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STILSTAANOP4MEI
4 mei, 8 uur'~ avonds. En wccrherdenken
we. Slaan we stil bij al diegenen dic- bij de
inval van de i>uicscrs, in het verzet, În de
legers van de geallieerden, op lCC-

gevochten hebben voor onzc vrijheid, ten
kmlC van hun leven.
We herdenken al46 jaar en de diché's liggen
op de Iocr. Maar v'oor wie de bezetting
bewust heeft meegemaakt cn voor velc, vele
jongeren die hel ancen van horen-zeggen
hebben, kan de inIeme dankbaarheid ,'oor
die zwaar bevochten nijheid nooit een
uitgesleten cliché worden.

Wc staan vIiIhij al diegenen die in die jaren
••gewuon" het fatsoen hadden om "ncc" te
zeggen tegen de belener, om ••nee" te
zeggen tegen hel verraad, om "halt!" IC
roepen, toen - beetje bij beetje-dc grenzen
van inlcgritcil werden overschreden. Door
dat duidelijke ••nee" hebben zij geprobeerd
te w)()rkómen dat de normen van een
onmenselijk regime langzaam en soms
vrijwel ongemerkt doordrongen in ons
waardenpalfoon.

Zesenveertig jaar na de bevrijding proberen
wc weer slil te staan bij de ondraaglijke pijn,
de onvoorstelbare wanhoop en het
onvoorsleIbare \'erdriet. Van hen die
omkwamen, vermoord werden en van hcn
die achterbleven. Woorden schieten altijd

lekurt als ht:t om hel onvoorstelbare gaal.
Dal was ook de zeer bittere ervaring van
tallm.en die uit de oorlog en de kampen
terugkwamen: hun ervaringen waren on-
vt:rtelbaar en ze bleven alleen met de
verschrikkingen die ze overleefd haddt:n.
Dan houwt het hart een mUUlom wat niet
verteld of begrepen kan worden. Ma,u pijn
noch wanhoop lalen zich onderdrukkt:n: ze
duiken op in nachlmerries, in emOfies, in
tomeloze werkdrift, Vaak onzichtbaar en
onhegrepen, hebben ze hun onmiskenbare
invloed op de omge\'ing, ffet tweede (en
vaak al derde) generalieplObleem wordt
herkenbaar,
Zesenveertig jaar lang vragen we ons in
verbijstering en radeloosheid afhoe dil alles
heeft kunnen gebeuren. De schokkende
uitspraak ••Wir h,lben esnichtgewusst".
door de jaren heen in alle toonaarden
herhaald, is voor ons onaanvaardbaar.
Maar hoeveel hebben wc zelf winen weten?
Zij, die maanden na de bevrijding van ons
land geschokl en ontreddeld uit de
jappenkampen terugkwamen, \'onden niet
of nauwelijks gehoor voor hun velhaal.
Hoeveel aandachl hebben wij gehad voor de
niel-Nederlandse bevolking buiten
diezelfde kampen, die zckcr zoveel ht:cft
geleden?
Tientallen jaren moeSlen cr voorbij gaan
voor er monumenlen kwamen voor

zigeuners, \'IJOr homo \, vermoord nel als de
joden, omdat ze niet mochlen zijn die ze
waren.

Fascisme en racisme hebben de oorlog
o\'crleefd. Nog steeds en steeds meer zijn cr
groeperingen die de ene mcns meer waard
vinden en dus meer rechten willen
toekennen dan de andere.
Ovcral waar leiderschap verheerlijkt wordt,
wa,lr de eigen \'eranlwoordelijkheid \'an
mt:nsen wordl omkend en waar één
waarheid als onomslOte!ijk en voor iedereen
geldend wordl gepropagecrd, dreigen de
mensenrechten te verstikken .••Wij hebben
de waarheid en wie niet denkt als wij moct
\'Crnietigd worden" zijn geluiden wa,ln'oor
we niet onvcrschillij.\ mogen blij\'en, want zo
is het al lijd begonnen.

Dagelijks SlOrlen de media een stroom van
beelden uit de hele wereld over ons uit,
waaraan wc kunnen zien waartoe de mens
op zijn slechtsl in staat is. Constaterend dat
de wereld een puinhoop is, kunnen wc ons
hullt:n in pessimisme en qnismeen ons
afzijdig houden.
,'vlaar ht:tj.\aal dan wel om een keuze. \\'ant
wc künnen er voor kiezen om OIlS, net als die
anderen -46jaar geledcn, in te zencn en op Ic
komen voor een menswaardige samenlCS'ing
waarin nijheid van mcningsuiting, •••
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verdraag7.aamheid en respect voor wie
:mdns is vanzelfsprekende waankn lijn. Rapport over toekomst HV nog gratis verkrijgbaar

Heln'n Viehoff

Dit is d •..tekst van de rede die Hdeen Viehoff
in 1989 hield ter gelegenheid V,ln de Doden-
herdenking op 4 mei in 1\luidt'rherg.

OmJ.u de Humanist in 1990 pas na 4 mei
verscheen 70U het niel gt'past zijn geweest
om dez •..herdenkingsrede daarin te puhlice-
ren. 1\Liar de inhoud heeft ook na twee jaar
no~ niets van ljjn kracht verloren. Genoeg
reden vour de redactie om de waardevolle
woorden die Heken Viehoff twee jaar gele-
den uitsprak te puhlicert'n in dit meinurn-
Ilwr van de Humanist. De redactic hedt dl'
jaartallen aangcpa,t.

Op 25 en 26 mei wordt in Ouwehand Con-
gre<;Çentrum h: Rhenen het HV-congres ge-
houden. Langzamerhand wordt het ieder-
e.:n wel duidelijk dat dan belangrijke kno-
pen moeten worden doorgehakt. De bestu-
ren van de afdelingen, alle Verhondsraads-
leden en andere betrokkenen hehben het
rapport 'Koersbepaling Humanistisch Ver-
bond' inmiddels onn'angen. En ook de inge-
diende congresvoorstellen (waaronder een
nieuwe ••.ersie van het Humanistisch Mani-
fest) zijn inmiddels rondgestuurd. Deze
stukken 7.ullell ~e komende maanden op \'C-

Ie regionale bijeenkomsten en leden ••.ergade-
ringen worden besproken. Bent u lid van het
HV en geïnteresseerd in het rapport of in de
\'oorstellen, dan kunl u del,e aanvragen bij
het Landelijk Humanistisch Cenuum,
te1.nr. 030-318145. U kunt ook een kaartje
sturen naar: Postbus 114,3500 AC Uuecht
t.a .••..het directie-secretariaat. U krijgt het
materiaal dan zondere kosten tot"gestuurd.

Wilt u wel \'ermelden of u het rapport wenu
te omvangen, de congresvoorstellen, of bei.
de stukken.

Hdl'l'n Viehoff wa, jan:nlang hoofd V,ln dc
sector zickellhui7ell op het hurl'au van de
dicm{ Geestclijkl' Vermrglllg Zieken-, Ver-
plecg- en lkja;udenhuizen (ZVI~) van het
Humanistisch Verhond. Zil Verrichtte lil de-
7'" sector haanbrek •..nd werk en was ook als
persoon voor veel mensen zeer inspirnend.
Heleell Vit'hoff overlel'd op 5 augustus
1990, Wij lTIlS,t'Il haar leer, (HvH)

Dit IS het mei/juni-nummer van
de Humanist. Het volgende
nummer verschijnt begin juli.
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Weekend voor een Socratisch gesprek

Universiteit organiseert symposium
over islam en humanisme

Uitbreiding van aantal
humanistische
geestelijke verzorgers,
maar 'niet genoeg'
zegtHV
Maar liefst twaalf ja,1r is cr over getwi~t
voordat staatssecretaris van Defensie Van
Voorst tot Voorst onlangs besloot om het
aantal humanistische geestelijke raads-
lieden in de krijgsmacht definitief uit te brCI~
den van 25 naar 36 (In 1987 konden al
voorlopig in totaal3! humanistisçhe rJJ.Js-
lieden hun werk doen). Deze uitbreiding is
cchter te mager om voldol."nJe tegemoet tI'

komen aan de vraag die er onder militJirf;"o
is naar humanistische geestelijke zorg. Want
als enkel de voorkeur van de militairen zelf
lOU worden gl.'volgd als maatstaf voor de
verdeling van het totaal aantal geestelijke
verzorgers in de krijgsmacht. zou een uit-
breiding met minstens 48 humanistische
raadslieden redelijk zijn. Zo'n 11% van de
militairen geeft de voorkeur aan 'de huma-
nist' boven aalmoezenier of pastor. Dat cij-
fer komt ook overeen met andere onderzoe-
ken waaruit bliikt dat ruim 20 % van de
Nederlanders zich verwant voelt met het
humanisme. In totaal zijn cr 242 formaties
te verdl."len tussen protestanten, katholieken
en humanisten.
Het Humanistisch Verbond is van mening
dat cnkrl de behoefte van de militairen uit-
gangspunt moet 1.ijn hij de verdrling van het
aantal raadslieden. En dat nier ook nog de
omvang van de instelling die de zorg aan-
biedt, mee moet rellen. Dat is wel gebeurd en
pakt ongunstig uit voor het HV met z'n
rdatid laag ledental. Het HV stelt dat hu-
manisten zich op grond van levensbeschou-
wing moeilijk laten organiseren en zich
daarom vaak nier willen binden aan een
organisatie. Verder zijn buircnkerkrlijken
per definitie al ongeorganiseerd. War dat
betreft is het HV ook niC[ te vergdijken met
de kerken.
Her HV is dus wel blij met de nu toegczegde
uitbreiding maar vindt deze niet groot ge-
noeg. Verwacht wordt dat de werklast van
de humanistische geestrlijke verzorgers one-
venredig groot zal hlijven.(HvH)

Oratie dr. Herman Coenen
Op woensdag 8 mei zal dr. Herman Coenen
zijn ambt van gewoon hoogleraar aan de
Universiteit voor Humanistiek in het open-
baar aanvaarden met het uitspreken van een
rede getiteld 'Lof der lichtzinnigheid'. De
plechtigheid begin om 14.30 uur (precies!)
in de Blauwe Zaal in de Stadsschouwburg
van Utrecht op het Lucas Bolwerk 24. Aan.
sluitend is er een receptie.

Socrates' manit'r van onderwijzen is be-
rol."md in de filosofie. Hij probeerde iemand
tOt inzicht te vouen door middel van een
gesprek: door vragen te stellen, voorbt"elden
te laten verzinnen, ervaringen samen te ana-
Irst'ren,etc. Zijn uitgangspunt was dat je een
inzicht niet verwerft door het meegedt"eld of
voorgeschoteld te krijgen, maar alleen door
het zelf uit te zoeken, door zelf het nodige
denkwerk te verrichten. Op dit uitgangs-
punt is een methode van filosofie-onderricht
gebaseerd die hekend staat onder de naam
'socratisch gesprek'. Onder leiding van vier

De islam is in de ogen van de westerse we-
reld nogal in een negatief daglicht komen te
staan. Dat heeft verscheidene oorzaken: De
zich al zo lang ,'oortslepende Palestijnse
kwestie, de onverkwikkelijke Ruschdie-af-
faire en natuurlijk de Golfoorlog. Dit staat
een open communicatie lUssen de verschil-
lende culturen in de weg, terwijl dat juist een
voorwaarde is voor een democratisch,
rechtvaardig en constructief samenleven.
Reden genoeg voorde Universiteit voor Hu-
manistiek om de islam op een positieve ma-
nier te benaderen. Uiteraard zonder ook
maar de bestaande tegenslellingen te willen
verdoezelen. De nadruk van het symposium
op 3 juni ligt op de voor andersdenkenden
herkenbare en navoelbare elementen van de
islam. Daarbij slaat de vraag centraal of er
binnen de islam en binnen de belevingswe-
reld van islamieten tendensen bestaan die
humanistisch zijn op te vallen. (Met huma-
nistisch wordt hier dan bedoeld dat het een
kenmerk is van een denken waarin de be-
stemming van de mensheid als geheel en de
principiële gelijkheid van alle mensen als

deskundigen lllllt"n in het weekend vall 18 ti
m 20 mei op de Internationale School voor
Wijshegeerte te Lt"usden vier groepen zo'n
socratisch gesprek voeren. Per groep wordt
t:én van de volgende onderwerpen behan-
deld, Hoe weet ik wat mijn werkelijke be-
lang is? Gaat de tiid altijd ewn snel? Kun je
naar geluk strt'ven? Kun je elkaar begrijpen?
De all-in pensionkosten zijn f 145,-, de cur-
suskosten: fI20,-
Aanmelding en verdere informatie: Postbus
216, 31100 AE Amersfoort, td.nr.: 033-
650700

grondslag en norm wordt genomen).
Onder leiding van Fons Elders, hoogleraar
in de systematische humanistiek zullen de
volgende mensen het woord voeren:
Mevrouw Sajida AbdusSattar-Latour, Zij is
schrijfster van boeken over o.a. de positie
van de vrouw, over onderwijs en over op-
voeding in de islam. De heer Ghassan
Ascha, godsdienstwetenschapper, islamo-
loog en gepromoveerd op de positie van de
vrouw inde islam. Ook de heer Abdulwahid
van Bommel zal het woord voeren. Hij is
woordvoerder van het Moslim Informatie
Centrum in Den Haag. En de heer Rahmat
Khan Abdar-Rahman, imam en voorzitter
van het Islamitisch Centrum Noord-Neder-
land in Groningen.

Er zal ruime gelegenheid zijn om ook van
gedachten te wisselen. Het symposium
wordt op maandagavond 3 juni gehouden
in De Brakke Grond in Amsterdam (Nes 45,
vlak bij de Dam). De zaal is open van 19.30
uur, de avond begint om 20.00 uuren duurt
tot 22.30 uur. De toegangsprijs is f 10,-
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HET IS MOEILIJK
OM IN JE EENTJE
BETER TE ZIJN DAN
EEN HELE TRADITIE

T rudy van Asperen
over individualisering
en het moderne leven

door Ingeborg van T eeseling

Trudy van Asperen is hoogleraar ethiek en haar
geschiedenis aan de Universiteit van
Amsterdam. Vanuit haar werkkamer kijkt ze
uit op café 'De Jaren', de meest recente
hoofdstedelijke hotspot. Groot, licht, zeer
design en met uiterst trendy broodjes op het
menu. Een plek om gezien te worden en te
kijken. Ofbeter nog, om een moeilijk Frans
boek te lezen of Het Boek te schrijven. Een
toepasselijke plek dus om te praten over het
moderne leven. Individualisering, solidariteit
en de kloof daar tussen. Eenzaamheid,
zelfmoord onder jongeren en burenhulp.
Werkloze en overwerkte leraren. Een
filosofische verkenning.
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Het zoeken naar zelfvervulling is belangrijker
geworden dan wat dan ook.

Individualisering lijkt wel te betekenen dat je
afscheid neemt van wat je heeft gevormd. Alsof
je geheel alleen, vrij, ongebonden je leven zou
kunnen leven.

~Sinds de Verlichting hel-I-en we ,teds
meer oog vuor he! individu, Vanaf het I-q~in
ISht"1dod gt"wet"st het individu op ecn aan-
tal terreinen onaantastbaar te maken ten
opzi<:htt" van Je overheid. Door het verlenen
van re<:hren als nijheid van gudsdienst, nll'-
ning,uiting, geweIen en drukpers wetd t"r
een cordon om hl'l Illdividu gelegd. Dil'
rechlen bes<:hermJen het individu, Iegdl'n
vaS! op welke pumen het individu niet on-
derges<:hikr gcmaakt mo<:ht worden aan de
maatschappij.
[n eerstt." inSt:llHie W:lrt'n delt." maatregl'len
puur politit."k van aard. Ze gaven dl' moge-
lijkhedcn wea die ht."tindividu had om zi<:h
bijvoorbt."e1d tq~t."n de staatsgodsdienst te
\.t."rZ(lten . .\-Iaar in de negentil'nde el'UW
breidde de Engelse libl'raal John Stuarl .\till
dat in zijn beroemde buck 'On Liberty' uit
naar de bescherming van het individu tegen
zijn n1('"deburgl"fs. Hij vond dat cr een enor-
me pressie van de gemeens<:hap uitgaat. Dat
1l1enSl'n gedwongen worden tOl conformi-
leit, Hij was ervan overtuigd dat mensen pas
een eçhl 7.im'ol leven konden leiden al> ze
zelf in staat wart."n Olll te bedenken volgens
wat voor normen l'n waarden ze dat le\TIl
wilden imi.:hten. Binncn zl'kere glenzen na-
tuurlijk. Dit." vorm van individualisme ligt
\'erankerd in dl' Constitutil's van de \'<h"ter-
sc wereld, ~

TEGENBEWEGING

~Dl' huidige Nedabndse dis<:ussle m't:'! hel
individualisme omspringl vanuit die ge.
dachtt.", maar koppdt u;lar een bep:ulde ma.
te van oppositie aan. Het is el'n tegen.bewl'-
ging aan het worden. W'e verzetten ons te-
gen de traditie en dl' gemeenschap. \'</eheb-
hen een groot wantrouwen gllregen ten
aanzien van de eisen die cr aan OIISgesteld
w(lrllen als lid van een groep, een familie,
een kerk, een maatschappij, We vinden dal
het illdi\"idu de vrijheid llloet hehbl'n om dat
Jllemaal opzij te l.elten. 'i\'e s(.hieten daarin
naar mijn mening wel eens door. Het liikt
alsof mdividualiscring in principe bt."rekent
dat je afscheid neemt van hetgt."ne wa:lrdoor
je bent gl'vormd. Alsof Je geheel alleen, \'Tij,
ongebonden je leven wu kunnen leven. En
alsof je vrij zou kunnen zijn van verplichtin-
gen, behalve van die die je \'Tijwillig aJn-
gaal. Vol~ens mij ISdat et."nfictie. \Vant we
hebben nou t."t."nmaal\"Celvt."rplichtingcn die
we niet vrijwillig zijn aangegaan, maar die
ons toch makcn tot wat we z.Î1n.Omkiiken
naar je bejaarde ouders is wiets, En ook ten
opzichte van je kinderen heb je meer plich-
Il'n dem je van IC voren kunt voorzien. Hel
blijkt :lltijd mm'ilijker en ingt."wikkelder te
zijn dan je denkt. ~Iaar dat geeft je niet het
re<:ht om jt."aan die \.erantw(lordeliikheden
te onttrekken.

T radiIioneIe organisaties als kerken en poli.
tiekl" partijen kunnen niel meer rckelwn op
een vanzelfsprt."kende el<:htcrban. Dat bete-
kent dat nH:nsen van ge\'allOl geval beslis.
sen wat ze docn. Ik overkut."pdl'nde verb,ln-
den hebben enorm aan belang ingeboet. Dal
zie jt."nu heel duidelijk aan het verlies van
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een partij als dt, PvdA.
D,H mensen zelf hun kcuzes maken hoeft
gecn Clmsequelllies te hebtwn voor de gt."-
voelde verJntwoonldijkhcid en solidariteit.
Je kunt best zelf, ht'e1 individUl'cl, kiezen om
voor Artsen zonder Grl'nzentc gaan werken
of Grn'npeace te steunen. Er zijn gradaties
van individuali,ering. D,n mensen zl'lf wil-
lt."n besli ••,ell hoc ze wi[kn leven is alleen
m,ur ~()l'd. Laten we die Verliehtings.ge-
d:l<:hte niel JllClet'n weggooien, He! pro-
blcem ligt met in het feit dat je kiest,maarin
de inhoud van de keuze. Jl' 7011je kunnen
afvragen of er psyehologis<:h misschien
drempels geslecht worden door de individu-
alisering. In dl' traditie waren IllcnSt'n van-
zc1fspreh'nd ml'l andert."n verbondcn. Het
ZOIIkll1l1ll'n ziln dat nwnsen nu zo beZlgziin
nwt zichzelf, dat het m:lkkelijker wordt om
nit,t aan andl'fcn te denken. Vooral omdat
Ilt't een afzctten-Icgen is. Als je vooral bczig
bt'nl Ie bedenken wat je nil't wilt voor jezelf,
zul je minder gelll"igd zijn om diewlfde din-
gen wel voor andert'n over te hebben. Dat
zou een Hlrm van egolsme kUllIwn zijn die
dl' consequentie is van het individualise.
rin~,dellken ...

lUI GE\l/ORDEN

"'Veel van de zorgen en \'erplichlingen van

\'rocger lijn ons afgenomen door dl' verzor.
gingsstaat, Dc overheid zorgt voor ouJt."ren,
ziekt'n, gch'lIldic;lptcn, Aan de enc kant kun
je zeggen dat dat ons lui hedt gemaakt, Wc
hOt'ven die zorg Immers niet meer zdf te
geven, ,-bt wordt voor ons ~edaan. Aan dc
andl'rt." kant beult."n we l'r wd \"oor. Kiezen
wc voor een maatsch:lppij dil' he! solidari"
teitsprincipe ;lls basis heeft, Hoezl'l'f d,1l
verankerd ligt in dl' ellloties van llWnSl'n is
dan de tWl'ede \"faag. Hel is een 'lIltomatis-
me ~eworden.

Wat dat bctreft 7Il1len de komende delt."nnia
uitkomst brengt'n. Nl'derland vergtijst en de
beJaaldeJltehulzen beginnen ,Il"eds meer ei-
sen IC stellen voordat ll' It."mand opnemen.
Dus lUllen l'r steeds mCl'r mensen kumcn die
hulp nodig hd'lben buiten hCI verwrgings-
st'l,ll-CÎrcuit om. Familie, \"fit."nden en buren
w[[en wd gcnoodzaaktzijn om in tt."sprin.
gen. Hoc mot'ilijk dat door met name dt."
elf,tanden ook zal zijn, Er ziln wcinig lIIt."n-
sen meer die 0111de hoek bij hun oudl'rs

wonen, Zodat ze tussclllloor eve11 bood-
schappen kunnen doen of de was ophangen.
Hl,t wrgen wordt ingewikkelder, Alll'en al
op dat vlak.
Vrol'ger warl'n kerken orgalllsaties waarin
l'cn alomvattcnd zingevelld verband werd
gecreëerd. 'i\'aarin mensen \'l'rtdd werd wat
het dol'! van het lt."\'en wa,. Nil'l alleen voor
henzelf, maar ook voor de samen1cving als
geheel. D<1I is voor et."n gedeelte sinds de
secularisatie weggevallen. Tegelijkertijd zie
je dal dl' alternatieven wel f1oren'll. Kilk
bijvoorbeeld naar de belangstelling voor
Oosrersc religies. Dus kennelijk is Je bI'.
hoefle van nll'nsen om Ie participercll in
zo'n 7ingevelld verband niel hdemaal \'er-
dwenen. 1I.laar is hl,t zo dat er tcgenwoordig
wl'mig organisalil's zijn die iets te bieden
hebbcn dat aansluit hij dl' individuele \"faag
naar alol11vallendheid. Toch zie je ook bij de
alternatil'vt."n dat ze het niet Iangel Hllhou-
dcn d'lll t."cn l:lar of vijf. Ik gl'midJdde le-
vensduut van et."nhuwelijk, wu je bijnJ zeg.
g('n. Mensen Zlin c011Sumptil'ver geworden.
Jt' haalt eruit wat je nodig hcbt voor jezdf en
d'lIl ga je weer t."ens een deurtje verde!. D,H
wekt'n na at wlhervulling is bt'l:lngrilker
gcworden dan wat &1Il ook.
Ik moel z.eggen, dat het."ft ook wd iets aar-
digs. Die oude gezelsch:lppell bl'stonden
toch bij de gratie van cen behoorlijk forsc

sociale druk. Het was mOl'ilijk om wcg Ie
ga'lIl uit zo'n gt'meenschap. D:ln H'rbrand-
dc ie je schepen achter ICen 1i1'PIChet tisico
cen omc;]st IC worden, Dat is nu nil,t nwer
zo.

Aan de andere kanl missen mensen een erva-
ring op dit momelll. Ze k'ren nit."1mel"r om
samcn te werken of samen te leven lIlt."tmcn.
sen die ze niet hebben gekozt."n, die ze mis-
schien niet "l'ns aardig vinden. En in de sa-
Ilwnleving als gehcelmot."tt."n we dat nalUur-
lijk lO<:h. Er zijn 7.0 weinig onbewoonde l'i-
Lmden meer, z:ll ik maar zeggen. In \"fijwel
elke baan heb je te maken Illet mensen waar
het niet mee klikl, En IC kunt niet steeds
weer hlij\'en weglopen. ~

ZEl.F ORGANISEREN

~Hct leven \"an mensen wordt gefragmen-
teerdc!. Een tijdje hier, een tiidje da;lr, Zoe-
keil. Eén van de consequenties dJarvan is de
\'erl'cnzaming. Ni"t alleen bejaarden hcb-



hen da,u hit v,m, Kijk lllJ,lr lla,U de l-ijfers
on'r Zl'!fmoord onder jongeren, DM komt
n'eI vaker voor d,Hl Hl,!) ja,lr geldcn. Ie-
dl'rl'l'n moel lijn Il'\en lelf organiseren, er
11)11gl'l'n \'anlclfsprekt.'nde l'erb,1l1den. Jl'
wordt nict opgev'lllgen als je valt. En ml't
iedl,teeil tS In ~laat om stel'd~ maar meuwe
reLnies ,un te g,un, om die ver:lllderde be-
trekkingen Tl' onderhouden. Men~cn g,1.l11
zich onlcker I"oelcn, mTrhodib, I.Inlons.
Het IS ook moeilijk kn'n ,lIs Je je rl'alisccrt
J:n 100'Cd V,Hl toev,lllighedcll '1111,lIlgt. l"il-
\'oorhl'l'ld of JOUWwil tot ecn relatie 1l1n.,11-
lig s,lItll"tlvalt met dic V,Hl ICll1,llal andcrs.
Plus de ged.lchte dat d'lt volgl'ndl' m,unJ
andcr~ kan lIJn.
Hl.t Tl'rht van de sterkste gUl Wl'er gclden.
\X'il' lleh in dae ~ocialc structuur hct bl'stl'
kan halH.lh'l\'en, O\'er1ecft. Dc rcst valt uit dt.'
boot, Je zid het ,l,m Jc hegroting V,Hl dl'
gezondheidszorg. Varnvcg het grnnt~te
ded da,Hvan ga,u naar dl' psychi.llrie, Dat i,
lOch ongelofelijk!

Ik denk dat dat ft' maketl het.'ft met lll't fl'it
dat mensen het mOl'tl'n stellell londer fami-
lie- of 'llldcrsoortige wrb,Hlllen, W,l:Irlll W
wordt opgevangcll. Vroon IlOt.'lnt dil' ver.
h,lllllen dt.' \'Tijwilligt' brandwt.'er. Da,lr kun
je-wel pesslllli~tisch V,HlwordelJ. Alhocwel
je Wl'l'r niet kunt lcggen d'lt het I'oor irdet-
Cl"ll geldt. Er lijn mensen dil' hlijven va,t-
houden J,m familie of die I1It'uwe b'lllden
vinden l1lt.'t vriendcn of bUUrtgelloten. Er
word! nog wel geholpen, on'r en IH't'T.
,\ta,lr het zijn dl' nissen in dc nl,l,lt~l:happij.
Et.'ll grom tkd van dt.' bevolking valt d,l'lr
huitel\.

Vroq~er liepl't1 IIIl'nsen l1l k1edndr,H:ht. In
de horduurseb daarop warell g('nnatie, van
vernuft en CTt.',ltllitelt 7idllb,tar, :"11 loopt
nil'IIl'IJ1J cr lllt'l'r op dit.'malller bij rll zijn we
aMlbt.'wczen 0l' on Ie t.'igl'n slll,uk. Dat
vra,lgt wel V'll1 IIK'n~en, Olll lil hun el'ntle
beIer Ie IIln dan zo'n hele tr'IJitic, Ht'1 n:sul-
taat is dat cr H'd llIl'nSl'1\ lLJn dil' rr ll1ouil'r

wuden uinlt'n in klt'derdr,lt:hr. D,lt is een
anologit' VOOTwal er nu op gel'stelijk gebit'd
nwt OIlSgcbeurt.
Hd probleclll is denk ik dat JC niet mt'er
teTllg kunt ll,l:lTdl' kledenlr'H:ht. En t<'Tl'eh!.
\Vam het h,ld natuurlijk ook v.eel n,lddcn.
.\-!Jar wc moetelI wel goed kijken n,l,lr de
schJduwbnten van dl' afst:haffing, Nil,t te
lichnlllnig omspringen l1lel dl' \'erb,mden
waJTln jc zit. :'Jio te~nel losl,llen.ll'(s langer
nJlhoudell. \X'e rnoden op loek na;lT l't'1I
tussenvorm, Hordllur~e1 op een t-,hirt. K

MEER KANS

".\-knst'lI ~tellen hogl'Te l'i,CIl ,Uil relaties,
~ Iisschien wel tI' hoog cn d,u IS t.'elJ kicm
v'oor mislukking. Zodr'l dl' exit-optie, 'ik g,l
,lis het nict It'uk meer 1'>',l't.'ll rede lllogdijk-
llt'id v>orll!, lijn tr,ldi\l(Jllde hindernLssen
011\ weg tc g,lan verdwijllt.'ll. Dus hebben
nWII,l'n de Ilt'igillg om nog eerder tc vertrek-
hn dan noodzakelijk i~. Ook al uit anpl
dat anders dl' <\IIdn die keuze m,\;lkl. Over
dl' cOllseqm'lItit's kun It' VJn lllening v'er-
schilll'II, [c kuntlcggl1l" oke, er wor,h meer
gl'schl'iJ~n, lllaar dl' huwelijken dil' over-
hlijn'n zijn wel betl'r: Of je kunt conclude-
rcn dat men.sen \'Tllegcr meer in ~taar WaTl'll
IctS van niets te lll,lketl, D.H ze langer pro-
hecnkn om dl' relatie te verbl'tl'[L'tl; mis-
st:hLl'n wcl ml't ,1lCC<'S.U,U relaries Hoegt'r
IJlcer kan, kregen dan nu.

Iedcn'l'n hedt vrrschillcnde ,nonl'tl vcr,lIlt-
woordelijkhetlrn. Tell opzil:htl' vall \IIen~en
in je n,lastc omgl'ving, Jls Nedt,r1ands
staatshllrgl'r, ah lid \',1lI dl' wl'Teldgl'tnl'cn-
sl:hap. Stl'l'ds ecn hngl'fc graad van ab,trac-
lil', Dc mate w,larin Illt"n~en lich ook aangc-

Veel mensen leren niet
meer om samen te
werken of samen te leven
met mensen die ze niet
hebben gekozen.

sproken vork'u. ISvoor hl,t groOl,te dt'e1 'n
effcl:l vall hun opvocding t'n dl' t:llhuur
wa;1Tin ze teven. Killderell kren \'l'rant-
woorddijkheid ,hUlS t.'n op sl:hool, als het
goed is. Dat was VfOl'gnzo, dat is nog stl'l'd~
l.o. Wat alldcr~ is. is dat killJercn vroeger
mcn V,lIl dLe kl'Tbrorllll'n hadJcll dJn nu.
Grootouders, hct brnkt<, Î<ullilicverb;md,
kerken. Daar kcrdell ze niet alleen zorg te
lwbhl'n nJOr hun kleine kring, ll1aar vonr de
maatschappI] Jls gdll'e1. Daar leerden 71'
wat ervoor nodig ISom een gOl'd stJat~hllr-
ger te zijn.
Dat is voor t'etl grool deel verdwenen en
daarmce is l'r ecn gat ge\'allell. Er zijn niet
IOvt.'c1 lllt'llSl'll llleer dil' ,Ktid lid lijn van
\"fijwilligcrsorg;lllisaties. Eli als t.'TaClie gc-
I'netd wordt, is het mccstal voor het l'igell
heLIng. lets doen omdat je nodig hl'lH, 0111- ••
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Als je je eigen kind 'Icrliest, valt erëên grote stille
in je i('ven/Die vaak all('en maar bekl('mmender
WUfdl. Omdat veel mensen, uit dngsteroverte praten,
liever wegglij'len." \'"

l\tlar zo'n verlies' verwerk je n'ielzomaar, Ddar
'hebjeandert"n bij nodig, En ~én daarvan bent u,

.'MEDElIJDEN HELPT NIET. MEELEVEN WEL
P"b"~~ ~ dooldrtbladin~,i"!l meideSllchtl~~e Reclame

Iemand zei laatst: 'Er zijn twee typen leraren:
overwerkte en werkeloze.' Dat geldt voor veel
beroepsgroepen. Waar zijn we dan eigenlijk
mee bezig?

,

Iemand zei laMst: 'Er zijn twee typelI lerJ-
ren: oH'rwnkte l'n wcrklolC,' 0'11 gddt
voor ontzel!cnd veel beroepsgrol'pen. n,m
denk ik: Waar l.iin wc cigenliik mee bezig?
Er is zoveel Jruk op mensen om te oVl'rle\len
ondn dic Srtl'SS. Hclachelijk. Je kr"n'rt l'en
nil'uwe kbsseulllaatschappij. ~Ien'oen dil' de
druk ,Jallkllnnen en Illen'oen die bezwijken,
\"'C moetl'n gcwoon \'eel te veel. Om.e eigen
lingeving lwdenken, O111eeigen sodale om-
geving n1;lken. ons te pk'ner werken. Van-
daar dil' nClHose'o. VanJ;};lr Jie \'l'rmol"id-
heid, VanJ,I'it die verharJing. dat eigl'nbe-
lang, \I;'e mOl'ten echt proheren (1111daar icb
aan re doen."

gaat, [hn zou het voor ledetel"n ru,tiger
worden. Er lOU Illeer rmmte lijll voor socia-
le kontaktCIl. En 11ll';schien voelen we ons
Jan ook allemaal wat mecr betrokken hij
c1kJJr.

WIE LEEFT
MET ZE MEE?

arbeidskracbten n,ur dl' \\'\X' en vooral .Ic
WAO. Tcm'ijl Je druk opd..: lTIcmen die wel
waken l'norm weIK'l'llI!. ;";ederland is éèn
V,lllde landen met dl' hoogste produktil'itl"it
per wcrktll'mer. ~1a;H als je de produktiVI-
teit over lk oC\'olking l'erJedt, ljttl'n wij
on,l bag tl'n opzichte van Je ;lnden' gl'Ïn-
dustrialisn'rde westenl' landen. J);H ver-
schil illu,treett hOl' wii ons arhl'idsk'\Tn heb
bl"n gl'org.1t1ISel"nl. ~ Ienst'n die \\'l'tken,
hl"bhen hed wemig tijd voor ;mdl'Te llingen.
Eli dus 1110etcll u: hel \\'t'ken van te voren
regekn Jls ze eens bij iem;lllll op bezoek
wilkn,
Ht't wu \'oor de bevolking hl,d prettig lijn
als dit' ollgdijkhl'id wu wor,kn opgl'llCven.
1I-Iinder h;ltli werken voor de lllenSell die al
in h<:l <lr\widsproce~ l-inen. En Jc moge1ilk-
IwiJ tot werk voor Illl'nst'n liic cr buitt'n zijn
1;,'v;11Ien. \V;l.ltbii je dan moet ;l(Cepteren
d.lt de produktivitcit per hoofd :Khleruit

\Ve teren op een nfenis die wt.' JJn het op-
verbruikl'n lijn. Kallleli}k die van hd chris-
tendom. Ook Je so(iale bewoj.;enheid van
h••t socialisme komt nlOrl uit Je naasten-
lil"flk van het christendom. En die naasten-
lidlle heeft (lns het verantwoordclijkhelds-
t:l'Hll'1 voor auderl"n hijgebracht. I)ie erfl"lll'
wonh llielmCl'r aangevulJ en wc weten met
hoevCl'1 geld wc nog op de bank hehben.
Miss..:hil'n blijkt hl"t owr ecu j.;elleratie wel
allemaal op te 1.lIn. En j,l, wal J;lII?
!lcd wd sociale vCfwor\'Cnheden bl"suJn
;ll1el'n bij dl' gr:Hie van het continue olJ{!n-
houd. I.e mOl"ten gevoed worden. \'I/e moe-
tl'n daarm investeren. En cr lijn geen ,l"(U-
lil're kandidaten voor de opvolging van dl'
kl'rken. In leda geval niet metlwtlelfdl' evi-
dl,11tegaag wal bl,treft normen en wa,trdl'n.
Ook el"1Iorganisatie als hl't HV kali dat gat
volgens mij niet vu1ll'n."
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Mijn vader klaJgt cr wel eens (J\'Cr dat dc
achterdeur ,'erdwellen i~. Hel 'gewoon C\"ell
binnenlopen' be,taat Il;tuweliiks mea, Je
moet le~l"nw()(Jrdig afspraken makcn,
"Dat is zo, m;lar dal heeft niet aillTII te
makl'n mct de indiviJlwlisering. ,\lenSl'n Il"-
ven ook onder een veel groten' werkdruk
J.m \'roq~er. J:11smJ, Houwen werken, lii-
den daar steeds meer menscn J:ln. Er is een
idiool ITrschi)llSl'l in onlC s'1ll1enlc\llllg. A,tIl
dl' enc kant is l't l'en l'lIUtllle uitstoot \'an

"Ik Schotsl' filosoof HUllie bedt t'en ont-
wikkelingsgeschiedenis van Jl" mensheid gl'-
schreven. Hij dacht dJt bepa'lldl" dl"lell van
Jl" moraal tot slclnd lijn gekomen om&l1
Illensen rclledcren or hun gemeenschaprl'-
lijke ervarinltl'n. Die erf,'ni, waat we hel nel
on'r haddl'n. Dat geldt II1C!ll:ltlle \foor lk
regt'!> dil' Je nodig Iwbl om l'cn sanll"nleving
in ,tand tl' houdl'n, .\tur d,lJrna;lst ging hii
ervan uit d,lll'r nok n,Jtuurliikc impulsen in
ml'nSl'n zijn die, mits geactin'crd, leiden tot
lllotl,c1 gellr;lg. Dat proces hegint hij onder-
linge scxul.le Janrrckkingskracht, die leiJf
tot het krijgen \'an kinderen en dus lot mll1
of nl<'t't verantwoorddijk gedrag. Omdat}l'
llKh een omt:evlilg 1II0et hil,den w:t.lrin kin-
detl"n veilig kunnen opgrOl'ien.

MOREEl. GEDRAG

H<:I uitgangspu11l ,,;111Hume klopt 1l:ltl111r-
lijk. Kinderen disóplineren bun ouders,
HOL' indi"idllJlistis..:h je ook bent. Hl'! leidt
tol meer soçjale ..:ont.lCtl'n met scbolen.
dubs, ;lIJJerl' ouders. [h'H heb il' niel voor
gekolcll, dat heb je TIIel gepIJnd, maar het
geh,'ur! wel ell J.H lijkt mij helJngrijk, Dl'
meest wezenliike dingen overkomen Je, IS
mijn ervarint:. Wel vind ik dM je \ll"rvolgens
1\10el kien'n \loot dil' situatie. De persoon
l,tkennl'n llie ie gl'wOflkn ben!.
Veel mensen kennen hun buren nil.t ecns.
VOllr;ll in wiikcn waar fors gcrenoveerd is.
II-lcfJe hcstl' bedoelingen lijn J.lar dl' s(JÓ;]-
Ie \lerbanJen \Tt\nJe~1. ~

d:\( het t:Ol'li i~ \'llOr ;1lld••n'n, gebeurt min-
dl'r dan vrut.'ger. En 7.eker mindl'r van7.elf-
~prekl'nd. O:H i~ een verIil's.



RAD I 0 & TELEVISIE

Bt'haln~ vier nieuwe afleveringen van h•.•t
litrrairc prograllll1l,t Oe Verbeelding (ieder!;."
wn&lg van 9.00 - 9.30 uur op Radio I),
dne Jis<.:ussicprograrnm.t\ met Guikjc
Rocrhof {Je eerste vier wocnsJ'lgcn \',111

12.30.13.00 uur op Radio .'ij Cll eCIl actudc
aflevering liJn De Spiegel (woensJag 29
mei, 12.30-13.00 uur op R'lJio 5) prest'n-
teert dl' H.O.S. op Je vier m:unJagmiJda-
gen (12.05. U.OO uur op K1<lio 5) in mei:

HTkdl'n. Hij nOl'nlt de dingt'IJ hij Je na,HlI,
Je wchoorJn •.wrLllcn Je 1,1'11.Een voor-
stelling OH'r l'('n politiek \';111 'prckl'n of
ZWIJgen.
Ge.<pt'clddoor: S<l1IIHO~'I<'rts. lil')'/! 1',111 dcr
Hei/den ('/I Hl/go J..:.oo/S,-lJi;II,

.\Iaand.tg lï 111('1:

De hond van Cohen

en Je :-.;'l'gl'r. Twee onaf,chl'idl'lijke VTlen-
den Jre Iwrkcnl'n Inen op straat. Tu,sen <k'
,tulO'S dil' voor het stoplicht wachten \'Cr-
Jienen H' hun geld, lJlet I'uur '1'I1Wl.'n. ruitl'n
w;!Ssen llÎ down spelen, Ze IiJl.':I'nal hijn;l
OUdl' mannen met dre h,Jrdc. cyni,che blik rn
hun ng('n .. \ttar de K'IIe en de i'\eger zijn 9
l'l1 14 ja,u ouJ,
Script I.'n rq~ie; Aqanne LI,Jn

"I Ie i.<I{,e most lORicai hllt .I!S(l 11)/' most
Ifllreaslmahl(' pers()11I el'CT/liet .• ,Zo trpl'er-
dl' een co11eg;! van Je Hehrl'euwsc UnivCTsI-
teit in Jeruzakm profesmr Yeshayahu Lei-
oowitz, zond('r twiJfel ,!t- hdangrijkste Is-
rai.'lisch-Ioodse ,Il'nker V;lll deze el'Uw. Lei-
oowit7." hljna ncgentig jaJ.r nlaar l'en goede
gewndheid en een intelll,etucd fri"e kijk
,tdlen fll'rll rn staal nog net zo 'Ktief te ljin
als vilftig jactr gdl"dcn. ZiJn unieke positie
sfOeltop lijn ~tondrge kcnni, van het filoso-
fi,<:h denkt'n in dal" eeuw, en op zijn ••••.ortels
in zowel dl" n,Huur. ,lis de sociall' weten-
schappeTl.

A philospher lor all seasons

(zoudag 26 nwi, 22.55 uur)

A philosupher for all seasons is de nccrslag
van een aantal olltmoctinf:en en discus~il's
met Yeshayaho l.eioowitz. De documentai-
re wil inzi..:ht geven in zijn denkbeelden, die
tegelijk ht"t uitgJ.ngsl'unt vorml'n voor een
heschouwing van de fundamentele proble-
men in Israël. Vragen orntre!H ,Je voortdu-
rende f:l'weIJdadif:e joodse ondl'rllrukking
Vim dl' I'alcslijnen, Je tweespalt in het kil-
rilkter van de hraëlische maatschappij. de
e,sentie van het actul'll' jooJ>\' Oe,raan <:tlde
betekl.'llIs \'an dl' joodse erfenis, - Jal zijn
enkelI,' \'an de zaken liie d,urbij aan de orJe
komen, Leibowitz' I'isie wordt bestredelll'n
aangevuld door Je schrijvers Amos Ol. en
A,I~, JchoslIhJ., Je taalfilosoof Asa Ka,hef
en dl' schtijver-journalistetl B, .\lichael,
Tom ScgC\l en GiJeon Samet.
S;lIlll'nstellitlJ: en regie: lknny Brunner

ïcJcr lI]n Lhcm;ltie', zq:t de uitvinder V<Ill
de rwuI •. 'lenhom, In zijn rd;las \)ver l1len,e-
lij ke en onrnl'nwlijk(" oorlogl'n lijkt de
Tweede \X'tTeidoorlo~ in het niet, te zijn
verdwenen,
Gt'Sf!crld .lOOT:l'ieTTe HO/WI,I t')/ (;eT,m!;,1II
Ri;11dt'Ts,

Onl,e VJ'ae programma\; lopell door tot ver
in juni, dosook in mei twec maal (zondag 12
en 26 mei, half tien) Ischa\ prikkelende
prJ.;ltprogralllnu en een aflevering van
YOY, Op ma,md,lg 6 mei (tien voor negen)
kOlJll'n we da.lrin alles te weten over dl'
prettige l'n minder prettige kantl'n \,Ill het
voor hl,t l'nst '01' kJrners g;IM1" t'l'n feno-
Illl'l"n dat nog 'lltljd gelllonopo!i,n'rd lilkt te
zijn door studenteI!. Zij zijn fll't dan ook Jie
uitgehrl'id koud doen van hun bl'vindingen,

Voorts is l'r op 19 mei ("eu gefilmd portfet
van Oun l'nll def Gaolenll, Et'n l'igen ploeg
rei ,de naar Israi.'! om ,11,b;lr te spreken met
Je winn;l,lT V,lll dt, V,ln Pr,lag PrilS, Ook op
de raJio (wol'nsJ,lg 22 mei) hesteden we
aand,Kht aan die gdwurtenis, Tot slot in
mei twee oijzonJne documenuires:

Mama Calle

I\lexico-City. de grootste en vuilste staJ van
dl' werelJ. Vl.lkhij een markt ligt het me-
trostation I'ino Su,lfez, l~ovl'nop &tt station.
onder een Jom en l"en deken, wonen de Kale

(wnJ;lg 12 mei, 22,05 uur)

lHet schortje van de terrorist

Maandag 13 mei:

Voor de RAf betl'kcnde de politiek, dl' poli.
til' en het kapitali,ti,che systecm dl' vipnd
van hl,t na-oorlogsc Duitsland, Hl,t vcrzd
van de RAl' richttl' zich tegl'n het verdrin-
..gingstllechanisllll' I'an de ouders l'n hel Ol'-
~hol1dl'lldc van de politil'k. De beweging zag
-in Duitsland haar vil'llld. Duitsland zag de
\'ijand in de RAf,
Gespeeld door: Chris Niewl'lt, Sam 130-
;:aerls c,a.

n zijn door de kritiek vcrguisde rede pleit
"'!Ienninger voor de accepfJtie van het DlIit>I'

Ile rede van Jenninger

Eenl11an in zijn 7.oektocht n;l,lT een verledl'll
&n hcm door de vingers dn"igt te glippen.
omdat ze hijna alll'maal dood zijn, Een
voorstelling over oorlog en gewdJ, ~chuldig
••Iand,chap, daders en ,Iachwffcrs,
Gespt'I'ld door: Ki'l's HI/lst.

-De honger van Armando

Vil'r hoorspelen over Je verwerking van
oorlog

Voor het doodgaan

.\band,lg 6 mei:

~Toell ze tt'TIIKTedell,zl'i de CI/t' ;nllgl'l/: 'Ik
I'ind oOTlog I{'/Ik', eII hi; krecg eell klt'uT. J li,
IJ,u/lldtuurlijk Kelijk, mddT Ie mag ~oit'ls lIiel
<.1'!{!{t'l1. Datwisl ie nok wd, dIldas 'Md IJ/I
Ki'eII kleuT gt'krC!{t'II,~ (Armando)
Voor de el'n vormt het gdlcurde een onuit-
puttelijke impiratieoron, de ander vertoont
een extrellll' re;1Cticop dl' verwerking, wil de
waarheid bOI'en water krijgen of heeft het
besef volledig I'erdrongl"n, RegIsseur Kees
Jan Hundling en dram:mrrge Liet Lenshoek
maaktcn vorrg j:l:lr vier thcatervoorstdlin-
gen op hJsi, van hesta,mdc, gcsprokcn en
geschreven teksten, iml'f\'iews en tekstÎrag-
memen. VJn Armando. Ulrike I\h'inhof.
Jenninger en Samuel Cohen,
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Boeiend boek geeft methode om
cultuurverschillen te overbruggen.

HUMANIST mei/juni '991 u



IN DE ENE CULTUUR EEN
VRIENDSCHAPPELIJK GEBAAR,
IN DE ANDERE CULTUUR
EEN BELEDIGING

door MlO:kc lulu:n

'Interculturele communicatie' isde titel van het boek dat David Pioto schreef over de
vele rnisvernanden die zich dagelijks voordoen tussen de verschillende culturen in de
wereld. De schrijver, van origine Marokkaans en directeur van het Inter.Cultureel
Instituut(ICI) maakt een onderscheid tussen twee soorten tegengestelde culturen en
probeert door een speciale methode de cultuurverschillen te overbruggen. Zo'n boek
kan natuurlijk een heel waardevolle functie hebben in een bij uitstek intercultureel
land als Nederland. Waardevol omdat kennis van omgangsregels die in ander culturen
gelden, de angst, onzekerheid en de vooroordelen kan wegnemen. En boeiend isdan
natuurlijk ook de vraag hoe rekening te houden met andermans cultuur zonder de
eigen waarden en normen te verloochenen. Maar wie vertelt deJapanse manager dat
Karin zeer competent is en dat haar vrouw. zijn daar niets aan afdoet? Een
boekbespreking met enkele kritische vragen van Mieke Julien.

'Een bekt>nde melkproduktenbhriek wilde
babyvoeding introduceren in Koeweit.
D,tartoe had zij een uitgebreide n'c1ame-
GHnpagne georganiseerd, Het produkt werd
op een reclanwhord ;;lIsvolgt ;;I,mgl'prczetl:
links was een bab)' afgebeeld die huilde. In
hel midden een pak V;;ltl het produkt en
rechts een baby die voldaan lachte.
Het beoogde effect van de reclame bleef niet
;;Illeen uit, m;;lar de campagne werkte zelfs
averechts, Dit was een groot raadsel voor de
promotie;;lfdcling \'al1 het conn'rn.'

Het 1'; het euste v;;lneen reeks van voorbeel-
den die D;wid Pinto geeft in zijn boek '[nter-
cultllrele commuoicatie'.
Ik heb me, net als de promorieafdeling nn
het concern, het hoofd gebroken over de
vr;;lag waarom de reclame niet hel beoogde
effect sorteerde en ik kwam er niet achtet.
De verklaring is schokkend eenvoudig: men
is in Koeweit gewend om van rechts naar

links te lezen. De boodschap die de reclame
dus overbracht was dat uiterst ~'oldane ba-
by's na het consumeren van dit produkt ver-
anderen in zielige hoopjes mens. Een anti-
reclame dus. D,lVid Pintu hierover: 'Uit dit
geval blijkt hoezeer mensen uitgaan van het
idee dat wat zij 7.e1f logisch en natuurlijk
vinden, door ieder ander mens ter wereld
ook wcllogisch co n;;ltuurlijk gevonden zal
worden.' Het voorbeeld geeft aan dat dat
dus kan leidl"n tot ernstige mIsverstanden.
David i'into hedt daarom een zogenaamde
Drie-stappenlllt'thode ontwikkeld die kan
worden gebruikt om cultuurverschillen te
overbruggen. Alvorens zijn methode uit dt'
doeken te doen, geeft hij in zijn bock eerst
een toelichting op enkele begrippen, die van
belang zijn om zijn methode goed te kunnen
hanteren.
111 het eerste hoofdstuk gaat hij uitvoerig in
op het begrip 'communicatie'. Comlllunica-
tie kan pla;;ltwinden tussen mensen, tussen
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Jan wilde Karim oprecht complimenteren maar
schoffeerde hem juist.

lllellS en Jier;n -afhallkelijk \.all de defini-
tie- ook tussen llIt"ns en machine en russen
machines ondl'ding, David Pinto richt lich
111dit hoei, op de COlllnlUnicalie tussenll1l'n-
sen. En dan Speci,lal tussen individuen die
lijfelijk hij e1b;lr in de huurt /-ijn (en dus niel
schriftclijk communiceren of telefoneren,
bi)\"OorhCl'IJ). BO\'endien heperkl hij lil.h
tOl mensen die lich niel Hijhlijn'ml in eI-
Lurs gelelsch.lp hevlIlden. Ze /-ijn op el-
kaM a:mgewezen. I~ijvoorheeld door hun
neroep. voor het doen van zaken of voor het
ninnenhalen van orders. Zij ktlllllen dus nier
:wm.I,1r Je reLtrie I'erhreken wanneer de
communu:Jlie met p1czil'rig verloop!.
III zakelijke ({mt.K.ren is hel V,lIlhcl,mg dat
de rormnunicatie efficiënt en dfccti.'f is.
Ond.'r dficii.'nt verSLlat Pimo dat de bood.
schap door Je Oll1l.anger wordl hegrq'l11.
lO,lJs dUt' door dl' zcnder is hedoelJ. Dl'
communiC,Hir is bovendi.'n effe<:tief als dl.
olHvanger ook de re,Klie n'Ttoom, waar de
zender op h,ld gaek"lh.!.
Communicalil' moet aan enkele I'oorwaar-
Jen voldoen om effeetid I.' kllnnen zijn. De
auteur onJerscheidt er Vil'r.
DI' /aJmisclie l'o(Jflt,<wr!h': men moet d-
k,l,1r kUI1lll'n verSl,un. Aan <lae voorw,lar-
Je is dus niel ~.oldaan als lIlen elkaars ual
niet spr,'ckl of dkaar lenerlijk niel kan ~'l'f-
staan.
DI' «(J.l:llitil'l't' 1'(Jorll'd,lfde: lllen moel kun-
nen hegrijpen waar dl' ,ItlJt.r het over hedt.
Zo k.1n een wiskundige niet met l'en leek
over de hogere wiskund.' spreken op Jl7e1f-
dl' wijZt' ,lis hij Jat meI l'en col1cg,1zou lloen.
Ook al spreekt de let'k delelfde taal, hij
bl'grijpt niel wa,u dl' wiskundige hel owr
hl,dl.
Dl' illtcrflrc/atit'llc l'o()rll',/,lrdl': men mOl'l
Jezelfde Imerpret,l\ie henbell. Ook al ~pre-
kl'n mensen dezelfde taal, kllnnen /-ij elLlar
gOl'J versta,ln en begrijpen ze onk waar het
owr g,lat, dan nog kunnen lij ,lan negrippcn
een andl'rt.' imerprcl,ltie gewn, Zo 7<11voor
de een 'vrouw.'nelll,lIlclparie' vooral een IU-
ridisdl-politiek nq~rip zijn, tCfwijl het door
de ander vllorn'lIlll"lirk ,\ls l'en p'ycholo-
glsch begrip wordt gt'Ïlllerprereerd.
De dfrcctic/lc /'OOfll'IIiI,dc; dl' gehruikle
t.tal, geharen en handdingen llloell'n bij hl'i-
de p,trlijen Jwdfde emolies oproepen. Zo
kan een ,!ai owr dl' hol in dl' Cllt.'cultuur .lls
l'en vrienJschappelijk gebaar worden ge-
l.ien, lll,l.lr in een .mdere l'ultulir als l"l'n
bek'diging worden opgevat. Aan de affec-
tievc voorwaarde l~steedt D.wid I'into veel
aand.lcltt. 'Vooral dil ('Il'ment dal hetrek-
king heeft op het gl'vod, kan enorme oh,ta-
kels vCfoorl"ken, omdat lwee lllt'llsen die
daelfde ta,ll spreken. snel aannemen dat
nelden ,lan de gebruikie woordcJl en hande-
lingen dezelfde hell'kenis en l'ITlOlionek
w'larde toekennen,' stel I hij in z'n bock.
.\Ia,u mellSl'n die dezt'lfde faal spn'ken,
kunnen ~"t'rschillcndl' \wreldn('c1dcll hl'h-
hl'n V,lIlwaaruit zij Jil' wereld illterpreleren
t'n ervaren, Hij wlke gesprekspartners kun-
nen afwl'ermcl'hanisml11 in \\Trking lr••..den
die dt' dkLtiviteir van de l'ommunicatit't'rn-
stig hl'nlOeilijkt'n. Infurnt,uie die men met
Lm plaatsen, nt'ertlt men niel op (ontken"
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ning) of wordt wrgeten (verdringing). Zul-
ke mensen ontkennen het bdang van infor-
matie die strijdig is nll't hl,t eigt'n wereld-
beeld of dicltt<'n Je andl'r bepaalde gevoe-
lens tol' die men eigenlijk lclfhedt. Zo pro-
bent mcn Ie \"(){)rkOlllendat h<,t clgen we-
reldhedd (en &larlllCl' ook Iwt zeIH,eeld)
wordt ,langl'tast.

GROF-EN FIJ:"I,\1AZIGE CULTUREN

Hel wert'ldbeeid wordt in sterke m,Hc be-
p.lald door de cultuur. In lijn tWl'ede houfd-
stil k gaat [),I~.idPinto dan ook uitgehreid op
bl't lwgrip \:ultuur' in. Hij om~dHijft het als
I'nlgt: '[l'n l'~.oluereTld systeem V,IIlgenera.
ti(' op gt.neLltie doorg<'ge\Tn regels, waar.

,Uil eCHgroep mensen (dil' zich lid VOl'll'tl
van die groep) - I'aak onhewust - gehoor-
l,Uli1l, d,lt bowndicll refcrentil'kalkr i, 1.,Hl
en voor hel gedr,lg en d,lt de kijk op de
wereld bcp,lalt.'
Hij m,l,lkllTli ondersdteid in wöterse (An-
~elsakslsche en l'\oordwe~ll'llrope~e landen)
en nil,t-wcstt'r~e cullUrl'n, Hij duidt ze res-
pectievelijk <laltals Groim,uige en I'ijnm,1l.I-
ge cuhufl'n, of kort f:C7_egd:G- en F-eulm.
ren.

!'-CULTUREN

r-ollturen worden gl.kenmerkt Juor een
fijnma/ige SlruClllUr van geJr,lgHl'gcls:
I'oor nijlla leden' spl'cifi,'ke silllatie zijn f('-



In F-culturen zijn voor bijna iedere situatie
regels. In G-culturen moet ieder individu de
algemene regels zelf vertalen naar die ene
situatie.

gels. G.w!ruren ,b.arentegen hebben een
grofmallge structuur V,Hl gedragsregels:
ied •••r indi\.idu moet zrlf de algemene regels
vertalen naar gedragsregels voor e•••n speci.
fieke situatie. Nu is het nid zo J.lt iedere
cultuur Of een F- óf een G.cu1rullr IS. De
meesle culturen kunnen ergens tussen die
tw •••e uitersten worden geplaarst. Sommige
l"llltllren, zO:lls de Larijn,-AnlCrik:l:ln, •••, ZIjn
echte ml'ngvormen. :V1:l:lrbij de meeste cul.
tur •••n heeft hel lTadirionde of het moderne
asp"'..:t de overh'lnd.
Die fijnmazigh,'id dan wel grofma7-Îgheid
van gedragsregds heeft een aantal gevolgen,
waarvan ik er hier enkele noem.
In r-culturen ."ijn mensen ni,"t zozen indivi-
dlll'n meI e('l\ eigcn verantwoordelijkheid,
m,l,lr leden VJn een groep, waarvoor lil ook
de verJntwoorJelijkheid dragen. De familie
spedt een hcle belangriJkc rol. Er IS ecn
groot \Trschil tusscn .I••.familie (in-grollp)
•••n vreemdding •••n (out-group). Vr •••cmdelin.
gen worden in ccrst ••• insunric gewan-
trouwd.

Status vCTwerfl llll'n niet door persoonlijke
prest,uie, maar heeft rnl'n door de familie
waarin IJlen i~ geboren. Er is geen grok
sociale mobiliteit, omdat de maatschJppe.
lijke posilie afhankelijk is van de afkomst,
en cr is een sterkl' maatschappelijke hiërar-
chie.
Er is een duidelijke scheiding lUssen man-
nen- en nouwl'nwereld. Kinderen leren de
groepHegels ICgehoorzamen uit angst voor
lijfstr;lffell. Ze ontwikkelen J.larom in min-
dere m'Ul' dan in G-culturen Cl'n intern ge-
wl'ten, m,lar worden door slK"iale conTrole
,'n angst voor scha,lltlte in het gareel ge-
houden.
Gedrag wordt eerder emotioneel dan ratio-
neel bl'oordeeld, Eer is belangrijker dan fei-
ten. Er is een ~cherpe schcidslijn tussen goed
l.n kwaad, Communicatie is meer impliclcl
dan expliciet, mcCf indirect d,ln direct •••n het
non-verbale a,pecl van communicatic spl'elt
('en bdangrijke rol.

G.CULTUREN

In G-culturen 7.ijnmensen in d•••eerste plaat,
individuen, die dl'eI uitmaken \"an verschil-
lende groepen die v;lak niets met elkaar heb-
ben te maken (familie, collega's, buren,
vrienden en kennissen). Status \'erwerft men
meer door persoonlijk •••prestatie dan dat
afkomst daar een rol in speelt, Er is daarom
,"en grotere sociale mobiliteit dan in r-cultu-
ren en ('en minder sterke hiërarchie. Tussen
lllannen •••n vrouwen zijn de verschillen min-
der groot. Er wordt uitgegaan van gelijkheid
tussen de seksen. Kimkren worden opge-

voed tot zc1fst.llldige individuen. Door hen
niet (alleen) lijfelijk te straffen mOT onge-
wcnst gedrag, maar hen uit te leggen waar-
0111 hetgeen lC doen niet goed is, ontwikke-
lcn kinderen een intern geweten,
Gcdrag wordt rationeel beoordeeld, h'iten
zijn belangrijker dan eer. Over gO"d en
kwaad wordt llIecr gl'nll,lIIceerd gedacht.
Communicatie is mcer explici"t, direct en de
nadruk ligt op de verbalI." component,

D•••oor/.aak VJn het verschil tussen F- ,'n G-
culturen i, volW:ns lhvid Pinto econo-
mist.h: 'Wanneer de natuurlijke omgeving
van het individu uit zichzelf zo onvriendelijk
is Jat dil een dagelijkse strijd om het bestaan
noodzakelijk maakt, of omdal het menselijk
ingrijpen (van oorlog, heroving en plunde-
ring tot kolonialisme) wlks heeft veroor-
7.a;lkl, heeft ,k afwnderlijke mens minder
kJns te overle\"Cll dan de mem die deel uit-
ma,lkt van een groep, Leeft het individu
daarenlq;en in een derm;uc vriendelijke
omgeving dat het voortbestaan wlden in

gevaar komt, dan bestaat cr veel mindcr
noodzaak tot het zoeken van bescherming
Ifl een groep.'

IlROHLEMEN MET EEN ANDERE
CULTUUR

\Vat er 'lilemaallllis kan gaan JI, memenuil
vl'rschill •••nde culturen elkaar ontmoeten,
laat de auteur zien in 44 korte en helder
beschreven cases uit het bedrijfsleven, het
onderwijs, Je gezondheid,zorg, dl." politie,
de justilie en de hulpverlening. Dele vele
I'oorbeelden verlevendigen zijn he!Oog. In
h"'l commentaar op iedere case kOlllcn de
aspecten aan de orde die •••en effectieve com-
municatie in de weg staan; hi •••r en daar WOf-
den oplossingen geboden. Een voorbeeld.
'De onderhandelingl'lI {InlOpelI moeizaam.
Voortdllrend dwaalt de Arabier af van de
Ke51lrekken.Hi; nndigt de Nederlander hij-
Iloorbeeld lIit om lallg5 te komen bij hem
thuis. 1)I';;ealllwonrc/t dat hi; haJst heeft en
de uitnodiging helalIs niet kJn /leee/Iteren.
E/I zOKallt het de hele tiid. Uiteindeliik ko-
men ze tot 1'1'11 resll/tII,lI.
De Nederlandl'r is tevreden. Hij K,lIItonder-
lIit ;;ittell I//('t zijn bellen Ol'er elkaar nadat
hij het contract heeft ondertekend. Het is
geen geringe som waar het Ol'ergaat. Eli lla
;;II/ke tallKe ollderhalldeling,'n lIIag Ie aht
wel !el,'redm ;;ijn, Hij geeft !Jet(lmtrJct IIU't
zijn linkerhand aan de Arabier. Tot djn
stomme l'erbazing weiKert de Arahier plot-
5e1illghet COlltrJctte olldertekenen,'

Blijkbaar was de laatste handclinj; van d•••

Nederlander (het contract aanreiken met Je
linh'rhand) de druppel die de emnll'r deed
ovcr1opcn. Nu wi,t ik wel dat het in Arabi-
schc landen nict i, wege,l,l,1ll tIlet de linker-
hand te eten, omJat d,u dl."hand is waarmee
mCll de billen afveej;1. Die hand wordt dus
als onrein gl'llcn. Maar ik wist niet dat die
onreinheid ook een figuurlijke betekenis
heeft gekreg •••n en dat m•••n gclooft dat z,lken
die met de linkerhand worden gedaan on-
heil meI /.lch meebrl'ngen.

Hel voorbeeld toout echt •••r nog meer cultu-
rek misverstanden. Nad;u de Nederlandl'r
hel comract heeft ondertekend, j;aat hij on-
deruit zitten en tOOn! daarbij zij'} voetzolen
aan lijn gesprekspartner. In mrnmigc cultu.
ren wordt dat als een bcledigmg en een ge-
hrek aan respecl ervaren. In het begm van
deze case is ook sprake V,Hl h,.t feit d;u dl."
Arahi,'r steeds V,H\ het gespreksonderwerp
afdwaalt en de Nederlander uitnodigt om
bij hem op bemek te komen. Dl."l"ederlan.
der slaat de uirnodiginj; af, omd:lt hij daar-
\"Oor geen tijd heeft.

De Ara hier dv.'aalt niel van het onderwerp
af omdat hij niet in staat zou zijn tot onder
handden. Het afdwakn is voor hem een
essentieel onderdeel van Je zakelijke ondef-
handeling. Hij valt niellllet dl.' deur in huis,
maar neemt de tijd om d•••kat uit de boom IC
kijken. In een cultuur waar alleen de familie
wordt \'CnrouwJ, is cr tijd nodig om over-
tuigd te raken van de h<:trouwbaarheid van
een vreemddillg. Men moet elkaar eerst Ie-
ren kennen, vertrouwd met elkaar raken
voordat er laken gedaan kunnen worden. In
dit licht moet ook de uirnodigmg voor een
bezoek worden gezien. De ;-.Jederlandcr
maakt met zijn weigering een onb •••nouwba-
re Indruk cn hl't kost tijd om die we •••r weg te
werken. Het zou dus efficiënter en effec-
tiever zijn geweest als de Nederlander van
dit culturele verschil op de hoogt •••was ge-
we,'st.

DRIE-ST APIlENMETHODE

David l'into introJucCl'rt in I.iln boek d•••
drie.stappenrtll'thode waarbij men leert
vanuit dubbel perspectief llaar een intercul-
turele situ,lIie te kijken. Drie st;Jppel1 dus.

',StJI' 1, Uw eigen (cultuurgebonden) nor-
m,'n en waarden leren kennen. "'elke regels
en codes zijn \fan invlo,'d op uw dl.nken,
handelen en comrtlllniceren~
Stap 2. De (cultuurgebonden) normen,
waarden en gedragscodes vall de ander leren
kennen. Scheid m,'ningen over het gedrag
\"an f•••iten. OnJcrzoek wal het 'vreemde'
gedrag voor de ander betekent.
Stap 3. Bepaal hoe u in de ges •••v•••n situatie
met de geconstateerd •••vcrschillcn in norm •••n
en waarden omgaat. BepaJ.1 vervolgens
waar uw gn.nzen liggen wat betreft aanpas-
sing aan en acceptatie \fan de ander. Maak
deze grenzen aan de ander duidelijk.'

Aan de hand van een voorbeeld werkt David •••.
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Maar wie vertelt de Japanner dat Karin zeer
competent is en dat haar vrouw-zijn daar niets
aan afdoet?

•. Pinto do_e IJll"thode Ja,lrn,l uitHlerig uit.
\'.:reIll,JI,:cnkt'llllis tlld lrlekt~Ver\teq~ dil' al
(~nigetijd hij el'n Ned('fLmd\e H.\tiging vall
l'en intl'rn,ltion,ul bedrijf werkt. Zil nl'eIm
in l-)Ul'l1osAin'\ Jeel ,Uil een \'l'rg,ldering
van colkg'l'\ uit \'l'rsdJiflende Zuid,lItll'ri-
ka,lIJse vestigingcn ',lil het bedrijf. lneke is
geirriteertl, Dl' ,-erg'lJcrlllg hegInt een Iulf
uur tl' I;lat, in!('n'en praat door elk;l,Jr hn'n,
Wls\elt voortdurend van ollderwerp en n
lijkcll geen h<:\li~\illgenIe worden genOllll'n,
A,ln Je hemtl V;lIldl' drie- ••uppenllleth"dt'
onJnloekt Inekt' \'l'rvolge!l'>w,lt h'l,lr eigen
w'larden t'n nOrlnen zijn ht"frdfende vergil-
t1eringen, wat de waarden en Tlormen '-an .lt.
elIldcrZijn. Ze schril!t up welk gedrag 7('niet
bcgrllpt eIJ geut op zot'k n,I,U omlm:h'nde
informatie. :--;iet alle \t'r~rhilll'n wordcn
da,lrmee uit Je wcg gl'fuimd. \'('eI is Il('!
mogelijk om een pO\ltie\'l' houding van Ollt-
vankdijk ht'iJ tc krijgm te1lopzi,htl' v,m het
'andcr~ zi)n',

VOOR IEDFREE:"'J?

David ['into stelt TudrukkellJk tbt dl' DrJc
stal'pell-ml,thodt' zeker niet alleen bedoeld
I>voor aUlOcht 01lCNcderl'lndcr\ dil' goed
mt'l lIlen\en IJIl ,Illden' culturen wilkn kun-
I1l']]omg,un, 'fk drie-stappeIllllethode i~te
gcbruiken door i("dntt'n (uit welke cultuur
d,\ll ook) die mer 'andersdenkenden' in ,Jan-
raking komt, of dit nu 'atldl'f~denkenden'
uit dl' eigt'n of uit l'en andne cultuur zijn:
Hl) gaat ("rdaarhij vanuit dat Jl' t'rTeulltuur
met minder i~d,1lldl' ,Inderc, alken alldCf\.
Toch klopt zijn he\\erJlll-: nit,t dat dl' dfle-
'Llppl'nmerhodt' <"oorIedereen ge~ehikt IS.
\'\;',I1Hw,!arom ga,ln alle cases o"er een 'foU('
of eeH~ehrt'k ,J,lllinli,'ht v,llllelll,llld uit t'en
G-eultuur tcn 0l'lichte V,HlIemand uit l'en
F-c'ultuur? Jan had tllOl"!enwetell hoe het
kumt ebt dl' Japanse zakl'nrcLuie met \\'Ie
hij onderhandellllg('n VOLTdl',l'PlTTl" V;ln
\t'lndl'UI1I HT'lIlderde toen dil'ns ~roOl\';I-
der binnfnkwalll. Het was go('(j gewecst '11..
Kafln informatie IJ;ld~eh'lJ over dt' J,lp,llbe
eulmur, lod'lt H' had hegrepen wa'lwm Je
Japans(' lllan.1ga, toen punrje bij p;u1tje
kw,lm, ,llIlTn nog nuar nlt't haaf ba'h wilde
OIukrhanddl'n. Een ;lnden' J,ltl mot"t er re-
kening mee leren houden dat hij wd gt'll'lIig
thui\ hil K,uim k'lIl ga'lll ("ten, maar hem
11I('tuitvonig lll;lg (omplimentt'fcn over de
••choonll('id vall Lilll vrouw. \\'ant toelThil
dat tlCl'd, verkodJe K;mm ten opzichtc van
lijn Hit"nd Jan. K,nel n:lm te kkinc rda-
ticgcschenken IllCl'naar ThailJnd ("nZf wa-
ren J"lilr niet tt'Helk" over hem. En W('kren
d,l( III r-culturen d(' llUllier w:urop iel~ ge-
prescnteerd wordt, uiterst helangrijk 1'0.'Dc
buitellkJIIt, dl' \Trpakking '" van groot he-
lang. Cade'lIls moeren ni(" de Illdruk geven
goedkoop lt. lijn,' merkt David Pint\>op.

INZICHT IN (;-CUITURE:\'

En 7.0kren Wc'waarom dl' vader van H,ls\Jn
helll wc!('('n p.1k sbag moest geven in ,Jan-
wel.igh('id V,1Illeraren ('lTouder ••.En waar-
om Hong teleurgestdJ n,l.Ir China tCfUg-
glJlg. toell zijn vriend Hert ronduit \ertelde
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heTTlIIlct ,!an t'cn haan te kunneIJ helpt'n,
liet i•• goed J,I! Wil d,lt ,,1Iel11.ulwert"]],
;"1.l,ltwie vertelt Je J'lp'lnner dat Kafln zeer
Ulll1pelt'l\t 1\ l'n dat h,lar vrouw-lIln tl,Jar
niets ,1,11\'Ifdoct? \Vie ~-erteltKafllll.LH Jan
hem oprecht wilde cOlllp!imt'llt('ren ('n l1Iet
~choHl'rl"tl? W'ie "ertclt de 7.akenrebti\~ in
Th,libnd d,1! Karel met lorg een c,l(kau
hedt uitgelOeht? W'ievertdt dt' Arahier dM
linkah'lllden 111G-udnm:n niet onrein lijn,
d,1I olltkruit geLikt g,lan zittcn et'n teken
van ont~I"Hlning I\? \X'ie vertelt Hong t\;l\
Ikrt~ dirnïlwid t'rl ecrllJkheid al, tt'ken val1
vriend\ch.lp ht'dl,dd I"

/

,\tet ;tndl"r(' woorJen: er moet eigenlilk ook
('t'r1boek gt'schrC\Tn wonkn voor H.rtegen-
wOllnligcrs \Iit F-nllturl'n, waarin voorbeel-
den suan V,lIlgl"hrek aan informatic en 111-
zil'ht \,lll F-culturen ten opzichte van
G-l'ultllren. Ah tb! niet geheurt, OntS1J.,l(cr
l'l'n l1Iell\\"('vorm \-an koll)lli,l!i,me. Ik we\-
terse lakt"nrll.111kan d.m mct Jt' drle-st.lp-
pl'nmethodl" zi)" lI1Z1chtin dl' andere cul-
tuur vergroten, rekel1ing houden met ,11k
gevoclighedl'n, lhl\ gl'en col1lr;](t lllCl"r111ft
liln Imkerh,II1<.1;lan~even, ~'cel op hlJi~he-
loek g,lan ell Uit\Ol'T1~lJlet zijn Arilbis~'ht'
L,lkellreiatie gaan eten. Her ~'OlltraCtzal tl,JIl

/
------

•



soepeltjes worden onlkrtekcnd. Ik v,Tstn-
sc zakt."lllll<ln is cr dal1 leul'rlijk l'n figuurlijk
wijzer I'all geworden, maar wat wint dl'
Arabier ~b,lfm~T? Ziln onwetendhcid over
Je C-cuhuren blijft ~'wn groot ,lis dil' w,ts.
ik volg~'ndc vra,lg is ,bn wel of cr cig,'nlijk
ecn bOl'k geschH'wn Idn worden wa.trin dl'
drie-stappenmcthode uit dc doekcn wordt
gcdaan, gericht op f-culturen. Kijkcnd n,ur
(il>typtring \'all F.culturcn lijkt rttl' dM hn'l
wal problemen oplevercn. Het betoog I'an
U,wid I'into is rationcel. lIJ ook dc drie-
stappetllnethodl'. H~'t geclt rationele argu-
nu.'nlCll voor Iwt bneiken van dficiënte en
cffel.tie\'C cornmunicilie. Dl' groepsa!llan.
\.:.c\iikheid \'MI nWIl';~'n uil cen F-cultuur
IJUakllll'l moeilijk om af<;lanllll' nemen van
de eigen cultuur en om normen l'n waardl'n
onder de loep Ie nemen. Hl't feit dal iederel'l\
dil' lOl de oUI.group behoort in t('r<;le in-
..,untic wordt gewantrouwd. maakt hd
mocilijk 0111frank en vrij n,ur l'en vreemde

FOTO'S: CHRIS PENNARTS

te kijken en open te staan voor Jitn, anJtrs-
zijn. l)oor dl' scherpe scheidslijn tusscn goed
cn kwa,ld is nl1ann~r1l1g en relativering l"fij-
wel 01Hl10gelilk. AI., eer belangrijker wordt
gCJI'ht ,bil de feitcn, hoc dan feiten onder
ogen 7.ien die als Flljnlijk ,.n schaan1tt'l'ol
worden ervan:n?
Voor dl' drie-stappcnmethode is een aantal
vaardighedm vereist die men in een F-cul-
tuur niet hecft geleerd. Toch bcwl'l~rt de au-
tl'ur dat dl' nu..thode geschikt I, I'oor lllen'l'n
uit <illeculturen,
David I'into stelt dat de economISche situa-
tie lwpalend is voor hel oll!st,un van et'n
F-cultuur dan wel een G-cultuur. Volgens
hem 7ijn F-culturen niet minder d;lt\ G-cul.
tun'n. Dat oell ik met hem loens, maar wel is
het 7.0 dat men.,eJl iJl n.n F-culnmr minder
zijn vrijgesteld. Zil ZI)n vaak wn'c1 titd
kwijt aall het in levcn blijven,dater gl'l'11tijd
overblijft voor hellen'n \";]n dit waardn'olle
bock. Hoc dit probleem opgelost? _
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ONDERZOEK
GEEFT VEEL INZICHT

IN HET KOMEN
EN GAAN VAN HV-LEDEN

HUMA\'ISTmeiliuni 1991 IS

VoriA jaar heeft de afdeling publiciteit
vall het Humanistisch Verbond een
uitgebreid onclcrLOck uitge\'ocrd onder
ven rokken leden, nieuwe leden en
leden die allangcr lid zijn van het HV.
Doel van het onderzoek was om
antwoord Ie krijgen op de vragen
,\'aarom mensen lid worden en W;}MOm
ze weer opzeggen. Op grond ,'all de
resultaten van het onderzoek za! het
misschien mogelijk zijn om beter
inzicht tc krijgen op wat het HV zou
moelen doen om te zorgen dat het
aamaileJen groeit. AI25 jaar
schommelt het aantal leden (inclusief de
medeleden) 70 rond hel aantal van
15.000. Niet dat ergeen nieuwe leden
bijkomen- integendeel. in 1989 waren
dat cr zelfs zo'n 1. toD-maar bijna
evenveel verlaten het Verbond ook
weer. Naar het waarom van die grote
uitstroom van leden waren altijd
genoeg speculaties op het Centraal
Bureau in Utrecht voorhanden. Maar
om ook echt iets met re~uhaat te
kunnen doen, zijn eerst harde cijfers
nodig. Die zijn er nu dus eindelijk.
Waarom wordt iemand lid van het HV?
Bevalt wat hij of zij voor dub aantreft.
wat voor activiteiten er worden
geboden en wat voor mensen men er
tegenkomt? En waarom zeggen zovelen
zo snel weer op? Ingrid Cramer.
puhlieiteitscoördinator van het HV,
leidde het ledenonderzoek en geeft in
dit artikt:! de voornaamste conclusies.



Weinig leden kenden de Humanist maar voor
velen was het juist aanleiding om lid te worden.

Er wcrJ een represematie\"c sleekproef ge-
houJen onJer de ongeveer 1.100 mensen
Jie in !989 lid werden van het Hunl.1ni,-
tisch VcrbonJ cn Je ongeveer 1.000 die dat-
lclfd •••jaar hun liJmaatschap opzegden. Zo
wt'rlit'n in toraal 90 nieuwe Iden en 66
opzeggers relefonisch gevraagd om enkele
nag •••n te heantwoorden, Daarnaast wrrJ
aan 700 van de ongeveer 11.000 led('n of
medcleJen die minstens twe •••jaar lid warrll,
een vragenlijst voorgelegd. fl-laar liefst ol'}'}
mensen vulden (Ic lijst in. Een tddunis('h en
een sçhriftelijk onderzoek dus, dil' onderlmg
niet he1ell1aalll1el elkaar wrgdcken kunnen
worden. Voor lOwr Jat wd ISl;rheurd, ging
het cr om Il.ndellSrl1 te ondl'rkennen.

REDENEN OM LID TE WORDEN

Duidt'lijk werd d,u Je meeste Illensen lid
wordt'n \"an het HV omd,H lt' Sleun willl'll
geven aan de humanistischl' gedachte of
tm.er concrel.l '\;lil de hUI1\;lni~tische hl"we-
ging. Voor ,kz.e grote groq' s~wc1tde plaal-
selijke afdding gl'en rol. En in la:1 alg<'nwen
zijn ll' redelijk teI'Tedl'n over hun lidnLl,It-
schap.
Oue groep wuden wc 'stl'unleJen' kunnen
noemen, want Sleun gn"en aan Je duh is hen
meestal genoeg, D,l;lTnaast zijn er Ilog llrie
morten \'an ledl.1l te ol1lkrschl"idcn, il"der
met eigen n.rwachtingcl1 tl.n aanzil"n van
her HV.
Zo heh ie 'de denkcrs'(25'Yo). Zij wordt'l1 lid
\"oor de hel.inning dil' het HV bn hicJrll of
kloppen hij her HV aan (\-aak na het \erla-
ten van hun kerk) om l'rgel1s hij tI' hOTl'n.
Nog een Jndere reJen voor Jl'ze Jl'nkers om
lid te wordl'n is Je a,mtrekkingskracht dil'
ién bepJJldr 'lCtivitcÎt VJn hl't HV voor 111'11
hl.eft.IJc7_e denkers zijn va,lk \.Jn nll(ldelha-
Tl' kef tijd, dus tussen de 4() en (,() jJar.
Lhn zijn eT'de doener~'( 1()O'O)in het HV, Zij
zijn I'ooral dl' actievc Inkn en I'allen in de-
zelfde In'ftijdsklasse al~ ,il- denkers, Zij wor.
den moral lid van het HV 0111~dijk!:Wlin-

Jen t,' Ol1lllloeten, om de! te nell1en a,Hl
~adligheÎdsacti\"itl'ill'n, voor (steun ,1.ln)
de gecstdi)h' \Tr70rgil1~ l'n ook 0111zichzelf
te ontplooil"n, Zij ht'chll'n aan het pLtJtwlij-
kc wnk en zijn va'lk ()llIevredl'l1 OVCT wat
hel lidmaatKhap hen biedt.
lokt vinde type HV-It'den hehben voor,ll
hun hogt" Iedtild 'lb kenmerk: 'dl' oudc-
ren'(ol%). Hi) of zij IS VJJk speó,ulliJ ge-
wordl'n V,1Ilhl'! HV lil Je \"eronJerste!ling
zo ooir met'[ LlllS te maken op l'en pLtats in
een hllm,lIlistÎ".h hejJclrdenhuis, Dae leden
hehhen gl'en bebngstt"lImg voor Ilt't afde-
lingswerk en zijn tcn dele teHl'lkn on'r hun
lidmJ'Hschap,

Dc [",,"c('"d("kolom val1 !<lbc! 1 lllJ'lkt duidl'-
lijk d,H ,ll" opzeggers vaak andcrl' redenen
hadden om dl.stijds lid te worden dJn
nil'l1wkolllcrs. Ook Hmr hl'n IS strun ~even
1l0~wr! V,HlbeLtng ma,lr rebtid v.llt \'oor,ll
Je Wl.ns op oml;e1ijkgl'J.inden te 1l1lIm()eten,
Vt:e1\\'('nk.n ook lid voor Je ~(?e1ligheidsac-
tÎ\'itciTcn, omd;Jl lt' Zoekende W,lTt:n of om
rcdl'n van plaaTSing in l"en hum'lnislisl.h he-
j'lanknhuis,

AANLEIDINGEN OM LID TE WORDEN

\X'at gt"cft \'Cel nWllSl'n nou VJ;lk het heslis-
sendl' duwtje in d•••rug waardoor ze lid wor-
den van lw[ HV? Ook t!;l,lr i, nu wat meer
OITr ll' leggl"ll, Uit label 2 hl ijk I lbr voor,ll
enigcrki vorm van publicileit rr lijn: dl' Hu-
manisl, dl' radio- en Idn.isie-uiTzellJinl;l'll,
uitgaven \-an hct IIV loab folders en 3,111-
dacht in J;lghbden. Vooral hl't maandhbd
de Humanist ..loet het l;oed, nog he! meeSIlIl
de It"efrijdsgroep lOt 4() j,l.lr - m'erlg('ll<;

werr weinig hij ouderen hoven dl' (,0. De
radio- en tdevi,il'-uirzendingl.n van hl'! HV
hlLJken voor,ll hij tic ninl\\'t' IcJ,'n V;1I1mid-
dl'lhare leefrijd an te slaJn.
Familie, \"fll'lllll'n en kennissrIl worden lll"l
mn"ste genol'IllJ ,lis aanleiding om lid te
worden, MaJr velen zetten Jr ~Iap tl.1ar hl'l
HV-lidmaatsçhap ook or eigen iniaticf. Dal
gebeurt vooral hoven Je 40 jJar. En \'()Or (k
bO-plussers geldt ook hier wn.r dat l'ClI
pbabje in ccn humanistisch hejaarJmhuis
mel'specil. VerrJssellJ LlJ.g scort.n dl" ver-
schillende vormen VJn professÎonde gCl'ste-
lijke vt:rzorging;lls directe JanbJing om lid
te worden: niet meer JJn 7%,

Uit !<lbc! 3 hlijkl dat bij de mees!e nieuwr
leden (90%) hd Humanistisch VerbonJ
ook ,,1 vóór hun aallllldding hekend WJS.
I~ijna dl' helft kendt" het HV vall ratIin of
televisie, Ein op de vier kt'ndt' hel HV al viJ
fJmilie, nil'nden of kennissen •••n éin op de
Vijf viel een kralll. De radio- t'n le!n.isie-
uitll'lldingl'n dragen Jus veel hij aan de ne-
kcnJhl'iJ ~'an het HV, l'venals lie publiciteit
in de kramen, ~b,1T zij zetten tegdijkertijd
slechrs wcÎnigl'n aan om lid te wordell van
het HV.

Precies het tegenovergestelde 7.iel1we bij (k
Humanist. Slechts 10% wist van het hl'-
staan VJn Jit maandblad af voordat men lid
werd. MaJr I'oor hij na twcc kea zoV'eel
mensen (18%) was IJet juist ,1Jnkiding onl
liJ tl. worden. Voor hel winnen van nieuwe
leden hlijkt Je Humani~t dus lllCl"r wer-
\"in~skrJcht te hebbt'JI dan Je radio- en tele-
viSle-llil7.enJinl;en of aand'lCht dil" het H V
lil de kralllen krijgt.

Tabel!: Motieven voor lidmaatschap ,.an bel HV.

Steun hum. gedachte/beweging
(Na verlaten kerk) ergens bij horen
Opkomen belangen buitenkerkelijken
Bezinning, verdieping
Ontmoeting met gelijkgezinden
Maatschappelijke atellingname
Blijk van waardering voor activiteit
Wil plaats in hum. bejaardenhuis
Zoekend, niauwsgierig
Gazelligheldaactiviteiten
Eigen ontplooiing
(Steun) geestelijke verzorging
Anders

Nleuw<
I"den
n-gO

'"'"'"'"'"'"""••
"""'"

ex-lcd"n

'"m
""'""""""""'"

"'eer d,,"
2. ia,lr lid
n-399

'""'"'"'"'"'""""m
U\

••
• D. gei'nq"ót<erJ." ko"den w".hilbult, !not;n"" "",OI"e",V"",al Jt',.hriitdii~ g•.••nll"'.rt'rrtl." ""'1 ern liJ",a,"-
,.,hap ,"anmeer dan 2.jaar, maaktl'n ""n Je," ",ogelijkheid gehrlllk.
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Tabd 2: Aanleidingen lOt het HV-lidmaatschap \'an nieuwe leden, onder\'erdedd naar
leeftijd ~

Aanleiding ,~- «0 40-59 >00
(n,"gO) n~29 0"34 n'"23

Familie, vrienden '" m ". m
H\lllIaniat '" '" ". ••Eigen initiatie! m " ,.. '"HV-rtv-ult~ending H' W. ". "HV-tolder,-ultgave " ". ""~-geest. verzorging " " m ••Krantepubllciteit " " " "Plaatselijke HV-activiteit " " " ••"~-uityaartbegeleiding " " "Landelijke HV-activiteit •• " " ••"~-Vormingsonderwijs " " "HOI, W" " " "Bej aardenhu bves ting " m
Anders H' m " "

REDENEN OM OP TE ZEGGEN

lIil 6(, gl'i.'Il'lUl'ln'rden dit' hl"! HV 111I 'IS,)
verli"ten, i, nageg;un wa'Hom zij hun lid.
m'l,1I"hal' 11luq:Jeu (tahd :;J, Vl'rTl'We!; ,k
mee,rl'tl dOl'tl J.1t om linarlÇiëlt' r,.Jenen of
omdat IC tl' \\'t:il1lg himlin!: h<'l,hl'n met Jl'
org'llli«Hil'. htl,lth:ii.'le O\'eTll"l'gingen ko-
men \',Iak nogal plotwling ,1,111,i,' ord,,, Illet

lorging biJlwl HV l1<'hh<,na.11lg,'slotl'll, ,\<lil
Iwt l'!a,lt'l'lilh- ,IfJelingswl'Tk.

J tAl'

11A-A-t g.O]) IM-6 ~~~r
Hol1,tAJtS.,- -z.'}N

op de leden b,lt h~,t aiJdinglll"erk gl'hn'l
koud. EW1I ,_oveel heelt d'''1r !:~','n Ilwning
ma, En 4-1')'" onthouJt lich J,1ll ook I'an
,'("tl uitspra,lk m-n d~. ,tellmg J,lt i<' gl"m.lk-
h.lijk in een 'lfddinf> word! opgenOl1ll.n. AI,
Wl' dol' öjtn, \l'rg<'li)!.:l'1l met de motil'l'l'n
wa,Hom nwnll'n lid Ilon.kn, hli,kt dat Ill't
rbatll'lijh' afdding",nk \'I'or,tl \.,111he-
bng is \"OllTk,kn di,' g<'ll'llighil'ds;Klivitei.
tl'n \'erbn!:,'n l'n geiijkgl'lindetl willen Oll(-
moet~'I1. D,urna,l"t l1l'dltl'n IlIlk d<'ledl'n die
llch voor dl'lw/innrng of .I,' gn'stdiJh' \"Cr-

I kt HV hom meer dan ll'stig alddingl'n in
het 1,lnd. Dil' pl.1<Hwlijh- org.1llrs,uie blijkt
echter maar in hel'erkl~' kring te kvcn, El'n

LeJl'Il die twee jJar of Lmgrr bij het tlV
waren, kondeTl lich ook uitsrrrh'n o\'\:r IK'-
gl'n stl'llingen dil' hen werJen \'oorgde!:d
(7ie tabel -Ij, Daarom weten we nu J,It ,.ij
7.1chredelijk in het Verhond kunnen vinden,
Driekwart vimll lbt her H \' ZIChhaighouJt
met el!:el1tiJd,~' prohlemen, Jat het IIV niet
op ~'el1pseudo. kerk liJkt l'n Jat l1<'tIIV niet
t,' 1'"litid, is. Tw~',.dl'rdl' vindt hl.t lidm,ut.
sdIa]' ook niet te duur. .\L1ar helull'e W,1.1r-
dermg Iler ook for~e kriti,.k op l1<'treilen en
ll'ikn V.1I1hl"! HV. Zo \"indt l'l'n \',ln ,k drit'
het HV Il' moeilijk, te inrellc,.tul'el. En \'01-
gens l'':n \-,1Il de \"1<'fIS het HV te wermg
strijdha,u I,'rwill ü'n \",111,iL' \'ilf l1<'tt IV Il'
ratiotwd l'n t,' weinig lwrloonliik lwlrokh'n
noemt.

A,Hl Je leden die al twee j,l;lr of LHl!:n lid
zijn van lll't IIV, isook gevLl,lgd of zij tel'Te~
den zijn OVl'r hun lidmaat~ch,lp. RLllll1de
helft kan J,H bramen. ,1an de andere kam is
bijn,l 40'/:" h.llf of hdemaal nid tl'vreden.
TIK"h OVCT\H'l.gt rnaar 2% \"an dl'7e ledl'n
ook om edn op tl' 7cg!:l~n,
Ver!:l'1r)kingen met resultaten \',111,11H.kron-
Jerwek leert J<n kdcn die niel ,I\:tief zijn in
het HV nlt'er te\"redl'l1 zijn dan kdl'n ,lil' wel
adid lijnell d,lt leden ondl'r de 40 jaar IH'rr
meer tl'\'reden l.111ld,ln oudnc 1cden. Uitgl'-
sproken teHeden lijn diegenen die lid IHT.
dt'n om Je hununisti,che !:V'd'Khte t'n/of be-
we!:ill!-\ te steunen, om or Ic komen voor de
bcl.1l1gell van buirenkerkelijken of lid wer-
dl'u als blijk V,Hl wa,uJering voor eetl he-
1"1<I1de,lcti\'iteit \',Hl het H\'. [o:ht onte\"Te-
den lijn dl' kdm die lich bij hel Hl" ,unslo.
teu om !:elijkgezinden te onrrnol'tell ol V,1I1-
wegl' ,Ie !:odligheiJ.

TEVREDENHEID OVER LIDMAAT.
SCHAP
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Tabel 3: Bekendheid van hel Humanistisch Verhond vóór lidmaalschap (n=81)

name als er sprake is van dl' overgang van
l'en ruirn(er) naar een heperkt(er)inkonlCn,
Zo l,q;Jl,.'n 7 v"allJe 1<)mensen op omdat 7.l'
met de VUT gingen of AOW hl"gen, l"n 2
n1l'lIsen omdat H' naar lTn Iwj'l,Hdl'nhllls
vt,'rlluisdl"n. t-ïnancide lm:rwq;mgl'n blij-
kl;'n Jan nok vooralm de hoogsfe lecÎtijds-
groep te spelen, ~lil1dl'r bij jongl-rt'n en nog
wd mind<'r in dl'lcJl."11 uit dl."middengroep
die \"aak hesehikken over het TllIl!lste inko-
1lll,.'11(tabt'! 6), ),lellsl."Jl die lOeh'nde lijn en
IlCf hij hl,t HV hopl'n te vinlkn, IlOl'ITlenrnl"t
name 'tc weinig himlillg' als reden om op te
zeggl'n, Elol1lk'rde an hen zegt dan ook na-
drukkelijk verder tI."lOeken lil andere rich-
tingen als holisme, clntroposofie, rl'mon-
strantse hrol'dersch,lp of hl,t christendom,
De band met hl'l HV wordt Ilok losser ab de
,lanleitiing om lid te wordl."l111<1verloop v;1n
tijd nil."t nwer zo speelt, IIUls hij Ct'n st"hei-
ding of hel n'r1alen \",1111ll'1 knkgl'l1oot-
schap. Dal gddl ook als l11enSl'n nÎl."t ,un
hun eigen wrw'Khlingen kunnl'n v'oldoen:

Vande IN-radio- en/of tv-uitzendingen
Via familie, vrienden of kennissen
Rrantepubliciteit
Humanist
Eerder lidmaatschap
Guestelijke verzorging in het leger
Humanistische uitvaartbageleiding
Plaatselijke activiteit IN
HGVin zieken- en/of verpleeghuizen
HOI,UvH
Jongerenwerk
Humanistisch Vormingsonderwijs
Via HSHB
Via politieke partij

'"'"'">C.
"""••••••
""""

Tabel 4: Oordeel over de slellin~en

Volstrekt Iiens Oneens Volstrekt ,~
Stellingen eens oneens mening

Lidmaatschapis te duur " " '" m ,,,
IN is te weinig strijdbaar •• ,.. '" " ".
IN is te politiek " " '" m '"IN te """,llijk, intellectueel " '" '" U, >C.
IN is te rationeel, te weinig

persoonlijk betrokken " ". " >c, m

'" lijkt teveel pseudo-kerk " ,. <0, m "HV houdt zich niet echt bezig
met problemendeze tijd " " >0. m '"". afd.werk laat makoud •• m '" '" '"Je wordt gemakkelijk in
plo afd. opgenomen " m m " •••

TabeIS: Reden om hel HV-lidmaalschap op te leggen'

Financi~le reden
Te weinig binding met de organisatie
~an niet (meer) deelnemenaan activiteiten
Geentijd (omHumanistte lezen)
Krijg te weinig terug voor mijn contributie
ActiViteiten sluiten niet aan bij behoefte(n)
Voel meonvoldoendethuis bij andere IN-leden
Het IN 1e te moeilijk, te elitair
(Plotselinge) privé-omstandigheden
HVis te rationeel, te weinig pera. betrokken
IN houdt zich niet bezig met problemendeze tijd
Wil meeigenlijk niet binden
Het HVis te (weinig) strijdbaar
Het IN ia tev••••l een pseudo-kerk
IN is nu in mijn leven minder belangrijk
Wilde meniet opgeven; verkeerde bon ingevuld

'"••"al
n-66

""",,,,,
•,,
J,,,,

Percentage

HmlANIST mei/juni 1991 lf



Tabel 6: Leeftijd (n r(denen om h(1 HV-lidmaatschap op IC7.eggen

IkJ,',,' O"Jn 11""'" cic 11<"."" T,>!,.,.I
in=l>lI) J" 411 40 "" bO Je 1>(1

in= 11» 1"= 17) (,,=27)

Financiêle reden m m m " (29~)
Te •••.••inig binding '" on la " (2n)
Kan ni••t d••••lnem••n.., activiteiten " m '" U (17\)
Geen tijd '" ,.. •• ,(ln)
Krijg te weinig "rug

voor =ntributie 0 U. ". , (ln)

\'.1Il\"'~" h," klrine ""nt,,1 re'J'I",J"nt"" i, de I"d,ijd .,II"enU\wrh,,,J l:c!'r.,ch, me' Je nw<.",,',~,rk"m,'n,k rcd,"n
nm h"t li<im,',Il"h"p op 1" '''t4:"''

dus als 7l' nil,t ,Klid in hel HVlijn g(''Wonkn
meur d,lt wel vall lichldf n:rwachnen. Dil
" lelfs de Iwbll~rijbte redl'll nJOr leden
ondcr dl-"óO jour om op IC7.cggcn. O,l;lrCI1IC-
gen hchlwn óO-plussl'TS l'r iuist men mo('itc
tlWCJen ll' 11td 111l'l'rkUl1Ill"ndcdncmet1 ,un
aClivilcitcll, Ml-"est:ll H'rwachttcn lij veel
V,lII hun plaatselijke afdeling, Redenc]] om
af Ie haken lijn d,111: 'lk afdl'litlgshijel-"ll'
komsll'n 7.ijn tl' Vl"Tweg, of IC moeilijk he-
reikbaar n1l't opCnh'l;lr vervol'T', of n1l'tl 7.egt
wt'gens ouderdom of ztekll' ni('1 lllet'r na,lr
afddingbijt'cnkomstcn tol-"l(, kUlllll"n, Ver-
gelijkhare 'IrgullIenten blijken een rol te spe-
!l.tl hij degl'nen die 0pl-q:den omdat lt' IC
weinrg terugkrijgen voor hun contrihulie,
Dil zijn in ml'l'rdl'rhl'id ook oudnen. Tijd.
gehrek &IJrentcgl'n is Iypisch l'etl 'lrgume11l
\'oor de ma;ltsch,lppdiik acriewn om hun
lidmJJts/:hap op rl' leggl'n, Zij hebhen hun
handen vol a,m werk en kinderen, ~kl-"stal
zijn dtt dus leden onder dl" 60 jJJr.
Vijf van de geën'-luêrecrdl' opll'ggers \'odl-"n
lid1 nÎl't gl'noeg thuis bij anderl' HV-lcden,
De mel.sten noemden dJarhij de hoge led-
lijd l'n 11l'tgt'Ttnge JJnu1longe mcnSI'n in de
;lfdeling als doorslaggevende redm, Ook
spont:lan noetl1lkn een J,lllu! npll'ggers dit
,lis kririekputll,
Ondanks de kr;til,k helekl'll1 op7eggen \'OOr
lk meesten alken eetl papierl'n scheiding t'n
dlls geen scheiding der geesrm, Zes lllemen
wilkn in de 100'komSI mogelijk wd weer lid
\\'ordl'n, I\'il'r of viji houden hun abonnc-
mellt op de Humanist. Drie brell sporHJan
\\'l'len wel humanisr te blij,'en en drie Jnd<'-
reil benadrukken dJt ze hel HV wel positief
w,urderen, Ved opleggers beschouwen het
,1fschód V;1Ohl-"tHV dJn IHlk niel 7.0defilli-
lid, 7.ijverwJdHCtl nog wel celiS bij het HV
tl'Tug Ie kl-"ren, En ;nderdJad: onder de
nieuwe leden van 1989 was ó% ,11eerda
lid!

I"griJ Cramer

Het r,lpport O/'er ht'l l"dclI(mderzo<'i.: is nlll-

<I(dl/d mei I'oor f -1-,- Iwkri;Kb,l,n bij her
Hllmdlli$fis(h Verbond, U klmllJt'I <I,lIwr,l-
Kt'" door! .5,75 (d'l/ is inclusie! (JOrt()kos-
11.'11)UI 'er /<' 1II,lkclI of! Kim 581',m de f1l1m,l~
lIislisd!(' Pers te Utrt'Clit onder I't'rmt'ldillg
("lil 'Ll,dl'llOllderzol'k'.
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Tevreden leden zijn vaak degenen die niet actief
zijn in het HV maar het vooral willen steunen

Ontevreden leden verwachtten vooral
gezelligheid in het HV en het ontmoeten van
gelijkgezinden



VRIENDEN BELANGRIJKER TEGEN
VEREENZAMING DAN FAMILIE
Ouderen die alleen comactcn m(f fami-
lieleden bijhouden, blijken heel kwets-
baar voor eenzaaluhcid. Wie 'succesvol
oud' wil worden, moet zorgen voor een
netwerk van vrienden.
"Contacten met vrienden lijken \'all gro-
ter belang om ouderen tegen eenzaam-
heid tc lx:hocden dan contacten mei ver-
wanten, ~ nelde prof. J. de Jong-
Gierveld, directeur van hel demografisch
instituut Nidi tijdens ccn symposium in
Ulrech, ovcrondCl7.ock naar \'crgrijzing.
Eén op de \'ijf volwassen Nederlanders
heeft matig of sterk last van eenzaam-
heid. In de Scandinavische landen cn
Noord-Amerika ligt dat ietsje hoger, bij-
na één op de vier volwassenen. Maar in
legt'ostdling tOl wal wel wordt gedacht,
zijn in uiteenlopende sociale onderzoe-
ken onder ouderen tot ongeveer 7.' jaar
niet meer eenzamen aangetroffen dan ge-
middeld onder volwa~~enen. Van de
hoogbejaarden zijn er wel veel meer die
zich eenzaam voelen. Relaties met fami-
lieleden helpen alleen tegen eenzaamheid
als ze \'ecl lijken op vriend~chap, du~
onderhouden worden uit vrije keus en
niet uit plichtsgevoel.

Mannen zijn kwetsbaarder voor een-
zaamheid dan vrouwen. Onderzoek liet
zien dat dit komt door een beperkter
netwerk van relaties bij mannen. Boven-
dien ontbreken vaker relaties mt't een
l.ekere diepgang, aldus mevrouw De
Jong. Zolang men samenwoont, wordt
er geen verschil in et'nzaamheid gecon-
stateerd tussen mannen en vrouwen.

Maar alleenstaande mannen zijn gemid-
deld over de hele linie - gescheiden of
weduwnaar of nooit gehuwd gewet'st -
vaker eenzaam dan alleenstaande
\'Touwen.
Uit deze onderzoekt'n mag niet de con-
elusie worden getrokken dat met de wr-
grijling eenzaamheid een groter pro-
bleem zal worden. Door economische
oon.aken (veranderingen in het produk-
tieproces) veranderen mensen nu in hun
leven s'aker van woonplaats of van ba,lII
dan vroeger. Mensen krijgen daardoor
meer gelegenheid nieuwe eontacten te
leggen en te onderhouden. En ze moeten
ook wel, want (familie)relaties zijn door
deze grotere geografische en arbeidsmo-
biliteit niet meer als vanzelfsprekend be-
schikbaar.

Jongert' gt'neraties zijn eraan gewend dat
moeite moet worden gedaan relaties met
niet-verwanten aan te gaan. Veel oude-
ren zijn nog opgegroeid in een tijd dat
relaties, zowel met familie als anderen,
relatief stabiel waren en niet doorlopend
aandacht, inzet en onderhandeling nodig
hadden.

Nederland tdt nu bijna een half miljoen
mannen van boven de zeventig. Van hen
woont bijna één derde alleen. Vrouwen
van boven de zeventig zijn er ruim
driekwart miljoen, \'an wie ruim twee
derde alleenstaand is. Vrouwen overle-
ven hun partners met gemiddeld zes à
zes'en laar.

Mevrouw C. Marking van het directo-
raal-generaa! werkgelegenheid van de
EG in Brussel, meldde dal de arbeids-
markt in Europa behoefte krijgl aan ou-
dere werknemers. "In veel lidstaten
wordt nu gewerkt aan flexibele pensio-
nering, deeltijdwerk Hlor ouderen en op-
leidingsmogelijkheden: allemaal maat-
regelen die mensen in staat slellen langer
te werken." Dl" vergrijl.ing van Europa
moet niet eenzijdig als een probleem
worden gezien. "Vergrijl.ing is het ge-
volg van pmitieve ontwikkelingen, na-
melijk dat mensen lOt op hoge leeftijd
gezonder zijn en langer leven."

De voorziner van Nestor, de Groningse
hoogleraar gewndheidswClenschappen
W. s'an den Heuvel, pleine in dit verband
voor el"n 'demoliebelcid'; het tegenges'
lelde van promotie. Vaak worden oude.
re werknemers vervangen door jonge-
ren, zei hij. vanwege tekort aan moderne
kennis bij ouderen en vanwege hun on-
vermogen zich aan IC pas~en aan nieuwe
omstandigheden. "Het eente is via bij-
scholing op te lossen. het tweede is geba-
seerd op een vooroordeel. Wat veelal
niet wordt genoemd, i~dat jongeren
goedkoper zijn. Daar zou via een demo-
tiebcleid iets aan te doen zijn. De grond
om mensen met 60 of 6S met VUl en
pensioen te sturen, was dat werknemers
destiidsdan 'op' waren. Hun gezondheid
is nu sterk verbeterd en op 6.,-jarige leef-
tijd heeft Inen nu gemiddeld een levens-
l'l.Twachting s'an zeventien jaar," aldus
Van den Heu\'c1. (Bron:'Tro~w')
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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,

Geen vervlogen hoop

I kt intnview met mevrouw
Roml-dc Boer was ons Uil hel
hart gt."gTt."pcn. Vanaf mijn Lhk
j'liH laT Ik in de hbuwc jCUgJbl"
II>q~il1g. KW;UIl uit een arm ge-

zin IJll'[ Jrie onvofw,urJigc kin-
den'n. Krn'g nit't de Llm om tc
g.lJtl ~Iudcrell. \""ildt' timmn~
man worden maar kon nier n.l,lr
dl' amh,1ÇhbsdlOOI. En pas op
m'n 14Jc j'lar ;lls ,iml1ll'rm.1tls-
IL,t'rling hq::onr1l'1l \'oor 1gukkn
in de wt.'ck. GlIlg dil" (Wet' j'i'ir
('Ivonr ITII'TgrOC!Hl' en Sin'I<lSap-
pdt'l1 venten I:mgs dl' huizen.
Voor mij wad de jeugJbcwl'-
ging mijn gl'l'sl<.'1ilkr ontwikke-
ling. Ik werd gehcclonthoudn,
vq::ctarió.'r en ronktl' niet. Luis-
tnJe naar lo.ingcn van Ga rmt
StUl\"clmg, Bart de l.igt, Anton
COO';lJnJse, Jomil1l'C Sehel-
Illnhorn en \'ck OlnJ.:rCII. "('ci-
genie in )931 militaire dil'nst.
Krl"l"g Ilurvoor mijn omsl;lg
V;ln .Ic b,I,IS! Ik trouwde in 1937
ell bl'gnn l'l'n cigen timmerbe-
drijf, D,ll lukte, door b,uJ wer-
ken ell blijVI'1Igl'lown in l'en he-
tere wl'rdd W,ll ik 1Il('e h;ld ge-
kregen uil lk jtugdheweging.
En bleef (rouw aan die In'en<;-
wJJrJen.
WJS \'JnJf de opridlfing ,Klid
lil het Hum,mis(isch Vl'rbolld.
gnbnkte metl"en TOen hel HV
voor hel kW;lde koos. Dal was
I'oor mil ol1;l,mvJJrdba;lr; oor-
log. En onk mij grote teleu[';tel.
11Ilg is ell lijn dc velcn die niet
trouw zijn gl'hlevcn ,1an dl'
w,larden die Wt" in Ik jcugdbc-
wl'ging ll1eekrq~t"n.
Ik bl'n van mcnmg dat we als
metl'i lbtgene moeten btl'n wal
loved dlenJl' en m,Lltschappe-
lijkt" verwording veroorza,lkt.
lhJrom hen ik gehedonthou-
der, rook ik nil.t en bt"rl ik vegt"-
urià. '\Lur hela;ls rnoell'll wil
nok ik erkennen J.n cr weinig is
vl'rJnderd . .\Iaar ik blijf trouw
J,m die waarden dil' ik belang-
ri Ik vind voor eerl lJl'terl' S,Ulll'n-
lt"ving, Hel interview meI ml"-
VTOUWRood-de Boer in de vori-
ge Humanist betekende voor
mij geen vervlogen hoop. \Xlam
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('r zullen altijd IJlI"n'l"n zijn als
Im'wouw Rood-de I'''ll'fdic blij-
\'cn opkomen teg<:n ht"t onrecht
in de we[("ld. D;l;lrom mijlllLmk
I'onr dit interview.

K.Koopman (Nicdmp)

Affiniteit
Korl gelrdt"rl kreeg ik vour dt"
l'l'rste 11IJal in mijn 80-j,uig bt"-
staan een exemplaar in
handen van uw maandhlad Hu-
manist. Ik bs ht"t en besloot tol
her lwmen van t"en Jbonnement,
hetgeen u wellicht wónig zal
zeggen. Ten bewijze VJn het feil
dal mijn geestesrichling en de
uwe wel OVl'r affinitl'it brschik-
ken, sluit ik hil'rbij el'n indertijd
door mij vcrvaardigd gl'dicht
(rijm) in, zulks gd1l'el te uwer
vrije beschikking.

OP U KO!l.IT HET AA:'\"
Ik was op zoek naar hoger
waarden,
LIS Bijbel, Talmud l"n Koran,
Die mij hun Schoonhl"id 0Pl'Il-
haarden,
Toch kon ik '1 raadsel niet ver-
suan.

De stille I~ocddha kwam mij
IrOO5ten,
Ik volgde Zarathustra', leer,
De wijsheid \':In het venl"
Ooslen
Verzadigde mij krer op keer.

;s;'och(<lns vond ik geen ware
vrijheid,
Dl" diepe harmonie omhrak,
Tor eind'liJk met een kLm." hlij-
heid
Een innerlijke stem mij sprak:

Wilt gIl uzelve wijsheid
schenken,
.\IiSlrouw dan wat 111bOl'ken
staal.
Sle~'hrs op hel klare, lUlv're
drnken
Volgt inzicht dat u niel verlaat.

V;fim Muonen (Bilthoven)

Wereld visies

Er zijn lllt"nsen die een eigen wc-
reldvlsie sallll'nstellen OlTl hun
dagelijksl' b'en heter te begrij-
pl'n. Je kunt hiermel' heel ver
gJan l'n el'1l eigl'n privé theorie
opbouwen over hl"t funktione-
ren van cIl'mentairl' dl'l"1tjl's,
D,N.A., cl'lIl'n, ziekten, planten,
IJll'nsen, Je aarde en het heclal.
Via lal van populJlrl' wetl'n-
s(h"ppclijke hoekl"ll (ParJJig-
ma reeks van i.l'mrliscJJt en de
Wine saie van nert Bakkl"r)
worden de nieuwstl" OJllwikke'
lingen 111de We(enschap tuegan-
kelilkrr voor dl' leek.
Op miln twee'l'n-(wintigsle Ic.
Vl'nsiaar ht.'n ik bl'gonnen mer
Ill't opbouwrn van el'n wl'rcld
en hedalvisie die ik de .•Ener-
gietheorie" noem. En de laatste
jaren bn ik deze Ihrorll" steeds
meer gebruiken in nliln dage-
lijkse Icvenspraktijk. Theorie en
fantasie makl'll kontJkt ml"t de
werkelijkheid.
Nu H;1Jg ik mij af of ik de enige
ben dil" een eigen theoril' bouwt.
Vulgens mij doen meer mellSl"1l
d;lt eTlvoor deze mensen wil Je
werkgroep l'en onflnnetings-
plaats zijn om van gedachten te
wissl'!I'l!lIll'1 e1ka;lr.
Als de werkgroep jl"aanspreekt,
dan kun jl' vout llleer informJlie
met mij (Maartl'll Box) belll"n
tel. 01827-54%.

Maarten Box

Meditatie
Eens toen ik mcditl't;rdl' kwam her volgende gedicht in mij omhoog:

Op Ik harleklop van mijn geweten,
dobbert lacht een pijnbal van berouw;
knagend vaag, maar niet tl" \'ergeten.
:\lOl"1dat nu zil'lell'vcn hell"n?

Is dit nu humanisti"h, aigelllt"en menselijk dus of l"en relier \':In een
dltislelijk \'erll'den?

Piet de Bruijn (Hreda)



Prijzen voor humanisme en
vrouwenemancipatie
Vorig jaar richncn het Humanistisch Oplei-
dingsinstuur en Je Univl'rsitcil \'oor Huma-
nistiek de Stichlil1~ mr. A.E. Kihbius I'c!r-
ticrfonJs op. DCH' stichting zal eens in Je
twee jaar een studiedag organiseren 0\"1'1

praktis..:h humanisme gericht op \'rouwcn-
zah'll. Dan zullen ook twc •.•prijzen worul'n
uitgereikt ter groottl" \'Jil f 5.000,- elk. Eén
\'oor n-n essay over h•.•1 hedoeld"" onder-
werp, Je andere \'oor een mail of vrouw die
('en hijwndcre bijdrage heeft gelen'ru aan
humanisme en VT(luwCllt'mancipatil'. De
eeTste studiedag is gepland up 6 nOH'mber
19')2. Essays en gemotiveerde voordrachten
kUI111l'llt/m 31 ut'ccmher worden gc,tuurJ
naar de Uniwrsitcit voor Humarllsrick,
I'ostbus 797,3500:\ T Utrechr. 0r dit adres
kunt ti ook informatie OHr de nauwkeurige
I'oorwaarden verkrijgen.
Het fond~ is nlOgt.'lijk gcworJen door een
na1atells(hap van mevrouw mr. A.E. Rib~
bills [\,Ietin (1893-1989), di.' haar leven.
lang ijl'erJe voor Je eman(ipatie van Je
vrouw. Zil wa~ jarenlang voorótsrcr van Je
VrouwenbonJ van Je 5DAP, later PvdA, Ze
was Je ecrst\' vrouwelijke gedeputeerd.' van
Noord-Holland en het eer~te \'follwelijke
lid van Je Raad van 5rate.

Auto en milieu
De Stichting Natuur en Milieu ên hel We-
rc1d Natuur Fonds hebben een bro(hure uit-
gegeven met objectieve gegl'n'ns ovcr Je cf-
fl"(ten van Je auto op de natuur en het mi-
lil"u. Een klein ja:lr gc1eden gawll g.uage-
houders en autOImporteurs, vcrenigJ in Je
BOVAG/RAl, n'n soortgc1ijke brlKhure uit
Jie echrer l() eenzijdig en om:orgvuldig ••••'as
d,\! de Redame Code Cormnissie hcm als
misleidend betitelde.
De brochun" Auto {'IJ milieu van Je twee
n'\tuur- en milieuorg'lllisaries laar op h,lsis
van cijfers van gerenommeerde imtilllten
z.ien dat ten minSle een halvering van het
aantal auwkilometers nodig is om grote
schade :1<InJe natuur te voorkomen. Hel
hlijkt een mIsverstand te zijn dat mei nuss;\-
Ie invoering \'an Je k;Halysatorauto, ook al
is Je7e tot 90 pro(ent ,cholln, het mi-
lieuprohb.'lll voldlll'nde is op te losen. Auto
en mili{'11 laat in een berekening zien dal
7elfs lil her llIeest idl'ale geval Je totale uit-
sloot aan verzurende stoffen ruim twee keer
70 hoog is als de natuur Lm n~rJragen,
.\lindl"T kilometers nlilken is .baronllk eni-
ge oplmsing.
De prohlemen die het wegverkeer voor de
natuur en het milieu oplevert, zijn zel"Tdi-
Vl"TSen zeer onwangrijk, Om er een paar te
noemen; vcrsnippering \'<ln kdgd'ieJen
V<ln dletl'll, zure regen, smog, broelkasef.
k(t, geluidsoverl<lst ."n bodemvervuiling.
Voor \"Cd van dar problemen i~Je<luto niet
dl" enige boosdocm'r, maar 7ijn ook Lmd.
houw, industril' en huishoudens verant.
woordelijk. Toch is het aandeel van de auro
a,lllzicnlijk; 20 proct'nl van de Ver7ur1l1g,50

procent van de smog, 17 pro(Cllt V,ln l1<"t
hro."ika,dfl'ct. De bro(hure geeft aan hOl'
Jez.e I'robll'men ontsLl.ln, wat Je gevolgcn
zIjn voor het milicu. en wat er aeln gedaan
kan worden.
Ik komst van ongcloJe benz.ine, zuiniger
motoren ('n de gnegelJe Jrit"wegkat,llysa-
tor hebben heLlllgtljk bijgedragl11 aan hel
schonn worJen van .Je ,H1IO.Alleen, Joor
de forse gro •..i van het aUlOvukeer i, deze
I"erbetermg weer tenil.t ged,lall. Het aantal
kilometers dat jaarlijks in Nederland gere-
den wordt, is nu het dubbele van [970, T1'-
mggaan naar het niveau van 1970, eeolo-
gls<.:hgell('11 nodig, vraagt om een z.e(,Tin-
griipend o\wheid,heleiJ en een breed
dra,lgvLlk in de samenleving. Een goeJ,
snel, \"oorddig l'n wilig openh,ur \'erVOer is
da,ubij onmisbaar. ;\laar ook l'en hekid
waarbij bedrijn'n goeJ lwreikha:Jr zijn, wo-
nen t:1l wnken Jichter hij elka:Jr komen te
liggen, en er goeJt: fiets- en w,lIldcivoor-
li('nillgen 7ipl. Het lal niet mCl"vallcn de
scheefgroei van de afgelopen decennia 7on-
der problemen re (Orrigerell. lharnJOr is Je
auto n'n tt' aantrekkelijk ding. :\la,lr het
gemelk, de st:JtliS en de mobiliteit wegen niet
op tegen een goollJe natllur l"n een ledhaar
milieu voor olls7.c1f en onze kinderen.

Auto en milieu, Auteur: The(J Haffmans,
Uitgave: Slichting Natuur en Milieu en Wc-
reld Natuur Fonds,l'p 31, Tc hc~tellcn door
stnrling \'an f 3,25 op pmtgiro 3130252
van .\1ilieuBoek IC Amsterdam, o,\',v, de
litel.

" . Z'N ~S'rCWOORVJfJ
Yll~j
~~



HET HV-GEBEUREN

UIT HET HOOFDBESTUUR HUMANISTISCH CAFÉ IN GOUDA
(n••~••mbri ••k l!t'rschijnl ,,,,der ver.
üntu.IlHmlelijkbeM I'"n alxemee" 5<'-
<:"'/""5 jorin •• /j",.X ••m)

In de aprilvcrgadcrin~ be-
steedde hel hoofdbestuur \'e•.l
aandacht aan de laalste vourbe-
reidingen voor het Congres in
mei. Hel rappon Koersbepaling
dat daar centraal Slaal, le ••..erde
tal van amendementen op uit de
vereniging. Hel HB besloot die
vcrandcringsvoorstclkn aan hl;1

Congres te OIuradcn die de kern
van het rappon aanl;ntcn.
Waonccr op voorh:md reeds al-
le mogelijke uitwndcringcn
worden toegelaten zal van Cl:n
werkelijk nieuwe koers weinig
terechtkomen, 1,n vree\! het bc-
SIUUf.

Die nieuwe koers is ouk om fi-
nanciële reuenen dringend ge-
wenst. Hoewel de wrUiSI ge-
reedgekomen jaarrekening
1990 ccn overschot \lall
f 60.000,- loont (al~ gO:\lolg
\lan hogo:re rentebaten en men
l.iekengeld), moel \lonr de ko.
mende jaren op ~Iructurde te.
korlen worden go:ro:kend. Daar
komt bij dat bel ledental weer

stagneert. Hel HB 1,al bO:lCon-
gres \loorstellen doen m.b.l. de
beslemming van het on\'er-
wacbte oversebnt. Tegelijk lal
de fondsenwerving aktievcr Ier
hand worden genmnen, in goe-
de afstemming op do: werk-
laamheden \'all hel Sleunfond~.
Om redenen van doelmatigheid
beslooI hel HB deelname van
het HV aan het HumaniSlisch
Studiecelilrum Nederland
(HSN) na dit jaar IChûindigen.
De lJni\'ersileit voor Humani~-
tiek draait inmiddels \'olop, (Jok
op het gebied van onderzoek,
daarnaast is in het HV de Ad-
,'ie~groep hezinning opgericht
en bovendien floreert een uiterst
aklieve Slichting Soerates. Dele
slichting heefl inmiddels de
achtste bijwndere Ieersloel
voor het HV in de wacht ge-
~Ieept, en wel aan de Erasmus-
uni\'er~iteit Rot!erdam, waar de
leeropdracht een wcl heel speci-
ale zal lijn: "kunst en samen1c-
\'ing in humanistisch perspec-
tief, in het bijwnder de ge-
schiedeni~ en aktude vormen
van cultuurkritio:k en cultuur-
poliliek".

Op maandag, 3 juni i~ cr, mede
In ahluiting van het aClivitei-
tl:llsciwen 1990/199 I, nug een
humanislisch café van de afde-
ling Midden Holland.
Een prima gelegenheid om hu-
manislisch gC1inde mensen in
een niendelijke, ongo:dwongo:n
sfeer te ontmoeto:n. Vanaf2 1.00
uur in het COC-Trdcentrllm,

H.A.:\.D. IN ZUTPHE:\

Op wndagmorgo:n 26 mei om
10,30 uur wrwrgl de Zut-
pho:me II.A.N.D. do:HV.hijew-
k(lll1~1in '1I'raO:lhui~ van de Pol-
heek ",In de Van Dourenborch-
straat I te ZUlpho:n. "De ZUI-
phen ••o: H.A.N.D." (de afkor.
ting Sla"l voor Hulp Aan Nood-
lijJo:nde Derdo:n) heheo:rt een
winkel waar two:o:dehandsgoe-
dero:n \'erkocht worden. In ho:t
ho:gin kwam de opbrengst uil-
duito:nd ten goedo: "an Ethiopië,
m'lar duor de lOo:nemende be-
langsldling \'Om hO:Ikringlonp-
geheuren konden men en mnr
projeClo:n ook elders in de we-
rdd profijl gaan trekken van ho:t

Spieringstra"t I UA, Gouda.
Als imermeno is er in de loop
van de avond Ikl Interview,
waarin el:n humanist mei een
andere humaniSI een vraagge.
sprek hedt. A"nmelding is niel
nodig, maar wio: mo:er informa.
lio:vooraf wenSI, kan ho:llen mei
Marry Menschaafl, lel. 01820-
H778.

vele (\'Tijwilligers)werk \'an de
stichting. Medewerko:rs van de
~Iichting vO:f1dlen OVl:rontSlaan
en wtrkwijzo: en owr de projec-
len dio: worden bo:gunstigd. 'I
Praelhui ••i••open om 10.00 uur;
de o:ntree is gratis. Nadere infor-
malie: OS7,~0-245m.

PRIORITEITENENQUETE HV MIDDEN HOLLAND fILOSOFIE VOOR EEN BREED PUBLIEK
In de maand april heeft het be-
sluur van de afdeling Midden
Holland onder de leden een o:n.
quête gehouden. Deze bo:~taal
uil tweo: gedeelten. Het eersIc
deel heeft vooral belTekking op
de door het hoofdbestuur voor-
gesldde koerswiiliging \lan hel
Verbond. Hel tweede deel be-
treft de afddingsaClivileiten.
De uitkom~len van dele enquête
l.ijn een bebngrijk agendapunt
op de algemene ledenvergade-
ring van de afdeling op din~dag
14 mei. Naasl de gebruikelijke
huishoudelijke punten, komt
hier ,"erder ook nog de beleids-

\'isio: van het bestuur \lour het
seiwen 1991/1992 aan dc urde.

Volop gelegenho:id dus voor de
leden om mee te pralen over be-
langrijke zaken, die aan de orde
zijn of komen.
Hun aanwezigheid wordl dar.
nok leer op prijs geHeld.

De ledenvo:rgadering wordt go:-
houden in hel humanistisch
wooncentrum de Zuidrandlflal,
De b Rl:ylaan 101, Gouda.
Aanvang: 20.00 uur. Info: Jan
\lan der Veen, sekretaris, tel.
01803-18320.

De afgdopen drie jaren werden in !\lidden-Holland 1.el:rgo:sl.lagde
filosofio:cursussen \'OOT een breed publiek gl:org"niseerd. Achlereen.
volgo:ns was er aandal"hl voor de frame filosofen Sarlre en I-'oueault,
t.evin"s, de duitse filmofen Kanl, Schopenhaller en Niensche en
\'oor de klassio:ke/vfOegchrislclijke filosofen l'lalo, AriSlOleks en
Augllslinus.

Mits goed georganiseerd, kunno:n deze cursussen ook in andere
afdelingen een succes worden. In 1992 lekenden in W'addinx\'Cen
maar liefSI 100 cursisto:n in! Gl:Ïnteresseo:rden kunnen een informa-
tiepakko:l beslellen waarin opgo:nOlllo:n zijn: aanwijzingen, po:rsbe-
richlen, folders, twee eursusboeketl, enlreekaart etl enquêteformu-
lieren. T oaending na bO:laling "an f 50,- (ind. vo:rzo:ndko\ten) op
gironumlllo:r 265966 van po:nningmo:o:ster HV Midden-Holland,
Brunei 5, 2BI I Rl' I{l:euwijk.

POLITIEKE DESINTERESSE IN ZUTPHEN
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Wim Alber~, oud lid van de
Two:ede Kamer en het Europeo:s
I'arkmo:nt, lal op 6 iuni een in-
leiding houden over de teruglo-
po:nde beLmgsteiling voor 'de
politio:k. '
Waarom \'o:rando:rdo: in de afge-
lopen jaren het kielo:rsgedrag lil
slerk? Wal is mo:t do.o: tendo:ns

de 1000komSl \"an do: parlemo:n-
tairo: democralio: in West-Euro-
pa, juist nu in OO~I-F:urnpagro-
te groo:pen mensen hun hoop op
de parlementairo: do:moeratÎe
hebho:n ge\'Csligd? Zijn siaaI-
kundige \'ernieuwingen nood-
zakelijk? Hoc kan Europa 1992
mo:er helekenis krijgo:n voor de

individudo: burger?
Dele o:n andere \'ragen \I.un
eenITaal in dl: inkiding en de
,Iiscmsie daarna. Aan\'ang
20.00 uur in cultureel Cl:ntrum
De Hanzehof te Zutpho:n, De
lOegang is gralis. Nadete infor-
malie: OS750-24S03.



HET HV-GEBEUREN

"NIET NORMAAL ZEG" IN MISTEL VEEN

ORGANISATOREN GEZOCHT
VOOR JEUGDWEEK IN DE ZOMER

., ANDELING DOOR WOERDEN

CURSUS 'HU~IAKISME ALS IKSPIRATIEBROI('

Op de wocn\dagavondbijccn_
kom~t van 29 mei wordt aan.
dacht besteed aan paranormale
ver~chijnseten. Diver~c bekende
v'ormen - waaronder ~pirüismc
en telepathie - zullen worden
besproken. Evenccm leT sprake
komen de relatie met geloof en
het wetenschappelijk onder-
loek van de Hm:hijnsdcn. En:
Op wdkc manier kan ,invoJ
worden gedacht os'cr paranor-
maal? De lezing wordt gehou-
den door \Villem Roosc, die lile-

Tot nu IOc is cr elk jaar een
;eugdweek georganiseerd voor
jongereo van 14 I/m 17 jaar in
de Belgische Ardennen. Dit is
een afwisselende week met veel
doe-activiteilen zoals kanoën en

Speciaal voor vrijwilligers en in
"et HV actie\'e leden wordt op
les achtereenvol~ende woens-
dagavonden de cursus 'Huma-
,isme als impiratieoron' gege-
~en door Ruth Spoon en Nicolet
qruins.
"",n deze cursu~ gaat het om hel

lCschrijven en onderzoeken van
-let humanisme. Zo wordt er
-l.andacht besleed aan de post u-

aten, aan de beginselverklaring
'an het HV en wat humanisme
)elekent voor de taak \',111 vrij-
\'illigers. Daarhij wordt het ei-
:en denken, handelen en \'oelen

~etoehl' aan het humanisme,.e eigen ervaring en beleving
rijgt hierbii nadrukkelijk aan-
acbt. De cursus werkt toe naar
en duideliik resultaat en Slaat
nder leiding van deskundige
egelciders,

talUur cn geschiedenis s!Udccr-
de. Hij is Jnicf in de Stichting
Skepsis, ccn organisatie die een
kritisch standpunt inneemt tcn
oplichtc ",:In paranormale n"r-
schijnseIc". Zoals gcbruikcliik
is cr ruimschoots gelegenheid
HIOT vragen en opmerkingen.

Plaats: "De Boldn", Grocnhof
140, bij het winkelcentrum van
die naam, Am~telveen. Aan-
van~: 20.00 uur {zaal open om
19.30 uur).

wandelen. Heb je zin om mee IC
organiseren, neem dan contaCl
op met Tjitske Verkruisen
(Werkzaam op dOildcrdag en
vrijdag. TeI.nr. 030-318145).

De cunus is aaOlrekkelijk voor
mensen die actief willen worden
in het tiV en meer hasis willen
hehben. Maar de cursus is ook
heel geschikt voor vrijwilligers
die informalie over humanisme
willen overdra~en of actief wil-
len ziin op het terrein van gees-
tdijke vorming of verwrgirlg en
voor OesfUursleden.
Deze landcliike eursu~ wordt
gegeven op zes woensdaganlO_
den: 24 april, I mei, 8 mei, 15
mei, 22 nlei en 29 mei, elke keer
van 19.30 uur lOt 22.00 uur.
Plaats is het Landelijk Huma-
nistisch Centrum, Oudkerkhof
11 in Utrechl. De cursus kmt
f 25,- voor ledcn. U kunt zich
aanmeldcn op hovengcnoemd
adres of telefonisch: 030-
318145 (Ariane de Rrauw of
Joost van Alkemade).

KAMPEERWEEKEND
'SPEL DER ELEMENTEN'

Van dondcrdag <) mei tot en met
zondag 12 mei (Hemeh'aart) or-
ganiseren de Jonge Humanisten
op T e",e1 een kampecrweekend
voor iedereen tussen 17 en 30
jaar. Te",e1; eiland van zon, zee
en lucht; eiland in een vervuilde
zee, mooie natuurgebieden en
biologisch-dynamische land-
bouw, Een plaats om even terug
te gaan naar de elementaire za-
ken in het lewn en na te denken
"o\'Cr.ln'en". Een plaats om
ook lekker te genieten. En dat
kan ..• \l'e logeren op een
mooie, goed geoutilleerde kam-
peerhoerderij. De rode draad
van het weekend is geweven
rondom het "Spel der elemen-
ten". Kosten van dit weekend:
f 75,- (inclusief maaltijdt:n}.
Meer informatie en opga\'c hij
Ariane dt: Bmuw: 030-318145.

JONGEREN EN HET HV
IN ENSCHEDE

Op woensda~ 15 mei organi-
seer! de afdeling Z.O.-Twente
een them'hl\'llOd OHr de gerin-
ge aanlrekkingskracht van het
HV voor jongeren. Aanvang is
Olll 20.00 uur in de Stadsgaarde
te Enschedt:. Ook ouderen zijn
welkom. De anlOd z,,1 beginnen
met een toelichlin~ waarbij cr
vragen aan de orde zullen ko-
men als: hde \'Crgrijl.ing \'an het
HV uitwnderlijk in vergelijkin~
met andere organisaties? Hoc
Slaat het met vergelijkbare be-
wegingen in het buitenland?
Kan de invoering van hUlllanis-
tisehe rituelen de belangstelling
van jongeren voor het humanis-
me \'Crgroten ?
Daarna lal Taneo de I" Rie, ak.
tief in de Jonge Humanislen,
spreken over zijn en'aringen in
het jongerenwerk. Aansluitend
is er ruimte voor discussie.

NEEM EEN ABONNEMENT
OP DE HUMANIST
Voor slechts drie tientjes krijgt u
een jaar lang de Humanist in de
bus. Eén telefoontje naar het
Humanistisch Verbond is vol-
doende: OJO. 3 H1145 (toestel
18). En als u lid wordt van het
HV, kriigt u het blad gratis.

LID WORDEN VAN HET
HUMANISTISCH VERBOND
IS EENVOUDIG
tid worden \'an hel HV is een-
\'oudig. Stuur een kaartje met
uw naam en adres naar: Poslbus
114,3500 AC Utrechl. U kunl
ook bellen: OJO-318145.
Als richtlijn voor de hoogte van
de contributie wordt een half
pnlCent van uw hrUIO-inkomen
aangehouden. Als minimum-
contributie geldt een bedrag van
f 75,- als u een hruto-jaarinko-
men heeft van f 18.000,- of ho-
ger. Is dat brUIO-inkomen lager
dan f 1R.OOO,- dan betaalt u f
45,-. Jongeren onder de 27 jaM
hetalen een minimum-contribu-
tie van f 35,-. U kum de conlri-
bUlie desgewenst in lermijnen
betalen: per kwartaal of per half
laar.
Uitgangspunt is het individueel
lidmaatschap. Per lid kan en
persoon, wonend op helZclfde
adres, zonder enige verdere kos-
ten medelid worden. Deze ont.
vangt dan geen Humanist.
Bij aanmelding ontvangt u van
ons een acceptgirokaart om Ie
betalen .

)p zondag 2 juni kunnen leden
an de afdeling Midden Hol-

-md en andere belangstellenen
eelnemen aan een gezellige en

-lIeressanle wandeling door
-Voerden, Verzamelen: Re~tall-

mt Victoria, Stationsweg 14
m 11.00 uur. Aanmelding
ooraf is niet noodzakelijk,

maar mag wel bij Mart)' Men-
schaart, tel. 0IR20-23778, die
ook nadcre informatie k:lO
geven.

U KUNT OOK EERST EEN
GRATIS INFORMA llEPAKKET
AANVRAGEN

Stuur dan een kaartje naar: Hu-
manistisch Verbond, Postbus
114,3500 AC Ulrecht. Of nog
makkelijker: bel OJO.,~18145
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