dat we voldoende kwaliteit houden
om de aandacht te blijven trekken,
maar we hebben zo langzamerhand het
verrassingseffekt overschreden. Men-
sen op straat hebben niet meer zoiets
van: wat is dat nou, een wit stuk papier
met een uitspraak en een handtekening
eronder. Het gaat om de ideeën die er
achter zitten en die proberen we steeds
weer te brengen op verschillende ma-
nieren, gericht op verschillende men-
sen. We overwegen nu om een dagblad
of een maandblad uit te geven. Een
kombinatie van teksten, gedichten, te-
keningen en interviews met andere ak-
tieve groepen.
Is dat omdat jullie denken dat de affi-
cheteksten een te smal medium vormen
om jullie in te uiten?
Dat is één van de redenen. Daarbij komt
dat je een heel nieuwe doelgroep kunt
bereiken met een blad. Het is niet meer
zo de tijd om over straat te huppelen en
het buiten behangwerk te doen. Het is
de tijd van TVlO en Veronique. Het is
meer de konsumptieve tijd. Er zijn
steeds minder mensen die de straat op
gaan om te plakken. Alles is veel indivi-
dueler geworden. En we moeten aan-
sluiten waar mensen nu mee bezig zijn.
Dus dat blad zou kunnen aansluiten bij
die meer individuele behoefte.
Maar een blad opzetten en kommercieel
draaiend houden is heel moeilijk.
Ja dat is heel moeilijk, zeker. Gelukkig
hebben we mensen die ons kunnen ad-
viseren en we hebben de naam Loesje.
Dat is een belangrijk voordeel ten op-
zichte van andere bladen, dat de naam
al bekend is voordat het blad bestaat.
We hebben altijd allerlei sidelines be-
wandeld, op straat gestaan, bloemetjes
uitgedeeld in het ziekenhuis, verpleeg-
sters ondersteund. Omdat het niet al-
leen gaat om een affiche, het is een
idee.

dig gemaakt ... Je krijgt zo'n schorre
stem om voortdurend tegen te roepen,
en boe, en weg met. Dat is zo onbevredi-
gend.
Jullie hebben in het laatste boekje
"Stem niet op mij" grote stukken proza
geplaast - verhandelingen over ge-
zondheidszorg. kriminaliteit of automa-
tisering. Ik vind ze vaak betuttelend en
belerend. Waarom hebben jullie voor
deze vorm gekozen?
We proberen regelmatig wat nieuws. Je
wilt niet alleen als club vooruit maar
ook als individu, die daar bij zit. We
hebben ook gemerkt dat we met de tek-
sten gewaardeerd - in ieder geval ge-
aksepteerd worden - en dat er een hele-
boel vragen binnenkomen van mensen
die Loesje vijf jaar hebben gevolgd en
nu meer willen weten. Het is dus ook als
achtergrondinformatie bedoeld. Boven-
dien kunnen we ons nu permitteren om
uit de anonimiteit te treden en als leden
persoonlijke bijdragen aan zo'n boekje
te leveren, omdat Loesje al gevestigd
is. We willen laten zien dat wij indivi-
duen zijn zoals iedereen. Want dat is
vaak een nadeel van een instituut te
zijn zoals Loesje. We krijgen brieven ge-
richt aan Loesje en mensen sturen tek-
sten. Maar willen niet dat mensen hun
ideeën afschuiven op ons.
Kijk, we nodigen mensen uit om onder
de paraplu van Loesje te schuilen. Maar
we willen ook duidelijk maken dat men-
sen zelf verantwoording dragen over
hun leven en kunnen ingrijpen in hun
situatie. Al is het maar met hele kleine
veranderingen. Bijvoorbeeld door al-
leen nog maar decafe koffie te drinken.

Als je begint met het omschrijven van
het ideale, blijkt dat vaak haalbaar te
zijn. Eén van de redenen waarom we
met Loesje zijn begonnen, is dat we ons
ook schuldig maakten om alles te for-
muleren in termen van samen tegen in
plaats van samen voor. Nou ja, schul-

eens een keer heen te stappen over de
haat tegen Duitsers.
Ja dat klopt, maar ik ben bang dat het
nog steeds niet kan en dat is heel pijn-
lijk. Ik merk dat vaker met teksten. We
hebben bijvoorbeeld een enorme rel ge-
had met de tekst VERGELEKENMETDE
JOODSE FUNDAMENTALISTENIS KHO-
MEINYEEN MAKSCHAAP. Dat was he-
lemaal fout. Daar is een meneer van de
PSP wel zo ongelooflijk van over de
rooie gegaan. Ik ben zelf ook Joods dus
ik kan me wel voorstellen hoe gevoelig
dat ligt. Ik denk dat het nog steeds niet
kan om dingen die op de een of andere
manier associëren met de Tweede We-
reldoorlog, uit te brengen. Het woord
jood is al te veeL het woord duitser ook.

Vaak haalbaar
LEEFTIJD MAAK JE DOOR TE LEVEN.
Die is gemaakt in de gevangenis. We
hebben in Leeuwarden in de gevange-
nis en in het huis van Bewaring een
redaktieles gegeven en dat was ge-
slaagd. Samen met de gevangenen
hebben we geprobeerd om het ideale
uit te drukken. Niet blijven hangen in
gezeur van het deugt hier niet. Als ik
zelf uit mijn probleem wil komen, merk
ik hoe makkelijk ik blijf hangen in "het
kan niet" of in "als ... dan".

I
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we als Coca Cola komt? En die kwam
prompt. We moesten er voor waken dat
dit soort verzoeken niet op de vereni-
ging zouden drukken. omdat je anders
de inhoud gaat aanpassen aan een mo-
gelijke schnabbel. Dus toen hebben we
het kommerciële belang losgekoppeld.
Maar heeft de vereniging invloed op de
kommerciële poot. waar deze ja of nee
op zegt?
De naam Loesje is beschermd. Loesje
en Partners moet betalen voor opdrach-
ten die zij afleveren. omdat zij de naam
Loesje gebruiken. Als ze de naam Loes-
\e gebruiken. moet dat in overleg met de
vereniging. We hebben geen subsidie.
behalve af en toe projektsubsidies voor
werkweken bijvoorbeeld. Voor de rest
draaien we helemaal op de leden. losse
verkoop en een percentage van de
boekjes.
Mensen oefenen hier natuurlijk uitste-
kend in het schrijven van reklametek-
sten.
Jazeker. En om te voorkomen dat men-
sen wegvloeien. hebben we ons eigen
reklameburo opgericht. Dat ben je ook
verschuldigd aan mensen die zo lang
bezig zijn met Loesje. Ik ben het ook zat
om van een uitkering te leven. Ik heb er
wat voor over om betaald werk te heb-
ben. maar bij een reklameburo zou ik
niet willen werken. Want Loesje gaat in
je poriën zitten. het zijn niet alleen affi-
ches. het zijn ideeën. We gebruiken wel
dezelfde technieken als de reklame.
Maar met een ander doel en dat doel
staat voorop. Technieken kan iedereen
leren.

WIE IS TOCH
DIE

/tJCO;e---v

Er is een jongen. die eerst bij Loesje zat
en daarna een reklameburo opzette.
Maar dat gaf problemen omdat de ge-
dachtengang bij Loesje in feite uitsluit
dat je je ziel verkoopt. Je kan wel je
technieken verkopen. maar niet je zieL
daar word je ziek van. Je moet konstant
alert zijn. want je wordt voortdurend in
de verleiding gebracht.
Heb ik een vraag vergeten?
Ja. waarom houd je je alleen bezig met
ideëen. Ik ben blij dat jij die vraag niet
gesteld hebt. want ik weet het antwoord
niet.
Ik heb ook geprobeerd om konkretere
dingen te doen. maar dat werkte niet.
Loesje werkt weL geloof ik. Maar wel zo
verrot langzaam dat ik er waarschijnlijk
nooit de vruchten van zal plukken.
Soms is dat heel zuur.

Je moet ergens beginnen met verande-
ring. En beginnen aan de binnenkant
van de hoofden lijkt mij nu de meest
effektieve weg omdat je mensen vrij
laat. hen geen methode opdringt.
Ook al zijn er in de loop van de vijfen
eenhalf jaar dat ik met Loesje bezig ben
diskussies steeds weer opnieuw opge-
voerd. vind ik het nog steeds verfris-
send omdat ik zelf ook verander. Ik
word keer op keer gedwongen om na te
denken. Dat geldt niet alleen voor men-
sen binnen Loesje. maar voor iedereen
die zichzelf er toe dwingt om zijn leven
in beweging te houden en toe te geven
dat mensen kunnen veranderen. •

Samen met Loesje

Iedereen kan lid worden van de vereni-
ging Loesje. Leden krijgen per afdeling
elke maand affiches toegestuurd om te
plakken. Leden krijgen verder elke
twee weken het Loesje Bulletin. Verder
worden er bijna elke vakantie werkwe-
ken georganiseerd voor leden. Lid-
maatschap kost f 30.- per jaar.
Heeft u daar geen zin in of tijd voor. dan
kunt u een abonnement nemen op het
Loesje-Bulletin. Een jaarabonnement
kost f 35.- En dan is er nog het poster-
abonnement. Alle teksten. elke serie.
elke maand. Ongeveer 70 stuks per jaar
voorf 75,-.
Loesje: Postbus 1045.6801 BAArnhem.
Tel. nr.: 085-437724. giro 3254768t.n. v.
Loesje te Arnhem.
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HV. HOOFDBESTUUG

door Hes van Huizen

In mei van dit jaar koos een kritisch kongres voor een
derde kongresdag om alle omstreden punten waar men

in Groningen niet aan toe was gekomen, te
behandelen. (Zieook de Humanist van aug.lsept.). Het
werd de veertiende oktober en velen zagen deze dag
met zeer gemengde gevoelens en gepaste spanning

tegemoet. Maar er is veel gebeurd in die
tussenliggende maanden. Het bestuur heeft zich een

heel weekend bezonnen, twee bestuursleden zijn
teruggetreden, er is een werkgroep ingesteld die de

verstoorde bestuurlijke verhoudingen gaat bekijken,
en veel overleg leidde tot nieuwe inzichten.

Ook werd op die derde kongresdag in Utrecht duidelijk
dat het bestuur alles goed had voorbereid. Ton

Dort man Gerlings was akkoord gevonden om de
gehele dag het kongres voor te zitten en hij deed dat

onbetwist goed. Eerste sekretaris Jorine Boegem was
de belangrijkste woordvoerder van het bestuur en haar

duidelijke antwoorden op alle vragen van
afgevaardigden waren velen een verademing. Ook het
feit dat het bestuur bij monde van voorzitter Jan Glastra
van Loon het boetekleed had aangetrokken, nam al bij

de opening van de dag veel druk van de ketel.
Erwas deze derde kongresdag ruim tijd uitgetrokken

voor de agendapunten. Dat kon vooral omdat de
bespreking van het Humanistisch Manifest naar een

Verbondsraadsvergadering is verwezen.

De sfeer was op deze kongresdag nogal anders dan die
twee hektische dagen in Groningen. Goede

voorbereiding en goede leiding zorgden voor een
redelijk soepele afhandeling van de agenda, de angels

waren er voor het grootste deel al uit. En ook de
uitstraling van efficiënte zakelijkheid (grijs dus) van de

Utrechtse jaarbeurszaal kon niemand echt
ontstemmen. Enige hilariteit was er nog wel toen in
Utrecht arriverende kongresgangers zich begeleid
wisten door duizenden EO-jongeren die allemaal

zongen dat ze een lichtje in hun hart hebben dat voor
Jezus brandt. Ze waren op weg naar de EO.

jongerendag die oh toeval naast het HV-kongres
plaatsvond.

Op deze pagina's een overzicht van de belangrijkste
momenten en beslissingen die op deze kongresdag

werden genomen.

HET BESEFIS GEGROEID
DAT NIET ALLESKAN WAT MEN WIL
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Kongres en bestuur kwamen tot elkaar. Links Hans Hoekzema. rechts Jan Glastra
van Loon

~EEFTWEER

Bij dit agendapunt is een motie inge-
diend om uitvoerig tot bezinning over te
gaan over de plaatsbepaling van het
HVin de negentiger jaren. Hiervoor zou
een buitengewoon kongres moeten
worden georganiseerd of enkele speci-
ale vergaderingen van de Verbonds-
raad belegd. Resultaten van deze be-
zinning worden dan aan het kongres
van 1991 voorgelegd. In deze motie
wordt van het bestuur verlangd dat het
de uiteindelijke besluitvorming over-
laat aan het kongres.
Dat is ook de strekking van een inge-
diende motie die eist dat het kongres
besluiten neemt over de resultaten van
het organisatie-onderzoek. Ook daar-
van is het hoofdbestuur van mening dat
het kongres op de stoel van het bestuur
zou gaan zitten. Bij de stemming blijkt
dat het kongres dat ook in grote meer-
derheid vindt. Het was het belangrijk-
ste moment van deze dag: het kongres
schenkt het hoofdbestuur zijn ver-
trouwen.

Eind september had het bestuur een
speciaal beleidsweekend gehouden. ~

De kersverse penningmeester Kees van
Wijk stelt het kongres op de hoogte van
wat de interim-manager tot nu toe heeft
geadviseerd. Duidelijk is dat verzelf-
standiging van de afdeling Vereni-
gingszaken van de baan is. Het bestuur
belooft verder dat het de vereniging
goed zal blijven informeren over de kon-
klusies en voorgenomen besluiten. Als
qet bestuur dat wijselijk acht. zal ook de
instemming van Verbondsraad of kon-
gres worden gevraagd. Maar ook hier
wordt duidelijk dat het bestuur ruimte
claimt om het HV te leiden.

de motie van de Landelijke Vrouwen-
groep die pleit voor een gelijke verte-
genwoordiging van mannen en vrou-
wen in het hoofdbestuur. Het bestuur
heeft geen bezwaar tegen deze motie en
streeft aktief naar een gelijke verde-
ling. Een motie om de stichting Socrates
toch vooral ..binnen het HV" te houden,
wil het kongres niet in behandeling ne-
men. En het hoofdbestuur kon het kon-
gres overtuigen dat een universitaire
opleiding noodzaak is opdat humanisti-
sche raadslieden opgewassen zullen
zijn tegen hun kerkelijke kollega's.
Vraag om meer ruimte in de Humanist
voor de aktiviteiten van de plaatselijke
afdelingen maakt duidelijk dat bestuur
en kongres beide vinden dat er ruim
voldoende aandacht hiervoor is in de
Humanist. zeker nu er ook een speciaal
kaderblad bestaat.
Bij instemming over de gehele beleids-
nota blijkt het kongres er unaniem mee
in te stemmen. Een duidelijk teken van
vertrouwen dat door een wijzer gewor-
den bestuur ook zo wordt opgevat.

Kongres bestuurt niet
De tweede grote kluif voor dit kongres is
de diskussie over de prioriteiten die het
HV zich moet stellen. Langzamerhand
is het besef gegroeid dat niet alles kan
wat men wil. Er moeten keuzes worden
gemaakt, prioriteiten gesteld. En dat is
moeilijk in een club waar voor elke akti-
viteit wel een pleitbezorger is te vinden.

Veel verworpen
Bij de stemming over de acht amende-
menten blijkt het kongres veel gematig-
der dan de toon van enkele veel op de
voorgrond tredende afgevaardigden
doet vermoeden. Zo werden alle amen-
dementen die niet al door het bestuur
zijn overgenomen, verworpen. De motie
die de werkgroep van Jonge Humanis-
ten heeft ingediend (verjonging van het
HV konkreet bevorderen) wordt wel net
door het kongres aangenomen. Alsook

Jorine Boegem die de beleidsnota na-
mens het hoofdbestuur verdedigde
(waarvoor ze van het kongres veel
waardering kreeg). benadrukte dat het
hoofdbestuur alle wensen en verlan-
gens tegen elkaar moet afwegen om zo
tot een echt beleid te kunnen komen.
Hoeveel begrip het ook kan hebben voor
de met veel verve gebrachte afzonder-
lijke wensen, het moet uiteindelijk af-
gewogen worden in een totale visie op
het beleid. Meer aandacht en geld bete-
kenen immers altijd minder mogelijk-
heden voor andere aktiviteiten en wen-
sen waarvoor weer anderen opkomen.
Het kongres moet het hoofdbestuur de
ruimte geven om de vereniging te
leiden.

.-
U

Na enige ordevoorstellen kan het echte
vergaderen beginnen met de

bespreking van de beleidsnota voor de
jaren 1989tot 1991.Verbreden en

verdiepen is daarbij het streven. De
helft van de periode zit er inmiddels op.

dus ook beleid is al in uitvoering. Er is
in het algemeen veel waardering en

weinig kritiek op het stuk. Er wordt
gepleit voor meer regionale

ondersteuning. dit zou ook in een
personeelsplan tot uitdrukking moeten

komen. De jongeren zouden meer
aandacht moeten krijgen. er worden

vraagtekens geplaatst bij het
voornemen tot verdergaande

verzelfstandiging van diensten en bij
het erkennen van vrijgevestigde

raadslieden.

Menig afgevaardigde bleek verontrust
over een mogelijke verzelfstandiging
van de afdeling Verenigingszaken. Er is
angst dat daarmee ook wel eens de
greep op de organisatie van het vereni-
gingsleven zou kunnen worden verlo-
ren. Het hoofdbestuur kon het kongres
geruststellen. De interim-manager had
de wenselijkheid hiervan onderzocht en
zijn advies was duidelijk: niet doen.

VERTROUWEN
VAN KONGRES

!: I
1
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Het gaat er niet om óf het HVzich nog aktief wil bemoeien
met vredeswerk, maar alleen hóe

~ Vraag daar was hoe de schaarse finan-
ciële middelen van het HVzo evenwich-
tig mogelijk zijn te verdelen. Uitgangs-
punt was de beginselverklaring van het
RV. Wat dan te denken van de doelstel-
ling allen te willen verenigen die met
het humanistisch beginsel instemmen?
Het bestuur vindt de huidige omvang
van het HV realistisch, al wil het wel
een geleidelijke groei nastreven. Ver-
der werd nog eens bevestigd dat de drie
doelstellingen uit de beginselverkla-
ring ten nauwste met elkaar samenhan-
gen maar dat het RV allereerst een ver-
eniging is (niet zozeer voor als wel van
de leden).
Nadat de laatste jaren meer de nadruk
is komen te liggen op de maatschappe-
lijke aktiviteiten, wil het bestuur nu
meer gewicht leggen op de doelstelling
van het HV als bezinningscentrum. Ver-
der pleit het bestuur voor matiging van
de vele aktiviteiten C,we willen te veel
tegelijk; we willen van alles iets doen,
en dat is dus van alles eigenlijk te wei-
nig"). Sommige zaken zullen daarom
moeten worden afgestoten. Daarover
moeten nog beslissingen worden geno-
men, maar duidelijk is dat de omstre-
den full-time formatieplaats voor de
stichting Beheer HVO daar niet bij-
hoort. Het bestuur kwam op het week-
end tot de beslissing om op dit punt het
kongres z'n zin te geven.

Onderzoekskommissie HVB
Op het kongres in Groningen dreigde
het voorstel van het Humanistisch Vre-
desberaad (HVB) om te komen tot een
algehele verwijdering van kernwa-
pens, een ernstige splijtzwam te wor-
den in het RV. Die dreiging is nu van de
baan, want het HVen het HVBzijn het er
over eens geworden dat het debat over
de modernisering van de kernwapens
op het ogenblik niet aan de orde is. Het

Bert Aardema: respekt voor elkaar nodig
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omstreden kongresvoorstel werd dan
ook ingetrokken. Het HVBheeft voor dit
agendapunt een notitie gemaakt die
het ter goedkeuring aan het kongres
voorlegt. Het gaat om de vraag of het
HVB als aparte stichting moet blijven
voortbestaan of dat alle vredesaktivi-
teiten weer opnieuw moeten worden
ondergebracht in het HV. Het hoofdbe-
stuur wil graag binnen het gehele HV
meer aandacht voor de vredesvraag-
stukken en vindt dat het HVB niet na-
mens het gehele HV kan werken en
spreken. Het HVB wenst los te blijven
staan als aparte stichting van het Ver-
bond en ziet daartoe de geldstroom van
het HV graag gehandhaafd.

HV en HVB, moeder en dochter dus ei-
genlijk, zijn het hierover niet eens ge-
worden, besprekingen leidden niet tot
een oplossing. Daarom stelt het HV-be-
stuur voor om een onderzoekskommis-
sie in te stellen. Ondertussen kan het
HVBdoorgaan met het werk zoals tot nu
toe gebeurt. Bestuurswoordvoerder
Arie den Broeder benadrukt bij z'n toe-
lichting nog eens dat het er niet om gaat
óf het HV zich nog aktief wil bemoeien
met vredeswerk maar hoe: de vraag is
of de werkwijze hetzelfde moet blijven.
"Dat het vredeswerk moet worden
voortgezet, staat buiten kijf", aldus het
hoofdbestuurslid. De afdeling Den
Haag/Wassenaar komt met het voorstel
om niet over de HVB-notitie te gaan dis-
kussiëren omdat er dan weer hele emo-
tionele toestanden zijn te verwachten.
Het kongres blijkt het daarmee eens en
dus staat niet meer het beleid van het
RVB ter diskussie maar alleen of die
onderzoekskommissie er moet komen.
Dit tot grote teleurstelling van kon-
gresafgevaardigde en tevens RVB-
woordvoerder Henk Bos.
De motie van de afdeling Amsterdam

om de zelfstandige status van het HVB
voorlopig te waarborgen, krijgt bij
stemming een meerderheid in het kon-
gres. Even een moeilijk moment voor
het bestuur, want een onderdeel van de
motie was bestempeld als niet aan-
vaardbaar. Het HV zou zich moeten ont-
houden van overleg met andere vredes-
organisaties als dat tot het werkterrein
van het HVBbehoort. Maar het kongres
gaat akkoord met een ruime interpreta-
tie van deze passage en met de toezeg-
ging van het bestuur dat een en ander
in overleg met het Vredesberaad zal ge-
beuren. Hiermee lijkt ook dit heikele
punt voor alle partijen redelijk geregeld
te zijn, althans voorlopig. Op het kon-
gres van 1991 zal worden bepaald hoe
het humanistisch vredeswerk het beste
tot stand kan komen. Ondertussen kan
het HVB z'n werk en werkwijze voort-
zetten.

Restte dit kongres om nog één onder-
werp te behandelen: de kontributie-
regeling voor de komende jaren. Sinds
1981was hierin niets veranderd, maar
de situatie van het Verbond wel. Bijstel-
ling blijkt noodzakelijk. Het hoofdbe-
stuur wil een trapsgewijze verhoging
van de minimum-kontributie. Het kon-
gres gaat akkoord maar stemt wel in
met het amendement van de afdeling
Zutphen om de minimumkontributie
voor leden met een bruto jaarinkomen
van onder de f 18.000,- niet te verhogen
van f 45,- naar f 48,- Voor leden met
een inkomen boven die f 18.000,- gaat
de kontributie naar f 70,-. En de jonge-
ren tot 27 jaar gaan f 33,- per jaar beta-
len. Richtlijn voor de te betalen mini-
mum-kontributie blijft een half procent
van het bruto jaarinkomen. •

Ierland
In het vorige nummer van de Humanist
stond een artikel over de katholieke
overheersing van Ierland en het huna-
nistisch verzet daartegen. Veel mensen
wilden hun steun betuigen of meer
informatie. Helaas was er een klein fou-
tje in de tekst geslopen. Er stond dat de
!HEUeen rapport heeft uitgebracht over
de situatie in Nederland. Dat moest na-
tuurlijk zijn: over de situatie in Ierland.
Met exkuses daarom hier nogmaals hoe
u dit rapport kunt krijgen. Dat is bij 01-
dfich Andry-sek, tel.nr. 030-312155.

Voor de Socrateslezing van Greetje den
Ouden over humanisme en feminisme
zijn nog enkele (gratis) toegangskaar-
ten beschikbaar. De lezing vindt plaats
op dinsdag 12december vanaf 12.00uur
in het Landelijk Humanistisch Cen-
trum. Oudkerkhof 11 te Utrecht. Wie
snel is. kan zich nog opgeven door te
schrijven naar de stichting Socrates.
Postbus 114. 3500AC Utrecht. S.v.p. ver-
melden: Socrateslezing 1989. uw naam
en adres en het gewenste aantal toe-
gangskaarten. In de eerste week van
december zullen de kaarten u worden
toegezonden.



Over alle andere veranderingen, én over de nieuwe programma's, gaat onderstaand artikel.

"Dames en heren. De RVUen het
Humanistisch Verbond hebben mij
verzocht u uit te leggen waarom ,
uitgerekend ik een televisieprogramma:
voor hen ga verzorgen. Zelf vragen zij zich
kennelijk nog steeds afwaar ze nou precies
aan begonnen zijn en mij bekruipt zelfs af
en toe het vermoeden dat ze eigenlijk
liever niet willen weten dát ze met mij
ergens aan begonnen zijn. De vaderlandse
televisie wil namelijk alles, behalve ergens
aan beginnen, en zeker niet met mij."

Aldus Ischa Meijer bij de gezamenlijke
winterpresentatie van de RVUen het
Humanistisch Verbond in Studio Plantage
te Amsterdam. Zoals de aanwezigen
konden verwachten, gaf hijgeen antwoord
op de vraag van beide zendgemachtigden,
maar hield een betoog over het
vaderlandse omroepbestel dat gedragen
wordt door de zuilen. "Het
kerkgenootschap an sich staat als een paal
boven water. Deze
geloofsgemeenschappen worden alle
gedragen door precies dezelfde dogmata.
Men weet altijd exakt hoe het moet,
terwijl het taboe is naar het waarom
vragen. Enig inzicht in deze, van wie dan
ook, isgevaarlijk ... "

Op de vraag of Ischa Meijer en het
Humanistisch Verbond bij elkaar passen,
heeft Rob van der Linden, hoofd van dienst
van de Humanistische Omroepstichting,
wél een antwoord. "Ischa ingesprek is een
diskussie op zichzelf. Ischa als journalist is
iemand die uiterst kritisch, verkennend en
analyserend bezig is. Die zich onderscheidt
en met inzet van zijn eigen persoonlijkheid
mensen ondervraagt. Hij steekt daarbij zijn
nek uit, met alle risico's van dien. Vanwege
zijn achtergrond, vanwege de dingen die
hij doet en de onderwerpen die hij
aansnijdt, past hij uitstekend bij het

Humanistisch Verbond. Maar hij past ook
goed bij de RVU.Geen van beide
zendgemachtigden had echter het
programma ooit zelf kunnen uitzenden,
omdat we daar onvoldoende zendtijd voor
hebben. Het programma wordt nu elke
veertien dagen uitgezonden, afwisselend
op zondag- en maandagavond, zodat we
"vaker" in de lucht zijn zondèr dat het ons
te veel zendtijd kost."

UJFlUCHT
Een praatprogramma van IschaMeijer,
gecoproduceerd met de RVU;het lijkt het
meest zichtbare resultaat van de
veranderingen die zich de afgelopen
anderhalf jaar hebben voltrokken rond de
rtv-dienst. Maar wat is er nu daadwerkelijk
veranderd? De zendtijd op radio en
televisie is uitgebreid, de programma's
worden sinds I oktober op andere tijden
uitgezonden,de rtv-dienst isverhuisd naar
Hilversum en, niet het minst belangrijk: de
rtv-dienst is inmiddels een zelfstandige
stichting geworden, met een eigen bestuur
en statuten en met een programmaraad
die de rtv-kommissie heeft vervangen. De
Humanistische Omroepstichting dus,
gevestigd in Hilversum. .
Iser naast deze materiële verwijdering
ook sprake van een immateriële
verwijdering? Rob van der Linden: "In het
bestuur zitten dezelfde mensen als
voorheen. De programmaraad bestaat uit
de mensen die vroeger in de rtv-
kommissie zaten. Enook de redakteuren
en programmamakers zijn dezelfde
gebleven. Maar belangrijker nog is dat wij
de programma's maken met dezelfde
opvattingen als twee, drie of tien jaar
geleden: ingegeven door de
beginselverklaring van het Humanistisch
Verbond en met een programmatische
invullingdie zich in hoofdlijnen richt op het
beleid van het Humanistisch Verbond. De

verzelfstandiging betekent absoluut niet
dat wij nu maar in het wilde weg onze gang
gaan. Integendeel, ook al schurken wij ons
op televisie om praktische en
pragmatische redenen tegen Ikon en RVU
aan, wij blijven erop belust onze eigen
lijflucht te behouden. We werken graag in
een humanistisch kader. en willen dat
humanisme vanuit onze kennis, kunde en
deskundigheid vorm en inhoud geven. We
doen dat in een omroepbestel dat aan alle

" kanten wankelt, waarin zoveel beweging
en verandering zit dat we blij zijn als onze
verhouding tot het Humanistisch Verbond
een konstante en onbedreigde is."

SAMENWERKING EN IDENTITEIT
Toen niet langgeleden bekend werd dat
de Humanistische Omroepstichting op
televisie vaste uitzendavonden kreeg met
Ikon en RVU,was veelvuldig de vraag te
hÇirenofhet Humanistisch Verbond nog
wel een eigen (televisie)gezicht zou
behouden. Tijdens de presentatie van de
nieuwe radio- en televisieprogramma's zei
Rob van der Linden daarover het
volgende: "Er zijn natuurlijk
overeenkomsten. Wij maken en kopen
geen van drieën pulp. Wij hoeven geen
quiz uit te zenden om onze kijkers op hun
driezitsbank te kluisteren. Enwij hoeven
niemand te smeken onze
programmabladen te kopen.
En nóg een overeenkomst is dat we de
neiging hebben de ernstige zaken des
levens op de keper te beschouwen; vanuit
verschillende invalshoeken hebben we alle
drie de pretentie het ergens over te
hebben. Enwat ons ten slotte samendrijft,
is het feit dat op de driebaansweg van ons
bestel op dit ogenblik grote bussen vol
.publiek elkaar luid toeterend passeren,
terwijl er een hele dikke tegenligger
aankomt, een grote vrachtauto vol luxe
artikelen. Ik heb de neiging om, als die 16(>

HET NIEUWE SEIZOEN
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AFSCHEID

••Het isalsof de dood een groot schip is en het leven de kade. Ik ben bezig via de loopplank mijn
bagage over te slepen. Ikheb nog steeds geen afscheid genomen van de mensen op de kade,
maar ik draag wel telkens een stukje over en neem daarmee dus een stukje afscheid. En als ik op
de loopplank sta dan ben ik niet in het leven en niet in de dood ... dan ben ik los."
Zondag 20 mei 1990 wordt op veler verzoek AFSCHEID herhaald: de veelbesproken film over
de laatste maanden uit het leven van Aleida Hartstra.

30 JAAR
CUBA

•.Wat er aan de hand is op
Cuba isdat Castro
vrijwel al zijn krediet
verspeeld heeft bij de
mensen die vroeger
gelovigen waren, die
vroeger ondubbelzinnig
achter hem stonden. Die
mensen laten hem nu niet

~ alleen in de steek, maar
~ ondergraven min of meero zijn positie."
~ Aldus Rudie van Meurs,
-=x: maker van vier
ö radioprogramma's over
~ 30JAAR CUBA.

WAARZIINWENOU
MEE BEZIG

•.Je bent natuurlijk beter gewend.
Zeg maar niks. Ikzal het wel weer
verknald hebben. Ikheb al de hele
avond het gevoel dat ik de
verkeerde dingen zeg. Ik had nóóit
met je in bed moeten stappen." •.Ik
vroeg 't toch zelf" •.Uit
schuldgevoel ... Omdat ik al een paar
keer het eten heb betaald. Ende
film. Ende taxi." •.Ikwil heus mijn
steentje wel bijdragen hoor ...•.•. En
dan het verwijt krijgen dat ik een
zeikerd ben en op de centen. Ikvoel
met toch al zo 'n lul."
Aflevering 3: Eigen schuld dikke bult
Zondag 3 december
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FRANSE REVOLUTIE

"Als iemand mij vroeg: wat isde eerste
regel van de politiek?, dan zou ik zeggen:
rechtvaardig zijn. Enwat isde tweede
regel? Rechtvaardig zijn. En de derde? Nog
steeds, rechtvaardig zijn."
Aldus de merkwaardige erudiet,
wiskundige en filosoof die duizenden
bladzijden volschreef maar zichzelf uit
bescheidenheid vergat: de Markies de
Condorcet, hoofdpersoon in een van de
vier klankbeelden over de Franse Revolutie.
Te horen op 4, I I, 18en 25 december.



HETVONNIS

Voorjaar 1990: HET
VONNIS, een film over.
de strijd van een individu
met zichzelf, met de
"redelijke" staat, met de
persoonlijke
verantwoordelijkheid
voor kollektief genomen
besluiten, en met uiterste
konsekwentie van een
tot in het extreme
doorgevoerde
demokratie.

WAAR ZIJN WE NOU MEE BEZIG

"Zoals er kralen aan een snoer worden geregen, heeft ook de mens
toujours maar kinderen gekregen. Maar wat hadden al die kinderen
daar nu zelf aan? Laten we gewoon een keertje overslaan en ons
nageslacht besparen dat ze worden zoals wij waren. Wie weet zal het
met de wereld daarna beter gaan."
Aflevering 2:Wat was er het eerst: de haan of het ei? Zondag 26
november

DEGREB

"We waren er wel bang voor, we praatten erover, dat die
Duitsers toch wel eens zouden kunnen komen. Maar wij zaten
hier, eerlijk waar, als een vorst, zware stellingen, het zou nog
zo lang duren voordat ze bij ons zouden zijn. Die wetenschap
hadden wij. Maar het isanders uitgekomen ... "
Zondag 29 april 1990: DE GREB, persoonlijke ervaringen van
vijfmilitairen over de meidagen van 1940, toen er met name
op en rond de Grebbeberg fel gevochten is.Verhalen over de
eerste oorlogshandelingen, de angst, de gevechten, de
kameraadschap, en het onvermijdelijke einde.
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mastodonten elkaar; benaderen,
vluchtstrook te gaan staan. Op de
vluchtstrook, maar niet van de weg aft"

Daarmee zijn de overeenkomsten
genoemd, en de pragmatische en
praktische redenen om "aan te schurken"
tegen Ikon en RVU.Maar hoe
onderscheidt de Humanistische
Omroepstichting zich? Van der Linden:
"Onze identiteit blijkt zowel uit de keuze
als en vooral uit de benadering van de
onderwerpen. Inde keuze van
onderwerpen onderscheiden we ons met
dingen die heel direkt te maken hebben
met datgene waar men zich in de
humanistische beweging voor inzet:
gelijkheid en ongelijkheid, problemen van
leven en dood, opkomen voor individuen
die zich onderscheiden maar daardoor in
konflikt komen met de samenleving en zich
moeten verdedigen. Ik denk aan
programma's die we gaan uitzenden over
seksuele identiteit, over kriminaliteit en
straf, over de Franse Revolutie, over Cuba,
maar ook aan een bewerking van
Andersens sprookje De Nieuwe Kleren
van de Keizer, het nieuwe
radioprogramma De Verbeelding of onze
reeks vrolijke programma's Waar zijn we
nou mee bezig. Allemaal programma's die
zich met name door de benadering
onderscheiden. Een ander goed voorbeeld
daarvan isOnvoltooid Verleden.

Als volgend jaar wordt herdacht dat de
Tweede Wereldoorlog vijftig jaar geleden
uitbrak, zullen de programma's daarover
niet van de lucht zijn. Toch vinden ook wij
dat we er niet aan voorbij kunnen gaan.
Maar de film die Frank Vellenga gemaakt
heeft is niet weer een filmover de Tweede
Wereldoorlog, maar een heel bijzonder
drieluik over hoe individuele mensen
omgaan met een verleden van invasie en
bezetting. Wanneer je, zoals in
Onvoltooid Verleden, het verhaal hoort
van een Russische vrouw die vlak na de
Hongaarse opstand in 1956 naar Hongarije
verhuisde, levert dat toch een hele andere
kijk op, ook op ons eigen verleden van

D e herkenbare zendtijdin
Nederland 3 hoopt de Humanistische
Omroepstichting het langzaam maar
gestaag groeiende aantal kijkers nog
verder uit te breiden. Want het blijft het
doel de programma's voor een zo breed
mogelijk publiek te maken. Endat geldt
evenzeer voor de radioprogramma's.
Vooral daarom is RinaSpigt, waarnemend
eindredakteur radio, blijmet de zendtijd
op radio I.
"Vroeger zonden we op zondagochtend
uit, heel riant, vlak na Bert Garthoff en
diens programma Weer of geen Weer.
Vervolgens hebben we langsongeveer alle
zenders gezworven om uiteindelijk op
radio 5 terecht te komen. Daar voelden
we ons toch enigszins "verbannen".
Aanvankelijk kon niemand die zender
vinden en hadden we weinig luisteraars.
Dat werkt erg demotiverend voor
medewerkers. De laatste
tijd hadden we op radio 5 tussen de
vijfentwintig- en vijftigduizend luisteraars.
Wanneer je dan de kans krijgt om op radio
I te gaan uitzenden, grijp je die kans met
beide handen. Op zondagochtend
luisteren er tweehonderdduizend mensen,
dat isfantastisch."

Voor de zondagochtend isgekozen voor
De Verbeelding, een literair programma
vol poëzie, fantasie en avontuur, met
dokumentaires, reisverslagen en
portretten van romanpersonages. Een
programma waarin soms zelfs een enkele
dichtregel het uitgangspunt vormt, zoals
die vanWillem Elsschot ... "want tussen
droom en daad staan wetten in de weg en
praktische bezwaren." RinaSpigt: "De
sfeer van de zondagochtend leent zich bij
uitstek voor dit soort poëtische, literaire,
een beetje bezonken onderwerpen. Een
dokumentaire over gynaecologie is toch
niet echt verteerbaar op dat tijdstip." De
inspiratie, het uitgangspunt voor De
Verbeelding wordt het best verwoord in
de volgende regels van de achttiende
eeuwse Engelse schrijfster Mary

loutert. (i)ieren bezitten enige rede, en
evenveel, zo niet meer, verfijnde zinnen;
maar er valt geen spoor van verbeelding, of
van haar kind smaak, in hun daden te
bespeuren. De prikkel van de zinnen - de
hartstochten zo je wilt - en de
gevolgtrekkingen van de rede verbinden
de mensen, maar de verbeelding ishet
ware vuur, uit de hemel gestolen, dat dit
koude schepsel van leem bezielt, en al die
prachtige gevoelens opwekt die leiden tot
extase, en de mens sociaal maken door zijn
hart te verruimen, in plaats van hem de tijd
te geven te berekenen hoeveel genoegens
de samenleving te bieden heeft."

Op maandag- en woensdagmiddag gaat de
Humanistische Omroepstichting voorts
"gewoon" verder met Het Voordeel van
de Twijfel, waarin zowel langere series (op
maandag) als kortere programma's (op
woensdag) op stapel staan. Programma's
die zich, net als op de televisie,
onderscheiden door zowel de
onderwerpkeuze als de benadering van die
onderwerpen. Zo is in december nogmaals
de serie over de Franse Revolutie te horen
waarvoor Kees Vlaanderen onlangs een
eervolle vermelding kreeg van de Zilveren
Reiss Microfoon-jury: vier klankbeelden
over eigenzinnige individuen die de Franse
Revolutie van nabij meemaakten en met
hun ideeën de tijd die daarop volgde
hebben beïnvloed.

Zondag, maandag en woensdag, dat zijn
vanaf nu de dagen om uw radio- en
televisiegids nauwgezet te raadplegen,
want dan is de kans groot dat u een
programma tegenkomt waarin, om met
IschaMeijer te besluiten, niemand exakt
weet hoe het moet en waarin het juist niet
taboe is naar het waarom te vragen.

Anneke Groen
Bart Koetsenruyter
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WAARZIIN WENOU
MEE BEZIG

Vier vrolijke programma's over
ernstige zaken met Frans Mulder,
Elsje de Wijn, Erik van Muiswinkel,
Fred Florusse, Hetty Heyting en
Rients Gratama.



Bijna elke Nederlander boven de vijftien jaar drinkt
koffie. Gemiddeld zo'n vier-en-een-half kopje per dag.
Dat is meer dan acht kilo per persoon per jaar. Na de

Scandinaviërs zijn wij de grootste koffieslurpers van de
wereld. Daarnaast heeft Nederland ook een traditie als
wereldhandelaar in koffie, nog steeds gebeurt dat voor

zo'n 10%in Nederland. Dus het kan uiteindelijk iets
uitmaken wat voor koffie u zo gezellig met anderen

drinkt. Want verschil is er.
Sinds een jaar kunt u als konsument duidelijk kiezen

voor koffie waarvoor - om met Loesje te spreken-
alleen de bonen zijn geplukt en niet de plukkers. Die
keus was er al weL maar toen moest u er meer moeite

voor doen. Nu staat de zuivere koffie onder handbereik
in bijna elke gewone supermarkt. Wat zal het zijn?

In dit artikel schetst Hans Meulenbroek de opkomst van
. ~VEI..-1~ een keurmerk in een tijd dat koffieprijzen

l!~~}eiû"ivËiiËUi(OFFli
~{"THfr ooG

VERZEKERT BOEREN
VANEEN

MENSWAARDIGE PRIJS

door Hans Meulenbroek

Aan de ingrediënten van een Neder-
lands kopje koffie is sinds een jaar een
ideologische variant toegevoegd. Wie
vanuit een derde-wereldoptiek al geen
bietsuiker kocht. maar rietsuiker, kan
sinds een jaar gewoon bij de grote krui-
denierszaken kiezen voor 'zuivere' kof-
fie met het zogenaamde Max Havelaar
keurmerk. Max Havelaar stelde als
schrijver Multatuli uitbuiting aan de
kaak, de Stichting Max Havelaar biedt
uitgebuite koffieboeren een reële inko-
mensverbetering.

Zuivere koffie wordt verkregen door de
koffiebonen rechtstreeks te betrekken
van de coöperaties die de koffieplanten
in de koffieproducerende landen ver-
bouwen. De prijs die zij ontvangen is
redelijk. In termen van de stichting Max
Havelaar: Bijboeren bonen kopen bene-
den de kostprijs is diefstal. Het model
dat bij de gegeven garantieprijs wordt
gehanteerd, bestaat uit een bodemprijs
die is vastgesteld door de IeO (de vere-
nigde koffieproducerende landen) plus
een gegarandeerde toeslag van 10%,
soms zelfs meer.
Dewereldwinkels verkopen hun ideeën
koffie al jaren volgens dit principe.
Nieuw bij de Max Havelaar koffie is dat
die in 'gewone' supermarkten en win-
kels verkrijgbaar is. Om de boeren een
menswaardiger prijs te geven, moet de
bewuste konsument een meerprijs van
zo'n twee kwartjes per pak koffie beta-
len. Marktonderzoek toonde aan dat ge-
noeg mensen (zo'n 30%)daartoe bereid
zijn. Maar op dit moment heeft Max Ha- ~
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~ velaar-koffie nog slechts een marktaan-
deel van iets meer dan 2% verworven.
Initiatiefnemers van het eerste uur van
deze aktie zijn de interkerkelijke orga-
nisatie voor hulp aan Zuid-Amerika. So-
lidaridad en pleitbezorgers van christe-
lijke organisaties uit Mexico. In een
lange reeks van gesprekken en onder-
handelingen met de Vereniging van Ne-
derlandse Koffiebranders en Theepak-
kers werd telkens weer een beroep ge-
daan op het koffiebedrijfsleven om zui-
vere koffie in te kopen. Helaas stuitte
men op veel lippendienst en nog meer
weigerachtigheid.
De koffiebranders wilden best ideeël
zijn, maar dan wel zonder enig risico.
Met name het verstrekken van voor-
schotten - een voorfinanciering aan de
boeren die hen in staat zou stellen om
de nodige investeringen te doen voor de
volgende oogst - wilden de koffiebran-
. ders niet opbrengen. In de tijd van deze
onderhandelingen ontstond bij Solida-
ridad ook het idee om een stichting op te
richten die de zuivere koffie onder eigen
naam zou moeten gaan distribueren.
Dit is de Max Havelaar koffie ge-
worden.

In januari brak het interkerkelijk over-
leg wereldvoedselvraagstuk (IOW) het
overleg met de verenigde koffiebran-
ders af en werden alle kaarten op Max
Havelaar gezet. Maar de teleurstelling
in de kommerciële houding van de kof-
fiebranders om alles veilig te houden
staat momenteel in de schaduw van de
laatste ontwikkelingen op de wereld-
markt voor koffiebonen. '
Op 4 juli werd door de lidstaten van de
IeO de prijs voor koffiebonen vrijgege-
ven. Insiders achten het onwaarschijn-
lijk dat in de toekomst nog overeen-
stemming zal worden bereikt over her-
invoering van het systeem van marktin-
terventie. Vóór 4 juli werd door de IeO
een minimumprijs voor koffie geregeld
door vraag en aanbod op elkaar af te I

stemmen via het gebruik van export-
quota. Daarbij werd gekeken naar de
kwaliteitsverschillen in koffie en de
grootte van de produktie per land. Nu
dit mechanisme is weggevallen - en de
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landen produceerden al 10%meer dan
de vraag naar koffiebonen - is een dum-
ping van koffiebonen op de vrije markt
ontstaan die de prijs gigantisch omlaag
heeft gedreven.
Wat betekent deze ontwikkeling voor de
positie van de Max Havelaar koffie?
Bert Beekman, landbouwkundig inge-
nieur en algemeen secretaris van de
stichting Max Havelaar: "De wereld-
marktprijs is sinds 1950 niet meer zo
laag geweest. Er wordt in de winkels
steeds meer met koffieprijzen gestunt
waardoor de prijs van de Max Havelaar
koffie nog meer stijgt. Toch heb ik de
indruk dat de mensen die nu al zijn
overgestapt, hun keuze trouw zullen
blijven. Maar het is niet voorspelbaar
op welk moment het prijsverschil voor
veel konsumenten te groot zal worden."

Hogere toeslagen
De effektiviteit van de aktie stond al
vóór de vrije val van de wereldmarkt-

prijs buiten kijf. Nog dit jaar werd een
marktaandeel van 4% verwacht. Daar-
om werd ook al gekeken naar uitbrei-
ding van het aantal coöperaties dat
meedoet. Bert Beekman: "Die uitbrei-
ding zit er nu niet in. Je zou kunnen
spreken van een koude sanering van
duizenden mensen in de koffiebonen-
teelt. "
Toch is niet alles zo zwart als het lijkt.
De boerencoöperaties kunnen nu de ex-
portquota's zijn weggevallen al hun
voorraden aanbieden op de wereld-
markt. zij het tegen afbraakprijzen.
Daarnaast blijven zij de garantieprijs
houden voor de koffiebonen die aan or-
ganisaties als Max Havelaar worden
verkocht. Soms betekent dat voor de
stichting dat hogere toeslagen betaald
moeten worden. Op de langere termijn
zal het voor boeren die nu nog aan opko-
pers verkopen alleen maar interessan-
ter worden om rechtstreeks zaken te
gaan doen met organisaties als Max
Havelaar. Maar dan zal het initiatief
ook in andere landen van de grond moe-
ten komen. Bert Beekman is vol vertrou-
wen over dat scenario: "in België zal op
15 november - precies een jaar na onze
start - eveneens zuivere koffie in de re-
guliere levensmiddelenketens te koop
zijn. Maar onder een andere naam, dIe
ook in Wallonië zal worden geaksep-
teerd. Verder is er in Duitsland bewe-
ging te zien; en vandaag had ik Italia-
nen op bezoek die zich willen voorberei-
den voor eenzelfde initiatief."

Groot-afnemers
De introduktie van de Max Havelaar
koffie werd vorig jaar groot aangepakt
en blijkt zeer suksesvol. Zo hebben de
Tweede Kamer en tientallen gemeen-
ten ervoor gekozen om voortaan als
groot-afnemers Max Havelaarkoffie te
schenken.
Hoe hebben organisaties voor ontwik-
kelingssamenwerking gereageerd op
het experiment? De aktie (niet bevoog-
dend en mensvriendelijk) sluit in elk ge-
val aan bij de humanistische opvattin-
gen over ontwikkelingssamenwerking.
Jaap Dijkstra, direkteur van het HIVOS
kan zich er helemaal in vinden: "De
aanzet voor de distributie van de koffie
en de financiering is in kerkelijke kring
gerealiseerd. Pas later kreeg de stich-
ting Max Havelaar behoefte aan een
breder maatschappelijk draagvlak.
Toen werden andere organisaties voor
ontwikkelingssamenwerking bena-
derd, waaronder HIVOS. Maar wij heb-
ben het initiatief vanaf het begin met
vreugde begroet. Ze hebben ook op ons
een beroep gedaan om het veiligheids-
fonds mede te financieren en wij heb-
ben honderdduizend gulden bijgedra-
gen. Maar meer was wat ons betreft ook
goed geweest. We hebben niet anders
dan respekt voor de worsteling die de
christelijke initiatiefnemers hebben ge-
had voor het binnendringen in de kof-
fiemarkt. Dat grootgrutters als Albert
Heijn worden voorzien van risicoloze
koffie moeten we daarbij maar op de
koop toe nemen. Het belangrijkste is
dat het gelukt is om die plaats op de
markt te veroveren. Zo'n initiatief ver-
dient een breed draagvlak en HIVOS zal
die verbreding ondersteunen." •



Weekend alleenstaanden
Hoe geef je als alleenstaande man of
vrouw op zinvolle wijze vorm aan je le-
ven? Hoe geef je invulling aan je kon-
takten met anderen, wat zie je als de
voor- en nadelen van het "alleen zijn?"
Rond vragen als deze wil Agnes de la
Rie samen met anderen een thema-/ge-
spreksweekend organiseren voor men-
sen die tussen de dertig en de zestig zijn
en zonder vaste partner door het leven
gaan. Zij zoekt daarvoor mensen die
haar bij de voorbereidingen willen as-
sisteren en willen meedenken over de
inhoud en organisatie. Geïnteresseer-
den kunnen bellen of schrijven naar Ag-
nes de la Rie, Laan van Marel 621.
7823BSEmmen, tel 05910-22648.

DE KEURMERKKONSTRUKTIE
De Stichting Max Havelaar
brengt niet zelf maar wel on-
der eigen technisch en kom-
merciële verantwoorde-
lijkheid de kleine-boerenkof-
fie op de markt. Als eigenaar
van een zogenaamd kollek-
tief merk worden aan bran-
ders en organisaties licen-
ties verleend omhet MaxHa-
velaarkeurmerk te voeren.
Een deel van de meerprijs
die de konsument betaalt is
voor de hogere produktiekos-
ten van de kleine branders.

De kosten per kilo gebrande
koffiezijnvoor een groot kon-
cern als Douwe Egberts-van
Nelle namelijk een stuk la-
ger dan vooreen kleine bran-
der uit de stal van MaxHave-
laar. Om een idee te geven:
Van de totale Nederlandse
brandkapacititeit nemen de
kleine branders 15% voor
hun rekening. Douwe Eg-
berts en Van Nelle 70% en
Ahold 15%.

Een andere faktor die de kof-

fie duurder maakt is de hoge-
re handelsmarge die er voor
de groot- en detailhandel
aan de Max Havelaar keur-
merkkoffie vastzit. Van on-
zuivere koffie wordt meer
verkocht. maar met een klei-
nere winstmarge dan met
zuivere koffie. Op die manier
wordt het de normale distri-
buteurs aantrekkelijk ge-
maakt om de keurmerkkoffie
aan hun klanten te presente-
ren. Van de totale koffie-om-
zet van EDAH-dagmarkt is

momenteel zo'n 4.3% Max
Havelaarkoffie. maar bij Al-
bert Heijn is dat slechts 1%.

's Lands grootste kruidenier
met het hoogste konsumen-
tenbereik doet tot nu toe te
weinig zijn best om de zuive-
re koffie onder de aandacht
van de konsumenten te bren-
gen. De verwachting is dat
de meerprijs van zuivere kof-
fie zal dalen bij een stijgend
marktaandeel. De konsu-
ment is nu aan zet.

Humanist november 198919



Advertentie

Humanistische Stichting

LEO POLAK HUIS I I

De Humanistische Stichting Leo Polak Huis te Amsterdam (Osdorp) beheert een verzorgingstehuis voor 277
bewoners, een somatisch verpleeghuis voor 100bewoners, 9 aanleunwoningen, een personeelsflat en een
kinderdagverblijf.

Het bestuur funktioneert als een raad van kommissarissen en is te karakteriseren als afstandelijk ten
opzichte van de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze is gedelegeerd aan de algemeen direkteur, die daartoe
statutair vastgelegde bevoegdheden bezit.

Het bestuur vergadert 5 à 6 keer per jaar met de algemeen direkteur over beleidszaken.

In verband met het aanvaarden van een funktie in het buitenland heeft de penningmeester ons bestuur
moeten verlaten.

Wij zoeken een bestuurslid die de funktie van penningmeester kan vervullen. Wij vragen iemand met:

• bestuurservaring, bij voorkeur met bejaarden/gezondheidszorginstellingen;
• kennis van financieel/ekonomisch beleid van dergelijke instellingen;
• verwantschap met zorgverlening voorde ouder wordende mens;
• goede kontaktuele vaardigheden en demokratische inslag;
• algemeen humanistische levensovertuiging.

De funktie van bestuurslid wordt niet gehonoreerd. Wel is er een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Mocht u belangstelling hebben voor deze bestuurfunctie dan verzoeken wij u te schrijven aan het bestuur
van het Leo Polak Huis, Ookmeerweg 268, 1069MZAmsterdam. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met
de algemeen directeur, de heer J. D. Corzilius, telefoon 020-195333.
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Twee publikalies van
verdwijnend HOI verschenen

Tekens van leven, met als ondertitel:
Humanisme in de praktijk gedacht is
een bundel van vier afstudeerskripties.
Meestal zijn deze niet erg geschikt voor
publikatie, daarvoor zijnze te angstval-
lig, te uitgebreid, te moeizaam geschre-
ven. Eigenlijk jammer, want er worden
vaak heel interessante onderwerpen
aan de orde gesteld. Vandaar dat het
een gelukkige gedachte is een bundel-
tje uit te geven van skripties speciaal
uitgezocht naar onderwerp, kwaliteit
en leesbaarheid.

TEKENS VAN LEVEN VAN GEESTELIJK
WERK IN ONlWlK ELiNG
HetHumanistisch Opleidings Insti-
tuut wordt - zoals bekend - afge-
bouwd en gaat over in de Universi-
teit voor Humanistiek. Bijhet schei-
den van de markt zagen twee keurig
verzorgde publikaties het licht die
elk vanuit een eigen perspektief
een boeiende blik bieden op het
HOIen wat daar leeft en leefde. AI-
bert Nieuwland ookmeegegaan
van het HOInaar de nieuwe univer-
siteit. bespreekt de twee boekjes.

Geestelijke weerbaarheid
Het eerste teken van leven geeft Ma-
riette Graafmans, zij vraagt zich af wat
mensen in alle leed, ellende en onrecht
de moed geeft om toch verder te leven
.en zelfs anderen in hun sores bij te
staan. Geestelijke weerbaarheid wordt
deze kapaciteit wel genoemd. Een le-
vensbeschouwing als het humanisme
kan hieraan bijdragen. Ze kan mensen
helpen mens te worden en dat in on-
menselijke omstandigheden ook te blij-
ven door het bieden van oriëntatie, mo-
tivatie, uitdaging en troost..
Aspekten van geestelijke weerbaar-
heid zijn vertrouwen, hoop, aan-
vaarding, verbondenheid en wijsheid.
"Wijsheid betekent de ervaring te heb-
ben dat de rede ontoereikend is als het
gaat om de vraag waarom alles is zoals
het is. Wijsheid is het onvermijdelijke
kunnen aksepteren en verwonderd zijn
over de ondoorgrondelijkheid van het
mens-zijn. Het is het eerbied hebben
voor al het zijnde, het is zoeken naar
liefde, waarheid en schoonheid en het
kunnen beleven van vreugde", schrijft
Mariette Graafmans.

Overleven of echt leven
De tweede skriptie is van Yolanda den
Hertog en gaat over levenskwaliteiten.
Zijzet de begrippen leven en overleven
tegenover elkaar. Overleven is het be-
staan van mensen in geslotenheid en
opgeslotenheid. Overleven houdt een
afwijzende houding in die ontstaan kan
zijn uit het gevoel afgewezen te worden
en er zelfs niet te mogen zijn. Leven,
écht leven, is gebaseerd op openheid,
aanvaarding en bereidheid om zich

kwetsbaar op te stellen. Humanistisch
geestelijk werk kan mensen helpen
langzamerhand over te gaan van een
houding van overleven naar één van
echt leven.

Bij diep ingrijpende gebeurtenissen in
het leven zijn rituelen en symbolen on-
misbaar volgens JooP Flokstra. Woor-
den uit onze rationeel ingestelde kul-
tuur schieten tekort. Humanistisch
geestelijk werk moet dan ook gebruik
maken van taal en tekens van een an-
dere orde, van woorden en handelingen
met symbolische betekenissen die
meer appellerend en poëtisch van aard
zijn dan de gewone taal én daardoor
een zinvol kader bieden waarin gevoe-
lens gemakkelijker geuit kunnen wor-
den. Een gedicht of een gebaar kan zó-
veel meer zeggen en doen dan alle
fraaie volzinnen!

Medische jas uit
Huisartsen zijn dikwijls de eerste hulp-
verleners die in kontakt komen met de
geestelijke problematiek van mensen.
Dat doen ze volgens Vreneli Rexwinkel
vaak meer psychosociaal dan geeste-
lijk. Ze zijn er meer in geïnteresseerd
dat de patiënt weer lekker draait dan
dat hij wordt erkend in zijn worsteling
om zin en kwaliteit van leven. De huis-
arts zou vaker zijn "medische jas" uit
moeten trekken en de patiënt in ieder
geval een eerste plaats bieden om over
zijn levensproblematiek te kunnen pra-
ten. Vanuit dit vertrouwen kan de huis-
arts dan later eventueel doorverwijzen
naar een humanistisch geestelijk
raadsman of- vrouw (die hij dan het
liefst persoonlijk ook kent).

Geestelijk werk in ontwikkeling, 25jaar
HOI zo luidt de titel van het boekje dat
HISTODATA(een Gronings onderzoeks-
buro dat zich speciaal met ge-
schiedschrijving op bestelling bezig
houdt) heeft geschreven. Het behandelt
de HOI-geschiedenis van spoedkursus
tot universiteit.
Het boekje, helder geschreven en
goed verzorgd als het is, zal betrokke-
nen en geïnteresseerden zeker aan-
spreken. Het is duidelijk door buiten-
staanders geschreven. Al lezende had
ik meermaals de ervaring dat een en
ander ietwat scheef belicht werd. De
"rationele" periode 1968-1976bijvoor-
beeld wordt wel heel erg zwart neerge-
zet - alsof toen "het humanistisch er-
fgoed" verkwanseld zou zijn. Het boekje
is niet het laatste woord, maar zal zeker
bijdragen tot een verdiepte ge-
schiedschrijving van het naoorlogse
humanisme in Nederland.

Albert Nieuwland

Wilt u het eerste boek bestellen, maak
dan f 17,- (inkl. porto) over op postgiro
3719932van het Humanistisch Oplei-
dings Instituut te Utrecht o.v.v.••Tekens
van leven", Het boek wordt u dan z.s.m.
toegezonden.
Wilt u het tweede boek bestellen, maak
dan f 17,- (inkl. porto) over op postgiro
3719932van het Humanistisch Oplei-
dings Instituut o.v.v.•. Geestelijk werk
in ontwikkeling". Het boek wordt u dan
z.s.m. toegezonden.
Wilt u beide boekjes bestellen? Maak
dan f 30,50(= inkl. porto)over op reeds
vermeld postgironummer o.v.v. ,,2HOI-
publikaties 1989".
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ELKMENS BRENGT IETS
UNIEKS MEE IN Z'N LEVEN.

UEVOELT JE PAS ECHT LEKKER
ALS JE DAT WÁÁRMAAKT

Parijs vanuit de lucht gezien. Mo-
derne Primitieven. Zelfbrood bak-
ken. Limburg. Medicinale planten.
De fascinerende wereld van het
klassieke Javaanse poppenspel.
Venetië. Kijkop ekonomie. Bretag-
ne. Surrealisme. Elkboek van het
stapeltje wordt door Ger Ouwehand
(78)van enthousiast kommentaar
voorzien. Waarom nou juist dit boek
zomooi. zo spannend. zOinteres-
sant en prachtig is. "Oh. ik heb zo
veel tijd nodig om te lezen!"
Een smalle straat met vooroorlogse
huizen. Binnen verrassend ruim.
boordevol boeken. lekkere zitjes en
mooie schilderij zen. Ger Ouwe-
hand. van origine Schevenigse (al
mogen eigenlijk alleen echte vis-
sers zoheten). woont in Den Haag.
Vlak na de oorlog ging Ger al met
het Humanistisch Verbond de dui-
nen in. Ze is nog altijd lid. maar
houdt niet van "clubjes en hokjes".
Zewoont alleen. heeft vier kinderen
en zeven kleinkinderen.

"Mijn zoon, die al lang in Frankrijk
woont. zegt altijd: "Moeder, luister nou
eens, dat Humanistisch Verbond is voor
jou gewoon een soort kerkje, want in
Holland kunnen ze toch niet zonder
kerkjes ... " Alsjeblieft, néé! Ik ben lid
vanaf het moment dat in Den Haag de
gemeenschap werd opgericht. Dat was
vlak na de oorlog. Het ging voorname-
lijk om jonge mensen met kinderen.
Naast de aktiviteit en met een meer le-
vensbeschouwelijk karakter, gingen
we lekker met z'n allen naar buiten,
wandelen en ravotten in de duinen. Ik
weet het niet meer precies, maar ik ver-
moed dat de érge intellektuelen daar
niet aan meededen. We waren enthou-
siast, we zouden de wereld gaan veran-
deren, alles zou beter worden ...
Daarvóór hadden we natuurlijk De Da-
geraad al. de vrijdenkers. Dat ging me
eigenlijk net iets te ver. Natuurlijk heb
ik best mijn grieven tegen kerken en
godsdiensten, maar ik voel niet de be-
hoefte ze te vuur en te zwaard te be-
strijden."

Enorme levenshonger
"Ikben geboren met een enorme levens-
honger. Daar moet je naar léven, want
anders voel je je niet lekker. Ik heb al-
tijd veel gemoeten van mezelf. Boeken
lezen, studeren, toneelstukken zien,
reizen, mijn kinderen anders opvoeden,
naar muziek luisteren. Dat was heel
dringend, ik kon niet anders. Alhadden
we bijna niets te eten, ik moest en zou
bepaalde boeken hebben. "Waarom
moet dat nou?", vroeg mijn man wel
eens. Ik moet het wéten, zei ik dan.
Tien dagen voordat de tweede baby ge-
boren werd, is mijn man door de Duit-
sers opgepakt. Wij hadden de naam
kommunisten te zijn. Dat was niet zo,
we waren links zonder lid te zijn van
een politieke partij. In Rusland, zo
meenden we wel. was een enorme stap
voorwaarts gezet. Een stap die voor ons
allemaal van betekenis zou kunnen
zijn. Dat viel al gauw verschrikkelijk
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tegen. Mijnman is overigens nooit ver-
oordeeld. Na een jaar in een kamp werd
hij weer vrijgelaten. In de hongerwinter
kreeg ik ookmijn derde baby. Moeilijke
tijden waren het. om de dag aten we
suikerbieten en we dachten: als we hier
goed doorheen komen, dán zal er wat
gaan veranderen. Na de oorlog heerste
er een ware euforie: we leven nog, we
leven wéér!"
"Mijnouders waren kleine burgers met
een timmermanszaakje in Schevenin-
gen. Wijwoonden in een huis van mijn
grootouders. Die hadden wel een zeke-
re mate van welstand bereikt, ze beza-
ten een bedrijf dat kleine schepen
bouwde. Mijn moeder had zogenaamd
een goed huwelijk gedaan door met een
jongen uit de burgerij te trouwen. Ik
moest dat voortzetten. Maar nee, op dat
punt heeft mijn moeder geen sukses
met me gehad. Verder was ik wel een
vreselijk braaf kind dat alles deed wat
haar gezegd werd. De oudste dochter.
's Maandags moest ik thuisblijven van
de MULOom de wasvrouw te helpen.
Ondanks al die gemiste maandagen

lukte het me toch gemakkelijk om m'n
diploma te halen. Op mijn achttiende
ben ik het huis uitgegaan, vond een
baan op een klein effektenkantoor en
had het geluk dat er ookwoonruimte bij
was."

De ideale baan
"Mijn huwelijk heeft twintig jaar ge-
duurd. Toen ik ging scheiden was ik
eenenveertig en had ik vier kinderen,
de jongste was zes en de oudste veer-
tien. Om de kost te verdienen nam ik
alle mogelijke baantjes aan. Ik leidde
kinderkampen, naaide jurken voordure
dames, ging uit babysitten en 's zomers
werkte ik in een Frans vakantiehuis,
want dan konden de kinderen mee. Dat
heeft geduurd totdat ik een vaste baan
vond, er werd iemand gezocht voor het
opzetten van een uitzendbureau. Toen
het eenmaal draaide, had ik er jaren-
lang de leiding. Het was een harde tijd.
Toen ik begin vijftig was en mijn jong-
ste zoon de deur uitging, kreeg ik de
rekening gepresenteerd: ik kwam flink
in de problemen. Als ik hier doorheen
kom, kan mij de rest van mijn leven
niets meer deren, zei ik tegen de psychi-
ater. En het is overgegaan. Ik had ont-
dekt dat ik kantoorwerk eigenlijk ver-
schrikkelijk vond en daarom ben ik toen
iets heel anders gaan doen. Ikwerd be-

jaardenverzorgster. Echt een ideale
baan voormij, dat heb ik tot mijnvijfen-
zestigste gedaan."

Geen verplichtingen
"Toen ik kinderen ging opvoeden, wist
ik maar één ding: zoals mijn ouders het
deden, moest het in elk geval niet. Maar
hoe dan wel? Zezeggen dat je opvoeden
niet uit een boek kunt leren, maar heus,
ik heb het gedaan met de boeken erbij!
Nestwarmte, beschikbaarheid, dat wa-
ren de dingen die voor mij voorop ston-
den. Ik heb een goede band met alle
vier, ook met de aangetrouwde kinde-
ren, maar ik geniet vooral honderduit
van mijn zeven kleinkinderen! Hoor
eens, heb ik mijn viertal altijd voorge-
houden, jullie zijn door mijn toedoen ter
wereld gekomen maar jullie hebben
geen verplichtingen naar mij toe. Als je
volwassen bent, dan bekijk je maar
eens op je gemak of je bevriend met me
kunt zijn of niet."

Muziek en kunst
"Kultuur is belangrijk omdat het spélen

is, het is vrij. het is niet noodzakelijk,
het hoeft niet langs de geijkte paden. Ik
heb laatst elektronische muziek ge-
hoord. Ik vond het prachtig, die idiote
geluiden en effekten, ik kreeg er opdon-
ders van. Maar ik wil Vivaldi ook hou-
den, en Middeleeuwse muziek ook.
Luisteren naar muziek en kijken naar
toneel of naar schilderijen zijn zo'n fa-
scinerende bezigheden omdat het óók
gaat omdinçrendie binnen in ons leven,
maar die we niet kunnen beredeneren.
Want alleen met ons verstand komen
we er ook niet.
Toen ik jong was, had ik alleen maar
afbeeldingen van mensen aan de muur
en nog ga ik graag kijken naar de por-
tretten in het Mauritshuis. Genieten
van kunst is voor mij toch altijd weer
een zoektocht naar mensen: wat willen
ze uitdrukken? Hoe denken ze? Wat
hebben ze me te vertellen?
Ik hou ook veel van non-figuratieve
kunst. Laatst raakte ik bij een tentoon-
stelling nog in een heftige diskussie
verwikkeld met een man die beweerde
dat het toch alléén maar "plaatjes"
waren."

Ouderdom fijn
,.Ik ben er vast van overtuigd dat elk
mens iets unieks meebrengt in zijn le-
ven. Je voelt je volgens mij pas echt



HUMANISME
IN HETLEVEN VAN
GER OUWEHAND

door Els van Thiel

I lekker als je dat wáármaakt. Maar ook
i weer niet te streng zijn voor jezelf: falen

is toegestaan. Wel gewoon lekker bezig
blijven. Of ik dat zelf ook gedaan heb?

I Ik kon niet anders. ik heb altijd intens
willen leven, al moet het nu door mijn
leeftijd wel op een lager pitje.
Ik kan uit de grond van mijn hart zeg-
gen: de ouderdom is een geweldig fijn
deel van het leven. Toen ik vijfenzestig
werd. kocht ik een fiets en besloot ik dat
bussen en treinen taboe waren. Ik ont-
moette toevallig jongelui die vroegen of
ik mee naar Athene ging, op de fiets, ja.
In Cannes ben ik blijven hangen, want
daar had ik kennissen wonen. Het ge-
heim om zo aktief en gezond ouder te
worden? Er is geen geheim en het is al
evenmin een prestatie, het is veel meer
een gegeven. Misschien is het een klei-
ne prestatie om goed in beweging te
blijven. Het leven is voor mij ongeloof-
lijk rijk geworden. En daar zag het in het
begin helemaal niet naar uit,"

Solidair lid
"Een plaatselijke gemeenschap is be-
langrijk voor mensen. Ik kom er veel
omdat ik er mensen ontmoet met wie ik
goed kan praten, die ongeveer in de-
zelfde richting denken als ik. Ik ben lid
van het HV geworden uit solidariteit en
ik kari me niet voorstellen dat ik dat

lidmaatschap ooit zou opzeggen. Het
gaat om een belangrijke groep mensen
die onvoldoende aan het woord komt.
Dat betekent niet dat ik het met alles
eens ben. Het Humanistisch Verbond
hoeft niet met een duidelijk politieke
stellingname naar buiten te komen.
Daar hebben we de partijen voor. Maar
ik vind wel dat men zich veel duidelijk
moet uitspreken over bijvoorbeeld dis-
kriminatie, armoede en werkloosheid.
Laatst bezocht ik een bijeenkomst over
de "nieuwe armoede". Het woord "ar-
beidsreserve" valt, en niemand spring
op van zijn stoel om te protesteren!

Het Humanistisch Verbond heeft weinig
te bieden aan gewone mensen die best
geïnteresseerd zijn. Hoe pak je ze? Hoe
maak je ze nieuwsgierig en zorg je dat
ze dat blijven? Ik weet het niet. Maar ik
vind wel dat we op ons qui-vive moeten
zijn dat we niet verworden tot een club
van theoretiserende intellektueeltjes."

In wezen oerkonservatief
"De dominees zijn tegenwoordig reuze
modern en de pastores zijn al even vlot.
Ze moeten weL zeg ik altijd, ze hangen
de huik naar de wind. Ik wil best tole-
rant zijn, maar ik vind dat onze nieuwe
voorzitter in zijn toenadering tot de ker-
ken wel wat overdrijft. Ik zie namelijk.

niet dat wij als humanisten zo veel sá-
men kunnen doen met de kerken. Er
komt altijd een moment waarop het toch
botst, want in wezen zijn ze oerkonser-
vatief. Als wij dingen willen verande-
ren in de maatschappij, laten we het
dan gewoon op onze manier doen. Na-
tuurlijk zijn het medemensen, maar ik
hoef toch niet ~et al mijn medemensen
om te gaan ...

,.Ik moest laatst iets te weten komen en
meldde me aan een loket. De dame aan
de andere kant begon haar uitleg alsof
er een kleuter voor haar stond .. ,Juf-
frouw", zeg ik, "u zou het voortreffelijk
gedaan hebben als kleuterjuf op een
Haagse kakschool zo'n jaar of vijftig ge-
leden. Maar bij mij bent u met dat toon-
tje aan het verkeerde adres." Sommige
mensen weten nog niet dat wij tegen-
woordig een ander soort ouderen heb-
ben! Ik hoor in geen enkel milieu thuis
en ik ben nooit geïmponeerd door men-
sen. Voor mij bestaan er geen "hogere"
of "lagere" klassen. Heeft iemand het
ver geschopt? Nou, da's fijn dan. Een
mens moet het zelf doen, moet het zelf
waarmaken. Hij brengt zijn eigen inner-
lijke waarde mee."
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Advertentie

.tbF3 MEDISCH CENTRUMBERGIO~BOSCH

Het hoofdbestuur van het Humanistisch Verbond roept
sollicitanten op voor de funktie van

COÖRDINATOR HUMANISTISCHE
GEESTELIJKE VERZORGING M/V

VOOR 32 UUR PER WEEK

ten behoeve van de geestelijke verzorging in verpleeghui-
zen en psychiatrische ziekenhuizen.

Binnen de dienst geestelijke verzorging in ziekenhuizen,
verpleeghuizen en verzorgingstehuizen (ZVB)van het
Humanistisch Verbond zijn drie coördinatoren werkzaam,
waaronder de koördinator HGV in verpleeghuizen en psy-
chiatrische ziekenhuizen.

De hoofdtaken zijn:
• het geven van individuele en strukturele werkbegelei-
ding aan raadslieden, werkzaam in betreffende instel-
lingen;

• het initiëren en bewaken van formatieplaatsen;
• het zorgdragen voor werving en invulling van forma-
tieplaatsen;

• het begeleiden van plaatselijke werkgroepen, onder-
houden van kontakten met gemeenschappen en Stich-
tingen Geestelijke Verzorging;

• het leveren van een inhoudelijke bijdrage ten behoeve
van de raadsliedenkonferenties;

• het leveren van bijdragen ten behoeve van de beleids-
bepalingen van de dienst.

Funktie-eisen:
• een afgeronde studie aan het Humanistisch Opleidings
Instituut;

• praktische ervaring als humanistisch geestelijk raads-
man/vrouw, bij voorkeur inZ, VlPzof B;

• affiniteit met het voeren van overleg op bestuurs- en
directieniveau van instellingen in de gezondheidszorg;

• ervaring met conflicthantering en -bemiddeling;
• in staat om samen met de kollega' s van de dienst ZVB
verder gestalte aan het beleid te geven;

• rijbewijs BE;

De aanstelling zal plaatsvinden bij de Humanistische
Stichting Geestelijke Verzorging.

Salariëring, konform schaal 65 van de CAO-Ziekenhuis-
wezen.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het waarnemend
hoofd van dienst ZVB,mevrouw P.L. Hobbelman. tel.: 030-
318145.

Uw schriftelijke sollicitaties kunt u tot 14dagen na het
verschijnen van dit blad richten aan de sollicitatiekom-
missie t.a. v. mevrouw P.L. Hobbelman, Humanistisch
Verbond, Postbus 114, 3500AC Utrecht.

Het Medisch Centrum Berg en Bosch bestaat uit het Alge-
meen Ziekenhuis, de Van Creveldkliniek landelijk cen-
trum voor hemofilie, de Willen Zeylmans van Emmicho-
ven Kliniek voor antroposofische geneeskunden en het
psychogeriatrisch verpleeg huis "De Biltse Hof".
Bovendien fungeert het Medisch Centrum Berg en Bosch
als diagnostisch centrum voor de huisartsen in de regio.

Bij de Dienst Geestelijke Verzorging is een vakature voor
een:

HUMANISTISCH
GEESTELIJK VERZORGER MIV

Het betreft vooralsnog een part-time dienstverband voor
onbepaalde tijd. In verband met de hoogte van de subsi-
die zal de aanstelling, afhankelijk van ervaring van de
kandidaat, 7à 8uur per week bedragen.

Taken:
• Het leveren van een bijdrage aan de totale zorgverle-
ning aan de patiënt c.s. vanuit de eigen deskundigheid
en identiteit.

• Het leveren van een bijdrage aan de optimalisering van
het leefklimaat in het ziekenhuis en het woon-leefkli-
maat in het verpleeghuis .

• Het stimuleren van medewerkers om aandacht te heb-
ben voor levensbeschouwelijke vragen.

Voor een nadere omschrijving van de overige bij de funk-
tie behorende taken wordt verwezen naar het NZR-rapport
"Dienst Geestelijke Verzorging in Organisatie en Beleid",
maart 1987.

Funktie-eisen:
• Afgeronde opleiding tot humanistisch raadsman/vrouw
(HOI)dan wel afronding van de opleiding op korte ter-
mijn .

• (stage) ervaring in de intramurale gezondheidszorg.
• De bereidheid tot kollegiale samenwerking met geeste-
lijk verzorgers van konfessionele signatuur.

• Het vermogen om samen te werken met overige discipli-
nes binnen de instelling.

• Inhoudelijke benoeming tot humanistisch geestelijk
raadsman/vrouw door het Humanistisch Verbond.

De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn konform de
CAO voor het Ziekenhuiswezen.
De aanstelling zal plaatsvinden bij de Humanistische
Stichting Geestelijke Verzorging (HSGV).

Voor inlichtingen kunt u kontakt opnemen met mevr. ds.
M.E. Lubbers-van der Sommen en/of pastor G. Weersink.
tel.: 030-289911 (tst. 292). of mevr. H.C.M. Post-Zuidberg,
direkteur "De Biltse Hof", tel.: 030-289911 (tst.88l).
Tevens kunt u inlichtingen verkrijgen bij mevr. drs. H.A.
Kromhout. koördinator van de humanistische geestelijke
verzorging in ziekenhuizen bij de dienst ZVB,Humanis-
tisch Verbond, tel.: 030-318145.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14dagen richten
aan:
mevr. drs. H.A. Kromhout, Humanistisch Verbond. Post-
bus 114, 3500AC Utrecht.
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RADIO & TELEVISIE

Wo 1 nov., Radio 5
12.30-13.00 u
Ma 5, 13, 20, 27 nov,
Radio 5
12.05-13.00 u
30jaarCuba
Oudjaarsdag 1958: Fidel
Castro is met zijn kolonne
Santiago de Cuba totop en-
kele kilometers genaderd.
Che Guevara en Camilo
Cienfuegos kontroleren
met hun legers de povincie
Villa Clara. Fidel Castro's
broer, Raout staat op het
punt zijnakties te beginnen
in het uiterste noorden.
Die avond, 31 december
1958,vlucht dictator Batista
het land uit en neemt de
Cubaanse schatkist met
150miljoen dollar mee. Hij
laat een berooid land ach-
ter. De mafia heerst en er
zijn meer prostituees dan
mijnwerkers.
Journalist Rudie van Meurs
bezocht Cuba in 1989voor
de derde keer. In vier radio-
dokumentaires maakt hij
de balans op na dertig jaar
revolutie. Centraal staan
de geschiedenis, de ekono-
mie, het mensenrechten-
vraagstuk en de toekomst
van Cuba. In de inleidende
uitzending op woensdag I
november ook een gesprek
met VanMeurs over zijn er-
varingen op Cuba. 30 jaar
Cuba werd gemaakt door
Rudie van Meurs en Kees
Vlaanderen.

Zo 5, 12, 19, 26 nov.
9.03-9.30 u
Radio 1
De Verbeelding
Over schrijvers, boeken
en lezers. Vol poeZIe,
fantasie, avontuur, reis-
verslagen, romanperso-
nages, literaire genoot-
schappen en romanper-
sonages.

Wo 8 nov., Radio 5
12.30-13.00 u
Genderidentity
Zondag aanstaande de te-
levisie-uitzending van de
film Sexe & Money over
transseksualiteit en seksu-
ele identiteit. Anneke
Groen praat met enkele
makers van de film.

Wo 15 22 nov
Radio 5
12.30-13.00 u
Kinderboeken
Welke invloed hebben kin-
derboeken op mensen? Hoe
kijkenmensen terug opwat
zij vroeger gelezen heb-
ben? Daarover praat Trees
van Montfoort met onder
anderen Kees Fens en prof.
Dresden.

Wo 29 nov Radio 5
12.30-13.00 u
De Franse Revolutie
Afgelopen zomer zond de
radioredaktie vier pro-
gramma's uit over de Fran-
se Revolutie. Programma-
maker Kees Vlaanderen
kreeg hiervoor een eervolle
vermelding van de jury van
de Zilveren Reiss Micro-
foon. In december wordt De
Franse Revolutie herhaald.
In deze uitzending een in-
leiding op de vier program-
ma's. Samenstelling: Kees
Vlaanderen.

Zo 12 nov
20.40-21.30 u
Sexe & Money
Voor John Money staat al-
lang niet meer vast dat wat
de werkelijke sekse van
een persoon is. Vast staat
wel staat dat iedereen die
twijfelt aan zijneigen sekse
in grote psychische moei-
lijkheden raakt, niet in de
laatste plaats door de on-
verdraagzame houding
van de maatschappij
tegenover zulke twijfe-
laars. Money's ideeën over
de opvang en behandeling
van deze mensen zijn in-

middels over de hele we-
reld verbreid. De dit jaar
aan de Vrije Universiteit
van Amsterdam benoemde
hoogleraar transseksuali-
teit Louis Gooren (die daar-
mee de eerste ter wereld is
met die leerstoel) is een
leerling van Money.Hijbe-
geleidt jaarlijks tientallen
mensen in hun proces van
detranssekaualisatie. John
Moneyen LouisGooren ko-
men in dat programma uit-
gebreid aan het woord.

Daarnaast vertellen ook
aan aantal mannen en
vrouwen over hun twijfels
en de daaruit voortkomen-
de problemen. Zij hebben,
vrijwel zonder uitzonde-
ring, allen een lange strijd
moeten voeren om in har-
monie met zichzelf te ko-
men. Een strijd die in de
meeste gevallen gepaard
ging met een operatieve in-
greep en een hormonale
behandeling. Een pro-
gramma van Eveline van
Dijck.

Ma 13 nov,
20.55-21.20 u
Ischa

Zo 19 nov
20.35-21.10 u
Zo 26 nov
21.00-21.35 u

..••Waarze we nou mee
bezig
Met de stellige overtuiging
dat je niet altijd serieus
kunt zijn, met de wens een
aantal zaken eens hart-
grondig te relativeren, en
in de hoop desondanks
enig inzicht te geven. toog
een groep tekstschrijvers,
programmamakers en ak-
teurs aan het werk en pro-
duceerde een groot aantal
scènes. liederen. sketches.
dialogen en vraaggesprek-
ken die samengevoegd
werden tot vier vrolijkepro-
gramma's over evenzovele
ernstige zaken: Waar zijn
we nou mee bezig. Vrijvan
nuanceringen. vervuld van
het absurde. wellicht kon-
fronterend en misschien
kwetsend. Maar toch ook -
"we konden het niet laten"
- met medewerking van
een . viertal deskundigen
die, ieder in een aflevering,
hun minder absurd maar
even relativerend licht la-
ten schijnen over die ernsti-
ge zaken.

't Is de gloeiende knijp

~
Wat was er het eerst: de
haan of het ei?

21.30-22.00 u
Achter de Spiegel
De film volgt de humanis-
tisch geestelijk raads-
vrouw Elly Hoogeveen die
werkt in het Brandwonden-
centrum in Rotterdam tij-
dens heiar werkzaamhe-
den, zoals een bezoek aan
een ernstig zieke man en
gesprek met een echtpaar
dat zich voor ieder bezoek
aan hun zoon steriel in
plastic moet verpakken.

Zo 26 nov.
21.35-22.00 u
Ischa
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HET HV-GEBEUREN

Jubileumfeest HV-Vrouwengroep
In maart volgend jaar. omprecies te zijnop zaterdag 3maart.
is het feest. Dan bestaat de Landelijke Vrouwengroep van het
HVtien jaar. Vroegen de vrouwen in het begin van hun HV-
bestaan nog om "een beetje macht een beetje liefde" (zoals
de titel van de eerste vrouwennota luidde). inmiddels eisen
de vrouwen meer macht. meer liefde. Dat is dan ook de titel
van de jubileumuitgave die op de tiende landelijke vrouwen-
dag officieel zal worden gepresenteerd. "Meer macht. meer
liefde" is ook het thema van deze heel speciale vrouwendag.
die dit jubileumjaar plaatsvindt in De Musketon (UtrechtLu-
netten).
Het festijn duurt van tien tot tien uur. Er zijn optredens.
muziek. een receptie en "echt" feest. Defeestgangers kunnen
deelnemen aan twee workshops met een keur aan onderwer-
pen: ekonomische zelfstandigheid; relationele zelfstandig-
heid; humanistische opvoeding en rolpatronen; zelfbeschik-
kingsrecht gerelateerd aan prostitutie en draagmoeder-
schap; moderne voortplantingstechnieken; feminisme/
humanisme; feminisering van de armoede; 50+-vrouwen;
vrouwen en macht; het "assepoesterkomplex" over de afhan-
kelijke vrouw);vrouwen en mensenrechten in ontwikkelings-
landen; een lesbische leefstijl/bewustwording en dan?
Ruimschoots keus. dus.
Deelname aan de hele dag kost f 25.-. aan een gedeelte
f 15.-. Bijvoldoende belangstelling kan kinderopvang wor-
den gerealiseerd. Let voor meer informatie op de volgende
Humanist! Daarin zit ook een bon waarmee u zich voor de
tiende landelijke vrouwendag. opzaterdag 3maart 1990.kunt
opgeven.

Humanisme als
inspiratiebron voor
jongeren
Op zaterdag 11 november
vindt in het Landelijk Cen-
trum te Utrecht een thema-
dag plaats onder de titel
"Humanisme als inspira-
tiebron", bestemd voor ie-
dereen tot 30 jaar. Speciaal
voor hen die nog niet zo be-
kend zijn met de humanisti-
sche ideeën, geeft deze dag
een beeld van:
VVat een levensbeschou-
wing/levensovertuiging nou
eigenlijk is.
wat het humanisme in theo-
rie inhoudt en
hoe humanisme een inspira-
tiebron kan zijn?

Elk thema wordt kort inge-
leid waarna er meer per-
soonlijk in groepjes verder
wordt gepraat. Dedag wordt
afgesloten met een gemeen-
schappelijke maaltijd.

Opgeven kan door even te
bellen naar Ariane de Brauw
(030-318145).De kosten zijn
f 10.- exclusief de warme
maaltijd (ca. f 4,-).
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De film Afscheid
in Heiloo
"Doodgaan is niet eng. wel
verdrietig". zegt Aleida
Hartstra in de film Afscheid.
Zestierf op24oktober. 29jaar
oud. Over hoe Aleida zich
voorbereidde op de dood
maakte het HV een indrin-
gende film. Op donderdag 16
november zal de film worden
getoond en kan er over wor-
den gepraat. Plaats: ten hui-
ze van de familie Brolsma.
Laan van Zeeman 17in Hei-
loo. Aanvang is 20.00 uur.
Belt u even als u komt: 072-
330598.

Gekte en psychiatrie
in Zaandam
Hoe gaan we om met gekte
en psychiatrie is het onder-
werp van een avond die zal
worden geleid door Els Ka-
per. Zij is werkzaam als hu-
manistisch geestelijk raads-
vrouw in het psychiatrisch
ziekenhuis in Santpoort.
Tijd: donderdag 16 novem-
ber in de Vertoeving. VVest-
zijde 80 in Zaandam. Aan-
vang 20.00uur.

Winterkursus voor
vrouwen op 1, 2 en 3
december
Het thema is onderhandelen
en konflikthantering.
Mensen onderhandelen in
hun leven heel wat af. vaak
meer dan ze realiseren. Over
gewone en belangrijke za-
ken. in werk maar ook in het
privé-leven. Vaak worden
we ons pas bewust van een
onderhandelingssituatie als
deze niet zo verloopt als we
zouden willen en er een kon-
flikt dreigt te ontstaan.

Hetdoel van de kursus is dat
je je eigen antwoorden vindt
op deze vragen. Op het pro-
gramma staan verder: theo-
rie over verschillende vor-
men van onderhandelen.
oorzaken voor konflikten en
konflikthanteringsgedrag;
oefenen in onderhandelen
en konflikthanteren (o.a. uit-
spelen van situaties); leren
herkennen van onderhande-
lings- en konfliktsituaties;
daarin adequaat positie
kiezen en partij zijn.

De kursus is bedoeld voor
vrouwen die in het vrijwilli-
gerswerk willen (kunnen)on-
derhandelen en konflikten
hanteren.
Begeleiding: Corrie Stok-
man en Margreet de Leeuw.
Aanvang: Maandagavond
20.00uur. Einde: VVoensdag-
middag 16.00 uur. Kosten:
f 25.-.
Verdere informatie: Mar-
greet de Leeuw. p/a Huma-
nistisch Verbond. Postbus
114. 3500 AC Utrecht. 030-
318145(dinsdag. woensdag
en donderdag).

Milieukrisis
in Bussum
De heer Schellekens is me-
dewerker op het T.N.O. en
zal het hebben over geneti-
sche manipulatie. de proble-
men die voortvloeien uit on-
ze beheersing van de natuur
en dan met name op het ge-
bied van de genetica.

Zondagochtend 17december
om 10.30uur (l0.00koffie!)in
hotel Jan Tabak in Bussum.

Humanisme
in dierentuinen
Ethologen zijn wetenschap-
pers die het gedrag van die-
ren bestuderen. Gedragin-
gen van dieren en dierlijk
welzijn staan ten nauwste
met elkaar in verband. Inter-
pretatie van het waargeno-
men gedrag biedt de basis
voor het opstellen van de ei-
sen. die aan het houden van
de verschillende wilde die-
ren in een dierentuin moeten
worden gesteld. Aan die in-
terpretatie ligt het dierbeeld
van de ondenoeker ten
grondslag: hoe kijkt hij of zij
tegen dieren aan.
De etholoog Paul Schenk zal
op 29november in het Huma-
nistisch Centrum aan de
Laan Copes van Catten-
burch 72in Den Haag een le-
zing houden over de rol van
de etholoog in de dierentuin.
Aanvang 20.00uur.

Midwinterfeest jonge
humanisten
op 16 december zal er een
groots midwinterfeest
plaatsvinden, waarbij we
bezig zijn met de vraag ofwij
er een eigen inhoud aan kun-
nen geven. Laat je fantasie
eens de vrije loop; wat is
jouweigen idee van een mid-
winterfeest; welke waarde
heeft dit voorjou, en hoe geef
je dat dan vorm? De dag be-
gint met een inventarisatie
van de ideeën. Daarna gaan
we gezamenlijk hard aan de
slag om dit humanistische
midwinterfeest 's avonds te
vieren. VVieweet ontdekken
we humanistische rituelen!
De dag begint om 13.00uur
en vindt plaats te Utrecht.
Als je je op wilt geven, kan
dat bij Ariane de Brauw (030-
318145toestel 22).

Socrales
in Ooslerwolde
Sake Bouma uit Drachten zal
zijn solo-toneelspel in zes ta-
ferelen laten zien op 16no-
vember. het stuk is getiteld
"Het begon bij Socrates".
Plaats: de Miente. Snellin-
gerdijk 39 in Oosterwolde.
Aanvang 20.00uur.



HET HV-GEBEUREN
Pannervinden
in Amsterdam
Op dinsdag 14november zal
de heer Van der Linden een
lezing houden in de rela-
tiecyclus over het onderwerp
"Hoe vind je een partner?"
Hijkan het weten. want hij is
direkteur van het Landelijk
Centrum voor Huwelijkscon-
tacten en andere duurzame
man-vrouw relaties (LHC).
Plaats is weer Reynier Vin-
keleskade 64. 19.30 uur is er
al koffie. de lezing begint om
20.00 uur (en wel precies).

Relaties
in Amsterdam
Waarom willen wij eigenlijk
een relatie? Dat zal psycho-
therapeute Anneke van Zut-
phen zich afvragen op een le-
zing die zij dinsdag 28 no-
vember zal houden op de
Reynier Vinkeleskade 64.De
lezing begint om 20.00 uur
precies. maar u bent alom :
half acht welkom. !

Muziek
in Heerenveen
Dick de Ruiter. yogaleraar
en muzieklklanktherapeut
zal op het zondagtreffen op
19 november de gastheer-
presentator zijn. Onderwerp
is muziek. magie en mystiek.

Aanvang 15.30 uur. sluiting
ongeveer 18.00 uur. Plaats is
Coornhertstate (grote zaal).
Vogelwijk20 in Heerenveen.

Muziekochtend
inDeventer
Na het sukses van vorig jaar
zoeken we weer naar een
manier om muzikale bele-
ving en beoefening met el-
kaar nader te verkennen. Vo-
rig jaar ging dat door geza-
menlijk muziek te maken op
slaginstrumenten onder be-
geleiding van een docente.
Ook op zondag 17december
zullen we weer een vormzoe-
ken waarbij we met elkaar
iets kunnen doen met mu-
ziek. spelend of zingend.
Tijd: 10.15 - 12.30. Plaats:
Singelstraat 31Deventer.

Informatiemarkt
in Leiden
Donderdag 9 november van-
af 20.00 uur wordt in het res-
taurant "De Roode Leeuw".
Dorpsstraat 55 in Oegst-
geest. een humanistische in-
formatiemarkt gehouden.
HV.Humanitas. HVOen HI-
VOS/HOMpresenteren zich
gezamenlijk. Eerst met een
praatje van elk 10 minuten
en daarna met een stand tij-
dens het nuttigen van een
hapje en een drankje.

Erfelijke afwijkingen
in Alkmaar
Op 15december zal mevr. dr.
Sachs een dia-lezing houden
over het voorkomenvan erfe-
lijke en aangeboren afwij-
kingen. Zij is verbonden aan
de Stichting Klinische Gene-
tica in Rotterdam. Plaats is
wijkcentrum Overdie in Alk-
maar.
De avond wordt georgani-
seerd door de Volksuniversi-
teit Alkmaar. Kaarten te be-
stellen bij de Volksuniversi-
teit door overmaking van
/7.50 op girorekening
17.61.090. t.n.v. V.U. Alk-
maar. afd. Lezingen en Ex-
cursies te Egmond aan Zee.
Informatie Ger Brouwer. tel.
072-610295.
Kaarten ook aan de zaal ver-
krijgbaar.

Hedy d'Ancona
in Gouda
Ze is lid van het Europarle-
ment en zal het hebben over
het werken met behoud van
kinderen. Op dinsdag 14no-
vember bent u daarvoor wel-
kom (ookmannen. zeker!)om
20.00 uur in de Agnietenka-
pel in Gouda.

De film Afscheid
in Purmerend
Op 12 december zal de vi-
deofilm Afscheid worden ge-
draaid waarna humanis-
tisch raadsman ZierBaak het
gesprek zal leiden. Plaats is
rekreatieruimte van De Gor-
selaar. Beatrixplein 209 in
Purmerend. Anvang: 20.00
uur.

Man/vrouw-verschil
in Borne
Het mannelijke en het vrou-
welijke in de mens. daar
gaat het over op 22november
in de zaal "de Vossenhoek••••
in Borne. Stationsstraat 70.
Inleider is TheoHarnischma-
cher. Aanvang: 19.45 uur.

Piet Thoenes
in Breda
De Franse Revolutie. een
goed fundament? Dit is de
vraag die prof. Thoenes zal
behandelen op dinsdag 7no-
vember in cafe Brauers. Gin-
nikenmarkt 17in Breda. Aan-
vang 20.00 uur.

Sprong omhoog
Kursus: de kultuursociologi-
sche wortels van de westerse
"Sprong omhoog"
Op de zaterdagen 18. 25 no-
"lvemberen 16 december zal
prof. dr. A.J.Wichers dit on-
derwerp behandelen in his-
torisch en mondiaal-verge-
lijkend perspektief. De do-
cent zal nagaan welke fakto-
ren ten grondslag gelegen
(kunnen) hebben aan de
doorbraak. in Europa. die
geleid heeft tot de huidige
wereldomvattende domina-
tie van wetenschap. tech-
niek en "rationaliteit". De
kursus staat open voor iede-
re geïnteresseerde.
Plaats: gebouw De Schalm.
Oranjelaan 10. De Meern
(Utrecht): routebeschrijving
op aanvraag. Tijd: 10.30-
13.30 uur. Kursusgeld:
/ 135.-. Inlichtingen en aan-
melding: Open Filosofische
Hogeschool voor mens- en
maatschappijweten. Post-
bus 317. 3720 AHBilthoven:
tel. 030-285610/285196.

HenkSmit
in RoUerdam
Op zondag 10december zal
HV-hoofdbestuurslid Henk
Smit een lezing houden over
het onderwerp genetische
manipulatie. Daarna is dis-
kussie mogelijk. Aanvang
10.30 uur. plaats is het Hu-
manistisch Centrum in Rot-
terdam. Provenierssingel 48.

Abonnement en
lidmaatschap
Een jaarabonnement op de
Humanist kost slechts / 30.-.
Bel: 030-318145 (toestel 28).
Leden van het Humanistisch
Verbond ontvangen het blad
gratis. Als u lid wordt. hoeft
u dus geen abonnement te
nemen.

Lid worden van het Huma-
nistisch Verbond is simpel.
Alleen even bellen naar 030-
318415 of een kaartje sturen
naar postbus 114. 3500 AC
Utrecht.
Als richtlijn voor hoogte van
de kontributie geldt een half
procent van uw bruto-inko-
men. De minimum-kontribu-
tie inklusief een abonne-
ment op de Humanist is
/ 65.- (wordt voor 1990:
/ 70.-) als u een bruto-jaarin-
komen heeft van / 18.000.- of
meer. Zit u daaronder dan
betaalt u/ 45.- per jaar. Voor
jongeren onder de 27 jaar
geldt een minimumkontribu-
tie van / 30.- per jaar (dit
wordt in 1990: / 33.-).
U kunt de kontributie behal-
ve in één mep. ook in
tweeën. of zelfs per kwartaal
betalen. Als u ook partners.
gezinsleden en/of huisgeno-
ten heeft overtuigd van de
zin om lid te worden van het
HV.moet nog de status van
dat lidmaatschap worden
bepaald. Wat dat is er in
soorten.
Zo is er het lidmaatschap
mét abonnement op de Hu-
manist. zónder abonnement
en er is het medelidmaat-
schap. Voor lid-mét gelden
de gewone bepalingen (zie
boven) voor lid-zónder geldt
dat het abonnementsgeld
voor de Humanist (/ 30.-)
mag worden afgetrokken. Er
moet dan echter wel min-
stens een bedrag van / 15.-
worden betaald. Een mede-
lid krijgt geen Humanist in
de bus maar hoeft geen kon-
tributie te betalen. En
slechts één persoon kan me-
delid zijn. Dus bel even:

030-318145
S.V.P. WACHTENMET BE-
TALENTOTU EENAKSEPT-
GIROKAARTONTVANGT
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(advertentie)

HET KRITISCH DENKERSLEXICON; EEN OVERZICHT VAN

onder redactie van: dr. H.j. Achterhuis, prof. dr. j. Sperna Weiland, mw. drs. S.E. Teppema en dr. j. de Visscher

BLIJVEND ACTUEEL
Het Kritisch Denkerslexicon is een losbladige uitgave en
telt op dit moment 1200 pagina's. Per jaar verschijnen twee
aanvullingen van circa 140 pagina's. De prijs per pagina is
f 0,40 (excl. btw, incl. verzendkosten). De prijs van het
hoofdwerk is f 205,- (incl. btw, excl. verzendkosten).
Tot 16november geldt een aanbieding. Indien u vóór die da-
tum bestelt profiteert u van een korting van f 25,- en be-
taalt u slechts f 180,-.

HOOGWAARDIGE INFORMATIE
Het Lexicon is een documentatie-
bron die u compacte en kwalitatief
hoogwaardige informatie biedt.
De teksten bevatten een schat aan
objectieve informatie, die in veel
gevallen elders niet te vinden is. U
kunt het Lexicon of meer infor-
matie daarover bestellen m.b.v. de
antwoordcoupon. U kunt de ant-
woordcoupon (of een kopie) in
een gesloten envelop ongefran-
keerd verzenden naar Samsom
Stafleu, Antwoordnummer
10155, 2400 VB Alphen aan de
Rijn. Telefonisch bestellen is
ook mogelijk, het nummer is
(01720) 66822.

•

I. Prigogine
j. Rawls
P. Ricoeur
C Rogers
B. Rdling
A. Romein
J. Romein
B. RusselI
J.P. Sartre
E. Schillebeeckx
A. Schweitzer
G. Steiner
O. Suzuki
P. Teilhard de Chardin
P. Tillich
j. Tinbergen
P. Togliatti
A. Toynbee
L. Wittgenstein

K. Jaspers
CG. Jung
j.M. Keynes
L. Kolakowski
j. Kristeva
Th. Kuhn
C Lasch
E. Le Roy Ladurie
E. Levinas
C Lévi-Strauss
H. Marcuse
M. Mer/eau-Ponty
G. Myrdal
R. Nozick
I. Nyerere
j. Ortega y Gasset
H. Plessner
K.R. Popper
j. Presser

j. Oewey
M.Ojilas
M. Eliade
N. Elias
P. Feyerabend
M. Foucau/t
M. Friedman
E. Fromm
H.G. Gadamer
j.K. Galbraith
CL. Geertz
R. Girard
E. 'Che' Guevara
J. Habermas
M. Heidegger
O.R. Hofstadter
M. Horkheimer
1.llIich
L. frigaray

Naam: m/v

Adres: _

Postcode/plaats: _

Handtekening: 03851

o Zend mij meer informatie over het: Kritisch Denkerslexicon
o Zend mij rechtstreeks/via boekhandel*

... ex. van het Kritisch Denkerslexicon - ISBN 65 00734 2 - en noteer mij voor
een abonnement op de aanvullingen van tenminste een jaar en daarna tot wederop-
zegging. Tot 16 november geldt een speciale prijs voor het hoofdwerk. Ik betaal in
plaats van f 205,- slechts f 180,- (incl. btw en excl. verzendkosten).
De paginaprijs van de aanvulling is f 0,40 (excl. btw en incl. verzendkosten).

EN HUN WERK

Th.W. Adorno
L. Apostel
H. Arendt
R. Aron
A.j. Ayer
R. Barthes
S. de Beauvoir
O. Ben-Goerion
j.H. van den Berg
E. Bloch
j.L. Borges
P. Bourdieu
M. Buber
R. Bu/tmann
A. Cam us
F. Cap ra
R. Carnap
E.M. Cioran
j. Oerrida

De volgende denkers zijn opgenomen in het Lexicon:

UNIEK EN WAARDEVOL NASLAGWERK
Regelmatig verschijnen monografieën, losse beschouwingen over en historische
overzichten van moderne denkers en hun werk. Maar een systematisch en
tegelijkertijd historisch overzicht van moderne denkers van na 1945 met name
interessant voor onderwijs- en documentatiedoeleinden ontbrak tot voor kort
vrijwel geheel.
Het Kritisch Denkerslexicon biedt u dit overzicht en bevat monografieën over de
belangrijkste denkers van 1945 tot heden.

.~---------------------------------------~AN TWOORDCOUPON

* Als u levering via de boekhandel wenst S.V.p. hier de naam van uw boekhandelaar invulleh. _ Samsom Stafleu
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