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Onbngs verscheen ~Geschiedeni~ van hel humanisme; hoofdfiguren uit de
humanistische Iraditie" , onder redaClie van !'aul Cliteur en \'(.'im van Duoren.
Een gedegen (J\'cnicht s'an de ontwikkeling van het humanisme s'an de
uudheid tot nu aan IOc; s'an paideia en humanitas tol zelfheschikkingsstre\'en
en humanistische emam:ipatiebewcgingen; s'an Souatcs en Pbto lut Russcll en
Fromm, ,.,iet 312 pagina's informatie is het geen bock om in één adem uit te
lezen, wêl om als naslagwerk dicht bij de hand te houden en um je s'an tijd tot
tijd in te verdiepen.

In de winkel kost dit boekf 38,50. Dankzij een financiële bijdrage van
Humanistisch Studiecentrum Nederland (HSN) kunnen leden van hel HV.
Humanitar, en De Vrije Gedachte dit boek HlOr slecht~ f 27,50 kopen bij het
Humanistisch Centrum in Utrechl (Oudkerkhuf 11). Wie ht:l thuis gestuurd
wil krijgen, moetf 32,50 overmaken (bockprijs + pOrto) naar giro 58,
Humanislische Pers Utrecht o.v.v. "Geschiedenis humani~me".

In memoriam Joos Sinke

HET VOLGENDE NUMMER
VERSCHIJNT BEGIN
NOVEMBER_ KOPIJ

DAARVOOR MOET UITERLIJK
12 OKTOBER IN HET BEZIT
VAN DE REDAKTIE ZIJN.

Op 18 augustus oswleed Joos Sinke. Hij
was s'an 1977 lOt 1988 hoofdraadsman
bij de diensl Humanistische Gee~tclijke
Verzorging in de krijgsmacht. Onder zijn
leiding werd een forse groei s'an het aan-
tal humaislisehe geestelijke s'erwrgcrs
bij hel Ministerie van Ddensie geclaimd
en (deels) gerealiseerd.
Ook binnen het Humanistisch Verbond
hedtJoos Sinke een bclanj.\r,ijke hijdraj.\e
geleverd. Hij maakte deel uit van de
Commissie De Ronde die in 1984 een
reorganisatieplan Hlor hel HV tOl ~tand
brachl. Bos'endien maakle hij deel uit
van de redactie van 'Rekenschap' en had
hij jarenbng als hoofd s'an diensi een
belanl(rijke inbreng in hel bclcidsdenken
binnen het Verbond.
Joos Sinke was een veeb.ijdige en warme
permonlijkheid. Hi8j inspireerde en sti-
mulecnle s'clcn, UdV)
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In dit nummer
Opinie over Europa .

Er gebeurt "eel in Europa. Meer eenheid, maar ook meer

verscheidenheid en conflicten. Oost- en West-Europa openen

zich naar elkaar, maar de burgeroorlog in Yoegoslavië vormt

een nieuw ge\'aar. En op de zuidflank wordt Europa sleed,

men een rijk bastion waar met name Afrika tevergeefs aan-

klopt. Erik de Gier, voorzitter van de onlangs geinstalleerde

HV-Adviesgroep Bezinning, geeft kort aan waarom en hoe

humanisten iets goeds zouden kunnen bijdragen aan een

nieuw Europa. Op pagina 5

.

Architecten over ruimte
Beiden zijn ze architect, samen kwamen ze naar Nederland

om hier bij te dragen aan de naoorlogse opbouw. Ze maken

woningen WJar de bewoners keuze, worden aangereikt.

Maar de werkelijkheid maakt hen lot Don Quichoces. 'Je

moet zo hard vechten voor iets dat toch heel normaal zou

moeten zijn,' zegl Luzia Hansuyker in het interview dat

lngehorg van T eeseling met haar en Enrico Hart!iuyker had.

Twee archilecten die mensen de ruimte willen lalen beleven

aan het woord op pagina 6/7/8/9/10

Strijdbaar en volgzaam
In de jaren zes lig werden ze acti\'isi en vaak lid van een

radicaal-linkse organisatie. Maar hoe kwam het lOch dal

deze hemelbeSlOrmers zich in die organisaties zo lieten intimi.

deren en koeioneren? Ze stonden kritisch en strijdbaar in de

wereld, maar in partij of dub waren ze \'ooral \'olgzaam.

Mieke Julien las het hoek' Alles moest anders' en zoekl naar

een verklaring op pagina 14/15/16

Humanisme in Polen
Guus den Beslen was van de zomer op \'akantie in Polen en

bracht een bezoek aan een Poolse geestverwant. Steeds weer

moelen de humanisten daar uitleggen dat ook zij tegen de

atheistische marxislische dictaluur zijn, maar daar geen dic-

tatuur van de katholieke kerk voor in de plaats willen heb-

ben. Een korte imprmie uit Warschau op pagina 19
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Trudy van Asperen houdt Socrateslezing 1991

De lezing zal weer worden gehouden in het
Landelijk Humanistisch Centrum,
Oudkerkhof 11 in Utrecht. Aanvang is
20.00 uur. Elk jaar beslaat cr grote
belangstelling \'oor de lezing, terwijl cr
skchh ccn beperkt aantal kaancn
beschikbaar zijn. Dus het is raadl,a.lm om
IJ snel aan tc melden als IJ de lezing bij wilt
wonen,

Op dimdag 10 december lal de T rudy van
Aspece" de traditionele Socratcslczing
houden. Zij is hoogleraar ethiek aan de
Uni~'crsilcil van Am~tcrdam.ln het mei/
juninummer \'an de 'Iiumanist' Slaat ccn
uitgebreid iolen'icv. met T rucly van
Aspercn. Ook haar SocraIcslezing zal met
name gaan ()n~rindi\'idualiscring en hel
moderne leven.

U kunt gratis toegangskaarten bl:~Il:llcn
dour el:n kaartje te sluren naar de ~tichtin~
Socrales, Postbus 114,3500 Ac IC
Utrecht, Graa~ vermelden dat het om de
Socrateslezing gaat, uw naam, adres en het
gewenste aanlaltoegangskaarten, Die
zullen u vervolgens rond I december
worden loegestuurd,
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Hulp aan ex-DDR kost Duitse
kerken zeer veel leden

Aantal proefabonnees
voor de Humanist
over de duizend
In juni negon de afdeling l'unliciteit van
het HV weer de jaarlijkse actie \'oor proe-
fanonnees die ter imrodlKtie \'ijf nUnlll1(TS
van lIt" Hunulllst krijgen lOege/ollJell
voor slechts t-en tit'ntjc'. Bii het sluiten van
dit nummer was het ronde aantal van
1000 proefabonnees overschreden, Ver-
wacht worden nog reacties op de ad\'er.
tentics die in Vrij Nederl.llld, (Ic VPRO.
gid, en HP/de Tijd hennen ge,ta,lll,

Cees Korver nieuwe
voorzitter
van de HSHB
Sinds 1 september is Cees Kor\Cr (52) de
nieuwe voorliner van de HUlllani~ti'iÇhe
Stichling voor Huisvesting van Bejaan1cn
(HSHB), Als bestuurder heeft hij ruitlle
ervaring opgeda;m met zowel
oudercnbckid ah meI volkshuisvesting,
Cees Korvcr was lot voor kort lid
Gedepulel:rde Staten Noord-Holland
v'oor de PvdA en had daar onder andere
het ouderenbdeid in zijn porteft:uil1e,

Door de nelastingdruk ren tikkeltje op te
voeren, beeft de Duitse overheid het pro.
ces vall kcrkwrlaters - onbedoeld - merk-
haar versneld. De laatste tijd komen uit
alle delen van West-Duitsland meldingen
van een toenemende exodus uit de kerken,
zowel de protestantse (Evangelische) als
de room,-katholieke.
De aanlriding is dr invoering per J juli,
V,ln een lOesbg op Je loonbelasting, De
opbrrllgst van dele ~solidariteitsheffing~
wordl door dl' Duitsl' regering besteed aan
dl' wederopbouw van de ex-DDR, De toe-
slag komt op 7,5 procent van de loonhc-
lasting. Ongeveer hetzelfde percentage
van hun loonhc1asting moetcn \X'(';tduitse
kerkkden jaarlijks ophrengen aan Kir-
chmsteuer (kerkelijke helasting, gc'ind
Joor de overheid), Voor wie cr, ondanks
de imoering van Je solidariteitsheffing,
netto ntet op achteruit wil gaan, is ('r ('('n
simpl'le oplossing: uit dl' kcrk tredcn,
W;larmee de Kirchetl,teUl'r ven'alt.

Dat die oplossing kennelijk op grote
schaal wordt wegep,\';], hlijkt uit cijf('rs

van dl' Evangelische Pres.,ediemt over de
ma,md juli, Het aallt;11 kerberlatl"rs stccg
tocn - in vergelijking met dezelfde m,und
nmg ja,lT - in grore stadsgehirdrn met <JO
lot 120 proceOl (Keulen: 110 procent,
fbnll()\'er: 120, München: 90). Van het
\Xlestduitse plancland werdrIl stijgingen,
vari~'rl'nd van 60 tot .100 proCl'nt, gc'meld,
De laatste iaren verlirzell dl' Evangelische
kerken per jaar Ill'tto 100.DOO ledcn, de
katholie!.:c kerk ruim 70.000. Van alle
Duitsers/ijn erop papier 28 milloen Evan-
gelisch en 27 miljoen katholiek.
De regering heefl ga.egd, dal de solid,ui.
teitsheffing voor een ja,u geldt. Sommtge
kerkverlaters hehhen hij Je burgerlijke
stand - waar hUil (on-)kcrkclijke status
grregistreeni wordt - aangegeven J'1I ze
daarna willen terugkrren. Eell woord-
voerder van de r.-k. bissl-horpellcollfcren-
tic puttr d,ur weinig hoop uit: ~Niemand
vcrlaat de kerk uit fin;lncidl' overwegtn-
gen, Om die Slap te letten tllort Je je inner-
liJk ,11van Je kerk hebben losgemaakt. D,1t
moet ons ernstig te denken geven,~

(Uit: Trouw)
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Humanistisch cultuurgoed kan Europa
goede diensten bewijzen
Wat is cr toch aan de hand in hel nieuwe
Europa? Een vraag die mij steeds bekruipt
als ik stilsta bij de IUrhulente geheurll"nis-
sen in bijvoorbeeld Jocgmlavië. de Sov;c-
(unie cn Roemenië. Soms os'crtreffCll de
jo;cbcurtcnisscn mijll ergste \'crwachtingcn.
Zoals de alsmaar "crder escalerende bur-
geroorlog in Joegoslavië. Ter rdatiwring
bedenk ik dan dal het hier gaal om oude
conflicten en oude breuklijnen. Wij in
WCH-Europa waren daar het bestaan van
\'cr~ctcn. Moeilijker wordt hel als ik van-
uit mijn humanistische l(\'cnsbcschou-
wing de gchcurlcnisscn probeer tc begrij-
pen.

Het mislukken van dl." staatsgrrcp in Je
Sovjcrunil." kan ik nog lOnJa meer positief
waarderen. En het past ook in mijn opvat-
tingen over het rechl op vrijheid en demo-
crJlie, Maar wat te dt'nken van de rehabi-
litatie lIan een grote groep oude nazi's in
Litouwen? Van berichten lIan ondenJruk-
king van mmdt."rheden, van \"irulent nalio-
nalisml.", van herlt."vend anti-semiti,me en
vrel."mdelingellhaal? De weg Il;lar het
nil."uwe Europ,l zou wdl'ens lang en vol
van contlicten kunnen zijn. Vall er daarbij
hoop te pUllen uit hct humanisti,che cul-
tuur- en gl."dachlt."ngot'd? Ik vind lIan wd.

Zo i, \"anuit de gehele werdd gezien Euro-
pa eigenlijk niet vt."c1met'r dan n'n pruvin.
<.:ic,Dc landen dit' er dl'el van uitmakcn,
ziln daarom lOt elkaar vt'ruordeeld • op
straffe van het volledig tdoor gaan VJn de
Europese entiteit en idl."lltitcir. De geweld-
dadige tegenslellingen uit het vnleden van
Europa zijn na de Twcedc \'('t'reldoorlog
OIngesrneed tot cel! ht'chtl' \'orm van ,a-
mmwerking. Ht't7.elfde zal zeker ook gei-
den voor de landt'n van het \luurmaligt.'
Oostblok. Iharbij kan lll't gClllccnsl:hap.
pdilke Europese humalli,tisl:hc cultuur-
gocd goede diensten bcwijzen. \Vant de
l'enheid van Europa is immus al veel ou-
dn dan enkel de staatkundigt' samenwer-
king, Er is duidl."liik sprake van lotsvcr-
bondenheid. Zo lopt."n n lijnen van West-
naar OosteufOpt',t." landl'n en vice vcrs:!.
Oenk maar aJn dt' Hanzetijd, de Goudl'n
Eeuw, en aJl1 reislustige filosofen Jls
Coornhert en Erasmus. Omgekeerd heeft
bijmorbeeld de Tsjcl:hisl:he pedJgoog Co-
menius weer op Nl."dnland een grote in-
vloed gehad. En ook meer reccnt iser spra-
ke gewet."st van et'1l intensieve geestelilke
heïnvloeding binncn Europa waarin de
waarden van de Vcrlichting ecn wl."zt'nlil-
ke rol vervulden, Nier alleen via dt' Wt'ten-
schappen en de kumtcJl, maar ook via de

literatuur (Tolstoj, Kundera, Konrad),
NJtuuriijk is er nil't tilin homogene, huma-
nistische culwur- en ideeënwercld. Di\"Cr-
sitl'it en pluriformitcit lijn veel t'crdn h'n-
lllerkcnd. Dat is niet perse een zWJkte, ht."l
kan juist in onzc tijd l'cn stt"Tke bnt \',1tl
het humani\mc zijll, Di, gt'mn'nsch'lppe.
lijke cultuur- t'll gelbchtengot.'d kan im.
l11ers als l:CIll~IU voor lwt nieuwe Europe!
fungert."n. Hel bil'lh ons houvast en l."en
duidcliik Pl'r\l't'cticf voor een uifweg ui,
de problemen WaaTillee we nu van dag tot
dag worden geconfronleerd,
Voor humó1nistcnlijkllllij daarbit t."t'ndui-
ddijke, praktischt' tel,lk weggelegd: het le-
vend houdt."n cn ver~terken van de unin'r-
selc hum;lIli\lische waardt.'tl. Dit is llood-
7.,lkelilk 0111 tt' suijden tl'gen de lleiging
van l1lt'nSt'll om bij de waJn VJn (je lbg tc
lcven, om 'lil'lte lcren van eerder gertuak-
te fouten en oltlllch \llcl aan te pJs\cn aan
gl'wij7igdt." omstandigheden, ook ,lis die
op gespanncn VOl" ~ta,lIl met dil."hum,mis-
tischc waarden, Pas als dit op brede schaal
en inten,ief ter hand wordt genomen. zal
hl."tnicuwt' Europa duidelijker in bt'c1d ko-
mt."n,

ErÎk de Gier (VoOTzÎttl:r
\'al1 de HV-Adviesgroep He7inning)
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Foto: Marco 80rggreve

Luziaen
Enrico ~ ~

Hartsuyker: ~_... ~
Een huis moet de bewoners nie

belemmeren maar vrijheid gevel
donr In~chorg \ an Tcc~c1mg
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Beiden zijn architect. Zij is geboren in Karlsruhe, hij in Genua. Ze leerden elkaar kennen in Zv.'itscrland,
studeerden allebei in Zurich. Begin jaren vijftig vertrokken LuzÎa en Enrico Hartsuykcr naar Amsterdam
en begonnen samen een eigen bureau. Eind jaren zestig ontwierp het architcctcnechtpaar uit onvrede met

de toenmalige stedehou\v een ambitieus plan ,",oureen nieuwe manier"an wonen. Ze noemden hel
Biopolis, een gewaagde poging om wonen, werken en recreatie volledig te integreren. Ze waren er hun

tijd vcr mee vooruit.
Vorig jaar kregen de Hartsuykers de Eurowoningenprijs uitgereikt voor hun bijdrage aan de

ontwikkeling van de woningbouw. Het juryrapport vermeldt dat zij 'altijd met woningen zullen komen
die passen als ecn vertrouwd kledingstuk'.

Ingeborg van T ccse1ing op bezoek bij dit architectenechtpaar dat in al hun ontwerpen voor woningen de
mens heel nadrukkelijk centraal stelt.



De nam van het Centraal Station in Am-
st(,"rclam naar Amstelveen zou een aardig
vervot'rmiddel voor een architectonische
rondleiding zijn. Alles wat dit land heeft te
bieden, kom jeonclerweg tegen. In het cell-
trum winkels, grachtenpanden, waler en
verkeer. In de ring cr omheen stille, brede
straten met parken en musea. En dJar
weer achter: stJtions, snelwegen. w1l1kel.
centra en fbts.
:\teer nog dan de boeken over bouwkunst
t'n het kleme stapeltje kritit'ken blijkt dit
ht1lswerk te lijn waar ik iets aan heb.
Want vuur Luzia en Enrico Hansuyker is
krlmis van de techniek aanmerkelijk min-
der bdangriJk dan gt'vod voor de omge-
ving, "Als mensen het over architectuur
hehben, bedoelen 7.e daar meestal gevels
mee. En natuurlijk is het belJngrijk hoe

Bij de tekening:

Eind jaren 7estig ontwierpen Luzia en
Enrico Hansuyker een .1I11bitieusplan
voor een nIeuwe manter van wonen,
Hiopolis (zie tekening). Eell poging om tl"
komen tot een volledige integratie \'an
wonen, werken en recreatie. Drie jaar
later ;l;mgevuld met een concrete studie
over een stad van 15 .000 inwoners op
J.ee, \'oor de kuS! VJn W'\SSl"naar. \Vat
opvalt is de pyramidr.;\Chtige vurm die
het houwwerk heeft en de terrassen die
huizen met c1ka<Hwrbinden.
Ze waren te woeg met hun iJeeén.llas in
19HOkunnen te ccn deel t'r van
\'erwClenlijken in het Rotterdamse
bejaardellhuis 'Oe Zonnetrap'. Hel werk
,'an de Harlsuykers om\'at hehJlve
woningcn cn \'illJS o.a. allerlei
gebouwen HJOr sociale en culturele
llocleinden, bruggen, viaducten,
autotunnels en stedebouwkundige
ontwerpen.

De Ickening lOont het 'hart' \'an de stad
in doorsnede. ,\1et woningen, overdekte
straat, bioscoop, zwembad, winkels en
de 'autola:lg'.
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n'n huis cr van buiten uitliet. ook voor de
stra;ll. :\laar uiteinddijk gaal het over het
leven achter die gevd."

Lu1.Îa Hansurker: "Nederland oouwt op
het plant: vlak, t'.:iet in de hoogte, ma,1T lil
dt: bn:edte, want dat toont het ht:ste. Als jl'
tien minuten nodig hebt om \"Jn de t:rte
kant van het gehouw IMar de andere tt:'
komen, moet hel wel o:en helangrijk ge-
houw zijn. Dat idet:. :\laar daardoor raakt
het land \"eel IC\"01.Het is ook niet efficiënt
en aangena:lm voor de ~wwoners. Nergens
heh It: uiUlcht. En altiJd moet je f1inh-
:lfstandt:ll ,tfle~l"n om ergens te komen.
Maar 111het Nederlandse bouwen 7.ieil' de
platte structuur van het Ll11dterug,"

Ik word soms zo 1I/(J('i'<111 ,Ic l'clI/olliXl1eid.

AI die huizen met eell doorzonkamer, tWI'l!
s/aapbmu'rs (m/'ell ell l'en /,lierillkiC'. Het
hel'ft zo weinig eigens.
LUlia: ~Precies, Weg erml'e! Omdat h"'t
sa,ti IS, m:lar ook omdat het J1Il't, m",o:rte
maken heeft n1l't de indeling van 011ZO:sa-
n1l'n!eving. Dat soort huizen wt:rden ge-
maakt voor gCl-innen wa,nin de vrouw
niet werkt en de kinderen een ullderge-
schikle positio: hebh('n. Dat kun je lien aan
dt' slaapkamers: de grotl' is voor pa en
moe, de kleine voor de kinderen, Nee, het
lijkt me heerlilk om cen grote bulldozer te
huren en dat alles mct de grond gelijk te
maken."
Enrico Hartsuyker: .,DaJrom do('n wij al
denig jaar wat we doen: woningo:n ht,Jen-
ken die net 7.oveel vierkante meters opper-
vlakre hehoen maar loch een idee geven
van nmnte. Van grootte, van lu(hr. Neem
een eensgt:linshuis van 5Y, bil 9 meter per
woonlaag, een standaardmaat tegenwoor-
dig, In de meeste hui7.en is di('opgedeeld In
kleinere vertrekken en gangen, (her:ll
staan muren. ,\laar als ik afstap van het
idee dat elke kamer een gclsoleerlic plek is,
kan ik de muren weglaten en zie je, voel jo:,
Je rUlnlte wet'r."

Ltl7.ia: .,Het St'voel of iets groot of klein lS.

is van meer f,KlOren afhankelijk t1,1Ilvan
\"ierkantl' metl'r~. Het h(,d, te makl"11 lItet
hoeveel je kunt lien, hor('n. l\let hoe\"eel
stappen je kunt doen voordat je l'l'n obsta-
kel teg('nkomf. Dit denko:n over de percep'
tie \"an de mens is iels dat Inaar zcltkn
wordt gezien ;tls hct werk van de archifect.
\XIii houden ons deur wel mee oe7ig, wij
lijn luist nit'mngicng naar hoe een ruimtl'
wordl beleefd. Die nieuwsgiNigheid k01ll1
voort uit OIlZt' l11enwisic. Ik ga t:rvan uil
&n de mens een individu is en niet alleen

, ,



Alles wat een mens nodig heeft, hecftte maken
met ruimte. Ingekaderde ruimte om in te wonen
en te werken, openbare ruimte om contacten in
te onderhouden met anderen, met de wereld.

een ,leel van e••n gezin, En ik vind niet d.lt
je mensen iets kunt opleggen. Dat geldt in
het dagelijks In'en, nuar ook W,I\ betrdt
hun woongedrag. ~
Enrico: ~Tot in de zestigl'r j,Hen was Î'\e .
.Ierland een aUloritaire m.l,lbchappij. Ie-
dereen geloofde. In de owrlll'id, lil Je
kerk, in de ha,lS. Er werd slerk hiërar-
chisch ged,Kht. In het gezin was de man Je
haas, anderen waren ondergl's •.hikt. Voor
hem was h••, grootstl' stuk vll'es.
Ihl IS vcr,mJl'rd, :-Jiet ,llleell binnen hel
gl'zin, maar ook da;H!:>uiten. SinJs Provo
hehhen mensen gcll'l'fd om hun rechten te
nemen, 7.1chvrij te \'Cchtcl1. Het is Jus niet
allecn l'en kwestie VMl individu;llisering,
maar v'Jn hasaal verandcrde verhoudin-
gen. De meeste huizen die nu worden ver-
kocht, 7ijn ,iaarom achterhaald, ze 7ijn

nog gebaseerd op die autoritaire IeH'IIS-
WIlle."

Luzia: ~Het prohleem is dat ook bewoners
niet om iets nieuws \TJ~en, omdat ze niet
weten Jat dat cr is . .\1cml'n willen alleen
maar wat H' kl'nnen, WJnt dat is veilig. Dl'
architel't hl'dl Je plicht om te latel1 ZIen
wat Ilog meer mogelijk is. Dat is ICtaak."

jullie pr..llell st{'{'d" OI-"er"ruimt{' ". \\?,u is
datf
Enrl"o: ~Arl'hitl,etullT is het vormgeven
van "Ieegte~. van "Iudll". Wat doen wij

;lIldns dan eCll Sluk van dl' algemene leeg-
te Olllmuren voor el:"l1Ix'paald .loci? \X'I"
maken gccOllCel1treerde lucht. Het is hed
moeililk om 11lensen duiddijk te m,lken
dat hun verhuuding tot muren beLlIlg-
rijker is dan dil' murcn zclf. Het gaar om
wat tussen ,k wandellzit, de ruimte. IsJat
te ahslract?

Wfomlcrli;k gCl/veK is 111///1cast{' ,lssrJ(ia-
lie /IIct hl,t Ilt'K,ill .,mimlc" het KdJrck
1".1.111.liet //edt'r/,lIIds ht'4t dil,l' mooie
a,cliiteffrmi"dl{' "preekwoordelI I'oor lO-
als, "dl' IIIl/rl'll komelI op 1111'a(". Blijk-
1!Il..lrkl/JI/lell IH' OIIS1II<'I'rl'oorstt'ilfclI IJ;;
ie npges!otl'll {'// iI"ll<'rkll'ot'iell d,1n !Jijhet
positlel'l' tegendal.
Enrico: ~Toen ik nog architeduur doceer-
de, liet ik dl.' stll.knten vaak een ruimte

hnlL'nkell w,larin ze zich onaangenaam
zoudl'n voclen. De resltltaten waren
meesl,11 heel intere~sant. Er kwamen vaak
hoge, smalI,' kokers uit, lidst met koude
n1l't,llen wanden, D,1t zegt mij genoeg, Het
gaal om het karakter, het gcvoel van een
huis. Hct g,l;ll onl lekker, niet om meters,
Ik fUlldie van de architect is tc letten op
die ert1otic, op het effed dat het huIS kan
hebbell op Je heworK'rs."
l.U7-ia: ..Een huis moet dc bcwoners niet
helelllmeren, Illa.u vrijheid gCVCll.~

Enri •.o: ,,1.uzia bouwt l1exibde huizen,
waar mensen hun "igl'\l invullmg 'I,Hl kun-

nen gcv ••n, En Jat doen I.e d,Hl ook. Je zou
eens lIIoeten zien wat veTschiliendc men-
sClllllak,'l1 van hellelfde huis!"
Luzia: "Dat is vooral een gencratiekwes-
tie, hoor. De middenmoot die hCZlg I, mei
•.arriàe maken, IS meestal het meest eon-
v'enlioneel. H"el jonge el1 hele oude men-
SCIleX(ll"Tilllenteren meeT."

Hoc kl/n f/' e{'n Imis olltwl'fpen U'J(lrbil
z(wee!I'l'fsdJill"m/t' mense/l h{,t idee heb-
heli ddlU zich t'r /ekka I11 vol'll.'l/?
l.uzia: "Je moet zo min mogelijk vastleg-
gen. Ikel Ilt't niet ol' in karn"", Jan kan
iedereen 7.elf weten WaJr hij ,'et of l.it of
slaapt. Er ziJI1 zelfs lllel1S,'\l Jie wissclen
per seizoen. In de zonll'r willcn zc nietelen
in de 7,Oll, m <Ic willler wel. VoorJI \'tou-
wen doen dat. Die hebbell IIwer dan man-
nen behoefte aan verandering."

Hel heeft ..llle/l/adl ook il'ts pl'd<lKO;.:isc/',
hd
Enrico: "Het tS een pedagogiek die llIen-
sen de llIogelijkheid !:>iedteens IclS ,lIlJl'TS
te doen, te zlcn. Het convemionelc huis
legt dingen op. dwingt mensen tot een
vastgezet patroon. Dat i, ook pedagogil'k,
maar Jan ecn heperkende. Wij leggen niks
op, geven alleen mogrlijkheJen.~
Luzia: ~Hel laatste dat we willen is hl't ene
dogma vcrvangen door het andere, Ik zeg
altijd: ik maak eetl gocd7.itlende spijker-
brock, het ba,i,stuk van een garderobe.
En cen spijkerbroek kun Je met een topjc,
l'en zljdc blouse of hlnte horsten dragen.
0,' broek hlijft hetzelfde, nU,1r de uitstra-
ling verandert. Ik lever alleen de hottell-
structuur van ecn huis. Zo kOIll je trgl'-
moet aan vCfschillendc wensen en leillpe-
r;\lllcntcn, "

VodelI iullie ie hCf/'{J'lI/ersf
[mint: "Don Qui •.hotes",

I I "

---,---
-:;- >-'

Echt lVal/rf
l.uzia: "Mag ik J.Jl corrigeren? De werke-
lijkheid 1I\<1'lkt ons tot Don Qui,hotes, l>
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Her maa kt me wel eens boos t."ntnOl,deloos
dat jt."1.0 hard mot."r vt."chtt."llvoor it."tsdat,
gO.It."n allt." llla<ltschappdijkt." vt."randerin-
gen, tuch ht'eI normaal zou mot'ten zijn."
Emico: •.Er verancll'rt nit't wd. 99'Yo van
de woningbouwverenigingen, van dL' bL'-
woncrs wil nog steeds alleen wat ze altijd
al gehad hebben. ~
Luzia; .,Nou, dat ene procent je is cr dan
maar.~
Enrico: .,In het hegin keken l.e naar je als
t."t."nkot."dit."a;m ht."tschijtt."n is. Ze vonden
ht."rvolstrt."kr onbt'grijpdijk."
Luzia; .,Vt."rdachr. Communistt."n! D,H is
lilt."wd t."t."TlSO\'etkOlIlt."n, iemand die zeI
niL.t lllt."lll1e te willen wt'rken omdar ik tTll
cOlllllluniste zuu zijn. Dat was in een tijd
dat een andere weg willen bewandelen ge-
lijk stond aan revolutie en dus aan cum-
mumsme."
Ennco: .,Dar is langzamerhand wel veran-
derd. We ziln ingehaald door de riid. Heb-
ben meer kunnen latl'n l.ien. Dar ovt'rnllgr.
En mensen zijn ook nil't Tllt'rr hrtzdfdr. Ik
heb laagt de opdrachl gekrrgen om \loor
dt."I\ouwlbi in Almere een aantal wonin.
gen rt' bouwen. Dt' opdrachtgever kwam
zdf met t."en rt'volurionair idee: het huis
vertikaal Ie splitsen in t."l'nded dar is afge-
bouwd tot t."el1 (kleint') woning, en een
tWL'ede deel dat leeg blijfr. Twel: Iagl:n dil:
naar eigen inzicht ingevuld kunnen wor-
den. Of niel natuurlijk! famastisch tocb?
Dat mensen er nu zelf mee komen! Hct
sijpdt door."

We ûtten in de tuin van het huis dat Lllzia
en Enrico Haflsuyker twintig jaar geleden

zelf hebben ontworpen. Tafeltje mer kop-
jes C;unpowder-thee. Laag zonnetje, \leel
geurerHir wilde planten, bij de buren sist
de sproeit'r. Voor een baag bosjes heeft
Ericu ct11huog plaatstalen beeld geplaatst.
&11 volgens plan langzaam aan het ver-
roesten is. De smalle grenZl:n tussen dl:
afl;hitect en de beeldhouwer. Werkers lllet
\'orm.
We praten over mooi en Irlilk.
Enricn: .,Zo'n gebouw van de RallOb:lnk
in Um"L'hr vind ik vreselijk. Het straalt

Het gebouw van de
NMB in Amsterdam
vind ik wel mooi.
Vooral van binnen.
Het is één van de
weinige gebouwen
waarbij de architect
zich bezig heeft
gehouden met de

mensen. Het is integer.
En lekker; een goede

Jas.

"ikke, ikke, ikke en de rest bn stikke ~ uit.
HL.t is een groot glazen plastiek geworden,
waarbij ie nid kunt zil:lI wat er zich achter
de gevd afspeelt. En Jat is precil:s de bt:-
doding. Het gebouw onllrckt zich daar-
mee :lan Je stad en :lan dl' mensen, Akelig
en beangstigend. Het is eCII monulllrnt
voor de archilect, maar heeft niets te ma-
hn ml't dl' omgeving of de gebruiker.
Vijandig, arrogant, egoïstisch.
Wat ik wc1moOl vind, IS Jl' :\I.\IB-b,mk in
Amsterdam. Vooral van binnen. Hd IS~én
van de weinige l1;l:bouwen waarbij de ar-
cbitect zicb bezig heeft gehouden ml't dl'
mrnsen. Hoe loopt iemand door de ruim-
te, pakt bij ern leuning VJst, war wil hij
horen, wat werkt pretrig? D,1t vind ik nou
gOl'de architectuur. Het IS Integer. En lek-
ker; el:n goede ras."
Luzia: ..Dat gebouw van dl' IClbobank
trekt zich nergens Iers V,1I1aan. Hij staM
daar r1l glimt. Ik vlIIJ dat dat in Cl'n \'01
land als :-':ederland nit't bn. Je bebt reke-
ning te houden met elka'lr, anders kun je
niel sJlllenlcven. Duor dat l1;ebouw van de
:sl.\-tB-b,mk is Cl'n pll:intje in dc Bijlmer
opgebloeid. Hel gaal 0111het ";lmenspel.
:slict alleen om ik, rnaarook om jil en wij."
Enrico; ~Er mot't communicatit." mogelijk
l.ijn. Contact, uitwisseling tussen mensen.
\Ve hebben veel te weinig door dat Je stad
daar een prima instrlllllelll \loor kan zijn.
A'1l1 de ollde st"JL'1\ kun jL'Ill't gm'd zIen.
Nt'elll Amsterdam. Dat is l'en opL.nbaar
ontmuetingsl1;ebil'J wacH ie het 11c1eleven
lent kellnen. Vrocger nog l1leer dan nu.
Als kind zag je in je str,I,l\ de groenteboet,
b'lkker el1 fiet'oCnherstdler. J)'lar Iet'rde je
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van. Dat is nu hel.las u'eI Illlllder. .\laar
daarmee ISde nood..:;tak van hl,t herba~-
..:aJm maken V,ln de stad alkl'n maar S!lT-
ker vastgrsteld. Het moet een thuis zijn;
\.eilig. "
Lu..:i:l: "En hOl' n1l'l'r een st,ld l'en thuis is,
hoc minder uiminaliteit lT zal zijn, Omdat
het VOl'lt als iCb van om san1l'n".

Na een uunje praten, krijg ik el.tl rondlei-
ding, Omdat bten zien toch gemakkelil-
ker is dan erowr rr,Hen, \'\',lt nuj als be.
sdHijver voor een problrcm stelt, wallt dit
is l'en hlllS \.oor een plattegrondje, Na-
tllurliik. ik 10U kunnen zeggom dat ik een
grote woonkallllT, l'l'n keuken, \"Ier slaap-
kall1l'rs en een badkamer zie, ;"Iaar dat
zegt hil'r nog minder dan anders,
Alll's sla,lI in verbinding met alles. ,\luren
zijn nexibd, tafds lopen door in gangen,
de hinnentuin is vanuit \'Tijwel dke kamer
te zien. Hier kun ie uren lopen zondet
gestopt te worden. T lTwiJi Je oppenükte
verH' van overdrt'\"en is. Een gedachte in
de praktijk. M,I,H, 7.e~t Enrico: -Goed
wonen heeft niet alken te maken met hui.
zen, maa.r ook met et'n veilige, over7.1chte-
lijke huitenruimte, daar kan ik niet genoeg
de n,IJruk op leggen. Wat is er als je dl'
deur uitsupt? Kunnen je kinderrn huiten
spelen 7.onder d,lt ze iets oH'rkolllt? Groe-
trn burl'n elLtar, nukrn zr eVl'n t'l'n prJ,H-
je~ Kun je dc deur open bten staan? Oite-
wel: \.ol'l je je buiten net zo thuis als
hinnen?
Als architect moel je proben'n iets op P,I-
pier tl' n'tten dal huiten en binnen lekker
woonl. D.urom b•.•n ik er bij\oorbeeld ,11-

tijd tl'l~en d.u de keuken Jan de straatkalll
geplaatst wordt, Want d.lIl worden de ra.
men hoger en kun jc van buiten Il<Iuweiijks
Illl"er na.1T binnen kijken. Zo vervalt het
yerb,md tussen srr,l,lt en huis. En omdat
het l'(lntal"t weg is. wordt de straat oll\.eili-
ger en willen IlH'l1SCncr niet meer wonen.
Zo verr;luPCrt een wijk.
De buitenruimte IS dus veel belangrijker
dan de ge\-e1s. We mO'.:ten gaan begriJpen
d.u eell stra,l{ mea is dan eell vcrkeers-
bUIS. Iht l1l't een gezamenliJke woonka-

Zo'n Rabobank in
Utrecht vind ik

vreselijk. Het straalt
'ikke, ikke, ikke en de
rest kan stikke' uit.
Het gebouw onttrekt
zich daarmee aan de

stad en aan de mensen.
Het is akelig,

beangstigend, vijandig
en arrogant.

mer is cn dat je mensen ook 1TI0l'tstimule-
ren om hl'lIl zo te gebruiken. Hoc meer
hewollers het gewei hebben d;!t de Wllk
van hen samen is. hoc beter ze l:r voor
11l1le1l1orgen.~

D,1f betekent d,11 je door ie II1d1lier IJllIl
[,()/{/l't'lI menSt'n kl/llt dJl/lxllell tol et'l/
f)('pd.lld gedrllg.
Enrico: "Zeker. Ik kes stceds in de krallt
dat 1I11:nSetlin de grote stad zo eenzaam
zijn. Als je goed bouwt is dJt bijna 0I11110-
gelijk. Dan voel je je opgenomen in het
grotere geheel.
Kijk, wat veel architcctcn nict begrijpen is
dat het in esscntic gaat over dl' relatie tus-
sen mens en ruimte. Alles wat een mens
nodig heeft. heeft te m,lken met ruimte,
Ingekaderde Tlllmte om lil te WOlwn en tl'
werken. openbare ruimte om Ctlnt,lCten in
te onderhouden met andl'ren, met de we-
rek!. Niets is 7.0 belangrijk voor een mens
als zich Hij te kunnen bewe~ell. Daarom
sluiten we tTIenSl'tl op ab we vinden dat ze
gestraft moeten worden. Desondanks
wordt er nauwelijks aand,l(ht besteed aan
het 7.0 lekker mogelijk inrichten van die
ruimte, "

J•••••'OII Û/11wij Nt'der/allders ook lIiet echl
ruim1Jdrlig ill OIISidee I'JII ruimte. AII/eri-
bmt'1/ lade/l H'gt'im,lfig het lIIeubilJir op
dt' lIutO 011/ 'Nt t'('IIS duizend kilometer
I,,,,d,,,op tt' prol''''(,II. 'X'ij Findell een t'er-
hlliûng 1'<111Arnhem IIJar Utrecht a/ eell
heli' o/lderneming.
Enrico: ~Zo zie je hoe een mens wordt
bónvloed door lijn omgevlllg. De Ameri- t>
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Iedereen moet zelf kunnen beslissen waar hij eet
of zit of slaapt. Er zijn zelfs mensen die wisselen
dat per seizoen. Willen in de zomer niet in dc
zon cten maar in de winter wel.

Rekenschap over
lichamelijkheid

HUMAr\IST oktober 1991 Jl

Het Steunfonds neeft tot doel net voortbestaan van het Humanistisch
Verbond te garanderen. Met uw geld kunnen aktiviteiten Op het gebied
van praktisch humanisme gefinancierd worden.
Voor meer informatie: mevrouw M vd Lans, medewerker Steunfonds,
tel. 030 - 322786.

kanl;"l1hebben Ct"11groot land. veel ruimte.
Dus gaan ze cr lOSJes mee om; t'T is toch
genoeg. HUlzen daar zien er al honderden
jaren uit zo;:l1swij dat propageren: in el-
kaar onTlopende kamers, weinig ueuTt.'1I

en muren, veel licht. Opcnhl.'iJ, bevrij.
ding. :\Iaar daar moet je weer niet kijken
naar dl.' sociale woningbouw, die is na-
tuurlijk honderd keer slechrl;"Tdan hier."

Hcr sepremheTllummer van Rekenschap,
is gewitd Jan het thema
••lichamelijkheid" .
Herman Coenen gcrft aan dat wij met
elkaar een netwerk van alll.daag~e logica,
nonna rc vaa rdighcden en campeten ties
ophouden en daarbij onze lichamelijke
vcrworteling vergeten.
Alben Nieuwland geeft in 7.iinartikel
••Zin~ in eten aan dat rituelen voor eten in
het verleden de mensen de nodige vaste
herkenningspunten in het individuelecn
sociale bestaan gaven en bovendien vaak
dt"voedsel voorziening regu reerden.
De erkenning van de individuele
lichamelijke integriteit is in Nederland van
recenle datum. Carla van Baaien beschrijft
het politieke proces van hesluitvurming in
de TWl."edeKamt'rJat in 1983 leidde tot
opllame in de Grondwet van het "recht op
de onaantastbaarheid van het menselijk
lichaam."
"Pijn" is een hijna onontkoombaar aspect
van de menselijke lichamelijkheid. In
Nederland lijden minstens een half
miljoen mensen aan chronische pijn.
Matiet Vram.:ken beschrijft die pijn, de
pitnbestrijding en de pijn van Je
pijnbestrijders, die zich vaak verbonden
voelen met hun patiënten.
Elly Hoogeveen, humanistisch geestelijk
rJJdsvrouw in l."encentrum voor
hranJwondenpariënrcn, besteedt
aandacht aan het aspect van de "taal" \'an
het lichaam, met name in haarheroep. Zij
komt tOl de conclusie dat lichamelijkheid
juist in het geestelijk werk, een belangrijke
rol speelt.
U kunt dit numlller van Rekenschap
bes/el/en door f 12,50 te storten op Kiro
582293 t./I.V. stichtinx So(rates te
Utrecht, ot/der /'ermelding van
~Rekenschapseptember 1991~.Een
abonnement kan worden aangevraagd
door Ie schrijvenl/aar het Hum"mistÎsch
Verbond, Antwoordnummer 2181,3500
VB Utrecht (een postugel is niet nodig).
De abOlmemell/sprijs is f 45,- (4
1I/1111m/'rs).Wacht met berdel/ s./'.p. (JP

Ol/U dcceptgÎrokaart. Nieuwe a/mllnees
olltIJallx,'1I gratis hel boek Web.ijn zonder
grenn:n - sOçlaal-culturele aspecten van
de Europese intq;ratie.

Nederland was het voorbeeld op het ge-
hied van de moderne architectuur.
Rietveld, Van der Vlugt, Berlage. Meren-
lleels socialisten wier credo was: houwen
voor de gemeenschap. Dat IS voor mij nog
stn.ds ht"C1belangrijk. Je zorgt voor el-
kaar. MeI z'n allen hen je verantwoorde'
lijk voor de sterken en de zwakken in de
maatschappij. Dat hoort erbij, is je morc1e
plicht. In Nederland was dat eigenlijk al-
tijd redelijk vanzelfsprekend. De enorme
verschillen tussen arm en rijk die je elders
aantrof, zijn hier nooit echt geweest. Als ik
buitenlandse gasten heb, zeg ik dat ook
altijd aan het begin van mijn rondleiding:
"Je zult hier geen paleizen vinden, geen
grore rijkdom ook. Onze trots zijn de hof-
ies voor de armen, de bejaardentehuizen,
de sociale woningbouw." Ik hen heel kri.
tisch, vooral omdat ik van buiten kom.
Maar ik ben er in de loop van de lijd toch
wel achter dat Nederland eell heel bijzon-
dere samenleving is. Kleinbufl~erlijk, maar
sociaal zonder nadruk." •

Kunt of wilt u uw bezittingen
niet aan familie nalaten?
Laat dan een testament op.
maken, waarin u het Steun-
fonds Praktisch Humanisme
als een van uw erfgenamen
benoemt.

(INGEZONOUI MEO!DHlNG)
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STICHTING
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HUMANISME
OUDKERKHOF\ 1, 3512 GH UTRECHT
TELEfOON 030 - 322786
BANK C&E 69.97.13.889

Enrico: ~Wij zijn dl.'stijus van Zwitst"rlanu
naar Nederland gekomen met idealisti-
sche motieven. Dit hele land was kapot;
wij wilden helpen. Handen uit de mou-
wen. Daar hchhl;"l1lC ons echt nodig, dach-
ten wc. Ht."t idee ook dat juist die verwoes-
Ting mogdijkheucn inhidJ voor jonge,
arnhitit"Ult" architecten zoals wij. En na-
tuurlilk HTvcelden wc ons dood in Zwir.
serLmJ. Dachlen: "Ah wc hier blijven, is
morgen onze groorste 7.nrg het rweede
hun;, de derde amo of de vierde vrouw."
Zo.n bezadigde materiële maatschappij is
namelijk ook besmettelijk.

\



RAD I 0
De Verbeelding
ZondaR. 9,03 - 9.30 uur, Radio I

In dit literaire wndagochtenJprogramma
staan in ieder geval de volgende uitzendin-
gen gepland:
6 oktober: De briefwisseling russen Ben-
jamin Constant en Belle van Zuylen
20 oklOber: Mary Shelley
27 oktober: Margarcr Laurence

Het Voordeel van de Twijfel
Maandag, 12.05 - 13.00 uur, Radio 5

In 'Het Voordeel van de Twijfel' wordt in
oktober de serie programma's besloten
ovn de Noordamerikaanse indianen. In
1992 is het 500 jaar gcledendat Columbus
Amerika ontdekte. Hel continent maakt
zich op \loor een grandioos herdenkings-
jaar. Maar voor de indianen is cr geen
reden om te feesten. Voor hen betekende
de komst van Columbus ht"t hegin van 500
jaar moord en doodslag.
Erik Hogenhoom en Frans Jcnnekens
trokken afgelopen lOmer 7.esweken door
verschillende reservaten in Canada en de
Verenigde Staten. In drie programma's
vertellen indiant:n hun verhaal over de
Amerikaanse gt:schit;:denis en de huidige
strijd voor het bt;:houd van hun land t;:n
cultuur.

& TELEVISIE
Ischa
Vanaf maandag 7 oktober is ie er weer, dit
seizoen elke week op de7_elfde tild. Vnor
35 min uren prikkdend pr<lten, vriendelijk
vragen en ongeduldig luisteren, met zorg-
mldig gekozen ga,ten, belangwekkende
onderwerpen t:n t;:en altijd aandaçhtige
Studio Plantage in Amsterdam: Ischa Ju"
iedere maandag, 20.25 -21.00 uur,

T wce gezichten uit de documcntairc

Je leeft omdat je geboren bent

7 oktoher staan dt;:Black Hills centraal. In
dat gebergte, in Zuid Dakota, is bilna
tweehonderd jaar lang verbeten strijd ge-
voerd tussen de indianen en hun vijanden.
Wounded Knt:e is één van de voor ons
bekendste slagvddt;:n in die strijd. De
Black Hills is voor de indianen het land
met de ht'ilige bergen, waar het fameuze
opperhoofd Crazy HorSt: ledde en het me-
rikaanse leger ver,loq;.
Op 14214 oktober aandatcht voor een an-
dere grorp indianen die in verzet kwamen.
Een iaar geleden bezetten de Mohawks,
levt;:nd in het grensgebied tussen Canada
en de Verenigdt;: Staten, verkeerswegen en
bruggen. Hun protest gold het verbod op
het gokken in hun reservaat. Na jarenlan-
ge armot;:de haddt;:n casino en bingo voor-
spoed en onafhankelijkheid gebracht In
het Mohawk-reservaat en een herleving
van de ttaditionele cultuur mogelijk ge-
maakt. Na het verbod zijn de indianen de
strijd aangegaan om voor hun rechten op
te komen.

De Spiegel
Woensdag, 12.30 - 13.00 uur, Radio 5

Op de woensdagmiddag start in oktober
een nieuw programma met een oude titd:
.De Spit'gel' wordt een rt.'eks praatpro.
gramma's OH'r anuele kwesties.

Gezicht
\Vat vertelt een gezicht? Waarom ver-
scheuren wc foto's waarop wt;: niet erg
tlatteus ~taan afgebeeld? Welke rol speelt
het gezicht bil de t:er,te indruk die we van
iemand krijgen? Hoe lang duurt het nog
voordat we danhij geneti>eh onderzoek
de gezichren van onze kinderen kunnen
uitzoeken? En hoe ZIet ht,t gezicht van de
toekom,t er precies uit?
'Gezicht' is het vcrhaal over de obsessie die
de mens met 7.ijn spiegelbeeld hedt. De
documt:taire wordt gepresenteerd door de
Amerikaanse kunstenaar, zangeres, com-
ponist en videast Laurie Anderson en haar
onvolprezen 'air.hostess-on-acid voicc-
over' (aldus het Britse blad 'Time Out').
Hel programma is een speel,e wandeling
door de j:!;eschiedenis van de kunst, de we.

Et.'rsle v:ln een serie programma's die de
HOS samen met het RO Theater maakt.
Het gaat steeds om een registratie van een
zeer rcçent gespeelde theatervoorstelling.
De eerste is et:n bewerking van 'Je leeft
omdat je gebown bent', waarin Peter de
Baan de Duitse iournali,t André !\1ul1cr
speelt die zijn moeder intcrviewt. Kort
daarvoor interviewde hij Peter Handke.

tellSLhap en het dageliiks leven, gemaakt
met behulp van de meest geavancecrde
computertechnieken. Het bevat uniek ar-
chiefmateriaal over onJer andrre geneti-
sche experimt;:nten en curieuze onderzoe-
kt;:n naar cultureel bepaalde gezichtsuit-
drukkingcn. Een rode draad is dat ieder-
een en (lveral dagelijks talloze vooroorde-
len Hlrmt enkel en alleen op gtond van
gezichtt:n. 'Gezicht' laat onder meer zIen
hoc kunst en wetenschap deze vooroordt;:,
kn bevorderen.

'Gezicht' is een Britse film uit 1991 die
door dl.' BBC is uitgezonden als aflevering
lil de onvolprczt:n Jocumentaireserie
Arena.
Zaterdag 5 oktober, 20.55 - 21.55 uur

Die vertelde hot:zt;:er hij hct betreurde zijn
eigen moeder, die net zelfmoord had ge-
pleegd, niet werkelijk gekend te hebben,
en ht;:treurde haar nooit 'een kunstwerk
van \.ragen' te hebben voorgdegd. Het in-
tervlt;:w dat Müller vervolgens met zijn
moeder had, werd een intens en drama-
tisch gt.'sprek.
Zondag 13 oktober, 22.05 - 22.35 uur
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door Mieke Julien

HOE HEBBEN DE
HEMELBESTORMERS

VAN TOEN
ZICH ZO KUNNEN

LATEN KOEIONEREN?

Vorig jaar viel de
Berlijnse Muur. Reden
voor enige radicaal.
linkse activisten uit de
jaren zestig om het
eigen geweten nog eens
grondig af te tasten en
op zelfonderzoek te
gaan. Daar in Duitsland
werd immers
afgerekend met een
wereldbeschouwing,
een socialistische
utopie die door hen ooit
als bevrijdend werd
ervaren. Wat bezielde
de hemelbestormers
van toen om zich
binnen hun organisatie
te laten intimideren en
koeioneren? Om zich
op het moment
suprême gedwee de
mond te laten snoeren
en in blinde
volgzaamheid het
hoofd te buigen? Mieke
Julien (zij schikte zich
nooit in de
kadaverdiscipline van
een club of partij) las
het testament van hun
jeugd en probeert een
verklaring te vinden in
de pedagogiek.

~ .•.."."
(_••.••~- G?'~

Alles moest anders, boek over het onvervulde
verlangen van een linkse generatie
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Beeld van revolte in hel Nederland \'an de jaren 70: kraken op Koninginnedag 1971

'Een verlegen, dromerig kind was ik. Wel
bleek ik behept te zijn met een stcrke weer-
zin tegcn onrecht. Behept. zeg ik, want het
is geen verdienste, het was bijna een fysiek
gevoel.' Aan het woord is Vera Ebds-Do-
lannvá. Geboren in 1948 in Tsjechoslowa-
kije. in 1968 voor«n jaar naar Nederland
gekomen om er \'ervolgens tweeëndertig
jaren te blijven. Van 1975 tot 1980 waszij
lid van de CPN, waar zij door hé f>.ll'isals
Oosteuropl"Cs paradepaardje werd bin-
nengehaald, dat zich uileindelijk al, het
paard van Troje ontpopte.
Haar rdaas is één van Je bijdragen aan de
bundel' Alles moest anders. Het onvervul-
de verlangen van een linkse generatie'.
Hierin blikken onder anderen Anet Bleieh,
Max Arian, Elsbeth Etty, Consrant Vecht
en Gijs Schreuders terug op een roerige
jeugd als studelllenacli\'ist en kameraad,
Alle auteurs zijn in meer of mindere mate
actief geweest in de ASVA, CPN, Dolle
Mina, KommuniSlische Studentenbond,
Socialistiese Jeugd, Studentenvakbewe-
ging, PSPen Socialistiese Partij,
Het bock heeft in mijn omgeving de ton-
gen al losgemaakt. Boze tongen, dubbele
en gespleten tongel\. Maar niets is natuur-
lijk makkelijker dan je tong te meren over
iets wat anderen op papier durven l,etten.
En helemaal als zij bereid zijn om met de
billen blool te gaan.

Wal bezielde deze mensen om ,Klief te
worden binnen een radicaal-linkse organi-
satie~ Zelf noemen ze zowd politieke als
pt'rsoonlijke mOlieven.
7..0 spelen voor enkelen de ervaringen van
bun joodse familie tijdens Je Tweede We-
reldoorlog een cruciale rol. Anet Bleich,
denkend aan het lot van haar familic.
droomde van grootse daden 'die ik ver-
rKht 7.OLlhebben Indien Je geschiedenis
me daartoe in de gelegenheid had gesteld.'
Max van WeezeI. die vlak na de oorloga1s
kind van joodse onderduikers werd gebo-
ren, brachl zijn jeugd door in een decor
van 'dramalische familieverhalen'. Ter-
wijl Max Arian zich afvraagt: 'Hield dat
j(x)ds zijn een soort optirachl in: te weten
wat het is om gepesr te worden, te moelen
vluchten, te moeten vechlen, slachtoffer te
zijn en daardo(Jr anderen die ook slacht-
offer zijn te kunnen helpcn~' En in de op-
v(Jedingvan JOOSIKircz, wiens moeder en
IK"Cfals enigen van een zeer grote familie
de vernietiging hadden overleefd, was de
oorlog 'één van de ingrediënten zoals ml,.-d
in een pannekoek.'
Ook in de verhalen van de anJere activis-
ten neemt de Tweede Wereldoorlog t'eo
bebngriike plaats in. Arn(Jld Koper, wÎens
ouders en andere familieleden tijdens de
oorlog 'folII' waren geweesf, dacht zich
'via het communisme te kunnen indekken
tegen de fOUiendie miin ouders hatiden
gemaakt.'

En Erik van Ree noemlook de armoe in
India (die hij als kind mei eigen ogen zag)
en de oorlog van Vietnam als oorzaken
van zijn omarming van het communisme,

Andcren zien het verl.et tegen het ouderlijk
milieu als belangrijke oorzaak van hun
overgave aan Je linkse beweging, Elsbeth
Etty bijvoorbeeld stdJe levreden vast 'dal
miin opvoeding als bourv;eoi,dochler was
mi~lukr. terwijl ik niet - zoals voorspeld -
in de spreekwo(mleliih goot was bdand'.
!\.hrjo van Soesl groeide op in een ,feer
van braafheid en discipline, Was uiterlijk
het vOlgl.anle, nette en bebdde meisje,
maar 'van binnen woelde alles 0111 veran-
dering. Wal heb ik in d.H kll.'ine beperkte
wereldje gesnakt naar I:>eweging,actil.',
heftige gevoelens. rellen en ruzies voor

mijn part!'
Ook Constant Vechl, geboren en gelOgen
in de omge\'ing van de welvarende Apollo-
buurt, noeml zijn afkomst als motief voor
zijn linkse sympathieën. En voor Anja
Meulenbelt was de werkSIer de enige ver-
tegenwoordigstcr van her proletariaat
waarmee zij in haar beschermde ieugd ge-
confronteerd werd.
Zij allenletlen zich in af tegt'n hun ouder-
lijk milieu. Daarentegen was Gijs Sl,.'hreu-
ders jui,1 afkollIslig uit eell communislisch
nest en hij volgde hl.'t spoor van vader en
grootvader, t>
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Hue kan het dat het merendeel zich zo
heeft laten imimideren, infiltreren, koeIo-
neren? Vrijwel allen beschrijwn illlle bun-
del over momenten dat zil hun mund
hielden, het hoofd bogl'n, dingen bl'weer-
den die ûj niet meenden cn anderen af-
vielen terwijl ûj 7.ich elgcnlijk solidair
voelden, Ecn p,lar voorheelden.
Anet Blei<.:h; 'Dan bclovcn we elkaar
plechtig dit keer te zullen Illeedelen dat we
het niet langer nemen, Maar op het mo-
ment supreme zwijgen de meesten be-
deesd.'
Max van \Veezel: 'We predikten medezeg-
gens<.:hap voor ICllereen, Illaar Ir;Hlcn ver.
volgens bij hosjes tol.' tot een partij die van
haar leden blinde volgzaamhl'id verlang-
de, Hehben wc gewoon niets van de ge-
schiedenis geleerd?'
Elsheth Etty: 'Dl.' jacht op mijzelf - de <\an-
slagen op m'n geweten, dl' zeltbaM omdat
ik in de partij mijn kritiek niC"tvoldoC"nde
durfde lt."uiten l'n bang was erbuiten voor
stalinist te wurden a,lngezien - h,ld ik niet
ingecakull'erd tol.'n ik mij negen iaar eer-
der aanmeldde bij de Ci':-J.'
fl-tarjo van Soest: 'Er zijn in die j,Hen hed
wat mensen op hartelOle wijlt, uit linksC"
collectiC"\"CngC"slingerli, omdat ze zich niet
,Ian de regels wilden houden, De grootste
fout die je kon maken, was: je7.eli huilen
het colle<.:tid pbMsen.'
Constant Vecht: '\Vaarop berustte deze
gedweeheid van een studeJHengelleratie
die hoogleraren en ministers opblies tot
autoritaire knechten van het kapilaal, en
hen wel het vuur aan de schenen legde,
maar zieh tegen(Wer de partijbonzen ge-
droeg als een stelletje makke schapen.'
Gijs Schreuders: 'Als het systeem van dit
falen bij zijn verfoeilijke na,tm genoemd
moet worden. de ingesleten gewoolJ[e om
de leiding te mlgen of te 'dekken', de zelf-
inlimidatie, de m},the van dl' politiekc en
morde auroriteit . dan weet ik, die zelf
voor een autoriteit je doorging in een klein
kringetje, daar geen ander woord voor
dan dit Duitse: das Hihrerprinzip.'
Vera Ebels-Dolanová: '!loe heeft mell
kunnen geloven dat een dict<ltuur - of het
cr nu een was van het proletari,tat, van een
hnrijdingshl'weging of llesnooJs van
licveheersbeestjes - iets anul'Ts dan onre<.:ht
en verwoesting teweeg kan brengen?'
Elsbeth Etty: '\'('aarom wij - de democrati-
secrders van de ullIversiteit, 'de anti-auto-
ritaire generatie' - oos zo kritiekloos schik-
ten in dcze kadaverdi,ópline IS voer voor
psychologen, ook VJn mijzelf heb ik dat
nooit hegrepen.'

Vrijwd alle auteurs verbazen l.ich zelf ook
over de volg7_aamheid, de aanslagen op het
eigen gcwcten, de 7.clf.inrimidatie, de ge-
dweC"beid, Hoe heeft dat kunnen gebeu-
ren, vragen de meesten 7.ich af, jammer
genoeg geven zij in dO.e bundel op Je7_e
essentiële vraag geen antwoord. Elsbeth
Etty noemt het voC"rvoor psychologen en
uat IShel waarschijnlijk ook,

De sucialt' wetenschJppen, met name de
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pedagogiek en de psychologic kunnen
waarschijnlijk wel verklaringen aanrei-
kcn. En uat 7_ijonou iuist de wetenschap-
pen die binnen de linkse organisaties altijd
zo'n geringc aandachl hebben gekregen,
ze werden afgl'daan als a-politiek.

Laat ik als pedagoge een aanzet gcwn, \""ij
allen zijn grootgehracht volgens de regels
van een pedagogiek die de eigenheid van
het individu proheerde te hreken, Kimic-
ren zijn het 'proletariaat op kleine voeten',
zoals janusz Kornak, een Pools joodse
pedagoog, zc!.
(Met twee woorden spreken. :-Jiel IIwt je
handen onder de dekens. \'('ie vra,lgt
wordt overgeslagclI. Wat denk jij wel,
snollleus?! Erwten op een plankje, :\-Ict
mes en vork eten. je doet het omdat ik het
zeg, Lhar wret tij helemaal niet, van, Eet je
spruitjes op, wij moesten hollen l'ten in de
oorlog. Daar bcn lij nog Ie klein voor,
LHer 1.111je dat wel bcgriipen).

Ze bedoeillen het lIJtuurlijk goed, onze
ouders, De voormaligC" wereldbestormers
in 'Alles moest anders' "preken dan ook
geen kwa,ld woord o"er hun ouders. Ze
hehben lIledellogl'n met hl'n omdat l.ij
sLt<.:htofkr waren ill de oorlog. Zij bewon-
deren hun oudlTs, omuatzij verzetshelden
waren, Zii volw;n hun voetspoor, omuat
zij <.:ommuni~t warell. Her kleine leeJ van
het prolet'lria<lt op kleine voeten, waar zij
zelf als kind toc"behoorden, \"lel in het niet
bij de grole werciliproblernatià. De Jngst
\"Imr de ouderlijke autoriteit was kimkr-
~pel- en da,Hom te verWJariozen - \'l'rgele-
ken bij de politieke machtsverhoudingen,
Sommige auteurs zettcn lich wel af tegell
hun ouders. Ze willen niel worden zoals
zij. Maar hoc dan wel? VC"randering bn
nict pl'r decreet woruen afgeva;udigu. Het
nC"lpt nil'! om je in India rokken tc"hullen,
nC"thaar te bten groeien of juist te Lllen
afscheren, JI, vrouw een horrel tl' drinken
of een sigaar op te steken, Hl'emd tI.'g;lan
mei je buuTln,\[}. Of lid te worden van de
CJ>:-J.Hellwll't allel11,1<11niet l'<.:1U.Het /.ijn
uitnliike \'nanderingen, Een andere \-I.tg
die dewlfdc lading dekt.

:-':ug steeds ,lis mijn vadl'r z'n urifdip trekt,
woru ik bang. Het IS dl' eerste laag van
mijn herinnering en die i~de meest slijtvas-
te. EeJl leder die ook in staat i~ om zo'n
drifdip tI.'trekkl'n - dl:nk hijvoorb('cld aan
de CI't'-voorman P,lul ue Groot - brengt
me aan het wankelen. Ik wil genoorza'lm
en braaf zijn, lief ge\"Onden wordC"ll, ja,

wie nin? Ik zou J.l1es willen doen Ol11l-o'n
driirlip te voorkomen. :\-1Jar op het mo-
mem dat daar een PTll' tegenover staat,
een prijs van verraad, van leugens, van
m,Ic1H~llli~bruik, word ik - nl't als Vera
Ebcls-DoLl1lová - fy,iek onwl'l. Ik vind dat
wel prettig, want het l1l'dtllle bchoed voor
stappen die ik betreurd zou hebben. ,\laar
het heeft me ook weerhouden van een ac-
tie\'ere opstelling op politiek terrein.
Had ik dan lOch actief lid llIoeten worden
van de CI'N? Had ik dan toch mee moeten
roepl'n met Dolle .\lina? Had ik meer
moetelI dOl'n J.1II passid ecn ,>tem uit te
brengen? Nee, wam ik had het niet opge-
bracht, ik zou eraan kapot zijn gegaan. En
bnvendiC"1l heb ik natuurlilk ook niet stil-
ge7eten, nl.lar de kinderlijke angst \"11Orde
vaderlijke drifdip en de gevolgcn d:lJ.rvan
voor de persoonsol1lwikke1ing onda de
loupl' genOIl1l'n.

\X'at is tot slot is de "l'rdiel1ste \':1n dele
linkse ;lCtivisten, dil' zich te lang lieten inti-
mideren door een driftlip? Zij organiseer-
den dl' demonstratie tegen de oorlog in
Vietnam en ik liep mel'. Zij streden voor
democT<1tisering van de universiteit en ik
stapte in het opgema'lkte hedje van de ,>ub-
faculreitsra,ld. Zij W;\Ten ,tctief in eell par-
ti), waar ik enkele jaren op stemde. Zij
deden Je houue heweringcn, diC"ik nuan-
ccerde.
Ik veroordeel hen niet, omdat ik het geen
\'adienste vinu dat ik aan de kant ben
blijven st,\an van hl,t politieke slagveld. Ik
\'eroorueel hen leker niet omdat zij' Alle,>
moest 'Illders' hebhen geschrcven. Inte-
genueel, dit boek stimuleert Olll na te den-
ken over persoonlijke en politiekc verant-
woordelijkheid. En alles moet nog steeds
andC"rs, want dit ongelijk van links bete-
kem nog sleeus niet uat recht, gelijk hC"ett.

'Alles moest r.ll/ilers. liet (JI1l'('TI'lIld I'('r-
lr.ll/gell /Jan eel/lillkse g('lIerr.ltie'. Afet ('CII
'Iilwo,ml /Jr.ln }-I.},A, Hoflal/(f. Uitgel,erij
Nijgh 1'1/ V<III Ditm,.lr, AmstcTdam 1991



Rob Tielman
in Groningen
Op zondag 6 oktober om
10.30 uur houdt Rub Ticlman
(cx-voorziuer HV) in het Hu-
manistisch Centrum, 'W'. A.
Schnltcnslraal 1in Groningen
ccn la.ing onder de titcl "Kri-
tiel. op het humanisme - de
;lcmal;teir" .
Rob Ticlman wfwrgdc in de.
cember 1990 de zn'cnde So-
cratcs-ICl.ing cn ging daarin in
op ccn leslal punlen van kt;-
lick op het {irucrnationa1c} hu-
manÎsme: normloosheid, wes-
ters cubuur-imperialisme,
schuld aan milieuvervuiling cn
vrouwenonderdrukking,
hlind vertrouwen in weten-
schap cn techniek, gebrek aan
solidariteit. (Deze lezing sual
integraal afgedrukt in de Hu-
manist or. 2, t 991). Naar aan-
leiding van zijn recente erva-
ringen in Onst-Europa en de
Verenigde Staten 1.al Roh
Ticlman dae punten \'an kri-
tiek op hel humanisme op-
nieuw aan de orde stellen.

Paul Rademaker
in Amstelveen
Op woensdaga\'ond 30 okto-
ber om 20.00 uur spreekt in
Wijkcentrum "De Bolder",
Groenhof 140 Amstelveen de
econoom en filmoof Paul Ra-
demaker uit Riethoven over
"Zoeken naar toekomstper-
speetieven." Todichting: Wat
is de toekomst voor ons: el:n
probleem of een uitdaging?
PaulKademaker wil beginnen
met in te gaan op twce ,'ragen:
Waarom zijn wij eigenlijk
geïnteresseerd in de toekomst?
En: Leven wc op dit moment
in een crÎsissituatie, gaat het
goed of slecht met de wereld?
Een aantal aspecten van de
moderne samenleving komen
aan de orde, zoals: het indivi-
dualisme, de verzorgingsstaat,
het vooruÎtgangsgdoof, de dy-
namil:k van onze tijd. Hetgaat
daarbij om de Haag of dit
wenselijke of minder wenselij-
ke ontwikkelingen zijn. In het
laatste ge~'al kan soms bijge-
stuurd worden, waarbij keu-
zen gemaakt zullen moeten
worden.

Universiteit met een
menselijk gezicht
verwacht verdere groei
Op 13 juli is de Universiteit voor Humanistiek "bij koninklijk hesluit" - dus
officieel - aangewezen als bijzondere univeniteit. De UvH mag nu erkende
getuigschriften uitgeven, waaronder het doctoraal diploma humanistiek. Bij
dil heuglijke feit werd stilgestaan tijdens de opening van het inmiddels alweer
derde academische jaar van de universiteit op 2 september in de Janskerk in
Utrecht. Oe rector, prof. dr. Oouwe van Houten, kon bovendien
bekendmaken dat door het grote aantal inschrijvingen voor het nieuwe
studiejaar de grens van honderd studenten is o,'erschreden. Van Houten sprak
de verwachting uit dat deze groei zal doorzetten.

Het gaat dus goed met de Universiteit voor Humanistiek. Er is volop
ontwikkeling. Daarover kwamen na de rector nog vier sprekers aan het
woord: een studente, een lid van het stichtingshestuur, een lid van het niet.
wetenschappelijk personeel en één van de docenten. Het gaf de plechtigheid
een gevarieerd karakter, met ruimte voor enkele persoonlijke, soms zeer
uitgesproken gedachten over dl: taak van de universiteit die de wervende
slogan heeft aangenomen van "universiteit met een menselijk gezicht."
Alhert Nieuwland, docent sociologie en één van de sprekers, voorzag het aan
de UvH ten grondslag liggende gedachtengoed van onderstaande persoonlijke
noot.
"Wat is je inspiratiebron", is me gevraagd. Van waaruit leef je? Hoc hou je het
toch vol in je dagelijkse le,'en? In je werk metal die woelingen rondom de
opbouw van zo'n universiteit? Mijn antwoord is eenvoudig: Het zijn mensen
die mij inspireren. Lang niet iedereen. Niet de mensen die het allemaal al zo
goed weten. Ook niet zij die het ook niet willen weten. Het gaat om de mensen
die net als ik op zoek zijn en met wie ik een tijdje wil optrekken. Ofhet nu gaat
om collega's, studenten, cliënten vrienden of onbekenden. Mensen die met
dezelfde vragen zitten als ik en de kracht om een antwoord te vinden niet
buiten zichzelf maar in zichzelf zoeken maar daar wél stimulans en hulp van
anderen voor nodig hebben. Mensen die eindeloos nieuwsgierig zijn, die
,'tcsdijk verontwaardigd kunnen zijn of enthousiast of gekwetst of dépri. Met
hen wil ik graag zorgvuldig, wetenschappelijk verantwoord - zodat anderen in
andere situaties er ook wat aan kunnen hebben - het gebied waar wc doorheen
trekken in kaart brengen. Eindeloos praten onderweg, onderzoeken, vragen,
checken, toetsen, vloeken, l_uchten. Maar ook: stilvallen, bl:drcmmeld staan
bij het mysterie van het leven, bij de grenzen van de ml:oselijke conditie, die we
niet zó maar willen en kunnen accepteren. Wat wrdringen we, wat zijn onze
blinde vlekken, wat zijn de structuren die ons les-en bepalen, hoe kunnen we er
greep op krijgen? Kunnen wc cr greep op krijgen? Hoe kunnen we er anders
naar kijken, hoe ligt dat in anderl: culturen, in andere tijden?"

Bert Boelaars
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Groningse ambtenaren op de fiets in de pool
Als één van de eer,IC instellingen in Neder-
land bren).;! Je provincie Groningen een VCT-

vocrspbn voor haar elfhonderJ werkne-
mers in Je praktijk. Vanaf 1 m,lart g,IJt het
alll'maal heginnen. Amhtenaren die te vod
of meI de fiets naar hrT werk koml'll, kunnen
jaarlijks rekenrIl op een cadcauoon: hon-
denl gUIJt'1l bij een woon-wl'rkafstand TOt
tien kilotllClCr en tweehonderd gulden daar-
boven. Ook mogelijke carpoolers worden
aangemoedigd met een smakelijke premie.
Bij W(xHl-wcrkafsranucll tu,scn tien en
twintig kilometer omvangt elke carpooler
rwcchondcrd gulden pcr jaar en wie verder

weg woont krijgt zelfs vicrhonJ~'rJ gulden
per jaar. Alle premies worden jaarlijks vlak
voor Sinterklaas uitgekeerd. Voor werkne-
mers die het openhJJr vervoer gehruiken is
de provincie ;untrekkelijke kortingsregclin-
gt"n met de opt"nhJar-\"t"rvoerhedrijven
overeengekolTIt"n. Ook gaan cr speciale hus-
sen rijden, dt" bt"kt"ndt" 'shutllt"s'. VJn de
opl'nbaar-\'erl'oerkostcn die de amhten.Hen
voor het woon werkverkeer maken, \'Cr-
g(wdt de provincie Je helft,
Dt" nieuwe Groningse regeling introdUceer!
ook een pJrkecr!Jrief voor werknemers die
per JUW nJJr hun kantoor komen, Uilge-

(INGUONDfN MEDEDElING)

zonderd carpoolers gaan automobilisten
vanaf I maart tweehonderd gulden per jaar
betalen voor een parkeerpLlats, Dit bedrag
lal in de komende jaren worden verhoogd.
De uitvoering V;lIl het \"ervoersplan kost
jaarlijks IhS.OOO gulden, Daarvoor mJJkt
dt" provincie - met ruim twintig andere he.
drijven - gehruik van n'n speciale subsi-
dil"rl"geling van de ministeries van Verkeer
en Watt'rstaat en van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en 11ilieubeheer.

Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden

De Humanistische Slichling vom Huisvesting van Hejaarden (HSHB), ge\'estigd te Am ••terdam, is een landelijk werkende non-
profitorganisalie met 40 verzorgingshuizen en 60 woolll:entra voor ouderen,
De HSHB roept kandidalen op voor de functie van

MEDEWERKER HUMANISTISCHE GEESTELIJKE VERZORGING (MIV)
voor 16 uur per weck

die SJmen met het hoofd van de hultl.U1i••tisl:he geestelijke verwring \";ln de HSHB uitvoering get'ft aan het hl'll'id, ten behoe\'C van
dl' bij dl" HSHB aangesloten stichtingen.

Taken;
• her bieden van wcrkhegdeiding aan humanistisch raadslil'den, werkza,ml in \'erwrgingshuizl'n
• hel (mede)nlOrhereidl'n VJn raJdsliedenconferemies, minimaal dnemaal per jaar
• heleidsvoorhereiding
• het uitvoeren van ondersteunend~ t;lkell voor het hoofd V.ln de humanistische gl'estdljke verzorging
• specifirke projenen

Gevraagd wordt:
• diploma van het Humanistisch Opleidings Instituut
• proft-ssioncle ervaring als humanistisch raadsvTOuw/mJn in een instelling voor IwjaardeJl- (of gewndheids)lorg
• zKht op de vcrantwoorde1ijkheidslill1l'n rond de humani,tische gl'rstelijke verwrging
• affiniteit met de ouderen70rg
• visie op het werkveld
• goede contactuele l'igenschJppen
• goedl' mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
• hij voorkeur lil hezit van rijhewijs BE

Gehoden wordt:
• inschaling in de hij de org;Hlisalie van t~pa,sing zijnde CAO. \'('oningcorporaties, scha'll 12 (van f 4578,- lOt f 5783,- hruto
per maand bij fu!l-time aanstelling)

• goede secundaire arheidsvoorv,'aarden
• standplaats in HOUlen (vanaf medio 1993; Amsterdam) en Utrecht
• een dienstverhand voor een j;lar, dat bij goed functioneren zal wordcn omgezet in een contract voor onbepaalde tijd

InforrnJtie over deze functie is te verkrijgen hij mevrouw P. I.. Hobhelman, hoofd van de humanistisl:hl' geestelijke vcrzorging,
tel. 020-6448901 of 030-.118145,

Sollit"itatics dienen binnen drie weken nJ hct vcrschijnen VJn dit blad geTlcht te worden aan; dhr.J. Strik, directeur HSHB, Posthus
70510, 1007 KI\I Amsterdam, met linkshm"cn op dl' enveloppe lit" \'crmelding "sollil'itatie geesll.lijke verl.Orging".
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Poolse humanisten willen na de
communistische nu niet een rooms-
katholieke dictatuur

Guus den Besten (rechts) schudt de hand van ZJzislaw Slowik, de sccretaris van de
Poolsc zusterorganisatie. roto: LOlllsl' dl'n Bt.'stl'n.

Guus den BC~lcn. in HV-kring bij velen
bekend als een leer actief humanist, was
deze l.omcr in Polen cn ging op bezoek bij
het hoofdkantoor van hel Poolse Huma-
nistisch Verbond.
In dit arlikel geeft Guus den Besten een
beeld van hoe de Poohe humanisten moe-
ten opboksen legen een rooms-katholieke
overmacht.

Het is even l.ocken in dl' binnenstad VJn

Warschau, maar uiteindelijk lukt het ons
de "Ulica Koszykow,," te vinden. En dan
die kennismaking met iemand wiens
naam we nog steeds niet kunnen uitspre-
kro: Zdzisbw Slowik. Maar ondanks dat
hehhen we op die tweede dag van augus-
tus een hed Jeuk gesprek ITIl'\ Cl"n Poolse
geestverwJnI. Hij is secn'taris van nT0-
warzyslwo Kulturi Swieckit'Î', wat zo
vl"cl bdchnt als Kulturelt" Vnt"niging
voor Lt"kt"n. ~Ht"t gaat onlt" vnt"niging
nit"t om mt"nst"ndit" hun ht"il bij dt" kerk (en
in Polen bt"tekent dat: de R.K,-kcrk) vin-
den, maar 0111de [ekelI... ~, legt onze gast-
hel'r uit, ~t.'nons gaat hl't dan om die kken
dit.' ml'llen dat een mt"ns best ûlf in staat is
z'n cultuur op te bouwen, naar z'n eigen
geweten, naar z'n eigen norm,.,~ En al
wordt de koffie je dan ondertussen heel
anJers geserveerd dan je in Nederland ge-
wend bent, al zil't het interieur er totaal
anJers uit dan je zou verwachten, .. , na
zo'n uitleg voel it" it' Wt'h int.'cm thuis bij
geestvcrwanten.

Hun vereniging werd in 1907 opgericht t'n
stt"t"Js ht"bben lt" tegen de stroom op mot"-
ten roeien. ZJlislaw Slowik: ~Negen van
de tit.'n Poll'n lijn immns katholiek, l'n
dan ook nog ll'er pausgetrouw. We zijn
nu bezig in een van de moeilijkste perio-
den uit onze geschiedenis: de omschake-
ling van communistische dictatuur met
een geleide staatseconomie naar een de-
mocr;ltie met een vrije m;lrkt. Dat l.ijn in
feile twee omwentelingen tegelijk: De hele
verhouding tussen kerk en overheid slaat
nu door V;ln het ene uiterste in het ;lndcre.
De btholieke kerk lijkt lijn schade van Je
laatsate tientallen jaren onder lt.'iding van
Lech Walesa e\'entjt.'s snel in It" willeTl ha-
len. Et"n v(K)rbt.'dd is ht.'t rt.'ct.'Tltdijk inge-
HJt.'rJt" zo got"d als verplichte gods-
dit"nstol1dt.'rwijs op allt.' 0pl'nban.' scholen.
Waag ht.'t t.'el1Som jt.'kind in die uitzonde-
ringspositil' tl' plaatsen en tegen dl' school-
Jirel.teur te zeggen dat jouw zoon of doch-
ter lIiet aan die lessen van de pastoor lll;lg
deelnemen, Je kind is dan getekend. ~

Er is weinig f;Jnt;lsit.' voor nodig Olll )t"dl'
onnucht van zo'n handjevol humanisten
voor te stellen. ~f\1aar toch ga;l{ het ons
waarschijnlijk lukken~, vertdt Zdzilaw
heel opgetogt'n, ~\i,'e hebbl'n lange he-
sprekingen gevoerd met het "tinisterie
van Onduwi)s, en in oktober mogen we
naar alle w<l<lrschijnlijkh~'id in zes plaat-
scn gaan starten Illt.'t l'en soort Pools Hu-
m;mistisch vOTlningsondt.'rwijs. Het lal
on, henil'L1wcn of dc tIlCnSl'n nu ccht Cl'n
keule durvl'n gaan maken, ~

Ondertussen speelt de vrije per, hen nu
ook in de bart. Zelfs onder dl' bthn-
lieken hlijken enigsl.ins \"t.'r1i,hre geesten
rond te lopen die Vi,l inga_onden ,tukken
in de kr;lnt lalen weten niet m bijster ge-
lukkig te zijn met de gang van zaken rond
het godsdienstonderwils. Wij muden het
mensen van de ~doorbraak-gedachte~
noemen, Ze zijn niet gecharmeerd van de
weg die Polen lllomenteel op dreigt te
g,lan: van de l'ne staatsidcologie (commu-
nisme) 11,Iar dt, volgcnde (bthnlicisme),
t.'n dM allt's onder het mOlll van ecn demo-
cranst.'T1ng.

Maar hl't is lIIol'ilijk vt.'chlen tl'gt.'n l.o'n
chri,telilkt.' ovt.'rm;Kht. Dl'lt" Poolse hu.
manistische ~c1ub~ tdt nog get.'116000 le-

den, en daaronder lijn opvallend vecllcra-
ren, wctl'llschappers, intellectuelen en cul-
tureel geëngageerden (we horen een be,
kend geluid .. ,). Ze hebben contacten met
zowel de sociaal-delllocraten als de libera-
len . .\-laar ht.'t verleden spt.'c!t hcn nogal
parten. Men redl'nt.'t.'rt vaak: de commu-
nisten waren vroeger tegen de invloed van
de kerk, en dot" humani,ten hebbt.'n hl,t
daar all1t"t lO min op bl'grt.'pen". AI hl.'t.'l
gauw worden Zt" dus op één liin gesteld.
Steeds moeten ze het weer uitleggen: wi,
zi;n tégen de marxistische dictatuur, III<1"r
wi, Il'illm er niet de dictatuur ('all de bl-
tlm/ieke kerk vonr ill de plaats hebben!
Eell geseculariseerde sameniet'iJlg met ge-
wetenSl'ri;heid voor iedereen, d.iár gaat
het miS om!

Volgl'nd jaar lal deze groep geestverW;ln-
teil waarschijnlijk het lidlllaatschap van
dl' IHEU, (dl' intt'Tnationalt" humanisten-
federatic) ~'erkrijgt.'lI, waarmet.' dt" kloof
tussen oost en west wt.'er et.'n bl't.'tjt.'zal lijn
verkleind. Ze zullen daar in Warschau
d;ln ook hun lla'lll1 aanpassen aan ht.'t in.
ternationale hUllwnistische taillgebruik.
Het wordt dan: ~Vereniging voor hUlllil-
nisris,he Cllirullr~.

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

brieven in te korten of
niet te plaatsen.

Een kwestie van
mentaliteit
~kt het stllkje van Je hel."f
GlaSH:! van Loon" ThJ.nh
lrgenover lijven, t"en kwestie
van lllemaliteil" in Ot."
Humanist van seplcmbl'r op
pagina 3 hl'l\ ik hl:{ geheel
eens. ~taar is het kielen \'an de
bm van hen die de oorlog in
Irak voerden, nadat l.ij lelf
SaJ&lm Hoesseill tol de
tand"," toe hadd!;"l] bewapend,
niet ook t"en kwcSlic van
mcmalitcit?
In Je Humanist februari 199 I,
pag.3 motiveert GlaSIra van
Loon 7.ijn opstelling en dat van
hl."1 neS!uuf tijdens de
Golfoorlog ml'! het a rgulllt'nl

J:lt gekUl.en mOl'st worden
tussen twee kwaden en dat hel
kwaad Jalhij cn hl"' bötuur
hucn hel mindere kwaad
was. Een kwestie van
mentaliteit.
De man in de tank in Mo,kou
die doorrt'eJ, ll1t'ende
blijkbaar ouk te moeten
kielen lussen twee kwaden:
ongdlOutZaam zijn of
doorriJden. Hij kom voor het
kwaad: doorrijdt."n. Ook een
kwrstÎt."van mentJliteic.
Doorrijden in een tank in
Moskou of doorrijden in l'en
tJnk in Koeweit of Irak zijn
beide een kwestie van
mentaliteit die, dacht ik, niet
zo er~ veel verschillen. of
H'r~i~ ik mij &tarin?

hert A. HuÎsmJn (Zwolle)
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Vrouw of man:
toeval of niet?
HrT bn nJtuurlijk toe\'allig
zijn dJt er bij de oprOl'p voor
declnJme aan lIIijn onderzoek
naJr homanistischl'
opyoedingspraktijken in de
~Humanist" van september
een fom van ern vrouwen een
kind is geplaJtsc.
Het bn ook zijn dJt Je keuI.e
van de foto zeet
wdovcrwogen is geweest. [k
stel me Jaarbij ongeveer de
volgenJe reJenering voor:
"Het is wcl erg overdreven 0111
alles wal traditioneel door
vroll\wn is geJJan, l,oals hel
opvoeden van kinJl'ren, IlU
zonder nwer aan mannen toe
lte'bedelen. Du~ daarom geen
foto van een mail en een
kind." Een redenering waar ik
wel sympathie voor heb.

Ik hen alleen bang dat hl'! zo
niet overkomt. Ik vrees ook
Jat het niet zo bedoeld is. Ik
JenkJat het
lJimadenkendheid is grwet."ST,
de macht der gewooTltr, wat
be\'estigend werkt rn geen
recht doet aan de welheid VJn
opvoedi ngssituatit."s en
rclatievornwn.
In mijn advertentie heb ik
getracht ruimte te laten voor
vrouwclilke en mannelijke
opvoeders in welke
opvoedingssituatie en
relatievormen Jan ook
vcrkert."nd. Ik hoop dat dat
ook lO iSOl'ergekomen.

Dieuwertje Bakker (Utrecht)

Geen grapjes graag!
Onlangs heb ik een
proefa bonnemen t genomen
op ~Hurnanist". Ik Wl'ct nu al
dat ik na het atlopenervan niet
zal verlengen, laat staan lid
worden van HV. Grapjes
maken over geuite pedofiele
ge\'oelens (z.iede prent op pag.
25 van nr. 617, Humanist) en
het opheffen vall de homo-j
lesbi~.:he werkgroep (in de
rq!;io ma~ deze minderheid nu
~prokke1cn naar
voorrbestaansmogclijk heden)
doen voor mij de deur di.:ht: ik
\'ind zoiets niet van
'n humanistische \'isie blijk
ge\'en!

Sally Mens (Rijswijk)

Vragen over
Leven in de waarheid
In het ,ulil:lugustmnummer vJn
de 'Hull1anl~t' stond een artikel
van Erik Je Gier over de vraag
of etn humanistis.:h
burgerschap mogelijk zal zijn in
het nieuwe Europa. Hij noemde
daarbij het 'Leven in de
waarheid' v:ln de Tsjechische
presidl>1lI V:ldav H:lvel et."11
plt."iJooÎ voor t."enunÎver,t."c!
humani,tisch burgerschap.
Lt."ler, konden reageren op het
\'erhaal van Eflk Je Gier. [n dit
nummer twee reacties \'an lezers
mt."teen nJwoord van Erik de
Gier.

Voor Piet Blauw uit
Hoogel\ioud is 'Leven in de
waarheiJ'een 'led te
ondlliddijkezaJk en doel hem
denken aan soortdijke slogans
van Billy GrJh,111Iof Jchova
Getuigen. Er wordt in de wndd
JllOVl.el als waarheid
verkondigd waarvan bij nader
lllzien geen spaan van hed blilft.
!'iet Blauw vraagt zich af of cr in
onze samenleving wd 'prJke i,
van de beoogde gelijke rechten
enontploolinpkansen. 'Daaris
lOch hitter weinig V;ln te
merken,' stelt hij. En liu'<zou er
van de door Erik de Giers
genocmde soliJariteit weinig
zijn tl' olltJl.kken.

Volgcns Rein Heijnt." uit
Roekanje ,telr Erik de Gier liJt
het humanistisch hurgerschap
zich niet in specifieke tl'rmen
laat V:ltten. MaardOlar zijn Wl'
nou toch juist naar op loek,
vindt Rein Heijne. Geven de
filosofen Alexi, de Toc<luevillc
en Eric Fromm hier mis,chien
meer houvast?

E•.ik deCier



Reactie van
ErikdeGier
Mijn artikel "Leven in (le
waarheid is een belal/grijke
impuls voor Europa" in het
juli/augustusnummer van de
Humanist heeft drie reacties
opgeroepen. Tweeda<HlJan
gaan rechtstreeks in ap mijn
betoog en worden h'('ThOllen
kort samengevat.
De reactie van Pi.:t Blauw
bevat kritiek op de aard van
Hamd's pleidooi voor"e!
/el'''n in de waarheid. Het is
voor hem te veel een preek
wnder clal daamit doorde
aan/{t'sprokenen
consequenties voor het eigen
gedrag hoetlen te worden
getrokken. Inderdaad is I,et
betoog van Navel nogal
nonna tie! van toon. Dat
neemt niet weg-en dat heb ik
in mij" stuk proberen <lante
tonen-dat Havel aansluit bij
een belangrijke Europese
traditie waarill de
persoonlijke e"
maatschappelijke
verantwoordelijkheid van het
indi viJu een crnciale plaats
Înneemt; te weten het
humanisme.
flal'el doet dus in feite IIiets
alJders dan het houden van
eell pleidooi voor
hem'aardering van lJet
hl/manisme. Daaris volgens
hem alle reden ('oor omdat
mensen voortdurend worden
bedreigd door totalitaire
llf.'rleiders. Of tlit mt de
communistische ideologie is
of de materialistische
consumptiedwang, maaktop
zie/nelf IIiet uit, VelelJ hebben
de neiging zich aan te passen
ll<lnde actuele
omstandigheden. wals de
recente coup-poging in de
Sovjet-Unie ons weer
duidelijk heeft laten zien. Een
pleidooi voorfeven in de
waarheid ofwel een fe('en in
permanellte waakzaamheid
tegen al datgene wat de
menselijke vrijheid bedreigt,
is Jan ook geboden.

ln ZO!'t'rn' is Havef's pll'idooi
niet meerdan het wijzen van
mensen op hun
veralJtwoordelijkheden en
mogelijkhedm. Het
constateren, zoals Piet Blauw
doet, daterinonu
samenleving bitter weinig
valt te merken van gelijke
rechten en
olltplooiingsmogelijkheden.
doet aan de betekenis hieroan
weinig af InteKendeel, bet
bewijst ('t'eleerdat Hm'eJ's
lJleidooi meer dan ook
noodzakeJiik is.

Rein Heiine wijst in zijn
reaetie op tie mogelijkheid
human istiscb burxerschap
!'erder te concretiseren aan de
I"md ('an inzic1Jten !'an De

T ocqueville 1'11 Fromm. Ik bI'''
het va" harte met hem eens.
Doorjuistdeze hl/el'
humanisten naar voren te
sch'tÎvell, wijst hij impliciet
op de mijns illziells twee
centrale onderde/en van
humanistisch burxerschap.
Fromm beschrijft in "Angst
voorde vrijheid" onder meer
de neiging ('an mensen hun
persoonlijke vrijeheid
ondergeschikt te maken of
zich te willen ondernlf.'rpen
"mI hogere machten. Deze
IIeiKinx moet worden
doorbroken en dat kan alleen
maar als indh'iduen
voldoende weerbaar zijn. De
Tocqlleville wijst aan de hand
van een beschrijvinK van de ill
zijl! tijd nOKjonge

Amerikaanse democratie op
de betekenis van
democratische instituties
voorhet mellse/ijk
samenlevelI. Eell
tlemocratisch georgalliseerde
samenlevillg biedt daarbij de
beste garanties tegen de tloor
Fromm beschreven angst voor
de vrijheid. Het humallisme
en meer in het bijwnderop
humanistische leest
geschoeide "Bildung" ten
behoeve van burgerschap, is
daarbij bi; uitstek het
Xedachtengoed om zou,el de
democratische gezindheid
vall individuen al hun
bevatteli;kheid tegen
mijheidsbedreigende
mechanismen te bevortleren.
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HET HV-GEBEUREN

Uit het hoofdbestuur Zelfbeschikking in Zutphen

Religieus humanisme in Utrecht

(De rubriek versclJi;llt onder
ver,mtwoorddijklJeid Vuil al-
gemeen secretaris forint'
Roegem)

In augustus heeft algemeen
voorzitter Jan Glastra van
Loon Je Adviesgroep Bezin-
ninK officieel als commissie
van het hoofdbestuur gc'instal-
leenl. In diezelfde maand is op
informde wijn" :J.fsçhdd geno-
men \'3n een aant;}! hoofdbe-
stuursIt'den onut'r wie Arie
Jen Broedcr, .\1ctth:J. de Naçh.
legaal en Cor de Ronde die alle
drie lange tijd deel hebben uit-
gemaakt van het hoofdbe-
stuur. Aan hun activiteiten
voor hct Verbond komt d;'lJr-
mee gelukkig géén einde. Tot
vijfde lid ,'an het dagelijks be-
stuur is in september mevrouw
drs. Sophic Mcilof-Oonk be-
noemd.
In september swnd op de
agenda ecn oriënterende be-
spreking ovrr de herstruclUre-
ring van de complexe Hurna-
llisti~cht." Stichting voor Huis-
ve~ting van Bejaardcn (HSHB)
in Am~tl'rdam.

Cursus Humanisme
in Gouda

De derde en vierde, te\'ens
laatste, hijeenkomst in het ka-
der van de cursus "Humanis-
me" \'[111de afdclinll Midden-
Holland vinden plaats op de
donderdagavonden 24 okto-
ber (niet 4 okiober zoals abu-
sie\'e1ijk in de Humanist van
scptemher werd gepubliceerd)
en 7 ll(wember.
Op dt."24ste oktober zal cur-
susleider drs. j. R, H. Hooger-
\'orst een inleiding houden
over "humanisme in relatie lOt
god~dienst". Op 7 november
zal de filosoof prof. dr. M. \'an
Nierup ••humanisme en PO\!-
modernisme" aan dl,:orde stel-
len. Plaats van samenkomst:
Humanistisch wooncentrum
De Zuidrandflat, De la Rey-
laan lOt, Gouda. Aanvang:
20.00 uur. Info en aanmcl-
dinll: jaap Hoogen"orst, tel.
01819-1730 (buiten kanlOor-
llren).

HUMA~;]SToktobet 1991 H

De Haag (Jf humanistisch
geestelijke ver7.0rgers, aange-
steld In zieken-, verpleeg- t."n
bejaardentehuizen. ook extra-
muraal en tegen betaling op
hulp\Tagcn van omslagen pa.
tit:ntt."n mogen en kunnen om-
gaan, is in de septemberverga.
..lering aangehouden, Het be-
stuur wil eerst meer gegevens
voor ren heter inzicht in wat
een en ander kan gaan inhou-
dt."n,
Ot."commi,>Ie voor elhiek en
gelolldheiJ,zoq~, evenct."ns
een commissie van het hoofd-
bestuur. zal een reas,tie op het
rapport-Remmelink over t.u-
1I1,lIlasie voor de oktoherver-
gadering voorhereiden.
Algehele waardering was te
beluisteren naar aankiding
van het overzicht dat directeur
Joost de Vries in de vergade-
ring gaf van de werkzaamhe-
den op hl."t Ct."ntraal Bureau
vanaf mei, dit."l."ropgnicht zijn
de verandaingen te realist."ren
zoals neergelegd in het rapport
Koersbepaling. 'wc li~en op
koers'. 7.0 kon de conclusie
luiden,

Lezingen
gebundeld

Verschenen: "Hedl."ndaagse fi-
losofische stromingen en hu-
manisme", uit\'oerige \'ersb-
gen van zeven lezingen, gehou-
den dit jaar in Amsterdam.
Vijf van de Zl,:vensprekers zijn
hoogleraar aan de Universiteit
van Humanistiek. De bundt"!
geeft inzichl in een aanlal be-
1,111grijkeopvauingen die in de
huidige filosofie opgeld doen
en die betekenis hebben, ja
soms comequenties hebben
voor de vormlleving van een
modern humanistische visie.
Door de gOl,:delel,:sbaarheid en
door zijn actualiteit zullen veel
leden van hl,:t HV deze bundel
in huis willen hebben, Be-
~Ielling door ~toning van
f 9,50 op postgiro 602700
t,n.\'. het Humanislisch Ver-
bond tc Amsterdam, onder
vermelding van ~Filosofie en
humamisml,:." .

Op wndag 27 oktober 1-31 de
heer jager, huisarts te Warns-
veld, een inll."iding houden
over het thema zellbcschik-
kinll in rdatie tot ziekte en ge-
zondheid. Hoe maak je je ei-
lIen keuzes en op basis waar-
\'an kies je als het gaat om je
lijf?
Uiteraard 7.a1er ruim gelegen-

"PerspeCtieven van religieus
humanisme voor het Huma-
nistisch Verbond" is de titel
van de bijeenkomst die het ge-
west Utrcçhtl't Gooi organi-
seert op zaterdagmiddag, 19
oktober in het Erasmushuis,
Oudkerkhof 11, te Utrecht.
Aanvang: 14.00 uur, einde
17.00 uur. Spreker is dr. A.
van Dijk, docl."nt theorie van
de religie en niet"hristdiih
religies aan de Uni\'ersiteit
voor HumaniSlil,:k.
In discussie blijkt vaak dat de
één een ingrijpende en verrij-
kende ervaring soms religieus
wil noemen, een ander een Vl,:r-
gclijkbare ervaring juist niet.
Wat kan met de term "reli-
gieus" bedoeld zijn door dege-
nen die zich religieus humanis-
ten noemen?
En wat LOU dat religil."uze hu-
Illanisme kunnen betekenen
voor de huidige situatie van
humanisten in Nl,:dl,:rland~ Is
hel denkbaar dal mensen die
zich opgenomen voelen in
"een groter geheel" dat boven
de zichlbare. henoembare en
bruikhare omgeving en wereld
uilgaat, deze ervaring op eru-
ciall,: momenten in hun leven

Arie den Broeder
in Dordrecht

zondag 10 november zal het
bekende ex-hoofdbestuurslid
Arie dl,:n Broeder spreken over
bet onderwerp 'Mens, mede.
mens en maatschappij'. Plaats
is het Humanitas-huis, Brou-
wersdijk 4 in Dordrecht. Aan-
\'ang: 10.30 uur (maar de zaal
is alom 10.00 uur open).

heid zijn voor een etgen 111-
hrl,:ng van het publiek. De bij-
eenkomst wordl gehouden in
't Praethuis van dl." Polbeek
aan de Van Dorenborchstraat
1 te Zutphl,:n en begint om
10.30 uur. De zaal is open
vanaf 10.00 uur; de toegang is
gratis. Voor inlichtingen: tel.
05750-28850.

met anderen willen dden door
er een herkenbare vorm l,:nge-
stalte aan Ic geven?
OPllaven tot deelname aan de-
ze bi;l,:enkomst vóór 15 okto-
ber bij: Jan de Leede, Speen-
kruidstraat 71, 3765 AB
Soest, tel: 02155.12843,

Café in Gouda
De dl,:ur \'an het Humanistisch
Café van de afdeling Midden
Holland staat weer open op
maandagavond -4 nO\'embl,:r,
Muzikale ml,:dewerking wordl
deze keer verleend door hel
Schoonhovens Blokfluitkwar-
tet, dat diverse genre~ speelt!
Van Bach tot de Bl."atles, en
nog meer. Vanaf 11.00 uur
zijn leden en nil."t-Ieden wel-
kom in het COC-trefcentrum,
Spieringstraat 1 tJA, Gouda.
Meer informatie:
Marry Menschaan, tel. nr.
01H10-1377R.

Humanisme-cursus
in Deventer
In Deventer worden een 16-tal
bijeenkomsten (van september
tot mei) gehouden over dl."re-
latie van het humanisme meI
onder andere bedrijfsleven,
gemeentepolitiek, recht-
spraak, bouwen voor oude-
ren. Zuid-Afrika. architectuur
en culiuur en idealen.
Daarnaast ook aandacht voor
het vormingsonderwijs, gees-
telijke verzorging, etnische
minderheden en vooral ook
voor de nieuwe koers van het
HV.



Jongerenweekend Jonge Humanisten Humanisme en Humanistisch Verbond '
In het wcekend van 26,27 en
18 oktober organiseren de
Jonge Humanisten een geld.
lig, inspirerend weekend mei
als thema 'Innerlijk-uiterlijk'.
Aan de hand van workshops
op het terrein van mU7.jek, dra-
ma en lijf......crk. Zo wordt op
ccn speelse. creatieve manier
co'ariogen opgedaan over vra-
gen ak hoc vind ik een even-
wicht tussen mijn innerlijke
ruimte en de uiterlijke ruimte
om me heen cn hoc verbind ik
die twee? Een weekend dus vol

Training
'Werken met
groepen'
In de vorige ••Humanist" is
uil~chrcid melding gcolaakt
van de training 'Werken met
groepen', Deze training is
door onvoldoende deelnemers
nog niet geHan. Belangstel-
lenden kunnen zich nog ;)ao-
melden. De Iraining start be-
gin november, telkens op
woensdagavond). Meer infor-
matie bij Dick Metselaar
(scholing en vorming}. U kunt
zich aanmelden bij het HV,
J'ostbus 114, 3500 AC
Utrecht. Rellen kan ook: naar
Ariane de Brauw, tel.nr. 030-
318145.

Europa's toekomst
in Groningen
Op zondag 3 nm'emhcr, om
10.30 uur, houdt prof. dr. H.
A. Tolhoek in het Humanis-
ti~ch Centrum, W. A. Schol-
temtraat 2, in Groningen een
lezing onder de titel "Hum a-
nistiKh per~pecticf op de ont-
wikkeling van Europa". ,\-tet
name l,al worden ge~proken
over de kwaliteit van het be-
staan in Europa anno 2000,
over de grote ontwikkelingen
(••megatrends") in de indu~-
triële samenleving en over de
s'erhouding OOSI- en ,",'est-Eu-
ropa.

sferen, ruimten, spel, ontmoe-
tingen en ervaringen. Allemaal
in de mooie, bmrijke omge-
ving van 'De Heuvels' in Nun-
speet.
De kosten voor deelname zijn
f60,- per penUiJn (dus een an-
der bedrag dan staat s'ermeld
in de nieuw~brief), over te ma-
ken op giro 197930 s'an het
Humanistisch Verbond te
Utrecht. Je kunt je telefonisch
(030-318145) of schriftelijk
(Postbus 114, 3500 AC
Utrecht) opgeven.

Humanisme als
inspiratiebron
in Groningen
Een hele cursus over humanis.
me begint weer op donderdag
7 november. Andere cursusda-
gen zijn: 14,21 en 28 novem-
ber; 3,12 en 19 december; 9,
16 en 23 januari. steeds van
19.45 uur tot onges'eer 22.15
uur. Plaats is het Humanis-
tisch Centrum op de W.A.
Schohenstraat 2 in Gronin-
gen. Kosten bedragen f 50,-.
Tel.nr. 050-128750. Maxi-
maal aantal deelnemer~ i~ 20.
Snel opgeven is geboden.

Sprekers gevraagd
voor uitvaarten
Er is dringend behoefte aan \Tij-
willigers die een toespra,lk van-
uit humanistisch perspecricf
willen houden bij niet-kerke-
lijke uitvaarten. Het werk
s'raagt inzet en geeft voldoe-
mng.
Belangstellenden krijgen een
korte opleiding van twee week-
enden en lopt:n t:nige tijd stage.
Eerstvolgende cursus: 1,2,3 en
15,16,17 novemhn 1991.
f\..teer informatie en aanmelding
bij de afdeling Verenigingsza-
ken, tel. 030-318145

Vroeg of laat vragen de meeste memen zich af wat ze eigenlijk hier
op deze wereld doen. lange tijd wa, \'oor bijna iedereen die Haag
een weet. Het antwoord heetteeennmdigGod. Tegenwoordigi, dat
\'oor s'eel mensen wel anders. Zij nemen geen genoegen niet een
antwoord waarin wordt verwezen naar een macht bm'en hen en een
dod na dit In'en. Zij zien de mens als uitgangspunt en \'oelen 1ich
d,utrom humanist.
Het humani~me gaat cr s'anuit dat de mt:m niet alle weet van het
lC\'en en de wereld kan hebben. Daarom moeten wc ook niet zoeken
naar oO\'inJbare antwoorden, Het is aan de mens zelf om te bepJ.len
hoc in het lcs'en te staan. Het leven wordt door humanisten dJ.n ook
niel hij voorbaat zinvol of l.inloos geachL Door ons doen of laten,
door dt: keuzes die wc maken, geeft de mens cr zelf betekenis aan.
Zo'n twee miljoen volwaso;cn Nederlanders herkennen in het huma-
nisme hun eigen ideeën. De rnee~te mensen staan cr echter niet zobii
stil. Zij vinden hun kijk op het Jes'en min of meer s'an:z,elfsprekend.
Maar vaak - nogal eens als zij worden geconfronteerd met de Haag
naar de lÎn s'an alles - i~cr lets van herkenning en gaan l,e :zich ook
humanistisch voelen.
Zo spontaan al~ dat ,oms klikt,:zo groot is s'a:lk de aar:zeling om dan
ook lid te worden van het HumaniSlisch Vcrhond. Aan één kant i~
dat wel verklaarbJ.dr. F.euwenlang werd ieders Il\'ertuiging ingelijfd
bij instituten. Maar cr is ook een andere kant die de aarzeling zou
moeten wq:nemen. Want een orgJ.nisatie als het HV helpt mee
richting te geven aan een ~arnenleving die in beweging i~. En samen
kun je nou ecnmaal meer ten goede veranderen dan in je eentje.

Lid worden van het
Humanistisch Verbond is eenvoudig
lid worden van het HV i. eenvoudig. Stuur een kaartje met uw
naalll en adre~ naar: Postbus 114, 3500 AC Utrecht. U kunt ook
bellen: 030-318145.
Als richtlijn n,or de hoogte \'an de contributie wordt een half
procent van uw bruto-inkomen aangehouden. Als minimum-contri-
butie geldt een bedrag van f 75,- als u een bruto-jaarinkomen heeft
van f 18.000,- of hogt:r. Is dat bruto-inkomen lager dan f 111.000,-
dan belaah u f 45,-. Jongeren onder de 27 jaar betalen een mini-
mum van f 35,-. U kunt de contrihutit: desgew,.nst in lermijnen
helalen: per kwartaal of per halfjaar.
Uitgangspunt is het individueel lidmaatschap. Per lid kan een per-
soon, wonend op hetzelfde adres, londer enige verdere kmten
medelid worden. Deze onts'angt dan geen Humanist.
Bij aanmelding ontvangt u van ons een acceptgirokaart om te be-
talen.

U kunt ook eerst een
gratis informatiepakket aanvragen
SlUur dan een kaartje naar: Humani,tisch Verbond, Posthus 114,
3..WO AC Utrecht. Of nog makkelijker: bel 030-318145.

Een abonnement op de Humanist
Voor ~Iechts drie tientjes krijgt u een jaar lang de Humani" in de
bus. Eén telefountje naar het Humanistisch Vethond is voldoende:
030-318145 (toestel 28). En al~ u lid wordt van het HV, krijgt u het
blad gratis.
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(INGEZONDEN MEDEDELING)

Met 654 bedden, meer dan 15.000 opnamen en
220.000 polibezoeken per jaar vervult het

Deventer Ziekenhuis een belangrijke medische zorg-
functie in de gezondheidsregio Stedendriehoek Apel-
doorn-Deventer-Zutphen. In samenwerking' met de
Medische Faculteit Groningen worden co-assistenten
opgeleid; in negen specialismen is een specialistenoplei-
ding. Er werken ruim 1400 medewerkers in een sfeer
gericht op kwaliteit, samenwerking, bevordering eigen
verantwoordelijkheid, inspraak en klantgericht optre-
den. Veel aandacht wordt gegeven aan bij- en nascholing.

Humanistisch raadsvrouw/-man
voor 12 uur per week

Binnen de afdeling Geestelijke Verzorging draagt u
bij aan de geestelijke verzorging van patiënten en

familie. Daarnaast werkt u mee aan de verdere inte-
gratie van de geestelijke verzorging in het geheel van
onze zorgverlening. U stimuleert daartoe ziekenhuis-
medewerkers om aandacht te hebben voor levens-
beschouwelijke vragen. Vanuit een visie op geïnte-
greerde geestelijke verzorging levert u een bijdrage
aan het afdelingsbeleid.

Ubeschikt over een afgeronde opleiding aan het
Humanistisch Opleidingsinstituut en een inhoude.

lijke benoeming tot humanistisch geestelijk raads-
vrouw/-man door het Humanistisch Verbond. Belang-
rijk is dat u bereid bent om in teamverband samen te
werken met de geestelijk verzorgers van rooms-
katholieke en protestantse signatuur. U bent in staat
om aan het werk van de afdeling - in overleg en in

samenwerking met andere disciplines - vorm en
inhoud te geven.

Het salaris bedraagt, afhankelijk van uw ervaring,
maximaal f 6.592,- bruto per maand, op basis van

een full-time dienstverband. De ambtelijke rechtsposi-
tie is van toepassing.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen
met ds. J.H. Weijenberg. telefoon 05700-46617 of

pastor G. Menu. telefoon 05700-46615.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen na
het verschijnen van deze advertentie richten aan de
Stichting Deventer Ziekenhuizen. dienst Personeels-
zaken en Opleidingen, postbus 500 1,7400 Ge Deven-
ter, onder vermelding van vacaturenummer V280 IJ
op brief en enveloppe.

Stichting Deventer Ziekenhuizen
St Geertruiden en St Jozef
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