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HET GELOOF
VAN MIJN VADER
Theodor Holman over het
humanistische 'geloof' van zijn
vader en hoe hij zelf merkte hoe
gek twijfels je kunnen maken

Hij begrijpt niet waar
humanisten de kracht vandaan
halen om het goede te doen
zonder een god. Toch twijfelt
Harold Kushner veel 18

Een boeiende confrontatie tussen
de theoloog Harey Kuitert en de
filosoof jan Glastra van Loon
over geloof, twijfel en wat daar
allemaal uit voort komt

EROP
VERTROUWEN
DAT HET BESTE ANTWOORD

EEN RELIGIEUS
ANTWOORD ZAL ZIJN

ZIETOCH
HOEVEELWIJ

GEMEENSCHAPPELIJK
HEBBEN

6

Beide willen helend, heilzaam
zijn. Geloofen psychotherapie

hebben nog wel meer
overeenkomsten waar te weinig
ruimte overblijft voor twijfel.

Aleid Schilder geeft aan hoe klein
het verschil kan zijn

GERED DOOR GOD
OF GEHEELD
DOORDE
PSYCHOTHERAPEUT
24

HUM ANIST da:ember1990 1



IN DIT NUMMER
VOL GELOOF EN TWIJFEL

VANJOHANNESDEHEER
TOT MADONNA

Humanisten verkiezen de
eeuwige twijfel. En dat is
eigenlijk een harde
levenshouding, stelt Halmie
Singer-Dekkcr. Gelukkig valt het
in de praktijk mee. Een reactie op
Kuiterten Kushncr

o

Hoe de eerste niet-gelovige
generatie van jonge
volwassenen in Nederland
staan tegenover geloof en
twijfel schijnt vooral te
maken te hebben met hun
muziekkeuze 34

Godzijgeloofd parkeerden zijn
ouders hem vroeger op de
zondagsschool, anders zat
Martin van Amerongen nu
zonder twijfel met een artistieke
en intellectuele achterstand

EEUWIGE TWIJFEL
OMWILLE

VAN DEWAARHEID

28

IOWIJS
ALSSALOMO

38

Voor Alben Nieuwlanu heeft
geloof dezelfde stam als liefde en
libido. Daarom kan hij geloven
in de levensdrift in hemzelf die
hem verbindt met anderen en

met de hele natuur

LIEVER
GELOVEN IN
37
Yvonne Kroonenberggelooft in
niks. En ze heeft het ook nooit
verontrustend gevonden dat ze
niet weet of het leven een zÎnvolle
onderneming is of niet.

NIKS 33
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De redactie wenst de tezers veel leesplezier met dit nummer
en voor het komende jaar gunnen wij iedereen alle

voordeel van de twijfel!

Hes van Huizen
Ingeborg van Teeseling

rUSSEN GELOOF
EN TWIJFEL

:::::.-- \-.••.•..•------... I -- I---
I \I
I \(
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Dit kerstnummer van de Humanist laat zich heen en
weer slingeren tussen geloof en twijfel. Wat is dat soms

kleine, maar 0 zo kritieke verschil tussen de gelovige die
de zekerheid heeft van het bestaan van een god en de
mens die twijfelend, op zichzelf vertrouwend de weg

zoekt in z'n leven?
'Ikwil geen voorstellingen van god',zegtJan Glastra van

Loon, 'omdat dat niet kan, omdat het altijd mijn eigen
producten worden waar ik me dan aan zou binden', De

HV.voorzitter gaat in dit nummer in debat met de
prominente theoloog Harry Kuitert. Die kan wel geloven

want 'er moet iemand zijn tot wie slachtoffers zich
uiteindelijk kunnen wenden. Het kan niet bestaan dat de

beulen overwinnen'.
Deze boeiende confrontatie tussen de kritische gelovige

en de socratisch agnost vormt de kern van dit speciale
nummer. Beide heren blijken heel veel gemeen te

hebben in hun denken en voelen. Vaak zijn ze het eens
over theorie en de praktijk, over hemelse en aardse

zaken. Maar dat verschil, dat wezenlijke verschil tussen
geloven in een god of uitgaan van twijfel, is steeds

aanwezig en maakt dat zij toch anders in het leven staan.

Iemand die onvoorwaardelijk gelooft in het bestaan van
god, is de bekende Amerikaanse rabbijn Harold Kushner.

Bekend van onder meer de bestseller 'Niets meer te
wensen en toch niet gelukkig'. Voor hem is uiteindelijk

god het eenduidige antwoord op zijn levensvragen. Maar
hij noemt zichzelf religieus humanist omdat in zijn geloof
ook de menselijke twijfel rondwaart. Aan de andere kant

van die scheidslijn tussen geloof en twijfel staat de
humaniste Hannie Singer-Dekker. Zij verkiest de

eeuwige twijfel omwille van de waarheid.
Verder in dit nummer onder andere een bijdrage van de

Peter Hofstede over de vraag hoe de eerste
overwegend niet-gelovige generatie jongeren in

Nederland staat tegenover geloof en twijfel. Het schijnt
dat jongeren zich vooral geborgen voelen in de schoot
van een muziekstroming.ln geval van twijfel wordt er

nog wel eenseen ander CD-tje gepakt. Martin
van Amerongen geniet ongelovig maar
onbekommerd van religieuze zaken en

onderstreept het culturele gewicht van de bijbel.
Aleid Schilder geeft overeenkomsten aan

tussen de praktijk van de psychotherapie en
de godsdienst. Theodor Holman schrijft over

het humanistische 'geloof van zijn vader
en de twijfels die hij daar zelf over heeft.

En Yvonne Kroonenbergis van haar
geloof gewoon Niks.

Als we het hier trouwens hebben over het geloof, hebben
we het steeds over het christelijke geloof. dus niet over

de islam of andere religies - om dit bodemloze
onderwerp niet ook nog oeverloos te laten zijn.



HARRY KUITERT
ZIE
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door Ingeborg van teesding
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JAN GLASTRA VAN LOON
)CH
:l WIJ
iAPPEllJK
EN!

De gesprekspartners lijn informeel gekleed, op een keurige manier.
Geen colbertjes, wel overhemden. Ze hebben elkaar nog niet vaak gesproken,
maar te vertellen isergenoeg. We praten bijna vijf uur met elkaar. De
humanist en de gelovige samen om de tafel.Jan Glastra van loon, voorzitter
van het Humanistisch Verbond, filosoof en lid van de Eerste Kamer voor D66.
Harry Kuitert, emeritus hoogleraar ethiek en inleiding dogmatiek aan de Vrije
Universiteit Amsterdam, gereformeerd denker en schrijver over
geloofsaangelegenheden. Met name in eigen kring is hij gevreesd om z'n
afwijkende standpunten.
Een gesprek over de verschillen en overeenkomsten tussen religie en
humanisme, tussen geloof en twijfel. Over de mens en de instituties, over
zelfbeschikkingsrecht en de noodzaak van god, over de beul en zijn slachtoffer,
over onvrijheid en kritiek, over verklaringen en nieuwsgierigheid.
Tot ieders verbazing zijn de heren het vaker eensdan oneens. En begrijpen
en respecteren elkaars visie alsdat niet het geval is. Een hoopvolle ontmoeting
maar toch ookniet helemaal vrij van pessimisme.
Twee emotievolle denkers tegenover elkaar. Jan Glastra van Loon en
Harry Kuitert. De humanist en de gelovige. En goddank nog veel meerdan dat.
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Glastra van Loon: Als humanist sta ik op het
standpunt dat ik niet alleen niet weet, maar ook
weiger te geloven dat ik ooit zal weten waaruit
de zin van het leven, de wereld, de mensheid,
mijn leven bestaat

Wat zijn de verschillen tussen godsdienst en
humanisme?
Kuitert: ïk heh wat mmder moeite met het
benol:men van de on:reenkomsren. G1<lHra
van Loon en ik zijn allebei opgevol'd in een
christelijke. en zelfs kerkelijke cullUur. Dat
zet een enorme stempel op je hele bagage.'
Glastra van Loon: 'Dat is zeker waar en
vooral als je wilt g;un weken naar de ver.
schillen tU';sen ons persoonlijk en niet wilt
vervallen in algemene dich~s over DE ver-
schillen. Toch ligt daar waarschijnlijk ook
de hasis van het verschil tussen OIIS. Ik als
humanist sta op hef standpunt dat ik niet
alleen niet weet, maar ook weiger te geloven
dat ik het ooit zal weten waaruit de zin van
het leven, de wl,tc1d, de mensheid, mijn Ie.
ven hestaat. Tetwijl er ~'oor christenen wel
degelijk een bron is waaruil dit soort k,mnis
geput kan worden en dat die bron gezag
heeft. En ik vind hel een grole fout ab zinge.
ving of geloof vcrhonden worden met gezag.
Iht heefl heel verstrekkende gevolgen die cr
onder Illl'er de reden van zijn waarom ik zeg
dat het monotheïsme ern fase in de menselij.
ke ontwikkeling is geweest die wellicht
noodzakelijk was. maar waar we nu snel
vanaf moeten:
Kuiter!: 'Godsdienst is natuurlijk veel meer
dan wat gekoppeld zit aan gezag. Jij praal
over wat je aan de huitenkant ziet en dat is
de kerk. die inderdaad h;lar uiterste hest
doet om dat gezag vast te houden, Je weet
dat ik als chriSH~ndaar net 70 hard tegen hen
als' jij. Ik vind d;tt gezag op zich leeg en
nutteloos is en dat het gaat om wal je te
zeMen hebt. En ik hen als christcn bczig I1\CI
de christelijke traditie die voor mij cen grotl'
aantrekkingskracht heeft;'hij geeft te den-
krn:That"s all:

Gooit u daarmee de kerken weg?
Kuitert: 'Nee. maar ik 7.OUwel willen dat ze
het hed anders deden. Tl'rwijl ik ook toe-
ged dat het heel moeilijk is om een instituut
te zijn en tegclijkl'"rtijd Jt' mensen vrijheid IC
laten. Maar dat instituut hehhen we nodig,
om de traditie door te geven en te behoeden,
Eli met het imtilUll1 komt tIc onvrijheid van
het individu, Instituten knellen altijd:

RELATIES ONDER DRUK

Glastra \'an Loon: 'Ik zou toch verder willl'll
gaan. Ik vind de hde vuorstelling van el'n
opperwezen. cen god, l'ell bda~tiltg van dl'
mensheid. Omdat daarmee relaties van
tnemen tot elkaar en tot llchzdf onder druk
komen te Slaan, Alles wat je doet. zq~t of
denkt moet pa,sen in het plaatje van een
wereld lllet l'en grote haas, Die duidelijk

HUMA~IST del:fml-rrl990 8

heeft grmaakt wat 7.ijn \'isie is op de zin van
het menselijk llt."staan. Een visie waaraan
niet meer te tornen valt. De mens wordt
afhankelijk. nietig. hulpeloos en dat onder-
mijnt zijn vertrouwen in zichzelf en in men-
sen Oll! hem heen. Je komt in een gezagsver-
houding terecht waM je nooit meer uitkomt.
Begrijp me goed. ik ben helemaal niet voor
chaos en anarchie. We hehhen gezag nodig
dat de praktische zaken regelt; het verkeer
regelt. hoen"n vangt. :sJormen. waardl'n en
regel, zijn beLlllgrllk. Daarin is gezag een
handige helper . .\bar gl"zag is uit den boze
als hct geUt om het locken llaar de eIgen,
individuele waarden van hl.t levcll. Als hct
gaat om twijfelcn, modderen. proheren, :\'a-
tuurlijk is traditie hdangrijk en in onze
maatsc!l,lppij is tiat non eenmaal ook een
christelijke traditie. Iedereen wordt daar.
door beïnvloed. hbar bij voorkl"ur niet op
de dreigende, straffende, wrekl"nde manier.
Dat sluil elke nije gedal'hte uit:

Kuitert: 'Volgetl'i mil zIe je het te zwart-wit.
De kerk is in de loop van de tijd natuurlilk
wel veranderd. Ik hen allang niet meer opge-
voed IIll't hel en \'erdoemenis. '\lisschien
omdat ik \'l'r~t,Hldige ouders had. maar
waar'iChijnlijk ook omJ.n onzc kerk niet zo
functioneerde. Ik lit helemaal niet in een
netwerk van gezagsverhoudingen dankzij
ecn opperwezen. Ik denk dat de kerk na de
Verlichting ook meer plaats heeft gegeven
aan autonomie en vrijheid. Alhoewel ik jr
toegl'cf dat cr zelf> nu nog mensen in de kerk
lijn dil' daM nik> mee kunnen en alleen
maar kunnen ftltKtiolleren hij een 70 strak
mogelijk gelag. ;\laar iklelf HJel me door
mIjn christelijk gl'loof helemaal niet onder-
drukt en beperkt. Imegt'nJt'e1. het is eerder

een aanjager tot zdfstandigheid, tot het je
niet IJten ringeloren door wie dan ook. Nou
komt dat misschil'n clOkollldat ik protestant
hen, nader gezegd gereformeerd, en die we-
ten van oudsher toch heel goed de nadruk tc
leggen op de pt'rsoon hoven het collectief:

GEZAG EN ANGST

Glastra van Loon: 'Ik heh het ook niet ~peci-
fiek over jouw geloof. lllaar over hoe HET
geloof in dl' loop van de eeuwen zichzelf aan
de man beeft gehracht. En dM ging en gaar
wel degelijk in termen vall gl'Zag en angst.
Zelfs al> ik aflJe ~',\tl alle excessen, Geboden
en verboden, hemel. hel en vagevuur, Ik
vind J.n een heilloze traditie, vooral voor de
stakkers die eronder mol"ll"tt Il'\'etl.'
Kuiler!: 'Daar hen ik het mee l'l"t1S,maar ik
vind wel den 1eoverdrijft. En daarml'e mcn~

sen buiten hel gl'sprek houdt. Hel en \'erdoe-
menis zijn overiKeltS typisch rooms-kath'o-
lieke termen en op dat vlak vind ik die kl'Tk
ook zeker een slechte kerk. Die druk, die
dwang is infaam en verderfelijk en doel veel
kwaad aan haM Illl'nsen:
Gla~tra van Loon; 'Ho, ho, alsof dl' protes-
rantse ketk zo lelieblank is. Ome i\eder.
Iandse lireratuur ~ecft nogal wat voorbeel-
den van mensen dic er door bun protestant-
se geloof Illltlerdoor zijn gq~Jan en nog
steeds worstelen met hun hehoefte aan Hij-
heid.'

En u kent het ook uit 1110 eigen enfaring.
Toch redelijk strenx gereformeerd upxe-
Ifoed. strenge zondagsheiliging bijvrmr-
beeld. I:::nlater bent u door de ene symJde na
de andere ollderdrnkgeut en voort/I' meest
vreselijke dingm uitgemaakt simpel elI al-
leen omdat u kritiek had,
Kuilen: 'Dat is zo, Dil' onvrijheid is overal
hl'tze1fdl'. Beide kerken wiUl'n tot in hoge
mate bepalen hoc je je leven imicht. En de
verleidinK om de kerkelilke traditie met
tll.lChtsmiddelen te handhaven is ook lil de
protestantse kerk aanwezig geweest en daar
is men ook altijd voor hezweken. Alleen had
ze godlbnk niet de middelen die de katho-
lieke kerk had.'
Glastra van Loon: ',\laar de hottolll-line is
dat de traditie hestaat dankzij de horigheid
van de gelovige en dl' gezagsverhoudlllgen.
En dat alles wordt gerechtvaardigd met een
heroep op een opperwezen.'
Kuiter!: 'Luisier. ik 7.eg het nogmaals; een
traditie die zichzelf niet hoven water kan
houden is geen goede traditie. Als je macht
nodig hebt om mensen aan je ideet'n tl' bin-
den. i, cr Il"ISmis met die idceën, dan zijn ze
nil't sterk genoeg.'

VOORSTELLING VAN OPPERWEZEN

Glastra van Loon: 'Laten wc ons dan even
hel.ig houden met de imel1cctuele kam van
de zaak. Het m.lken van een voorstelling
van el'n opperwezcn. al hlijft hij abstract.
impliceert een gezagsrelatie tIlssen dat op_
perwezen en mij:
Kuiten: 'Dat denk ik niet. Dat 0ppl'fWelen
k:1ll nooit hestaan als concurrent van OIlZt."
Hijheitl, D,lt is een ijzeren gegeVl'n in de
Iheologie. Het OppenH'zen, als jl' het zo wilt
noemen, i, KeWOOll nil"l in onze kaders te
vangen.'
GlasIra van Loon: 'Kijk, daar hegint vol~
gens mij de list van de theologie. Ik mag
eigenlijk niet denken d,lt het binnen mijn
voorstellingsn'rmogen te \'atten is, ,'laar
mijn voorstellingsvermogl'll is het enige dat
ik heh, dus schiet ik ook al daarin tekort. En
dns kan ik mt."dan ook get."n idel' vormen
o\'('r de 7.in van mijn eigen bl"staan. Natuur-
lijk schieten we tekon in het verklaren van
dt."rijkdom van Je wereld en hel univl'fsultl
wa,lr \H"dl'd van uitm.lket1 .•'bar ik wil wel
il'ts kunnen zeggen over mezelf. Ik wil niet
nederiger gemaakt worden dan ik hen. En ik
wil Zeker niet dat mijn nederig zijn gebruikt
wordt door de kerk.'
Kuiten: 'Ah ik aan god denk, denk ik aan



Kuitert: Als het christendom werkelijk mensen
onvrij zou maken of houden, dan moet dat
christendom veranderen. Want als het goed is,
bevrijdt het christendom juist mensen van
onnodige druk

een wnke1ijkheiJ die onze werkelijkheid
omvangt en Jaar het diep,tc geheim van uiT
maakl. En uat een mens Jaar een zekere
male van ht"srheiucnhciJ van mlTkrijgt,
vind ik alleen maar goed. Zoab jij ook be-
scheiden hent als jt" je positie bepaalt ten
opzichte van wat jij Je rijhlorll van ue wc-
reld en hl."t universum noemt. Maar Jat is
IctS anders dan een soort slaafse onvrijheid
rcn opzichte van een opperwezen.'
Glastra van Loon; 'Maar waarom kunnen
we Jan niet uitkomen op een vorm van so-
cratisch agnosticisme? Met andere WOOT-

den: het is helangrijker te weten wat je niet
weer d.m alles dat je wel weet.'

PROJECTIES OF WAARHEDEN

Kuiler!: 'Ab het chrislcmiom werkelijk
m<;l1scn onvrij zou maken of houden, dan

mOt't dM christendom ver<lnderen. \'(Iam als
het goed is, bevrijdt het christendom jui,r
mensen van onnodige druk. Ik ben her ook
met je eens als je 7.egt dat we veel te veel
denken te weten. \'(Ie moeten ons blijven
realiseren d;1I we in gesprekken over ht't
geloof niets Jnders doen dJn spt'cult'ren en
proheren ons iets voor tt' stellen. Alles wat
we over hoven 7.eggen, komt van beneden.
We verzinnen het zelf. Voorstellingen van
hogere wezens ziln menselijke projecties.
:'vIaar er is een reden waarom wc dat doen.
En daar ligt het probleem. Wc hehhen die
vourstellingen nodig. Er zijn zm.ed onver-
klaarbare zaken in de wereld en in ons leven,
dat wc zoeken naar verklaringen:
Glastr<l v<ln Loon: 'Maar het essentide in-
zicht dat het projecties zijn, dat zie ik in de
traditie nergens terug. Daar zijn het waar-
heden.'

Kuitert: 'Dat klopt, dal is mijn eigen inhreng
in de theologie, En die van velen met mij
overigens.'

Maar als ik Glastra van Loon goed begrijp,
;;egt hij:'Waarom ;;ou je je bezig houden
met die voorstellingen, waarom zou je voor
alles een verkldrillg moeten en willen
vimlen?
Kuitert: 'Omdat dat in de menselilke natuur
zit. We willen weten waarom en hoc en
huezo. En die vragen kun je beantwoorden
mei: de zin van mijn leven is dat ik kapitein
op een sleephoot ben. Dat is een prima ver-
klaring, ware het niet dat die sleepboot een
keer zinkl, of de vrouw van de kapitein gaat
dood, of hij wordt ontsLtgen. Dan ontstaat
er een nieuwe situatie waar je ook weer een
zin voor mOt"t weten te vinden, anders hang
je jezelf op. In onze maatschappij zoeken
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mensen de zin vaak het."!dichtbij. Bij Ajax,
heb ik wel eens gezegd, of in hun eigen klei.
ne krin~etje. En dat is prima, maar wd jam-
mrr, want het had zoveel rijker kUllnellzijn.

NIET AFSCHUIVEN

Glastra van Loon: '!\1cnsen hebbl'n nid al-
leen intellectuele vragen, maar ze hebben
ook gevodens van vreugde, verdriet,
kwaadheid, J.lIIkbaarheid . .'vkestal leven
we die uit op het onmiddellijke obje(t ,tu
die gevoelens oproept. ,"laar in heel vet."!
gevallen kom je daar niet verdl'f mee. Ab je
,'en ernstige ziekte krijgt of Iemand sterft is
cr nou eenmaal niemand die daarvoor ver-
antwoordelijk is. Vind ik. Wat ik zie I, dat
mensen jui>! in dat ,ooft situatie, de neiging
hebben om te gaan prujecteren en op zoek TC

gaan naar een schuldige. En dat noemen ze
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dan god of duiVl'1 of noodlot. ,\Iaar wat het
is, is een praatpaal of een pi'paal voor je
~evoclens. En daarmee doe je de mensen om
je heen tekort, want daar zou )C eigenlilk ll'
gesprek mee moeten voeren. Die kllnnen je
smart en ft: \.reugde delen en je dl' betekenis
van ll' eigen bestaan laten voekn OlJld,H jij
voor hen belangrijk bent en zij voor jou.
Verdriet moet je ervaren, bele\.en en dl'len.
Niet afschuivcn op een of andere proje(tie,
of dat nou god is of iets of iemand anders.'

Kuiten (grilnzend): 'Er is Cl'n hele grote
stroming in de christdijke kerk die ja en
,lllll'n zou roepen op wat je nu ],egt. De
modernste stroming die gclonft dat god in je
medemens zit. En dat zijn hele Homl' mcn.
sen. Nee, ik snap wel W,H je bedoclt, ma,lr
het i,een ge\"aarlijke ged;]chteng,lng, omdat
het voot veelmi,ver,tandell vatbaar is.'

'Even terug naar die projecties. Er zijn altijd,
sinds de oude Grieken, pogingen geweest
om zaken te benoemen. Plaw deed d,lI, wij
doen het ook. We willen proberen te begrij-
pen wat er achter de horiwn ligt en ons
besta;lIl desalniettemin sterk beïnvloedt. Wc
hebben er ook altijd namen aJn gegeven.
Wereldgeest, of l.ot, of I'oseidon of Allah.
~1aar dat betekent helemaJI niet dat IC je
afwendt van de mens. Sterker nog, door
algemeen erkende namen te gcven aan vcr-
schijnselen of krachten, kUil ie cr met al1<.ierc
mensen over praten. Hct gedt ie Cl'll hand-
vat tot het delen van smart en vreugde, wal
jij zo helangrijk vindt.

Dat neemt niet wcg dat ik ccn lans blijf

Kuitert: Er moet
iemand zijn tot wie

slachtoffers
zich uiteindelijk
kunnen wenden.

Anders zijn ze helemaal
alleen. Het kan niet

bestaan dat de
beulen overwinnen

breken voor de zelfstandigheid van god. En
dat hedt tc maken met de vele gevJIIl'n
waarin menscn elkaar niet willen helpen,
maar willen afm,lken. Al die slachtoffers, in
al die officiele en onofficiële oorlogen, die
door medemensen worden weggenlJ.aid. Er
moet iemand zijn tot wie ze zich uiteindelijk
kunnell wenden. Anders ].ijn ze helemaal
alleen. Het kan niet bestaJn Jat de heulen
overwinnen. Er moet in die hatste grote
eell7.aamheid Iemand zijn die wel naar je
luistert en die je desnoods ook wreekt. Of
0pv;lngt, in il'der gl'val. Ik g~'d tol.' dat dat
een hele emotionele beweegreden is, 111;lar
~'uor mij een enorm belangrijke.'

VERWONDERING WAARDEVRIJ?

Glastra \.an Loon: 'Ik bell zoal, dJt heet, een
agnost. Ik wil geen voorstellingen van god,



omdat Jat niet kan, omdat het altijd mijn
eigen produkren worden waar ik me dan
aan zou binden. Maar ik wil evenmin een
koele optelsom maken van natuurkundige
gegeven~ en leggen dat dat het is. Dan wu ik
ook zeMen dat ik het weet en dat wil ik niet.
Wat ik wel wil is openheid. Ik wil omtrent
die laatste vragen geen antwoord, want dat
ontnl~mt mij de verwondering die mijn ba-
sis is. En natuurlijk, in die verwondering zit
ook alle ellende die ik zie. Dat hoon er
allemaal bij.'
Kuiten: 'Maar verwondering klinkt w
waardevrij. jij hebt natuurlijk ook je crite.
ria. jij beslist ook dat je het ene antwoord
prefereert boven het andere. Wat zijn dan
jouw criteria?'

Glastra van Loon:
Ik heb geen antwoorden
voor de slachtoffers.
Behalve dat ze moeten
proberen zich niet
zo snel slachtoffer
te laten maken

Glastra van Loon: 'Ik vind antwoorden
meer verderfeli)k worden naarmate ze ster.
ker gebracht worden als HET antwoord.
Als iemand zegt:'Kijk, dit kan je helpen om
de onzekerheid waarmee je moet leven in
het juiste perspectief te plaatsen.' of:'Dit
geeft je een beter begrip van de samenhang,
ook al weef je daar de grond niet van,' dan
ben ik meer bereid om te luisteren. Begri)p
me goed, ik ontzeg me niet alle hulpmidde-
len. Meetkunde gebruik ik ook, dus waar-
om zou ik dao menselijke hulpmiddelen af-
wijzen die me helpen om mijn be~taan in-
houd te geven? Maar ik leg de nadruk op de
term 'menselijke' hulpmiddelen.'

MENSELIJK HULPMIDDEL

Kuiten: 'Voor mil i~ de hele godsdienst, en
de kerk trouwens ook, een men~elijk hulp-

middel om te leven. ,\.fijn ver~ehil met jou is
dat ik dat onontkoombaar en onontbeerlijk
vind.'

Maar is het dan een kwestie van karakter?
Heeft een gelovige meer behoefte aan dui-
deliikheid en vastigheid dan een humanist
Glastra van Loon: 'Nee, dat is het niet. l.aat
ik het eens op een andere manier proberen.
En dan kom ik weer terug op de kerk. De
kerk geeft een traditie Joor en dat is prima.
De wereldliteratuur doet dat ook. Het ver-
schil tussen die twee is dat de kerk het doet
met nadruk en met het uitgang~punt dat ze
DE waarheid vertelt en dat de litetatuur niet
zoveel pressie gehruikt, niet toept dat wc
haar moeten geloven, want anders .. .'
Kuitert: 'Daar ben ik het helemaal meet'1.'ns.
De kerk moet dienstbaar zijn aan de mens en
niet andersom.'

Nou zitten we weer bij de kerk en ik wou w
graag terug naar de mens. De mens die
moet bedenken of hij wel of niet met die
projecties wil leven. Of hij ze nodig heeft en
in wat voor mate en welke dan. Als ik Gla-
stra van Loon goed beluister, zegt hij: Laten
we ieder mens een groot scala van mogelijk-
heden geven, wals de literatuur dat doet.
Dan kan iedereen zelf kiezen.
Glastra van Loon: 'ja, je kunt je bewust
erop toeleggen om de gczagsfactor in de
overdracht te minimaliseren. Dat is een op-
dracht voor een humanist.'
Kuilert: 'Zeker, je moet het niet zo brengen
dat je mensen de vrijhcid ontneemt om ia of
nee te zeggen. Dat hebbcn de kerken bij-
voorbeeld met missie en zending heel \"Cel
gedaan en dat gebeurt nog steeds. Dat gcef
ik grif toe. Maar ik blijf op het probleem
hameren: hoc kun jc iets doorgeven zonder
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Kuitert: de hele clou van het geloof is voor mij
dat er iemand is tot wie je je kunt wenden. Die
een oor en een oog voor je heeft. En de rest is
bijzaak.
Glastra van Loon: Ik heb het oor van andere
mensen nodig.
Kuitert: Ik red het ook heel lang met het oor van
anderen, maar dat houdt ergens op. Er is een
stuk van jezelf dat je niet met anderen kunt
delen. En voor dat gedeelte heb ik god nodig.
Glastra van Loon: Daarin verschillen we dus. Ik
leg me er bij neer dat er deel van mij is dat niet
deelbaar is, waar ik alleen in ben. Dat is zo, daar
heb ik geen antwoord meer op. Dat is het
overweldigende ondoorgrondelijke

dat jt."menSt'n knevelt? Neem Italië. ])at hele
bnd i'i rooms-katholiek opgevoed, 1.1' weten
allem;lal wie de heiligen zijn en wanneer hun
dagt."l1 zijn, want dat hebben ze op school
gelend. Als je dat onderwijs Wil schrappen,
zou er uver 50 jaar Iliemand meer katholiek
lijn. Want Ill"t komt niel vanzelf.'

MOOIE GEDACHTE
Glastra van Loon: '!\.-iaar het gaat mij vooral
0111wat jt. voorlegt. Een geloof of t."t."nstJJI-
kaart? Voor een humanist i, dat duiddijk.
Als je en.an uitgaJt dJt mensen zdf een
keuze moeten nlJken, z'll je ze vnschillenJe
dingen llloeten voorleggen wJaruit ze een
echte keuze kunnen lIlJken. Ik zou zqmel1
dar de cullUrdt." riikdorn die we heooen aan
Inensheschouwelijk erfgoed de inhoud zou
moeten worden. Als je het dan hebt over de
IIlJnier waarop je dal overbrt'ngt, zou ik
willen kijken naar het boeddhisme en het
jodl'11<.lom, I.emen, leren, putvcrdrie wat
el'n mooie gedachte is dal! De leetlllCt'ster

die je opvoeJt tor zdfst ••nJight:iJ en Jie jl'
op je Jonder geefl als jt."afh,mkrli)l.; wordl.
Of als je zegt Jat je denkl dal je de antv.'(lor-
den weet. Zo.n llIelhodl' geefl mensen een
scala aan mogelijkht."den.'
Kuilert: 'Ja, en Jan zou Je mt."nsen ook ht."ret
kunnen vragen waarom zt."eigenlijk gt:lo.
ven. \X'JJrom kies je uit alle uplit."s uiteinde-
lijk het chrislelijke geloof? En dan geen gt'-
110egen nemen met uitspraken als: omdat
het gdoof \.an god komt. DM zijn amwoor-
den die te makkelijk zijn, die il' k tlll echt
niet meer kunt permitteren. '\-b,u hel uil-
g,lllgSPUrl1 IS: 1e moet uitgaan van Jt: plek
waar ie voeten staan. Je eigen ,uIl uur als
n'rlrekpunt nemen.'

Kuilerl: Tu,h vret:s ik dat wc meI dit pll'i.
dooi weinig SlKces zullen ht:hben. Als ik om
me heen kijk, zie ik alleen maar miljOf:nen
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mensen die zich uitermate gemakkelijk in de
hOOI lalen nemen dour de eerste de beste
sterke man die voorbij komt. Hel lijkt wel
alsof mensen helemaal niel willen kiezen,
die moeile helem ••al niel willen doen. Dat
vt:rbijstnl me wel eens. Misschien zijn we
hier wd lilt."! een heel elilaire discussie
hezig.'

van v"hten tegen Je hierbai en van elitair
gepraal. Ht:t gaat w,h niet om het aantal?'
Kuilert: '.\--1iinproblt."t:m is dJt it: er een he-
p,lalde outillage voor J11ot."rht."bhen om zo te
reageren als wij eigenlijk vinden dat het zou
moeten. Intellectuele ,apa<:itt."ilen, kunnen
omgaan met hurgerlijke vriiheden. LaaI ik
hl"t eens gevaarlijk stellen: kun je Jal van
iedereen eisen?'
Glastra van Loon: 'Nee, eisen niel. ,\taar je
kum het wel proheren over te dragen. En of
het allemaal lukt? Geen idee. Maar dan kom
ik tt'rug op een oude Franse uirspraak die
zegr, Je hoeft niet Ie hopen om lo,h door!t:
zt."llen. Een uiterst humanistische gedachte.'
Kuilen: 'Een christelijkl".'
Glastra van Loon: 'Oké, gezamenlilk erf-
goed.'
Kuiterl: 'Ik heh dezelfde innerlijke behoefle
om mens tt."zijn en op dezelfJe manier alsjij.

Maar mag je dat van iedereen vragen? Over.
vragt."11wc dan nid slruclureel een helehoeI
mensen? Willen de meestt." mt:nst."n niet ge-
woon dt:el zijn van ct'n kudde? Kijk, op zich
vmd ik hd nier erg dar t."reen kuddt: is. Wat
ik gevaarlijk vind is dar er allijd mensen zijn
dit."kuddes misbflliken, die kuddes makke-
lijke prooit:n vinden.'

En die onversciJifligiJeilivan Have/?
Kuilen: 'OI1Vt'rschillight:id is ht."l ergste.
D,lar houw je niks mee. Geen kerk en geen
Humanistisch Verhond.'
Glastra van loon: 'Ik geloof niel dat t."rt:en
mens op de wl'teld is die echl onverschiI1ig
is. :\-lenst:n gevl'n minstens om hun eigen
kleine werddje. Natuurlijk is hel zo dal veel
mensen otl\"erschillig Slaan ten opzichtl' van
dt: kwesties en de vragen waar wij het nou
v;}ndaJg over hehhen. !l.la;}r JJt komt om-
dat het huiten hun denkraam val!. Als je
rekt:ning houdt met het feit dat mensen te
intnesst."rl"n zijn voor Jlleriei zaken, geeft
dat lTIogdiikht."den. Die ll' moel aangrijpen.
!l.1aar dJn moet jt: wl"1naar de mensen roe.
Il'dereen is Illoliveerbaar. Je moel er nooit
vanuit gaan dal de onverschilligen niel deu-
gen. Dan heb je het al verloren. Hel is een
kwestie van aanu.lClll. Maar uilt'indeliik
llloct iedereen het voor zichzelf \\'elt'n.'
Kuiten: 'Dat klinkt me te waardt:vrii. Je
bt'm tegen de onverschilligheid, vindt d,l1
fout en wil menst."n daaruit halen. Je kunt
niet zeggt."n Jat het je niet uitmaakt dat
iemand om't:rs..:hil1ig IS. En dat is dus een
norm die jt' sldt. Dat recht matig je jezelf
dus Jan. Je brengl ht:1 zelfs ;lan dl' man. Je
imroduct'Crl een maatslaf.'

VEELGEMEENSCHAPPELqK
Er OiUSlaat nu t:cn disc!!';sie over de kracht
waarmet." Jt."normt:n aan de mJn m;lg hren-
gen en in hot."verrt: dat \'rijhlijvend mot:r of
kan. GLtstra van Loon legt de nadruk op de
vrijheid van kt."uze, Kuiten gaal wrdt."r t."n
stelt dal ook hl'1 Humanistis,h Verbond
keuzes maakt en die uitdraagt. Nonnen
stelt. Hij gaat er zelfs vanuit dat l'r hasisrno.
raliteiten zijn die zowel door christenen en
humanisten gedeeld wordell. Dat cr een he-
p,uldt." ..:onsensus bestaat.

E'Kens schri;ft Kuitert: 'De moraal delen
we, respect voor autonomie en eell stuk;e
levensbeschuuwlnK. Daama gaan we uit-
een. De geluvige verklaart waarom, waar.
dooren waartoe uitKOl!.De iJumanist niet.'
Kuiter[: 'I.e\'Cnsbeschouwin~ is ht'l stuk lVal
mzit tussen geloof en moraliteit, Hel is een
mengsd van morele prin,ipes en heeft te
maken met wal je van de mens vindt.'
Gla~tra van Loon: 'Wij beiden bes,houwen
mensen als individuele wezens die met een
wilsvermogl'n hegaafd zijn. Dal is een in
oorsprong chrisrelijkc gedachte. Die de hu.
manisten delen. Dal is Cl'n belangrijke over.
t:t:nkolllst.'
Kuitert: 'En voor mij het uitgangspullI \.oor
een gesprek lUssen ,hristenen en humanis-
ten. Zil' lOch hoeveel wij genll'enschJppdi)k
hehhen! Ik wil beginnt:n hij de relatie en



Kuitert: Voor mij is de
hele godsdienst, en de
kerk trouwens ook,
een menselijk hulpmiddel
om te leven.
Mijn verschil met
jou is dat ik dat
onontkoombaar en
onontbeerlijk vind

kijken hoever k komt. Terwijl wc tol nu toe
Ix'gonncn zijn bij het wrschil, nameliJk het
geloof in god. En dan is cr al nauwcli[ks
Iill'l'r l'en discussie mogelijk.'

Hoc belangrijk is dan dat kleinl' verschil?
Kuilen: 'Sehillebeeh hccft eens gczq~d:
'God, hl'! is leuk dat ti (r O"'llr, maaT bet had
niet gehueven.' (Grote vrolijkheid). Dat is
een beetje overdreven, ma,u \\Hluit hel ge-
7-Îchtspunt: wat kunnen we zelf, is dat \'l'r-
schil niet zo belangrijk. Ik heb profijt van
n~n goede christelijkl' geloof,beschouwing;
een aamal dingen komt:1I daardoor oC'tcr op
hun pomjcs terecht. Wat nier will.eggen dat
er ook voor mi; I:wen onoploshJ.Tc proble-
men blijven. Die Glastra ",Hl Loon mis-
s,hicn wel kan oplosst'n.'
Glastra \'ao Loon: 'Nee, ik denk d:H 7.evoor
mij gt'en probleem zijn.'

Is d,l! zo? Kuiterl zegt dat hi;niet kanlel'en
met de eenzaamheid van het slachtoffer,
met de r,edachte dat de be"l eel/wig een
Iffwrspronr, zal bli;t'en "owJen. D,l! is voor
"geen proMeem?
GLmra vao Loon: 'Nee, want ik vind dat hij
d:m een verantwoordelijkheid op z]Çh
net"mt die hij helemaal niet op 7.ich kan Tlt"-
men. Namelijk Jat er voor ieder mens een
reçhn.aardig bestaan mogelijk moet zijn. Ik
wt"ns Jeu VJn harte, maar ik kan rr niet
yt"Tantwoorddijk voor l-ijn. Dat vind ik zelf-
overschatting.'
Kuilert: 'Ik heb het ook met over modern
mes~ianisme. Ik heb het zelfs niet oyt"r de
mens. Ik heb het over et"n vorm VJ1I hierna.
maals, waarin goJ rechl trekl wJt scheef
was.'
Maar kunt u wel fet'en met ,Je uvenvinning
t'aIJ de beul?

Glastra van Loon: '\Vat vervloekt moralLs-
tisch is dit. Ik :\10ET J.13rmee leven. of ik
dat nou wil of niet. Ik heh geen antwoorden
voor de sbchtoffers. Brhalve Jen ze moeten
proben'n zich niet zo snd slachtoffer te laten
maken.' (\X'ordt boos).

RECHTVAARDIGHEIDSGEVOEL

Kuitert: 'Laten we het eens over Auschwilz
heb hen, over de Nat.:ht-unJ-Nebc1 kampen,
waar de heul ren strop Iq~de onl de nek van
kleine jood,e jongl'tjt:S en ze liet bungelen
tot ze stikten. j>aar ht:bbt:n we het m.er, over
het slachtoffer en de bl'ul. Mijn stelling is
dat ik niet kan velen dat de beul daarna naar
Zuid-Amerika vlucht en Jaar zijn verdere
leven in luxl' doorbrengt.'
GlasIra \.an Looo: 'Die verontwaardiging
deel ik. Maar het helpt geen sodemieter. Ik
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kan alleen pror.eren om cr ict~ aan te doen.
En ik r.",n veranrwoordl'lilk voor het ,tukje
d,l! ik had kunnen I"(lOrkomen, lTIaJr niet
heb gcd,lJn:

Goe.i, dJJr zij" we /,t'I UII{'''- {'ens, MaJr
t'en'o/gells zegt Kuiterl diJt hij ht't ZO onleef-
bila,.-vimlt ,i"t hij wil dJt er iemJnd is die
•iJt redJttrekt.
Gla\tra van Loon: 'D;lf vind ik het su~~en
V;lIl mijn geweten. D'I! wil ik niel. ,\liin
verdedigingsllleo.:halllsme IS: ik kan het niet
\er,lnderen en als Ik Jat wel probe{'r, over-
stilg ik mijn eigen \-ermo~eI1S, zowd imd-
!L-Cllleelals emotioneel als prakli,.-h.'
Kuitert: 'Ja, prima. :\Llar J,H lo,!mijn pro.
bleem lIlet de heul niet op. D,l[ zou I'ahol-
pen l-ijn Jls Je wereldgl~schiedcni., het we.
rt.ldgerichr IS,maar d,lt is het niet. Dallorm
aan mijn rl'l-hlva,lrdil;heidsgevoel,'

UKJat zdfs IlOg,'{'It5tJ/'je lierder. U schrijft
e'Xens: 'Als die ltitl'ilUielijke gerechtigheid,
bi;I'{mr!J,'eltlin het hi.'m<llllaJls, er "iet is,
I'<llt['oor lIlij de 'Ji" uit het schJrnier I'd"
het Xe/uof. Da" hm het gelouf U'{'g',
Kuiler!: .J,1. Dat is heel ba,Jal.'
Colastra van Loon: 'En ik erken mijn mach.
rdombeid, En probcer daarnaast tc Jocn
wat Ik kan.'
KuitCr!: 'Toen ik in hel begin van het gc-
spr..-k zei dat de christelijke traJitie te dcn-
ken gaf, bedoelde ik prel-ies dit.

Saluurliik kan ik niet altijd in Jie rechtvaM-
diging gdo,'Cn. Soms hoop ik allet:n maM,
wil ik d,u hel waar is. Dat geldt bellelfde
mei het hest:un van god. Ik kan niet altijd
nen stnk In hem gelolCn. Vaker hoop ik
dat hij hesla,l[, wil ik, eis ik dat hij bestaat.
.\bar voor mijn geloof in god is dat hierna.
maals hed belangrijk. AI, we wuden kun.
nen hewijzen dater geert hierna maal, en du,
ook geen reçhtvaardigmg beslaal, dan zou
ik het geloof in deze god overbuord moeten
zeltt'n. Want de hele clou van het gl.loof i,
voor mij Jat er lenund IS tor wie ie je kUn!
wenden. Die een oor en een oog voor Jl'
hedt. En de rest IS hqza'lk:

Heeft u dat (J(Jr"iet mulix?
Colastra van Loon: ':-.Jee. Ik heh het oor I.all
andere mensen nodig.'
Kuilen: 'Ik red hn ook hcellang met hl.t oor
van ,111derl'n, IOJar dar houdt ergens op. Er
is ecn 'iluk vall 1CZ-l'lfd,lt IC11IC!lOet anderen
kUilt dekn, En voor dat gl'dcellc heb ik god
nodig:
GlasIra van Loon: 'Ja, d,larin verschilkn wc
du.,. Ik leg me erbij Ilet'r d,lll'r een lkel van
mij is Jen nier dedb,I,Jr i" waar ik ,Ilken in
bell. Dar I> zo, daar heh ik geen antwoord
mccr op. Dal i, het overweldigende ondoor-
grondelilke,
Ik wil niet zeggen dat ml'nsen ~een religieuze
gevoelen, hebben, lht blilkt al uit het feit
dJt hij l,mgc\.ingsHagen ,teiL Ik ben hl.t uuk

absoluut me! je eens d,u er 'meer i, tllssen
hemd en aarde'. Alleen verscbillen we van
menmg ovcr wat dat d'UI ,,:

MENSELIJKE CONDITIE

'NaarnLlle de theologie negatiever wordt,
koml hij dichll'rbij mijn ,tandpun!en .. God
is dood' ISeen enorme st<tp in mijn richting .
Maar de mem leeft. Alleen heef! hij geen
p;lSkbar antwoord meer. D,H IS na Ausch-
wilz onmogelijk geworden . .\Iaar ons ver-
schil IS d,H ik denk dar her Je menselilke
conditie is om geen anlwoord te bebben.
Dat zoeken ab,oluut noodzakelijk is.'
Kuitert: ':\-Ict dat zoekl'n hen ik lll't t'{'n>.
.\laar er zijn telkens ,IJ.hoc antlluorden Cll
ik zie het als eell godsbt'wijs d,u die ,tccd,
weer worden afgehroken cn \Ttv3ngen door
,mdere. \X,'at nooit ,Ifgehrokcn wordr, kan
met W;l;lr 111n

GlasIra van Loon: ':\-har dolt betekent dus
d,t1 cr nooit een deiinilid ,1Illwoord zal lijn
en dat de LHlligt in bet Illl"kl.l1. W,n weer ,lIs
Conseljuemie hedl dat hetgeen dat wc over.
dragen hct zoeken moet \'erg"'lll.Ikkl'lijken
en niet beperken.'
Kuitert: 'En ik denk dus dar ie ccn zoek-
ontwerp nodig heb!. Ins wa3rnaar je op
loek bent, Anders ga k nid op p'IJ.JC IJlOCI
de 1111stevragen kunnen slellen.'
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Het geloof van mijn vader

••
•••

Uirect na het overlijden van mijn vader
gingen mijn lu~ic, mijn broercn ik de
papicrrommc1 van mijn vader ordenen.
Dat is een treurige aangelegenheid,
maarook intcressanl.Jeopent met eni-
ge schroom wal mapjes, je probeert te
\'crklarcn waar iets hoort en waarom
het bewaard is, en tcgclijkcnijd ontdek
je iels van je eigen geschiedenis.
Je vader blijktccn andere man dan je je
had voorgesteld.
Toen we de hoogte- en dieptepunten bij
elbar hadden gez.et, bleef cr iemand
m'cr die wc nicthclcmaal begrepen-
maar ook wecr waren wij de enigen die
hem, op mijn moeder na misschien, het
beste konden hegrijpen. Kort samenge-
vat was zijn leven triest met als 'hoogte-
punten'; Indië,Japanse krijgsgevangen-
schap, huwelijk en Nederland.
Mijn vader was ccn man die zekerheid
/ uitstraalde, maar zijn zekerheid, zo ont-
dekten we, was uit twijfel geboren.
T us;en zijn papieren troffen we de cor-
....•respondentie aan die hij voerde met zijn
vader, een groOl gedeelte daarvan ging
over zijn ven rek uit Indië naar Neder-
land - een ander gedeelte over geloof.
Waarom deed mijn vader zoals hij
deed? Waarom wilde hij 'voorgoed'
lIaa~ Nederland, waarom wilde hij met
all~geweld 'geen godsdienst meer', en
waarom wilde hij met alle geweld 'niet
hel leger' in?

Mijrt grootouders begrepen het niet, en
ze vtl.Jegen er hem herhaaldelijk om.

Maar hij begréep mijn ouders niet. En
dat conflict bracht hem aan het twijfelen .

•

door Theodor Halman
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Uit de brieven konden wij restaureren
dat mijn vader zeer godsdienstig was
opgevoed. In Indië hoorde een bepaalde
godsdienst bij een bepaalde klasse; mijn
groolOuders waren Nederduits Her-
vormd en dat stond voor een rechtlijni-
ge mentaliteit waarmee mijn grootou-
ders zich in Indië goed konden redden.
11ijn vader moet, zo vlak voorde oor-
log, daardoor in gewetensnood zijn ge-
komen. Door zijn studententijd in Hol-
land ' ••..aarschijnlijk, gezien de studenti-
koze toon van de brinTn. Uit alles hlijkt
het respect dat hij voor mijn grootou-
ders had - dat merkten we uit de m;1ll1er
waarop hij rechtstreekse vragen ver.
meed te beantwoorden en aan de door-
halingen in zijn eigen doorslagen-
maar desondanks hield hij voet bij stuk.
De "'Treld W;1Sgroter dan Java en God
bleek - althans hier in Nederland met
Nietsche en Multatuli in de binnenzak
van de jopper die in Leiden onderdt.
studenten destijds zeer modieus was-
geen Strenge Rechter die mijn vaders
gedrag onmiddellijk afstrafte.
Hij tv,,'iifc1de.Hij deed nog wel mee aan
de rituele verplichtingen om zodoende
voor het oog van de sociale gemeen-
schap een rechtschapen indruk te ' •...ek-
ken, maar zijn twijfell13J zich diep in-
gevreten.
En toen kwam dnlOrlog waarin hij alle
geloof in een Hogere Macht verloor en
juist steun vond in een filosofie die de
mens Ct.ntraal stelde,
Het omgekeerde EO.\'erhaal: iuist in
het diepe dal van treurigheid, kende hil
niet terug naar de vaste burcht van het
geloof, maar liep ervan weg.
Geen geloof te hebben, gaf hem zeker-
heid, Door het geloof .tfte zweren, een
puur rationele beslissing die- om welke
reden dan ook - samenviel met zijn ge-
voel, voelde hij die twijfel niet meer.
Twijfel maakte hem bang en besluite-
loos,

WEIFELACHTIG
Het is vreemd, als mijn broer, mijn zus-
ter en ik over mijn vader spreken, hcb-
ben wij l1('tover een man die nogal wei-
felachtig in het leven swnd. Grote be-
slissingen durfde hij met te nt'men; hij
koos vaak voor de zekerheid van het
bestaan en probeerdedat ook op ons
over te dragen: Neem tTn vaste baan,
zorg voor je pensioen, heb je je vt'rzeke-
nngcn al geregeld?
Nu kan ik dat begrijpen, alles wat hem
hennnerde aan twijfel ervaarde hij als
een last. TWIjfel had voor hem een con-
notatie met ;1ngst; zekerheid nam die
angst weg. Zo stond mijn vaderer op
dat wij nadachten over juist die existen-
tiële vragen.
Ik herinnerde mij dat ik voor de eerste
ken moest invullen welkt- godsdienst ik
had. D.lt was bij de keuring voor mili-
taire dienst.
.,Wat heb je ingevuld?" vroeg mijn
vader.

",Geen godsdit'nst natuurlijk", zei ik.
Daar nam hij elgenliik geen genoegen
mee. Ik moest hem precies verrellt'n
waarom ik dat had ingevuld. Ht.t was
één van de eerste keren ddt ik met mIJn
vader over zulke zah-n sprak en hij ex-
pliciet uitlegde waarom hij humanist-
en zelfs vrijdenker-was geworden,
"Met tTn godsdienst weet je het nooit
zeker. Zonder godsdienst wel, want
dan toets je het aan jezelf."
Nu pas, na zijn dood, heb ik ingeZIen
dat de keuzeol11 geen godsdienst te heb-
ben voor mijn vader in wezen een be-
houdende keuze is geweest. Hij loste er
zijn 'angst om te bestaan' mee op.

VERZET
Ikzelf heb rond zaken van godsdienst
nooit enige twijfel gekend. Ik waser
niet mee opgevoed, ik had geen 'refe-
rentiekader' - ik voelde niets bij het
woord 'God' -en begrippen als 'hit'rna-
ma als', 'hel' en 'schuld' zeiden me al
helemaa I niets. Geloven of nit.t geloven,
is voor mij dus geen probleem. Ik kan
het me eellvoudigweg niet voorstellen
dat er macht is buiten de mens om die
alles besriert of in de gaten houdt. En
omdat ik het me niet kan voorstellen,
kan ik daarover ook niet tWIjfelen.
Toch twijfel ook ik soms zeer. Net als
miJll vader, sta Ik bt'kend als een •.•..eife-
laar, onzeker; iemand die grote beslis-
singen't liefst uit de weg gaat. En zoals
zijn vader zich verzette tegen ziin ou-
ders, zo heb ik wel eens het gevoel dat ik
me verzet regen ziin 'geloof'.
Humamsme betekende voor mijn vadet
een manier van denken die in het kort
hier op neer komt: Omdat er geen god i~
diel)[ls handelen regelt, ben je dus zelf
verantwoordelijk voor je eigen daden.
Of je daden goed zijn of slecht, toets je
aan je eigen geweten. Je geweten wordt
gevormd door .tl1erlei waarden en nor-
men die je deels Illoet aanvaarden, deels
moet leren, en die voor het grootste ge-
decltt. gebaseerd zijn op de christcli jke
waarden en normen, ;'vlijn vader meen-
deopret:ht dar de mens een sociaal we-
zen is; dat mensen elkaar nodig hebben
en dat ze dus een bepaald idee nodig
hehben dat hen bindt. Ht.t socialisme is
zo'n idee dat juist (lP het goede van de
mens lIlspeelt en dat zeer waardt'vol is
om na tt' streven. Zorg dus dat de ver-
drukten het Iwt zo goed krijgen .l1sjii,
dan zal er get'n striid Illeerziin.
De laarstt. jaren van ziin leven werd
mijn vader t'en echte D66-er om rede-
nen die er nu nIet toe doen, maarons
heeft hij nog opgevoed met het idee van
.engagement'.

MENSVISIE
"lijn twijfel geldt de hierboven geschet.
ste levcnsbeschouwing. Door de iaren
heen ben ik van uiterst links naar links
gen •...alkt. "kt zaken rond het geloof
speelde ik vroeger (ik vond het katholi-
cisme wel Romantisch, net als Gerard

Reve, maar die gril duurde een p.lar
maanden), maar echt l'en probleem was
het niet. ~tijn twijfd bestond meer uit
het feit dat ik een bepaalde- ja, hoe ht'l.t
dat- 'mensvisie' die ik door mijn op-
voeding had nlt'egekregen, niet met'r
kon aanvaarden,
Ik merkte (lat JeotTl sommige 'geloven'
niet heen kon. I Iet geloofdat de mens
goed IS,of juist slecht, of dat hIj ge.
vormd werd door deomstandigheden,
of dat hij 'zuiver' m oprecht en eerlijk
moest leven, kon er bij mij niet in. Wat
is 'geweten', wat is 'goed' en wat is
'sleeht'? Zoals mijn vader godsdienstige
twiifcls tegenover zijn ouders meed te
\Trantwoorden, zo meed ik een uit-
spraak te doen over dilt soort vragen.
Misdadigers, jeugdige vandalen, pedo-
fielen - ik dacht er anders over d;1n mijn
vader die in deze zaken een rechtlijnig
ideaal nastreefde waaraan ik '\leigerde
te voldoen.

En zelf weer ouder, merkte ik dat ook
die twijfds je gek kunnen maken.
Schuldgevoel: allS wat je doet nog zo te
verklaren, je voelt het soms. Angst voor
de dood; ie kunt, zoals ik, nog zo vrij-
denkerig t'll humanistisch zijn, ik lijd er
toch aan.
Hoc ik het ook wendde en keerde: ik
had, net 7.0 als mijn vader, behoefte aan
zekerheid; aan een model waaraan ik de
dingen kon toetsen t'n waardoor ik me
een oordeel kon vormcn.

IRONISCH
Ik merk (m'C, het is nIet toevallig dat ik
nu de tegenwoordige tijd hameer) dat
ik, hoc' ouderwets' het misschien nu
ook klinkt, bt'hocfte heb aan een levens-
beschouwing, zoals anderen misschien
behoefte hebben a;ln een godsdiensT.
Alleen wil ik geen 'ronde'levensbe-
schouwing die alles verklaart en waann
alles met elkaar samenhangt, zoals het
holisme.
L.iever is mij de levensheschouwing dit.
welhewust constant relativeert, waarin
niets vaststaat; eentje waann ie pro-
beert naar vermogen ie gevoel en ver-
stand in balans te brengen. Ik heb dat
wel eens 'de ironische levenshouding'
genoemd. Het is een houding van
iemand die niets sent.us neemt. Dic mis-
schien laf is, omdat hij erg invul baar is,
maar die de zekerheid geeft dat alles
altijd anders is dan het zich voordoet.

Net als mijn vader ben ik een andere
man dan men zich mij voorstelt. Maar
ik heh eenlevensbeschollwing, niet om
de twijfel en de angst uit te bannen,
maar die zekerheid \'an het voortduren-
de twijfelen en de constante angst als
uitgangspunt hedt. V

TiJ('odor Ho/man is redacteur bi; Het Pa-
rool en puhlicist
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HAROLD KUSHNER

EROP
VERTROUWEN

DAT HET
BESTE

ANTWOORD
EEN RELIGIEUS
ANTWOORD

ZAL ZIJN

door lo~cborg van Tccsc1ing
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~Dc mens wekt naar een spirituck dimen-
SIC, naar het idee dat er een werkelijkheid is
buiten hcrgcne dat hij kan zien.
Dat hcd! hij nodig om zijn cigcn pLuIs in
hel universum te kunnen duiden. Mens('n
willen Wl:tcn wat ze moetcn Jenkcn, wat
~()cd en wat kwaad is. Het gaat om hl."t
definiëren van een Illoraal. Ik heb zo mijn
I'rJJgtckcns bij nict-rdigicuzc hllmaniskn.
Ik 7.0l! hen willen vragrn: waarom proben
je 7.0 hJ.ru om een goed mens te zijn, waarom
help je ul" armen en probeer je haat en
vijandschap uit te hannen? Voor mij is god
namelijk het antwoord op al die vragen. Ik
geloof Jat god ~c makt-r is van alle recht-
vaardige wetten die er 7.ijn. Zowel np het
gd,i"d van de zwaartekracht ;tls op het ge-
bied van dc mora,l1. De WCI van de moraal
ll"gt dat dl" bl"stl"manil'r voor de mens om te
leven is door t"t"r1ijk ft" zijn en mensen te
hdpen. Dat is goJs wet rn dil' is objrctievrr
Jan Je reden die ik nit,t-religieuze humanis-
teil vaak hoor aanvoerrn voor hun getirag,
namelijk Jal H' zo Il"vt"nom&n zij deokco
Jat het zo ~oeJ is. Dat hct t't"n kwt"stie i, van
mcn'l'lilk gewt"teo.'

'Voor mij is dat nit"t grooeg. Want als dl'
mens de toelssteen voor zijn Jaden zou zijn,
wat doe je Jan mrt ntCllscn dic moorden,
vcrkrachten en licgen Jls hoogste morele
gronden hebben? Nel"lll je Jao afstand l"n
zcg je: dar is zijn eigcn vrije keus? Als Jat zo
is, kun jr zelfs v'an Hitler niet leggen Jat hij
objectirf foute dingen heeft gC'daan. iJan is
ook Hitler een mens geweest die ,lUeen in
jouw visie het verkeerde pad is opgegaan.
Daar komt voor mijn idee god om Je hoek
kijken. Gods morde wet zrgt dat je niet mag
doden. En dat i, d,lIl dat.'

Dus ugelooft niet dat er een soort algt'meen
geldend menselijk begrip van moraliteit be-
staat?
'Zt'krr wel. Maar dat bq~rip komt voort uit
wat we geleerd hebben van dl" manier wa<H-
up Je wereld in elkaar zit.l'recics op dezelf-
de maoier als we gekerd hebben Jat cr
zwaartekracht bestaat en dar wc weten dal
waler bestaat uit zuur.;tof en waterstof.
Gods wet is een naruurwer. En dat geldt
even hard voor scheikunde als voor morali-
teit,'



"Ik noem mezelf een religieus humanist. Dat betekent dat mijn geloof
niet uitgaat van gods geboden, maar van de noden van de mens. Kijk
maar naar mijn boeken. Die gaan niet over religieuze onderwerpen,
maar over menselijke problemen. Ik heb het over eenzaamheid,
verwarring, angst voor de dood, de vraag of het bestaan zin heeft. Dat is
voor mij een humanistische benadering van de wereld. Menselijke zorgen
als uitgangspunt nemen en er op vertrouwen dat als we zoeken naar
antwoorden het beste antwoord een religieus antwoord zal zijn."

Kushner is schrijver en rabbijn in Massachusettes in de Verenigde Staten.
Een jaar of tien geleden debuteerde hij als schrijver met het boek "Als het
kwaad goede mensen treft." Geschreven naar aanleiding van de dood
van zijn zoontje, maakt hij zich in dat boek kwaad op de god waarvan hij
altijd gedacht had dat die goed en rechtvaardig was. Hij steltzich de
eeuwenoude vraag hoe het toch kan dat een liefhebbende god dit soort
dingen laat gebeuren. En alsde conclusie dan isdat god niet liefhebbend
is, maar een sadistische tiran die er genoegen in schept om vreselijke
dingen te doen, is die god hetdan wel waard om in geloofd te worden?
Moet je die god niet afschaffen?
In "Niets meer te wensen en toch nietgelukkig" ,,,Geroepen om te
leven" en (zeer recentelijk) "Waarom zou je geloven?" werkt Kushner
zijn theorie en visie op de wereld verder uit. Twijfelend, vastgelegde
ideeën aanvallend, creatief en met een groot oog voor culturele en
historische achtergronden van godsdienst en het instituut kerk.
Ingeborg van Teeseling ontmoet Kushner als hij door zijn uitgever naar
Engeland gehaald is voor een serie lezingen en discussies met fans en
vijanden. En vindt een man met ronde redenaties, die evenwel
interessant genoeg zijn om in een gesprek eens onder de loep gehouden
te worden.

Toch WOI',/t er in de 1'f?7schillem/egods-
diensten heel anders over die 'natuun!'et'
gedacht.
'Dat valt wel mee. De meeste godsdiensten
overlappt:n elkaar meer dan ze van e1ka<1r
wrschillen. Hd ISnet als twee soorten was-
miJdt:!. In de reclame roepen ze steeds dat ze
toch zo anders zijn, terwijl ze voor 'J'J% uit
dezelfde bt:standdelcn bt:Slaan. Gods-
di •.•nstt:n vnschillen vooral in Jt: mary;t:s.
Abortu" t:uth'lIlasit:, mogt:n prit:sters trou-
wen. Dat soort ding •.•n. En ik vt:rmu •..d dat
we van m•..ning vns(hillen, lUIst omdat •.•r
een (orren antwoord is dat wc gewoon nog
niet gevonden ht:bben.'

Is d." nou zo? Om een l.Jool'beeldte noe-
men: wij hebben dit inten'iew in Engeland,
Engeland wordt op het moment verscheurd
door de Rilshdie-affaire. Dat is een reli-
gieuze zaak. Er ûjn in dit land duizenden
mensen die gelUIlendat hun god hen gebied
om een man te ,/od('n die een boek heeft
gesdnel'en.
'Ik zeg ook niet dat god,diemtell geen grove
fouten m,lken. Als wie dan ook om welke

rt:den dan ook oproept lOt haat is dal men-
selijk t:n volgens gods wet een vergissing.
Zoals sommigt: wetenschappers fouten m,l-
ken. Zoals de wetenschap ons duizenden
jaren voorgehouden heeft dat de aardr plat
is en dat de lOll om de aarde draait, Tijdelij-
ke vergissingt:n, Jie worden herroepen als
wt: als lllensen meer gt:gevt:ns hebben, beter
op de hoogtr zijn van J •.•fdten. H•.•t r;aat hit:r
om menselijk onvrrmogen om gods wt:ltt:n
ten volle te doorgronden.'

POLITIEK GEVECHT

'En het geval van Rushdie het"Ît natuurlijk
maar betrekkelijk weinig te maken met ge-
loof. Rushdie is het onschuldige slachtoffer
geworden van een politieke straregie. Iran
wil zich profikren als enige juiste drager van
het islamilische gdoof, Iran wil duidelijk
laren zien dat Zt;nit;( zwichr onder druk van
•.•en wt:ster, •.• mogendht:id, Iran wil laren
zIen Jat zt: n'n m,lCht i, waar men rekening
me •.•moet houden.
Conllklt:n di •.• getekend worden als rcli-
git:uzt: konlliktt:n zijn dat maar uiterst zel-

den. Kijk naar :"oord-Irrland. Ook daar IS
het geen kwestir van katholit:k tt:gen prott:s-
tant. Maar van arm tt:gen rijk, van ondt:r-
druktr tegrn onderdrukkn. Het is een poli-
tirk grvccht, get:n godsdit:nstig. NalUurlijk
neemt dat niet weg dat het label religieus is
rn dal er in naam van god nogal wat af"hu-
wel ijkt: vergissingen worden gemaakt. Voor
i•.•mand als ik. die zijn leven in diensl van
god het"Ît gesteld. is dat uiterst pijnlijk. Hel
brengt mIj in verlegenheid.'

Als ik ti goed begrijp wordt god regelmatig
gebruikt als een kogelvrij muurtje om ach-
ter te sc/mUen. Als dat zo is, waarom schaf-
fen we god dan niet gewoon af, zodat we
weer terugkomelI op de werkelijke redenen
waarom menselI dingen doen?
'Om dt;lelfde rt:den waarom we relaties niet
afschaffen sImpel omdat veel mannen hun
vrouwen hedriegen. Oln dezelfde reden dat
wt: auto's niel afschaffen ondanks het feit
dat er veel ongelukken grbeuren. Wr heb-
bt:n god nodig. En volgens mij zo hard dat
we het misbruik maar op de koop toe moe-
ten nemen. Ik vraag wel eens aan humanis-
ten: waar haal je de kracht vandaan om het
goed t•.•dot:n dat je doetf Hel antwoord is
dan me •.•stal dat kracht uil anderrn en uil
jezelf komt. Ik gdoof dat ze gebruik makrn
van god als krachtbron, zonder dat ze hem
er erkenning voor geven. In mijn lrvrn rn
vooral in dt: dertig jaar dat ik nu rabbijn
hen, heb ik mensen ongelofdijke dingen
zien doen. Echte wondrren van kracht,
hoop, vt'rtrouwell, uithoudingsvt:rmogen.
Die kan ik alleen maar verklaren met god.'

LIJDEN DOOR LEVEN

Toch "eeft de secularisatie nogal toegesla-
gen in de wereld, In Nederland ::.egtmeer
dalI de helft I.Jdnde mensen "iet meer in god
te geloven, welke god dan ook.
(Voor het eerst ;11 het gesprek ~'altde auto-
mat;sc1Jestroom valt wool'dell evell stil. Mi-
Iwtenlang bliJft het stil. Kus/mer lIeemt eell
paar happen f'an zi,n cake, haalt diep adem
('/I I'erl'olgt dali ..)

'Oke, laten we het daar over hebben, dat is
een belangrijk onderwerp. Wat bedoelen
lllt:nst:n al, z•.•zt:ggen dat ze niet meer in god
gdovt:n? ~lijn ervaring is dat ze meestal niet
lot dil" conclusie komen uit filosofische bt:-
weegredrnrn. Zr kijk •.•n naar dt: wndd, zien
onrecht en pijn rn lijden en zeggt:n: het kan
niet waar zijn dat er 1"1"11 god is. Als er een
god zou zijn, zou hij dit niet torstaan.ln 'Als
het kwaad goede mensen treft' heb ik hel
daarover. f\1ijn stelling is dat er veel ellende
is in dt: wt:rdd, maar dat god daar niet voor
wramwoorddijk is. Dat hij langs de kant
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Ik vraag wel eens aan humanisten: waar haal je
de kracht vandaan om het goed te doen dat je
doet? Ik geloof dat ze gebruik maken van god
als krachtbron, zonder dat ze hem er erkenning
voorgeven

staat l"n ml"l"-lijdt l"n niet meer bn dom dan
mensen de krac:ht geven om het lijden te
overleven. Dus wat ik zeg is dat het lijden
niet van god komt, maar wd de capaciteit
om ondanks het lijden te willen doorleven.
God heeft ons een gl"weten gegC\'en, de vrij-
heid van keuze en dl" mogdijkhód om meer
met ons leven te doen dan simpdweg in
leven blijven. Ik gdoof er niets van dat de
mens niet meer is dan het produkt van evo-
lutie. Geen enkel ander levend wezen heeft
het gereedschap waar ik het net over had. En
dar hl"bben we van god gekregen. Een Itage-
die in mijn Il"ven, zoals de dood van mijn
zoon, verwijden me niet van god. Inregl"n.
deel, het maakt me bewuster van hl"l feit dat
ik god nodig heb om door de pijn heen te
kumen.'

Uw critici vinden dat een wel erg makkel;;-
ke uitweg. Eerst geloof je in een god die
almachtig is. Als er dan iets vreselijks ge-
beurt waar die almachtige god blijkbaar
ook niet tegen o/Jgewassen is, t'ind je ge-
woon een andere god uit die meer past bij
de niellwe situatie.
'Om te beginnen IS dat absoluut geen mak.
kelijke omst:hakeling voor iemand die zijn
hele leven in de almacht van god geloofd
heeft. Hel ko,1 pijn en wanhoop. Verder is
het irrelevante kritiek, want al, ieb waar is
doet het er niet toe ofhet makkelijk of moei-
lijk is. En ik denk dat het waar IS wat ik 1.eg.
Dan kom ik weer terug op wat ik eerder
gezegd heb. Vroegl"r geloofdl" ik in een ver-
keerde theologie, wals de wetl"nschap heel
lang de verkeerde natuurkunde heeft aange-
hangen. Door ervaring heb ik nu een pakke-
tje waarheden gevondell die beter overeen-
stemmen met hoc de wereld is. Ik heb mijn
waarheid door ervaring moeten aanpas,en.
Ik heh geleerd.'

VRIJHEID VAN KEUZE

Een andere reden voor mensen om niet
meer in gmI te geloven is gelegen in de ge.
dragingen van z;;n afgezanten op aarde, De
kerk heeft we/voor god verpest.
'Dat is zl"ker waar, maar wederom vind ik
dat geen reden om niet in god te geloven.
Wat mensen fout doen in gods naam ver-
driet hem, maar tast hem met aan, Het is
ook een gevaarlijkl" redenering. Delclfde
namelijk (lie door Vl"elgelovigen wordt ge-
bruikl als 7.e het over Rusland hehhen. Ze
kijken llaar dat land en zeggen: zie je wel, in
een atheïstische, socialistische staat worden
mensen gemarteld en onderdrukt. En VOl'"

ren dat als hewiis aan dat de mem wnder
god tot een beesl wordt. Een kromme, foute
redenering. God heeft ons, zei ik, vrijheid
van keuze gegeven, En daarmee Je moge-
lijkheid om er een puinhoop van te maken.
Natuurlijk treden kerken in de hele wereld
al gods wetten mer vocten, En dat is vreselijk
en, nogmaals, kwetsend v'ooral voor mij als
gelovige. :-'-har gelukkig zijn er (Jok nog dui-
zenden en duilenden religieuze mensen die
juist daartegen in opstand komen en die
kerken aanspreken op hun daden, De fouten
en het ver1et daartegen komen v'an mensen,
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die volgens hun door god gegl"ven geweten
gekozen hehben. En dl" basis zijn de wetten
van god. Er is volgens mij niel een bisschop
die werkelijk gelooft dat hij het goede doet
als hij zich opstelt aan de kant van de rijken
en de machtigen. Hij kan bet nodig vinden,
het kan financieel lets opleveren. Maar als je
hem alleen sprel"kt zal hij nooir kunnen vol.
houden dat god het w bedoeld heeft. Daar
ben ik van ov'ertuigd.'

Zal hij niet gewoon zeggen dat uw theolo~
gie foute theofagie is, zoals u dat zegt over
de Iraniërs?
'!':ee, dar is absoluut onmogelijk. God slaat
aan de kant van dl" zwakken. Dat is l'en
objl"ctil"ve waarheid.'

GODGEGEVEN GEWETEN

'Ik had vroeger een leraar die zei: als religie
je iets immoreels leert, verander dan de reli-
gie en niet de moraal. Het is het tegen-
overgestelde van wat Kierkegaard legt. Hij
vindt dat ie god moet gehoorzamen, ook als
het gehod wndig is. Dat gudsgeboden altijd
hoven het geweten van de mens staan, Hu.
manistische godsdienst gaat cr volgens mij
vanuit dat je niet moet geloven dat iemand
die uit naam van god iets slechts zegt na-
mens god spreekt. Je geweten, de capaciteit
om goed van kwaad te onderscheiden heb je
niet voor niks gekregen. \'('antook de duivel
c:iteert uit de bijbel.

Als de humanist boos wurdt over de rol van
Je kerk in Zuid-Amerika, vraag ik me on-
middellijk af; waarom word Jl' 1.0 boos?
Waarom wind je je op over wat de ene
v'reemdeling de andere aandoet? Dat kan ik
niet verklaren anders dan uit het gegeven
dat ieder van ons een godgegeven geweten
hedt, dat IIlstinctid het verschil weet tU5'en
goed en kwaad:

Maar hul' weet je nOIl dat wat je geweten
zegt waar is. Het kan net zo goed, om in uw
woorden te blijven, de duivel zij" die de
Schrift citeert.
'Ja, dat is ook het ingl"wikkeldste. Ervaring
heb je daarhij nodig en op (Ic proef gesteld
worden, fouten maken, pijn lijden. En de wil
om te leren, om ie ideeën hil te stellen. Dui-
zenden jaren hebhen wc geloofd dat vrou-
wen mindl'rwaardig waren, dat god de aar-
Je had geschapen. Dil" dingen slaan 1.elfs in
de bij hel. Nu, met meer ervaring en feiten,
kunnen we vaststellen dat (lil" stukken uit
het heilige boek gods woclT(len hl"lemaalniet
zijn. Maar de interpretatie van de mens die
ze h•••cft opgeschreven, zeer verhonden mt"t

dl" wereld wals hij hem kl"ndl". f>.laar wc
hebhen gereedschap gekregen waarmee we
kunn •••n zien wanneer iets onwaar is, dus
moeten wc dal ook gebruiken, Ook, en ze-
ker op het gebied van de theologie.'

Waarom schrijft 11 eigenlijk niet een /Jaar
hoofdstukken extra bij de bijbel? Om !Jette
corrigeren op de /Jlaatsen waar dat nodig
is?
'In Zekere zin doe ik dat ook. Dat is trou-
wellS de basis van het jodendom. Wij geln-
Vl"nniet in Je letter van de bijbel. Wij wer-
hn ml"t de hijhel en tweeduizend jaar, bihli-
otheken vol, commentaren en aanvul-
lingen.'

Al ddt gedenk, geschrijf, gediscussieer, ge-
leer.En toch uggen de joden dat u niet aan
theologie doen.
'Nil"t in de strikte lin van het woord. Onze
theologie gaat niet over god, maar over hu-
man bl'haviour. 'Wat wil god van mij?' Dat
is theologie. In lekere 1.Înheb ik ook het idl"e
dat hl"t christendom in theologisch opzicht
een uitzondering is. De mee~te godsdiensten
beginnen met mensen die een bepaald
religieus ge\'Oci hebben. Meestal gevoed
door ontzag voor de wereld om hen heen.
H"'I christendom is de enige godsdienst die
uitgaat van een idee. In het begin was cr het
woord. En niet, zoals meestal het gevoel lil
de mensen zelf. Waar le een woord, een
religie bij uitvonden. Daarom ziln ideeën 10
ont1ettend belangnik Hlor christenen,
Daarom ook is het chri~tendom de enige
godsdienst waar je geëxcommuniceerd kunt
worden voor wat je Jenkt, gelooft. Daarom
wordt er binnen het c:hristendom ook zo
eindeloos gezocht naar een definitie van
god. Voor mij als jood is dat niet belangrijk.
God i~, I'unt. Het gaat over de mensen. Ik
vergelijk het wd eens met het verschil tus,en
een gezin en een politieke partij. In eengl"zin
kun jl"van mening verschillen, maarje hoort
bi) elkaar dus dan zijn ver,c:hillen van den.
ken niet zo belangrijk. Als je in een politieke
partij niet in dezelfde dingen gelooft, behoor
je niet meer tot dezelfde partij. Van de bUl'
tenkant bekeken, lijkt het christendom vaak
up zo'n partij.'
Het doel van het leven is om een echt mens te
worJen, De bijbel is voor mij handig als een
soort gids, een boek met instructies over hoe
je dat muet doen. 1taar de gest'hiedenis en
wat ik krijg voorgek'dd van mensen nu zijn
minstens net 1.0 belangrijk. Zoals het moei-
lijk is om te leren zwemmen uit een bock is
het ook moeilijk om te leren een goed mens
te worden als je alleen maar lctters tot je
best:hikking hcbt. Je moet het doen l"n zien



Mijn stelling is dat er veel ellende is in de wereld
maar dat god daar niet voor verantwoordelijk
is. Hij staat langs de kant en lijdt mee

doen. Dat hele complex is \"Oor mij rdigir.
Neem het verh:lal van Adam en Eva, door
veel gelovigen vaak gebruikt om te brna-
drukken dat de mens goJ moet gehoorza-
men en niet te ved mud vragen en denken.
Mij zegt dat verhaal jui~t het tegenovergr-
stelde. In Eden leefden de mensen als bees-
ten. Ze dachten nergem over na, deden gr-
woon wat hen goeddunkte. Geen zorgen,
maar ook geen verantwoordelijkheid. Van-
afhel moment dat jeprodt aan de appel van
de kt'nnis van goed en kwaad, ben je men>
geworden. Met het etl."n van de appel heb-
ben wc een geweten gekregen, verantwoor-
delijkheden, zorgen, pijn. En dat is volgens
mij wat het betekent om mens te zijn.
God ht-eft mij daardoor het potemil'd gege-
Vl."nurn mens te zijn, plu~ de wens om dat
potentieel in te vullen l."nrichtlijnen die hd
mij mogelijk maken om d:lt te doen."

TOEVAL, PECH OF GELUK
Gelooft u eigenlijk in het lot?
"Ik geloof niet dat de toekomst al vastligt,
dal god het script heeft geschreven en dat ik
niets anders kan doen dan kijken hoc de film
afloopt. De mens schrijft zijn eigen theater.
Natuurlijk zijn cr dingcn die we niet kunnen
controleren. Als cr wolken zijn gaat hf.'"tuit-
eindelijk regencn, als je een steen naar bene-
den gooit van dc tiende verdieping zal hij
uiteindelijk neerkomen op de ~toep daar be-
neden. Sommige dingen die gebeuren 7.ijn
gewoon een kwestie van pech. Metaalmoe-
heid zal er de oorzaak van zijn dat een
vliegtuig neerstort. 1taar of ik nou net die
vlucht geboekt heb, is et:ll zaak van het toe-
val, pech of geluk. Dat geloof ik, wil ik ook
geloven. Je weet dat wij een loon hadden,
die gl."storven is toen hij veertien wa~. Ik
weiger te gclm'en dat er een soort master-
plan wa~ waarin het van te voren bt'dacht
was dat dit kind dood moesT. .\-Iensen heb-
ben wd eens ge7egd dat dat moe,t geheuren,
zodat ik een boek zou schrijvt:n dat honder-
dt:n mensen zou helpen. Ik vind dat een
walgelijke ged:lchte. Alsof mijn won een
soort offer was. Nee, dat was gewoon een
kwestie van pech dal het toevallig mijn won
wa~ die geboren werd mt:t een 7iekte waM-
aan hij al snel zou sterven. Niet meer en niet
minder. En god kon niets anders dOl."ndan
mij leren leven met het resultaat van die
toevalligheid . .,Als je lijdt, geef dan de hoop
niet op, god 7.al je helpen t:n ie belonen voor
je geloof." Het verhaal van Job 7.o:lls ik dat
lees.

HULP VAN GOD
In 194H was l."reen AI1\t'rikaanse rabhijn die
een hoek schreef over ecn deeltje van het
joodse geloof. Hij \\"l'fd daar hart,tochtelijk
op aangevallen. Mt:n~en \'rot'gl'n zich af hoc
hij w vlak na de Tweedl' Wereldoorlog nog
kon praten over god. N:I Auschwit:t. was het
idee van god voor veel menSt'n onacCt'pta-
bel. Hij antwoordde: wat ik heb geleerd van
de concentratiekampen is niet dat god niet
bestaat. Wat ik heb geleerd is waanoe dt:
mens zonder god~ moraliteit in slaat i,.
Ausçh\\'it:t. heeft de noodJ:J.ak voor god al.
let"n nog m,I,U sterker gt:maakt.

Vroeger wa, mijn vraag: hoc is het nlOgelijk
dat zol'eel mensen Hitler gC\'olgd hebben?
Nu is mijn vraag: hoc is ht"t mogelijk dat
zoveel mensen de moed hebben geh:ld om
ziçh tegen Hitlcr te \"('r7ellt"n? Het t'nige ant-
woord d:lt ik kan bedf.'"nken is dat god men-
~t"nin moeilijke tijden meer spirituelt" kracht
gt"cft dan ze ooit h:ldtkn gedacht [e bt:-
zillen."
Maar veel mensen die destijds in verzet kwa-
men waren communisten, socialisten, anar-
chisten. Dic hun moed ha:llden uit hun poli-
tiekc ideeën of uil de manier waarop zij dc
wereld en de memen lagen.
"Natuurlijk. God geeft 'l'Îjn kr:lcht ook aan
eomlllunistt"l1, ook al vragen 7.eer niet 0111.
Voor mij is ht"l duidelijk. De mens alleen is
niet in staat om dat soort moed op te hren-
gen. DaM hl'cft hil hulp voor nodig. En god

geeft dit" hulp. Dat is mijn bottom-line. Het
enige &u ik niet begrijp is waarom god niet
iedereen diczelfde kracht en moed gl'eft. Dat
is voor mij nog steeds een probleem. Ik weet
niet waarom god de menselijke ziel w ge-
maakt heeft dat het zoveel verll."idelijkcr is
om kwaad te docn dan goed. Als ik nogt't.'lIS
ooit een vraag aan god lOU mogen stellen,
dan zou hl."t die zijn. ~taar :Ieh, ik hen 55
jaar oud. Ik hoop dat ik nog genoeg tijd heb
om Hagen te stellen. tt: spden met antwoor-
den en tc twijfelen aan dt: juistheid van mijn
oplossingen. Dat is voor mij Je kern van
leven en van geloven: Hagen stellen, twijfe-
len en hopen dal je ooit l'en Zinnig antwoord
VlIldt. ~
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door Alcld Schilder
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'Hebt u last van onzekerheid, spanning,
faalangst of problemen in uw relatie? hbak
eens Loenafspraak of kom langs - er bestaan
methoden om al deze klJ.chu~n te over-
winnen!'
In deze of soortgelirke bewoordingen wordt
door honderden psychologen en andere
'peuten geadverteerd in dagbladcn cn lijd-
schriften. We leven in een groeitijd, waarin
slrrd, mrer mensen 'werken aan zichzelf',
aan het opruimen van blokkades en angsten
die hun belemmeren ren vrij en gelukkig
leven te leiden. Generaties lang zijn detgelij-
kc hlokkades doorgegeven \'an geslacht op
geslacht': kwetshare plekken, allergische re.
acties en andere psychische z.wakheden. Ali.
cc Miller laat in 'Het drama van het begaaf.
de kind' pijnlijk duidelijk zien hoe je als
gevoelige dochter of zoon de kwetsuren van
je ouders oppikr en cr rekening mee pro.
beert IC houden - len koste van je eigen
uitgroei. Zodat ook jij weer et'1ldoorgeef.
luik wordt van angsten en gevoeligheden.
Tot iemanJ ze 'Joorwerkt', zoals dat heet in
therapeutisch jargon, en zich er los nn
maakt.
Prachtig, Moet ook gcbeuren, willen we een
andere wereld creëren en onze nakomelin-



Vroeger kon de twijfelende mens met zijn vragen en tobberijen
bij de kerk terecht, Verlossing was het doel, Voor heel veel
mensen geeft godsdienst echter geen heil en houvast meer,
Psychotherapie biedt de moderne mens wel een wegom de pijn
van het bestaan op te heffen, Een soort nieuw geloof zonder
twijfel? In ieder geval gebeurt erzowel in het kerkelijke als in
het therapeutische handelen vaak iets raars metde
verantwoordelijkheid van de mens,
Aleid Schilder pleit ervoor om ruimte te laten voor twijfel.

heid nirt op te voeren. Dl."heilsverkondigen-
de wijze waarop de laatsten soms hun in-
zichten uitdragen, vertoont eçhter grote
overeenkomst met de manier w:Jarop kerke-
lijke doelelllden worden a:Jngrprezen.
Vooml Amerikaal1'ie ther;Jpeuten hebben er
een handje van hun produkl als volstrekt
nieuw op de markt te brengen, lekker fris,
oh wanders en dit keer echt de methode om
V;Jn uw probleem af tr komen.
Beide willen hetend, heilza;J1Il zijn. De pijn
van ons bestaan, de gebrokenheid in de
schepping - psychotherapie en godsdienst
bieden manieren ;un om daar een eind aan
te maken. Anders gezegd: bieden manirren
om ons te begcleidt:n op de weg naar gene-
zing of verlossing en de hobbels die we daar
tegenkomen helpen verwijderen. Dat doel is
goed, maar het middel v:Jak verkeerd. Hoe-
wel het op het eerste gezicht bij psychothe-
rapie anders lijkt, willt:n beide soorten ge-
zelschapsspel deze verlossing of heling be-
werken buiten de meliS om.

BUITEN DE MENS OM

GERED DOOR GOD
OF GEHEELD
DOOR DE PSYCHO.
THERAPEUT
gen mogelijkheden versçhaffen om verderte
le\'en op deze planeet. De reguliere psycho-
therapie, met haar structuur van toelatings-
eisen. opleidingen. certificaten en beroeps-
code, lijkt in haar bijdrage aan deZt'
'schoonmaak' echter il."tswelt'nlijks te ver-
geten. Waarin zij overigens niel de enige is.

Vroeger hadden we godsdienst. Daar wer-
den antwoorden geboden op nagen rond
onze herkomst en onze besremming, l."rwerd
een structuur gevormd dil." veiligheid en
saamhorighl'id verschafwen de twijfell."nde
mens kon er terecht mei zijn vragen en tob-
berijen. Behalve God waren cr lagere goden
in de vorm van kerkleider en 'grote' theolo-
gen, mannen die begiftigd waren met een
bepaalde uitstraling, een origineel brein en
een vaardige pen. Anno 1990 is godsdienst
heel wat van zijn aantrekkingskracht kwijt-
geraakt. De oude antwoorden werken niet
meer, zij blijken niet meer aan te sluiten bij
vragen van huidige mensen. Lange monolo-
gen, kerkelijk gezag, uniforme gedragsre-
gels - we pikken het niet meer en gaan op
loek naar een plek waar rUImte IS om mei
elkaar te praten en 'onszelf Ie zijn'. In ker-
ken waren wc een nummer, belangrijk als

schaapje van de kudde en als gemeentelid-
maat maar niet om wie je zelf was; boven-
dien ging het er niet om je prl'ltig te voelen
lll;Jar om God te gehoorz;Jmen en eer te
bewijzen. Langzamerh;md willen we indi\'i-
du zijn, uniek en wrl, en we willen ons zelf-
standig en gelukkig -of in elk gl."valniet al te
ongelukkig- voelen. Sommigen willen geen
woord meer over God horen, daar hebben
ze al teveel ellende mt'e gehad.

En 7.ie;Jan, da;Jr is de psychotherapie. Waar
ahsoluut niks mt.t God wordt gedaan en
waar het om niets ;Jnders ga:Jt dan jilzelf en
de weg waarlangs jij \'rede met je leven be-
reikt. Er zijn wel goden, of goeroes's, m:Jar
die /.iln cr dil keer el.ht op uit jou een beter
gevoel te bezorgen. :\tannen met originele
gedachten en een bepaalde uitstraling, die
een therapl."utischr throrie of werkwijze
hebben bedacht en drie met va,trdige pen op
papier zetten. Het verschil met godskrnnrrs
is dat ther:Jpruten nier meer doen alsof het
/liet hun eigen gedachten zijn. Kerkelilke
voormannen pretendeerden hun ideeën niet
van zichzelf te hebben, maM uit de Bijbel of
anderszins van God te ontv;Jngen. Ther:J-
peutische leiders hoeven zo'n beschriden-

Zowel in het christelijk-kerkrlijke als thera-
peutische handelen gebeurt er iels raars met
ol1ze verantwoordelijkheid. In het christen-
dom ligt het accent op God, en in veel theo-
logie IS de mens zo ongeveer verdwenen. Die
mens wordt door God, via Christus, verlost
en geheiligd, maar dat g:Jat helemaal buiten
hem om. In rooms katholieke gedachten zat
en zit een beetje meer zl."lfwerkza:unheid dan
in protestantse, Maar de schuld die w snel
aan die eigen bijdr:Jge lijkt vast te zitten en
de angstige onzrkerheid over dezr verlos-
sing als die van een zwak schepsel als de
mens afhangt, hebben de Reformatie een
streep dorn halen door alle menselijke in-
breng bij menselijk heil: het is uitsluitend de
genade van God w:Jardoor wij worden ge-
red. In de eeuwen daarna heeft de di.,cussie
over onze vrije wil regelrnatig kerken doen
scheuren. Dan ontstond er bij een aantal
menwn de mening dat we toch wel irts zelf
hrbbt'n in te brengen. Waarop anderen hier-
tegen protest aantekenden met een beroep
op de çonfessie of belijdenis. Liep w'n çon-
£liet hoog op, dan brstond de kans dat één
van de partijen zich afscheidde of door de
andere buiten het kerkelijk verband werd
ge1.et. Hedcn ten dage zal door velen in de
christelijke kerk wel een zekere hoevedheid
rigen verantwoordelijkheid worden erkend,
maar nog steeds zingen we 'Stil ma:Jr. wacht
m,lar, alles wordt nieuw'.

Hoewel het wegnemen van verantwoorde-
lijkheid ook schuld wu moeten verwijde-
ren, is dar in hrt christendom nu net niet het
gev:J1 (geweest?). \X'ie niet verantwoordelijk
voor ziln of haar daden is, niet :Jansprake-
lijk, is ook niel schuldig te verkl:Jren. Schuld
veronderstelt een zekere m;Jte van :Jutono-
mie en zeltbcpaling. In het christendom is de
mens, ondanks de ontkenning van eigen ver-
antwoordelijkheid, toch met nadruk schul-
dig verklaard.
Achtergrond daarbij is de gl.'dachtr d,u het
kwade niet van God kan komen, dus dat we
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De heilsverkondigende wijze waarop
therapeuten hun inzichten soms uitdragen,
vertoont grote overeenkomst met de manier
waarom kerkelijke doeleinden worden
aangeprezen
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Al, de ge/oviKe er werkeliJk mag zijn, met
haar of zijn hele hebhen en houden, hrdt
dat verschillende consequenties. 'Heil' of
verlossing krijgt dan een individuele, per-
soonlijke lIlvulling en er valt geen uniform
stramien te bedenkt:n, waar iedereen in
moet paswn, Er komt ruimte voortwijfd en
onzàrtheid en Het Antwoord bestaat niet,
of is op 7.ijn hoogst af en toe Ie vinden door
ieder individueel mens zelf. Er is ,lechts be-
g('lriding mogelijk op kleine stukjes van de
zoektocht. Daarnaast en op geloofsgebied is
de pastor niet deskundiger dan de 'gewone'
kerkganger.
Als dr cliëm cr werkelijk mag zijn, precies
zoals dóe cliënt in elkaar zit, heeft dat ook
andrre gevolgen. Heling of genezing kan
evel1een, alken persoonlijk en dus ook door
iedereen ,mders worden Illgevuld en cr be-
staat geen theorie of nll"thode wa,lt iedere
klam kan worden ingepast. Veralltwoorde-
lijkheid fn keuzevrijheid blijven in principe'
aan de cliënt, zodat d..: therapeut minder
hoeft te 'redden' cn niet alles hodt te weten.
Het behoort tot de keuzevrijhcid van de
cliënt 0111 tl' kiezen voor honderd procent
zrkerheid, geluk en assertiviteit, maar ook
voor het behoud van enige onzekerheid.
treurigheid of (een periodl' van) t••••:ijfcl. *'
Aleid Schilder is ps)'clJOlugeelllmblicist

RUIMTE VOOR TWIJFEl

van de 'chrisrelijke dubbelheid'. Hoewel in
theorie rn methode veel hulpverlening uit-
gaat van eigen \'erantwoordelijkheid aan de
zijde van de cliënt, komt dit niet altijd trrug
in de hOI/dinK \'an hulpverlener5. De 'des-
kundigheid' van hulpverleners (en macht,
op grond van diezrlfde deskundigheid,
maar ook als gevolg van de structuur van
gezondheidszorg) kan ertoe bijdragrn dat
de klant wordt gezien als iemand die p,IS
'hulp' kan ontvangen als hij erkent dat hij
problemen heeft én erkent dar hij moet wor-
den geholpen, Zo nirt, dan i, het 'eigen
schuld' den de hulpverlrning niet werkt,
gm'endirn voelen hulpverleners zich vaak
dnmate verantwoordelijk voor het redden
en genezen van hun diëmen, dat zij de prin-
cipiële eigen verantw(xHdelijkheid en keu-
zevrijheid vall die andere partij uit het oog
verliezen. Volgt op hun reddingsacties nier
het hedoekie succes, dan wordl het schuld-
idee weer uit de la gehaald en ligt het toch
echt aan de klant dat deze zich niet laat
helpen, Kortom, successen in hulpverlening
worden nogal eens aan de hulpverlener loe-
geschreven, mislukkingen aan de klant,
Waarmee we terug zijn bij de (oude?) ge-
dachten in hel christendom.

SCHULDVRAAG VERMIJDEN

daarvoor wel veramwoorJclijk moden zijn.
Dat ligt aan ons. Eva al van Je appd die ons
goed en kwaad deed kennen en presenteerde
hem JJn Adam, waarmee door de méns de
wnde in de wereld wu zijn gebracht. Een
praktische H~rta1ing daarvan VOTmt Je ge-
dacht!;' dar zakken voor een c:xamen ie eigen
schuld j" maar ervoor slagen genade. Of de
beleving dat een depressie een straf van
God is voor jouw mis-dadrn, maaT gClll'zing
'om niet' douT Hem wordt gi:schollkcn.

De psychotherapie is in dit opzicht ClJnSC-

qucntcr. Tenminste, dat was het geval toen
daar nog werd gedacht dat we als mens
worden voortgedreven door mooie en min-
der mooie driften, of worden bepaald door
jeugdervaringen of omgeving. Tegenwoor-
dig zie je bij veel therapeuten eigenlijk een
omgekeerde scheefheid als in her christen-
dom, mcn benoemt goede en sterke daden
als 'zelf-gedaan', maar zoekt hij de handi-
caps, de negatieve ervaringen, gevodens en
daden, (nog sree'ds) naar alkrlei externe
oorzaken. Ee'n begrip als schuld wordt nega-
tief bekeken, en schuldgevoel als zinloos en
overbodig. Gedachten die' ie een somber of
schuldig gevoel bezorgen worden 'geher-
structureerd' naar nuchrere onschuld door
je te laten beseffen dat je in je de'nken een
aantal vergissingen maakt. Als bijvoorbeeld
iemand ons niet lijkt te' zien, denken wc dM
ze ons niet lVi/zien. Of als er in jouw lezing
één keer een hapering oprrad dat het hele
verhaal een mislukking wa,. We generalise-
re'n, denken in zwart-wit, selecteren ons fa-
len en negrren wat goed gaat en wr srellen
aan onszelf hogere eisen dan aan anderen
(of andersom). Door dergelijke denkfouten
kunnen we onszelf de put in werken, soms
heel diep.

In psychotherapie leer je dat soort denken
veranderen en de achtergronden \'an je
klachten opsporen in jeugd, ouders of om-
geving. De schuldvraag wordt zoved moge-
lijk vermeden; wanneer een klant- aan wIe
het \'erband tussen (negatief) denken en psy-
chische prohlemen wordt uitgelegd - oppert
dat de depressie dus haar eigen schuld i"
dOe'n we onze uiterste best die schuld weg te
praten. Dat kan ook, want schuld en verant-
woordelijkhrid zijn niet hetzelfdr, De ver-
antwoordelijkheid voor prohlemen wordt
in bepaalde therapievormen wel aan de
cliënt duidelijk gemaakt, met de hedoeling
drze beheersing over rigen klachten en leven
te doen ervaren. Veel hulpvrrlener, zijn ech-
ter niet geherl con,equent in liit opzicht en
komen daarmee toch weer dicht in de huurt
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door Hannie Singer-Dekker
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Voor de theoloog Harry Kuitert is de hele godsdienst een
menselijk hulpmiddel om te leven, en voor Harold Kushner is
god de maker van alle rechtvaardige wetten. zie de interviews
elders in dit kerstnummer. Wat vindt een humanist daarvan?
We vroegen het aan Hannie Singer.Dekker die al zeer lang lid is
van het Humanistisch Verbond. Ze respecteert hun geloof,
maar zij hebben haar niet kunnen overtuigen. Zij houdt het
toch liever bij de eeuwige twijfel omwille van de waarheid, die
altijd vluchtig is.

EEUWIGE TWIJFEL
OMWillE VAN
DEWAARHEID

Ik moet volstaan met cnigc losse opmerkin-
gen o~.er onderwerpen, die in deze discussie
aan de orde zijn gekomen, maar die niet
direçt met elkaar in verh:md staan. De Ieler
kan daarom geen lopend \"erhaal van mij
vcrwachten. Ik geef slechts enkele losse be-
schouwingen, die ik voor de duidelijkheid
heb genummerd.

I. Wat miÎ bij Kuitert en Kushneropvalt, is
dat zij eigenlijk zeggen: "Ik (de mens)
heh god nodig, dus geloof ik dat hij he-
staat. ~ Maar de vraag of er een god he-
staat, wordt niet beantwoord door hef
antwoord op de vraag of de mens hem
nodig heeft. Die \'raag wordt ons nier
gesteld. De kosmos mer alles wat erbij
hehoort, hestaat zoals zij IS. Onzt': be-
hodten zijn nier redengevend voor het
huiten ons heSlaan van wat dan ook.
Daarin hehhen we te herusten.
lnrussen herekent dit wel, dat de ander
die l_egt: "Ik voel dar er nog lets is, lets

dM groter is dan ik en dat de grond van
mijn hestaan vormt," in zijn waarde
moeten laten. We hebben niet het recht
te zeggen: ~dat voel je dan verkeerd~.
Sterker nog: we moden deze redenering
dit': erop uitloopt dat wij niet kunllen
weten of een dergelijk lets bestaat, ook
vour onszelf relativeren. We behort':11dt.'
mogdijkht.'id open te laten dat de ander,
in casu Kuitert of Kushncr of beiden,
gelijk hceft. Dat is de paradox van ons
bestaan.

HET 'KENNENDE' GEVOEL

Het gevoel is vall ecn andere orde dan het
denken. We moetcn ook de mogelijkheid
openlaten dal via hCI gevoel iets gekend
kan worden dat via het denken niet kan
worden bewezen. Er ûjn zelfs humanis.
ten die dil "kennende~ gevoel hebben. Ik
ben geneigd te menen dat dit gevoel niet
echt "kennend~ is, maar voortkomt uit

menselijke behoeften. Maar ik weet tege-
lijk dat ik daarmee fout kan zitten. Dat
erken ik en daarom moet ik de ander in
l.ijn geloof eerbiedigen.
lets anders is dat zodra die ander langs de
weg van de redenering het bestaan van
dit lets wil 3antonen, alrhans aanneme-
lijk maken, ik mij wel gerechtigd acht
daarop met een redenering te antwoor-
den. Misschien willen Kuitert en Kush-
ner niets aantonen. Als zij dar wèl willen,
zullen zij mijns inziens eerst moeten ant-
woorden op de vraag hoe het hestaan
van god kan worden aangetoond met het
gegtVen dat de men~ hehoefte aan zoiets
heek Daarin zijn zij mijns inziens in
hun, in dil blad weergegeven, redenering
niet geslaagd. Dat wil niel zeggen dat ik
hen niet respecteer. Ik voel ook geen en-
kele behoefte hun geloofszckcrheid aan
te tasten. Gezien de hierboven weergege.
\"ell redcnering heb ik daartoe - ook vol-
gens mijn eigen opvattingen - nier eens
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het recht. Ik kan 2,]Ieen zeggm, dat zij mij
niet IweTtuigd hebben. Als zij mij in mijn
niel-wl'ten nu ook re~recteren (en ik
!leem aan dat zij dir doen), kunnen we
ruslig ~arnt~n verder leven.

STEVIGER PLECHTANKER

We behoren als humanisten de mogelijkheid
open te laten dat de ander, in casu Kuitert of
Kushner of beiden, gelijk heeft. Dat is de
paradox van ons bestaan

2. Intussen mOden wij. Humani~ten. wèl
erkennen, dat wij de mensheid ••••.einig te
bieden hebhen. Zelfs niet de troost en de
aanvaarding door een geheimzinnig op.
perwezen, dat weliswaar allang niet
meer almachtig is (zie Kushner), maar
dat w~l dndeloos trouw is. Volgens ons
hebben de mensen alleen elkaar om te
trooswn en te aanvaarden. Daan'an ma-
ken we d,lO ook een groot punt . .\.Iaar
laten we eerlijk wezen: mensen bten eI-
k<lar nogal eens in de steek. Daara<ln
kunnen zelfs humanisten niet veel veran-
deten. De eeuwig Troostende. aan-
vaardende en vergevende god is e{'n veel
ste\'lger plechtanker - als je lIlaar in hem
kunt geloveo.
En dan verkiezen wij principieel de eeu-
wige twijfel. onl der wille van de waar-
heid. Dat is eig{'nlijk een harde le\'ens-
houding, hoezeer zij ook de nadruk legt
op de medemensdijkheid.
In dl' praktijk \'alt het allemaal verba-
zend mee. De christenen en godsdiensti-
gen van andere origine munten in het
lIlenseiijk verkeer ook niet altijd uit door
medegevoel en aangezien hun god zil-h
nu eenmaal alleen aan dl.' gelovigen kan
openbaren maakl zijn besta'lll voor de
ongelovigen in de praktilk van alledag
nieTS uit. Op deze basis blijken wij dan
ook heel goed te kunnen samenwerken.
Zelfs bij de meer "geestc1ijke~ werk-
zaamheden blitken wij nog een hele tijd
samen te kunnen optrekken. dat bleek
mij weer zo duidelijk tijdens het onlangs
gehouden Symposium over schuldver-
werking door mensen. die wegens een
ernstig misdrijf van hun vrijheid zijn be-
roofd. Daar trokken katholieken, pro-
testanten en humanisren gezamenlijk op
en hel was opvallend hoc goed ze elkaar
begrepen.

DE DWANG VAN INSTITUTEN

3. Glastra van Loon trekt in de diSCUSSie
nogal ten strijdc tegen hel gezag l'n de
angst waarmee de kerken hun aanhan-
gets onder druk zCllen. IJaarin geef ik
hem gelijk, maar ik wil daaraan wel iets
toevoegen. \'(/annecr l'en groep ml.'nst'n
zich gaat organiseren met de hl-doeling
een hepaalde idee uit te dragen, heb je
zoiets als een instituut. En die georgani-
seerde collcctiviteit gaat dwingen. Dat
hehben de kerken ged:un. Ze doen dJt
nog. fl.1Jar ik denk, dat het hier gaat 0111

een eigenschap, die alle collectiviteiten
gemeen hehben. Het Humanistisch Ver-
bond loopt dat risico cvengoed. Het HV
is ontstaan in een andere tijd dJn die
waarin dl' kerken, waarvan hier sprake
is, zijn ontstaan. Gelukkig. De scheiding

HlJ.\UNIST drcrmberl99ll JO

van kerk en staat maakt het in ons land
tegenwoordig mogelijk zo'n instilllut te
ontvluchten. [k geef graag toe, dat dit
gemelsmatig hcel moeilijk kan liggen.
Maar je wordt nict verbrand omdat je uit
de kerk hent gdopcn. Het feit dat organi-
saties op basis van geloof of1cvensovcr-
tuiging voor de bestLIurlijke overheid
van gelijke waarde zijn, maakt het ook
mogelijk van de ene organisatie na,u de
andere te lopen. Je mag ze zelfs in het
openbaar bekriuserell. Dat dwingt al die
organisaties op hun hoede te zijn en te
proberen dl'. soms ongewilde, dwang die
van hen uitgaat, in de hand te houden.
Glastra maakt in doe discussie op mij
enigszins dl.' indruk alsof hij meent, dJt
hel humanisme in dit opzicht "beter" is
dan de kerken. Dar geloof ik niet.
Ik vermoed dat de dwang. die van lIIS1i-
tutt'n uitgaat, lets te maken heeft met de
behoefte aan Zekerheid die wij allcn heb-
ben. Wie de ideet'n. welke wij aanhan-
gen, kritiseert. tas! onze zekerhedl'n aan.
En dar kunnen we niet goed verdragen.
Dat is een algrmeen menselijke eigen-
schap, die niet alleen aall gelovigen is
voorbehouden. In het Verbond zal men
niet zo gauw worden aangekeken op wal
men al of niet nog "gelooft". Wat dat
betreft kunnen wc wel wat hebben.
-"laar soms zie ik toch een gevaarlijk af-
drijven naar politieke zekerheden die
niet mogen worden aangetaSI. Zo krijg
ik weleens de indruk, dat volgens velen
in her Verbond iemand die niet politiek-
links is (wat dat dan ook wezen moge),
niet een goed humanist kan zijn. Ik kom
in het HV ook weleens een lid van Je
VVD tegen die zijn politieke ovenuiging
maar niet al te duidelijk laai uitkomen.
In tegenstelling tot leden van linkse par-
tijen die weinig moeite lijken Ie hebben
op een gemeenschaps-hijeenkomsl hun
politieke stellingname kenbaar te ma-
ken. Dat doen ze dan nier zozet'r om
politieke aanhang IC verwerven. maar
meer in de argeloze overtuiging d;!t een
goed humanist natuurlijk -mimtens on-
geveer - dezelfde politieke opvatting
heeft als zij.

Het Verbond is maar een kleine organi-
satie. Als je daar uitloopt gebrllTt Ie ver-
der niets. '\laar het is wel voor velen de
enige plaats waar zij wat geborgenheid
ondervinden. Het kan moeilijk zijn dat
op te gr\"Cn. Dat schept de mogelijkheid
lot een subtiel soort dwang. Mensen

kunnen zich namelijk buitengesloten
voelen, terwijl 7.1'toch juist zo graag erbij
willen behoren. Het Verbond ht'cft zijn
leden veel minder te bieden dan de ker-
ken aan hun volgelingen: geen leven na
de dood, geen vergeving der londen,
geen eeuwigdurende trouwen liefde van
de allerhoogste. Dientengevolge is de
dwang die het Verbond kan uitoefenen
ook aan7.ienlijk kleiner. Maar in beginsel
is de mogelijkheid dJartoe evengoed
aanwezig. Hetlitkt mij goed dat in IC zien
en cr tegen te waken dat die dwang, on-
bewust, wordt uitgeoefend.
Ik ben het met Kuiten eens als hij zegt:
Instituten hebben we nodig. Het HV is
ook een instituut dat we niet kunllen
missen, maar dat dezelfde gevaren in
zich bergt als alle andere instituten. Dat
is dus weer ecn paradox: je weet dat het
gevaarlijk is, dat hel de neiging vertoont
mensen op waarheden vast te pinnen,
maar wc houden het Illstituut in slJnd
omdat wij cr niet buiten kunnen.

DE VLUCHTIGE WAARHEID

4. [k ben Kushner erkentelijk voor zijn stel-
ling. dat de ondergang van heT commu-
nisme niet de ondergang van het atheïs-
me en het socialisme betekent. Voor mij
betekent zij: de ondergang VJn een me-
thode van hestuur, waarbij dwang tot
atheïsme of socialisme tot een aan-
VJardh,lTe zaak is geworden. Het gaat
niet 0111 hel atheïsme (in de zin van niet in
god geloven omdat ie nu eenmaal niet
kunt weten of hij bestaat). maar onl de
dwang tot atheïsme. Wie mensen wil
dwingen tot ongeloof komt verkeerd uit,
net zo goed als degene die wil dwingen
101 geloof. Wie zijn opvattingen of - zo
men wil- waarheden omtH'l\t hel reilen
en zeilen van een samenleving wil neer-
leggcn in een politieke ideologie en dele
tot de eeuwige en laatste waarheid wil
verklaren, zal (lok vastlopen. Er zijn geen
ahsoluTe waarheden. De waarheid is al-
tijd morlopig, zij is altijd duchtig. Zij
neemt een andere vorm aan naarmate de
O1!lstJndigheden veranderen. Een sa.
menieving die leeft onder de druk van
een ijzeren ideologie. die niet mag wor-
den aangetast of zelfs maar bekritiseerd,
is tot ondergang gedoemd. Dàl1cert de
ondergang van het cOOlmunisme in het
oostblok. De samenleving waarin een
mogelijkheid tor verandering is inge-
bouwd, waar men beseft dat wh men
ook dort, Olen het ook altijd weer ver-



keerd of - in het beste geval - niet goed
genoeg doet, waarin kritiek niet alleen is
toegelaten, maar als noodzakelijke voor-
waarde tot vooruitgang wordt aan-
vaard, zo'n samenleving heeft een kans
(maar ook niet meer dan dat) redelijk in
evenwicht te blijven.
Dat lijkt een sombere conclusie, zo tegen
Kerstmis. t\.taar er valt mee te leven. Ten-
minste: onder voorwaarde dat je vol-
doemIe eten, een dak boven je hoofd en
warme kleding hebt, terwijl je bovendien
een luisterend oor en een beetje medele-
ven van andere mensen hebt kunnen vin-
den. Het lijkt zo weinig gevraagd maar
het blijkt, zelfs in ons welvarend Neder-
land, nog een hele klus dàt voor iedereen
te verwezenlilken. Toch lijkt het mij niet
overdreven in de mogelijkheid rot verwe-
zenlijking daarvan te blijven geloven. Al
valt met grote waarschijnlijkheid te
voorspellen, dat op weg naar dit doel
nog vele fouten wllen worden gemaakt,
verkeerde wegen zullen worden bewan-
deld en vele - ten onrechte als onwrik-
baar aangenomen - zekerheden zullen
sneuvelen.

Ham/ie Sillger-Dekker is emeritus hoogle-
raar rechtsgeleerdheid ell/id van de Ver-
bomJsraad
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door Y\onne Kroonenberg

Niks
Van mij" geloof ben ik Niks. Dat beb ik in mijn jeugd zo geleerd: als de
me"sen je vragen wat je geloofis, zegje dat je Niks bent. Mijn ouders
hadden een goede reden om Niks te zijn. In de oorlog zijn ze vervolgd omdat
ze joods waren. Ik ben opget'oed zonder enig idee van een oppenvezen en ik
heb het nooit gemist.
Mensen die wel een geloof zijn toegedaan, schudden meewarig hun hoofd
als ze het horen. Ze vinden het jammer van de joods-historische traditie en
ze de"ken dat het levn, zonder toezie"d voogd of een hienzamaals een
arnwedig bestaan is. Daarnaast maken u zich zorgen over de culturele
waarde van het geloof. Dan bedoelen u meestal de bijbel. 'Onze hele
cultuur is gegrondvest op de bijbel', uggen ze, 'Zonder bijbelkennis mis je
zoveel. '
Dat is natuurlijk onzin. Ik heb misschien niet zoveel bijbelgeleun alslal'
Wolkers, maar dat hebben de meeste katholieken ook niet. Die hebben hun
bijbelkennis ook maar zo'n beetje van horen uggen via meneer {Jastooren
ik kan trouwens aardig meekomen in de cultuur.
Op de lagere school vergeleken we O1lzegodsdiensten. Er waren katholieke
kinderen, protestante kinderen en twee joodse jongetjes, maar die deden
nooit mee met de discussie.
'Waar ga jij dan heen als je dood bent?' hoonden de christelijke kindere".
'Nergens heen', zei ik, want dat had ik zo geleerd. Ik vond het natuurlijk wel
jammer dat ik nergens naar toe ging en de christelijke kinderen wel, maar
die maakten et'et'goed niet de indruk dat ze met meer animo zouden sterven
dan ik.

Ik praat maar hoogst zeldet' over godsdiensten. Ik vind het geen opwindeml
ondenlJerp. Alles wat erover te beweren valt is speculatie{ en helpt je in het
dagelijks leven ook niet verder. Integendeel zelfs. De meeste godsdiensteu
ziju niet erggebrnikersvrie"delijk. Er zijn stre"ge regels wat betreft de
rituele" die uitgevoerd moete" worden en in bijna iedergeloofwordt
sexueel genot verhinderd.
Daarom zijn mensen die hun godsdienst serieus flemen vaak sexueel een
beetje onevenwichtig. Hoe braaf ze ook proberen te lellen, de natuur laat
zich "iet dwingen. Voor je het weet heb je ee" doodzonde begaan. Dat kan
een leven erg bederve".
Gelovige me1tSenzeggen veel troost te ondervi"den van hun godsdie1tSt. Dat
is maar goed ook, want ze twijfelen veel. Dat ligt aan de vragen die u
stellen, vrage" omtrent de eeuwigheid, de ûn van het bestaan en de
betekenis van hun ervaringen. Waarom, 0 heer, overkomt mij di/?
Dat is een vraag die in mij niet snel zal opkomen. Ik heb het nooit
verontrustend groOf,de" dat ik niet weet of 1Jetleveu een zinloze
m,den,eming is ofniet. De meeste verrichtingen in een mensenlet'e" zijn tot
op zekere hoogte futiel. Wat is de diepere zin van een welbestede ochtend?
Op 5april 1990 overleed Nico Scheepmaker. Dat betekende een schrijnend
verlies. Ik denk vaak aan hem en dan zou ik willen dat hij nog erge1tSwas.
Soms, als ik rnûe heb met mijt, schrijfmachine, roep ik hem aan: 'Nico,
kom me alsjeblieft helpen!' Dan doe ik een poosje niks en even later lukt het
stukje wel. Gedachten zij" vrij.

Y"(mnc Kroollell/Jerg is(ree/allce publiciste
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door Peter Hofstede
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Er hlijkt in dl" afgelopen decennia heel wat
sociaal-wrunschappelijk onderzoek op het
tt.'rfrin van jongl'ren tI" zijn verricht.
De resultatrn wijzen (JJ1verandrrlijk in dr-
zdfdr richting: ontkerkdijking en ontker-
strning zijn in ons land manifestl' ontwikke-
lingen waarvan jongerl'n gI:en afwijking te
zien gev'en, maar wel de voorhoeJt" v'orml'n.
Zij lopen voorop in een ah'alra~'e.

KERKVERLATING
lht hl't zich van de kerk af",.'enden door
jongerl'n el'n exclusief prohleem van deze
ledtijdscatl'gorie zou zijn,lijkt een misvat-
ling. Dl' oorzahn van onverschilligheid en
ongeloof liggt"n niel in specifieke jongeren-
kenmerken. Hun kerkverlating is terug te
voeren op de secularisatie, in de hetekenis
van de afnemende gddigheid l'n relevantie
van godsdi~'nstige waarheden en waarden
I'oot godsdil'nstige menst"n. Of, in een defi-
nitie van O. SchreuJer: 'Je olltvlechting v'Jn
de diverse levenssferen - godsdienst, rcono-

mie, politiek, geznndht'id'l.org, media enzo-
vOOrts- die zich onafhJnkelijk volgens hun
eigen wenen gaJn gedrJgen en niet mrer
volgens de voorschriften van de religie en de
kerkelijke leiding" (Van der Ploeg 1985,
Benjamins en Van der Ploeg 1988)
:\Iet het doorspelen van Je Zwarte Piet van
het geloofsverval naar 'de jeugd van tegen-
woordig' slaan de kerkelijke instituties Jan
ook de plank mis. Ikze jrugd hl'efr het voor-
recht niet langer Je uiterlijke sçhijn te hoe-
ven ophouden. In dl' kieb.og van dl'in,tituti-
ondl' verandt'ring nel'lllt de olltllrde diffe-
rentiatie explo,ief toe: l'en uitwaaiering van
levenssferen en -,tijlen die Joor onlzuiling,
internationall' uilwÎssding en op dl' spits
gedrev'en visihiliteit l'VellZoveie atlractil's
voor Jongnen vormen,

VLOEIENDE OVERGANGEN
In Je gedeconfessionaliseerde en geürbani-
seerde saml'llleving - waartoe zelfs het plat-
teland meer en meer gaat bt'horen - grijpen



Popconcert. Eerbetoon aan Steve Biko ti;-
dens nummer 'Biku' van Peter Gabriel

Waar staan de huidige jonge volwassenen eigenlijk tussen
geloof en twijfel? Zij behoren toch tot de eerste niet-gelovige
generatie in Nederland. Waarin geloven zij als het niet meer in
een god is, wat is dan hun inspiratiebron? Wij vroegen het aan
mediasocioloog Peter Hofstede. Het toeval wil dat hem enkele
recente publicaties ten dienste staan aangaande jongeren en
geloof, op grond van onderzoek waarbij hij aan de Groninger
Universiteit een bemiddelende rol vervulde.

VAN JOHANNES
DE HEER
TOT MADONNA

vele jongeren hewust de kan~ om van sociaJ.1
klimaat te ver:mderen l."n daarmee tcvcns
van levcnswijzl." en opninin. Daarbij stuiten
zij op telkens weer arHlere belekeni~~en,
nonnen en waarden, waardoor hun wt'rke-
lijkheid~perpeçtief en daJ.rmee ook hun
idl."ntiteit en waardenoriëmatie vl."rsnipperd
raken. De drempels voor hekering en om-
helzing van een nieuwe \"{Irmvan geloof-in
jezelf, in de lllt:demens - ziln doorgaans niet
zel."rhoog. 'Dl." over~angen zijn vaJk vloei-
end. Haast ongemerkt valt men van de ene
grol."p in de andere, van de ene lcn'nsstijl in
de anderl."" zegt de socioloogjohan Gouds-
blom.
Nedcrland is een smeltkroes van cultureel
op drift geraakte jongt:ren, die op vleugels
van kortSTOndige modegrillen, media-prefe-
renties en vooral popmuziek van de ene naar
de andere levenssfeer fladdderen. Be~taan er
muzikale zuilen? Jongeren die uit het ouder-
lijk milieu in de maatschappij belanden zon-
der houvast, oriënteren zich ondt'r anderl."

via her gevarieerde rtluziekaanbod op moge-
lijke aan~luiting hij gevoe!s- en geestver-
wamen.

VIJF MUZIEKTYPES
Sommigen menen dat popmuziek het domi-
nante gemeenschappelijke kenmerk is van
de jonge generatie. In werkelijkheid echter is
ht,t jui~t één van dl." belangrijbte imder-
scheidende kenmerken. In t:en door het
marktonderzockbureau Intt:rNiew uitge-
voerd onderzoek 'Jeugd 'Hl', in samenwet-
king met de Subfaculteit :\1aatschappijwe-
tenschappen van de K.U. Nijmegen, krijgt
de Il."zereen vijftal onderscheiden 'rllllliekty-
PI'S' voorgl."schotcld, die naar even zowel
elliturt:el gedifferemieerde lllJnieren van le-
ven verwijzen. Deze varia heil." affiniteit
toont aan, dat om dt: junF;eren cultureel 'in
kaart te hrengt:n' hedeo ten dage :mdcre
criteria gelden dan bijvoorbeeld in de jaren
vijftig. Tocn kon het sociaal onderzoek zich

nog veilig bedienen van de differl."ntiërcnde
hasiskenmerken inzake kerkelijke gezindte
en frt:q\lentie van kerkgang.

1. K/oJssiek:scoort hoog op helangstelling
voor klassieke muziek, jazz, hlues en chan-
sons. DitlYPl' is sterker aanwezig onder jon-
geren van 20-24 jaar. Jongeren van 12-19
vertonen een sterke afkeer. favoriet onder
heter opgeleidt:n, getrouwden en samenwo-
nenden, jongerl."n die de krant graag lezen en
jongeren die 7,ouden gaan stemmen in gC\'al
van vcrkiczingen.
2. Zwarte doJ//sl1/Uzü'k:disco, soul, funk,
rap en reggae. Sterke aanhang onder scho-
lieren en jongeren met verkering.
\Veinig in trek onder getrouwden en samen-
wonenden. De jongeren van dit type IC7-en
minder vaak dan gemiddeld over politiek in
de krant.
3. Maillstream mI/ziek; het Nederlands-
tallig levenslieti en dito popmuziek, schla-
gers, country cn hitparademllziek. Minder
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Twijfel of geloof onder jongeren lijken meer te
maken te hebben het zich al dan niet
thuisvoelen bij een muzikale stroming dan bij
een religieuze gezindte

frcqucllI onder scholieren dan onder wer-
kenden, werklozen, getrouwde mannen en
vooral in trek bij (huis)vrouwen. La.ers van
politiek in de krant houden niet van main-
stream muziek.
4. Rock: een weinig geprofileerde groep
lidl1t:bbers van punk, hardrock en gewone
ro<.:k, waarbij mannen hoger scoren dan
vrouwen.
5. Sym(imisc!J(' pop ('11 syllliJesiurmllziek:
in stl'rkt:re mate aanwezig onder middel-
baar opgeleiden en onder jongeren die vaak
over politiek in de kr;1tlt le7_en. (Sikkema
19!17)

Dat mUZIek 7jch leent als gese<.:u!arlseerd
geloofs'lrtikcl, blijklook uit het feil dat
sommige stromingen in de popmuziek al
sinds jaar en dag dragers van verlet en poli-
tieke betrokkenllt:id zijn. Uijmorbedd R.md
Aili (tegen honger in Afrika) en Rock
agaillst RacislJ/. Het vermoeden beslaat d;n
poprnmiek via de media - gelijk de gestadi-
ge drop die de Sleen uitholt - een niet te
vl'rwa,lflOl-('.n bijdrage heeft geleverd aan de
politieke ommekeer in Oost-Europa. Niet
H)Or niets kwam hel mt een doorbraak in
1989 wen de 'Polilical Pop' haar hoogte-
punt had bereikt. Momenteel bevinden jon-
geren zich alweer m de Lise van 'I'ost-Politi-
cal ['op'. (Redhead 1990)

GEBORGEN VOELEN
T wijfcl of geloof lijken tegenwoordig vaker
gerelateerd aan het zich al of niet thuisvoe-
len bij een bepaalde popgrocp of muzikale
stroming, dan bij een kerk of een religicuzc
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gezindte. .\Iax Weber, de grote gods-
dienstSlll'ioloog, zei van zich7_clf dat hij niet
'religiös muzikalisch' was. Hij zocht slechts
naar de bronnen van de wesIerse rationali-
teit.
Ju deze bes<.:houwing wordl een lans gebro-
ken voor de visie dat de jeugd van Neder-
land 'musikalis<.:h religiös' is. Met ralionali-
teit heeft dat juist weinig Ie maken. Jongeren
voelen zich tegenwourdig min of meer ge-
borgen 10 de schoot van een l11uziehtro~
mmg. Het tonen van een voorkeur voor een
bepa'lld muliektype laat anderelI zien wie je
bellt of wilt 7.ijn. IhtwiI7.eggen, het bepaalt
mede Iemands 'identileit'.

Twijfel of geloof (in de ûn van; het leven
niet of wel 'zien zitten') hebben alles te ma-
ken mei het identiteitsvraagstuk. Een cul-
luurschok wacht de jongere die thuis in een
streng patroon van normen en waarden is
opgevoed maar zich daaraan in een toleran-
le, rc1atit:f libertijnse omgeving onttrekt.
Dat is niet zonder risi<,;o's. In wlke gevallen
gaapt er vaak een existantiële kloof tussen
het opzeggen van Jc onvoorwaardelijke
loyaliteit aan het milieu van herkomst, wn-
der dal men op korte termijn ergens anders

voldoende houvast vindl. Wanneer het indi-
vidu zich in geen enkele groep meer thuis-
voelt, gaat het twijfelen aan iedere waar-
heid. (De sociaal-psycholoog Kurt Lewin
signaleerde dit verschijnsel bij de tweede uf
derde generatie etnische minderheden in
Amerika.)

GEEN CULTUURSCHOK
Noch een dergelijke vorm van aan wanhoop
grenzende twijfel, noch de door Lewin ge-
constateerde culwurscbok zijn Van der
Ploeg c.s. bii hun onderzoek tegengekomen.
Ofschoon het IOcb plaats had onder ex-le-
den van de gereformeerde kerk in Gronin-
gen, ogenschijnlijk één der laatste bolwer-
ken van christelijke gcloofstraditie in ons
land. Integendeel. De conclusies geven aan
dat hrt blijkbaar mogelijk is om - als jonge-
re - zonder zingevende werkelijkheidsup-
vattingen te leven en toch niet te lijden onder
het 'gemis' daaraan. Er blijkt minder twijfel
en onzekerheid onder jongeren re worden
aangetroffen dan de selectief.negatieve
kleurschildering in een deel van de media
doet verwachlen (criminalitcil, drugs, \.an.
dal isme, 7.elfmoord - in alfabetische volg-
orde).



Dit leidt tol de constatering van ern para-
dox. Het ongeloof onder jongeren is niet-
7_oalsJe kerken bezorgd suggereren - een
breuk met de ouderlijke tradirie, doch juist
een continuering ervan. Over de hele lijn
blijkt d.u Je afnemende godsdienstigheid
van jongeren in het verlengde ligt van wat zij
als kind thuis hebben mregemaakt. De in-
~'loed van het godsdienstige klimaat in het
ouderlijk huis blijkt doorslaggrvend. Daar-
mee vergeleken vallen alle andere verkla-
ringsfactoren qua zwaarte in het niet.
Met andne woorden: de breuk met de ge-
loofstraditie moet zich al ten minste een ge-
neratie eerder hebben voltrokken, wnder
dat dit naar buiten toe duidelijk zichtbaar
was. Of is er sprake van eell ved geleidelij-
ker proces? AI sedert de late middeleeuwen
lopen Je maatschappelilke macht van de
kerk en de culturele invloed van het christe-
lijke gedachtengoed gestadig trrug. Nog al.
tijd echter, binnen een aantal traditionele
instituties, handhaven elites de ficties van
een religieus basispatwon en een geloofscri-
sis onder jongeren. Deze laalste Jiem tot
elke prijs overwonnen te worden. Op straffe
van ondergang. Maar hel kerkgebol1l-lenge-
loof van Je ouderen die om den brode de
machlsposities bemannen en bevrouwen,
was reeds vergaand uitgehold.

Dl"ouders waar her hier om gaat, waren zelf
een jaar of twintig omstreeks 1965, toen een
ver5nelJe culturele revolulie op gang kwam
waarin popmuziek een historische rol zou
spelen. De opmerkelijke afwezigheid van
een existentiële breuk tussen de7_eouders en
hun 'afvallige' kinderen wu erop kunnen
wijzen, dal zich in de afgelopen kwart eeuw
een versneld moderniseringsproces hedt
voorgedaan. Het losbarSIl'nd ml'diageweld
ondersteund door nieuwe technologil'ën -
geluidsversterking, kabel, satellil't, vidl'o,
walkman, clip-leidde de ouderlijkl' genera-
tie verborgen maar effectief in vcrweking.
De weg liep van Johannes de Heer via UeM-
les en Rolling Smnes naar Madonn:l en The
New Kids.

In geval van twijfel wordt nu gewoon een
ander CD-tje in het afspeelapparaat gestopt.
De vraag of mer dit alles een generalil' aan-
treedt, toegerust met een mondiaal bewusl-
zijn van de politieke en ecologische realiteit
aan hl.t einde van de twintigste eruw, was in
dil Kerstverhaal overigens niet aan de orde.

l.iteratuur
R. A. Benjamins en P. A. \"3n der Ploeg.
Gewoon ••••'eg gereformeerd.
Een onJerzoek naar gcloofsoverdracht. rra-
neker 1988.
P. A. van der Ploeg. Het lege testament. Een
onderzoek onder jonge kerkverlaters. ha-
neker 1'HlS.
S. Redhead, The End-of-the-Celltury Party,
Youth and pop louwerdslOOO. Manchester
University I'ress 1990.
1'. Sikkema (InterIView), Jeugd I"u. \-Gra-
venhage 19!HL tr
Peter Hofstede is medi'lSoei%og 1'11 pl/hH-
eist

Alben Nieu\\l:lnd

Liever geloven in
Wat doe ik mijn lel'en méér:gelave" of twijfelen? Zonder
twijfel kan ik hierop antuJOorden dat ik niet geloof in twijfel.
Twijfel staat voor twee, tweespalt, verscheurdheid en tragiek
en dat voel ik allemaal niet zo. Dit heeft natuurlijk alles te
maken met mijn opvoedingen karaktersfructuur.Ik kan me
ontzettend goed voorstellen dat een ander dat wèl voelt. Dat is
prima. Als die mij de les daarover niet leest, ik doe dat hem ook
niet. Ik denk dat er zeer verschillende 'grondhoudingen' bij
mensen mogelijk zijn, vml rozig tot uiterst zwart. Mijn
grondhouding is vrij kleurloos en ik heb 'm zelf in te kleuren.
Gelóóf ik dan meer? Dat ha"gt ervanaf.lk geloof "iet 'aan'.
Datgeloofheeft altijd te maken met iets objectiefs en
uitwendigs, ofhet nu om het bestaan van een god gaat of om
datvml natuurkrachten of het levensmysterie. Ik geloofliever
'in'. Geloofheeft dezelfde stam als liefde en libido. Ik geloof il1
de levensdrift in mezelf die me verbindt met andere mOlsen en
met de hele natuur. Me eroooTafsluiten is doodgaan, eraan
appelleren is leve".
Ik kan me best voorstellen dat mensen het hulpmiddel van het
geloof'aan' nodig hebben. Het is de mededeling op het
schoolbord over wat het leven allemaal inhoudt, het is het menu
bij de maaltijd. God heeft met 'goed' te maken. Ik geloof in god
als het goede in ons e" dit dan niet als ethisch aftrekseltje van
het leve", maar als liefde voor de levensdrift die voortdurend
overal e" nerge"s aan het uitbotten is. Het schoolbord en het
menu zijn in ee" bepaalde fase uer bruikbaar en misschien
ulfs onmisbaar.Je leert dingen ûen en proeven die je je m,ders
"iet zo makkelijk bewust ZOIt zijn geworden. Daarna kunnen
het hinderpalen worden zowel voor het 'zien' van de zin als het
proeven van de smaak van !,et leven.
Maar behoren smakeloosheid, wansmaak, onzin en waanzin
óók niet tot het volle leven?Ja "atuurlijk, alleen niet als
onl1eranderlijke gegevenheden maar als uitdagingen om het
dode weer levend te maken, het kwade goed en het lelijke mooi.
En het verdriet dan? Dit is ook inherent aan het leven e" is ook
geen onveranderlijk gegeven. Alleen is het onmogelijk als
uitdaging te zien, als iets dat te veranderen zou zijn. Verdriet
moet je dóór.Je kan hooguit op de achtergrond het vertrouwen
hebben dat je erwel doorhéén komt, dat het leven wonde"
genezen kan.
Humanisme is voor mij het geloof in de mogelijkheden van
mensen om als deel van de ,wtuur niet alleen te overleve" (dat
lijkt tegenwoordig al heel wat!), maarook om met elkaar van
ons leven iets fascinerends te maken. En dat zit niet zozeer in
het 'meer' als wel in het 'anders'. Een andere belichting doet
soms wonderen. Is Kerstmis "iet een mooi moment om daar
mee bezig te gaml?

A./hert Nieuwlal/d is docellt aan
de Universiteit voor Humanistiek
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Zo wijs als Salomo

Karel van het Reve moge, in een artike.
len serie over 'het verschijnsel gods-
dienst' de staf hebben gebroken over 'de
ongelofelijke slechtheid van het Opper-
wezen', zclfben ik van mening dat Hij,
al Zijn schurkenstreken ten spijt, in elk
geval een zegen is (geweest) voor kunst
en cultuur.
Een mijner collega's gaat prat op het feit
dat hij al zijn leven nog nooit de Bijbel
ter hand heeft genomen. Waarom zou
hij? Hij isorthodox-ongelm'igopge-
voed en dan heb je aan het Woord dus
geen hoodschap.
T ef\\-'ijl een verstandige omgang met
het Woord onm;sbaaris voor een ieder
die professioneel met woorden pleegl
om Ie gaan. De schrijver die de pech
heeft 1.OnderGod & Gehod Ic zijn opge-
groeid, heeft per definitie een arlistieke
en intelleÇluele achterstand. Hij is een

door Martin \-'anAmerongen
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vreemdeling in het Jeruzalem van het
Oude en Nieuwe Testament, een kleur-
rijk milieu waarin noest met andermans
kalf wordt geploegd en ijverig de verze-
nen tegen de prikkels worden geslagen.
Hij begrijpt geen tittel of jota van de
vraag waarom het zaliger is te geven
dan Ie ontvangen, hoezeer hij ook naar
de vleespotten van Egypte hunkert. Hij
is en blijft gewogen en te licht bevon-
den. AI wordt hij 1.0wijs als Salomo, al
wordt hij zo oud als Methusalem, nooit
zal hij weten waar Abraham de mosterd
haalt.
Wanl de Bijbel is in woord en beeld de
slagader van onze cultuur, althans in de
periode dat het verschijnsel godsdienst
het leven domineerde en wereldse the.
ma's (kroningen, veldslagen en mytho.
logische halsafsnijerijen niel te na ge-
sproken) uit den Boze waren.

De kunsten:!.ars dichtten, componeer-
den, schr('ven en schilderden voorna-
melijk voor God en diegmm die hen in
ruil daarvoor mieven hidden, waren
Zijn getabberde zetbazen op dit onder-
maanse.
Of regen God, \\';11 hetzelfde is. Geen
verdorvener thema uit de Heilige
Schrift als de geschiedenis van Salome,
de wellustige prinses vanJudea. Zij is
verantwoordelijk voor de marteldood
vanJoh:tnnes de Doper. Daar staal
weer tegenover d:tt zij heeft gefungeerd
:tls kat:tlys:ttor van een onoverzienbare
nj van artistieke meesterwerken. Au-
breay Beardsley heeft haar gerekend,
Gustav Moreau heeft haar geschilderd,
Osc:tr Wilde heeft een door en door
Jl"Cadeilte tTnacter over haar geschre-
ven, die door Ridlard Straussop ono-
vertroffen ,•...ijze op muziek is gezer.
Ik zal niet b"' •...eren dat slechts het bij-
belvaste deel der natie in slaat is te be-
grijpen waarde geschiedenis precIes
over ginA. Niettemin bet('kellt het een
verveelvoudiging van het kunstgenot
als je enigszins thuis bent in deoor-
spronkelijke bron (Mattheus 14:8 - 'En
zij, te voren onderricht zijnde van hare
moeder, zeide: Geef mij hier in eenen

schotel het hoofd van Johannes den
Dooperj van deze onvervalste horror
story.
Aan de k:tssa van de meeste internatio-
nale musea zijn tegenwoordig vee!:tl
kostelijk uitg('voerde catalogi verktljg-
haar. Negeer ze. De beste wegwijzer is
en blijft de Bijbel, het boek waarop
driekwart van het gebodene is geba-
seerd. De man of vrouw die niets met de
Bijbel te maken 'vil hebben, voelt zich in
het museum als een analfabeet in de
Koninklijke Bibliotheek. Ik heb m.t om
den brode een kleine tournooi !:tngs de
diverse Europese musea gemaakt en
dacht meerdere keren; Godzijgeloofd
dat ik niet christelijk ben opgevoed,en
god zijgeloofd J:tt mijn ouders mij
niettemin (gem:tksh:tlve) in de zondags-
school hebben geparkeerd. Dank zij de-
ze daad van wijs beleid ziJn al die kleur-
rijke hijbelfiguren vertrouwde kennis-
sen van me geworden. De heldhaftige
EsthcrJie, samen met haar oom ,\lor-
dechal, de joden redde uit de klauwen
van de boze Haman. Of de struise Ju-
dith, die de bronstige Holofernes het
hoofd van de romp heeft gescheiden. Of
de kuiseJosef, die ZIChnet op tijd uit de
armen van de vrouw van Potifar wist te
bevrijden.

SUSANNA BESPIED
Ik hek in de MÛnchner Alte Pinako-
thek de ogen uit op Albrecht Altdorfers
'Susanna door de ouderlingen bespied'
en ergerde mij. Toch weer onvoldoen-
de, tussen de Agatha Christies door, in
de Bijbel gelezen! Want ik wist bij God
niet wa:tr het over glIlg, zodat ik plotse-
lingop hetzelfde lage ontwikkelingsni-
veau was teruggcworpen als mijn mede-
museuillgangers. Gelukkig, in hotel'lm
Bayerischen Bratwurst' lageen exem-
plaar van de Bijbel, die mij vervolgens
de bloedstollende geschi('denis vertelde.
Susanna was de mooie vrouw van dl'
rijkeJoakim. Zij werd begeerd door
t"'Te joodse notabelen, die haar be-
gluurden toen zij in de tuin door haar
kamenierster werd gewassen. De on-
dergeschikte verd,veen in het paleis om
enig reukwerk t(. halen. E die twee nota-
belen stornen zich op de nog steeds hal-
fontblote Susanna en wensten haar te
'bekennen', wal (Tn buiteng(.' •...oon kuis
woord voor iets hoogst aanstootge-
vends is. En was Susanna nit'r willig,
dan - zo dreigde het rweetal- zouden
haar helagers onder ede zweren, dat zij
zich ontuchtig onder de larhyrus aan de
lusten van een jongeman had overgege-
ven. Enfin, Susanna staat pal, de nota-
belenzweren hun meineed, de verdach-
te wordt ter dood veroordeeld, totdat
de wijz(' DOlliëlingrijpt. Hij onder-
werpt de leugenachtige notabelen aan
cen derdegraadsverhoor, en zij vallen
getweeëlijk door de mand. De kuise Su-
sanna wordt vrijgesproken en haar el-
lendige belagers sterven, in haar plaats,
de dood door steniging.



Is heteen prachtig verhaal of niet? Zo
vonden ge1ukkigook, Rembrandt t'n
Tintoretto,Jordaens en Van Dijk. Zon-
derde Schrift en Hare Apocriefen had-
den zij voornamelijk bomen en lan-
taarnpalen gett'kend.

Bij de illustraties: De mooie Susanna wordt
bdaagd lloor de twee ouderlingen. De pen-
tekenillK bm-en maakte Rembrandt rond
1635. Hieronder het schilderij dat Rem-
brandt in 1647 schilderde.

VERWERELDLIJ KING
De verzwagering tussen kerk en kunst
duurde zo ongeveer tot de tweede helft
van de negentiendeet"uw. De meeste
kunstenaars waren niet meer direct van
de protectie van de clerus afl13nkelijk.
Het maeCt'naat verwereldlijkte en de ar-
rist had - thematisch gezien - inmiddels
belangrijker dingen aan het hoofd dan
God en Gebod. En tegenwoordig is de
kunstenaardie het Opperwezen, hoe
slecht ook, in woord en klank wenst te
bejubelen een wriosllm, een afsnijsel
van de EO of Je Evangelisch-Vrijge-
maakte Kerkbode.
Dankbaar beluisteren wij het Requiem
van Guiseppe Verdi.
Goedgehumeurd fluiten wij de altpartij
van ht:t Sta bat Matt:r van Giaeeomo
Rossini, Als dt: beide ht:rt:n niet nerjes
katholiek waren opgt:vot:d, waren dt:/.l"
werken nooit ontstaan,
Maar God is dood en met Hem degenen
die Hem in vuistdikke trilogieën beju-
beldt:n, Zijn tweedelige meesterwerk il-
lustreerden en voor Hem hun klankka-
thedralen bouwden, De enige christelij-
ke beeldende kunstenaar met enige be-
kendheid is Rien Poortvliet - en zelfs die
tekent voornamelijk paarden en kabou-
tt'rs. Christelijke schrijvers? Ze zijn er
wel, ergens achterin de Veluwe, en wor.

den niet tot de setleus te nemen litera-
tuur gerekend. Geestelijke composities?
Zij worden niet meergesehreven. En
wij ervaren al die honJerden Baehean-
wtes tegenwoordig voornamelijk 31s
oorstrelend divertissement, zonder
stichtende functie - de discussie over ht,t
wezen van de liturgische muziek lijkt
inmiddels te zijn verschraald tot de
vraag of wij, agnostici, het ons moeten
brem welgevallen op zondag door die
verdomde kerkklokken uit ons bed te
worden gebeierd. Of zoals een lezer in
NRCHandc1sblad schreef: 'Dat jezus
is opgestaan, wil toch niet zeggen dat
,••..ij allemtlJlook moeten opstaan?'

Zelf heb ik daar allema3\ geen last van.
Ik woon in de Amsterdamse binnenstad
waar de kerken allang zijn afgebroken
of tot fietsenstallingen zijn omge-
bouwd. En ach, die paar kerken die cr
nog zijn ... Het zijn de laatste stuiptrek-
kingen van een instituut dat steeds meer
naar de marge wordt gedrongen. Laat
ze dus maar wat beieren. Welluidend is
het niet, maar gegeven het feit wat de
kerk ons allemaal heeft gegeven moge
het de kerk worden vergeven.

Martill VJII Amerongen is /'oo(dredJctl.'ur
VJlI De Grol'l/f.' ell columnist
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Annie M. G. Schmidt

Vrijblijvend
En als er een hemel mocht blijken te zijn
daarginds in die lichtblauwe verte
vlak achter die blinkende horizonfijn,
verwacht ik toch eerst graag offerte.

Ik ben op de aarde toen ook, indertijd
zo argeloos aan komen drijven ...
nou, 't is om te dragen, maar niet - tot mijn spijt-
om over naar huis te schrijven.

Daaram zou ik eerst wat gegevens zien,
en aok graag een lijst met de namen.
want kijk, anders wordt het zo pijnlijk misschien:
stel dat de Van Klaverens kwamen

dan moet ik weer opstaan en ostentatief
de zool uitgaan met mijn bazuintje,
dot geeft allemaal weer zo'n ongerief
en waar moet ik heen? Naar het tuintje?

Met vleugeltjes ben je wel gouw een eind weg.
dat is zo. Je kunt uit de voeten ...
maar toch, ik ben bang dat ik Dingen Zeg
wanneer ik ze weer zou antmoeten.

Dus iets als een passagierslijst misschien ...
prospectus, of iets in die richting.
dan kan ik dot op mijn gemak eens bezien
vrijblijvend en zonder verplichting.

lilT TOT HIER TOE, UITGEVERIJ OUERIOO, A'OAM



(Ingezonden mededeling)

\Voonplaals/Postcode;

AANMELDINGSBON VROUWENDAG 9 MAART

... ,., , ,.,.,., , .. ,.,., ,.,., .Adres:

Naam:

o Ik heb het bedrag overgemaakt (aankrui~en)

OpslUren naar: Humani~tisch Verbond, Oudkerkhof 11,3500 AC Uneeht
T.a,v. A. de Brauw.

SUPERVISOREN (;.,.1/V)

• met een hununistische lrvensbeschouwlIlg
• met een gekwalificeerJe supervisie-opleiding

• beh'nJ met de gezondheidszorg.

Salariëring volgt'os richtlijnen van de V.G.V,ZJR.K.r.V.

Op lJtt:'T&lg 9 maart zal wel'r de landelijke HV -Vrouwedag wordcn gehooden in het
Erasmushms in Utrecht (Oudkerkhof 11). Dit jaar is IK,t thema 'de aartsmoeders van
het humanisme' oftewel 'In~piratie uit overleving', De HV -Vrouwengroep die de dag
organiseert, geeft hierbij de volgende achtergrondinformatic; Vrouwen geboren rond
de Eerste \'(/erddoorlog ell jong waren in (Ic jaren 'JO, hebhcn cen andere geschiede-
nis dali de vrouwen van nu. Hoc zijn hun persoonlijke levenservarin,l;en? De invloed
door dl' maatschappelijke omstandigheden die zij Illee hebben gemaakt. Hadden die
Houwen kans op een opleiding? \'("erd het door hun OIlders gcstilllulel'rd? Kon ICals
rIll'lsje l'en beurs krijgen?
Pa~ in 1':J.'i6werd de regd afge~ehaft dat ambtenaressen op de dag van hun huwelijk
omslagcn werden! En hol' zat het met het kiezen nlOr kinderen? Of overkwam je dat
bij gebrek aan voorbehoedmiddel? Hebben zij ('en humani>tische opvoeding gehad?
Of was het een bewust gekozen levemoverruiging? Het HV werd pas in 1946
upgcrichl. In hoeverre heeft de oorlog een rol gespeeld wat hetreft ver,lIlderingen in
hun leven? Al dczc vragen 1Ililen worden op 9 lllaart beantwoord door humanistiwhe
vrouwen die het zelf hebben meq;ema'lkt. Dl' a,lTtsmoeders zullen hun ervaringen
d,ln Illondeling overleveren.
lil hel o..:htendprogramma zullen zij l100r Rina Spigt, radiolournaliste bij de HOS,
worden gdnterviewd. 's .\tiddags kan men deelnemen aan werkgroepen en/of Boal-
groep wa,lrin de po~iti<' van vrouwen aan de orde komt. Daarnaas( is cr gelegenheid
om elkaar te ontllloeten en en' baringen uit te wissen. Deelname aan de sial; kost tien
gulden, over te maken op giro 1':J7':J30 van het Humanistis..:ht." Verbond te Utrecht
onder \'ermelding van 'Landdijke Vrouwendag I ':J':Jl '. Als relSkoslt."n et."11ulIoverko-
mdijk vormen, kunt u eont,Kt opnelllen met .\Iargreet de Leeuw, Graag het hedrag
snd overmaken en onderstaandt." bon invullen, uitknippen en opstoren naar: Hurna-
lli~tisch Verbond, Oudkerkhofll, .1500 AC Utrecht Ier attentie van A. de Brauw.

V.G.V.Z. - Vereniging van Gerstelijk VerIOrgers in Ziekenhuilen

In de afgelopen jaren is vcd nagedacht OVCf Je plaats en de functie van Je
geestelijke verzorging in de intramurele gezondheidszorg.
Er is in toenemende llIate sprake van een zich profileren als eigen beroeps-
groep naast Je anJere Jisóplmes. MeJe J.urom moet er gewerkt worJen
aan verdere profeSSionalIsering,

In het kader daarvan zoekt het bestuur \'an Je humalllstische sector van de
Vereniging van Gt'Csre1ijk Verzorgers in Zit'kenhuizen, een algemene
beroepsvereniging van geestelijk verIOrgers In de gt'zonJheiJszorg,

Schriftelijke reacties naar:
Bestuur V.G. V.Z,-hununistische sector,
Schoolst raat 12,
35R I PT Utrecht.

HY-Yrouwendag over de aartsmoeders
van het humanisme

Arbt:iJ ü; het thema van (j[umfiwhc
workshops die in januari op Je T cchnÎschc
LJnÎwrsilcir in Eindhol't~n worden gcorgani-
sCt'rJ Joor het HUllunistisch Studt:ntcn
Raadswerk (in samenwerking met Je Sm-
dcntt."nkcrk, Je Studcntl."l1vakbond en her
Ern'lIKiparicwcrk). Tijdells Jt: workshops,
die onJer leiding SUJll \lan Jrs. Ad Hoogcll-

dijk, filosoof, worut op wl."k gcg,lan naar de
filosofisdlC dimensie bij dit ,hein,! en naar
de oebngrijkstc waarden en normen die
d'larhij ieder een rol "pden. Onderzocht
wordt Ul.rei,Hie tussen J.rbciJ til nut, arheid
en zin en arbeid cn persoonlijk leven. In de
LUtsiC workshop komen dl' cOllsnJucntics
aan Ut" orde voor dl' organisatie en bedrijfs-
cultuur.
De workshops vinden plJJIS op dom!aJag
10 januari, 17 januari, en 24 januari \a-
von(\s van 1':J.30 uur tot 22.00 uur up de
Techni,che Universiteit in Eindhoven. De
ko\ten zijn f 25,- per persoon waarvour ue
ueelnemer ook het boek 'Sprrrkuur bij een
filosoof van Ad Hoo~endijk ontvangt. Op-
~ave bij het Hurn,mistisch Studenten Raau,-
werk (HSR) op maanuagen donderu.\g \'an
10.00 uur tot 12.00 uur bij Wilkmien Fraa-
ije; lel.nr. 040-474694. Of schriftelijk aan-
meluen; Te..:hnl,..:he Univer,iteit Eind-
hoven, Postbus 513,5600 .\IH Eindhoven
t.a.v. het HSR.

Debat over publieke moraal
en sociale zorg

Filosofische workshops
in Eindhoven

Op dinsda~ 2':J januari viert ue UnivehilCit
\"our Humanistiek in Utrecht haar Iwccde
Dië~ Natalis mei een open haar deb,lt over
het thema 'Puhlieke moraal en sociale'lOrg'.
Het gaat hierbij om ue waarden die ten
gromhlag liggen ,un de verzorgingsstaat en
de grenlen ervan. De avond ,al worden ge-
0pClld door proLmr.dr J. SnetenhorSl-De
S,H"ornin Lohman, gewoon hoogleraar van
(Ic \'akgro<'p Andragologie aan de Uni\'ersi-
leil vall Am~lerdam en door prof.dr J.A.A,
\'an Doorn, lOt \oor kort ondn meer colum-
ni" \'an NRC H,llldel~blad. Zij mllen de
a\"ond openen met enkele stellingen rond
het thema. Niet alleen LUllen beide ~prekers
op dk,l;ITS sleHingen ingaan, maar ook de
Iwee co-referenten de hoogleraren proLdr
H.P.J ..\1. KunneJ\1'1ll en prof.dr 0..1, van
HoutCll.
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Onbetrouwbare voorlichting
Hel onJcrs.:hrift van Hcnk
Smi" voorzitter HOS-hestuur,
onder Je inr;czondcn brief V;ln

dt, heer v;m KrcfclJ lweft mij
nWI stomheid geslagen. De
voorziner van onze humJllIsti-
sçhc voorlichtingssrichting VCT-

lelt ons zomk,t blikken of hlo-
7.cn dat zijn voorlichting OPZf.'t-
lelijk eenzijdig is. Dat wil dus
leggen get'n HlOrli<.:hting.
En niet ;l.1I",cn,legt hij troh, in
het geval vJ.n Je uitzendingen
over [st;lt.:l.Net.",0 nee ook in
bijvourbet'IJ de programma'.;
over euthanasie en homosl:xuc-
Jen W;Ul'tl wc opzcttelijk eenl.ij-
dig. Ja, voegt hij cr triomfante-
lijk aan toe, wc hcbben ccn tra-
diric van eenzijdigheid.
Hoc rijmt de heer SmÎr Jat uwt
Je humanistische overtuiging
dat wc zoveel mogelijk naar 011-

zc n:Jdijke \"cranrwoorde-
lijkheid 1I1Otltil h,mdden? Hoc
rijmt hij het lllet J.ijn journalis-
tieke vnantwoorddijkheid? Of
meent hij J;Jt cell journalist de
('ni~c mens op aardt is die- nie-t
veramwoorlklijk zou zijn vuur

de ge-volgen van zijn daden? Die
maar Hij kan ~chrijven uf uit-
zendtn zonder er rekening l11et
te houdtrI dat zijn eenzijdigheid
bil Itztts of wthoorders l'en
eenzijJig en Jus vtrketrd hedd
van Jt wcrkelilkhtid oproept?
'Journali,;tiek,' zcgt hij, is gtcn
rechtspraak waarin hoor erl wc~
derhoor moeten leiden tot cen
afgewogen oordecl.' Ook dat IS

l'en verdraaiing van UI' werke-
Iijkhl'id. En ik d('nk U'U ue heer
Smit dal ook wd weet. De IOUT-
n;Jlistiek is - godd,1I1k - geen
rechtspraak. t\laar hij vden i,
hdaas het 'ik heh l1l't toch 7.e-lf
gehoord of gell'7-en' gelijk a,ln
dl' aam'aarding V;JIJn'n rechte-
lijk!' uit,praak,
En wa,lTom zou eeIJ journ,llist
dan geen verantwoorJeiijkheid
dr'lgen voor ten gtHllg dat hij -
als journalist - zich duhhd he-
wu>t LoU modeu zijn? Dat ge-
tuigt nil't van 'grott zorgvuldig-
heid' (zi,n eigen woorden). Imt-
genJl'el!

Reuctie:

Laat ik alt'orens ik in/mulle/ijk
inga op deze ofnllerkillgen eerst
('('/1 a•.lI1tai feitelijke u/I/I/isthe-
den (onigeren.
1. De IIOS is 'liet eellt'oor!ich-
tingsstic/nhlK va'l het Humallis-
tisch Ven/mild.
1. Als I'oorzitter Ilall de HOS
heb Ik gem jOI<malistieke //lilar
wel degelijk bestul/rli,h'l'erant-
u'oordelijkheid.
DIl' /wem ik teil aallzien I'i/ll de-
ze programma's. In de progra/ll-
maseril' 'H,'t dlulere Israël Is eell
h'e/ h.ml bal'! I'dll de staat Is-
rûël Xesc/Jrl'l'ell. Ook een eenûj-
dig bedd. Niemlllld omkeilt
dat, Niemand uIltkent uok dat
er lIiet tegelijkertijd goede Inia-
tiel'en worden gellnomen in het
[Ilnd Israël. Nlettemill draag de
staat /srart zic" ill de bezette Pa-
Intijllsl' gebieden op l'en //lal/ier
die {r<lX'lIIt in strijd is met de
me/IS('nrechte/l. D,lUroller ga<lll
deu progrilmma's. Ze schetsen
een heeld Jat gl'!Jeel is opge-
bouwd uit ware eleme/lten. Zo
Is een serie progralllma's tot
slmld gekomen die vele" I'eront-

Brieven zijn welkom.
Hou het wel kort.
De redactie behoudt zich
het recht voor brieven in te
korten of niet te plaatsen,

fIIst heeft. Ik kallmij voorstellen
ddt wiell Il/e Israel een warm
hdrt zijn toegedaall, geschokt
zijII, Hetr Is lIooit de bedoeling
geWl'Cst mellsen te kwetsen met
deu progrillllma's. 'X't'I IJllld Ik
het jammer dat de l'eroorzuukte
t'erontTl/Stlllg enkel ell al/eell de
HUII/anistlsche Omroep Stich.
tlng betreft en /lIet de mensen-
reclJtensituatie 111 Israël.

Henk Smit (Voorzitt{'r IIOS)

Gezelschap
Tijdens verhlijf van hegin ja-
muri tot ellld m;lart in het dorp
Cahanas hij Tavira in Portugal
held ik gr;\;lg gl'lelschap vall c<:n
perSOOll dil' el'lI deel van de U.I-
gen ook eigen werk heeft, hil-
voorbeeld ';tudie of schilderen.
G.L. Wanrooy, Hohbernatlat E

14 .P23 ES Bilthoven
u'l.nr. mO-2S2551
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Zoektocht naar cultuurverandering
Graag wilh:n wij reageren op
het anikcl van Ingcbofl~ van
Tecsding over geJachten van de
filosoof Jan Bor. Wij ûjn name-
lijk hed blij dat hier gesteld
wonh dat wc verder willen en
moelen dan ue domherklaring
van GoJ. De existentiële vragen
"!",ingcn ons ertoe. Graag wil-
len wc IIIccul'nkcn, ~';lIlJ:lar on-
zc rc;)ctil'. Er wordt gesteld dat
hel misschien 7.inloos is, maar
ook: 'Het bezig zijn met deze
vragen leidt tot een ,Inden" ma-
nier van denken en VJO omgaan
mer Je dingen' ((lus duidelijk
wél zinvol). Hl't gaat ovcrzahn
die groler zijn dan wijzelf - of
worden wc ons bewust dal wc
mlsschren verder kunnen ko-
men dan Wl" in onze bCpl'rkthcid
dachten? 'Het is hoog tijd Jat
wc veranuert'n' daarvoor
wordt ons gewezen op Je M.:hil-
derkunst. (toch alle ware kunst?
Kunst vertelt ons iets univer-
~l."d~,hl."tgaat om de onmiddcl-
lijkc ervaring, Je herkenning
van het univer~ele, door open te
zijn voor het mysterie, Hartelijk

Het andere Israël
Mct verontwaardiging volg ik
het commentaar van het HV, de
HOS en de Verborld~raad (VR)
op de reacties van lt-Jen die ge-
prorcsteerd hcbben tcgen bo-
\'Cngenol'mde uitzendingen, Ik
proneer e,e,a, op een rijtje te
zenen.
De HOS maakt een programma
ovet Israël, waaruit blijkt dat
het voor humanisten niet moge-
lijk is overwogen kritiek te heb-
ben op Israël, wnder daarbij hel
hde jodendom een trap tl."
geVl."n.
VoorbedJl."r1 uit dl' uitzending:
- jodl."n zijn raci,ten vanuit hun
gdoof, zijn moordlustig, heh-
bcn tablt vour zelfvernietiging;
- Wrt.'l."dhl."dcnzijn een speciali-
teit van Joden;
- Nirt-jodell hebben onzuiver
blord;
- Zionismr is dus ook racisme,
fundamentalisme, fanatieke
"godsdienst", Israël lijkt op
nazi-Duitsland;
- f\.1ctwelk recht noeml."n jodcn
zich Joden? Wat is een jood, be-
staan cr eigenlijk wel Joden?
Dit is antisemitisme en niet be-
paald \'an bet zachte soon. De

dank Jan Bor voor lleze ge-
dachten!
Hopelijk kunnrn en willen we in
her HV dkaar inspncren meer
levenskunstenaar Ie worden,
Waarom wudl'n we blijven stil-
staan bij de dooJI'erklarillY; van
de Veriichtcrs, van een menselij-
ke-misma,lkte god. Dat had
toen een raak, om bewust te
worden hoc rnemelijk en hoc
mismaakt, ~1aar we moeten
verder. Het leven blijft een nws-
terie waar we dcel aan hehb~n,
Temidden van miljoenen mel-
kwegstelsels lijn we, als inher-
ent deel van dat evoluerend
heelal, misschien het grootste
mysterie voor onszrlf. Maar we
7,lIn een 'vreemdsoortig' mystt"-
ril."als we willen blijven dcnken
dat de dragende, sturende, in-
herente kracht in deze openba-
rin~ van "leven' dood kan zijn.
Dit was onzc reactie, graag zou-
den we horen wat andcren over
deze zak('n gevondcn h,'bbeH,
An en Wim van den Berg

(Anll'rsfoort)

HOS, bet HV en de VR vinden
dar niet. Henk Smit vindt het
zelfs kwalijk dat sommi~en de
uitzendingen wd antisemitisch
nOl."lllen, Hij laat toe dal een
groep mensen onderuit~ehaald
wordt maar draait zich veronge-
lijkt om als zij protcsteren, De
HOS beweert zorgvuldige
maatregelen te hebben gl'JlOmen
emotionele reacties op te van-
gcn; zij hadden die zelfs voor-
zien ... Degenen die opbeldl'n of
schrl."ven hcbben daar niets van
gemerkt. Toen ik, al na de eer~re
uitzending, opbelde, kreeg ik te
horen: "Îammcr dan, wij vinden
d;lt hl.t mo,'t kunnen~. Meer
tekst had Rina Spigt niet in huis.
Onverschilligheid, dat is wat de
HOS kenmerkt in deze, Is er
iemand die nog gelooft in "de
oprechre bedodingen van de in-
tegere makers v' ~?
Ook het HV Lut stáen valkn.
Discussies gaan :lij uit de weg;
zij gaan akkoord met l."enzijdige
programm,l's en 7dten voor de
HOS gewoon het sein op groen,
want ook op 20 augIIStIls jl.
werden in een uitzending van
n'n gesprek tussen Wim Kayn'r

en STan van Houcke enkele zelf-
de stellingen gedaan als in de 4
ISTaël-uitl;endingcn,
Het klinuat voor antisemitisrnr
i~ geschapell - voor mij een sig-
na,ll. "Hel voordeel van de twij-
fd. eerbied voor de mcnse1ijke
••••,aardigheid, streven naar een
volwaardig bestaan in zelfbes-
tClllllling, tolerantie, verdraag-
zaamheid" - wat maakt hel HV
zo ontrouw aan 7:n beginselen?
Of zijn het gewoon Ime kreten
CIJdiché's? Het HV laat toe dat
cr geesten rijp worden grrnaakl
voor een ~'irulent antisemitisme,
zoals Kant, Schopenhauer ell
Kietzs(he dat dt"den, met dit
verschil: bij de laatstrn kon men
het herkennen als vijand,chap
regen het Jodendom, zij kwa-
men er vooruir- bij het HV heet
het: zorg voor de medemens of
oprechte betrokkenheid bij de
probkmen van her .\1iJd~n-
Oosten.
Hl't HV aanvaardt illlplióet de
aansprakdijkhcid voor deze uit-
7.endingell ;lls 7.ij zich niet volle-
dig en duidelijk distantieert van
de HOS en afstapt van een be-
Irid waardoor de HOS zulke
uitzendingen kan presenteren
onder dc vlag vall "zelfstandig-
heid" ,
De VR Ill'cft kennis genomen
van de feiten en besluit her tc
LHen bij het gevocrdc debat, De
VR heeft gewoon zitlen suffen,
- Guus den Besren: "ik geloof
nil."t dat dl." HOS bewust heeft
willen l-hoquerl."n. ~ De HOS
schred echtl'r in de Humanist
van oktober d,u 7.ij bewust el'll
whokkelld rro~"JlIJm'l hCl,ft
ftcmaakr.
-!'aul Voorhorve: "er had hoor
en wederhoor moeten plaats-
vinden." Waarom hield hij d.lt
niet staande?
- Els \';m de \Vaak "grote geva-
rcn die verzelfstandigd HV-
stichtingen met zich mechren-
gen." Ik hOOTal jaren die y;e1ui-
den. Constateren van grote ge-
varen hrlpt niet wel; was er
zelfs nu geen aanleiding cr iets
aan te doen?
- Hein Roethof maakt een n~r-
y;elijk met '40-'45: ~voorrdu.
rend zijn er deportatil."s." Hoc
durft hij het afvoeren en liquide-
ren van miljoenen loden volgens
een perfect schema en systeem te
vagelijken met iers van funda-
menteel andere aard? De VR liet

het dus ook afweten.
Uitgerekend het HV heeft een
sfeer gecreëerd van vooroorded
en haat tegen alles wat JooJs is
zoals ik III geen jaren wdke
groep JJn ook heb zien dOl'n.

Marry Menschaarr (Gouda)

Naschrift:

Als ik ill d('uitu"dillgell ('UIlde
HOS (Jok nlJar à!1I uitilIg va"
antis,'mitiSlll(' Jhld beluisterd,
dali zou ik 1;£'CIImoment hei'/Jen
gedaruld om dadr met de
grootst IIIOlwfi,ke scherpte te-
gClltc protcstl'Tell. tk heb de o.a.
ill de hierbovelld{gedrukte Inief
gewr<ldkte uitzendingen zorg-
t'lI!Jig belllistmi. Ik heb d<-l<lrin
kritiek, scherpe kritiek ook, ge-
hoord op het beleid ,'all de Is-
rüëlische reKeri,,!: lJlet 11('trek-
killg tot de westerli;ke oever vall
de Jordadll ell het optrcdell d,lar
Vüll het Israëlische leger op
gumd Vlltl tillt /Jeleid. Nod, al'
uitulldi/lgt'll ill hllll gehed /loch
de dJJrill gedülle uitspraken
waren eclJter lIaar mijll eerlijke
lIlellillg ,mtisemitisch. Cl'en 1',1Il

de ill de brief geno('mdl' uitspra-
keil kwam er ill voor. Ik küll
daarom lt'at dat ,l,mgd,lt dl'
HOS gl'en I'Crwi,t maken.

Het f<'itblijft niettemill bcstadll,
dlll ,m,ieren in die uitulldil/gell
wél alltisemitisme hebbt'll be-
luisterd /),lt is eell fl'itdi;k ver-
s;:hilvan !Je(JordelillgellP,1IIbt'.
luisteren ('all hct uitgl'zond('ne.
!Jdt is I/iet iets WlldrOl'('rje kUilt
discussiëren. Ik kali hl,t dl/een
ml't diepe spilt C/Jllstdteren. El'
diso(ss;t' Ol'er dil t'erschil van
uith'g elJ III.'oordeling vall tie
programma's ZOII bot't'lIdiclI
fJ1wermijdeiijk ht,t makelI (laIl
venmderstdlillgen met zich
brelJgt'lIOI'er de ,11dan lIi('( zui-
Vl'TCbedoe/illgell I'an de liTO'
grammdmdkcrs cn het dl d,1Il
lIiet met eell zuiL'eroor luisterelI
lIaardie lITOgramm'l'Sdoor mij-
zelf, respectiet'e1ijk door dege-
nen die de programmllmdkers
pan ülltis('mitISme "erdcnken.
Dat is 1/uga1Wllt. Ik kan in mi;-
ulf nict lil' vri,heid vi"dt'll [lOOf
hl't makcl! VaIl zulke IleTOmier-
stellillgell ot'er ,lIldereIl. Ik k,m
,,11t'(,1I Ct'1/b('ToepJont op liege-
1/1'11di<'de proxrtlmnlil'S ,mdt'rs
/leoorddl.'1/dali ikulf om biJal-
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It' diepgalmdl' llcrschil Vuil //1('-
ning de olJTIxlJtht'id van mi;;;t'1(
en het ontbreken v,m (Jok maar
eell zweem ~'<1Il,mtisemitisme te
,ldtlVaardell. ()p die basis /)('11 ik
gr,),)g berl'id tot een gesprek
UI(1,lrill /lij; kll/lIIl'tI tr,/chten de
verstoorde uerlwudirlr,en op te
he/deren en de llertrOf/wensha-
sis te herstel/cl/.
Ehl dil/g moet hier voor <lil••
dllideli/kheid aall worden toe-
gelloegd. Ifet 1J00'cnSMalufe he-
teken/ /liet dat ik en de undere
ledelI 1'<1/1 iJI't hoofdbestuur
gem kritit'k zuudell hebben op
deu programma's (',UI de HOS.
Dar .Jut is iets hel'! dIlders dali
h,'n te besc1mldigel/ of l'efden-
ken l'dl/ ilntisemitisme.

/,111Glast',l t',1II Loon
(Voor:.ittt'r van In'f HV)

Discussie gesloten

Een beetje
heidens kabaal
Bij alle onzekerheden in de sei-
wenen Slaat é~n ding onverbid-
delijk vast: wil zullen in decem-
ber door alle media overspoeld
worden met lofuitingen op De
Stille :-.Jacht en De Blijde Ge-
boorte. Uit talrijke kanalen zal
dl' vucale en zoetgevuuisde hei-
ligheid kamerbreed onze wo-
nin~ binnengolven. Je kum als
niet-~elm.ige best beloven &tt je
je niet met (Ie krrkrn bemoeit,
m:ur de kerken bemoeien zich
dag in dag uit met iou. Je bent
een heiden. Een goddeloze. Een
wndaar. Je bent vogelvrij vonr
allerlei fanatit.'ke hekeerders, die
in opdracht van een mysterieus
opperwezen aan je deur hellen,
je op straat aanschieten, ie in
een restaurant een bl.delbus on-
der Je neus swppen. Je moet ge-
red worden, je hent een verloren
mensenkind. Zo is dat. We 11."-
ven in een christelijk land en &11
zul je wetrn. Als niet-roker moet
jr toch voortdurend dl" gewijd •.•
nicotine inademen.
Is het zo erg? Ja, zo erg is 't. Als
je wals ik eens een poos de slui-
pende, opdringrrige •.•n hoog-
hJrtige presenl<Jtie van dl"divet-
se geloven verzaml"lt kom je snel
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tot een indrukwekkende maar
vooral irritante kollektie. Een
VJrI de hoofdrollen vervult de
hoofdm:1ll uit Rume. Honder-
den keren paradeert deze reis-
lustige in alle iourn:uls, strijkt
neer waar hij nauwelijks wrl-
kom IS, spreekt banvloeken en
vero\ uit, dwin~t rtwnsen din-
gen te doen en vooral te IJten en
galmt dan som, [Ot de massa:
~BeloVl'n jullie alle mensen liet
te hebhen?!" (jaJ;u) "Hun rl'ch-
ten te besl'h •.•rmen?~ Uaaaa)
Slim en dom, hrutaal en hui..:he-
lachtig. ~De katholil'ke kerk is
l'en bron van bevrijding en red-
ding." Voor wie? Voor dt' jo-
den? Voor de vrouw? Voor die-
!:trors?
Zelfs de mildl' Vetbondwoor-
zilter Glastra van Loon struikelt
in de Humanist van november
over deze hardHIChtige plaats-
bekleder die als gast in [ndone-
sië de IslJmieten verbiedt aJn
gehooneheperking te doen. De
konklusie van onze voorzitter
i,: "Dat grenst voor mij aan het
niet meer toelaatbare,"
Wat nu? ,\10eten we als humJ-
ni,ten nu de straat op, manifes-
teren, protesteren? Nee, dat
niet. \"',Iemogen wel Jlle katho-
lieken op dil" pauselijkl' aanpak
aanspreken. Dat is Je slotsom,
Kiet dat het ook maar één mili-
meter zal helpen, want niemand
heeft iets in de roomse melk te
brokkelen. Bijna alle katho-
lieken hlijven gehoorzaam ka-
tholiek. Een \'ooraamtaand let-
terkundige onthulde een poosje
geleden in de ~RC dar hij zich
wel ,chaamt over zijn kerk, "die
soms over lijken gaat~, maar hij
is "van hui, uit en dus voorgol'd
en ongenersliJk katholiek". In
ol17.edagl'n wordt er minder ge-
dreigd met de hel en het vage-
vuur, maar de hersenspoeling en
de angst ziln gehleven. "Paus
wil gehoorlame Nedl'rlanders"
stond twee weken geleden nog
als grote kop 111de NRC.

Machtsmishruik van gelovigen
- daar gaat het om. Wat doet
eelt humanist daar mee, &1ar t~-
gen? Weinig, te weinig. HUIlta-
nisten lijken \'ooral bedre\'en te
ziln in het beschouwen en het
bespiegelen. Je lOekt vaak \'er-
geefs naar wat warmte, l'en
beetje gloed. Als ik in"n brochu-
re de noodzJak beklemtoon

voor humanislische huilen voor
geestelijk gehandicapten, dan
vinden bestuurders al gJUw dar
ik me afzet legen de kerken. Ter-
wijl de confessionelen ~de gren-
zen van het toelaatbare" \'(){Jrt-
durend ovetschrijven door de
bouw van humanistische voor-
zieningen te vertragen of tI."vrr-
hinderen. Idealen, ll'gt Glastra
van Loon uit in hel genoemde
artikel, zijn mooi, mJar idealis-
me is verkeerd. Alles op .isme is
fout (zelf, humanisme?). Vonr
alle duidelijkheid: ik bch een
gruwelijke hrkel aan fanatisme,
maar h•.•t humanisme met zijn
twijfels lOU zich toch weerbaar-
der moeten maken tegen de fdle
z•.•ker-weters, die met hun hilbel
in de hJnd nooil genoeg hehhen.
De kerken eisen nu weer meer
zendtijd, het CDA eist meer bur-
gemeestrrs, terwijl al meer dan
de helft van het aantal burge-
tIJL'esters protestant of katholiek
is. Bil één van de laatste tellin.
gen hleek dat bij defl'nsir 24H
geestelijke verzorgers werken,
waarvan 217 katholiek of pro-
t•.•stanr. Van de 1174 zieken hui-
zen, inrichtingen •.•n verpleeg-
huizen hebben 109 een huma-
nistische raadsman. DJt is 5"/ö!
De gelovigrn zinen breeduit op
de bank rn als je niet stevig te-
rugduwt, word je nog meer op-
zij geschoven. De ongelovige
heeft geen rechten. Hij moet
worden bekeerd, Hij wordt niet
meer zoals eeuwen geleden ver-
moord, opgehangen of ver-
hrJnd, maar hij moer wel zijn
plaats weten.
Het is natuurlijk schinerend dat
("r nu een Universiteit voor Hu-
manistiek is met een echt hoog-
lerareneorps. Het is natuurlijk
nuttig en noodzakelijk dat •.•r in
artikelen en op bijeenkotmten
diepzinnig, wijdlopig en vrilblij-
vend wordt gefilosofeerd over
holisme en andere boeiende the-
ma 's. -'bar het 1.011lOch nok
niet l'chr slecht zijn om na te
denken m'er de concrete lcefsi-
tumil' van buÎtl"nkerkclijken nLl.
In alle , •.•ctoren, in allerlei situa-
ties elt op allerlei plaatsen ko-
men de humanisten handen re-
kurt. "Alles war zich met het
predikaat 'kerkelijk' rooit, kan
rekenen op een z.ekerr welwil-
lendheid" concludeerde J.A.
Heldring in de NRC. Waar kun-
nen de humanisren op rek •.•nen?

Uitsluitend op z.Îchzelf. Ben je
als humanist verantwoord bezig
als je Gods water over God, ak-
ker laat lopen?
Wat kunnen wij als Verbond
doen voor al die tJlellSrn in pro-
blemen? Hoeveel st •.•un hebben
wij te bieden aan een gezin dat
geen dominee of kapelaan meer
over de vloer wil hehben? Hoe-
veel eelllarne bejaarden, geeste.
lijk gehandic:lpten rn langdurig
zieken acceptefl'n in godsnaam
d;ln maar weer de dominee aan
hun hed? Is het niet een beetje
godgeklaagd dat wij nauwrlijks
een vuistje kunnen makrn om
voor de rechren van deze men-
sen op tafel te slaan? Of is dat
weer niet hum,mistisch?
[n mijn optiek is humanisme
meer dan nuchter en ~ezellig fi-
losoferen en navelstaren. Het is
minstens ook: maJtschappelij-
ke betrokkenheid, opkomen
voor vrijheid en rechtvaardig-
heid en voor anderen die in de
kou staan. Noem het mede-ver-
antwuordelijkheid. Naa,trn-
liefde. Solidariteit. Voor mijn
part: ideJlistlle.

GJbri de Wagt (Hih'ersum)

Rectificatie
Humanismr en Ontwikkelings-
samenwrrking
In de recensie van "Humanisme
en onrwikkdingssamenwer-
king, een herwaardering van
goede intenties" in de Humanist
van november 1990 is eett fout
geslopen. De wlllkelprijs is niet
f 29,50 maar f 29,90. Die cor-
r•.•nie geldt ouk voor de prijs zo-
als genoemd in de ingezonden
mededeling.
lharin heeft voorts de term
"l.l'denprijs" verwarring ge-
wekt. Bedoeld wordr: l.ezrrs
van de Humanist kunnen een
speciale HIVOS.editie van de
hundel ontvangen duor over-
making valt f 25,50 - inclusief
verzendkosten op giro
716.000 valt HIVOS, Den
Haag.



RADIO & TELEVISIE

RADIO

DE VERBEELDING

Iedere 1.ondag.
9.lH. 930 uur, Radio I

In december (vanaf de 16e) en
janu;'\T1 ({/m Je Udc) wordt Je
writ: Eiblllien hah,uIJ: vilf
programma's over de verned-
ding van het eibnd lil de lilere\"
tuur. Hugo Koolschijn en Ge-
rard Thoolen lezen voor uit on-
der andere Vopge autour du
monde (l.ollls-Antoine I\ou-
gaimille), PJ.ul et Virgillle (Be-
nurdin de St. Pierte), lndiana
(Gmrge Sand, Utopia (Tho111;lS
.\Ioon:) en Robinson Crusot'
(Danid Ddoe).l'erencSni)der'i,
die uitgebreid onderwek deed
naJ.r 'eilanden als lilerair the-
m'l" voorziet elke uitzending
uitgebreid van een toelichting.
De presentatie is in h.mden van
llonka Verdurlllen en .\1ieke
V,lll der \X'ey.

Rond de fee~tdagen worden de
volgende pmgramma\ uilge-
zonden, \oor &:&:nkeer ook op
afwijkende uillendtijden:

MJ.andag 24..-n .,1 december,
Radio 5,12,05-13,00 uur:
In een spt.'"ciale bewerking \an
Kccs Vbandert.'"n worden twee
,'nhalen van de Russisdlc
schtll,'er DmtoJevski voorgde-
zen: op 24 december Dl" grool
inqm,iteur ell ol' 31 dt .•..t.mlwr
Dmolll ,'an een bdaehelijk
tIIenseh,

\\'oemdaj.; 26 decemher,
Radio 5, 1230-1.l,OO uur:
Oe ,IClellTRein Edzard leest 'De
Hulstboom' voor, een kersrver.
h,ul V;1I1Charles Dicken, in eell
bewt'rking van Ri/u Splgt.

Zaterdag 29 dect:mber,
Ibdio I & 2, 1930-22,00 uur:
De twee uilzendingell ,'an dk
Sj minll!en waarin Sla1\ van
HOllcke in nm.t.'"l1Ibt't lIIel dl'
psychiJ.ter Frank van Rn'
'prak, ziln bewerk I en a,l11ge-
vuld tot (,én lang gespn'k van
bijna twee en een half uur dat in
eell e."tra uitzending \',111 het
HV wordl uilgezondC"Il,

Zundag 30 december,
Radio 1, 18.00-21.00 uur:
The Srory of lhe HIue'i.

TELEVISIE

In dl' vierde YOY V,111dil sl'i-
zoen "l'rtelkn cen a'lIl['11 jongl'-
ren O'Tr hun ervaringC"n Illl't het
;IU pair-lenolTIl'cn. AlI-p;lir: 11l'1
klinkt wat oUlkrwet'i Illaar 11l'1
is springlc,'end. :\'og altijd ne-
men vele jongl'Ten de 'prong 111
her diepl' en 'l'Tdwijnen voor
korten' of Llllgere tijd n,lar het
buitenland. Over de pr;lkti,c1H-'
probkllll'n d,t<Hv,m, ma,lt ook

heha kUIll u noteren voor 2.~
deecmber, 6 en 20 januari en J
febru;ui. OJl\'eranderd op n)l\-
d;lgawl11d half tien.

Zondag JO deeemher
20,10-2.00 uur

NEAR DEATH

In cen uniek sallll'l1\\'erkings-
project lt'nden dl' Humanisti-
sche Omroep Slichling, Ikon el!
]{VLJ z(mdaganmd JO dl'celll-
ber gczamenlijk en intl'gr,1'11 de
VIJfmlr en drie kw,lttit.'"r duren-
de docum •.'nt,lire DE Dood :'\;\-
bil (Near lkath) nit, gCIllJ.'lkt
door Frederick \X'i,em.ll1. t;én
",In li<.'meest beroemde l'n bl~-
ruchtl' docllmenl:lire cinl'a,tl'n
\',111deze tilJ.
Van.lf 1967 hedt hij een groot
aanl,ll docllml'l\taires gemaakt

o\'\:r Je !outcrcl1<.k ('CI17,1,1111'
Iwil!, de onwccrsta,lnharc ht'Îm.
wee en de ol1\"crv.';lclnc nVJrin.
gl'n wordt vrijuit gcrr;lJt door
de hoofdpersonen Ju: Joor En>.
lirll' V;ln Dijà en :-':cllckc van
der Driit worJ<:n gevolgd.

Zondag 20 januari
22AO-2.l.:?0 uur &
7.nndag 27 j'lnll,ui
22.2S-2.).OS uur

HET EINDE VAN DE
STILSTAND

O,'er kwn en dood van een di,-
sideul

In IIl"I Einde van de Stilst;ll1d
g;l;lt progWlJllllalll,lker Chark,

w,larin hi), IlWt',1,11werkend op
identieke wijze, maalsch'IPl'e-
lijke in,litlilies ollllt'edt en gt'-
n;lddno'i de lll;lchlsslT\lClUlIr er
hinnen blootlegt. WiSelll<11\ob.
sen een, zijn (;llllt'r,l rq;i~ln'ert
en bilna ncrgen'i 11\;I,lkl hij ge-
bruik \'an COll1mcnt;ur, Illlll.iek
of inter\'iews. \\'i'iel11,111nl,l,lkll'
onder mecr dOeUnltl11;lires o\'l't
el'n so<.:È<11cdil'nsr, jong('rl'll
reclllspr;lak, een v1n'sfahriek,
Cl'Ukgeroplciding, et'n renbaan
en dl' wereld van fotomodellen.
Zijn ol11vangrijke oeu\'tt. is in
fl,ite Cl'll bijna l'ompktt. ,It-
spiegeling \';[n de moderne wes-
Inse S<llllenknllg.
Voor De Dood r-.:ahiJ filmde
W'i,elllan le~,wkt'n 1;llIg, bijn;l
onafgehroken lil de ;\kdicalln-
lensiv!" Care Unil v<ln het lklh
"real Hospital in BosIon. De
film con(t'ntrl'ert lich op het

Ln.'uwcnLlmp op zoek na,u Je
\'uutmaligl' Tsjn-his.:he Ji~si.
dcntt:nbcwqüng Chart.l 77,
\X'at is cr geworden van 'de in-
tdkctudc familie' die tot de Tt'-

\'olulil" v;In vorige jaar één V;'lll

de beroemdste \'crl.clbcwt'gin-
gl'n was? In hoevert!.' hebbt,[) III
hun prin(lpC' trouw kUl1Iwn
hlijwl1, of zijn zij inmiddels ge-
corrumpeerd door de poJilil'kt,
functies die Lij nu zelf beklnlt.'l1?

E hoe hl'ehl zijn de vril'nd"h,lp-
pen nog, W;I;ltOP Chana 77
eem dn'd? SOlllmigen
(Dienstbier, H'1\'d) staan in-
middel, aan dl' top van hun
nieuwe eJ.rrière, terwijl anderen
principieel 71ln bli)\'ell kiezen
voor hun mtelle<:llIele \'Tljheid.

problt'em hoc men~en zich op-
slellen legenowr de dood. \X'i-
'it'l11,ln kgt zi<.:htOl' op de COI11-
plexe rl'!alil'~ tUSSl11p;ltiënten,
LJmilie. dokloren, HTl'lcegsters
en get',ldijkl' ra<1d~liedcn op het
molt1l'nt d;l[ lij in het óeken-
hui'i he'iliS'iingen nemen over,
IcttnliJk, In'l'n en dood. Het re-
sulta;n I'i een onwJar"hl)llhjk
indrlllgemk film ovn een wer-
kelijkheid die zich steed, Illt'l'r
,un het gezi<.:h!sveld V,IJIde ge-
{[mde men, onttrekt.
Voor'lfga:lIld aan de vertoning
van De Dood Nahij wordt door
de Ikon - n'n week eerder (2..1
de<.:ell1ber.llAO uur) - een pro-
gral\l1\U uitgezolldl'n waarin
Fre •.kri.:k \'(!isel11an wordt ge'in-
trodu.:eerd.

IleeltJ I'd1l de mdrdtlJUn.
dOCl/melltaire ,"'ear DedtiJ



Hoofdbestuur: geen fusie Socrates en HSN Filosofiecursus in Waddinxveen

Verbondsraad opnieuw kritisch over HOS

De aandacht voor bezinning in
het Humanistisch Verbond
neemt toe. En daarmee ook het
belang van ccn goede organisa-
tie \'JO een en ander. I fet hoofd-
bestuur stond cr in zijn vergade-
ring van november uitvoering
bij stil. Een CVClllUCci samen-
gaan \'an twee werkstichtingen
op hel gcbi(d van bezinning
stond op de agenda. Hel betrof
de stichting Sucratcs en Je stich-
ting Humanistisch Studiecen-
trum Nederland (H5N).
De bamc is ticn jaar geleden
opgericht als samenwerkings-
verband van HV, HurnJ.nitJ.s en
De Vrije Gedachte. Ondanks de
hoge ÎOUI is de productie van
hel HSN 1I00ii goed van de
grond gekomen. AI vecl langer
bestaat SoçralCs. bijna veerlig
jaar gcledt:n opgericht om zich
als wctcmchappdiik bureau
van het HV tc ontwikkelen. De
slichlin,lt ,ltcefl hel lijchehrift
Rckcn~chap uit, exploileer! een
wenemend aantal bizonuere
leer~toclen aan uni\'er~iteiten en

De ver,l:Clfstandiging van de ra-
dio- en televisiediemt van het
HV hield op I december de ge-
moederen van de Verbondsraad
(HV) danig be1jg. In 1986 is de
diensl organi~awri~ch onderge-
hrachl in een autnnome werk.
stichting; de 'Humani~ri~che
Ornroep Stichting' (HOS).
Niettemin herusi de zendmach-
tiging bij hel Verbond. Het
hoofdbesluur is formeel aall-
spreekbaar op wal wordt uitge-
zonden.
Over de wijze waarop het
hoofdbestuur zijn \'erantwoor-
delijkheid heeft gedelegeerd is in
de \'eleniging beroering orll-
staan. Recenle programma's
hebben die onrust versIerki.
Stonden in de oktober-vergade-
ring de radio-uiuendingen over
Israël aan kriliek bIoOI, nu
richue de aandacht zich op de
televisieserie 'De Familie
Hakkus'.
'Vulgair, hanaal, het UV on-
waardig,' luidde het oordeel \';111

enkele diep geschokte VR-le-
den. 'Arrogant en tactloos om
dit onder de naam van het HV
uit te lenden,' vond Hannie Sin- I
ger-Dekker. 'Ik schaam me ef- I
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organiseerl de jaarlijkse Socra-
teslezing. In de jaren '60 en '70
was Socrales bo\'Cndien bekend
van studieconferenties en dis-
cus~ierappor!en over \'raag-
stukken van levensbeschouwing
en cuhuur.
Het ho{)fdhe~tuur wil dat deze
laatsle laak weer actief wordt
opgepakt en heeft daarIoc op
het Centraal Hureau een afde-
ling Bezinning opgericht. On-
derzocht wordt in hoeverre het
succesvolle werk van Socrales
daar levens in ondergebracht
kan worden. Een samengaan
met het HSN wees hel hoofdbe-
stuur van de hand. Hel onder-
wek naar een mogelijke fusie
met Socrates toonde \'Imr een
meerderheid van het hoofdbe-
stuur onvoldoende \'oordelen
aan. OrganisalOri~ch en financi-
eel \'erwachlte men eerder een
verzwakking dan een verster.
king van hel geheel. Dit laat~1C
hoopt men wêlte bereiken door
de nieuwe afdeling Hezinning.
(BB)

voor,' voegde Guus den Besten
IOC.'Hel gewest Groningen ver-
oordeelt de uit1.endin,lten una-
niem. Wc hebben veel klachten
onlvangen. Sommigen hebben
ldf~ voor het lidmaal~chap be-
dankt.'
Ben Aardema en Henn)' Wind-
Pelt di~lanlieerden zich van het
negatieve oordeel. De laatste u"i
aanvankelijk eveneens geschokt
Ie zijn. Bij nader inzien had zij
haar oordeel bijgesteld: 'Bak kus
heefl stof doen opwaaien, dal is
heel goed. De HOS durft ten-
minste haar nek uit te steken.'
Hel hoofdbestuur onthield zich
van een oordeel. 'Het is de taak
van de Programmaraad Ie eva-
lueren; aldus hoofdbeslUurdid
Henk Smit. Hij beloofde het
desbetreffende rappOr! aan de
VR be~chikbaar IC slellen. Het
hoofdbe~lUur zegde wél tne mei
de HOS 'nieuwe afspraken' te
gaan maken. Penningmeester
Cees hln Wijk onderstreepte de
eigen \'erantwoordelijkheid van
het hoofdbesluur en \'foeg de
VR geduld tot hel voorjaar.
: '!Jan hopen we de zaken naar
behoren te hebben geregeld.' Vi-
ce-voonjuer Arie den Broeder

Na in de Iwee afgelopen seizoe-
nen Frame filosofen uil onze
lijd en Duitse denkers uil de 18e
en 1ge eeuw re hebben behan-
deld, organiseert de afdeling
Midden Holland van hel HV
begin 1991 een filosofiecursus
over enkele Griekse wijsgeren
uit de oudheid en een Hoeg
chrislelijke denker.

In het buurtcentrum De Boog,
e. Hu}'genslaan 2 te Waddinx-
veen (nabij NS-stalion Noord,
bus West Nederland ms. 177/
187, halle Staringlaan) 1.ijn cur-
m~avonden geprogrammeerd
op 15 en 22 januari al~mede 19
en 26 februari. Aanvang 20.00
uur preCIes.

Op deze dinsdagavonden wor-
den inleidingen gehouden door
resp. historicus Dr. A.A. de
Bruin: In welke tijd leefden zij?,
en de filosofen Drs. Ch. Hup-
perts: I'[ato en zijn invloed op de
filosofie, Mw. Dr. M. Jager:
Ari~lOlcles en zijn invloed op de

sloot de discussie af met een ap-
pèl op de aanwezigen om ver-
trouwen te hebben in de pro-
grammamakers 'die onder ~oms
moeilijke om~tandigheden hun
werk doen. Dat 1.ij fouten ma-
ken is waM, maar zij zijn niet
fout.'

In een later deel van de Ver-
bond~raads\'Crgadcring werJ
het werk besproken van de
dienslen geestelijke verzorging.
Er bleek \'Cel waardering voor
de ruim 150 raad~lieden op wie
een veelvuldig beroep wordl ge-
daan i,de inrichtingen van jU\li-
lie, de ~(rijdkrachlen en de in-
stellingen in de gezondheids-
zorg. In de laaNe spitsen bellli-
nigingen zich opnieuw toe op
immateriële zaken, waaronder
de gee~lelijke verzorging. De
VR vroeg hoc 'de politiek' daar
op reageert. 'T}'pisch is dat het
CDA wat dit betreft dichter bij
ons staal dan de PvdA; ant-
woordJe algemeen secrelaris
Jorine Boegem. 'Het CDA ziet
het belang \'an geestelijke ver-
lOrging over hel algemeen wel
in; bij de P\'dA leeft nogal de
ang~t \'oor instandhouding of

filosofie en Ilrof.Dr. H. Braak-
huis: Augustinus, humani~t en
anli-humanist.
Insçhrijving per briefka;Ht bij
kursusleider Andrê de Bruin,
Bilderdijklaan 24, 2741 AI'
Waddinxveen (tel. 01828-
13431 voor nadere informatie),
onder gclijktijdilo";e O\'ermaking
\'an J 20,- voor vier cursusa-
\'onden + even meel J 20,-
(Înk!. verzending) \'an een s)'lla-
bus, naar giro 26.,966 \'an de
penningmeester \'an hel Huma~
nistisch Verbond Midden Hol-
land, Reeuwijk.

Verlale inschrijving aan de zaal
is, na telefonische aanmelding,
op de anJlld zelf vanaf 19.00
uur ook nog mo!,:elijk.

1.e[fs versterking \'an de verzui-
ling.'
Wat hetreft de geestelijke ver-
zorging in de strijdkrachten zil-
ten de niet-confessionele panij-
en wel op éên lijn met het HV.
Het imlellen van een rechtvaar-
diger vl:rdeelsleulel wordt al ja-
ren vertraagd door de verant-
woordelijke staatssecretaris, na
Van Houwelingen nu Van
Voorst tOl Voorst (beiden van
het CDA). Op verzoek van de
staat~~ecretaris vindt momen-
teel een groot opinie-onderzoek
plaats naolr de behoefte aan
geestelijke verzorging onder mi-
litairen en reser\'istl:n. Daar-
naaSI wil Van Voorst tOl Voorst
Je omvang \'an kerk of geestelii'
ke genootschap een rol laten
spelen. Onbekend is hoe hij de
di\'erse gegevens ten opzichte
\'an elkaar gaal wq;en. De Ver-
bondsfolad was het eens met hel
hoofdbesluur om zel:r alert de
ontwikkelingen te blij\'en m[-
gen.

Hert Boclaars



HET H ••

Café met nieuwjaar in Waddinxveen

lid worden van het HV is een-
voudig. Stuur een kaartje met
uw naam en adres naar: Postbus
114, 3,SOOAC Utrecht. U kunt
ook hellen: 030-30045.
Als richtlijn \'oor de hoogte van
de contributie wordt een half
procent \'an uw bruto-inkomen
aangehouden. Als minimum-
comribUlie geldt een bedrag van
f 75,- als u een brum-jaarinko-
men heeft van f 18.000,- of ho-
ger. Is dat bruto-inkomen lager
dan f 18.000,- dan belaalt u f
45,-. jongeren onder de 27 jaar
betalen een minimum-contribu-
tie van f 35,-. U kunt de contri-
bUlie desgewensl in termijneu
bel<llcn: per kwartaal of per half
laar.
Uilgangspunt is hel individueel
lidmaatsch'lp. Per lid bn en
persoon, wonend op hetl.elfde
adres, londer enige wrdere kos-
len medelid wordeu. Deze ont-
vangf dan geen Humanist.
Hij aaumelding onh'angt ti \'an
om een acceptgirokaart onl te
hetalen.

Lidworden van het
Humanistisch Verbond

Stuur dan een ka<lrtje naar: Hu-
manislisch Verhond, Pmtbus
114,3500 AC Utrecht. Of nog
m<lkkelijker: hel 0.10-318145

U kunt ook eerst
een gratis informa-
tiepakket aanvragen

Neem een abonnement
op de Humanist
Voor slechls drie tiemjes krijgt u
een jaar lang de Humanisl in de
bus. Eén lelefoonlje naar het
Humanistisch Verhond is vol-
doende: mo~31814., (toestel
28). Fu als u lid wordl van het
HV, krijgl u het blad gratis.

Midwintermeeting
Jonge Humanisten

Twee maal per jaar \'indt een
landelijke vergadering plaats
van alle actie\'ejongc Humanis-
len. Als ie imeressc hehl, ben je
van harte WelkOlll om op 12 ja-
nuari een kijkje te nemen.
l'laals: L.<lndelijk Humanisti,eh
Cemrum. Oudkerkhof 11 in
Utrecht, van IJ.OO uur tot
16.00 uur.

Themadag over
humanistische
vieringen

Op 12 januari lullen de jonge
HumaniHelI 7jch tijdens een
'midwintermeeting' verzamelen
rond het thema rituelen. Cen-
trale vraag i, of de mem goed
kan lewn zonder rituelen. En
meer wegespitst: hebhen huma-
ni ,ten hehoefte aan rituelen? De
aanwezigen kunm;n al gelijk be-
ginnen met één rilueel, namelijk
e1ka'lr een gelukkig nieu" jaar
toewensen! Plaats is het L.ande-
lijk Ilurtlanislisch CelllrUm,
Oudkerkhof 11 in Utrecht, tus-
sen 16.30 en 21.00 uur. Oe kos-
ten 7ijn vijf gulden (voor de
maahijd).

HumauiSlen worden herhaalde-
lijk gn'ra<lgd om IC ,l<;\i,leren bij
vieringen en rituelen. Men wil
het huwelijksfeest of hun rela-
tieben~stiging een humanisti,ch
tintje geven, scholen nageu of
cr op een niet-christelijke ma-
nier ker,tfee,t is te vieren.
Tijdens deze dag op 9 februari is
het mogelijk om u aan te melden
voor een groep die de ideeën
verder zal uitwerken iu prakti-
sche sUAAesties.
Deze landelijke themad<lg op 9
fehruari"georganiseerd door de
afdeling verenigingszaken
wordt gehouden in het Lande-
lijk Humanistisch Centrum te
Utrecht en duurt van 10.00 tol
ongeveer 16.00 uur. Deelname
f 10,- (ind. koffie en lunch),
Voor \'erdere informatie en aan-
melding: te1. 030-318145 .•\ria-
ne de Brauw ofDick Melselaar.

Vergadering
Jonge Humanisten

In het Humanistisch Verhond i,
men bezig mei hel oprichlen van
een groep voor jonge vrouwen
tussen de 25 en 35 jaar. Wie
doet cr mee? Hd idee i, om eer,t
\amen van gedachten te wi •• e-
len over een onderwerp en d<l<lr
dan een themadag of -wel:kend
rond te organiseren. Voorbeel-
den \'an onderwerpen zijn: Wat
is emancipatie? Wat is feminis-
me? "'eerbaarheid: relatie-,
leef- en woonvormen: gelijk-
waardigheid: Houwen imuïlie.
Verdere informatie: jet jacob\,
leI.nr.050-142623.

HIVOSen HVB
in Zutphen
In hel Praethuis van de I'olbeek
a<ln de Van J)oorenborchstraat
I te Zutphen zal op wnd'1g 16
decemher aandacht worden be-
steed aan het werk van de ZUI-
phense afdeling van HIVOS en
HVB. Aam'ang i, lO.30 uur,
maar de LaaI is al open om
10.00 uur.

's Middags zijn cr di\'erse werk-
groepen.
Deze them<ldag vindt plaats op
2 februari in het zalencentrum
de Expeditie, Schimmclpen-
ninckkade 30 te Amersfoort.
Het begint om lO.30 uur ell 1;11
tot 18.00 uur duren. De kosten
bedragen f lO,- (ind. lunch)
plus ca. f 2,50 mu,eum. Na af-
loop is cr een mogelijkheid voor
een gezamenlijke maaltijd.
Voor informatie en opga\'e: Ari-
anc de Bram,v, tel. 030-318145.

vicwd door zijn plaatsgenOIc
Annclics GroolhuÎs. Het huma-
nistisch cafê wordt gehullde'l in
buurtcentrum De Boog, C.
Hun;cnslaan 2 te Waddinxveen
(nahij NS-stalÎon Waddinxveen
Noord, bus Wesl Nederland
UTS. 177/187, halte Staring-
laan). -Wie meer informatie
vooraf wenst, kan bellen met
MarT)" Menschaart, lel. 01820-
23778. Aanvang: 21.00 uur.

Jonge vrouwen
in het HV

Jonge Humanisten:'vrijen en trouwen'
I

Op vier donderdagavonden ver-
zorgt hel HV-Nijm~en een cur-
\u, hUl!lanisme. Met \'ragen als:
Wat betekent humanisme in hel
dagelijks leven. Blozinning en
overdenking zullen een belang-
rijke plaat\ innemell. Ook koml
de relatie lu\sen humanisme en
zaken als religie, rituelen, bui-
tenkerkelijkheid en de dood aan
bod. De data 7.iin: 10, 17,24 en
31 januari, iedere keer tussen
20.00 en 2130 uur_Plaats i, de
Doekenhorg 10 Nijmegen.
Maximaal aantal deelnt~mers i,
15. Cursusleider is Peter Sam-
wel. Aanmelden bij Klaartjc
Lambens: tel.or. 08879-122 t.

Hoc denken wij jonge humani\-
ten over: - vrijen. trouwen, hu-
welijhmoraal, andere leefvor-
men; - welke nonnen, waarden
spelen daarbij een rol (ouder\,
kerk): - welke versienrues ken
je enlof pas je toe.

's Oehlends zal door een ga,t-
,preker en met het bezoek aan
de tentoonstelling ••Vrijen en
Trouwen 1500-1800" een
beeld ge,ehetsl worden gege\'en
\'an dit onderwerp.

Hel inmiddels tot een traditie
geworden maandelijks huma-
nistisch (afê van de afdeling
Midden Holland hedl up dim-
dagavond, 8 januan een
nieuwjaarsaccent. Leden en
nÎet-leden hebben dan gelegen-
heid dkaar in een gCl.cllige am.
hian,;;c het bCHC voor 1991 toe
te wensen. In hel maandelijkse
vraaAAcsprck zal deze keer
scho(lldircctcur Harry Krens uil
Schoonhoven worden geïntcr-

Cursus humanisme
in Nijmegen
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Omslag: Syh'ia We ••.e

In het Jecernberrlummn van Rd.:ensch,lp
worden vragen gesteld over dl' bttrekkingen
Tilsst'n humanisme, filosofie, humanistiek
en humanistische filosofie. Her gaat cr mer
n;ltlle om hoe nwn zich Je relarie russcn
humanisme en filosofie voorstelt. Bestaar cr
wiets als 'humalllstische filosofic'? K,1I1het
besuan? Wat is in het algemccn de rol van
de filosofie ten aanzien \'an de le\'ensovcr-
rlliging? En war wu inhoudeliJk dl' strek-
king van ccn humanistischc filosofie ziln?
De discmsic o\'er dir thcnu is IlIcr nieuw. [n
her verledcn hcbbcn Je Socratcs.hoogler,l-
ren \'('im V3n DOOTcn cn l.ihbc van der Wal
verzet aangetekend regen de woorJnHnbi-
n,uie 'huul,1nisrische filosofie'. Zoals Iarer
Roh Tielman iu zijn inaugurele rcde 'hl1m,l-
nisrische sociologil" ,lfwccs. De filosofie
(dan wel de suciulugie) lOU ren aJnziell van
de (humanitisdle) levellsowrtulglllg cn Jc
gesystematiseerde levensovertuiging - Jl'
hurnani"riek - een eigen, ahonderlijke, taJk
hebhen, nameliJk de overdenking t'n de ana-
Iysl' efl'Jn.

I'aul Clitl'lIr nn'mr dc handschol'n op cn
pkir in Jele Rekenschap in n'n uirvocrig
anikeI wl,l voor de ontwikkclin); en afbake-
ning van een humanistische filosofie. \'<'im
van Dooren, Henk Manschot en f'"on, EI-
dns reageren hierop vanuit \'erschillenJc
srClIJdpullren. Elders vrocg ook aan Jan Gb.
stra van l.oun of er "'oor hem een humanisti-
s(he filosofie bestaat, wa<uop deze LKhellJ
antwoordde 1111 filosofie vanouds l'en hu-
manistische acti ••.iteit is . .\br(el I're ••co I.ei
datzelfde al een •• anders: in bepaalde zin is
,lllc filosoferen hllIl1JIlI ••ris(h.
.\1anschut en Elder, ZIJIlhoogleraar wijshe-
geeTle aan Je Umversitcit voor Humanistiek
en gl.••.l.n in hun Jnikelen de kzers ook in-
zicht in de Wilze wa,HOp zij hun werk ,lan
dil' universireit hcnJderen. Die nieuwl' uni.
vrrsiteir kTljgt Jl1Rekenschap ook a,lIlJacht
door de puhlikatil' \'JI1 de reacties van eme.

STICHTING
STEUNFONDS
PRAKTISCH
HUMANISME
UOKERKHOF 11.3512 GH UTRECHT

~EtEFOON 030 - 322786
BANK CH 6997 13 889

~
GIRO 6168

ritus-hoog!cr,IJr KWJIlt ell professor \Vol-
dring op de opening ~'an Je universiteit.
Kwant en \Voillring tOlwn zich betrokkl'n
l'"nwelwillend.
Verder in het decelllhernullllTIer V:lIlReken-
s..:hap een artikt."! V,lIl !{ot."!ie\'an der Hoe-
\Tn-Koning over "1enno ter I~r,l,lk, een hij-
drage vJ.n Harry Kuiten, getiteld 'Autono-
mIe, een Joor christen en humanist geJl'e1d
prlllcipe', 'losse notitie,' van Alhen :-':ieuw-
land en l'nkelr boekhesprrkingen.
U kunt dit 11lllllll1ervan RekellSchJp besrd-
kn door f 12,50 te storteIl op grro 5822'H
t.n .••.. stichting Sonates rc Utn'(hr ondcr
vermelding vJ.n 'Rekenschap de(embcr
1990'. Een J.honnenll'11t kan worden :lange-
vr;ugd door te schrijn'n naar het Humanis-
risch Verhond, Antwoordnllrnn1l'r 21Kl.
.HOO vn Utrl,du km postzl'gel is niet no-
dig). De ahonnell1l'ntsprijs is f 45,- (4 num-
mers), \X'a(ht met betalen S.v.p. op onzc
Jcceptglf()kaJrl. Nieuwe abonlll'l's ontvan-
gen mct koning naar knlle een van de re-
cente HV-uitgaven: Welzijn zonJu grenzen
mOT f 20,- (i,p.\'. f 24,50) of Humanisme
in hct lcven \'JI1 voor f 5,- (i.p.v. f S,SO).
Gaarr1l' uw keuzl' vcrmelden bil 0pgJve van
het ahonneml'nt.

Vit is het s/)eciale kerstmtnlmer t'(lH de
Humanist. Iets dunner dan lt Keu'end
bent, Helaas. door de be/Jerktere {tltan-
ciiile mogelijkhedt'fl zag de redactie
ûch genoodzaakt om het aantal
pagina's te beperken (16 pagin.l 'smin-
der dan bet kerstnummer L'Origjaar),
Vaanloor is het ook niet mogelijk ge-
bleken om ook L'oordeze Humanist de
lezers hun mening (wer het thema te
vragen en een bloemleûng te /mblice-
ren, Tot onze s/Jijt.
Het volgende nummer lIa" de Huma-
nist ,'erschijnt /)egin febntilri,

De redactie

'Het geluk van mijn kinderen
hangt niet af van het geld dat
ze van mij erven. Dus heb ik În
mijn testament het Steunfonds
Praktisch Humanisme tot mijn
erfgenaam benoemd.'

HETVOLGENDENUMMER
VERSCHIJNT BEGIN FEBRUARI.

KO!'IJ DAARVOOR MOET
UITERLiJK 12JANUARIIN HET
BEZIT VAN DE REDAKTIE ZIJN.

De gelden die het Steunfonds uit nalatenschappen, legaten en
schenkingen verkrijgt, worden vastgezet in het 'basisfonds'. Jaarlijks
worden de renten en dividenden aan het Humanistisch Verbond
uitgekeerd om de aktiviteiten in het kader van het praktisch humanisme
te financieren.
Voor meer informatie: mevrouw M vd Lans. medewerker Steunfonds.
tel. 030 - 322786.



SPECIALE AANBIEDING
-

De afgelopen jaren verschenen
er speciale nummers van de
Humanist met de thema's Ziek
Zijn (1987), De Last van
Schuldgevoelens (1988) en
Uefde in Relaties (1989). Zolang
de voorraad strekt, hebben wij
voor u de speciale aanbieding
van deze drie nummers voor f 10,-
In totaal 136pagina's met tal
van verhalen en interviews.
Zoals met pijn-specialist prof.
Menges, een reportage over het
Academisch Medisch Centrum
in Amsterdam. interview met
helderweter Henk van laar,
wat is een mensenleven
eigenlijk waard? eoeen
interview met Marlou die ms
heeft. In het themanummer
over schuld o.a. een interview
metjaap en Elia Boersma, Elie

Cohenenenige
sdmlddeskundigen. Het
liefdenummer bevat
interviews met Elisabeth
Badinter, Anja Meulenbelt en
JosFrenken. En natuurlijk vele
columns, cartoons en foto's.
U kunt deze drie nummers van
de Humanist verkrijgen door
f 10,. over te maken op giro S8
ten name van de
Humanistische Pers te Utrecht
onder vermelding van
'Ziek,Schuld &
liefde' (Aanvragen worden op
volgorde van binnenkomst
behandeld en: zolang de
voorraad strekt).
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