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IN DIT NUMMER

Europa en de wereld
Ecn beetje Europees, ia l_df~mondiaal
nummer is dit wcl. Dat begint als IIV-
,'ollrziller Jan Glastra ,'an Loon in zijn

openingslOespraak tot het congres benk
drukt dal wii hier Nederland, in deze
oase in de wereld. beslist nietteneden

achterover mogen leunen maar os de~ IC
meer moeten inzeilen soor de giganti-
~che problemen van de wereld. Alles
over dil 29ste eongres ,'indt in ZIJkort

mogelijk bestek van<lf ..•..•. pagina 3

En dan n:lIuurliik der Ouo von der Ga-
blcntz, amba~sadeur van het verenigde
Duitsland in Israël, die ons nog eens dui-
delijk voorhoudt dat integratie dé moge-
lijkheid is om af te komen van de gevaar-
lijke machtmonopolies en eng naliona-
li~me. Dat geldt niet alleen voor furopa,
maar ook vour het Alidden-OOSlen en
eigenlijk de hele wereld. VOIJr hern was
dil keer de dr .J.P. van Praagprijs omdat
hij door zijn persoonlijke inlet zo'n
morucffelijke rol hedt gespeeld bij het
verbeleren "an internationale betrek kin-
gen. Over hem meer vanaf ... pagina 10

Er beSlaan in Oosl-Europa humanisti-
sche ideeën die nok hun waarde hebben
vnor West-Europa. Daar zouden wij hier
du~ uns voordeel mee kunnen doen. Het
gaat Jan met name om wat Vadav Ha,'c1
'Leven in de waarheid' noemt. Erik de

Gier, ,-oorziller \'an pas opgerichte HV-
Adviesgroep Bezinning. houdt een plei-
duoi \'our dit Tsjechische idceëngoed dal
een belangrijke impuls vuor hetlOekom-
stige Europa zou kunnen zijn. Maar ook
de reH van de wereld kan er over lezen

vanaf ..•.. , ..•....•..•. pagina 18
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CONGRES OVERSTAG,
VERBOND OP NIEUWE KOERS
Echt spannend werd het op het 29ste congres van het Humanistisch Verbond
op 25 en 26 mei in Rhenen eigenlijk maar op één moment. Toen de ene na de
andere congresganger kritische opmerkingen en vraagtekens plaatste over de
voorgestelde drastische koerswijziging. Toch waren de voorstellen van het
hoofdbestuur nooit echt in gevaar. Dat bleek wel toen het op stemming
aankwam en het plan op grote steun van het congres kon rekenen. Op een
paar ingrepen van het congres na werd het hele pakket van ideeën en

voorstellen aangenomen.
De besluiten op dit congres kunnen een keerpunt in het bestaan van het
Humanistisch Verbond worden genoemd. Het roer kan nu om. Een
zeldzame kans om door middel van een uitgekiende behandeling

slagvaardiger te worden. 'Want het vuur van het humanisme moet blijven
branden,' zoals HV-voorzitter Jan Glastra van Loon het zo gloedvol

typeerde in zijn openingstoespraak.
In deze Humanist een overzicht van hoe het goed georganiseerde congres in
het Ouwehands Congrescentrum in Rhenen verliep. Ook - in kader-
puntsgewijs een overzicht van wat de koerswijziging nu precies inhoudt.

Tekst. Hes van HUILen, Foto\: Bob BromhoffIl-JolJ.md •.Hoogte

Aartijn Verbrugge licht het rapport o"er hel Vredesberaad toe
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Een louterende \'erma~en1lgskuur, cl,u is
wat H V-voorzitterj an Clastra van Loon hd
((lT1gn~, in lijn opl'nin~stol'spr,l,lk a;l11beval.
Belllini~illgen l'll een ingrijpende koer,wlj-
ziging mOl't het HV belet in sta;lt stdlen om
zich kritisch tl' bezinnen wat het humani'llle
kan llt'teh'lll"n in een werdd dil' zo
aJn het vC"talldcrell is,J;m Glc1stT,l\-an
l.oon zt'i hl't zo: 'Dat hum;lnisnll" is el'n
ntitureel crfgonl. Ons erfgonl. N;I;iT mijn
diepste o\"l'r1uiging wil d,lt zeggen: hl,t l'r-
fgoed van de heil' n1l'n,heid, langs de lijn V;ln
de trJditie VJn lllt'nsen als SOlTates, Eras-
mus t'n Spinoza . .\-1a;Hhoewel lI1l'l1scn, hoe-
wel \-Jn Ollze llledt'lIlemen zijn dat nfgoed
ook werkelijk deelachtig? En ,'oor hoe\'den
VJn hen die er deel Jan hehhl'n is het ook een
\'ellt~, Lut '[,1<111rmrig bezit? K;in het dM in
ht't licht van dl' geschiedenis. \';111degdwur-
tenissel1 in onze wen'ld, voor u, voor mij,
\'OOTwil' dan ook zijn?
\'{'il' 7,ich als humanist gl"TU,1yol'lt bij v..'at
7.idl in de wl'reld om ons hl'cn afs~)l'el[,stch'
de vinger op! Wie kan zieh gerust voelen bij
wat illl'olen l'n anJl're Oosteurnpese !;lIlden
aan d<: hanJ is met dl' yerhonJing tllSwn
HJ;uen kerk; hij de opkving yan fUlldamen-
t;lli,ris.:h L1ncuisme onder hilldoes en mos-
lim, in A/.ii.', Indü en l\;oord.Afrika; bij de
verhongering van duizenden, lienduizt"n-
dl'n, l'll het op dl' rand VJn verhongering
kn'n vall miljol'nen menSl'n in hl"t ene deel
vcm de werdd terwijl het andl'Tl' dl'c1 van lil>
werl'ld owr(bdig eonsuml'eTl en met het
afval de natuur vervuilt en vcrgiftigt. En wie
vOl'lt li..:h als humanist gerust hij dl' explo-
sIe\'\' groei van dl' wereldhevolking die alle
problemen op onze pLllll'et nog vele malen
\'ergroot, daarbij yergCl-eid door het begl'lei-
dendl' comml'ntJar v;ln enkele van de voor-
11.\Jlllstl' godsdienstige leiders over gehoor-
tellhl'pl'rking .. ?'
J;ln Glastra van Loon l1oC"lTldl'het in zijn
openingsto<:spra;lk verbal.l'nd dat er l'igCll-
lijk (Ja,es zijn, O,lses waar hel humanisme
kal1 hloel<:"II,'\Vij, die in 7,o'n oaSl' leven, zijn
wl"1 de laatsten die te\"fedl'n over het ver-
wurvcne e1l het georvelle aclnero\'\'r mogen
leullen. Wil wllen JUl,t 311esop Jlles moelen
7enen om Ill't licht en de w<lrnne vcm ons
hUlIhlllistis..:h t.'rfgtll'd It'vend tI.'houdell, op.
Jat h,t dl' uitstraling hedt die het toekomt.'
.\-Iet do_e opsteker kon het congre, van
,tart.

WEZENLIJKE VRAGEN

Lopende band-stemming O\'er hct Humanistisch '\1Jnifest

Spannend werd het toen de een na de andere
afgevaardigde pleitte voor het behoud van deze
of gene' onmisbare' activiteit

Men dan v'ier \lllr was gert'ser\'\'erd voor
veTTeweg hl't bt'langrijhtl' agt.'ndapunt: de
nieuwt' koen dil' hcr Humanisti,..:h Vcr-
hond moet g,l;IJl varen, [)ooTsukkcll'Jl g;uI
nil't langer. Er moer iets gl'bl'uren. En ,nel
ook. D,lt is zu Lmgzanwrhand wel tot il',kr-
een doorgedrongen, Medewl"rkers l'n \'Tij-
willigers rJken stecd, Illeer ovt'rhelast en n
drl'igl'n grote financit'le tekorten Il" ont-
staan. Een Cl'rlijke, 1_;lke1ijke 11l'rorii.'ntatil'
op doebtellillgen en cKtiviteiten W,IS dus
kud nodig, Antw(lonlen op vr;lgl'l1 als: WM
moet het HV, welt Lm hl't HV en wat lal hl't
IIV (niet nll"er). Er blijkt l'en dlrCl.teur 'lis
.loost ,t- Vries voor nudig, l'en profe"ioncel
manager, om dl?e klus ll' klarl'n.
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In millJer d;m Cl'n jaar lagen n ;llltwoorJl'l1
op dil' wCll'lllijke \'fagen op tafel; planlll'll,
ideeën, paspectieven. Door het uitvol'n'n
".ln Cl'Tlindringende sterktclzwakte-,Inalyse
werd dl' l'rn" van de ,itu;Jtie pas echt duide-
lilk. Als de dub op de he,t;l;mde voet door-
g;l,lt, zullen dl' zwakke punrl'n zwakker l'l1
dl' sterkt' punten minder sterk wurden. En
zou het \h'rbonJ "crder berg,lfwaarts gaan
dus. Uit de ;lnalyse bliJkt de veTomrustende
financii.'it' st,md ";Hl zaken Illl'l'T symptoom
&\11 oOTz;uk, D,l;uom zou l'en ingriipendl'
lWTstructurering a;lll7ielllilke besp;lringell
kunnen opleveren. Van Je l100d ZOIIzo Cl"n
Jl'ugd gemaakt worden.

Met voor hl'! HV ongekl'nde voortvarend
heid werd III korte tijd uit el'lJ grole hue\'cc1
held matni,lcll (onJl'r andl"Tl' wrkregl'l
door el1l1uêtl's ondn medewerkers en Vcr
hondsraJdsledcnJ COl1dllSie~ gt'lrokken el
;lanbeyt'lingen geJJan, l's:a een uitvoerig,
discl1~sie kon her hoofdbl'stuur lich in hl'
r;lppOrt vindl'n, Ik directeur roo~er ml'e he
land meI' in om de JfJc1ingell ,11~';1,1te btel
wennen aan de nil'uwe denkwijze. Illle\Cl
biJel'nkomstl'll lichtte hij dl' essemie van he
rapport (Ol'.
En 1111was het dan a;Hl het l"Il11gresum t
hepalen of h..:t Humanistisch Verbond 00
werkelijk del.l' nieuwe kon, zal inslaan.



LOF EN BEZORGDHEID
Veel afg,'v;urJigd,'n ~prJken hun lof uit
O\'l'r de im;lh-~e en de elJnleltl'n tol niel1\\'"
hdeid (Een ~ongresganger: 'her g"luigt V,t11
daaJkradli en durf), h'u ;ltd"ling h,ld
gLug Wilt llKTr humanisme en W;H minder
Ill;lrl,lgenll"ll! in hel rapport g.:ll,'n, AnJere
(ongre~gangers lll,l;lkll'n lI(h Inrgel1 O\'l:r
PO~ili,~V;lt1dl' vrliwilligers 111een vereniging
dl,. ~teeds Illeer lijkt te profcs,ionalisercn,
Hnorgdlll'id wa, er ook OITr dl' voorgl'std.
dl' ,lfhouw van bnddllkc a(lIviteitl'l1 (Vr<."-
de,hl'ra;lll. Jonge Humanistl'n, Vrouwen-
gnlep, hOlllowerk),
Het he'tHur h,'nadrukte in /1\ reiKtie nog
lTl1S ,tl1 het Jo<' ;l(tivileitl.'l niel 10ll'er wil
~t0l'l'en al, \\d ,Ulders, proln:tllutig <'n
n'l,ngeLmg .I,' hdllldl,', wil opletten, In-
houJelijk moel het werk in st.lnd hlljvel1,
Illa,lr h,.t 7;11 voort;lan voor ,I! rq,:innaill
pl;ut~vin,kn,
Het hon{dhe'tullr werd met enig,' tient;lll<."n
\'O(lr~tellL-n tOl \\iiziging ge<:llllfrOlltl'erd,
Spannend werd lll't !l>en dl' l"en n,l dl' anden"
afgl'l';I.HJigd,' p!L-ilte voor hehoud v,m d'''l'
of gene 'onmisbare. ;Kti\'it,'il. Kioen i~
mO"ilirk en doet pijn, d,l,lr WCIl'n 11IIm;ltli~.
tel1 VJlHlll<.halln \'an ,I/.

TOl'n h"t op slelllllllllg ;l;lnkwam, bleck delt
Je owrgrotl' rlleerJerlll'id van het <:lll1gre,
ZIch in biJna alle \'oorstdkn vatl het bestuur
kon \in<.kn, \X'i]Ziging na wijziglllg werJ
weggötemJ, S!el'hts enk.l'k amend,'lllentl'1l
"haakkn dl' eHld~treep, Zu krilgl hl) dl' op-
nieuw gdormuleerJe do,,'btl'lIingen en Jcti.
vitl'itl'l1 v;ln het HV het werk \';111dl' \rijwil-
"Iigns Illeer n,ldruk l'n l'll ook ,k j,urlijkse
-1-cI\'.Vrouwl'nlLlg voorlopig gewoull door.
_g,lan, I\lcest opmnkdiJk wa, wel dl' geho-
llorct'rJe wem LUl dl' Jonge Humani,ten
om ecn zelfstandige hum,lui~tischl' jongere-
norg'lllisatie op Ic T1chtl'n, Dl']Ongerl'n ver-
rastteu il'dn en ovcnuigdL.n velen: 1.<.' h;ld-
Jen Cl'n compleet Jraaihoek gemaakt om tol
.erll'lfst;mJiging te kOllll'U, Hinlllee wilJl'll
Je Jong" Hutll.luisten blen liell d,llli] hele-
!laai ktur,taan om met suu;es eeu eigen
:Iuh op te bouwt"n, Het congres gunde hen
lil' kans van hane,

~iJdl' cÎnd<;lemming hleck het enig'lins gl'.
,-ijligJe r,lpport met grole Illeerderheid de
,teun \-an hel congres te hehhen, \X'at dit
dlema;ll helekL'nt, kunt u ciders op dae
'(lllgrnpagIllJ'S loen, D,' rcd;Ktie hedt dl'
l,lketh waarbng, Je ni,'UWC koer~ Lln het
-1ununi~tl';rh Vnhnnd nu IS uilgaet,
Juntsg,'wib op eeu rijtje gae!. Het i~ nu ;Jan
,ct hestl1ur en het Centraal Burcatlom voor
,ct congn:~ in hel naj;lJr van IYY2coucrete,
,ilgewcrkt" pl.lllllen kl.ur te hehhl'n, HV-
-1ireC!eur Joost de Vries, Je 'motor' ;Khter
<."1rapport, lOonde w.:h len Inrt~,kn nlet
e grote steun van het congres. 'Dl' neUlen

-t,lan nu allemaal één Lll1t uit en .lal is een
'eLlllgTl]kc H)orwaarde 0111 hel Verhond
,eer gezonJ te maken.' Blij verr,lSl w,l<;hij
at het Verbond in ~Iaat hleek om hilmen
en h,M jJar tot w'n ingrijpende beslis,mg
~kOlllen. 'Dl' vereniging i~ tkxilwler dan ik
errnonlJe,' nmdudecrJe hij te\reJl'n,

DE NIEUWE KOERS PUNTSGEWIJS (I)

De dod~tcllingen van het 1-1V zijn:
• Verdiepingen I'(~rsprl'iding V;ln humanisme en V;1I1hum,mi.,tische waardeu en
normen, Dit houJt het bieden vau el'n referentiekader voor grote gro<'pen lil
(h(~l_inningen vorming).

• Op ba.,is hIL"rV,IU\'indt bd'lngt"tllll"hartigmg pb;H~ en worden f,lciliteiten
gehouJen. Daarnaa,t: versterh'n van d<."m'latschappehjke positie \',111
hununisme, luaatsrh'lppdijk<.' ontwikkdingen stimU!er<'l\l11 artiveren,
beweglllgen van onJerop 1llC'l'rwaarde I1ll'egl'Ven,

• Hel gl'ven \'an wi]willil:W en profes,ionele hulp- en JietlStH'riening l;lIlui{
humani~tischewaJrdl"n en normen,

Dl' kernacti\'iteilen van het HVlijn:
• Verdieping, hezinning, vorllllllg, En dl' ovcrJradlll"n dl' versprclding da;u\',H1.
• J'rotes~ionde geestelijke \'erwrging,
• Een brt'eJ sen'i(ep;lkket voor kllen, abonnees, stl"unll'derl,etc, gdl'\~l'l'Tll op Je
doelstdlingen en dl' vr,ug,

• Bd,lllg,'nheh;lrtigingelllohhy,
• Een brel'J a,lllboJ van le\'l'nshl'~ehouwdijke Jil,tlstverl<,'ning Joor vrijWIlligers
voor diegenen in OIllt' "llnenkving Jie onJersteuning \-r,lgen en zirh 0l' gnmd v,ln
hUil levetlshesdlOuw,"lijke voorkcur tol hl"t HV wenJen,

Ol' kern \',lIl het HV-hekid ziet erlO uil:
• Vcrst,'rk Je tol'komst\'i~ie van hel Verhond,
• Ontwikkel nieuwe hezinningsactivitelten en partinpeer actid in d•.
nlaats(happel iikc ml'tlillg~V( lrm ing,

• Verslerk Je algeml'nl' ondersleuning \'an afdelingen en regi\. \.
• Draag 1.org voor el'tl kLtntgericht l'cntraal bure:lll,
• Vl"Tlorggoede uil'uwe uilgaven
• Ondenoek ,k mogciijklll'iJ tot COIKentr;ltle \'an de \'ormingsaniviteitl'u op ,'én
centrum,

• Verwrg bn'de ;Jctic rond viiitig jarig hl'SL1'1ll.
• Ondenoek mogdi]kh<."den tot brnlcr •. I'l'r~preidlllg Humanist.
• Dr ,U); hl"t jongl'Tl'nwerk oler JJlll'l'[J op te richtt"n Humanisti,che
Jongerenorganisatie, \'<."rhonJcn ml't het HV el1ondn.,leun Jele org,llli~ati<.'
lIrg'lllis,Jtorisrh <."11finan(iecl,

• HUlllanistisch Vrl'Jesher;l;id etl het VroUl\'l'U-en I-Iomowerk al, bnddijkl'
a(riviteit afbouwcll, In pl;Jats daan'all r('giou'I!c, plaal~elilke- IJf thelll;\ti~(he
'lCtivitl'iten v;lnllit afdelingen,

• Beëindig huidige plaats,"lijk geestelilke verwrging. In dl' nieuwl' ,JfJdingl'n ,I!leell
01'\' anglverw iI' functie,

• i\:eem hCI hununistisch studl'llIenwcrk In de nieuwe ;lfddingen op etl bouw
bndelijke ondersleuning af,

Gij~hert Hoogerkamp
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Jonge Humanisten staan klaar om een eigen
club op te bouwen. Het congres gunt hen die
kans van harte

REïNTEGRATIE VREDESBERAAD

Er ~tond ook nog een oud maar heikel pUlli
op Je agenda: Ill't vredeswerk, dit kecr in de
vorm vall be~preking van het rappurt over
hl,t Hum.1ni~tisch Vrcdcsbl'r,ud (HVg),
Een spl'ciaal ingcstc1Jl' commi~sie onJcr het
voorzitterschap V.111.\1artijn Verbrllgge had
Je opJracht om de s1cchtl' relatie tussen hrt
HUIll<lnis!isch Vl'fborld l'n hct HVB te on-
JlTloeken, Ook wildl' hl,t ~'origl' congres
van deze commissil' wetl'll hoc hl'! vrl',.!l's-
werk in Je toekomst het bl's!e vorm zou
kunnen krijgen in de hllmanistischl' bewe-
ging. Vr.lag da<Hbij is of dat Hl'deswerk
w,'er LlIl rlaa!windcn binnen hl'! Hum.\llis-
tisch Verbond, l'n of de arane stichting
HVU dus kan word,'n opgeheven. Vooral de
wenselijkh,'id van deze rl'Ïntegratie stond op
het congre~ centra,l!.

Aanleiding tot (koprichting van het HVU in
I 9S I was dl' vraag ofhl'!11l1rnanistisch Vcr.
bund 1Il0l'~t d,'elnernen ;lan dl' vreJl's"k.
mOlJstratie ilJ Den Haag d,H jaar. Hierover
was het hestuur van hel HV leer venkeld -
en gezien Jl, leden die het Verbond boo~ de
rug toekeerd,'n, ook de \'ereniging. Het to,'tl
gevormJe HVB hooJ een uitweg uit deze
lInp,l~Sl', Immers, 10 dl'Jen humanisten to(h
officeelmee ,un Je vreJl'sdemonstratie zon-
Jl'[ dat hl'! HV er diren mee werd ge.lss(lci-
,Trd, [n 19iN werd het HVI\ een aparte
S1idlting,
De I"atste j;Jren vcrslrch!ndr de \'er~tanJ-
houding tuSSCll de betrokken HV-cn HVB-

hestuurdets, Aan beide bnten hcerste ach-
tadocht en W;Jntrouwen. Reden voor de
cOIlHnisSlc om voor te stellen dat andcre
bestuursIeJen zich in Je toekomst met het
VrtJeswerk gaan bezighouden, Bij het HV-
bestuur groeidl' de wens om hl'! hele HV
weer meer bij lil'! vreJeswerk te betrekken
en zo een hreder dra;\~vJak te verkrijgl'n,
Rc'integrJtie dus.
Er was op het congte'i veel waardering H)Or
het heiJere rapport van Je onJerloekKom-
missie, Het hoofdbe~tullr stelde zich zeer
verzoenenJ op door Je, soms nogal pilnlij-
ke, analyse van de commissie voor kenni~ge~
ving aan te nemen. De belJngrijbte a;lT\be~
veling Jie Je cOllImissie doet, is om her Vre~
Je,bl'ra,IJ weer gcleiJeiijk te laten integr,'-
ren in het Verbond. Opdat ,11k JisCllssles
over vrl'Jes- en veiligheidwraagstllkken
weer binnen de vereniging worJen gevoerJ.

Ook het (ongres bll'l'k zich na eni~ heen en
weer gepra;H (en bijna Wl'er hclanJend in
een wdlcs~llietl's •.liscussie) hierin Ie kunnl'1l
vinJen. Alle aanbevelingen in her rapport
werJen Jan ook ,l.lnvaard, Re'integralil' van
het Hvn lil het HV zal uiterlilk op hl't (on-

gres in I ';19,)worden bl'klonken - of als mo-
geliJk nog op hl,t congres 111 het najaar van
I ';In worden behanJeiJ.

VERNIEUWD MANIFEST

De diSCUSSielJ\'er wat welcens gnuivend hl't
humanisli"h hijbcltje wordt genoemd, haJ
kunnen ontaarden in l'en hopeloze kluwen
van getwist om punten en komma's (één
vo()r~td rept oln he! woordjl' 'de' te schrap-
pen). Gelukkig werdm in hoog tempo bilna
alle door het be,llIur voorgestelde wijzigin-
gen van het Humanistisch 1tanifest moeitc-
loos door het congre~ aanvaarJ, Ik onderti-
tel van het denig punten tellenJl' manifesl
luiJt nu: 'Maatschappelilke dod,'/1 van het
HV voor 1992.1 99J', Er zal nog worJen
bekeken hoe dl' nieuwl' tekst \'an hl'! Huma-
nistisch Manife~t heschikbaar zal komen
voor Je leden, Plan ISverder om ronJ 1995
een conferenril' o\"('r het Humanistis..:h Per-
spectief te houden.
De kOl'rswijziging van het HV werkt ook
medl' door in een Jantal wijzigingen in de
beSTUurlijke structuur van de vereniging. Be-
langrijk uitgangspunt van de werkgroep
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DE NIEUWE KOERS PUNTSGEWIJS (2)

Doclgrot."pen/gebru ikers
• llt."perk (bestuurlijk) het aJllIal afdelingen sterk; +amendellletl!.
• Werk in dt.'nieuweafdelingen samt.'n met andere (humanistische) organisarit.'s.
• Versterk dt.' onderstt."uning van de afdelingen door centraal ourt.'au, inform,uit';

scholing; materialt.'n; puhliciteit.
• Draag zorg voor l'en heperkt en kwalitatief got."da<lnood vanuit Je afdt.'lingen"

passend hinnen de doelsrellingen en afgestemd op de \"faag.
• Zit.' roe op ,Ie kwaliteit van dit.'nsten in de afddingen,
• Draag zorg voor ondt.'fzoek llaar mogelijkht."den voor verbreding van dt.' basis,

Doe!; strlKturde verhoging inkornstcn en meer inl-Ioed,
• Draag in dit verhand zorg voor;

diwrsificalie van ht."taanbod voor lwJangstelll'nden t."11nieuw rnarketingbeleid.

Geld en finanóële organisatie
• Vt.'twnf fondsen voor marketingt'n puhliciteit.
• l)eëindlg financit"f1ng Ego en HO,'!.
• Word milldn afhankelijk van suhsidies door mn'r leden en andere hetalende

gt.'ÏllIeress('t.'rdt.'n, .
• Dring vergader- en papierwinkdkosten temg.
• Veroett."r d(, oudgctbew<lking.
• Vl'rzorg onderzoek waar eigen hiidragt.'n vall deelm'mers mogelijk lijn; (meer)

kost('ndàkend maken van activitt.'iten,
• Dt."ktekorten en kosren nieuw helt.'id d.IIl, \', vrijkomende hudgt.'tten van af- en om

tt."houwen activiteiten en een voorziening voor drie jaar vanuit ht.'t steunfonds.
• Reserveer een dt.'cl van de afdracht aan grmt"t."nschappen voor het stimuler('n \'an

nieuw bt.'ldd op oasis van jaarplannen; vaststelling door ht.'t congres,
• Besteed aandacht aan de relarie HV CI1het steunfonds.

Personeel t.'n organisatie
• Geef personed dat afgebouwde activiteiten onderstt"unde, taken in de \'t.'rnieuwde

opzet van de afdeling verenigingszakt.'n.
• Breng dit pl'rsont.'el via natuurlijk V"t.'fJoopin uiterlijk,) iaar met I formatiepbars

tnug,
• Offer 70 mogelijk geen formatit'plaarsen op.
• Versterk het pt."rsoneclshdeid.
• Bouw afdding verc'nigingszakt."n om tot efficii'nte, klantgerichte afdt."ling,
• Versterk publiciteit en markt.'ting,
• IntrodlKt.'t.'r (zoveel mogelijk) mJnagement ~br ohjectives",
• Zet een kwaliteitsoewakings'programma op t.'l1stimuleer innovatie,
• Vereenvoudig de organisatie.
• Otllwikkd t."ennetwerk voor bclangenbt'haniging en lobby.
• \X"erk samen met vt.'twantt.' (humanistische) organisaties, ook lIlternationaal.
• Draag lorg voor strategiscbe beleidsvorming.
• Versterk en verhret'd dl.' basis van de organisatit.", Ga door lIlet organisatit.' van dt,

jaarlijk,e HV- Vrouwendag,

He\ van Huilen

inspanningen el1 bt,twkkt."llht.'id.
Er resut.' nog nel el'n half uunj(' om aplt.'s te
kijken.

/JI 'HumIIs', !Jct k,u/erbIJd 1',/11 het HumJ-
lIi.<tisclJ Verbond, wordt ua uitgebreid
d,md,/chl /"'sleed ,1<111de ge/"'lIrtclliss{'J/ op
hl'f cOI/grcs. U kIllII ('{'JI 1I1//III//('r I';lll 'Hu.
111115'gratis l'erkrijgclI door I'I'el/ te b"'lel/
I/d,lr het /IV (O.W-.lJSI4S) of {"en kdllrtJe
/liet IIW 11<1,1111 l'Il ,Id",s tI' SlIIrCII (f'OSI/JliS
J lol, .H()() AC Utrecht).

nLKht \."n;Ull het eind V,HI het congres wnd
nu de uitsLtg hl'kt.'nJgl'rnaakl. Dl' tWet'
hnofdbt'slllursll'd\."n Jie llIet werden geko'
l,en, warenlkn van der Stoel t.'n Hc'nk SmÎt.
Zij waren trouwens nict de "nigen die ver-
trokkt.'n. Want \',Hl dl" liltcndt' hestuurslt.'-
dt'n stelden zich c"en a.mtal nict ml'er he-
schiko;I<lt: J,m van der Uosch, Arit." den
l)rot'dcr, H('nk Engelsman, The,l de Groot-
Zurné, "kuh:! de i'\<lchtt'g,ul, Trees te
Nurl-I~ran" l'n Cor Je Ronde. Tu\st'ntijds
waren al dril' ledt."n afgnrt.'dt.'n: Lex H,lge-
na,us, Edit Hallenslelwn en John Luijs.

:\kt d(, \"('rkiezing van hl,t nit."uwe, afge-
slankte hoofdbestuur kW<IIll ht.'t HV-eirclls
111 dl' dierentuin van Rhl'nell lot l'CIl\."ind. De

.) eentirnett.'f dikke congrt.'smap kon wordt.'l1
Jfgell'gd. Voorzin\."( Jan Glastra V,lIl l.oon
danktt.' h(,t l'Ollgres nog voor het vertrouwen
en allt."vertrekkt."ndl' bestuursleden voor hun

GATEN IN DE BEGROTING

Enigszins Stt.'Ill1ll0(~n'trI<1rn\."n dc' afgevaar.
digden aan ht."1eind van dit l~ste congres de
uirslag vall dl.'"vnkielingen van dt.' 11Oofdhe-
stuurh."dt.'n. Ik bcsruurlijke wrnit.'uwing
vall hc( Vt.'rbond werd hin hed dirt."C1ge-
vodd. In hcr S!rel'Cll n<lar 'ht'sruren op ,lf.
s!;m,j' is ht.'slort.'n onl het a.mul hoofdbt'-
stllurslcden in te krimpen tOl IS pl'rsonen

-(was 23). \'t.'rder lUllen nieuwt.' bestllursle-
dt.'n worden gt."selectl'erd op grond van hun

-bt.'stuurlilke kwaliteiten en nid meer 0111
dedbdangt'"ll in ht.'t bestuur t," verlegc'n-
woordigen, Ook worden hoofdbesruurslc-
Jen uit de l11et.'stewt'rkstichtingt.'n terugge-
rokken,
'laar 15 plaatst.'n heschikoa;u ,ius voor uit-
'inddijk lï kandidaten, Waaronder twt.'e
liellwt.' - en jonge - gezichlen: Gijsbnt
ioognkampen Saskia tt.'r Kuile, Twee kan-
Iidaten moesten afvallen, Dat h"tekellde
;oor het t.'t.'fst in dt.' gesehiedt.'nis van ht't
iUllunistisch VnhonJ een ht.'use be-
.ruurS\"erkiezlll~ mcr s<:hriftdijk st\."mnwn.
s :\1id&lg,> h;lJ i(,dert.'t."11z'n stt."m uitgt."-

'Bt."sruurlijkt" Verholldingt"n' was .1,11t."r'op
afst,lIJd' wordt bestuurd. Daartoe mo,'ten
reg1cnH'lHen word('n aangt"p<lst, Dit
It."verde op het congres luuwclijks prohle-
men op. Ikbngrijke vt"r<lnJermg,'1l zijn &u
hoofdoesruurst,"den zich terugtrekkt"n uit dt"
tlleestt." werk~tichting\."n, dat cr vanaf nu dk
j,lJr ("en congrt."s zal worden gt."houJ\."n en
dat ,i(' ledt"n van t'"en J<lnzit."nlijk kleiner
hoofdbl'stuur een zillingsrcrmijn hehlwn
van drie in pb,us I"an tw\."e ja,Ir.

BESTUREN OP AFSTAND

Een achn.ll vourstdlcn wt'"rd dour ha
congres wrworpen of door de mdieners in-
getrokkt'"lI. \X'aard('ring was t."r\"lIClrdl' be.
lt'"iJsvoornemens ~'<ln dt" zclfst<lndige
diensten t'n werkwlden loals Humanistisch
VormingsonderwilS (HVO), Univt'fsit\."it
voor Humanistiek (lIvH) en HumJnistische
Omroep Stichting {HOS). Verder werden
alle kandidaten vour de Vt."r!;>ondsr,l.Idl'n dt."
Filuneii'lr: CommiSSie moeitdoos gt."kozen.
Dl" hegroting voor 1991 kon na enigt.' WIJlI-
pngen de kritit."k w,"erstaan en Iwrd guedge-
kl"urd. Daarhii blokkt.'ndt.' h\."t congre~ dt."
\'uorgt'stelde \'erlaging van het humJnis-
tisch studentenraadswerk met f 7000,'. nuk
de bekostiging van de uitva,utot.'gelciding
moet doorgaan, Dit s,hot op dt" hq::roling
veroorzaakte t'"t'n gat \'au f ï500,-,
Her congres kOIl ook gelijk aangt'\t'n hot'
dit' galen weer gedicht moestl'll \\ordt."n.
Wam er was ondanks alle finaneidt." pcrikt."-
!en op hl't j,ur 1990toch l'en overschot van f
600()O,- Ol1lst,un. De gatt'n \\('rdt.'n gedicht
ten kost(, van geld dat was hött.'md voor
finatlcil'ring V;lll onderzu(,k, nodig om ook
in de toáomstde koers \'an het HV te oep,l-
Icn, lId congres ging wd akkoord met l1('t
voorstt."l \'an ht.'t bestuur om dt.' rest van h("t
OVCfschot Ie oest,.den aan t."xtra kosten \'oor
de vt."rhuizlIlg (f 30.000,') en aan een leden-
w('fbctie (f 15000,-),
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{ING£lONO£N ~'EOEOElING)

l!Jn HUMANISTISCH VERBOND

Het Hoofdbcstuur vall het Humanistisch Vnbond rol'pt mlliciuntell op voor de v,lkalUrl' \',111ecn

RAADSMAN/RAADSVROUW

bij de Dienst Humanistisch Geestelijke Vetzorging hl) Je krijgsmacht. Dac funktionans wordt op voordr,Kht \',111het Humanistisch
Vcrhond benoemd door dl' .\tinistn van nAemie, Genocmde dienst relt 11l0rl1I'ntl'I,1.)] r,uJslil'den. Op :lfllenhare tijd 7,ulkn d,n l'r Jó
zijn . .\Iomented werken 2i raaJ,linkn in raYOIlSH'rspreid over Sl'dnlanJ en W'e,t.1>uitsI.1l1J en-l in Zl,ist (Burc,1U Hooidra,h,hm,1J\ en
HJrmillgscentrum COllrnhenh ti is),

Taak:

Vl'rcistl'n;

5alarit:ring;

Indienstrrcding;

a) individuele begeleiding in het persoonlijke vLJk
b) vormingswetk met groepen 11\de zgn. GV-tlrel1 en in l1<'t\'Ormll1g,Cl'lIlrum
c) \'oorwaJrJl'nsdll'ppenJ werk lil hl,t strllkturde \L1k, vl'l'L11voortvlm'icnd Uil a 1'11b el1 o,m, pLUIs\indend in

lTIultidisuplin ai re owrll1;org'll1en.

• hUllwnistische kVI'nsovnllllgmg
• leeftijd van plm 30 t/m 39 j,ur (dal'la,ltste !!lens is l'l'n ei, v,m Detcn,ie i.\',m. kdtijdolltsbg hil jj j,Llr)
• <'l'n gerijpw persoonlijkheid voor dit welelsendc werk, Da,lThij gJ,lt dl' \'OOrkellr uit na,u mel\';cn vall ,Kadc-

misch of daarn1l'c vngdijkb.lar niH'au en l'en aantoonbarc PI'rol'psCTvaring in \'IHlIlinpwnk en Je omgang me!
tlll'nscn in kndsituaties

• gOl"de mondelingc m schnftdijke uitdrukkingw,l'lrdigl1l'id
• organisatorische kwaliteilen
• Incasserll1gswrmugen
• bereidheid tOl standplaalswlSsl'ling, wa,HPij et"11pLutsing in de BRD niel uitgesloten mag w(lnkn
• heril van, of hl'reidhcid tot \tudil" voor 11l'tdiplolll'l gce~tehjk \'l'rwrger V,1llhet Humani\tisch 0l'kidingsinsti-

WUI te Utrecht
• pait van rijhl"wijs
• gOl"dc gewnJheid.

afhankl"lijk v:1l1lceftijd en ,u11[al diellsljarm momenteel tussel1 f ol,9S 1,- 1'1\f X,i I.'i,-

In nadn overleg tI' bl'palen

El"n inforlll:ltiepakkt.:t i\ {I' \'t"rkrijgcl1 hil hl,t I~Un\HI HoofdLuJsman op onder"L1c1nd adrl'~,

Sol1icitatit"s (bij voorkeur ge{ypt) dienen ccn l'llrriculum vil,le te be\'altl'lll'll een persoonlilke llIotin-ring m,b.t. het werk als hUIll,\lllS-
tisch geestdilk wrwfgcr bij de krijgsmach!, Zij kUnlll'n tot uitcrlijk 1i augustus 'l,l11sta,1ll<!cworden gl'zonden ,Jan de Sollicit,ltiecolll-
lllissie t.a,\'. de huofdraadsman drs, KS ROZ,I, hureau Hoofdraadsm,l11, OranJe ;-.;'as';;luLl.In 71, ,FOX GC Zeist. Tel: CJ.)•.h14-]4-l,)ó,

IINGElOND~N MEOEOELINCl)

Voor meer informatie: schrijf of bel mevrouw M vd lans (medewerker
Steunfonds). Oudkerkhof 11, 3512 GH Utrecht. tel: 030 ~ 322786,
ook als u meer wilt weten over codicillen, legateringen, schenkingen
en lijfrenten,

STICHTING
STEUNFONDS
PRAKTISCH
HUMANISME
OUOKERKHOf 11,3512 GH UTRECHT
TELEfOON 030 - 322786
BANK CU 6997 13889

~

GIRO 6168

Wist U dat het Steunfonds kan
optreden als uw executeur-
testamentair?
Daar heeft het Steunfonds al
veel ervaring mee.

Tijdschrift over praktische
humanistiek op komst
In ,eptcmber zal het l'('rste IlUl1lllll'r \all
'Praktischc Hun13nisliek " \',lktijdsehriit
voor humanistisch gl'l'stdijk \H'rk
ver,ehijnen, Hierin kunl1l"n hUlllanis\lsdlc
raadslil'(kn schrilven en lef,en over hun
vakgebil'd, Het is Ik beJoelingJ:lt het
nieuwe hlad vier kcer pcr j'lar vcrschijnt,
Ini,lticfr1l'llIcr i, Ko BurKcr. Hij ISrcJaClie-
se~'relaris \'all 'Praktischc Humanistil"k' dat
HJOral uitgaat V,lIIde lJnin'rsileit voor
Humanistil'k, Er zijl1 ver\thillende
<lhunl1el1lentsLlnen'II, Een gewoon
ahonncrm'nt kost f jO,- per jaar, vout l'cn
sleunaponrWllIent bl,ta,llt u f i.'i,-, voor
HOI. ril lJvH-smJenten is het f J5,-en
insldlingl'lI moetcn f il,50 hl'talen, Een los
numn1l'r 7011f ]4,95 kmlcn, U kunt zich op
di! nil"uwe plad ahonneren duor hct lui"le
l<lrid over {emaken op giro 624074 i tt'n
l1<llllCvan i'r,lklischc Hununistiek tI'
Ermelo, \'oorvcn1efl' informatic kum ook
schrij\'(,11 11<Iar:1'000!husJó7, 3H50 Al
Ermdn. '
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Internationale School
voor Wijsbegeerte
bestaat 75 jaar

Op U kbru<lri 1';116 wad dl' Stichtiug In-
t~nution;llc SdH>ol "(H'f \X'ilshq:eem:
(lSV\X') in 1ll"1Il','en guol'ren. Aan de wieg
~tolldC"n id,:alisten ah Je schrijver Frt'clcrik
V,ll1redl'n ,'n Je wl,kulldil;t" LLJ. Brouwer,
,lil. een &UIl wilden opwnpcll ("g,"IJ het
huns in/lt:r!'; hek rompen ,'n g<:fr;lgnwllLui-
sl'l'rde denken d'lt in h,", Europa vall dil"
&tgcn hoogtij vil"rJ,". [k 15V\'\' mOL"st l'l"n
Întnll,lIioll,l;ll !Woriëntccrd '"U \'ol'lrd':l on-
,tlbankdijk Hntfum .•ter I'ndiq,jng \'.111k-
I'<~ns- en wcrclJI:-,'schotlwing" \'OflTlC"ll. stn-.
\'end nJ'lf ccnh('id op g,'csldijk en 111.l<1\-
sdKlrreli)k gebIed. OnJanb Cl"Ilturhukllll'
gl'Sl"hicdeni, en chronisch,' till'lllCii.'k pro.
blemell. n:rwicrf de 15\,\'(','C11 ullu:kc pLu!s
in Nl'Jnb11ds (u1rulde t:n \\Ttt:nschaprelij-
kt: 1~'I't:n.Fr IlurJt:n ),Iilrli)ks li('m;lll~'n ,l(ti~
I'iteilen gdlOud~'n, di~' (Tn nog Slt'nb toene~
m('nd ,untal dedn~~111t'rs inspin'rl'n. E('n
kleine. dynamisdlC SI;ll werkt salllen nWI
c>,;tl'"rned~'skllndigen ,un Iwt hdq~g~'n \';m
bilC~'nkoll\"len. het gt:l'en \;Hl curmsscll en
het uilvo('H'n I-,Hlondefl-oek, dit ;llIes wij.,-
gerig ('n aanlTrwal1t t('Hem. D;n LII1 g,un
VJn een cursu, argult1('men'n lOt ('~'n hij~'cn-
kotllst OI'er kinderfilO'>ofic, l'a11 (Tn inlei-
ding tot ,k cthiek tot ('cn intl'rllatiun.lk dis-
cussic nVt'r politieke' theorie 111h('1 Oost-
hlok, VJn t'en confuemico\'u toel'JI tot een
lomcrw{'ck on-r geluk. Het College vJI1 Cu-
ratoren, &11 d(, lSV\'I;' inhoudelijk Stllllrt.
he,laalllil: prof. mr. J.F. <;LI,tr,1 I':m I.oon
(nlOrliul'r), rtlnfOUW prof. dr. H ..\1. Du-
puis, dr. ~1.J.J.A. Korthal, en proL dL G.
Lock. Ik officiëk \ierillg I"JIl 11<'tï5-j;lrIg
ht"staan vindt dit naj,lar plaat'> Ie Amer.,-
foort, op 26 oklOt1l'r. 111<"1('Cn olllgre, wnd
hc.t thema "Crisis 1',./11 d(' rede? - l'erspec-
tiCI','1I UI) (lrllllltr",

KUS
MijlIliader had dt, xeU'oontc elke daX I'ia/It't VUlfdelp,lrk lIaar Imis te lopt'lI. Toell ik
een jaaro{ tien W,IS, I'oetll<llde ik daarop het grute l'eM. Soms ;;ax ik mij" I'ader
aallkolllclI, t,lS ill de halld, kmllt ill de ;;ak IJall;;'1Icolbc'rl, ell ik dt'cd dali m.t flf iJ..,
{,('II/llid ::',IX.Als hi; lIIe lIamc/ijk had olltdekt, Xing hij "dJ/ert'cn boom St.WIl om lII('

te l,eslliedl'lI, w,Mrdlior ik lIiets meer kon.
Of' eell ,1'IXWilS ik (''X goed - ik had lIit,t Ke::.ielldat hij adJtcr dt' boom strmd -CII

sHJfJrde tussen de jassen e,'11prad,tig ,{oelpunt, ll',l<lnlll mijn va,ler het I,dd O/lrt'lIfil'

CIIkeihard tt'Ken de ,mder(' t'ellt;es I"''' tiell 1'11elf riep: "D,lt is mijll ZOOII!Eill-Ilul!
DOllr mijll WOlI.' ... " Uit de kantoorl<ls f!aktt. hij eell dJOcoladt'r('t'f! en die brak hij ill

stukjes, /I',lercell- ouk de tt'gellp"rlij- kreeg tuell cen stukje chlicu/,l1le I'"''helll,
/'clJ"l"I' ik.
lk krel'g cell kus.
Ik hespit'd 1/11 /tIijll dochtl'r als;;e :W','mles heeft. Ze WI','t lIiet dat ik erhell-want hl'l
is II/ijll dag lIiet- t'I' ik ::.it' hul' JMar /tIlIeder, mi;" ex, h,wr """,noedigten hoe;:;e
Jhl'lrhoofdje stet'ds meer "cI,temver houdt om maar /liet te zinkclI, /I/dt tt't'ergecfs is
Ii',mt::.e ga"t toch steeds kol,je omler.
Z,tl ik mij kenbaar maken ,Mil moedert'lI doclJtt'r? Ik durfhet "iet, bell ballK l'Oord,'
sfeer die ka" oJltsta<l" ell hlijfhl.lr hespiednl ill ('eli d,lmpige wolk I'all chloorl'Il
xc/uk.
Zou mib'l'adertltlk zOl'alllllij hclJhnl xe/fOte,,? \V"amm deed hij af CII toe dan::.o
rot tegm mij? ()fdced hij lIiet rut?
ik;:ie OPI"'IIS,lat ereelI selectie Kaat pl,MtsI'imlt'lI tllssell killden;('s dic al CI'II beetje
Kunl ::.ijll1'1I::.i;die het toclJ lIog hetcr"meten k,lllllell- bij die laatsten ::.itmij"
,lochter, Wilt ik volkollle/lliliterec/,t I'iml, ,Il ::.11'ik wel wat;;e {out ,lot'!. (Ze ;;ll'emt
nit'!, maar schuift schrik"chtig het wilter weg),
Ze is ol't'rduidelijk tdeu'Kl'stcltl. Vmmll ill ûdnelf.lk ;;it' ha<lrrmderli/l kmllell ill

jJnli/sf,m,I, [;/1 als::.e ook Iwg als l",ltste valt de groep I/'ordt lIee'Ke;;et, houd ik het
lIiet me,'r. ik stap II,MrvtJrell, sc/"eellw h"ar 11<1,1111, Keef 1'1'11IMmlkus 1'11rot'p: .•Als
je het /lUxoed dtld, kri'K;e chil'S!"
"Hè, ze //loet (JverceJluurWan/1 eten", ;;egt mijl/ex.
AI,lar ik hoor JMarlliet, w,mt ik ;:;iemij" /Iuchter, die kijkt ofik 11/1' tijdeIIs I','"
staatsiebezoek gl'IJeelllaakt opdring a,m "et kOllinkli;k Imis elt;;c xeb",'rl md een
{""atisme dat ik t'<l1I haar "id Kewl'Ild bell, ,I"t ik weg mul:! Ka"1I. ,"'er weg!
E" ik zic de c/](Jco/"dereep l/'t'er I'oor m('. f.'1lik u'cet IIUook waarom mijlll'ader mij
met alle geweld een kliS wilt/c xeven, u'alltook ik ;;ie me;;dfopeells ul'erde
lJalllstmde springI'" (sc/ioellt'lI IIIJX <1.111) IMar mijn dachtt'rremle" ell ho1arkussell
om "allt's weer KO('d te "",k,,"".
Tcnt,ijl ik ;;eK:"GoI'd je hest doeII, hOfJr.••

{.'ir: '.~/!<."li~fd~'<I,,,,, -rh""d", lIo/m,m. L"itX", ••rij /I.'ixl, & v"" IJil",,". A""'",d""" 1991. Prij, f 26.90..
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Ik schaamde me om Duitser te zijn toen bleek
dat Irak dreigde met gifgas dat was geleverd
door Duitse bedrijven

Toen de Ouihe ambassadeur Oltn Hm der
Gablentz half oktober vorig jaar Den Haag
verliet om 1-Îeh te vesti~en in zijn nieuwe
standplaats Tel Aviv, dacht nog niemand
;l;ln een Golfoorlog. Ook voorza~ niemand
de benarde positie waarin hraël zuu raken
door de prm'ocaties van Irak. En I.eker I.OU
de Duitse ambassadeur in Israël nooit heb-
ben gedacht dat ûjn land in diskrediet zou
raken door de dreiging van Irak 0111gebruik
te maken van gifgas, gdeHrd door Duitse
bedrijven. Maar Ouo nm der G'lblentl, in
Nederland al bekend om zijn ge\'tJeligheid
en lijn groot talent voor tact, reageenle
alert. Hij wees er direct op dat degifgaslen:-
ringen illegaal waren en hij schroomd"" niet
de verantwoordelijken in Duitsland als ni.
minclen af te schilderen.
Waar houdt bij Ono von der Gahlentz zijn
plidmhesef op en begint zijn liefde mor Ilet
werk? Het is moeilijk te z.eggen als je met
hem praat. Bij zijn vertrek uit Den Haag
prees prins Claus in een liber amicorum,
hem aangeboden ter gelegenheid \'an Ijjn
\'ertrek uit Nederland, zijn wrmoj.;en om
het ambt te ontstijgen. Von der Gablentz,
schreef bij. is een verwgenwoordiger van
'sc""ptisehe Generation'. Hij is geen golfer.
geen bridger maar een kritisch intellectueel.
Daar komt bij dat Ouo von der Gahlentz
vanuit Ij;n oorlogsef\'aringen een positief
wereldbeeld hedt ontwikkeld. In Il:genstel-
ling tot generatiegenoot Claus \'on Amsher~
lelf. 'Hij straalt optimisme uit', noteerde
prins Claus,
Toch heeft de houding \'an de Duitse am-
b,lssadeur in hraël meer weg van vastbera-
denheid d;ln \'an optimisme. In dit deel van
de wercld zijn de humanistische idealen van
integratie tussen \'olkeren die Ono von der
Gablentz in Europa zo hielp uitdragen, dan
ook \'eel moeilijker te verwezenlijken.

Hij is nu zestig jaat. Tel Aviv zal zijn batsle
JlplOlll,Hil'ke post zijn, Gezien de p'lradoxa-
Ie rc1,Hie tussen zijn vaderLllld en Je staat
Israël ongetwijfeld lijn grootste uitJaging,
Het huis wat hij rm't ziJn vrouw Chriqa
hewoont, staat in Hl'rllya, Een endan'
nlOr dl' beter gl'situeerden, ongeveer JO ki-
lometer ten noorden van Tel Ariv, TijJens
Je Golfoorlog wl'rel cr ook bij zijn woning
geJemonsneerJ tegen Je gifgas..:onnectil',
Hij had er hegrip voor. 'In dae lIuatschap'
pij voel je Je traullI,l's van het verleden
voortdmend. De holocaust natuurlijk, dil'
in Je mentaliteit van dl' mensen meesp"'c1t,
en Je trauma's van Je rct,ks oorlogen dil' de
Israëli's hebben meegemaakt en waar le
mt'e moeten len'n, Da<\rom best,ut t'r ook
zu'n unzekerheid',
'Het w;Hen geen gewelJdadige "knlOnstra-
tics .. \lensen wilden pralen. Je kunl op 0.1,11
moment niet hl,t'l genuanceerJ leggen J,lt
het niet lOZel'f Duits gifgas was, alswd gif-
gas van SaJJam Hocssein die l'nkek Duitse
hedrilH'n heeft o\'ergeha,lIJ 'Ipparatuur te
lereren om Ill't g,IS te produceren, Ik heb
toen gl'7-egd dat ik nll' schaarnJl' om Ouitsl'r
te lijn:

Hij is el'n kind van tic uorlog, Het decor van
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zijn jeugd. hiJ wl'rd in 1"no geboren in Cl'1J
aJellilke bmilil' . wordt g,,'\'ofllid lloor h(,t
opkomenJ f':hcisme, Zijn vader werkte op
het mmlstl'rle van El"l>llol11ische Zakt'n l'n
werJ in 19.'14 olllsbgen, LUcr sloot deze
lich ,lcm hij Je KrelsJuer Krels, de christdilk
g6nsrireerJe verletsgroep ollder leiding
van Gr,tf \'on .\Ioltke. Na de mislukte ,1,11\.
sbg van Gr,lf St.lllfknherg op Adolf Hitler
op 20 juli 1')44 krijgt het gt'Wl onderJui-
ktn in huis, Otto is dan Jertil'n j.l'lf,
lkgin jaren vijftig gaat hij fl'cht"11 in Berlilll
en I'rl'iburg studl'f('n, politicolugie in 0,,-
ford en Harrard, Voor iem,md die de knel-
lende banden It,m het Il.ltionalisll1e a,1I\ de
Iij~'e hedt l'f\'arl'n, belt'kt'lh.ll' de opri..:hting
van de Europesl' heweging 1111945 Je hoop
op ,,'en betne toekolllst. In een 1I11en'iew
btl'r toondt' 0110 Von .In G,lhlentz t1..:h
lbnkb,IM dat Duitsland 10 snel in de

kring van hes..:h:l,lfJe n'Hies was opgeno-
men, To..:h W,ISJe Europese ht'weging .\;\11-
vankelijk JUIst gericht tl;gen DuitsLmd, Dl'
andere Europeanen wilde ht't Duitse gl'\'aar
ht'teugelen,
Ono nm der Gahlel1lz: 'Oat golJ voor dl'
alkrlTrSte I'\f('n 11.1de oorlog, De Duitsers
werden door hun n,lZi-wrinlell en door de
holocaust niel gl',Kcepteerd in de bmilil'
van volkl'n'n, Hl,t was tUl'n Ol1ll<'lll'nJ beo
langrijk voor ons dM Wl' in 1';I-!!l torh vol-
waardig lid werden meI gdijkl' re..:hten, De
formule van .\lont,t l'n Schurnann was: IH'
g,l,lll ons inJustri~'el potent iet'! samenhren.
gen onder gemeellsch,lppelilke controle.
D,Hl hdlbl'n we dl' Ouitsers gl'rontroleerd
m,lar uok dl' andl'fen, Het is, denk ik, nog
stl'elis d••.bl'ste formule voor intl'rnation:lle
samenwl'rkillg, .

Is hij als voorvechtl'f van de Emopes..' inte-
gratie hlij IIltt de manier waarop het pron's
zich nu ontwikkelt, vooral in de richting van
l'en economische vervkchting? Olto Ion tier
Gahlelll7.: 'Zo zil' ik dat niet, Voor mij is dl'
Ellropl"Se inlegr,Jlie in dl' el'fsle pLl,lts een
politieke l.tak. Hl,t is dl' overgang van een
politiek ,lel,c1 gd',lsel'rJ op dl' SOl'\'l'reilli-
teil V,lJI J1.ltionall' sraren, naJr el'n stdscl
waM gel'n lllOnopolie rm'er van de macht is,
Dar monopolie was hét kenmerk van de
n;nionaal-SLlal en kan et'n instrument wor-
den in Jl' h,Hlden \',111eell dinator.
Die politieke integratie hd,hl'n wc nu al beo
reikt. \Vt' moeten hel nu Joorzetten op an-
,it-rl' tetreinen: op hl,t \TiligheiJsbeleid, op
het economisch bekid en ook op het rul!u.
tl,cl bl'kid, Hl't i, nu niet nwer mogelilk om
in EUrop;l Je absolute Ilwcht te grijpl'n loals
Hitler Jl'eJ',

Maar voor andere landen kan l'f wel weer
een dreiging uitgaan van l'en l'cOIlOrnisch
sterk verenigd Europa,
'1 let lOU naWllflijk een veiligheiJsrlsico in-
houJl"n als hl't v~'renigd(' Ellrop.1 llCh zou
gaan gedragen als een ouJerwl"tse nJtio-
n,ul'staat. .\Iaar ik J,ht die kans niet groot.
\X'am Je Europese Politieke Unie \'('rtoont
weinig overeenkom,t nwt de traditionele
nationaal-sta,H, De vers,hilkndl' Sf,Hen l'n
regio's hehben veellllvlneJ, Ik zie vooral cc'n
Jin'rsificatie van de polirieke n1.1<:htin Eu-
ropa. En \'olgens mij uI Jele nieuwl' stnK-
tuur een voorlweld worl1cn van inrematio.
nJk s,lmenwerking voor ;ltldere rq~lo's in
de wereld, Zo zullen in het .\lidJen-Oosten
(lok andere struuuren ontwikkdd moeten
worden lbn die van dt, ahsoluut onafh,mke-
[iJke nalionaal-s\;lat. Als er hier in het ,\liJ.
Jen.Oostl'n z.o'n l'en sJllll'nwerking zou z.ijn
als wiJ in Europa hehhell opgebouwJ, h.Hl
Sadlbm Hoesscin nooit een .tbsollite dicta-
tuur kllnnl'1l instellen, Het IShoog tijd voor

nieuwe politieke structuren in Jit Jn'l van
Je wndJ, Er ziJiI inmidJeis veel grutl're
problemen, zoals het hedreigde milieu. dil'
we moeten oplossen:

ALTIJD TEGEN NATIONALISME

Ono von der Gablentl heeft altijJ in de
beste humanistis,'he tr'Hlities gestreJen te-
gen het nationalisme en voor een opvatting
van dl' mens als werelJbllfger, 'Ik gcloof
niet dat een mens alleen hepaald wordt
JoorJar hij fOt l'en volk hehoort. Zo hen ik
nid alleen Duirser, Ik hen ook Europeaan,
En ik hen ook, tenminste d,1! hoop ik, l'en
tamelijk liberaal denkend mens, De gedach-
te dat Je mens gedefinieerd bn worden
door zijn sraat en door zijn volk, stamt nog
uil de negentiende eeuw'.

Vond hil trouwens de ohsessle van veel ~e-
Jerlandl'rs met de bezettingsjaren en de hef.
tige verwijll'n van l,;(lilahorarie ruim veertig
jaar na dato niet overdreven?
'In de Nederlandse samenleving duurt die
discussie over goed en follt in de oorlog
misschien een hl'etje lang, Maar ik kan het
wel begrijpen vamlit de indrukken die ik heb
opgedaan in die zeven jaar Jat ik in NeJer.
Lmd ambassadeur van \'.;'csl-Duitsland. De
TWl'ede Wereldoorlog, de helening en ook
Je joJenmoord betekendl' voor NederlanJ
een breuk met de traditie die dieper ging 0.1,111
alles wat Je KederianJers in Je ~'l'UWJ,lar-
voor hadden mt:egemaJkl. Ik Jenk dat die
periode Jaarom lO 'n lange schaduw vooruit
heeft geworp"'n:

De Oosteurope,e bnden bevnjden lich nu
uit Je ,iictatuur, Zullen de mensen J,l,H ook



vijftig jaar met het probkem van dl' (ollJbo-
rat ie worstden? 'Nt'e, ik denk van 1Ilt'!. Het
communi';tisçh rt'gime was nalLlurliJk l11en.
sOl1vrienddijk, maar van moorden op de
sch,ul van het na7i.regime I'; geen sprake
gewec,;[. Je liet hel nu hed duidelijk in het
HlOrmaligl' OO';l-Duitsl.md, \'('e weten dat
van Je 7estil'n miljoen inwoners twee enl'l'n
h'llf miljol'll lid W,Hen van lil' communis-
tisch p'lrlij. \'(\' lel.en nu iedne dag lil de
krant wat voor vresl'1ijke rol de Stasi gl'-
spedd hedt, een permanel1te (oTTuptie van
de m:tat,;(happij, Dat zijn \'reseliJke dingen
die hun tijd vragen. l\ttJr ik denk toch Jat
niet mCl'r d,ln tien hooguil twintig jaar zal
lluren, \Ve moeten een strt'ep trekken ondn
d'lt verleden. Dat Ltl1. Die n;ui-misJaden
waren \'al1 een andere orde. Daar kunnen
wc j;een strl'ep onder zetten',

ANGST OM DUITSE EENWORDING

De meeste mensen in Israd zagen de Duitse

eenwording met anj;S! tegemoet. Hoc keek
nno VOltder Gablcntz d:tar tegena'ltl?
'Een laar gdeden werd cr inderda;td heel
l,lttotioned en nl'g'Jlid op gere'lgeerd. I.ei-
dinggevende politi..:i zeiden d,tt l'l'n groot
Duitsland ,tltijd skdll voor Israël zou zijn,
Geleidelijk ,lan kwalm'n er eçhter ook Israe-
li's tot de çonclll,il' dal de Duitse et'nwor-
ding toch ook voor hr'ld een goede zaak
was, Ik DDR, falil'kam tegen het Pl'staan
van br,ld, was immers verdwenen, Ik Stasi
onderhield nauwe C\mta<:ren lJlet l'akstijllSe
terroristen. In Omt-Europ'l zijn allemaal re-
ginles verdwenen die een pro.palö!illlS,
pro-teTToristi,;(h beleid voenkn',

Ouo von der G:tblenl7. vertegenwoordigt ,tls
l'l'rste amktsscldeur het vcrl'ni~de Duits-
Lllld. 'Ik ben me l'r zeer van bewmt, Jat
ze';tien miljoen Onstduitsers niet de l'[\'a-
rlllg van derti~ j,Uf met hrad h~'bben kun-
nen npdCl~'n, zoals wij die in de Bondsrq'll-
bliek hebben llwegel11aakr. Dl' \"llOrnl<llige

Oostduilst'rs g,IJn nu (wer op \X'estduit,;e
Il'erboekell. lht is 11l'd pl'l,tllgrijk. M,tar hl't
is nog beter als ze leren uit l'r~'aring. lk
hunderdJuizendl'1I Westduilsl' jongelUI die
in de :tfgelopen jarl'n naar l<;rad reisden, zijn
natuurlijk de beste 'lmhassadeurs die IC IC
\'oor kunt stellen, Zo'n ervaring moet nog
worden opged'lan door ll'stien milloen in.
wmwrs \',1l1 het voormalige Oost. Duits-
Lrnd'.

Hoe is het voor hl'lll om hier lil Israi'l voort-
durend llc schuld op ziçh moel nClllen VOOf
eell C'll;t';trofe wa,lr hi)zich persoonlijk iuist
tegen heeft \'l'rzet~ 'Daarover heb ik in :'-le-
dcrLrnd ook ,11v,uk OH'r ll,lllloeten denktIl.
Volgens mij is hel niet werkelijk een hwstit'
van sçhuld, \Xlel van veralllwoorddijklll"id.
Je voelt ,1<111dat je ,tls Duitst'r Cl'n spl'ciale
positie hebt in enkele delen van deze wen'ld,
en in het bijzonder lil Isr;ti.'l. Tegen ,1lldere
Duit,ers zeg ik vaak: je moet ICniet aange-
v:tllen voden. Wel heb jc Il' "erantwoorde-

De gedachte dat de mens
gedefinieerd kan
worden door zijn staat
en door zijn volk, stamt
nog uit de 19de eeuw
lijkheid oln te lOrgen dat de rdatie beter
wordt. '
In Israël lijn velen voural beducht voor neo-
n,llÎstisehe tendensen. Ten onrechte, ~'indt
Ono von der Gablent:z. Dankzij de Europe-
se integratie is het volgens hem uitgeslotl'n
dat rechts-extremisten ooit aan de macht
7.ullell komen, 'Hit Ier zou in eell ge'integrel'r-
de Europese s,1l11enle\-ing geen bns hebben
gem'IJkt. Hij had nooit die absolute macht
gehad.' Een scenario wa:trbij figuren als
Schonhuber, I.e l'en en Janmaat Je handen
in dkaar sla:tn, açht hij ondenkbaar.lhar-
voor is zijn optimisme toch te groot.
Maar zijn dl' enorme wrrkloosheid en de
vt'rvreernding die cr in de Westeuropese lan-
deu groeit lUssen burger en bestuur, geen
goede voedingsbodem voor fascistische
groeperingen? Hij vindt het niet zinvol om
dit soort 'randverschijnselen' breed uit te
Illeten omdat die ultra-reçhtse bewegingen
baat hebben bij publiciteit, ~Iaar het heeft
ook iets met zijn v:tsthcr'ldenheid te maken.
Het lijkt soms wel ofOno Von der Gablentz
de internationale verbroedering het liefst
lOu :tfdwingen, Terwijl toch de Golfoorlog
bewees dat het bestaan van internJ.tionale
organen niet voldoende is om een catastrofe
te bezweren. En cr is nog een hele generatie
I,raeti's die weigeren een Duitser de hand te
schudden. Zo heeft Sjilanski fOt nu toe ge-
weigerd om hem te ontvangen, Bej;rijpt dl'
ambassadeur dat "cd mensen, vooral in is-
raël, zijn vertrouwen in de toekomst niet
delen?
'Ja, dat gebeurt in zo'n land en daar moet IC
respen voor hebben, want het is een per.
soonlijke overtuij;ing, Maar het is geen
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m~~rderheid. Hel is ook ni~t zo dat mensen
die zo denk~n, vinden dat er ge~n handel
gedrev~n mag worden met Duitsland. Wam
zij welen ook dat het in het nationaal belang
van Israël IS om, ondanks alles, goede reb-
tics met Duitsland te onderhoudf.'n. Of juN
vanwege die acht~rgrond. Hel is voor mij
een moeilijke kwestie om daar iels over te
zeggen. Ik heh geproheerd ~f.'n rationele be-
nadering te hamer~n, één van respect. Ik
beschouw het als een gegeven (lal je niet 111,'1
alle mens~n III Israël zo kum omg,lan als je
in Europese landen.'

BOETEDOENING IN ISRAËL

De 'Inhouding tuss~n Duitsland en Israël
staat in het teken van boete do~n. Vraag is of
d,u altijd zo zal blijven. Hij vindt boetedoe-
ning niel het juiste woord .. Duitsland heeft
in hel kader van de Wiedergutnl,lchung tot
nu toe zo'n 90 miljard D-mark aan IsrJël
betaald. En dat z,ll nog wel oplopen tot een
totaal van 120 miljard. \bar je kuilt geen
goede relatie tu,sen staten en volkeren op-
houwen op basis VJn schuld en boete. \'\'c1

kun je zeggen: Wij weten ,un beide kanten
wal de holocaust was en wij Duitwrs voe-
len daarom een sr,'ciale verantwoorde-
lijkheid voor het bestaan l'n de zekerheid
van lsrJël'.
'Daar ligt n'Huuriijk één van de grootste
problemen w;ur we mee te nuken hebben.
Aan één kant Iweit men hier in lsrad nog
sll'eds een beeld v',10DuitsL10d van de llaZI-
periode. Want dat 7.1tdiep in het hoofd van
alle generatie, hr,lèli's - Auschwitz hedt te
maken mei het ontstaan V,Hl de geest vall
hraë1. !v1.ur ,Jan de ,1lldere kant best,ut hier
in el'n land waar ze ,Kht oorlogen hebhen
moetl'n vechten in de 43 jaar IU de ,tidJting
van de ,taat, geen begrip voor "lt' vredl"sbe-
wegingen l'n het vrede,gevoel in Europa. En
dat komt door een ver"hil in culturele en
politieke tradities. 'Kindl"ren van de Hede'
noemen ze "Je naoorlogse generatie \'an
Duit,ers di,,"alleen maar vredl' heef! gekend.
In :-;edl"rland hestaan ze ook. Maar Israël
kenl gl"en kinderen van de \"redr ..

Guikje Roethof
(mrt dank Jan Dorolhêe rormJ)

Bij de folO: Piel Thoenes reikl de
oorkonde \';1n de dr. ).1'. \'an
l'raa~prîjs uil aan Quo von der
Gahlenlz

EEN WAARDEVOLLE BONDGENOOT
Pil"t Thoenes, de \"(lorziuer \'an de jur)' \'Jn
de dr.).P. \'an Praagprijs, noemde de plaats
van uitreiking s}'mholi~eh. Rhenen ligt nabij
de Grebbeberg waar in mei 1940 hevig ,'er-
zet is geboden legen het oprukkende Duitse
1cgl"r. 'Op een steenworp afstand van hier is
het crekerkhof. Daar liggen honderden Ne-
derlandse jongens. Heel kt:urig, in Reih und
Glied. Maar voor wie hel kan zien, wordl de
blik gevangen door die andere ereveldt:n:
hier in Nederland, daar in Indonesië, elders
in Europa, overal Ier wereld waar in dt:
twintigste eeuw miljoenen ml"osen zijn om-
gebracht voor veronder~tclde doelstellin-
gen. Waarvan l"en genl"ratie latl"r het al \'aak
niet meer simpel is urn duidelijk te maken
waarom dat offt:r toen zo nodig moest wor-
den gebracht.'

].; nationall" trol~ dan verkeerd en in strijd
met de ml"nselijke wJardigheid. \loeten ,",'e
ons gaan schaml"n voor vlag en volkslil"d~
Thocnes vindt van niet. 'Ineen werdd waar-
in zoveel idl"ntiteit is vcn'aagd l"n zo veel
hindingen zijn verbroken, kan het geen
kwaad om in de kenmerken \'an de eigen
taal, litl"ratlJur en cultuur el"n stuk n,ltiOlwle
eigenhl"id te conserverelI' .

En hij wrvolgde: 'Wij moderne lllensen - en
misschien moet ik wel zeggen: wij moderne
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hunumsten - hebben 7_0niet het geloof dan
toch de hoop dat er cen mogeltjkheid moet
zijn dat het bestJJn verst;\mliger IS in te
richten dan wc tm duwl"r gedaan hebben. In
deze oplimi~ti,che taakstelling menen wij in
0110 'Ion der Gablenlz een waanJe\'olle
bondgenoot te zien bij hel zoeken naar een
nieuwe Eurore,e cultuur waarin we graag
aan de ollde stam \'an de wc>terse wereld
nog weer nieuwe rozen zagen blol'ien. En
ditmaal 7_onder doornen V,1Oeen agre>sicf
nationJlisme.
Een nationalisme waarin wij niet Illoede
werden onze deugden hreed uit te meten
tegenover de gehreken van Jndere nJties die
ooit onze vijanden \\laten. Onze vaderland.
se geschiedeni, is daar bijzonder lee[Tijk in.
Eerst h,l,1lten wij de wrede Spanjaard, met
wie wij enige decennia later todl samen ten
~trijde trokken tegl"n de perfide Brit, nwt wie
we enige drcennia later ten strijde trokken
tegen de verwaten fransltlan. Later hielpen
die ons tegl"n de ellendige Duitsers, met wie
we daarna al spoedig SJml"n gereed stonden
tegl"n die afschuwelijke Russen.
Op (Jnze zOl"ktocht naar de verwe7.enlijking
van ruinwre vormen van Europees (Jf mon-
ulaal burgerschap, staat OltO von der Ga-
blenrz hij ons te bOt'k als iemand die hercid
en in s!Jat IS dat nieuwe burg,,'rdom, dat
nieuwe 'citi7.enship' v(Jor te Iev.en.'

I'iet Thoelws benadrukte Jat daarbij wordl
aangesloten bi) de grote idealen van de Re-
naiss,lnCe en de Verlichting, lwee wester,e
bC\wgingen van internatioJual karakter.
'Grote humanisten gingen ons daarin voor.
Misschien was hun stern niet zo goed meer
te horen door al hel tromgeroffel van de
19de en 20ste Cl'uwse J1<IIionaiistische hewe-
gingen. Maar één 70'n humanistischl" stcm
wil ik hier toch graag Llten horen. Het is een
citaat vall Walthcr Rath~n;lU, l'en groot
Duits humanist die in 1915 \'anuit een ver-
slagen Duitsland OIlS de volgende hood-
schap WI';I lIIee te gen"n:

All unser TUil hat etwas seherischen, dl"nn
jt'der Schritt trägt in Jie Zukunft. Glauben
wir aber all das Vor"h,mende im \Ien-
schen, so la" uns recht daran gl,lUbcll.
Schliessen wir uns im gmen \'\'illen zusam.
men, ~o wird Jem genlCinsamen Schauen
das Trügerische zerrinen, das Rechte sich
\"erkbren. Ikdingullg ist J'lSS der Fuss niel
den Boden, das Auge die Gestirne nil' v.er.
liere.

DJt dit waar 7.almuge worJen, is mijn op-
rechte wens. Voor ons als humanisten in het
kumende Europa, \'oor u als ambass;IJrur
in het Nabije Oosten van morgen.' (HI'H)



ACHTER SOEVEREINITEIT VERSCHUILT ZICH HET
MONOPOLIE VAN DEMACHT
Hl:{was een piezil'r om zel't~n ]J.J.r in :'\cclcr-
land te werken l'tl ICkven. En ;lIs iccr~cns
pleóer in hebt - dal heh ik in calvini~tisch
KcJcrlanJ geleenl- kan het toch geen ver-
dienste zijn. ,\la,11 misschien denken hUIII,I-

nisten daar anders ovn!
Hoc dJllOok, ik ben bilzonder blij In di,
uitstekende gezdsehap van prijswinnaars IC

7.ijn terechtgekomen, al1clllaalmcnsen die
iets hebben wat ik [O<.:henorm op prijs slel:
in te1I"'..:tuc!t:eerlijk heid.
Da[il.: zogoed heb kunnen wcrkt.>11in :\Ic-
dcrbnJ, hch ik nok zeker te danken aan
mijn vrouw Christa. Zonder haar zou het
\wrk van l.T1l dlplornJ;lr in ~cdcrland niet
l"en mensdijk gelllht hebben gekregen. Hel
is haar \'crdicnstt.' als als dat zo is.
Ook dank aan de l\'cJcrLmdsc media. leder-
t.en gaat altijd uit nli1 dl:"gehómzinnige di-
plomaat die nooit iets wil zeggen en de pers
die'alles wil wl:"ten.ln al die zeven jaar in
:-.Jederland hl:"bik de pers echkr altijd als een
cl:"rlijke, betrouwbare gesprckspanner on-
dervonden. Dt: ml:"diahebben her werk voor
mil in Nederland vt:e1nlakkelijkcr gt:rnaakt.
Verder heb ik vt:cl aan Nederlanders te dan-
ken die lOch allemaal in een bijzonder mens-
waardige samenleving samenleven. \'(lant
als je het vergelijkl met andere rnaat,chap-
pijen, woont u toch maar in een gdukkig
landje. Gisteravond disçussieerde ik mt"t

vrienden over de problemen die nu hij u in
de Tweede Kamerop tafd liggen. Ik had het
gevoel, zo uit Israël kumend: jullie proble-
men zouden wij graag hebben. En jullie zijn
cr in gesl:tJgd uw samenleving cen heet je
memwaardiger in te richten d,lII heel vcd
menscn in veel ,mdere gebieden van de wt:-
reld. Hoc jedat meet? Hoc je weet wat het
menselijk brakter van dt" samenleving is?
Dat is natuurlijk Ill:d suhjt:ctief. Ik gehruik
'lltijd drie maatstaven. De twee eetstt" zijn
woorden dit" ik hicr in Nederland tegen-
kwam. Zo hoorde ik vaak het woord rdati-
verings\'ermogen. DM kende ik in Duitsland
niet ,IJseen positieve t'igellschap van men-
sen. Hier kom je het heel vaak tegen. D,1t
vind ik ht"elleuk. De taal verra,ldt ern beetje
de rncntalikit en ik moet zeggen dat ik dM
enorm heh gewaardeerd, Een maatschappij
die mensdilk wil zIjn, hl,dt veel mensen no-
dig met rclativenngwermogen.
De tweede uitdrukking die ik ook alleen in
;\lederland ben tcgengekomen, is het zich
kwetshaar opstellen. Dil:"uitdrukking be-
sraat niet echt in et:n andere taal. Ik zou
graal; in een maatschappij Icvcn waar het
goed is en geen zwakte om jc kwetsha,1T op
te stdlen. Het is een leer mensdijke manier
om met elkaar om te gaan,
Het derde d,n me hieropviel was dat Ne'der-
lander, graag de mens achter de functie wil-

Ien kennen. Een zeer positieve kant VJn wat
je in NederLJnd altijd ze~r: doe maar ~t"-
woon.
Dit zijn dril' natuurlijk heel suhjcl.tieve crite-
ria waardoor ik het gewei heh d,n dit land
cr toch in is ge'slaaKd om n'n rJlllelijk mens-
waardige mJ.1tschappij up te bouwen.

Er zijn ook hin In ~ederland ook zekt'r
problemen. Zo hlijft hl:"t\'erledcn ct"n rol
spelen in dl' Duits-Nedl'r1.1ndse hetrekkin-
gen. De' herinnering aan de l)lIilse overval in
1940, de hczening, de ver\"Ol~ing, de llloord
op de Joden. Al Jat maakt nict alleen ded uit
van de geschie'denis, maar IllJJr ook deel uil
VJn de nationale identiteit van het Neder-
landse volk en de :-.Jederlandse natie. En
dJJrdoor ook noodzakelijkerwijs \'an de re-
hltie met Duits1;llld. Het \"l.rdient begrip en
respeCl.
Minder bC~Tlphch ik hier in Nederland ge-
had voor de clichés waarmee over Jlldere
volkeren wordt gesproken. Dat gl'ldrtrou-
wens \'oor alll'l'lIlJen, cr is geen mens die
zonder cli.:hC::skan leven. Hel leven zou an-
"krs V'eelk gecompli.:eerd zijn. C1l<.:hes7.ijn
dus wel nodig .•".laar cr 7.ijncliche's die dui-
delijk in de weg stJJn om gOl.de Eurupesl:"
,'erhoudingen mee op te houwen, En daar-
aan heh ik geprohcerJ te wl'rken, in goed
gesprek tllet de ;-";ederlanders. Zij blekcn
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Een spandoek in Leipzig droeg de tekst:
'Kommt die D-Mark, bleiben wir. Kommt sie
nicht, dan kommen wir'. Dat is heel brutaal
maar bondig het probleem waarvoor we staan

vaak bereid om dour crvarillgcclI ander
hrdJ van Duitsland op IC buuwl'll, om Duit-
sas up een anden' manier tI,' leren ketUlen.
Zo kllnm~n Jan langzaam de OUdl'dichê-s
VJn Duitsland en Je Duitsers wOTlkn vcr.
Jrongt'll. Hel is een bedje wals Rl'tl,1tc Ru-
binstclIl een keer tegen on, zei: ';-':atuurlijk
lijn alle DuirsNs afschuweliik, behalve de
Duim~r,die ]r hili!'

Het omsf;1,lll van een nIeuwe stru<:tUUTilJ
Emop'l V,l111';lSO IS waarschijnlijk dl' mee,t
mgTllpende n~ranJt'ring geweest IIIJe he-
trckkingl'TllllSScn :-.:•.•dnLllldt'Ts en Duit-
sers. l)o(,r dl' Europt:>St'intcgr,\[ic hehben
wit 11<'('1\lcd van d•.' oude fouten kUl1l1en
\TrmÎ)"kn. N'\luurlijk zulll'll wc Wl'l'r ande-
re fouten makl'll. dal is nu cl'lIlnaal IIWl1SC-
lijk, Voor mij was die EuropneS,lmetlWer-
king altijd het cruciale punt \';\11,iL- politid.e
vt"rnieuwing. 0,' t"conlllllische markt is IJ.I-
tuurlijk ook heel hd:mgrijk, want we mOl"'
t,'Tlop ecu vt"rstandige en dficientt" manil"r
mt"t d,' modt"rne te..:hnologi •.•omgaan. l\1aar
het crucialt" Plint nlOr mij is h•.•perking van
de m,ICht door verdeling van d•.•macht. Aan
lk Europ,"se institut •.•n, aan dt"nation:l1 •.•sta.
ten en mn"r ,'n mn'r aan de rcgio's van Euro.
1',1.Die regionallscring ISvoll/:ens mi] ~~n
v,ln dl' bdangrijkste punt •.•n. D•.•macht lllO •.•t
dus worden Ix'perkt door sprl.'iding van di •.•
rn,Kht. Hl'! fW<'Îtons ook d •..kans om l'IHl[-

rang tl.'geH'n aan de r('<"ht•.•n van J •.•mens, en
nil.t allcl'n Illl'C"faan dl.'behoeitcn van grotc
colk..:ticve ,'l'nlwJen. :\Iiln conclusi •.•ISdat
SOeH"rl'rnit,'it ,"en woord is waaracht •.•r hel
Illonopolie \',m de Ilw..:ht schuilt. En dal i,
iet, d,lt wij in dele Illodnne IH'reld IIWIal
die te..:hnologis..:he 1ll0geliJkh,'den nit:! men
kunnen toestaan. \Ve h•.•hhen h•.•t gt"zien. en
. wt" zien ht"1nu bij SJdU,llll Hot"ssein.
,\I,lchh<.:on..:entratil' is h~t inslrument voor
di..:tator~ en Ill,Khtslllis!'oruikers. D'lar moe.
renwl'vanaf.

\XTemO,'teil u,l,uom ook af van dal verhod
op inmellging in iTlll'rne aJllgel •.•gl'lIbeden
van staten, El.tl \'fcsdijke uitdrukking. Hel
is nu nog ondl'rdee1 va11ons im •.•rnation,ul
stelsel. ~h-t dat verbod laat Il.'IIll'nsell in •.•en
;lnden' ,r,l,lr over aan hun regiem. 1),lt kan
ni(,t I1ll'er onze verplichting zijn. We hebhen
nu n<;1in Ir ,lk gl'7i(,'n wa,lr dat tO(' kidt. En ik
hen hed !'olijJ,n /0 langl,lmerhand ook in de
intern;ltionall' sal1ll'nll'ving h\'l id,,(,'Joorn't
J,H hel [ution<lle machtsmonopolie niet
meer hellaalS!e woord kan zijn. En J,H ook
verJeJiging van mens •.•nrechl •.•n inn1l'nging
in interne ,wngclegenhl'dl'n kan red1tI'aar-
digell.lht is volgens mij een werkelijk •.•
Joorbr,uk in Olll.l' illtt"rIl,llionJle samenll'-
I'rng .
.\lijn condu,ie is: wij kunn~'11waarschijnlijk
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de mens nil't \'l'randen'n, hij i~tegelijkertijd
got'd ~n ~1echl. :\laarer lijn maat,ch'lppelij-
ke strucluren dit' hct karakter \'an de lllens
n'rminken ~n er ziln ,1IIJI.'fCma,JlschJppdi]-
kc Slructurt'll die hel IIwl1selijk bestaan kun-
nen!x'vorder •.•n. En in EurOP'l lijn wij ha.ig
jUist dat 13alstt"le Joen.

Als amb,ISs;ldeur 111l\:ed •.•rlanJ kon ik de
laatste iafl;~nhier,lan me •.•werken. Dat wer,l
natuurlijk vooral mogelijk door het plotse-
linge en vnrJ"enJ •.•inet'llstorll.'ll van het
politieke .telsel lT1Oost.EUrOp,1 Jat model
stonJ voor e•.•n \'alst' zeh,rllt'id en voor Je
JrrogJntie van Je macht. Ecu "telsel dat al-
lt's wild •.•regelen mt'l •.••..n absolute lI1<lcht\'ia
Je politi •.•ke stTlKtllur. Ik wil hierbij graag
The Economist van tWl'CJaar geleden cite-
r•.•n. Di•.•vatte ll<'tprima samen: To feel that
)lOU ,lre ab,olutdy right aoom an)"lhing ISa
dangcfOus husiness, for YOllrseli and for
othcr" Th,'re are 110 ulOpi;lS; the earth GIn
gradually be made a comfortabIe place, hUI
it call1lOt be converted illto heJven, •.•irher
through religious fl'fvour or politkal JrfO-
gOlnce,The triumph of Ihe tw •.•mieth ccntury
is that it has purgcd itst"lf of c•.•rtJinty'. hn
zeer humalllstische geJa("hle Jenk ik. En !'oo-
I"Cndien vol relativeringsvermog •.•n.

H~'I is gl'ell wonder d,ll dl' mensen in Oost-
Europa willt"n terugkeren n,l.1r Europa, nu
zij hun vrijheid hl'bhl'n teruggekrl'g •.•n. Zij

will •.•n deeluitmahn van het Emop:l ebt wij
in de laatste veertig jJ'U hier hehhen kunncll
opbouwen, Zij haddeu die kans niet. Zij
will •..n Jn'lnetllen aan onze pogingl'n om
onle m'latschappelij meer in oven'cnstel11-
ming te hrcngt"n met Je eisen van Je modl'f-
ne lIIaJlsch'IPpiJ m,ur (16k m•.•t de els •.•n van
een menswaardiger bestJJn, :\kt respl'Cl
voor de ,liversiteit voor OUl.epolitieke en
culturele traditie,
Die aallpas,ing is lutllurlijk vreselilk mo,'i-
lijk. We zien dal dkc dag. In het voormalige
Oo~t.J)llitsbnd, in T s•.•cho.SlowakiJ"', in
RusbnJ. De mt"nSl'T1in her voorm:llig rilk
van Je Sowlet-Uni(' helpen om een moderne
maJlsch;lPPlj op te houwen, samen te w,'r-
ken met Europa, is ~én V'1I1 de grote taken
w:urover wij nu serieus mo".'tell n'i\lcnkel1,
\XTt"moeten d'lllniet alleenll'ldenken over
wal hl'lZJl kosten - en het kost enorm veel,
we zullen hel niet kunnen betalen - maar wc
lullen ook moeten nadt"nkell w,n het lal
kosten Jl" het niet lukt. La,lt ik tl'r illustratie
de Ieblol' n'n sp:mdoek citeren dat zo"n
ja,lr gdeJt"n ineens opdook lijdens demon-
~trJlil's ll1Leipzig. Die wees heel dUidelijk
(lP dt"geVJrt"n al, het nl~t lukt: "KOllllllt die
[)-:\tark, hleihen wir, Kommt sie nicht,
dJnn kommen wir!" Dat is heel hrul,lal en
honJig het prohlt"em waarvoor wc staan,

\ViJ weten ongeveer hoc wij onle pro!'olen1l'11
m Oost. Europa kurmen oplossen. Of wij het
du •.•n, of wij hel geld vinJen, of wij Je kr,l..:ht
hebben, wel •.•n wij l1Iel. :\Ia,u we welell mill
of meer hol' hel kan. In hel :\1idJen-Oost('n
Wdl'l1 we niet t'•.•ns hoe het kan.
Hef is •.•rn bijzoudl'f privilege IIIe•.•n maal-
schappij te len'n w,ur Wdl.'prof,lemen kUilt
;Ungaall met vl'rlichle rationalit •.•il. :\Iaar
we moden wel beseffen Jal dallliel overal
in d•..wl'fdd bn. TOl nu w•...(HvH)



Minder vlees meer
verantwoord
SCUl.'rtUI.'jart:n vijftig is lllt't UI.'groei v'an Ul"
\~eh-<1art lil ons land UI.'produktie en 1.'011-
sumptie van vlees stl'rk t<l<.'gcnOIlll"Il.ik 1'-:1.'-
Ul.'r1,Il1Jsc vn:stJpd leidt' in I ~xx ongt.'\'ecr
114 miljol'n Jiuell.l:>ijna 32 Jieren Pl.'f ge-
midJdJ gezlll \'all v'ier I'crmnen. Pcr p<,:r-
soon werd in 1~N6 gemiddeld 79, I kg v1ccs
gl.'gl'tCll, h'lby's t"n vrgl'tariás inbcgrepl'tl,
tq;l'rl Tllim 40 kg in I'JS5. De tOl1.\cnnnwll
consLllllr'Îl' van vlees hl'eh Je Nl'ucrlanuer
edlfcr nil'l gt'Zondcr gt'maJll. [k l'cr'Il1Jc-
ring in lll' \()t'{jingsgcwOOlltl'n - meer vkl.'s
t'n I1wlkprodllkkll en I1Il11der groent •.• en
fruit - hl'dr er Hl COlllhlll;ltit' met andere
bomen lOt.' gt'kiJ deu hart- t'n V;l,\tlll.k'cn
en Linker \'Cd vaker v()orkotl1l'11 dan
HOI'gl"r.

Ik kncil.'ll, v;ukellsl'n kipP!:ll dil' "I J.Hvlces
proJuü'n'Il, hebben geen p;raantie nwc kun-
nen pikken VJn de economischl' 'boom', Zij
I.iII1er Jlll'en m,ur hl,t stKhtoffer van p;e-
worden 1;."11 lijden l'en treurip; best;un in de
hio-inllmtrle. Om Jc I'roduktickosten 1.I<lg
tt' houden wordl'll de ,lieren met grote ;Ull-
tJllen op een klein oppervlJk gehouden
w,urdoor hun wel,iln ermtip; in Ill't p;eJrang
is p;ekomen.
Ik ml'st van dc gigantische t'l'Jerlands •...
westap,'1 vormt l'en zwarl' 11l'lJsting ~'oor dl'
n;Huur en Ill't milil'u in ons LtnJ. AmlTInniclk
tast de bossen ,1.111,Je grond wordl overbe-
mest en schadelijke stolfen sijpelen door
n,l,tr het grondw,ner &11,lis p;rollJswf dil'lH
voor drlllkwJter,

I)it lijn slecht, enkek' aSI,<,clen VJn de vlt't',-
produktie l'n -consumptil' waarJan in ht't
nkdijk gl's.:hreven boek ,\lil/tier I'/I'CS IIIl'n

t'CT,mtU"lOrd uitvonip; J,lnd,lcht wordt bt'-
S{l'Cli. Ook gaal dl' aUfl'Ur, JOLTnt biologil;."
en well'ns.:h'lpsgesdliedenis <lall l't'11hop;e-
school, diepg'land lil op de l"lhiek VJn dt'
mens-di,"r-rc!atie l'n het discutabele gd'ruik
V,ln p;ronJ in dl' Derde \';Terl'IJ voor dl" ver-
bouw van vecvonkrgewass,'n voor h"t rijke
\Vesten. :-.J,llorgvuldigl' analysl' van feiten
I;."nondl;."rzoeksresultat,'n komt hij tot de
condusie ,Lu beperking van Ill"t vleesge-
hruik een gUllStigt' uitwerking lal hl"bbcn op
nwns, di("r en milieu.
,\Iimler 1'1I'l'sml'er t'l'r,JIIIIl'()ord i~l'en gcnll-
Jnct'erd,' bijdragl' aan dl' Jiscussie o\'er het
\'It't'svraJptuk', Doordat tt'wns allerlei JS-
l'eClt'n helicht wordcn die lijJelings met ht'1
onderwerp te maken hebben beV.H ht't boek
ag wellllformatic, ook voor dq~cnt'l1 dic :11
0111Jt' l'en of anJae reden weinig of heil'-
nual gn'tl vlees loten. Ik gestrm:turecrd,' op-
ld, helJere bt'lOogtrJm cn go,"J~ekolen il-
lustr;lIies l'n gr,tfiek,'n maken het toch wel
in~l"wikkelde onderwerp goed tocgJnkl'!iik.

,\linder vlees meer \'erantwoord. Een ecolo-
gisch elI ethisch pleidooi. AUleur: Fr,mk
Zei~~, Uiigavc: 1.a Iti\'ii.-re &. Voorhot'\'e,
K;ulIpell, 1990, Prij~ f 29,90, Verkrijgbaar
in de boekhandel.

Zilveren penseel voor Sylvia Weve
"Iet haar ilJu~traties bij 'Het bad van de Zandloper' van Rind"rt Kromhour i~Syl\'ia
WC\'Ceinddijk in de prijzen gevallen, Begin juli kreeg zij een Zih-ert:n Penst'd, één van
de hoogste onderscheidingen in de kinderliteratuur. Lezers van de Humanist kennell
Sylvia We\'C van de \'cle pTJchtige, opvallende om~lagcn die l.ij al vele jaren IllJakt
voor de speciale Ihemanummers van de Humanist.

Toen Sylvia We\.c 10. 15 jaar gelcden begon te tekenen, waren de lezers \'an
kinderboeken nog nit't veel gt'wcnd. Illusrraties waren vaak mierzoct, een beetje
luuig en veel ICvel'! inge\'uld om nng iets o\.cr Ie latcn aan de fantasie van de lel.er.
Svlvia Weve doorbrak die trend mei ~tevig. orginde en vaak wat bozill:c tekeningen.
Mensen neergezet in slechts enkele pennestreken. Zelf zei ze toen. Jat ze dat deed
omdJ( ze eigenlijk niet kon tekenen en maar wat aanklungclde. Onzin naluurlijk,
In de laatsle bOt'ken die 7.eillustreerde zijn de tekeningen ingewikkelder, gekkcren zo
mogelijk nog kwaaier geworden. 'Het had van de Zandloper' mei de ".cneem
gemene, maar wel zeer poëtische \'an Rindert Kromhoui. i~ daar een goçd voorbeeld
van,
De regelmatige Volkskrantlezer kan Sylvia Wcve ook al jaren maandags op pagina 2
aantreffen. In dal dagblad is gelijk tezien hoe vaak zij door anderen wordt
geplagieerd, Het zij haar mindere collega's vergeven. Als je zo goed bent als
Sylvia Weve, vraag je om navolge~.
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LEVEN IN DEWAARHEID IS
BELANGRIJKE IMPULS

VOOR EUROPA



In maart hield Erik de Gier (hoofdbestuurslid van het HV) een
inleiding op een gezamenlijke conferentie van CNV, FNV, Raad
van Kerken en Humanistisch Verbond waarop het thema 'Welk
Europa willen we?' centraal stond. In deze Humanist geeft hij
een samenvatting van zijn verhaal, in de Rekenschap van maart
is zijn inleiding integraal gepubliceerd (Zie voor een
aankondiging van dit nummer elders in dit blad). Is het
humanistische burgerschap in het nieuwe Europa mogelijk?
Erik de Gier geeft een eerste aanzet voor een antwoord op deze
vraag. U kunt reageren op zijn visie door uw reactie naar de
redactie van de Humanist te sturen. In een volgend nummer zal
de redactie dan een overzicht geven van de reacties met een
commentaar van Erik de Gier. U kunt uw reactie sturen naar:
redactie Humanist, Postbus 114,3500 AC Utrecht.

Door Erik de Gier

De Tsjechische president Vaclav Havel (op de foto nog burgelijk
ongehoorzaam dissident in 1989).Zijn 'leven in de waarheid'
kan worden gezien als een pleidooi voor een universeel
humanistisch burgerschap.

Eind jaren I,Khtig verhrokkcldl'n in korre
tijd dl' wtalitairc rq~illll'S in .\Iidden- en
Oo~t-EUroP;l. Voor,11 ll1 humanistische
kring leidde dil tot hoopvolll\ ~oms cufom-
tiscl1l' vcrwacillingen over het nieuwe Euro-
pa. Een geïmegreerd ~humanisti~ch" Euro-
pa bg binnen handbereik, Hoc anders zil,t
de situatic cr nu - ruim anderhalf jaar laln-
uit, Hl'l aanvankelijke optimi~mc is hij \,c1cl1
omgl."slagen ll1 scepsis ell pesslrni~me, Ik
oorzaken: het sugneren van dc perestroika
in de Sovjet-Unie, het st,lgnl'rCn van dl."de-
Illocrali~<."fing in Roel11cnit.: en I~lligarije. het
uileenvallen V;ln JOl'goslavit.:, de hang naar
eon~umenrisme in dl' bnuen van het voot-
malige Oosthlok en uc heropleving van
\'reemdc1ingenh,lat en ;lntisernitisl11e.
W;ll betckent dit voor het l1Ieuwe Europa?
Is het nog haalhaar of IS cr sprake van een
niet te rcaliseren utopie~ Ik hen van mening
dat optimisme gerechtvaardigd is als hunu-
ni~tl'n in Oo~t l."nWl'~l de handen ineenslaan
en ,Lurhij gebruik maken van hun rilke ge-
'tllTnschappelijke ideeënge~chiedeni~, Aan
dl' hand van de opvattingen \'an dl' huidige
T~icehlsche presidcllt V;ldav Have! zal ik
dit nadn tnelichlell.

LEVEN IN LEUGEN OFIN WAARHEID?

\X'at ik eigenlijk aan de oruc 'ael is de vraag
naar dl' bijdrage van hel humallisme aan het
nil."Uwc op humallisti~.:hc leest geschoeide
EUroP,I, H('{ humanisme moeten we hierhij
I'ooral opvaltl'n als een Manier van ervaren
en kijken n;l,lT dl' wetkelijkheid op ba~is van
helangrijkl' w;larden als vrijheid, ruimte
voor individuelc olltplooiing, ge1i,ke reeh-
len voor iedereen -on~eachl ras, sexc, gods-
diell>t en leeftijd -, ~olidariteil. ratiolJ;Jlit,'it
en tolerantie, Dit duiden we aan als wl'rdu-
heschouwing. De humallistisdll' wereluhe-
s.:hoLiwing vormt voor hunJani~tetl de hasis
voor hun llIen persoonlijke 1cWll~O\'l'rtui-
ging. Deze komt tot uiting in leven~stirl en
geurag. In algemene tcrmen IOU ik dil willen
aanduiden als .•humani~ti~l:h hurger~l:hap".
Hurnani~tisch hurgerschap is overigens nil"
iet~ wal zi.:h in heel spróficke termen laaI
vatten. Er kan op l'en persoonlilke en pluri-
forme manil'f inhoud aan worden gcgeven,
:\lijn stelling is dat cr hel nodige IC Il'rctl valt
van humani~len uit het voornJaligl' Ou~t-
I'olok, Eén van de belangrijkstl' op dil mo-
llIellt IS Vadav Ha\'l'I, Voor hcm hetekent
hllmanistisl'h hurgcr~chap het .•Icven in de
waarl\l'iu~, !.l'Ven in dl' waarhl,id m hl,t
COllllt1unistische Tsjechoslowakije a.:httc
Havclnoodzakclijk om niet als individu ten
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onder te g;un in de schijnwndd van onJer-
drukking, conformisme, kllgens en bureau-
cratie. He! IS lTn vorm van verlet dil' doet
,knkl'n aall hurgnlijke ongehooTlaamlwld
en geweldlozl' wl'nb;l;\rh"'ld. ~Ll;1r het is
mcer &111lLlt. Ikt is tl'v'cns ecn vorm V;111
ma,llsduppijkritiek dic v•..rder rl'ikt J;l1l
kritick op Iwt comnllIIllSIlll".
In zijn p!l'idooi voor IC\'<."IIlil .I•..wa:lrlwid
Iwkritisn'rt H;lwl tcvcn, hel o •.•.•ttrokh,n
conslllllelllisme \';\n dl' \H".•terse (On .•lllllp-
til'lll,lahçh'lppij. D.I;lT hC>laM volgens hem,
onlLlIlb dl' fOTll1l'el gew,l;lrhorgd •.•nijhe-
dcn, l'en d\lideli]kl' Ilelging V;lIl mJividuen
hun per .•oonlilke idemitl.'it op te ).:l'•.•..n en
lich te LUl'n In'en. J)a'lTdoor i.• 11'\'1'11111de
\\",larheid ook lil het \\"•.•.•ten niet vallll'lf-
s~Hl'kend, Han'l roept Jc hurger .•V';HlOo,t
en \X'I'>1Jan ook op om geu1l1enlijk tI' po-
geil in de \\,urheid t•.•II'\TI1. Anders g<'Zl').:d:
hij houdt n'n pleidoOI voor "'l'n ullin'r,eel
hllm,lnl .•tisch hllrgl'r,ch.lp.
l'\u lOU Illell kunl1l.'l1 tl'gl'nwerpl'n d,1t hd
hin om lTII 1't'T.•oonlijkl' \isil' I'an Han'l
g;l.lt. To,-h is d.Jl nil.t 10, want dl' opv,lttin-
gl'n V,1llHavd ,i]n ingl'hed in l'l'n rijke hu-
nU1listisdll' dl'1Iktr,1l1ilil. in Oo .•t l'n W'est.

DROBNA PRACE

Tsjl'çho .•lllw,lkije is n'n billonJt'r land in
EUroP,l. Tot 1':11S ma,lkte het nHm Jnehon.
dl'Td j;,ur bllg dn'l uit \'an de OO'kllr1]b-
HOlJg'l.lrse lllon;lrdlll.'. Het W.I' ~~11\';ln dl'
l'l'P,te IanJen 11l.\liJden.Europa d;1t Zich al
"oor de Eastt' \X'l'fl'ldoor1og wildt' losm.l.
ken uit wat lIIt'n ,pottelHllTwijs Ilok wel
,landuidt als K,lbnii.', Dl' Tsjeçhl'll be-
schouwden lidudf \'an oudshl'r als hl,t \'olk
dat de centr,lk \Trhil1<.Iin~sschakel \'(lrmt
tussen \X''-''st-Europa elJ Rusbnd. In 191 S
werd het LlIld onathankeliik en kon het on-
der leiding ,'an dl' eerste, hUlllalllstische pre-
sidl'lll 1I.bS:lryk heglllnl'n aan de "l'houw
\',ln l'~n demol'T,ltisl:h Tsjel:hnslllwakije,
Havel h.lSl'erlZIJn pleidooi \"IlOrhet lewn in
de w;urheid, lIlet n,lm •.•voor W,It de prakti-
sche LlIlten l'r\',m 11l'u•.•ft, redustreeks op
.\ hS:lrrk 's idee V,ln ..drobna pLK •.•". Dit h~-
tekent leHer1ilk het werk~n voor h•.•t welzijn
van het \olk door middel V,lIl klt'in,..:h'llige
arbeid. Zelforganisatie van onderop nl'I'lIlt
hierin lTII wl'7enli)ke plaats in. Bij "drobna
rr,Ke" ligt Iwt ,Kcent op dl' morel,' l'n huma-
nilaiTl' aspeetl'n \',lIJ lll't lnl'l1. Bure,lllcr,lti-
sl:he oH'rheidsdwang I'an bovenaf is uit den
hOle,
In '':1.;5 werd ~lasaryk opge\"t)I~d door zijn
,'riend l'n lIlinis!er van HuitenlandSl' Z,lh'tl,
de socioloog EJuard iknes. Ouk hij hOllwde
\"I)ort op ,Ie hUTl~ersch'lpsidee~n van 11.1.1-
sMyk,
~a de rllim veeTlig jaar durende comlllunis-
ti,,-he periode is hel opmnkellJk dar Jit bmI
voor lil' dl'rde h'l'r l'en .. filo,oof" tot prl',i.
dent lll'dt verkOlen. Gezien de demol'T<lti-
sche traditIe en de hillondere positie die het
land illlllTnJt lIlSSl'lIOost l'n \X'est, is hl'! aan
de ,mdeTl' Lmt minder 0plllerkelijk dat Ha-
vel llch la;1t inspir~rell door zijn heide de-
1I\0cr,lti,e:h \Trkoz •.•n \'(lorg,lngns. [J(lOr de
\'<:rhreding "an zijn "kn-n in de:w,I,lrhl'id"
lOt het kapit,llistisdlC westl'n voegt hij l'r
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bovendietl l'l'n nieuwe w;I.lrde\'ollt' dinll'n-
sle ,1;1tltoe, Aldus neemt H,wel een sleutel-
positie in hij dl' I'orming \'an het nil'uwe
Europ'l. Door t•.•pogen in waarlll'id te ll'\'en,
kunnl'n individUt'n (hurgl'rs) hun persoon-
lijh' idemitelt verder ontwikkelt-n. Bo\"t~n-
dien LI11 in pLuIS van kritiekloos volggl'-
dr;lg en streven naar IIl.Kht en Jis<.:iplme. dl'
me •.•rnmdigheid v,1tl het menselijk hesta'lIl
worden gew;IMhorgd.

Ha\'<:1st.l,H Illet Zlj11opvartingen niet alleen
nudde11111Je Tsjechischl' detllOÇf,ltisçht' cn
Illtellectllt'le tr;ldille. Hij p,lst el'l'1I7.Cerin ht't
op Vnli..:htingsw'l'lTdell tl'ruggaandt' hu.
mal1lstisdlC idee \'an dl' uniH'rsele hescha.
"ing, Dit i,kl' kl'e:rf zich tl'gen JW;\Ilg V,1I1
onpersoonlijke SI',tl'tlll'lI (zo'lls moderne
o\'erhl'idshufl"luc'r,ltil'i'n) OI<."Tindividuen.
Het uiteindelijkl' doc! van dl' univl'tsde he.
schelving is het n;lstreH'n ";lil geluk. Dat LlIl
alleen meur ah Illl'nsen in St.l,lt zijn re fUlK-
tiollt'Ten als auton01lle indiviJu,'n ml'! non
eIgen vl'Tamwoorddijkheid, Alken dtl' ziln
in st.l;)( hun Illtelligentie tl' gebruiken Cl!
h'ules te lluken. De mens die deel uitmaakt
van dl' universek bl'schaving, is in staat
zidlZelf tI' verbeteren en lets re prestl'fl'n.lk
hier gl'hl'ligd •.•omschrl]ving is van Ik uit
Trinid,ld .Jfkoillstige ,.:hrijn:r V, S. ;"';ai-
paul.
Ikt idn. I'an dl' Ilni\'l'rsclt' bl'sl:having is Cl'n
tkxihcl itke. HI,t ll'l'l1t Zich in begmsel voor
all~ mellSl'n, ongl',Kht hl'! bnd of dt' cultuur
waarlll men keft. De universele beschaving
vl'Tbindt daarom in I'otl'ntil' niet alleen Oo,t
en \Vest, m,ur ook l'oord l'n Zuid.

TOEKOMST KANSEN VOOR EUROPA

HutiLltlistisch hurgerschap in dl' \'Ilflll van
lnl'lI in de w'larheiJ en gd';lsl'erd op het
idn' V;\Il de ullIversek besçhaving, is l'ell
()ptimistiSl'he toekomstgerichte kl'l'lI .•still.
Het st,ut haaks op de idl'l'i'n \'an de wIe
\\l'stn .•e dOl"mJellkers, Bovendien hiedt hl'!
l'l'lJ mogl'lijkhl'id Jt' huidigl' mge:wikkelde
prohlemen in fv.lidd"'ll- en Oost-Europa tI'
reI.Hi"eretl. Na zowel tild V;1nverbmnH'IHlc
systl'l'mdwang in de \"(lormJlige Oosthlok-
landen is het prakti,ch onmogelijk dar hin-
nen een tijdsp,llltll' van '!l'cht .• enkele jaren
goed illnctionerl'nde parletllent,lire dl'1110-
CLlt1e~n n.ur Wl'sterse: snit ontstaan. D,ur-
voor is \"I'el tllCl'r tijd nodig. BO\endien moet
worden bed.tcht dat de delllorratisl'he tradi-
til" in .\Iidden-Eurol'a niet k,m hogen op Cl'n
lange geschiedellls. TsjCl"hosl()wakij<- _ het
Lltld \'all fv.Ltsarvk, gen,'s cn H,l\'eI - twemt
hil'fin I~en bijw;IJer •.•positi,' in, Een bnge
\'Tijheidsstrijd, in tllenig opzicht \'ergelijk-
haar l\1l't dl' Fransc l'n Amerik,tansl" demo.
Cr.llI,che revolmies, is daaraan voorafgl'-
g,l,lIl. Ook wij in hl,t Wl'stl'n kunllen tI,tM-
";1n leren,
ikmon,ltie is op ~.iellldf nid voldoende
voor Iwt reali,eren en h,mJklvcn \'all de
uniwrsde heschaving 111Europa. I'erma-
nl'lIft' waakz'I.lmlwid \',IJI ieJere •.•n tegell ,11.
hankeli)k makende en ver\"reemdende tell-
dcnse:1\ is ook in Wöt.Europa gehoden. i.t'-
,'en 111Je waarhcid is ook hin - I.oal, H,\\'el
terecht 0p1llerkt - hepa,lld gce:tl overbodigl'

lUXI',Havclla,lt ûen &n het humanisme ons
in dit oplicht wel te bieden hecft.LelTn in
dl' waMhl'id brengt niet alll'~n \X'l'st-EuroP,l
dichtl'r hil ~liddl'll- l'n Oost-Europa. Hel IS
een universele bron van idee~n die \";ln hete.
kenis is voor alk wercldhtlr~ers. Bovendien
is hl,t kven in tie waarheid t'en nuchtig
hulpmiddel om tl"Tugvaltl'ntlcnsen (hijvoor-
beeld hl.t o\Trdre\"en weSll'TSCconslltllelltis-
me) tijdig te kunnen onJerk,'nnen: ~n om t'r
zich vef\'olgens waar nodig tegl'n tl' ver-
letten.
I LlI'eI's persoonlijke l'rvaringl'll ondl'r het
c()tIImllni~ti,ch regill\l' tnne:t1 ,lan J,II de po-
ging Olll in de waarhl'id te kwn \";\,lk lang
nid gl'makkl'lilk is. lkt \'l'Il'ist \.aak wel
1110<."<11'11durf vllorll.lt hd z'n \'Tllchtl't1 aÎ-
werpt. Het IS daMom ft' hopen dal zijn
idl'l'i.'l1 op brelk schaal blijvend Wl'l'rkbnk
7.lIIkn \"inJI'n.

Erik de Gin
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C,nalogus radio- en 1e1t:vi,ieprogr;llllma',
Vorigl' maand i~de el'r,te catalogus ver'l.hl,-
l1en V;ln op C.lSSelle \'erkrijgo<Hl' radio- en
ce!cvisil'progr,lmma's van dl' Hum,misti-
sehl: Omroep Sli..:htint;. ZC\Tntig pagina's
met moor 1.',brnikbare, bnge, korte, actuele,
rijdloze, ~lOrendl' en vrolijke programma"'.
lJ kunt lil' ..:atalogus hestdlen door f 7,50
OVl'r te maken op grronummer 944'1 \"an de
HOS te Hilversulll ondl't vermelding V,Hl
'C.lt.ll(lglJs',

dl' l'\oordzeekusr, ue lO..:hl door polda eu
,teden 1'I! de rCl'onSCTlIl'ci,' lOt l'l'n nreuw
.,ehrp rn het wat,'T I'all lll't IJ.,selmeer, Pu.
hliek wa\ cr \'0101', ..:orml1en[aar vol onlw-
grip e\'l'nlCl'r. Cinl'aSl RuuJ Mnl!~Il'T muk.
te e,'n filmimpreS';ie van dit prOjl'ct, W;larrn
Khoonlll'id, humor en Hollands ongenoe-
gl'n hand rn h,111dg;lan.

Zondag II ,Illgnstlb (22.05 uur)

Een brjzond''Te film over n'n hijzondl'T pro.
je..:t. In d,' zomer ,'cm l'iX'I sla;lgde ,'en ;Ul!-
[al kunstell,iaf', errn Nedl'rland (en in '1',",.;[-
,1,11l'\oord- HotLHld), tot oudl'TI\'l'tse Wf-
ontwa;lrdrgmg t,' bTl'ngen. Ik uitd,lgrng
was om het Noordholl.l1ldse l,llld~ehap en
z'n hewor1l'r~ re ":I>1Ifn)nt,'Tl'1\nwt hl'[ onmo-
gelijke: d,' deeollstru..:til' van l'en boor ,1;Hl

Tl'ht programma over LeihowilZ
Op 26 lIll'i wnd de HOS het portrl't uit van
JeJ(l()d~.lsr'ldisd1t' érniul"Il..:e gme Yl'shay-
ahu Leibowitz. Een programm'J dat wel re-
adies oprrep, die unaniem pnsicid waren.
Veel mensen Hoq:ell ook om lil- tebt \'an
het programma. ])l'l.e is nu gl"Teed en te
be,tt."lkn door f 6,- over re nwken op gIro.
nummer '144'1 \";Hl de HOS te Hil\"l"t~um
onder \'ermelding \',In 'Tléht I.eihowirz'.

l'ortrl'C ~'an Elisaheth E,hs Rietveld (de
doellter ~'aIl).

Mijn vaders dochter

In de zornl'rse afll'verrngen \'an ons jonge-
rl'llprngrarnm;l hcrr..:ht YOY uit twee veTTe
windstreken: Argl'nrinii.' l'll de Sovjer.Unie.
VoOt 19 juli cm t,'gelilk speelse cn serieule
Argentijn~e vidcofilm over één van de hl'.
nr..:hce "l'C~tOOT11lssen:bulimia llerVOS,I.
Op 16 aUKustus her \Tfsbg van een droom-
reis: de ~tr,u!theatergrol'p lady Koml'dre is
uicverkoren om ~l'(lerlalld te vertl'l;l'n.
woordig,'n op el'n interrution'l,ll ~cra,ltthea.
lerfestiv,ll in Ar..:hangl'l. De vijf leden van
LHly Konll'dil' traden rond midlornnn'Kht
viji kt'er op rn de (;ol'Lig i\rchlpel. YOY
\olgdl' d,' \'l'T\\'l'lenliJking van l'en meisjes-
droom,

Levcnshr~tig kijkt zrj tnug op h,lar onslui.
mige en ill1l"1lse.Op ]()llge leeflijd verkeerde
zr] in de kring val! Charky Toomp, werd
gl'umfront,'erd met Je nije 'exnde mora,11
die daar hn'rste, h,ld l'en rl'latie n1l'Cdl' min.
n,I,lr van Toorop en \'l'rtrok uiceinddijk
na,lr het voorm,l!ig Nedl'rbnds-Indië, lhar
zat ze tijdl'ns de oorlog in een intl'rnerings-
kamp.
Na de oorlog tTOllWd,. le met Dl'rk bh's,
krerg kinderl'll en Iwgon P;I~ heel laat a,Hl
haar carrière. Desondanks k'lrl Zl' nu, op
haar \JJfl'nzC\'enlil;sl," terugkijken op een
impnsaJll oeunl'. i\:atuurlijk komt ook ha;lr
vader tl'r spr;lke. De hl'wondering q'or zijn
werk hidd lil h,lar helI.' lel'en, ollk al W,I~die
febrie nil,t altijd eVl'n prohkl'lIIloO'>, Sa-
menstelling en Rl'pe: Joost Thokns
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Zondag 4 ;Hlgustth (210.30 uur)

Vt'rJ,'T in juli: urie maal op woensdagmid-
dag (radio 5, 110.30 - 13.00 uur) een infor-
matid programma o~"Crrespectievelilk HI-
VOS, HVO en Hllmaniras. Wac doen lt'
preóes ('n ~'o()r wie, wat olluersdll'iut ueze
dubs van gelijksoortig(' organisacil's, W,lar
h,lkn ze hun geld vandaan l'n wat doen ze
d,larmee?

In juli lijn op maandaKmidd'lg (radio 5,
Il.OS • 13.00 uur) nog Je Jri(.la,ltS{C ,lfle\'t'-
ring('n te horen \'all J" JnculIll'ntairesl'r1l'
Het Uihchot, die de rafclrand van het leven
tot onderwerp het"ft. 1 juli: een \'crshg uit
een 0l'l'angCl'lllrum VOOTthuislozen, ZIH'T-
HTS ,"1\stadsl\orTIaJl;'Il. 8 juli: Je nacht als
Jnll1l'in I'an denkers. dichters co minnJ;Irs,
IS juli: escapisten &: utopisten.

Van ue prograrl11n:l'\ uie herh,l,lld worden,
H'stigen we uw ,undachc op de "erie Fier en
Vrouw, uit C('/.l'nuen op vijf achterccn\'ol.
gendc maandagen vanaf IS' juli (maandag-
midd<lg, radio S, 11.0." B.OO uur), Fier en
Vrouw is l'en reeks geur,lrnati'l'l'rue doeu-
ment;lin"s over vllf \'rouwen dil' lieh onrllo-
gdi)l.; konden neerlcggl'll hij Iwt hest,un
waartoe zij waren voothe>temd. De grenzen
~'an hec 'normale' nouwenln'en overschrij-
dend, ontdekten zij d,u d:l;lT,H:lua wl'lis-
waar gn"n hemel ligt mJar wd l'en op zi)n
minst waardevol bestaan. Fin l'n Vrouw
lijn: Anne S('xcon (rnoedl'r en Jichrere~ uie
op 46-jarige Icdcijd 7,dfmoord pleegde), de
journaliscl' Ague, Smcdlcr (\"',l,\fOm ik hel
huwelijk lO h;UC[e en ('CUafschuw had van
VTOuwen uie l'chcgenoren zijn 'l, de non-con-
formisrl' Chris T chaikow,ki (crimineel l'I!
populair), de reislll~tige lsabelll' Eherhardt
('de am;lzone V;ln de Sahara') en de Zweedse
Ch[i~tin;l (koningin bij wie UK'n rel'tis bil de
geboorte twijfeldl' ;un h(,t gl'slacht).

Annl' Sexton

TradiliolH.'el worden in de rnaJn.kn juli ,'11
JugustLl'; hcrhJlingcn uitgezond,'n van een
.\;1ntal programma's die liCel waardt'rlllg
oogstten of stof deden opwaaien. Zo ook dit
iaar. Opdat na de zomer nicrTlJnJ mc('r ("en
excuus heeft om ('en rrogrJrTlm<l niet ge-
hoord Tl' hebben. DaJ.rna;Ist zijn ('T naTuur-
lijk (lok l'IJl.,:de Im:uwe programma's.
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Voor vrede in Midden-Amerika

Op de Technisch •.• lJnivl"r"iteit Delft zal
Prof. dr. 'Wim van Dooren vanuit humanis-
tisch pl'rspeClief hoorcolleges I'erlor~ell
over moderne filosofi,çhe problemen,
waarhij dit jaar de tcchniekfilosofie centraal
staat. De colleges vinden plaats op lel'CIl
dondl'n1agmiddagl'n VJn,tf ] I oktoher tus-
sen 1330 en LS.JO uur in het Hoofdge'
bouw,juli'11l"b'1l1 134, Delft.
N" dl' winter lal prof. Van Dooren werk-
gro",pl"nleiden o\Cr lechniddilosofic, waar.
illl11t't de deelnemers 'Kwek boek,'n en ,Hti.
kelen worJen hesproken. Dl." werkgfllL'pen
VlTldl'l1plaats op acht donderdagavonden
van<lf.5 maart lU<;,;enI 'UlO lIur C'n21.30 uur
in het gl"houw Bouwkunde, lkrlageweg,
Ddft. Nadere informatil" IS re verkrijgen hij
de ,el'fct<Hiaat van de sectie filO'iofie, Ka-
n,Ja!we~ 2H, Delft, td. 015-7S514.\ (me\'r.
C. V'1I1Vell.en of lllC\'r. L van Velzt'n).

Na de z.omer ht:v;inut:u Wl."erdt: colleges \'au
de hijmuder hoogell"rarcn die n)()r de stich-
ting Socrates eeu leerSIne! hàledeu op uni-
\'ersiteilen. Het programma liet er glohaal
als volgt uit,

NIEUWSEIZ

Illternatiotl,llc bo:trokkenhciJ hij Je
111l'l1scnrcdltl'nsitu,llie. Hierbij moet
huJpvt."r1cning WOrdl'l1gckoppeld Jan
mCl1senreehten. Op dl' foto ontvangt de
minister van Buitenlandsc Zaken Hans van
der Broek (Imks) l'en cnste exernpbar van
het hoek. Naast hl'm wrder l'ieter van
"eenen (HO.~ 1), Ah Eikenaar (voorzitter
HO.\len ddegatil'!l'ider), Roh van Gijzel
(lid TweedeKanll'rfra(fie van de ]\-dA) en
Sari v-an Heemskerck (lid VJn Je Tweed,'
Kamt'rir,1ctie voor de VVI)).
He! rappor: ko,;! f 19,50 t'n is te hl'stclkn
door di! be,lr,lg O\'t'r te maken op giro
14tiO 115 ~'an he! HO,\I te lltn'cht ondcr
\'ermdding v'an ".\-IA-rapport'.

H<:t hesluur van de W'estfriese Stichting \'()or huisv'e,!in)l v'an huit •.•nkerkdijke
Ikjaarden, hel liurnehuis, te Hoorn, een wrlorging,huis met 192 hewoners en 100
peHolll'dsled •.•n, roepl kandidaten op voor de functie van

HUMANISTISCH RAADSVROUW/MAN,
I'oor 10 uur pa weck

'lk lIwml'nn'chtcII in :\ liJden-Arm'rika
lulkn l'en Iwl,lngrÎlk .1anJadtlSpUllI blijven
in ho:! EUT<lPCSl' hcll'id voor 11l'tknmCtllk
j,laT.' (lil legde minisll'r van Ja Brol'k IOC
hij de prl'scntatÎl' van lTIl nieuw rapport
'11'I'Tde mensenrechtensituatie in ~ liJdl'lI-
AlIlcriLI.
Het bockjl" 1\lcllscnrcchtl:l1 en
pcrsrccticn"n voor vrede in /l.liddl:ll-
,\mcrika' gcdt lil' bl'\'indillgl'J1 wen van l'l'n
delegatie dil.' llaml'lh hl't Hununi,tisl"h
()\'l'rll'g :\knscnrn:htcn (HO.\I) in ho:l
naja,lr van I ,},}Ot'en IWloek hracht aan
.\lidJcn-Amcrib l."11 Je VncnigJ",SulCII.
Ik dck'gatie vouJl." "de gl."sprckken met
Jin'nhctrokkcncn en rlcil voor blijvende

'Vim v'an Door,'n
WerkzJJmheden:
• het zorgdragen voor n .•n aJnhod van gecstelijke \'er1orging wn behoeve V,Ulde
bewoners.

• bet zorgdragen voor mJivlduele ondersteuning.
• hel zorgdr,lgen V,111cOTHillueflTlgvan de g"'''pn'ksgroepen.
• het Il"wren van een t'igen hijdrage aan een goed led- en wl"rkklimaat op basis "'lil
hum'lnistischl" principes en in samenwerking met directil' en staf.

Gl'\'r.1agd wordt:
• Cl"llafg,"rnnde opki,ling aan het Humanisti,,-h Opleiding, Instituut.
• 10 mogelijk ervaring in een ver1orgingsl1l1lS of \'l'rplceghlll',

Ik a'ltlstclling villllt plaats bij het LioflWhuis, in oS'erieg met bet Humanistisch
Vl'fhond.
• Salariàing conform de CAO-BEjAARDE1\'OORDEN.

Inlichtin~en kunt u verkrijgl'n hij dl' direneur van het Liortll"huis, Dhr. j. Post en hij
.\ten. 1'. l. Hohbelmclll. hoofd vall de dienst geestelijke verzorging in vcrolrgings-
huilXl1 van het l-hllll.Hlistisch Verbond, tl'l. 030-3 IS 145,

Op dl" Rilksulliversiteit I.eidcn zal Prof. dr.
Maarlen van Nierop voor doctoraalstuden-
ten filosofie, donoraalstlldentt'n uit andere
facultl"iten en toehoorders hoor- en werk-
colleges verzorgt'1l over hcr thema Naar een
humanistische l'0stmodt'rniteit: Rich'lrd
Ron],.
De colleges (\7 hikelikolllstl'n op maandag)
villden pLiats in het el'fste l'l\ twC'ede semes .
ter, van 4 nOH'mher t/m 'J decernha en van
J februari I/m U april van \ ti.OO uur tot
\il.OO uur.
Naderl" mformatie is te n"rkrijgl"n bil het
"ecretariaat van Je faculteit der \X'ijsbege('f-
te V;ln de Rijksuniversiteit Leiden. tel. 071-
2710.l1 (mevr, E. M, Akkerman) ofbij prof .
dr. ~1. van Nicrop, teL 020.5254529 (op
dinsd.lg lUssen I ].00 uur en 14.00 uur).

Sollicitaties dierWll hillnen 14 dagen geru.:ht te worden ,un:
Dhr,j.l'mt. We,;tffll"sehof 15.\. 1624 HG Hoorn. Teldoon: 02290-16446
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N HUMANISTISCHE HOOGLERAREN
Op Je Rijksulliv"crsitcit Lunhurg lal Prof.
dr. Hcnk Vi~scr twee humallisti~l.he kl'Ull'-
vakken \'Cu.orgen.
Voor d•.. Faculteit der Gczolldllt'id,wctcn-
schappen Ill't kcu7.eva!.: C()mrllta-ctbi~,hc
vraagstukken (~computercthick "J.
En voor .Ic faculteit Jer Economische W'c-
tenschappen het keuzevak .\lrnsc.n, m,Khi-
nes, modellen; Je gcvolgrn van Je compu-
l('rwetenschap voor wetenschap en samen-
leving.
Nadere informatie over de (UrSlls,cn IS tc
verkrijgen bil prof. Jr. H. Visser, tcl. OD-
2766U uf bij prof. dr. J. Birnc.r, tcl. 04.1-
SHl\738.

Op de universiteit Twente zal Prof. dr. Jo>
de Beus collL1~esvnzorgen OH'r Comempo-
raine politit"ke filosofie in hUlllallistisl.h I'ef-
spl'ctid.
De collrges \'inden plaats \'anaf 5 septem-
ber, op donderdagl'n tussen IOAO uur en
11.35 uur.
NaJere informatie is te \Trkrijgell bij Je
Faculteit der \X'ijsbegeerte en Soóak' We-
tens.:happen van de Unin'rsitrit Twente,
Postbus 117, 7500 AE Ens.:hede, tel. 053-
8933191893297.

Jos de Beus

En op de Rirksuniversitc,it Utn."çht z.ll Prof.
dr. Rob Tielman in de JoccnpcrJodc I 'J'J I.
J ,}92 hoor- en w ••.•rkcollcgcs Vl'rlorgcn over
Sociale cn l'lliturdc JSl'l'ncll van Iwt hUl1u-
llimlC,
De collegl's wllen pb,ilS \'inden ol' dins<Llg
tus,>en 1<),00 uur en 21.30 uur in dl' Uniyer-
,>iteit,>oibliotheek, \'('itlcvrouwenstraat 7-11
te Utrecht. Op dit ;ldre, wordt op din,d'lg
17 ,>el'trmber om 19.00 uur dl' informa-
riebijn'nkom,>r gdlOuden.
Voor nadne Informatie kunt u Zil.h (sl'hrif-
tl'lijk) wenden tot prof. dr. R. A, 1'.Tidm.lll,
Hl'iddherglJan I, 35114 CS Utrecht.

Rob Tielman

Rekenschap over rituelen
Hl't onderwerp rit uden houdt de rcda.:tie
van Rl'kensl'hap haig. N,l het m'I,HfI1l1l11-
mer is ook het juninumllll'r hieraan i:ewijd.
Anton Simons beh,mdelt n"l,V. het werk van
de Russi",he taalfilosoof Bachtin 11l'1rinll'e1
van het carnaval en Ruelie Kuning onder-
z.nekt de rituelen in hl,t oeuvr •.•van Cer;lrd
Ren'. Roh Ticlman en Emmy Jacobs bekij.
ken Je mogelijkheden voor hUlllanistis.:hc
ritLIelen,
Ook in deu Rekcll>..:hap twee artikelen die
icls verder van hel thl'm:l ,lfst:l'lIl, ma,H l'r
wd een COllfext ,l,lIl geven. AlpIlom \'[111

Dijk ~chetst een beeld \'an enkele alteTll<l-
lie\'e religieuze '>!TOllIingenvan dez •.•tild : d •.•
Ncw Age-heweging, hl,t occultismc-spiriti~-
IJle en de feministische spiritualiteit, I'aul
van T ollgeren stelt d,lt iedere Itn-nsoe-
schouwing altijd drie ,:olJlponenten hedt:
•.•en pr;lktijk, een uit rituelen best;lande cul-
til> en el'n (thcorclisl'he) ovnlLligmg, Alleen
als alle drie aanwezig zijn, kan cr V;ln een
idenrific •.•erbare levcnsbcs,hollwlllg worden
grsproken,
Verdn 111di, nummer van Rek •.•mch,lp Je
tebt van de lezing ~ lfigelleia in T auri" ~ van

tJniH'rsiteit \';lll Amsterdam: Over het 011-
Jerwijsprogr:lmlll;\ I'N1.1 992 in het kader
V;ln de hllnumstis.:he hijzondere Irer,tocl
~Ethis.:hc Jspecten \'an de gczoudhl'idszorg,
in Tl'latie met de humani';Iische kH'ns' t'n
werddbescl1ouwing" bij dl' Universiteit van
Am'itt'rU;lm is op dit moment ol1der\'oorhe-
houd bekend te maken <Ln in de ..:oll"'ges
,I,lt1lbdH hestl'ed zal worden aan dl' (,thiek
van leven en dood, in hl't bijzonder ,!;ln
Hagen hetreffendc de levensbeëindiging v:111
wibonbekw;lllll' p,ltii'nr •.•n, l'n ,I,Hl het the-
ma ~Keuzen inll<> zorg: dodmatigheid n'r-
sus r•.•dJfyaardighl'id?~
N,ldere mfofl11<1tie ovef dl' humanistische
.:ul1eg•.•s op het trrrein V;1I1de medische
ethiek aan dl' Uni\'ersitcit van Amstcrd;llll is
na 1 Juli (schri(tl'lijk) 1('verkrijgen bij drs, A,
Hielk"'111a. sti,hting Socratl'S, l'o'>!bus 114,
,HOO AC lJtre,ht.

Llndbouwuni~"Crsiteit \X'agellingen: Hel
onlit-rwijsprogramma 1')') 1-19')1 in het ka-
der van de humani~ti'iCh •.•bilzondl're ICl'r.
sroel is op dil mOllll'1\I IlO!!;niet bekend.
Over de hUl11anistis.:he n)lIeges op h•.•t ge.
bied van milieufilll~ofic ;l;ln de Landbouw-
universiteit kUIll1l'n belallg'>!el1cndl'l} na 1
juli (",hriftclijk) informalie verkrijgen bij
drs. A. Hil'lkema, ~tkh!ing Socrates, Post-
bus 114, .t'lOO AC tJlTechr.

Winl van Domen die hij op I maan uit-
~prak, Ier gelegl'nheid van zijn 25-jarig jubi-
Il'UIll Jls hij zonder hoogkraar. Ook in deze
Rekcn~.:h;lp van Erik de Gier over ~Welk
Europa willen we?~ JJn Glastra \'an Lotm
let tenslotte ,jjn ovcrwegingen op een rij die
zijn beoordeling van de Golfuurlog bepaal.
dm. Verdef zijn er <11"gebruikelijk in Reken-
schap de Losse notities en t"llkele buekhe-
sprekingen.

U kunt dil nummer van R.:kensehap bestel-
len door f 12,50 I•.•stnrten op giro ,;82293
t.n,\'. stichting Sonatl:s tt" UUl:cht, onder
vermddinj; \'an "Rekenschap juni 1991 ~.
E•.•n ahonnement kJn wordl:n JangeHaagd
door 11: schrijvl:n naar hel Humanistisch
Vcrbond. Antw()ordnummcr 21SI, 3500
VB Urrecht (een posuegel is niet nodig). De
ahunnemt"ntsprijs is f 45,- (4 nummers),
Wacht m•.•t betalen s,v.p. op onze acceptj;i.
rokaaTl, Nieuwe abonnel:s ontvangen gratis
het bock Welzijn zonder grellll:n. 50..:iaal-
cu1tufl:1c a~pc([en \'an de Eumpl:se irne-
gratie,

HU'\H\IST iuli/auguMu~ [991 l]



Tieiman's mensbeeld anatuurlijk1

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

brieven in te korten of
niet te plaatsen,

In liJn Sncr;ucslezmg ("Hum.l-
ni~l" fd'TlI;lrl 1991) meent pmf.
Ticl11lan "d:n mens,'n in ~la;lt
7ijn ... 0111zelf 1111t'Tl vorm tc
gn',"n a;1Il hun best.un", W,lnt
n "wordt j.?;l'CllgoddeliJke of n;l-
tuurlijke orde \"ooronJ,'rsldd
waara,lIl wij on7.\: normen 7,OU-
den 11l(ll'tcn omlcllcn." Daar ik
mij n.1;l~t goddelilke erl natuur-
Iijh' nrtllll1Cll geen andcrl' 1l0T-
Illl"nhronnl;'ll k.1n voorstellen,
krijg Ik Je indruk &11Til'lnl;lIl
meent J,n de Tl\l'n, zijn nornll"ll
,un zichzelf kan o11flcrll"ll.D,H
dol'! mij dl'nkl"1\ a,Hl zichzelf
,Uil eigen haren uit drijfz:mJ
lrt:kkl'n, zoab bekt'nel een llil-
zi,hlloos pogt'n,
O\'cnluidclilk stelt Tielnun \"l:T-

,kr ••De natuur is van A tol Z.
gn'n bron van hlllll;lIlisti ••rhc
normen", W;lnt ~... Jat dl' 11.1-
tuur iets goeds lOU zijn ... wordt
al '11<."1wn'r1t.'1~JJOOTh"'l i•..il J,l{
J •.. hiologische O\erl •..villg'\\ .•..f.
ten uiteinJdijk n•..•..rkOrtll.n Ol'
ht.'r recht van Je slt.>rkstt..•.. En
toep.lSsÎng V;1I1dat rccht op de
111enwlilk•..sal\lenle\'illg zou d•..
m'l;ltSCh;lppij ..nlt.'l1snn\\';I;lr.
dig" maken, D•.._sfnk,tc" wr.
t•..genwoordigf \olg •..ns Ticllllan
hlJjkbaar louter slcchthl'id.
In JI' Iwet.'de hdft van dl' nlrlge
t.'t.'\lWpublin'erdl' Darwin ter
\"erkbring \";111de evolutie \;In
Iwt k\t."n op ;Iarde z.ijnnaruurltj-
kl' selectie theorie. A,l1l,\tllthus
ondeendl' hij de strijd 0111ht..t
besra,lIl, en aan SpI'l1Cl."rd,l{ dl'
winn.lar dl."fiuesr IS(slI(\'I\"al of
thl." iinesr), D,lrwin l;lg zich
spoedig genoodzaakt tt' wilzt.'n
op hel buirrn dl' biologie na;lT
\"on'n komend •..mis\CrsLlnd daf
,11',.fittesf" ;11,dl' •.sferksl •....een
0pt.'t.'nhnping \'al1 kwalijke ei-
gl."m,"happt.'l1znu H'rtolll"n. Hij
ben,ldrukrt.' dat dieren db,lr
nil'! alleen ,lIs COtKurr•..ntl11 be-
striJdl'n l\l,l,1T elk,l;1T ouk op
nll"erdere 1ll,lnleren stelInen,
Reeds tol'tl werd gt.'lr.1cht uit de
el'olutiq;ed,1Chtc I'en na{1lllrlij-
ke ethiek af te leiden, Hel in.
zKhr 111de rul \'an erfl'lijkhl'id en
1I'l'TH'rmogl'l\ hij l1l't verkrijgen
van llL"t voor hl.t ovalen'n
llooJz;lkell)ke ketlnen en kun.
nl."nW,ISd;1.1rfOl'n •..chfl'r gd1l'l'1
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onfo('reikl'nd voor. Zowd ,h-
tot het Soci,l.1l D,1rwillism(' lei-
dende gOC,{'Il',IIII-ll<lIl1lfrli,kr•...
dl'neriug als de S/t'CiJl-II',lIIt-II,I'

/lllIrli;k redenerlllg \';lIl de 11"
gt.'l1stamkrs \";111I.•..n dngehjk<'
IIlrichfing \an dl' "mwulniug
w;uen (n lipI nog ,tl'\'lh. zie
Ti(,ltn,m) onfit.'l'nd ,1<1nmls\';11-
tingt:l1 otll1rt.'nl "I<-;1.ud V,ln Je
t:I'olmil' 1',111lwt kven.
l,angnn1\'rh,l11d heginlK'11 1110-
log('n n1\'I'r lllzi(ht tI' wrkrijgl."n
iu lwt sOIllS I'erhluffend Illge'
wikkelde ',Imen'pd 1'<111I'lgl'n'
sdlappl'u wa,IrJo<lT l'en din dt.,
"fitte,t" "lil I'volmiOl\,\in_'Lin.
En Jae elgeu'l-h;ll'l'l'n \\'orlkn
)U1stdoor hun bi)dr.1gI'1l,1,111dl'
fitness verder t.'rfdiJk H'rsprl'iJ.
I-kr betrl'f! l1<'tgd1l'd V,1I1ken-
nen en kunnen w,wrdoor l'en
dier I\l'l't wal hel nlol'l doen 11l
dl' omring('lll!t.- n,Huur, en dat
ook !.dn dOl'll, I~ijdier denk ik
nu vooral ,1,111dl' gl'\\'I'f\'ddl'
diefl'n. Op grond \"an o\"\'rel'l1'
k0111sf('n\lIsscn ons I'n hun LI'-
Iluwstdsel wordt \'olgens hel
analogiq)o'IIII,ut aangl'll('meU
d,u \'iS'I'n, ,1Infihil'l'n. rl'l'lidl'n.
I"ogd, I'n 700gdinen nil,t skdn,
rdln"IUfom;l{I'n 7.Ijn. maar ebt
ll' kunlwu leren en oll!houden.
I"OOrnellWIlShl,hh •..n, piJll en
,Ing,t en-aren. enl,
f)ijdl' zoogdieren, en spl'u,ul hIJ
de mensa peil, kOllll'n we \'or.
men \'an kl'nnen ell kllnnen fl'-
gen mrl een uornu •.-htig k;H.1k-
ter ill de Zlllvau dit b"hoon (dol'
je) wd. d,l[ bdlOon (dOl'Je)111<'1,
Het bl.tref! h,\". dl' rl'gding \-,111
dl' gedragingen bllllll"n en bui.
Il'n dl' groep LIIl \'('TW;lntenzo.
,11>hef vinden l",lUl'I'U l',l,Ugl'-
noot, hef \'\'r70rg('n V,IUdl' jon-
gen, IWI bl'schl'rm •..n van dl'
gnll'p I'nl. Ik mensapell 1.1Ieu
d,\;\rbiJ dLlldelijk llen ho,' <"1110'
tionl'l'l hl'l door uorllll'n gçre-
gelde gedrag IS!
D;l;\r er JlmleiiJk bewilzen llin
t.bl t.'r van l'l'n \'\'TUHlgt:nids er-
idijk 1110ellijn v,l,tgekgd. wil
hl'l door lerl."n t.'11odl'm'n l'en
nHlr Ilt."f\l\l'rll'\"l'n 1l<",dz'lkl'liJ'
kc illholld 1"'111h~nl1l'n en kun-
Ilen verkrijgl'u. mOt't wordl'n
,lal1gl'nol11l'ud,lt ook van norm.
<I.:hligl'H'rmogrns II.t, erfl'll] k I'

\"htgdegd, J);larnll't.' is ll'wns
dl' oorsprong van llOrnwerl11o-
gem gegeH'n: Ie dr,lgI'n bij ,Ian
dl' iimess, \X',1<1rOI11LOUdil nil'f
ook gelJen voor ,k nornlt.'n V,Hl
dl' ml'ns? Dil' IS1Ill11K"fsIl'lf ht.'1
Tl~su1t;ul\'<U1l'l'nbngdurig I"VO-
llltll-pwce,. I-kLus vnkn't.'g dl'
I11l'ns zijn emotiOlll'e1 g('L"kn
m,rmen bng geledl'l1. ;1.lngl'p.1st
,l<1nI'en sif\wti(' Jit.' mi'sdlll'n
nog sl<-(hts in n'll tnkt.'1't.'Tgelen
hoekje \',111dl' ,lank rt.'SllTTt,
I(;ln Je ml'ns dil' normen ralio-
lleel hiJsldkn ,un dt.' eisl'l1 \';\11
Je hedl'm1.l,lgw hl'hl'nkl.td?
"kt dCl<'\'raag,luil ik mijn kor-
ft.'weerga\'e \";111hl'! ,knkt.'[l OH'T
t.Tn n;ulluriiJke I'\'olutionairl'
bron 1',111hel mensdijke 110Tltl-
H'Tlnogl'l1 ,If, Ecn en .lndl'r i,
boeit.'nd lIitl'l'ngel<'1.loor 11cCa.
tl,ldesl' bioloog-filos()()f ,\Ii-
dl,ll'l Ru,e. In liln boek "Ta.
killg /),IrII'/11 _'airms/)', A /I,l!II'

r,t/is/ic appffhlciJ 10 piJi/m/!-
,)/.0)'," Uitgt'l't.'Tij 1I,Isil lilae-
kweIl. Oxford en :-.Jew York,
I':JS6. f lot.wcl hil lil ht.'1voor-
woord van Lijn boek I1ltxledt:dt
gn'n \'akl.lr).:()Il re hl.hbl'n gl'-
bruikt, 1<11dl' filosoiisdl ('11bio.
logisch weinig ge'I'hooldl' kl<'r
U1\'11Igl' P,lss,lge llln'rm;llo:n
mOl'tcn 11l'rit.'l<'nOI1l•.k ge,bch-
teng,mg lot 7it."hdoor tI' bt('l1
dringl'n, :-:aaSl biologlsc!lt' bl'-
sl'houwing('n hl'trl'kt Ru,e wk
grote filosoÎl"n in zIJn hetoog,
Ik n,l{uuriijke filosofie die hij
hl'p1cil ti(.t hij in hel \erlcn).:,,1c
\"an de Iknkbel'lden V3Ude in dl'
,Kh!tiemle I'('UWIevenJ", En~d-
SI'filosoof Davi~1HUlIll', Verder
betoogt hij dal hl'l zOl'kell van
t.'I'11 IU!L1urillkl' grond \"oor
ml'll>elilke normell nict in SfTlld
is mei dl' heroemJI' \\'(.t v,1l1Hll~
I11C,J,1I hel Lijnde gel'n gron\l
kom zijn ,"oor her behorenJI' of
gUI'dl',
Terugh'fl'nJ tor dl' 1e7iug l"al1
Tie1l1lan: ,lis hil d,l;Irin indl'r-
d,l;lJ heeft 1\I'ngl'gl'\'en •.wal
op dil ogenblik il1dl' illtl'rtl,nio-
Ilak h1l1l1,llli"rische heweging
leeft" d.m vah fe \"n'len dat llt.'t
hntHt.'lIwde l.o(.kcn lla;1Tde 11.1.
IlI11TliJkewoncl" van lll't11lense-
lijkt.. nOrl1lH'Tmogcn l.id1 (Jok
wnl<-r bui fen hl'r hUl1l,llIisllll'

/,11 afsl'l-kn. [hf kom het ,Jall-
zil'u. de a,mtrl'kkingskr.IChr en
iIH'I.wdV;1I1llt'1humanisme met
tetl 1.'",'(1<-kOI11\'n,

Prof. dr. F.J. Vcrhcijen
(Utrcchl)

'I' .
~

~

Rr,lctie {',111 Ro/' Tielman;
Ifet lOl/ten' feit d,1t iets ;n (fe
'Iilt/lur vourkomt, m.l;lkt /log
lIiet dat "rt l"lII I,;t humtlllis-

lisd, oogP/lII/ goed uf slecht is.
IJat:::elfde g,ddt l'flor melis e/l
m,',l!sc1Jllppij. Natl/llr en c1I1-
tlmr 1'l)nll('lI dl' cOlltrxt W.l<lr-
bitllle/l wij O/IZl' I'thiek II/Itll'ik-
kelen, IJie CO/III'xt doet ('cbter
IIids af ll<Hl onu I'rijlJeit! 1'11
I'eflm/wourddijkf,eid 11111 ollze
eigell positie 1!<lllrb;mJfIl te he-
'Ja/ell. IJat is grell drijfzmu!
III<I;lr klei It'tl<lmit II0K I,(,el
moois (1)1st<lluf ti' brellgell valt,

Rechtsorde of
mensenrechten?
De Golfoorlog hel'Î1 precies "LH
gehrachl wal de Il1l'nSl'l\\'an de
\'redeshl'we{:lng rt.'eds vreesden.
Zij \'OelJI'll 7,Ich I'chter als rOI'-
pI'nden in de woeslijn wa,u zich
inmiddels el."n grote rroepen-
macht Vl'TLamelJe. Illtgem't
meI het met.'st l\loJl'Tne \";Ipen.
tuig, J,I, 7e1fswerd JI' \"tedl'she.
wegiug weggehoonJ, Itlaar he-
laa", haar droeve \"t'rwJchtiuj; is
uitgekomen. Dc snelle •.chirur-
gi"he ingreep" is letterlijk en
figuurlijk C('n vuile oorlog gt.'-
worden die ons nog lang z_al
heugen, (-).
St,lten, geregeerd door agrrs-
sieve en mn'dogenloze dicr<ilors
die de eigen bl'volking uithuill'U
en onderdrukken, roeprn grote
wcer7_inop, Hl,t bö\;\an er\"3n



Veel vrijheid in Nederland
e~'n goed redll>sy>tcem, hct rl'cht om Ie tl'l-
l.t"ltwaJrhl"l'n nwlt wil en gelijkheid tussen
man <."11vrouw. NeJerialltl \filw;tMt 37 1';111
de 40 lw,dwuwde vrijheden en wordt
skchts ingt'1t,l;llli door Zwellen en lknl'-
m;uh'n. dil' hód~" 3S scorell. Ir,lk st;l,lt op
litoI.I,ltste pla,u,. In dat bnJ gddt gl'~'n een
van Je I"<'crtig l"filhedl'll.
Ik drie pllntl'n w,uraall NedcrLtnd niet \01_
dl'nll-ijn alll' weltelijk wel gnegelJ. !11:l;lfin
dl' I'r'lktilk niet uitgevol'rd. De eerst~. tWl'l'
nq;atil'\"e PUlltl.lt g,lan olier dl;' gelijke [w-
h,mdl'ling \';]11nun etl vrouw: in ;-":ederl.md
hekkden tl' wl'Înig vrollwelI hogl' posten en
\"<'rJiencn I'rouwen lil deldfde posilie v;lak
rmndl'r d,m m,lllnen. I:kt I.Ulstl" pUllI bl"-
trdl de heh,mdelillg van etnische !11l1ldl'fI1l'-
,kn: ook ZIjwonkn in :-.JeJerlanJ '(Ki,lall'n
ecollomisch in dl' pr,tkti)k achtergt',lcld.
(I~rol\: Trouw)

O.K,\Y\DU{ M\5'if\l~t{\NATOU~WçTS, MAAR10et\ IK "UI~:r
'~R Vi~~'NS ~~NVRIf.NVlç MOCHT5~1'lY£N S~~ H"

I

Nl'derl,lIld I:whoort tot de top dnl' I',lll \"fije
Lmdl'n in dl' wereld en sta,Jl op de ,I(ht\te
pl,uts in het ri]tt<' Ltndl'n wa,lr het ~oeJ
In'cll IS.
Dit l:onl"1u,it-ert het ()lI!wikkel;n~sl'ro.
t:r,tmnt.1 van dl' Vl"fetllgde Natil's (UKDI'),
In Cl'n onlJltg~ \"l'r~l:helten rapport worden
160 I,lmkn gerallg~l:hikt op basis van hun
nil'~'Ju \";111,.menseli)ke ontwikkdÎng", lLtl
wil leJ::!!.ende ltutl' V,H1kdll;l,trhód \oor de
inwonl'r~. InkOllll'n, ll'l'l"nsl'erw,l(htlllg en
onderwij'l1lOgl"1i)khl'den I"llflnden de h,l\i,
van ht.t ondnzol'k tU,lr let'fhaarl1l'id.
D,l,lfnaast hedt hl,t UK!>!' voor l1l't el'f~t
l'l'n IÎI~t~'tmel1g"tdd waJrop SS landt'n !tilt
).:eranpchlkf naM de m,lt(' V,tlt vrijheid dil'
er heerst. Die ni]hl'id i~gt'nHètell ,Iall veertig
\l'f~l:hilkndt. (;ll"toren. ;1]lo!11st;g uit V~.
verklaringelI owr mensenrech((,lt. Da,tron-
der valkn \rile vl'rkiezmgl.lt, pl'r>\filhl'id_

dnllst volk'dig in tegen dat, wal
huttl,mistcn al~ eell rechtv,I,lrdl-
gt' t'n menswa;lrdigc samenle-
ving beschouwen. Hd,us is ht,t
olllstaan V,lll dergdilkc ~tatel1
va,tk ml',lt' hl,t gevolg van een
arrogante l'n hrpocriefl' Wl'ster.
se politiek. \VJnnn'r zij passen
111dl> strategie, dan worden zij
TOt .,vriend" verklaJrd l'n ont-
vangen ruimschoots militaire
slelln.i),Jt deze .,vrit'ndcnhulp"
de he\'olking niet ten go<."de
komt mogl' duidelijk zijn. Ikze
wordt d.m I"(Hlral gchruikt om
..-11:bevolking nog meer te ondl'r-
drukkl'n I:n uit te buifl:lJ. Bij het
uitmoordl'n V,lll de Kur..-lcn in
Ir.lk bijvoorhecld gebeurde dit
met hdtulp VJtI het westersl' gif-
g,l~. Toell de~kll de meeste poli-
tici hun mond niet open, laat
Slaan d,tl rnaatregden werden
over\\'ogt'n. Het elimineren v,1n
~Il' onderdrllkkend~" dictJtors
wordt pa~ ov<."rwOj!;en,wamteer
deze niel llleer p.tSSell in de Slr,l-
legie of de economist-he hcbn-
gl'IJ in gevaar ~lrl'igell te konten,
En naluurlijk moest J~. agressie
van Sadam Hussem tej!;eno\t'r
Kuwait bestreden WOrJl'n.
Het intefllJtionale rechtsgevoel
mag dan nu bl'l'rcdigd lijn, de
g~'hde Ilwnslll'id zit met de
brokkell. Dt' rekening ervan lal
om nog wonkn gepresemeerd.
Eén za,lk is duiddijk: dl" 19n,
intefllJt;onale rechtsorde ZJI
nooit wordl'n hereikt langs dt'
wt'g v,1n wrnictiging. Ik enigl'
w~'g die voor lk mensheid open
st,ut is de \wg \'an dl' gt'wcldlo-
ze conflictll<tntcring, Dic weg
vraJgt \'an ons v;sle, geduld, be-
grip en mednlogen <."nbegint hij
onszelf. Op internJtionaal ni-
veau dienen methoden daar-
\oor te worden omwikkeld. dil'
in hel kader van de VerenigJe
Naties lIJl1en moeten worden
10egepJst.

Rein Heyne (Rockanje)
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Praatlijn voor ouderen
hoort veel levensverhalen

uil-rijlkllde \'f,lChtw;lgen werd gt'faakt. De
LOon mL.t de h,md op ZiJll knil' i~ nu 7_e1f
\-,lder van drie lonen en een docht('t. Hij
tobt thans nll'l zijn geLOndhód en IrektlKh
het wereldbeheuren zo aan, dat hij t'r de-
pr('ssief vall drógt te worden.

Lid en l('ed '>preekt uit lo'n futo. Toen
nietsvermol'lklld vall de dingt'n die zoudt'1l
kOI1wn, nu tl'rugkiJh'nd l'n ook weer voor-
uitziend.
Tussl"n ~w,lchtl'n op het kerkhof~ l'n "op je
tachtibste Ilaar kM,lte~ bliJken een maS'ia
aitet11<ltil'vcn te 1.1111.Je moel iets zoekcll wat
bij je pa,>!. Ook ••b:uhij kan dl' Pra<ltlijn etll
Jicnstlwwijll'n,
Tl'nslotte I,ut zo'n foto ook goed zien &1tde
lJak van oudnl'n l'r een is die il,dL'reell, IlJng
,'n ()lid, aangaat. klkrccn hoopt immers dJt
l'r voor hem of haar goeil' oude lbgen ziln
weggekgd. Ouderen verdienen d,n, IIMar
IK'! is niet iets wat vanlelf ga,lt.

J<1:1pBO'i'icha

~

erlU!51el't
~ dan 1emarld

naaru!

de hele week
tussen lOuur 'savonds

en2uUI"snaciIts
kunt u ons bellen:

020-6273385
~

Vcrgelijk d,1t eens nwt IWI ren'nte li('d]e VJn
Kinderen voor Kimkren (19R'J) ~Olll,l~:
" ... .\1'n oma ût op jal7.hallL'l en Vrijdag'
doct ze a;1I1 kar,lle, want m'n OIn'l is wel
tachtig, nuar ze is nog lang niet ()Ild!~

\Vat IScr anno 19'}() van dt'ie kinderen ge-
worden? \X'elk leven hl.bben lij gdeid? Hoe
luidt hun levcnsn-rh:1al?
I let jongetje hclelll,wl rechts vierde vorigc
maand zijn vijftigjarig huwt'lijksfl'cst. Ik
jongste lOon (links) stierf al op 39-j,lrlge
kdtijd aan n'n, tOl'n nog ongeueeslijke,
ni('fliektl". Het kkine meisje, op schoot bij
IllO('ller, werd Jit j.I.H wt'duwe. ZIJ hq;e1eid.
dc lw,lr 111;111,ondersleund door h:ur lIlSIC
(midden achter), tijdens l't'n uitlll"htlom
liekhed. Het meisje met Jl' snik lil hct h,ur
is nu zes jaM weduwe t'n oma van tit'n klein-
kinderen. De !wn'de I-oon- hij sta,U ,Ichter-
JJn - vcrongelukte toen hij door een ,Ichter-

Tuug IMar dl' fOlo. Een vergeeldl' gClinsfo-
10 van ecn anoniellle Amsterdamse f.lmilil',
gmuakt in 1927. In veel Lumlie-,llhul11s zal
lo'n foto terug tL'vinden liju. Dl' ouders op
de foto VI('ren hun koperen hruiloft en alle
1.('\"enkindl'rell- \"Il'r lonen en drie dochtl"tS
- werden lil hun heste kleren gl'stoken om
keuflg vereeuwigd te worden.

en daar wachtte ze gt'duldig lOt lt. n,I,\[ hl,t
kerkhof ging ... ~

Ik foto bij dit n'rha:ll staat ook op het
omslag v<In hel iuhilcumjaarH'Tsktg 1985-
I '::190van Je l'raatlijn voor Ouderen, md JI~
ondertitel ~KinJcrt"n \"al1 tOl'lJ - oudacn
van nu". \X/af hedt 7.o"n foto nou lJlet hd
wak VO,Hl de l'ra:ulijn tc maken? \X',mnecr
dl' l'r;l;\t1ijn \loor OUdl'TCn iels o\"Cr h,UT
wo:rk wil schrijvtn, swit zij altijd op het icir
dat n bijrl<l niets o\'er de t'r\laringcn met
hc1k'rs rri)sgq:t:\'l"n Llll wordel\. ik helll;'[,
prJten immers met ons III Wl{'d vertrouwen
l'l1 anoniem. Zij moeten t'rvan op aan kun-
nen J.lt hUil \"l'rlwlcn niet worden "t"Tder
n:rtciJ. Dal moelen wij n:srcctt:rCll. Allel'T1
in grOle lijnen kunnen \VI:iets kwilt over de
inhoud v,m Je gespn:kkcn.
Vn"1 gJJ.rl on~r Ul' dingen \l,1Ilde dag, kkin\:
en grote 1lt."lc\'l~nis,C"n,ngcrni,scII en klach-
ten, 'lllpkn en verdriet. VJJ.k ook geheurt
het dal hellers ons Cl'n stukje \"all hun kvens.
verhaal vcnell('n. \X'at er alknu:11 gl'heurd
is: zelJen voorsplIl'd, veL,l tegensl:1g. Welke
hete ken is dat \-nor ienlJnd hedt gehad, \V,u
iemJnd er, v,wk onJJnb ,lIles, toch van
heeft wet('n te nuken.
Als we hl't Icn"n v;1n oudercn \':1n tegen-
wooniig vt'rgelijken met Jat \'an vroeger,
valt op dal er veel veranderd is. Het verschil
wordt treffend gcïllustr('crd door twee tek-
sten van liedjes. \'(-'iekent niet het oude Iil.dit'
van Koos SpeenhoH (l'J06) ~Opoe~:
~Opoe was !Oen in gaan wonen, hil d'r jong-
ste lIeveling.
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HET HV-GEBEUREN

MeI deze advertentie wil SIRE In samenwerl<lng mei SIRE
dil blad helgebrtllk van Klare Taal bevorderen,

'Jemoet zelf
ook wat doen:

)lEEM EE:-<ABO:-<NE~IWT
OP DE HUMANIST

LID WORDEN \' AI' HET
HUMA)lISTISCH VERBOND
IS EEN\'OUDIG

Voor slechts drie tienties krijgt u
een iaar lang de Humanist in de
bus. Eén Iciefoolllje naar ht:l
Humani~tisch Verhond is vol.
doende: O.lO- .1I8145 (toesleI
28). En als u lid wordt van het
HV, krijgt u hel blad gratis.

l.id worden van het HV is een-
voudig. Stuur een kaartje meI
uw naam en adres naar: Poslbus
114,3500 AC Ulrecht. U kUlll
ook bellen: 030-318145.
Als richtlijn voor de hoogte van
de colllribulie wordt een half
pro(t'nt v;ln uw bruto-inkomen
aangehouden. Als minimum-
contributie geldt een bedrag van
f 7.S,- als u een bruto-jaarinko-
men heeft van f 18.000,- of ho-
ger. Is dat bruto-inkomen lager
dan f 18.000,. dan betaalt u f
45,-. Jongeren onder de 27 ja,u
belalen een minirnum.contribu-
tie van f 35,-. U kunt de conlri-
butie desgewenst in lermijnen
betalen; pcr kwartaal of per half
jaar.
Uitgangspunt is ht:l individueel
lidmaahchap. Per lid kan en
persoon, wonend op hetlelfde
adres, zonder enige verdere kos-
ten medelid wmden. Dele ont-
vangt dan geen Hum;lnist.
Bij aanmelding ontvangt u van
ons een acceptgirokaart om te
betalen.

Stuur dan een kaanje na.u: Hu-
manistisch Verbond, Postbus
114,3500 AC Utrecht. Of nog
makkelijker: hel û.l0-318145
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U KUNT OOK EERST EE:\
GRATIS I:\FORMATIEPAKKET
AA)I\'RAGEN

TOl nu toe is cr clk jaar een
jeugdweck gt'organisend nlor
jongeren s'an 14 I/m 17 jaM in
dl: Belgische Ardennen. Dit is
een afwis~e1cnde weck meI \'Cel
doe-aCliviteilen 7.1I;llskanoën l:n
wandelen, Heh je lin om mee IC
organiseren, neem dan COntaCl
op met Tjitske VerkruiSCII
(werkzaam op donderdag en
\'rijdag. Tel. nl. 030-318145).

ORGAr\IS.~ TORE:\
GEZOCHT
\'OOR jEUGU\I'EEK
1)1DE ZOMER

'Zeg dat
danmeteen~

'In het kader van een
optimale participatie wordt
van iedere deelnemer
een ruime dosis

zelfwerkzaamheid verwacht:

Nà het congres kwam hel
hoofdhestuur in nieuwe samen-
stelling op 12 juni \'Oor het eerst
hijeen. Een groot aantal taken
en \'eranrwoordclijkheden IS

\'erdeeld; daarnaast is uitHlCrig
stilgeslaan hij de insullatie van
de Ad\'iesgroep Bezinning. Na
een oproep in "Humanist" heb-
ben zich vele kandidalen gemeld
waaruit een keuze is gema;lkt.
De Ad\'iesgroep kan nu van
start jo;aan en zal allereerst een
werkplan opstellen gebaseerd
op een analyse \'an de rol van
het humanisme in Nederland en
de taken die in dat verband "oor
bet HVzijn weggelegd. Hel plan
zal nog dilllajaargereed moelen
zijn, waarna specifieke stu-
diegroepen bepaalde onderde-
len nader gaan uitwerken.

Iing op geestelijk terrein. Dit
klemt temeer daar de bekosti-
ging \'an dell: \'llllT7ieningen
veelal uit de puhlieke middelen
plaatsvindt.

(Deze rubriek l'erschij••, "mln l'er-
,lntU'oord ••li;kheid V<ln algemeen ~e-
(TI!I<Jr1$ Ju,.;"e Bot'gem)

UIT HET HOOFDBESTUUR

In mei kwam het hoofdbestuur
nog één keer in oude ~arncnstcl-
ling bi;ccn, voornamelijk om de
laalste zaken te bespreken ter
s'oorherciding van hel congres.
Elders in dit nummer kUni u le-
zen hoc dil congres is verlopen.
Daarnaast vond in dele HB-vcr-
gadering ccn stevige gedachten-
wisseling pb,us o\'er het wcts-
ontwerp gelijke behandeling.
De studie-commissie die het
jongste voorstel van WCI had be-
studeerd, adviwcrdc hel HB cen
negatief oords'c1 uit tc spreken.
Hl'! wetsontwerp verlcl:ot. als
hel er op aan koml, \'(lOrr,lllg
aan de \'fijhcid van godsdienst
en onderwijs boven artikel I
\'30 de Grondwet &11 alle discri-
minatie verhiedt. Hoewel hel
H B ook \'erbeteringen zag ten
opzichte van het vorige wets-
omwerp. \'ond een meerderheid
van het hestuur dit onvoldol:nde
om hel streven naar Il:elijke be-
handeling ten principe recht te
doen. Het HB realiseerde zich
dat een afwijzing van hel wets-
ontwerp in het parlement "er-
moedelijk tOl gevol~ heeft dat
een volgende en betere versie
nog lang kan uitblijven. Dal
nlaakte de afweging voor een
aantal HB-Icden zwaar.
Uiteindelijk is besloten de Ka-
mer een brief te schrijven met
een negatief eindoordeel over
het wetsontwerp.
Aan dezelfde Kamer besloOI het
BB nóg twee brie\'en te SlUren.
ma.tT daaro\'er kon men het
gauw eens zijn, De Tweede Ka-
mer zou namelijk in juni - ein-
delijk - hel eindrappon van de
"Commissie Hirsch Ballin" (uit
1988!) behandelen, ahmede _
in hel kader ,'an de dcfensienOla
- een uitvloeisel daarvan: de
wrdeelsleute1 voor de geestelij-
ke verzorging in de strijdkrach-
ten. Opnieuw is de Kamer onder
dt' aandacht gebracht dat de
overheid moet bevorderen dat
cliënten van geestelijke \'erLOr-

..giug gelijke mogelijkheden krij-
_geil aangeboden ten aanzien van

die zorg. Niet alleen bij defensie,
ook in de sector van de gezond-

"'eidszorg blokkeren confessio-
~e1en door hun nog altijd mach-
-(ige posities de gelijke behande-
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~. Psychiatrisch Ziekenhuis Zeeland

De Stichting Psychiatrisch Ziekenhuis voor Zeeland (PZZ) heeft, verspreid over de provincie een
aantal psychiatrische voorzieningen onder haar beheer.
Het behandelaanbod vindt plaats in de kliniek, de polikliniek en de deeltijdbehandeling, en is
verdeeld over vijf hoofdafdelingen:

Opname en kortdurende behandeling;
langdurige behandeling en begeleiding;
psychiatrie voor ouderen;
verslavingszorg;
kinder- en jeugdpsychiatrie.

In de toekomst zal de kapaciteit worden uitgebreid tot ongeveer 400 behandelpfaatsen.
Bij de Stichting zijn momenteel t 375 medewerkers in dienst.

Binnen de dienst geestelijke verzorging is ruimte ontstaan voor de benoeming van een

HUMANISTISCH GEESTELIJK
RAADSMAN /- VROUW (8 uren per week)
(vakaturenummer: 8.881.91.36)

de gezoodsheidszorg;
een open instelling hebben naar de
christelijke traditie en over enige kennis
hieromtrent beschikken;
inhoudelijke benoeming tot humanistisch
geestelijk raadsman!- vrouw door het
Humanistisch Verbond.

Inlichtingen over deze funktie kunt u
inwinnen bij mevrouw E. Ouwehand, pastor,
eo/of de heer A.J. Bun, pastor,
tel: 01100-37000.

Schriftelijke sollicitaties, onder vermelding
van het vakaturenummer linksboven op de
enveloppe, kunt u binnen 10 dagen richten
aan het hoofd van de dienst personeels-
zaken van het Psychiatrisch Ziekenhuis
Zeeland, Postbus 253, 4460 AR GOES.

Salariëring en andere arbeidsvoOlwaarden
zijn overeenkomstig de CAO voor het
Ziekenhuiswezen.

Funktie-eisen:
Een afgeronde opleiding aan het Huma-
nistisch Opfeidings Instituut of aan de
Universiteit voor de Humanistiek;
bereidheid tot samenwerking in teamver-
band met de geestelijk verzorgers van
rooms-katholieke en protestante signa-
tuur;
bij voorkeur ervaring hebben met geeste-
lijke verzorging binnen een instelling in

De huidige dienst geestelijke verzorging wordt gevormd door een predikant en een rooms-
katholiek priester, die beiden part-time werkzaam zijn.

Funktie.inhoud:
Een bijdrage leveren aan de geestelijke
verzorging ten dienste van patiënten en
hun familie;
het geven van vorm en inhoud aan de
dienst geestelijke verzorging in overleg
en in samenwerking met andere disci-
plines;
de bereidheid hebben om een bijdrage te
leveren aan levensbeschouwelijke en
ethische vraagstukken, die verband heb-
ben met het zorgverleningsbeleid van de
instelling.
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