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Hoofdfiguren uit de Humanistische traditie

Onlangs verscheen 'Geschiedenis van het humanismc; hoofdfiguren uit de humani~ti-
sche traditic', ondcr redacric van Paul Cliteur en Wim van Dooren. Een gcdq;cn over-
zicht van de onrwikkeling van het humanisme van de oudheid tor nu aan roe; van paid-
eia en humanitas tOl zelfbeschikkingsstreven en humanistische emancipatiebewegingen;
van Soçrates en Platl) tot Ru~sell en Fromm. Met 311 pagina's informatie i~ het geen
boek om in ~én adem uit te lezen, wèl om als naslagwerk dkht bij de hand te houden en
om je van tijd ror tijd in te verdiepen.

In de winkel kost dit boek f 38,50. Dankzij een finanóële bijdrage van Humanistisch
Studiecentrum Nederland (HSN) kunnen leven van her HV, Humanitas en De Vrije
Gedachte dit boek voor slechts f 17,50 kopen bij het Humanistisch Centrum in Utrecht
(OudL:erkhof 11). Wie her thuis gestuurd wil krijgen, moet f 32,50 overmaken (hoek-
prijs + porro) naar giro 58, Humanisrische Pers Utrecht 0.'0','0'. "Geschiedenis humanis-
me".

(INGEZONDEN MEDEDELING)
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Gelden verkregen uit legaten, worden door het Steunfonds vastgezet in
het 'basisfonds'. Jaarlijks worden de ontvangen renten en dividenden
uitgekeerd aan het Humanistisch Verbond. Zo heeft het HV langdurig
profijt van uw geld em kan het zijn aktiviteiten en dienstverlening voort-
zetten.
Voor meer informatie: mevrouw M. v. d. Lans, medewerker Steunfonds
(030 - 322786).



In dit nummer
Kleur bekend 4

Op 21 maart was in Amsterdam de grote demonstratie
tegen racisme. Hel Humanistisch Verbond deed mee.
Chris Pennarts was erbij en maakte foto's voor de
Humanist. HV-voorzirrcr Jan Glastra van Loon was
één van de mensen die een toespraak hielden.
Op pagina 4 de tekst.

Frank Martinus Arion 6

Hij is ecn bekend schrijver van Curaçao. Schreef de
bestseller 'Dubbelleven'. Dat speelt hij zelf ook voort-
durend: tussen Europa en Curaçao, lUssen Nederlands
en Papiamento. Frank Martinus Arion heeft op zijn
geliefde eiland ook een school gesticht, een humanisti-
sche school. Reden genoeg voor een portret.

Her is d'r toch weer gelukt, die dekselse
meid. Een kleine multinational is ze
aan her worden, lijkt het wel.
Laesje faxt zich razendsnel de
wereld rond. En de mensen
vinden her prachTig.

Het klinkT wat oubollig, ja. J\1aar het moet een nieuwe
inhoud krijgen, dat burgerschap. Een nieuw soort bur-
ger die de verloedering een halt toeroept. Dat zou
mini~rer Hirseh Hallin tenminste graag willen. En hij
kijkt daarbij vol verwachting naar de levensbeschou-
welijke organisaties in Nederland. Ook naar het
Humanistisch Verbond. Het HV reageert alert. In een
dik bock, op een symposium, en ook in deze Huma-
nist.

Overstap naar de dovenwereld 20

Peter Raggen wordT doof. Binnen niet al te lange tijd
zal hij niet meer kunnen horen. Hij moet omschakelen,
naar nieuwe wegen zoeken. Hij vertelt hoe hij de
schok verwerkt en de overstap aan het maken is.

Met de rtv~programma's van de HOS, veel HV.nieuws
en aankondigingen
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Het dubbelspel

van Frank Martinus Arion

door Wim Rutgers

Frank J\1artinus Arion met
zijn vrouwen dochter

(Foto: Charles Leeuwen-
kamp)
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Hij is eigenlijk altijd op weg. Tussen Europa en zijn geliefde eiland
Curaçao. Maar ook tussen het schrijven in het Papiamento, z'n

moedertaal, en in het officiële Nederlands. Altijd op weg naar het
juiste evenwicht tussen ratio en emotie. Hij speelt voordurend
dubbelspel, is ambivalent. Frank Martinus Arion heeft er een

'geestelijke oorlog' van gemaakt om alle tegenstellingen in zijn
persoon te integreren. Steeds meer en steeds beter lukt het hem om
ze met elkaar te verzoenen. En met veel beweeglijkheid van geest en
creativiteit zet hij zich aan weer nieuwe ondernemingen. Zoals zijn

humanistische school, die hij op Curaçao oprichtte en die ondanks de
vele tegenwerking met succes draait.

In deze Humanist een portret van Frank Martinus Arion. De
literatuurwetenschapper Wim Rutgers schreef het. Op zaterdag 18
april van 21.15 tot 21.55 uur zendt de HOS een documentaire uit

over Frank Martinus Arion.



Op weg zijn. Zo zou je de zes Antilliaan-
se eilanden in de Caraïbische. zee - drie
Papiamcmstalige 'beneden de wind' en
drie Engclstali~e 'hoven de wind' - kun-
nen typeren. Een paar decennia geleden
nog op weg naar onafhankelijkheid,
maar sinds het échec van Suriname na de
staatsgreep van 1980, worden de handen
met het Koninkrijk der Nt"derlanden juist
gekoesterd. Aanvankelijk was er bij ht"t
bereikt"n van de autonomie in 1954 spra-
ke van onderlinge samenhoright"id. :\1a<lf
de eilanden groeiden uit elkaar. Uiteinde-
lijk leidde dat tor de status aparte van
Aruba. En nu dreigen ook de overige vijf
eiland(.n uiteen te vallen.

terug te vinden. De hoofdpersonen zwer-
wn over de aardbol maar komen op hun
eiland weer tot rust (of niet). Voorbeel-
den zijn er te over, met name ook in leven
en werk van Frank Martinus Arion. Het
heeft alles te maken met de dualistische
positie waarin menig Antilliaan zich
bevindt.
De positie van een Curaçaose schrijver is
zo ingewikkeld dat hij op z'n minst een
drie-dubhelspel moet spelen. Zo moet hij
'kiczen' tussen zijn moedertaal Papia-
mento en het officiëlt"Nederlands dat op
school is geleerd. Kiest hij voor het eer-
ste, dan moer hij de confrontatie aangaan
met een eigen lezers-publiek. Kiest hij

waren verschenen. Zijn échte literaire
debuut was de in 1957 in de 'Antilliaanse
Cahiers' van uitgeverij De Bezigt"Bij ver-
schenen gedichtencyclus 'Stemmen uit
Afrika'. Die werd door de Nederlandse
kritit"k over het algemeen gunstig ht"oor-
dee1d. Men zag wel wat in die 'zwarte
Vergilius'.
Maar Frank :Vlartinus Arion zei het
Nt"derlands tijdelijk vaarwel en schreef in
z.ijn 'Ta amor so por' ('Alleen liefde is bij
machte') zijn lidde uit voor een 'niet-
bestaand eiland halverwege !':ederland
en Curaçao', zoals de veelzeggende
ondertitel aangaf. Net voor zijn docto-
raal-examen brak Arion zijn studie af en

De ontwikkeling van het rijke Curaçao
en Aruba is sinds de jaren twintig afhan-
kelijk van de multinationals. Eerst Shell
en Lago, later de Venezolaanse Isla en het
Amerikaanse Coastal. De economische
atbankelijkheid van huitenlandse raffina-
derijen blijft dus groot. De mazen in de
internationale hebstingconsrrunies
waardoor de- talrijke ()ffshore-bedrij~.en
floreren, hieden ook een onzekere toe-
komst. En de huidige bloei van Sint-
~barten en Aruba is afhankelijk van de
grillen van de Amerikl.Jnse toeristen.
Curaçao ontvangt steeds meer 'Van der
Valkjes', zoals de :-:ederlalldse toeristt"n
spottend-liefkolt"nd wordt"n genoemd.
Vraag is echtt"r of die zoveel in het laatje
zullen brengen. Het kleine Bonaire, Sint-
Eustatius en Saba zijn wel in omwikke-
ling maar kunnen niet zonder her grotcn~
Curaçao. Dat eiland streeft juist weer
naar een 'status aparte'.

'Omdat hij van haar hield, gaf hij ineens
meer om dit land ... Dan was het, het kon
logisch niet anders, niet onderwijs dat dit
land nodig had, maar liefde! Dit gevoel, dat
hij had. Want met dit gevoel kon je dingen
doen. Je kon er dieren mee houden en je kon
er planten mee doen groeien. Je kon er een
huis mee afmaken ... Hij formuleerde het
langzaam voor zichzelf: 'We hebben liefde
nodig. We moeten meer van dit land gaan
houden en meer van onze vrouwen.'''
(Uit: 'Dubbelspel')

Op weg zijn. Het is niet iets van deze tijd
alleen. Steeds moeten veranderen - door
dwang van buitenaf of als wens van hin-
nenuit - is eigt"nlijk al drit" eeuwen type-
rt"nd voor de Carabische bevolking. Eerst
was er de slavernij, na de emancipatie in
1863 volgde de trek naar Cuha, Venezu-
ela, Santo Dominga of Panama. Vanaf de
jaren twintig was het vooral de olie van
Curaçao en Aruba die veel mensen in
beweging brengt. En in de jaren tachtig is
er juist weer vanuit Curaçao een trek
naar Sint-Maarten. Het zijn een paar
voorbeelden uit een lange rij van op weg
zijn. De laatste decennia verlaten veel
mensen de Antillen voor studie en werk
en gaan vooral naar hct Europese moe-
derland. Daar wonen nu zo'n 60.000
Antillianen.
Insularisme en cosmopolitisme gaan tra-
ditioneel samen in deze al eeuwenlang
multiculturele maatschappij. Maar ze
verenigen zich ook in de mensen indivi-
dueel. Altijd op weg, maar ook heel sterk
gebonden aan het geboorte-eiland en dus
heel vaak displaced, geisoleerd van de
omgeving en teruggeworpen op zichulf.

Dit 'op weg zijn' kan ook worden gezien
als een literaire metafoor. In heel wat
titels van romans, verhalen- of dichtbun-
dels is het Papiamentse 'na caminda'

voor het !'\t"dt"rlands, dan krijgt hij te
maken met Nt"derlandse uitgevers, critici
en lezers. Ondanks de taalovereenkomst
moet dan toch een aanzienlijk cultuur-
verschil worden overbrugd. En dan is er
nog de Caraïbische driedubbele erfenis
van inheems-Indiaanse, Afrikaanse en
Europese invloeden waarmee een Antilli-
aanse schrijver zich moet verzoenen. Dat
is ook de positie v:J.nde op 17 december
1936 op Curaçao gehoren Frank Marti-
nus Arion. Wt"lkewt"ghet"ft hij tot nu toe
afgelegd?

Hij groeide op bij zijn grootmoeder (zijn
mocder stierf toen hij pas \'ier jaar oud
was - een gebeurtenis die grote en blijven-
de indruk op hem maakte). Na zijn
schooljaren bij de fraters en een HBS-B
opleiding, vertrok hij in 1955 naar Lei-
den om cr staatsexamen gymnasium te
doen en Nederlandse taal- en letterkunde
te studeren. Zijn vader was een groot
politiek Papiamemstalig sprt"ker, zijn
moeder kreeg op school eens dt"Nct"rlan-
dia-prijs voor het beste opstel in het
Nederlands. Frank Martinus las alles wat
los en vast zat en schreef schriften vol in
school-Nederlands. Later stuurde hij
vanuit :"Jederland regelmatig bijdragen
naar de Antilliaanse krant Amigoe, waar-
in al eerder enkele gedichten van hem

vertrok hij naar zijn geboorte-eiland. Hij
stelde een Papiamento-bibliografie
samen en schreef z'n eigen tijdschrift
'Ruku' nagenoeg alleen vol - in het
Nederlands.

Vanaf het bt"gin was Frank 11artinus
Arion dus dubbel op weg: tussen Europa
en het Caraïbisch gebied, en tussen twee
talen - een positie dit" hij in die tijd nog
niet in z.ichzelfkon vrrzoenrn.
Begin zeventiger jaren studt"erde hij toch
nog af, werd enkele jaren universitair
docent in Amsterdam, en vertrok in 1975
naar Suriname waar hij Nederlands
doceerde aan het Instituut voor de Oplei-
ding van Lerarrn. In drze periode publi-
ceerde hij zijn grote romans 'Duhhel-
spel'(1973), 'Afscheid V:ln de konin-
gin'(1975) t"n 'Nobde wilden'(1979).
Na de coup V:ln Bouterse c.s. in 1980,
verlirt Frank :Viartinus Arion Suriname.
Hij wt"rd op z.ijn gehoorte-eil:lnd direc-
tcur van het Antilliaanse talenhureau
Instituto I.ingwÎstiko Antiano waar hij
z.ich sindsdien bezighoudt met de stan-
daardisering van het Papiamemo.

Geheel in het verlengde daarvan liggrn
zijn activiteiten op onderwijsgebit"J.
Toen in 1987 zijn eigen dochter naar de
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Curaçao, klein eiland in eer
baki ta Ko•.•uu.
UO isla chikitu den un laman ma,ha grandi mes,
Un isla chikitu asina ku tin ku bai bira un pail grandi dl'Spues,
Un i,la ku ainda ta den Edat Media; ku lin ku bringa pa e kibra kcremenlu pa pone rashonalida! ma. direkt<>
bira di dje,
Un illa ku lin un tiki indullria, pero ku 00 la komplC1amente indu,trialisá.
Uo illa ku la bUlka un moda di olllaniu IU mes. pa hana frulanan mas grandi.
Un illa di hende kooIenlu, hende ,impel, hende bru~, hende ku bon iotemhoo, hende ku mal intenshon, pero
halikaml'mc uo i,la un tiki 'u '0 den elemidat.

Kiko la elernidat:
Na ,kol. ora nOl a kere ku ,iemia ra bai .luna no, licno solulhoooan, e mal'lrrU di a,inaki:
DOllina paralel ta lopa Olro den etcrnidat.
Ku csci lur hende mesIer a keda ketu, pawbra el a pone un komradihhon einan, ku no la hasi solulhoo.
Delpuel nOl a topa Kan!. Bo sa kiko Kanl la bai bisa oOI kiko la eternidal:
Awor pober Kanl di;
Ku e melun e1cmcolonan ku mi por proba ku elemidal la ehi"i, mi por pmha ku elemidal no la ehi~ti.
Ala no~ a keda pt:Ra.
Kanl a bolbc bila nos:
Ku e mcsun elememonan ku mi por proha ku Diol fei, mi por proba ku Dios no I'ei. Kanl a laga nus na ka~'a,
£ ura ~~Kanl a bin hali 'u langandia teribel, manera Unamuno ta hi~a nOl. Kant a ha,i IU langandia, anro
Kant di;
E uniko kOl ku mi pro bi,a bo,nan 'Nu ha,i ku olm loke ho no ke pa Olro hasi ku bo.'
E base rashonal ku leguo nos lin ku dclennioa c uniko kaminda p",ibel pa laH for di e konlradik,honnan, ku
ta keda eklilli, pem ku 00~ ku ke bai den un lempo moderno "''''ter tuma pa oos, pa nOl por ,ali.
Pa,uhra ,ien,ia kompletu 00 por laka nOl afo.
Kerementu kompletu no por saka nos afo.
Ni hii"e1oof lampoko no por ,aka 00~ afo.
Kl.'men la un moral di basikamenle ltima otro meIkol ku nos la lIima nos m•.•••manera Olm gran humani\la
JelUI, a hila, por )uda nOl ,ali afu.
Kl.'men na KONOWaki ho ta hana ku humani,mo la hira hopi imponanlc, pambra la kune so kisal bo por ,ali
afo.

lagere school moest, richtte hij uit onvre-
de met de bestaande Nederlandstalige en
nogal autoritaire onderwijssituatie een
eigen 'SkaI Humanistiko Erasmo' op.
Het was een hele strijd om de school vao
de grond te krijgen. Dat ouders een
school oprichtten, was zo nieuw voor de
autoriteiten dat die er lang grote moeite
mee hehben gehad. Pas laat ging de over-
heid tot erkenning over. De moedertaal
Papiamento is er voertaal - een voor de
Antillen unieke siruatie. Het kind, de kin-
derlijke creativiteit en humaniteir staan
centraal, want "een school is één van de
beste manieren om het humanisme in
praktijk te brengen," zegt Frank Marti-
nus Arion in de televisie-document:tire
van de Humanistische Omroepstichting.
"De school heeft een heel open karakter,
en als bijzonderheid een uitvoerig talen-
programma. Naast P:tpi.1mentowordt al
heel vroeg Spaans, Nederlands en Engels
geleerd. De school gaat uit van een gedif-
ferentieerde aanpak, wdat elk kind in z'n
eigen tempo leerl, Humanisme is nogal
ongrijpb:tar, het doet altijd denken :tan
dikke boeken en veel praten. In een
humanistische school mort je d:lt alle-
maal in de praktijk brengen. Jr bent
voortdurend bezig om in concrete situ-
aties te bekijken hoe je zou moeten han-
delen. Moet je geweldloos zijn? Of moet
je soms iets kunnen stopzetten met
geweld? Wij zeggen dan; leer zelfverdedi-
ging zodat je je kunt verdedigen wanneer
je met geweld wordt geconfronteerd en
geen angst bebt om je mond te houden
als je moet spreken. En waardoor HOU-

wen ook gelijkheid kunnen afdwingen.
Zo probeer je op deze school de huma-
nistische theorieën in de praktijk te bele-
ven".
Met een school op juist de7.egrondslag
grijpt Arion terug naar een vcr verleden
van Zuid-Amerika, waar Erasmus al op
universitair niveau werd onderwezen vér
voor er dr eerste Nedrrlandse onrdek-
kingsreizigers zouden neerstrijken. En
waar de Spaanse Erasmus-kenner Uizaro
Bejerano lil 1540-1541 het eiland
bestuurde. Deze 'cl seiior de Curazao'
kan de eerste Zuidamerikaanse humanist
worden genoemd.

Waar wveel politici en beleidsmakers
alleen maar praatten, handelde Frank
:\Iartinus Arion. De humanistische
school is nu al bijna aan het eerste lus-
trum toe en kan als een succes worden
beschouwd. Al was het vaak vallen en
opstaan om geschikte leermethodes en
leenniddelen te vinden. En bleef de nood-
zakelijke medewerking van de politici
nog wel eens uit. Voor Frank Martinus
Arlon was dat reden om via de actieve
politiek directer invloed re kunnen uitoe-
fenen. Zijn nieuwe socialistische parrij
KARA (Kambio rapido,= Snelle verande-
ring) sloeg echter niet aan bij dl' Curaça-
ose kiezers.
Arion is één van de voorvechters van een
open venster politiek die verder kijkt dan
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hel eigen eiland klein is, met name op
taalgebied.

Is hrt een wonder dat Arion door de veel-
zijdigheid van z'n tegenstrijdig lijkende
activiteiten wel erns wordt ,'erweten
wordt dat hij niet weet wat hij wil? Ter-
wijl hij juist weigert te kiezen voor één
bepaalde mogelijkheid maar ruimte
creëert om persoonlijke omwikkelingen
de volle kans te geven. Daarhij is het niet
zo belangrijk dat een specifieke positie
uit de erfenis van een koloniaal verleden
stamt. Het komt er op aan wat ü;~mand
met zo'n erfenis doet, hoe hij ermee weet
om te gaan en hoe hij zo'n verwarring
positief kan gebruiken. Frank Martinus
Arion heeft in de loop der jaren de weg
naar een persoonlijke integratie van
wlke op het eerste oog onverzoenlijk lij-
kende tegenstellingen afgelegd. Hij heeft
zichzelf toegerust ,'oor 'een grestelijkr
oorloj;', om met de hoofdfiguur uit zijn
boek 'Nobele wilden' te spreken. Zijn
geheim is heweeglijkheid van geest, cre-
ativiteit (de verbeelding aan de macht) en
inclusief denkcn die het andere niet bui-
tensluit maar abmrbeert - voorzover het
nuttig is. Eén van de hoofdpersonages en
ideeëndragers uit 'Dubbelspel' Janchi
Pau, karakteriseert dit essentiële gevoel
tegen zijn vrouwelijke tegenhanger Sole-

ma; "Omdat hij van haar hield, gaf hij
ineens meer om dit land... Dan was het,
het kon logisch niet anders, niet onder-
wijs dat dit land nodig had, maar liefde!
Dit gevoel, dat hij had. Want met dit
gemet kon je dingen doen. Je kon er die-
ren mee houden en je kon er planten mee
doen groeien, Je kon er een hnis mee
afmaken ... Hij formuleerde het langzaam
voor zichzelf; 'We hebben liefde nodig.
We mocten meer van dit land gaan hou-
den en meer van onze vrouwen.' ..
In dit romanfragment komt een aantal
voor Frank .\fartinus Arion essentiële
zaken samen; de centrale rol van de
vrouw in de Caraibische maatschappij,
de liefde voor dat wat van jezelf is, han-
delen ,'anuit een evenwicht tussen ratio
en emotie, onderwijs en kinderen. Janchi
Pau en Solema breken uit de traditie rn
kiezen een nonconformistische toekomst
op basis van een zelfgewonnen integri-
teit.

Hoc ziet Frank Martinus Arion zichzelf
als schrijver? En welke opvattingrn heen
hij over aard en funetie van literatuur~
Hijzelf geeft de essentie van zijn schrij-
verschap aan in een paradox die de ver-
wevenheid kern.tehtig verwoordt, ~De
enige waarheid van mij als schrijver is dat
ik mijn personages op den duur opeet en



daaruit een nieuw soort zelf maak. !\lijn
personages komen dus niet uit mij, maar
ik uit mijn penonages." (Amigoe). "Ik
hen niet van plan méér dan tien hoeken
in mijn leven te schrijven. Waarom?
Omdat ik Nederlandse literatuur heh

,el grote zee

gestudeerd en de kwelling heb gezien van
iemand die veertig boeken schrijft, terwijl
hij er tien had moeten schrijven... Goede
boeken hebben rust nodig, heel .'eel
rust." (DeVolkskrant).
Als Amsterdams universitair docent

Slottekst van Frank Martinus Arion uit de
HOS-documentaire. Links In Papiamento,
rechts in het Nederlands.

Nederlandse letterkunde
van de 17de eeuw had
Frank Martinus een uit-
gelezen kans de literaire
verwoording van de
koloniale expansIe te
analyseren en te doceren.
Het is een thrma dat ook
In zijn eigen romans
domineert, Zijn protest
tegen de westerse multi-
nationals, het westers
imperialisme en zelfs
'barbarisme' (Je termen
zijn van hemzelf) is de
keerzijde van zijn liefdes-
verklaring voor het eige-
ne. In zijn op 21 mei
vong laar gehouden
Multaruli-Iezing het
Parijse Institut Néerland-
ais roonde hij aan dat
deze auteur niet 'uit de
lucht kwam vallen', maar
pasle in een anti-koloni-
aal patroon waarin ook

iemand als Nieolaas Beets hoorde. Die
was nog actief lid van de 'Maatschappij
ter bevordering van de afschaffing der
slavernij'. Frank Martinus ArÎon is dui-
delijk steeds op zoek naar Je non-confor-
mistische traditie in de Nederlandse lite-
ratuur. Een traditie die er op is gericht om
de zelfgenoegzaamheid en het onvermo-
gen om vanuit andere dan traditionele
kaders te denken 'op te blazen', zoals hij
dat in 'Nobele wilden' noemt.

Dil is Curaçao.
Een klein eiland in een heel grOle zee.
Een klein eiland dat later mis~chien een groot land moet worden.
Een eiland dat zich nog ~teed~ in de Middeleeuwen bevindt; een eiland dat "echt om hel monopolie van geloof
en bijgeloof te doorbreken om .'oor hel rationele denken een grotere plaal~ in te ruimen. Een eiland met een
beetje induslrie, maar dat nog niet •.olledig het liidperk van de indmtriali~atie heeft heneden.
Een eiland dal zich na(htle organisc«n om een beter hestaan IC•.inden.
Een eiland "an hliide mensen, van eenvoudige mensen, van vCf\\'arde mensen, van memen met goede bedoe-
lingen tn men~en met slechte bedoelingen, ma •••.in de grond van de zaak een beetje een eenzaam eiland alleen
in de eeuwigheid geworpen.

Wal i~ eeuwigheid:
Op $(hool, toen ik.-an de welemchap een oplossing verwachne, zei onze meeSKT:
Twee evenwijdige lijnen onlmoelcn elkaar in de ccuwigheid.
Daarmee snoerde hij OIISde mond, zonder een oplmsing te biedtn.
Daarna ~,•.warn ik Kali! tegelI. Kant zou "enellen wal de eeuwigheid wa~.
Maar de arme Kant gaf het op en zei:
-'Iet de zelfde middelen waarmee ik kali bewiizen dat de eeuwigheid bc~taal, kan ik bewijzell dat ze niet
bestaal.
Schaakmat!
En Kanl zei I-erder:
Met dezelfde middelen waarmee ik kan bewiizen dat God bC'itaat, kan ik ook bewijzen dat God niet bC'itaal.
Toen zal ik weer in de kou.
Toen koo~ Kali! "oor de moraal a1~enige uitweg.
In een geweldige salto rnonale, zoals Unamuno zegt. Hij zei: Het enige wal mij redelijk lijkT, is dal niemand
een ander moet aandoen, wat hij niet wil, dat een ander hem aandoel.
Dat is de enige morele basis, die om de wcg kan wijzen uit de bestaande contradicties.
Immen de wctcnschap alleen biedt om geen uitweg.
Geloof alleen hiedl geen uilweg.
En bijgeloof ook niet.
Dat wil dus zeggen, dal we niet anden hehben dan de moraal van tolerantie, zoals een andere grote humanist,
Jezus Christus, ons eerder al heeft voorgehoudcn.
Mij lijkl in ieder geval dal ,'oor Curaçao mi$lchien alleen het humanisme een uitweg uit zijn ooOlradiClies en
zijn anachnmi,men kan bieden.

Voor Frank Martinus Arion is literatuur
niet los te zien van haar maatschappelijke
functie. Bevrijding is daarbij het sleutel-
woord. "Het is met de literatuur gesteld
als met alle andere domeinen van het
leven: ze is gebonden aan sekse, ras, klas-
se, godsdienst en natie. De meeste schrij-
vers leggen zichulf dan ook een grote
zelfcensuur op ... doordat ze er niet toe
komen, genoemde vooroordelen, die hun
denkvrijheid beperken, op koele wijze
aan een analyse te onderwerpen, om
zodoende uit de gevangenis van hun
geboorte te breken en werkelijk universe-
le mensen te worden ... Tot deze groep
horen zeker schrijvers als Erasmus, Lut-
her, De las Casas, Galileo Galilei, Gior-
dano Bruno, Baruch de Spinoza, Emile
Zola, Pablo Neruda, Solsjenitsjin,
Gabriel Garcfa Marquéz, SoleWoyinka,
Salman Rushdie en... Multaruli. ~ (Ami-
goe).
Literatuur is voor hem nooit doel op
zich, maar een inspiratiebron voor han-
delen. Met name in de jaren na de publÎ-
catie van 'Dubbelspel' benadrukt Frank
Martinus Arion het verband tussen
schrijven en politiek. Hij legt het aceent
op de burger die hij wil veranderen en op
de taal van de onderlîggende groepen
waarbij hij wil aansluiten. ~De bedoeling
van 'Dubbelspel' was kennis-overdracht.
Ik wilde laten zien dat een Antilliaan een
mens is met blijdschap en verdriet. 'Dub-
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(Uit de documentaire van de HOSj

"Mijn humanisme zet zich zeker niet af tegen de katholieke kerk.
Er zijn in die kerken gewoon grote mooie waarden die humanis-
tüeh zijn. Als je verdraagzaamheid zo vcr gaat dat je je leven geeft
voor anderen, zoals Chrislus heef! gedaan, is dat fantastisch. Het
is voorhij de tolerantie. Christus kun je een groot humaniH noe-
men, we klappen ,'oor hem.
En bovendien is het zo dat als je het irrationele niel kunl bewijzen
of tenminste verklaren, je niet kunt I.eggen dat hel niel beslaai.
Volgens mij mag je dat dan wetenschappelijk gezien ook niet ver-
oordelen. Wij proheren uit het boeddhisme, kalholicisme en
jud:lï,me de goede dingen te halen. En de onmenselijke kanten
ervan sterk ,'eroordelen. Ik vind he! (Jok niet humanistisch om
allli-religieus IC zijn. Ik heroep mij dao op Kant, dat je niet kunt
veroordelen waar je oiet zeker van kunt zijn. Het is juist die twijfel
die ik zo aantrekkelijk vind,
Het rationele is ie enige hou~'ast, zonder dat je kunt zeggen dat het
andere niet bestaat, Van dat wankel e~'enwicht gaan we in ons
soort humanisme uit. Het is eigenlijk niet mogelijk om het emotio-
nele, het bijgeloof helemaal af te wijzen.
Hel verschil met het humanisme in Europa is dat men daar vooral
meent dar alleen het rationele en de ralio meetelt. Dan ben je zo
theoretisch hezig. Ahof hel irrationele en het emotionele niet zou
hestaan. Er zou een integratie moeten komen van het rationele en
het emotÎonele. En ruimte om het irrationele te blijven onderzoe-
ken. Toch zie je ook in het Europese humanisme - zoals bijvoor-
beeld in de Scandina~'isehe landen - dat er ruimte is voor rituelen.
Wij proberen ook in ons humanisme meer plaats in IC ruimen voor
solidariteit, voor het maatschappelijke, sociale aspect. Het indivi-
dualisme waathij iedereen z'n eigl'JI hoekje heeft en zich niet om de
ander bekommert, vinden wij te eng. Dat mensen elkaar niet in de
lift groeten, dat mensen over elkaar struikelen en niet een klopje
op de schouder geven, vinden wij die in Europa hebben gewoond
vreselijk. Wij 7.ijneen gemeenschap waar mensen om elkaar ge\'en,
waar ze met elkaar meelijden. Je hetekent (Jok voor de ander iets.
Het individu is bij ons niel helemaal individueel. Hij is vooral soci-
aal. Wij proberen dat dus anders vonn te geven dan onze vriendl'JI
in Europa die ~'ecl meer uirgaan ••an een eigen, koel individualis-
me".

belspel' hevat een politieke boodschap,
maar literat\lur is geen rechtstreekse poli-
tieke activiteit, het is ook vermaak en het
vereist een hepaalde training." (Amigoe).

Vanaf 1980 spreekt frank :'vlartillllS
Arion zich uit over de Nederlandse
romantraditie waarin hij twee tendemcn
die in zijn ogen verwerpelijk 7-ijn:het hio-
grafisme en het altijd tragische roman-
einde. Tegenover deze Nederlandse
dominante trends plaJtst hij zijn eigen
praktijk als auteur. "Ik kijk in de eerste
plaats naar de structuur en de sensatie die
de Structuur creeert. Ik heb geen echre
boodschap, in ieder geval geen autohio-
grafische boodschap ... Kijk, ik verwerp
de autobiugrafische opvatting in de lite-
r:nuur. Ik heb besr de behoeftr ooit iets
\'an mijn jeugd te vertellen, maar dan zal
ik toch eerst een leuke vorm moeten vin-
den. Bovendien heb ik een uitlaatklep in
de puëzie; ik heb wel altijd persoonlijke
poezie geschreven, ook in het papia-
ments. :'vlaar de roman is een vorm om
iets mee re gaan doen." (De Gooi- en
Eemlander).
1\let name met het 'pernicieuze slot' (om
met Vestdijk te spreken) van de roman
heeft Arion zich langdurig beziggehou-
den. Hij vertelde er over in interviews en
maakte het tot speciaal onderwerp van
intensieve studie. 'Hoe zal het aflopen?'
was tijdens de S.L.A.A .•lezing op 18
maart 1986/.ijn 'hrandende kwestie'. Hij
vergeleek de W'esterse romantraditie met
de Caraïbische, als een literatuur van het
tragische tegenover enige hoop voor de
toekomst die de Carabische roJllan LUU

kunnen brengen. Zeer fel keert hij zich
tq:;en \l(:'esterse critici die hoeken met een
positief einde steevast naar het genre keu-
kenmeidenroman verbannen. 'Gevangen-
bl.'waarders' noem! hij ze. Zelf hl.'eft hij
hiervoor een oplossing gevonden door de
introductie van de meervoudige hoofd-
persoon. Met name in 'Duhhelspel' zijn
er niet minder dan zes hoofdpersonages.
I_odat een meer genuanceerd einde moge-
lijk werd.

Hoewel hank ;\lartinus Arion al meer
dan tien jaar geen roman heeft gepuhli-
ceerd, zijn er wel voortdurende plannen.
De kans is groot dat hij de weg van het
:i\lederlands zal verlaten en naar zijn
andere liefde. zijn moedertaal het Papia-
mento, zaloverHappen. Daarmee zou hij
dan de algemene tendens volgen die zich
de laatste decennia in de Nederlandse
Antillen afrekent. AI sedert het begin van
de jaren tachtig wijst hij er voortdurend
op dat het !\ederlands niet meer \'oldoen.
de eigen is om voor longere auteurs als
literair vehikel te dienen, waarin de diep-
ste l'mories geuit kunnen worden. "Ach-
ter de Antilliaanse schrijvers die zich nog
van het S-ederlands bedielll'11 zoals ITip]
:'vlarugg, [Boclil Van Leeuwen en [Frank]
.\1artinus Arion zit nie! veel meer in die
taal. Ik vrees eigenlijk dat wij de laatsten
I.ijn die ons talent primair in het r\eder-
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lands hebben ontwikkeld. Ik denk dat de
tijdl.'n ernaar zijn da!zich talenten in het
Papiamenru zullen ontwikkelen." (Ami-
goc).
Zijn Skol Humanistiko Erasmo 7-aler aan
moeten hijdragen dat de jonge generatie
het Papiamento zodanig beheersi dat
daarin dl.' weg voor een nieuwe roman-
kun,t gevonden kan worden. •

,\1eer gege~'ens over leven en werk \'an
Frank .'vlartinus Arion, een complete
bibliografie van en owr hem, hiografi-
sehe gegevens en literair-kritische 0pSlel-
len zijn te vinden in Marilza Coomans-
EustMia (e.a.; red.): Drie Curaçaose
schrijvers in veelvoud; Hodi van Leeu-

Caralbisch humanisme:
Het individu is bij ons
niet helemaal individueel.
Hij is vooral sociaal.

wen, lïp Marugg, Frank Martinus
ArÎon. De Walburgpers, Zutphen, 1991.

\Vim RIltgers is U'1'rk;:,IJm op de Ri;ks-
universiteit te Utrecht, l-'l1kgroefl l.itera-
tlmrwetcllscfJl1p. VI1111975 tot 1988 WilS

IJi; lerao.lr ,'v.'eder/al/ds op Aruba el/ ill
SI/ril/ame.

Dit artikel kwam tot stand in samen-
werkiog met de HOS. (Met dank aan
Charles Leeuwenkamp). Op zaterdag
18 april zal de HOS de televisiedocu-
mentaire uitzenden: Nederland 3, van
21.15 tot 21.55 uur.



Op uitnodiging van de Universiteit voor Humanistiek en in
samenwerking met de uitgeverij Wereldbibliotheek houdt de
Italiaanse auteur Franco Ferrucci op dinsdag 28 april een
voordracht, getiteld: 'De wereld van Franco FerruccÎ, over
literatuur en levensbeschouwing'.

Franco Ferrucci studeerde letteren aan de Universiteit van
IJavia en werkt momenteel in de Verenigde Staten, waar hij
Italiaanse Letterkunde en Literatuurwetenschap doceert aan de
Rutgers University in Ncw Brunswick. Hij publiceerde essays
over onder andere Homerus en Dante. Zijn wereld faam
dankt hij echter aan zijn romans en verhalenbundels. met
name aan 'De Schepping. Autohiografie van God'. Het
werd een internationale bestseller, in Nederland haalde
het in korte tijd vier drukken. De nieuwste roman van
Franco FerruccÎ is 'De Nacht van de tiende maan'. Ook
deze roman is inmiddels in vele talen verschenen.
De voordracht over literatuur en levensbeschouwing
begint 0111 20.00 uur en zal ongeveer 45 minuten duren. In
de pauze zal Ferrucci zijn boeken signeren en is cr gelegen-
heid tot hel stellen van vragen. Plaats: De Rode Hoed,
Keizersgracht 100-104. Amsterdam. Van 20.00 tot 22.00
uur (zaal open vanaf 19.30 uur). Entree: f 7,50 (studen-
ten: f 5,-). Kaarten aan de zaal verkrijgbaar. Reserverin-
gen: 020-6257368 (De Rode Hoed).

:-..---- /-----==;;;;;;!!S••.•• _

--~-
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Koers-toer van Joost de Vries
De komende maanden zal HV-directeur
Joost de Vries (ûe fow) net als vorig jaar
weer in het land het beleid toelichten.
Ook Kees van Rooijen zal Jan aanwezig
zijn. Dl' kans om goed geïnformeerd tc
raken over Je nieuwe koers van het HV.
Hieronder de plaatsen en data.
Als 1I één van deze bijeenkomsten wilt

Rekenschap over
humanisme en macht
Her maartnummer van Rekenxhap gaat
helemaal over macht. Macht is het ver-
mogen om te heersen of het vermogen Je
wil op te leggen. nat kan op drie manier
geheuren; het kan ons z.elf betreffen,
wanneer cr 'bij machte' zijn iets te doen
of te laten; het kan onze omgeving of in
her algemeen de natuur aangaan, waar-
over we met behulp van technische mid.
delen heersen; en in de derde plaats kan
macht zich op de medemens(en) richten
zodat deze overheerst worden en onvrij
zijn. Macht heeft, zeker in het tweede en
derde geval, een negatie~'e betekenis. In
onze moderne maatschappij is de macht
vaak niet meer zo duidelijk belichaamd
in bepaalde personen (paus, vorst, leger-
leider), maar onzichthaar (ook met en
door ons z.elf). De artikelen in deze
Rekenxhap stellen het fenomeen macht
er discussie.

U kunt Rekenschap bestellen door
f ]2,50 te storten op giro 582193 t.n.v.
stichting Socrates te Utrecht, ondcr ver-
melding van 'Ràenschap maart 1992'.
en ahonnement kan worden aangevraagd
door te xhrijven naar het Humanistisch
Verbond, Antwoordnummer 1181, 3500
VB Utreàt (een postzegc1 is niet nodig).
De abonnementsprijs is f 45,- (4 num-
mers). Wacht met hetalen S.V.p. op onz.e
acceptgirokaart. Nieuwe abonnees ont-
vangen gratis het boek Welzijn zonder
grenzen - sociaal-culturele aspecten van
de Europese integratie.
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bijwonen, meldt u dit dan even hij het
Centraal Bureau (Postbus 114,3500 AC
Utrecht), tel. nr. 030-318145.

Amstt'"rdam
Op woensdag 15 april in Amsterdam.
Plaats: ScanJic Crown Hotel Victoria,
Damrak 1 tegenover het Centraal Station
(Stockholmzaal).

Rotterdam
Op woensdag 6 mei in Rotterdam.
Plaats: Humanistisch Centrum, Prove.
nierssingel48.

Arnhem
Op woensdag IJ mei in Arnhem. Plaats:
Hotel Blanc, Cochoornstraat 8 (zaal 'Ie
:\lanteau').

Zwolle
Op dinsdag 19 mei in Zwolle. Plaats: De
Nieuwe Buitensociëteit, Stationsplein I.

Aanvang van elke bijeenkomst is 19.30
uur.

Derde nummer van
Praktische Humanistiek
verschenen
Onlangs verscheen het derde nummer
van het kv.'artaalblad 'Praktische Huma-
nistiek'. Er "taat diverse interessante arti-
kelen in voor mensen die actief zijn in het
humanistisch raad"werk. Artikelen over
levensbeschouwelijke leegte, zingeving en
dementie, nieuwe werkterreinen en over
nieuwe boeken. Voor informatie over de
verschillende abonneetarie\'en kunt u
bellen: tel.nr. 03417-61440 of schrijf
naar: Postbus 367, 3850 Al Ermelo.

Maarten van Traa
voorzitter HOM
Begin dit jaar is Maarten van Traa
benoemd tot voorzitter van het Huma-
ni,[isch Overleg :\Ienscnrechten (Ho.t\l).
Van Traa is de buitenlandspecialist van
de PvdA.
Gelijkertijd is
het HOr..t juri-
discb gellcn
et."n onathan-
kelijke stich-
ting gewor-
dcn.
In het bestuur
hehben o.a.
vertegenwoor-
digers van het
HV zitting.

HIVOS voert in april
campagne over AIDS in
ontwikkelingslanden
Het Humanistisch InstiTUUT voor Ont-
wikkelingssamenwerking (HIVOS) voert
in de hele maand april een grote informa-
tiecampagne over AIDS in ontwikke-
ling"landen. Het speciale katern in dit
nummer van de Humanist i, daar ééo
voorheeld van. Maar HIVOS doet meer.
Zo zal op vrijdag 10 april vanaf 10.00
uur een puhlieksmanifestatie worden
gehouden in het Soeterijntheater in
Am"rerdam (Linaeusstraat 2). In werk-
groepen zullen vier thema's aan de orde
komen: I. mensenrechten, 1.culTUrele en
religieuze belemmeringen, 3. b'enshe-
schouwelijkc, sociaal-economische en
politieke a"pt"Cten en 4. de positie van
vrouwen. Ook zal er een paneldio;çussie
plaatsvinden.
Verder is er in april een toernee van de
theatergroep Manyanya. De groep uir
Zimb,lbwe geeft met deze vocmrelling:
over AIDS effectief voorlichting op het
platteland van Zimbabwe. De groep is op
6 april in Den Haag, op 7 april in Nijmc-
gen, op 9 april in Bergen op Zoom, op 10
april in Utrecht en op 11 april in Henge-
veldc. Siecr informatie: 070-3636907.
Een andere activireit van HIVOS is de
medewerking aan het VI'RO-radiopro-
gramma Standplaats. Vanaf 3 april is
wekelijks op vrijdag Djoeke Veeninga te
horen vanuit standplaats Tanzania. Drie
maanden lang elke vrijdag vanaf 10.00
uur op Radio I.

Bijzonder hoogleraar
Met ingang van 5 februari is door het
beSTUur van de stichting Socrales dr. C.A.
den Hartogh (48) hij de Uni~'ersiteir van
Amsterdam benoemd fOt bijzonder hoog-
leraar op het gebied van Ethiscbe aspec-
len van de gezondheidszorg, in relatie
met de humanistische lcvens- en wereld-
beschouwing. Dc"!e bijzondcre leerstoel is
aan de Facultcit Jer Wij,begeerte Cll de
Faculteit der Gencc"kunde.



Algerije en de grenzen van het humanisme

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

brieven in te korten of
niet te plaatsen.

Mooi maar klein
Wanneer Roh Tielman. in
Humanist m.2, zijn
ongerustheid uitspreekt over
Je groeiende invlot"d van het
islamitische fundamentalisme
Îs dat begrijpelijk. WannCl'f
hij zijn artikel t"vcnwel
ondertekend als voorzitter
van het IHEU, geeft hij het
een gezag mee dat naar mijn
mening niet wordt gedekt
door de inhoud. Nu is het
gelukkig nog wel zo dat een
verschil ligt in de uitspraken
van de voorzitter van de
lH EU en hijvoorbeeld de
'excathedra' uitspreken van
de Paus. En het helangrijkste
vers;;hil is wel dat we het er
oneens mee mogen zIJn.
Een redenaTie die leidt tot een
instemming met het afbreken
van democratische
verkiezingen is zoiets om
OIwcns lllee te zijn. \'('aar is
de instemming op gestoeld?
Op het feit Jat de
waarschijnlijke uitslag ons
niet wel~evalli~ is. Op het
feit dat wij van mening zijn
dat wat de meerderheid gaat
stemmen niet goed voor ze is.
Is dat niet een redenatie zoals
die gebruikt werd en wordt
hij alle totalitaire systemen?
Of dat nu Chili, Iran, het
Rusland van Stalin of
Algerije is.

Dat de democratie meer is
dan de dictatuur van de
meerderheid is duidelijk. De
wijze waarop een
samenleving omgaat met zijn
minderheden zegt iets van
haar democratisch gehalte.
Zijn er in onze \X'esterse
wereld demo<:ratiet'n aan te
wijzen waar deze tolerantie
tot een volledig gelijke
behandeling van
minderheden heeft geleid?
Heeft bijvoorbeeld in
:-Jederland de humanistische
traditie ertoe geleid dat er
geen verschil meer bestaat
russen de hehandeling van
mannen en vrouwen, dat
sexudc geaardheid geen
beoordelingsgrond meer is,
dat etnische minderheden

zich naar eigen inzicht
kunnen ontplooien, dat wij
hereid zijn een deel van onn:
welvaart op te offeren voor
politieke vluchtelingen? Om
maar enkele voorbeelden te
noemen. \Ve werken eraan
oké, maar ik dacht dat we die

idealen nog niet bereikr
hehhen. Toch zijn we redelijk
tevreden met onze
democratie, die we in
meerderheid gekozen
hebben. \X'e werken namelijk
aan onze idealen. zij het op
onze manier en in ons tempo.

Ook zijn er in West Europa
nog verscheidene landen
waar de scheiding tussen
staat en kerk nog niet is
gerealiseerd. Toch ervaren de
bewoners van die landen hun
staatsvorm als democratisch.
."tochten zij daar anders over
gaan denken - en voorvallen
wals met de abortus kwestiL'
van eL'n 14-jarig mL'isjL'
onl<lngs in Ierland, kunnen
dat procL'S versnellen - dan is
het aan de meerderheid van
diL' landen om daar
verandering in te brengen.
Hoc is het trouwens bij ons
gesteld met de scheiding van
staat en kerk zoals die
officieel bestaat. Ons geld is
nog steeds voorzien van een
Christelijke rand en schrift,
in tal van openbare
gehouwen treft men nog
kruisen aan en de troonrede
eindigt nog steeds met de
'bede' evenals
raadsvergaderingen in de
diverse gemeentes. Zijn wii
daarmee het voorbeeld om
fundamentalisten te vertellen
wat ze moeten doen en laten?
Als nu de bevolking van
Algerije rot de conclusie

komt dat het bestaande
regime hen niet datgene heeft
gebracht wat ze hadden
gehoopt en het om die reden
voor een alternatief willen
inruilen, is dat hun goed
recht. Wanneer wij als
buitenstaanders willen
hepalen dat het FIS voor hen
niet het beste alternatief is,
zijn we nogal betuttelend
bezig. Vooralsnog zijn cr
geen andl're alrernatieven die
zich hebben aangeJiL'nd. Een
mccr dcmocratische of zo u
wilt humanistische stroming
om tegenwicht te bicden is er
nier. En zo die al aanwezig
wu zijn, hceft die zo weinig
zeggingskracht dat ze
onvoldoende aanhangers
heeft gcvonden om een rol
van betekenis re kunnL'n
spelen. Dat is jammer.
Jammer in onze ogen. Maar
het is aan de hevolking van
Algerije om uir te maken of
dat uireindelijk ook jammer
voor hen is.

Tot op heden valt het FIS nog
weinig te verwijten en 7.ijn er
meer vraagtekens te 7ettell bij
bet democratische gehalte
van het huidige regime. Te
beweren dat het recht van de
minderheid mag 7.egevîeren
als een kleiner k'waad, en
daarhij \'erwijzen naar
andere Islamitische landen,
waar humanisten en
ongodsdiemtigen met de
dood worden hedreigd is in
spelen op angst. Dit heeft
meer weg van demagogie en
past niet in de humaniSTische
hegill5elen waarbij men
uitgaat van het recht op
zelfheschikking. Waarin de
samentrekking 'humanistisch
imperialisme' behalve
I:tchwekkend ook
onbeSTaanbaar zou zijn, of
behoren Te zijn. Want het zou
een eerste schrede zijn naar
humanistisch
fundamentalisme.

Hans-Rudy Bos (Breda)

I iet maarrnummer van uw
maandblad heh ik met plezier
gelezen. Door de nieuwe
uitvoering is het blad er
alles7.ins op vooruit gegaan.
Het is naar mijn mening echt
mooi geworden. Het heen
een prettige la)" out, mooie
foto's en vooral mooie
kleuren.
Jamnlt."r dat het kleine
lettertje dat in de meeste
artikelen wordt gebruikr,
voor mij te petiterig is om
gemakkelijk te !cl.en. Dit
lettert)'pL' wordt de laatste
tijd ook in andere bladen,
helaas steeds meer gebruikt.
Voor mij vaak reden om
artikelen over te slaan. Voor
het overige alleen maar lof.
Succes!

Mw. G.E.M. de Rooy (Oss)

Dam tegen
humanisme
In de jaren 1950-1960 zag de
Katholieke Volkspartij
zichzelf graag L'nmet
overtuiging als dam tegen
communisme, humanisme en
materialisme. Wij kunnen nu

met een glimlach en een
zekere verbazing kijkeilnaar
deze affiche (zie illustratie).
Op welke meningen en
overtuigingen van ht."den
zullen onze kinderen straks
over 30 à 40 jaar met een
glimlach en een zekere
verbazing reagercn?

!co van der Willik
(Veldho ••..en)
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Brede discussie gestart
over nieuw burgerschap

Levensbeschouwelijke clubs, help politie en justitie om weer meer burgerzin
onder de bevolking te brengen. Zet jullie koudwatervrees voor

zedenmeesterij opzij en neem ondubbelzinnig positie in. Dat was kortgezegd
de oproep die minister Hirsch Ballin onlangs deed op een symposium in
Amsterdam. Daar werd de minister van Justitie het boek 'Burgerschap,

levensbeschouwing en criminaliteit' aangeboden.
Het is een dikke bundel met twintig opstellen over humanistische, katholieke

en protestantse visies op de kwaliteit van de samenleving. Het begrip
Burgerschap staat daarbij vaak centraal. Ook binnen het Humanistisch

Verbond is de discussie over de kwaliteiten van de geëmancipeerde burger
gestart. Bert Boelaars, die de Adviesgroep Bezinning begeleidt, geeft in het
kort aan wat de minister precies zei en vroeg enkele betrokkenen uit HV.

kring om korte reactie.

door Bert Boelaars
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Hoe leven wii samen, in het Nederland
van 1992: Hoc zouden wc het eigenlijk
willen en hoc komen wc zo vcr~ Ook in
het Humanistisch Verhond wordt
gezocht naar een visie op deze vragen. De
Advirsgroep Bezinning studeert in dat
n"rbrmd op een vijftal thema's die van
groot belang zijn voor de kwaliteit van de
samenleving.
Intussen komt de discussie hierover ook
cIders in de vereniging op gang. De Afde-
ling Vorming van het Centraal Bureau
brengt daartoe een project up de markt,
onder de voorlopige werktitel 'Samen
leven'. In dit project staat Je uitdaging
vourop om vanuit alledaagse ervaringen
IC zoeken naar een heter begrip tussen de
mensen die, ond;;lOks de vele verschillen,
hier re lande samen hcr 'publieke domein'
vormen, stimuleren enJof remmen.
In een volgende fase is er de ambitie om
een heuse 'Brede ~batschappelijke Dis-
cussie' over burgerschap op gang te bren-
gen. Het is in dat ~wb<lnd dM het Huma-
nistisch Studiecentrum Nederland, De
Katholieke Raad voor Kerk en Samenle-
ving en het oecumenisçh Multidiscipli-
nair Centrum voor Kerk en Samenleving
al in 1989 met elkaar in coman traden
en de verzameling opstellen zijn gaan
voorbereiden die leidde tut de uitgave
van het hoek.

Onder voorziw:rschap van Piet Thoenes
gaan dele organisaties nu na hoe lij de
discussie in hreJe kring verder kunnen
stimuleren. Daarom aan Piet Thoenes de

vraag hoc hij de discussiedag met de
minister, in Krasnapolsk}", heeft ervaren.

Piet Thoenes: Heel l'erfrissend was het
op deze interessallte dag katholieken,
protestall1en eli Immanisten op redelijk
eendrachtige Wl"U bijeen te zien.
Sommigeli van heil waren al eerder aan
de samenwerking begOlmen met het com-
pOllerell valt eell boek over levellsbe-
schol/wing en burgerschap, dat op dit
symposium werd besproken. Daarbij
gin/{het eigellli;k allliet meer over katho-
liek, protestant of humanistisch burger-
schap.
De geemancipeerde burger. ongebonden
en ona(hankf'li;k, heeft dat soort nest-
geur al verregaand verloren. Mell kan
hem niet meer herkennen als burger van
et'n bepaalde stad, staat of In'enshe-
SChOIlWÎllg.Door het bereiken van een
hogere fase l'an geur- en kleurloosheid is
hij in toenemel/de mate geschikt gewor-
dell voor wat Habermas t'ens hoopt'ol
I/oemde: Die lJt'rrschaftfreie DiskussÎ<m
mmuliger /l,1enschell.
Tuch was het best 1"1"11 geanimeerd geul-
schap daar in Krasnapolsky. Helemaal
lIiet een stel, dat iI, geemancipeerde heer-
Ii,kheid tevreden lIaar elkaar konden
gaat zitten kijken, hoe mooi te 1111 wel
/{ewordell waren. Ze waren toch vooral
bezorgd. /11 tweeerlei opzicht. De wereld
waarin de geemallcipeerde burger leeft is
in be{Jaalde aspecten niet meegeemanci-
peerd. Steeds duideli;ker tekenen zich
randgroepen af, die nog steeds l'erworpe-



nen der aarde zi;n. De geemancipeerden
zijn soms bang voor hen. Maar een reac-
tie van: meer agenten en meer veiligheids-
sloten lijkt ook niet zo goed. Het andere
aspect betreft de geemancipeerde burger
zelf. Hij blijkt toch ook niet het eindpunt
der geschiedenis te zijn en begint zich te
realiseren dat de nieuwe vrijheid in som-
mige opzichten een hoge prijs is voor een
toch niet bevredigende nieuwe werkelijk-
heid.
Kortom, op zoek naar een nieuwe, meer
inspirerende vorm van burgerschap. Een
nieuwe betrokkenheid. Toch weer via de
oude levensbeschouwing? Een nieuw dis-
cours over opvoeding? Willen we weer
echte moeders? De eigenlijke discussie
over de kwaliteiten van het nieuwe bur-
gerschap is eigenlijk nog maar net begon-
nen. Maar wat wel duidelijk was, was dat
het niet het onderonsje kon blijven van
een stel slimme heren in Krasnapolsky.
Ook zo'n mooi boek is niet voldoende.
Dat nieuwe burgerschap is ons aller
:zaak. Het moet de wereld in. Beter nog,
het moet uit de wereld voortkomen. De
humanisten leverden op die dag een inte-
ressante bijdrage. Zij zouden een belang-
rijke functie kunnen hebben bij het den-
ken over nieuwe burgerschap. Er is op
die dag het werken aan tweede fase aan-
gekondigd. Bij gelegenheid hopen we een
beroep te mogen doen op geinteresseerde
lezers van dit blad.

Minister Hirsch Ballin lokte zowel bijval
als kritiek uit met zijn dringende pleidooi
voor nieuwe impulsen ten behoeve van
"de sensibiliteit van de Nederlandse
burger voor onrecht en wantoestan-
den in zijn eigen directe leefomge-
ving'" .

De minister liet er geen twijfel over
bestaan dat alledaags geweld en
sociale onveiligheid - anders
dan criminologen ons nog
wel eens willen doen
geloven - zeer sterk zijn
gestegen en nog verder
lijken toe te nemen. Hij
zei te menen dat deze
"criminaliteitsexplosie (...)
mede een uitvloeisel [is]
geweest van het specifiek
Nederlandse fenomeen van de
ontzuiling. De ontzuiling heeft
niet alleen geleid tot het ver.
zwakken of wegvallen van
intermediaire structuren met
een socialiserende functie
voor jongeren. Er is tegelij-
kertijd of zelfs in de eerste
plaats een fundamentele
wijziging opgetreden in het
denken over normen en
waarden door de intellec-
tuele en geestelijke elite.
De levensbeschouwelijke
organisaties zijn niet
alleen institutioneel niet

meer in staat tot de uitoefening van
socialiserende functies maar missen vaak
ook de innerlijke overtuiging hiervoor.
(...)
Het postmoderne denken trekt in twijfel
dat er universele waarheden bestaan die
door de mens kunnen worden gekend.
Dit kennistheoretische relativisme gaat
onvermijdelijk gepaard met een neiging
tot ethisch relativisme. (...} Niemand
claimt nog het morele gelijk aan zijn zijde
te hebben. (...) Als men al een morele
positie inneemt, gebeurt dit bij voorkeur
met betrekking tot ver van het eigen huis

Minister Hirsch Ballin:
niemand claimt nog
het morele gelijk aan
zijn zijde te hebben.

gelegen onderwerpen zoals de ontwikke-
lingssamenwerking of de bescherming
van de ozonlaag."
Hirsch Ballin richtte een krachtig appèl
aan de levensbeschouwelijke organisaties
om een ondubbelzinnige morele positie
in te nemen en de eigentijdse koudwater-
vrees voor zedenmeesterij te overwinnen.
Zijn argument: "De religieuze beleving of
bezinning op de zin van het menselijk
bestaan is in mijn ogen geen strikt per.
soonlijke aangelegenheid. Het gaat hier-
bij niet alleen om een hoogst individuele
geloofsbeleving maar juist ook om een
gemeenschappelijke zingeving. In alle
grote levensbeschouwelijke stromingen
wordt gereflecteerd op de relaties van het
individu tot zijn medeburgers en van de
overheid tot de hurgers en andersom."

Van de sprekers uit humanistische hoek
was op het symposium Harry Kunneman
ongetwijfeld de meest kritische naar de
minister toe. Zijn betoog, boeiend en uit.
voeriger uiteengezet in het boek, knoopte
aan bij de radicale kritiek van de Franse
postmoderne filosofen Foucault en Lyo.
tard. Die hebben gewezen op het failliet
van de grote verhalen, waarmee gezegd
wil zijn dat al wat bereikt is op het gebied

van vrije markt, emancipatie en be-
schaving teniet wordt gedaan

door de hoge tol van
gigantische mI-

lieuproblemen,
de ongeken-

de kloof



en rijk, en, in het welvarende deel van de
wereld, stijgende zelfdodingscijfers, z.ich
uitbreidende ver~bvingen, ecn gcstadig
toenemend beroep op psychotherapeuti-
sche hulp en cen al~ehelc verruwing van
maatschappelijke nmgangsvormen.
Pogingcn om hieraan her hoofd te bieden
zoals o.a. de minister deze voorstelt, zijn
volgens Kunncman tot mislukken
~ed()emd omdat ze gebaseerd zijn op te
simpele voorstellingen van de zeer inge-
wikkelde werkelijkheid om ons heen. In
plaats van 'complexiteits-rl"ductie'
bepleit hij 'cnmplexiteits-vergroting'. Dat
schept ruimte voor praktischc leerproces-
sen die volgens hem nodig zijn om 'wis-
seis' te kunnen trekken in het nlOdernise-
rmgsproces.

Dc rede van Harry Kunneman inspireer-
de Paul Clireur, voorzitter van het Huma-
nistisch Studiecentrum Nederland, tot
een aantal kritische overpeilllingen (zie

onder). lJeze sluiten aan bij dl" krachtige
stellingen die hij inneemt in zijn bijdrage
in het hoek 'Burgcrschap, levensbeschou-
wing en criminaliteit'. eindigt dat opstel
mct de condusie: kten aanzien van de
beoordeling van normatie~'e vragen zijn
we allemaal even veel of weinig gekwali.
ficecrd". Hij hekelt de maatschappelijke
analyscs van veel moderne criminologen
die niet alleen ertoc neigen de verschijn-
selen van geweld, onveiligheid en andere
vormen van sociale verloedering te relati-
veren, maar bovendien suggereren het
patent omtrent de waarheid in deze te
bezitten. Veelal nemen zij het op voor de
delinquent die als 'slachtoffer' van de
onderdrukkende maatschappij met
begrip tegcmoet moet worden getreden.

Een interessante bijdrage aan het s~'mpo-
slum leverde tenslotte Cl'rrit Jan
Wolffensperger, Tweede kamerlid voor
D66. Hij bracht, in reactie op de rede van

de ministet, vooral kritiek naar voren op
de overheid die vervreemd zou zijn \'an
de burgers: "Burgerschap zou moeten lei-
den tot loyaliteit jegcns een gemeen-
schap, gebaseerd op het belang dat men
bij die gemeenschap heeft. .•.•taar als
iemand noch die gemeenschap, noch dat
belang \'oor ogen staat, kun je die loyali-
teit moeilijk verwachten. (... ) Voor de
moderne l"ederlander is de existentiële
vraag naar burgerschap niet: 'wil ik bur.
ger zijn', nee, zijn existentiële \'faag is:
'waarvan ben ik eigenlijk burger?'~.
.\1oralisercn helpt niet, vindt Gerrit Jan
\XIolffensperger. Hij gdooft daarentegen
wel in een overheid die de burger aan-
spreekt 'op het eigenbelang dat hij heeft
bij instandhouding van de gemeenschap
waarvan hij deel uitmaakt. Dat zal op
vele manieren moeten gebeuren, maar
ook ik ben er van overtuigd dat daarin
voor het onderwijs een grote rol is weg-
gelegd'.

CRIMINALITEIT EN LEVENSBESCHOUWING: WAAR STAAN WIJ?
Overpeinzing tijdens de rede van de
minister.
De vraag of leven:>be:>dJfJuwe/ijkeorga-
ni:>atie:>een taak hebben ten aanzien van
criminaliteit:>prel'entie voelt in eer:>te
illstantie wat ongemakkelijk. Aforali:>e-
reil, dat is toch iets voor .hen', voor Je
kerken? Dat doen 'wW, tegenstanders
van de fat:>oen:>rakkerijtoch niet? En wi;
weten toch dat er niet zoiets is als '(/1'
muraa/'? Moralell, zijlt er; pluralisme
luidt on:> devies. Een heel legertje Franse
fdosofen :>taatklallr om OIIS in die over-
tuiging te bel'estigen. De grote IIIlifia-
rende zingevingss)'stemen Z;;II 'uit'; het
eimle l'ml de grote verhalen. En tod) ...

Ovcrpcinzing tijdens de rede van Kunne-
man.
W'atik uit de boeiende lezing vall KUIlne-
man overhoudt is dat L)'otard en Haber-
I/Ia:>niet het perspectief kunltell bieden
u'aarmee het humanisme de 21ste eeuw
in kali gaan. Een paar redenen daarvoor
hád ik overigens al: I. Het eilJl/eVil/Ihet
l'erhaal van de markt? Sinds het vallen
valt de Berlijnse mUllr i:> het l'erhaal van
de markt 1/og nooit zo vaak verteld als
tegenwoordIg. Lezen de Franse filosofen
en hun Nederlandu volgelingen de krant
niet? 2. Het einde l'ml de emancil)atie? Is
het de Franse filosofen onbekend dat nug
nooit zO/leel emancipatiebewegingen
hebbell gefunctioneerd al:>tegemvoordig
(terecht door Greetje den Ouden oflge-
merkt)? 3. Het einde flan de heschaving?
Hoe kan ik als humanist ooit geloven in
het eind 1'(11) de beschaving?
Tijdens deze bi/eenkomst komen daar
nog een paar bezwaren bij. Is comlllJmi-
ca/ielJe individualisering niet zilf een
groot verhaal (f1J()elles)? En als dat niet
zo mfJ(:ht zijn, wat is het dan eigenlijk
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wel (Lu)'Clldecker)?
L)'otard ZOI/men misschien de d(Jor de
rea'nte geschiedenis best weerlegde filo-
soof kltllnl'l1 noemelI. terwijl Clio haar
protégé Fukll)'ama goedgunstig heeft
/leiJandeld.

De Franse post-modeme tijdsdiag/lose is
bepaald IIiet ol'ertuigend. Er is geen spra-
ke van eell crisis (terecht door Erik de
Gier lIaar l'Orl'lt gehracht). Ik stel het
ietsje scherfJer:de dO(Jdsdriftigebeschou.
willgen van Martin Heidegger zij/l mis-
schien wel representatief voor wat er leeft
op de terrasjes flml Quartier Latin, maar
dat zijn zij lliet voor wat de meeste men-
sel) denken. Voor het merendeel van de
mellsen gddt misschien dat de optimisti-
sche TooII Hermans hun stcmming heel
wat beter tot uitdrukking brengt dan
Nietzghe of Derrida. En gelllkkig maar;
stel je eens voor wat er met de wereld zou
gebeuren waml('er melIselI werkelijk seri-
eus ge/oofdell in wat Heidegger, Nietz-
sche, I.)'ntard en al die andere millder
vrolijke filosofen heil voorhouden. Dat
ZOII inderdaad een echte crisis teweeg
Inengen, zo niet het einde l'an de wester-
se heschal'ing.

Mijmeringen tijdens het rniddaJolgedeehe
De taak van dc JJJ///I.:lnistkali niet zijn
dat wij in het debat OfJerImrgerschafJ,
lt'l'ellSbesc/lOuwing en criminaliteit niet
meer te bit'den hebhen dan het problema-
tiseren f'an dt' praag of levellshnuding Cll

criminalitt'it wel wat met elkaar te maken
hebben Ol/der refert••uie naar allerlei
ondergangsfilosofen. Wal/! dat is gemak-
kelijk genoeg. Is er u/el één moraal? Kan
men moraal in de zin van een pubfiek
ethos wel stimuleren? Onttrekt zich dat
niet geheel aan onze bestllringsmogelijk-

heden en wel helemaal aan dit, vaTl de
owrheid? Is het bOf!endiell niet zeer
gevaurlijk? Ju, zo kuil mCIInog heel wat
~'ragen (Jl)werpell, //laar vragen opwer-
pen al/een (hoe /111ftig(Jok als v(J(Jrwcrk
voor het presenteren Fan een eigen oplos-
sing) is nog geen ((mstructie~'e bijdrage
aan het debat.
Maar waar ligt (fie taak flan de /mm"nist
dali wel? Misschien dat we onderzoeken
welk gedrag strafbaar gedrag moet zij/l
en welk gedrag niet. Dat we scherp
onderscheid makelI tl/ssen die de/en van
het Wetboek van Strafrecht die Ol'er
ellth.:lnasie, abortJls ('n godslastering
gaan en die delen die over moord en
doodslag handelen. We moeten scherp
ga.:ln OIlderzoeken waar re/ativerillg op
ziin plaats is eJl waar een categorische
afwijzi'lg r'an storend tut weerzinwek-
kend sociaal gedrag Uil passcnde reactie
I'ormt.
De humanist dient voor twee dingen te
waken. Ten eerste voor ongekwalificeerd
relativisme: de houding varl de crimino-
logen uit de jaren zestig (diefstal is geen
diefstal, dat noemen we alleen maar zo;
cn wie zijn wij dat we dat zo mogen
belloemen?; en zijn het niet de machtigen
die benoemen? - dat soort beschouwin-
gen). E'I ten tweede voor ongekwalifi-
(('erd morali:>me:de houding flan diege.
nen die eell relatie zien tussen gest(Jlen
fietsen en het IJerdwijnen vall IJet bidden
voor het aan tafel g,wn. \Ve moeten weer
'rechts' IerelI /Vorden l(.!(11meerhet 0111

moord elI doodslag gaat en 'links' wan.
neer het om godslastering gaat. Ra)'-
mond Aron zei het al: alleen links of
rechts zij", is half l'erlamd zijn.

Pau! Cliteur



BURGERSCHAP, WAT IS DAT EIGENLIJK!

Kan een nieuw soort burger de verloedering van
de samenleving stoppen?

In vijf studiegroepen werkt de Ad~'iesgroep Bezinning van het Humanistisch
Verbond Mn de ontwikkeling van ccn humanistische vi~il,:op actuele thema's
die het snijpunt van individuele vrijheid en maatschappelijke verantwoorde-
lijkheid raken; milil,:u, marginalileit, de zorgsector, onderwijs, 0p\'oeding en de
vorming van publieke opinies, en burgerschap in het nieuwe Europa. Hel
begrip burgerschap slaat daarbij centraal en is in het werkplan van de advies-
groep in oriënterende zin onder7.0cht. De \'Olgende passage uit het werkplan
geeft een indruk wat onder het begrip 'burgerschap' wordt verstaan;
'Het begrip burgerschap ~'erwijst naar een mentaliteit welke zich richl op een
voor allen menswaardige, democratische en tevens lOt op zekere hoogte maak-
bare samenleving. Het benadert het individu als deelgenuot aan de samenle-
ving in relatie tot anderen. Hel mensbeeld dat eraan ten grondslag ligl zier het
indh'idu heel wezenlijk als een gemeenschapswezen dat daarom het b(~t tut
zijn recht kan komen en als mens erkenning kan vinden in relatie tot anderen.
Burgerschap, in deze zin opge\'at, voegt een rijke dimensie toe aan het voor
humanisten centrale begrip zelfbeschikking door er nadrukkelijk de compo~
nem \'an het mede-burger zijn aan IC hechten. In leefstijl-rennen uitgedrukt
verwijst het begrip burgerschap naar ecn 'hoofd' - en 'hart' -ervaring."

..•....••wW
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Uitsluitend mannen voerden het (hoog-
ste) woord op het symposium 'Burger-
schap en levensbeschouwing'. Eén van de
weinige vrouwen in de zaal was Greetje
den Ouden-Dekkers, voorzitter van de
Emancipatieraad en lid van het hoofdbe-
stuur van het Humanistisch Verbond.
Haar reactie volgt hier.

Daarmee sloot hij perfect aan bij het plei-
dooi lIan prof. dr Rob Ticlman die in het
boek de ollerheid aanspreekt op 'haar
lIoorwaardenscheppende rol bij de ethi-
sche vorming van toekomstige genera-
ties'.

Een publiek debat over de kwaliteit van
de samenleving, ot'er de tlerloedering l'an
het publieke domein: dat zou een ant-
woord moetel! geven op de t'raagseukken
valt de huidige samenlel'ing, die, als
alti;d, gevormd wordt door burgers in
hun OIderJinge verhoudingen en in hun
wisselwerking met het publieke gezag en
diens organen.

Het gesprek is i/tgezet op de premisse van
een verslechtering !'an de situatie. Nu is
het alti;d de vraag of vormen vall menu-
li;ke ontwikkelhlg ook daadwerkeJiik
vooruitgang betekCllen. Het antwoord
daarop hangt af van vooronderstellingen
Ollergoed en slecht, over absolute waar.
heden, die als ordeningsprincipe gehan-
teerd wordCII. Het is echter elle/tzeer de
l'Taag of maatscholppe/i;ke t'Cranderin-
gen, die cen eind maken aan de machts-
l}osities I'UII traditimlele maatschappeN;-
ke instituties, alti;d en verslechtering
betekeIIelI. Slechts één ding staat vast: de
mCIIseli;ke olltwikkeling gaat lIoort, dus
treden er veranderingen op in opvatthl-
gen OI'er de re/atiepatrollen van burgers
en in die patronen zelf. Wi; beoordelen
die veranderingen op grond van de beel.
den die wi; hebben over hede" en verle-
den: de s}'lIthese daarvall vortnt het beeld
van de toekomst. Dat proces van beeld.
vorming kent elk mens indiltidut'el, het
vormt ook ollderdeel van de activiteiten
l'UIImaatschappeli;ke ell levensbeschou-
weli;ke organisaties. Hoe sterker de beel-
den worden verabsoluteerd, hoe stelliger
zi; de basis vormelI voor de omwikkeling
van nonIIelI' en waürdenpatnmell, voor
opvattingen over goed en slecht. En hoe
minder zi; een kritische beoordeling
gedogen. Vanuit de opvatthlg dat maat-
schappeli,ke omwikkeling een dyna-
misch proces is dat door verstarde beeld-
vorming wordt geremd, hl/Mig ik het
staf/dpullt dat - wil de beeldvorming met
de uit haar voortvloeiellde lIormen en
waarden niet repressief worden - zi; zo
niet t'eranderd dan toch gerelatil'eerd
dient te worden. Ter Braak zei het in û;n
'Carnaval der Burgers' zo treffend: 'Onze
beelden e/l begrippen 1Je/JlJengeen andere
zh" dUlI deze, dat zi; mogeli;kheden ver-
heerli;ken ell gevarell vertolkell ..... ieder
beeld. ieder begrip bergt de mogelijkheid
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\'(!etge1'ingdie zich qua nunnstelliltg te
lier verwijdert l'all de maatschappelijke
ontwikkelingen, wordt in feite rel"essief
en draJgt niet bij am/ de (mtwikkeling
Fan burgerzin en I'rijwillig aalwaard
normhesef. !Jat lIit ;:Jchin de vriendeliike
vorm van Ilon-cunformisme en in de
grimmige vorm 1'.111criminaliteit. D,tar
helpt geen levellsbeschol(we/i,ke organi-
satie, geen kerk aan. Voor die ontwikke-
ling mag men echter het Verlichtillgsden-
ken niet l'eralltwoordeli,k stel/cll, kan me
geen restauratie I'an de I'erbanden van
het ~'erleden ver/angen, m.:lgde overheid
aan lewnsbeschouweliike organisaties
niet ~'ragen om institutionalisering I'all
een haar wdgel'al/ige moraal. taten wij
toch het kind van de Verlichting /liet
wegs1melen met het troebele badwater
flan restauratie en cOIlsen'atisme.

Het symposium 'Burgerschap en levens-
heschouwing' gaf een goede aanlet tot
verdere hezinning op de waarden en nor-
men die te maken hebben met de heden-
daagse heleving van het burgerschap.
Actuele verschijningsvormen van crimi-
naliteit en vreemdelingenhaat cq -angst
zullen in het publiekr debat hierover zich
ongetwijfeld op de voorgrond dringen.
\X'cIlicht komen de geruchtmakende
inlichten van de inmiddels wereldbeken-
de Francis Fukuyama over 'Het Einde
van de Geschiedenis en de Laatste ,\-Iens'
daarbij dan nog van pas. ~let name zijn
van Plato afgeleide opvattingen over de
'thymos' maken duidelijk hoezeer naast
materiële en rationele karaktertrekken de
geestelijke behoefte aan erkenning
gewoon wezenlijk is voor mensen.

W'aarom spreekt men niet Vall de ont-
wrichtende werking van gedwongen
werkloosheid teil getJ()lge 1'an de massa-
ontslagen in de jaren die achter ons lig-
gen? Welke positiel1e werking gaat er /lit
l'an het beeld l'an eell ontslagen l'ader,
die lIJ jaren l'an hard werken bii bijv. de
scheepsbouw naar huis wordt gestut/rd,
omdat de herstrtlctllrerillg flall de econo-
mie dat nu eenmaal !'raagt en (werheid,
werkgel'ers- en werknemersorganisaties
zich teIl onrechte bedienelI I/an het k.:lder
I'all de \VAO 011/ de materiële gevolgen te
lIerzachtelt? !Je overheid en haar pub/ie-
ke orgmlen hehlJell te I'aak zelf gehan-
deld l'anuit en beperkt normbesef.

eeuw weer op andere gronden de last
drageIl vall de ontsporingen ~'ande jonge
generatie. Wil men soms een eind maken
aan de vrouwen-emancipatie, omdat
thuiszittende I'TOuwen zo gemakkelijk
zijn? Dan wil men toch achteruit de toe-
komst ill?

Burgerschap, In'ensbescholllvillg en cri-
minaliteit', door P.B. Cliteur, P.A. l'dn

. Gennip, L.Laeyelldecker (red). Amers.
JIJI; foort/L"lII'en, De Horstink 1991. 352

1)1J.I):,,IffJ~ pagina's, Prijs: f 49,- ISBN 9052563677

Y

Alet bestraffende villger wordt "oorts
gewezen /laar lil' opl'oeders, de ollders
vall jonge kim/eren dus. Nu is de opl'oe-
ding voor het overgmte deel in handen
1'an "rOlIU'en, dus wordt dit pakket
schIlId liirect maar weer op hun schou-
ders gelegd. Na decennia lang geblikt te
z;;n f{egaan onda hel/d's opvatting dat
moeders de uorzaak zijn 1'all de psychi-
sche ongezondhdd l'an hllll kim!erel"
mogen vrouwen aall het eind 1'an deze

Het Ver/ichtingsdenken heeft het indil'i-
dil iJet'ri,J /lit dogma's Ol'er kerk 1.'11 l'orst
en de Ol/fwikkelillg l'an een kritische
g,'est Illogelijk gemaakt die weigert ZOII-
der eigen toetsing ideologieën te ad/waar-
den. Hoe heilig, hoe traditioneel zij ook
zi;n; het heeft OIIS de noodzaak I'an
emandpatie FallachtergesteldelI op basis
l'an het recht gebracht het heeft ons de zo
waardevolle erkel/ning van untplooiing
,'/I pluriformiteit geget'ell. Die I'erwor-
N'n/n'den hebben liet begrilJ 'rechtl'aar-
diKheid' l"m zijn absolutisme olltdaml ell

strafrecht op mellselijke maat mogeliik
gemaakt. Dat maakt de rechtspleging er
lIiet gemakkeliiker op; het l'erhoogt wel
de kwaliteit I/allde rechtsstaat in rechtsfi-
/osufische zin. Het tekort aml instTl/men-
tm om onvermijdelijke straffen ook
daadwerkelijk lIit te l'oeren, ~'ormt min-
stens !fbI l'an de oorzaken van de I)erloe-
dcring van het pu/Jlieke domein.

zoekt men a,tllsluiting bi; geestl'erwan-
ten, Het illdi1'idlfele afwegingsproces
blijft echter o11l'erminderd geldelt, want
met Ter Braak zeg ik: " 'Wij' wrvalst de
wereld, omdat burgers burgers willen
atfllCxeren; de leuzen waarmee Je
massa's worden bedwelmd zijll 'vals',
want woordelI he/Jben de kracht van
1'tl/lrWapens en de botheid Fan vuistsla-
gen'. Maar el'enuer geldt ziin Fraag;
'wrat zijn de grenzelI die de massa boeien,
wamteer de massa haar eigen grenzen
lIietle{ heeft?" Daarin ligt het spannillgs-
/leid van indit'idualiteit eIt co/lectil'iteit.

in zich door ,11lderente worden begrepelI
of te worden genomel', maar h"t is tege-
/ijkertiid Y;elJa<Jr/iik,omdat IJet alle mis-
verstald en alle traditie herbergt.'

R4CISME NE
I~

8ezilming ofl de zin I'all het lIIel/sdijk
bestaan is in eerste instantie 1.'1.'11 strikt
persoonlijke aangelegenheid. Vandaar uit
ontwikkelt men normen 1.'11 wa'lrden en

\Vie de ontzJlili"K aanw;;st als oorzaak
van de l'£'rloedering van het publieke
domein - zoals Minister Hirsch Ballin bii
de opelllllg van het symposium o~'erBur-
gerschap en Levensbeschouwing - en
daarvoor het beeld aanvoert t'dn Neder-
land dertig iaar geleden, als toonbeeld
(sic) van burgerlijke ordenteliikheid ,'IJ

tJlcht, wenst in feite niets anders dan her-
stel I'an het morele dirigisme zoals de
toenmalige kerkeliike instituties en IJ/lil
aa11t'erll'ante organisaties dat hanteer-
(len. Een moreel dirigisme dat ziin basis
l'cmd in uerabsoluteerden waarhedell,
mIlIeend aall de irratiollele autoriteit I'all
de godsdienst: de Imil'erse1e waarhedClI
zijn hekmd, de kerk keIlt die en heeft de
taak de mensen daarin 0/' te I'oeden. feil
gedachtengang die men ook teTl/gl'indt in
de rea1lt,' Encycliek Ce1ltesimus A'lIIus,
die graag de waarheid van de katholieke
kerk als IlIIh'ersaliteit herstelt.
Men gaJt dJ1I wel l'oorbij aan het onder.
drukkende karakter I'an dat mOT/'eIdiri-
gisme - ook een vorm van 1','rgTl/izende
mor,MI - waarvan ij mIS in de achterlig-
gende iaren mi juist hebben bel'ri,d. Ik
noem slechts de veranderde 0p,/attingen
Ol'er Jwmosexl/aliteit, de positie f'an de
vrouw elI de omwikkeling f'an represen-
tatief burgerschap II.:lareen partidpermd
hurgersclhJp.H,'t 'eert heIl die hcwen u
gesteld zijn', is, (en ik vind dat winst)
gerelativeerd tot de opl'(ttting dJt gezag
dat zich OIJ ot'ertuigelde wijze legiti-
meert, het waard is Friiwi/lig aat/flaard te
worden. Hurgers hebbClI recht op die
legitimatie Fan het gezag en de gezagsuit-
oefelling, H"t zo kostbare goed van de
I'riiheid l'an menillgsuiting en lIIellinl<s-
vorminl{ is daarbij ill het geding.
Men gaat h(Jl'/!/tdien I'ombii aan mog-:-/ij-
ke andere oorzaken I'oor de verloedering
"an h-:-tIIIIMieke domein. Een op zich
gelegitimeerde, maar door de stailt I'er
doorJ<el'oerde materiële nit'ellering heeft
onherroepelijk een sociale, wlturele en
morele IIÎl'el1ering als keerzijde. Dit op
grol/d 1'.111het onbedodde, maar wel
gehall/eade adagillm: wat anderen meer
hebben dan ik, bezitteIl zij teil UI/rechte
m Jus hoef ik ,lil.'nader, noch diens bezit,
/loch Je wijze waarop hij leeft etl werkt,
te respecteren.



gen bekroond met het Gou-
den Kalf voor de beste docu-
mentaire en met de prijs van
de kritiek voor de beste film
van 1991. De HOS zendt de
film samen met Ikon en
RVU uit op eerste paasdag.

Zondag 19 april, 22.05-0.05 uur
"In Face Value draait alles om het gezicht
en het zien: het verlangen zich te laten
zien, angst om gezien te worden, de
onmogelijkheid zichzelf te zien, de angst
en het verlangen anderen te zien. En bin-
nen dat thema van het zien: de verwarde
strijd om de identiteit, de meedogenloze
strijd om het territorium, de grote stro-
men van liefde en dood," Aldus cineast
Johan van der Keuken. Toen Europa op
haar grondvesten schudde en minstens de
helft ervan op wek ging naar een nieuwe
identiteit, maakte Van der Keuken, als
altijd samen met zijn vrouw Nosh van
der Lely, een reis die hem voerde naar
Londen, Marseille, Praag en verschillen-
de plaatsen in Duitsland en Nederland,
Hij filmde er mensen en gebeurtenissen,
met als uitdaging om zijn verhaal te ver-
tellen in zo goed als alleen
maar elose-ups. Het resul-
taat: <--en prachtige docu-
mentaire, geconstrueerd uit
tachtig vaak assoóatief ver-
bonden s(.'ènes, portrenen en
situaties.
Face Value wl'rd op de afge-
lopen Nederlandse Filmda.

Face Value

gehruik, tolerant en respectvol als we
willen zijn, eerbiedigen? Of is er hij vrou-
wenhesnijdenis sprake van zo'n schen-
ding .•an fundamentele en universele
rechten dat wc niet anders kunnen dan
het verbieden?
Het programma schetst ook de situatie in
Frankrijk en Engeland, Twee landen
waar het beleid en de wetgeving verder
zijn en waar men al een gecompliceerde
en netelige discussie - de begrippen di!'.Cri-
minatie en westerse superioriteit liggen
voortdurend op de loer - achter de rug
heeft. Hoe groot het taboe is dat op dit
onderwerp rust, blijkt uit het feit dat het
zelfs de volledig uit vrouwen hestaande
filmploeg maar heel moeiliik lukte om
Somalische vrouwen erover te spreken.

Frank Maninus Arion met programma-
maker Charles leeuwen kamp

De komende maanden zullen vIer por-
trerren van internationaal vooraanstaan-
de humanisten worden uitgezonden, De
eerste is Frank ~taninus Arion. Het
omslagverhaal van deze Humanist is aan
hem gewijd en kwam tot stand in samen-
hang met de documentaire van Charles
Leeuwenkamp over de Amilliaanse
schrijver. Uitzending is op zaterdag IS
april om 21.15 • 21.55 uur. Voor een
f'\veetal andere programma's graag uw
hijwndere aandacht.

In april is op de televisie een gezonde
hoeveelheid programma's van het Huma-
nistisch Verbond te zien. Behalve vier
nieuwe afleveringen van het goed aange-
slagen Droom en Daad (iedere maandag
van 20.50-21.25 uur) is dat allereerst het
laatste programma in de serie Kosjmar.
Programmamaker Stan van Houcke ver-
bleef in oktober en novemher vorig jaar
in ~\'Ioskou om er de diepere oorzaken te
achterhalen van de ontreddering in Rus-
land na het uiteenvallen van het Sovjet-
rijk. Van de bijzonder sombere voorspel-
lingen die toen gedaan werden, zijn er
inmiddels al enkele uitgekomen. Wie wil
weten wat de toekomst in petto heeft,
kijkt daarom zondag 12 april om 23.00-
23045 uur naar Kosjmar.

Act of love
Zondag 5 april, 23.05 • 23.50 uur,
Nederland 3
Programma van Karin Junger over de
complexe en delicate aspecten van \"fOU-

wenhcsnijdenis in West-Europa, Vrou-
wenbesnijdenis is een voor westerse lan-
dcn onbekend en als gruwelijk heoor-
dceld gebruik dat in Afrika in meer dan
twintig landen wordt gepraktiseerd.
Door de grociende stroom migranten en
vluchtclinll;cn komt hct nu ook steeds
vaker in Westeuropese landen voor.
Vrouwenhesnijdenis is daarmee een dra-
matische illustratie van de hotsing van
twee culturen. Hoe moet onze, westerse
samenleving reageren? ~.•loeten wij het

TELEVISIE
De Verbeelding

RADIO

Zondag, 9.03-9.30 uur,
Radio 1

In het literaire zondagoch-
tendprogramma onder meeT
de volgende ondcnvcrpen:
5 april: De theatervoorstel-
ling Molly Bioom die Theo
POnt maakte op oasis V;ln
Jarncs Joycc's klassieker
'Ulysscs'
12 april: Portret van Je
Frame poët pur sang Char-
les Baudelaire 19 april: Inter-
view met Carl Friedman,
schrijfster van 'Tralievader'

Het maandagmiddagprogramma kent
ook in april weer een aantal bijwndcrc
documentaires. Op 6 en 13 april de eerste
twee programma's in een reeks met als
titel 'De Steen in de Vijver'. Uitgangspunt
van dele serie - waarvan in de loop van
het jaar nog meer afleveringrn volgen - is
de vraag wat er met het leven van een
mens of van een groep mensen gebeurt
wanneer een ingrijpende gebeunenis
plaats heeft. De hoofdpersoon kan
slachtoffer zijn van de steen die 'in zijn
vijver wordt gegooid', maar hij kan de
steen ook zelf in een vijver gooien.
Op 6 april april het verslag van 41-jarige
man, echtgenoot, vader en hemofilie-
patiënt, die niet lang geleden te horen
heeft gekregen dat hij Aids heeft. Hoe
groot zijn de kringen in de vijver in het
zicht van een naderende dood? En op 13
april het portret van een voorrnalig Oost-
duitse intellectueel die na de hereniging
van de twee Duitslanden zitting nam In
de Bondsdag en dat vijandige klimaat (hij
werd letterlijk uitgejoeld) zo slecht ver-
droeg dat hij zelfmoord pleegde.

Na die twee stenen op 20 april een por-
tret van J.B. Ikoeks7. en op 27 april Het
Sprookje van de laatste Gedaehte. Vorig
jaar verscheen in een Nederlandse ven-
aling een poeti!'.Ch en tevens gruwelijk
verhaal (van de Duits-joodse schrijver
Edgar Hilsenrath) over de eeuwenoude
cultuur van de Armeniërs en over de
geheurtenissen die leidden tot de wtale
vernietiging ervan in de Eerste Wereld-
oorlog.

Het Voordeel van de Twijfel
Maandag, 12.05-13.00 u, Radio 5
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De overstap van Peter Raggers
naar de dovenwereld

ALS DOVE ZIE JE
VAAK WAT NIET
WORDT GEZEGD

Peter Raggers zal binnen niet al te lange tijd niet meer kunnen
horen. Hijwordt doof. Zijn werk als humanistisch geestelijk

raadsman in de horende wereld wordt steeds moeilijker. Hij moet
omschakelen, zoeken naar nieuwe wegen.

Hij ziet het als een uitdaging, als een avontuur om ermee te leren
leven. Schaft een teksttelefoon voor doven aan, leert gebarentaal,

wordt bestuurslid van de Vereniging Plotsdoven.
En ontdekt dat de dovenwereld helemaal niet zo'n dove wereld is.

Hoe verwerkt hij de schok en maakt hij de overstap?

door Mieke Julien

foto's Chris Pennarts
HW,1ANlSTapril 1991 22

"Hoc zullen wc communiceren?", vraag
ik hem. "Als je gebaren gebruikt, is het
voor mij wel gemakkelijker te volgen,"
zegt hij, "dan kan ik liplezen mer onder-
sreuning van Je gebaren." Ik heb een cas-
sntert'cordcr meegenumt"n, zodat ik hem
bn aankijken tijdens het interview. Voor
men<;en die niet of nauwelijks horen, is
niet-aankijken hetzelfde als niet-lui,te-
ren. Ht"laas hen ik de standaard voor de
microfoon vergeten. Dat wordt dus geba-
ren met titin hand. Ik gebruik een gebaar-
systeem en geen Nederlandse Gebaren-
taal (}';GT). Een gebaars}'steem wordt
ouk wel '!'\cderlands ondersteund met
gebaren' genocmd. Ik sprt"ek dus gewoon
t"ederlandse volzinnen uit en maak daar
gebaren bij. Heel vermoeiend, je gebruikt
eigenlijk twee talen tegelijk. Ik hen er ook
niet zo goed in. ~1aar voor Pner Raggt'fs
is l':ederlandse Gebarentaal niet goed te

volgen omdat die taal een eigen gramma-
tica heeft. Zijn moedenaaI is het Neder.
lands. Hij heeft wel 'll twee gebarencur.
sussen gevolgd maar dat is onvoldoende
om in Kederlandse Gebarentaal te kun-
nen communiceren. Na vierentwintig les-
sen Russisch spreek je immers ook nog
geen vloeiend Russisch.
In ht:t begin van het gesprek gebruik ik
nog mijn stem, later laat ik die ook af en
toe weg. Zijn stem draagt nog nJ.uwelijks
Je sporen van de plotselingl." doofheid.
Door deze comhinJ.rie \'an spraak.
spraakafzien en gebaren verstaan we
elkaar uitstekend.

Het werk van Peter Raggers in de \X'iel.
borgh. een humanistisch vt'rzor~ingshui>
in Dordrecht, bestaat \.ooral uit het lui-
steren naar bewoners die over hun pro-



blemen willen praten. Dat kunnen vra!-\en
zijn over leven en dood, eenzaamheid en
moeilijkheden met familie, bij echtparen
ook relationele problemen. Meestal voerr
hij individuele gesprekken, maar hij leidt
ook gespreksgroepen. Verder praat hij
veel mct personeelsleden over zaken die
hebben te maken met de bewoners of
henzelf. Hij probeert in die contacten de

weer zou terugkeren. De operatie misluk-
te en het gehoor was slechter geworden.
Dus een nieuwe operatie, weer slechter.
En na de derde mislukte operatie had dat
ik nog maar 45% gehoor. Een jaar later
begon mijn linkeroor. Ook dat werd
geopacerd. Weer hetzelfde verhaal. Bij
de derde operatie viel zelfs m'n gehele
gehoor weg. Dat is nu 23 jaar geleden. Ik

en die kon ik niet oppikken. "'ten is van
mij gewend dat ik snel reageer, maar ik
moest bijna de hele vergadering mijn
mond houden omdat ik al mijn energie
nodig had om de signalen die ik binnen
kreeg te verralen naar woorden. Als ik
eindelijk mijn antwoord klaar had, was
men al weer met een ander onderwerp
bezig.

bedrijfsmatigheid zoveel mogelijk te
drukken en de medische zorg menselijker
te maken.
Verder is hij adviserend lid van het
managementteam. Hij werkt er nu ruim
veerrien jaar. Tot voor twee jaar ook nog
als raadsman in een 7.iekenhuis. Maar
daar is hij mee gestopt ... In een kleine set-
ting was praten nog wel mogelijk, maar
zodra je op een zaal komt in kritische
situaties en je mag geen woord missen, is
het niet meer te doen. Ik heb toen omslag
genomen.

Wanneer begonnen de problemen met ie
gehnor?

~Op mijn negentiende werd duidelijk dat
ik slechthorend was. In mijn rechteroor
zat nog een gehoor van ruim 75%. D,1t
oor is toen geopereerd om de geho(Jr~
beentjes te vervangen, 7.Odatmijn gehoor

besefte toen niet dat ik aan het linkeroor
plotsdoof was geworden. Ik kende dat
begrip helemaal niet. Ik hoorde nog wel
geluid maar ik kon geen woorden, geen
taal meer verstaan. In mijn rechteroor 7.at
nog voldoende gehoor om met een goed
hoorroestel gesprekken te kunnen voeren
en om, ondersteund door spraakafzien,
ook vergaderingen re kunnen volgen."

AI die jaren hcb je dus gewoon in een
horende eultuur gewerkt. Dan ineens
richt je ie op de duvencultuur en de geba-
rentaal. Hoc kwam dat?

~April vurig jaar verminderde het gehoor
in mijn rechteroor plotseling. Toen merk-
te ik dat ik bepaalde signalen niet meer
opving. Vergaderingen waren heel moei-
lijk te volgen. W'e zijn hier op de Wiel-
borgh bezig om een nieuw beleid te for-
muleren. Daar horen nieuwe woorden bij

Ik beb direct m'n gehoor laren meren. Ik
hoorde nog maar 24% . En de prognose
was dat de komende jaren naar nul zal
teruglopen. Dat gaat geleidelijk, maar bet
is natuurlijk toch een snorr tijdbom.
Want als ik eens flink verkouden word of
een stevige griep krijg, kan mijn gehnor
ook plotseling weg zijn.
Het betekende dat ik die vergaderingen
in wezen niet meer kan volgen. Ik zat in
drie grote projectgroepen, nu nog in cen-
tje. Drie kon niet meer. Het vroeg zoveel
energie dat ik elke avond thuis aneen nog
maar op de bank kon liggen en een heel
weekend nodig had om weer bij te
komen, alleen om die dertig uur te kun-
nen volmaken."

Hoe heb je zo snel kunnen omschakelen?

"Ik maak mee dat mensen in vergelijkba-
re situaties in een hoek komen te zitten en
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daar alleen nog met de allergrootste
moeite uit lijn te krijgen. De enorme klap
die je krijgt als je wordt afgesnl.'den van
communicatie is traumatisch. De omge-
ving reageert wantrouwt'nd. Gisteren
kon je nog horen en vandaag nid meer?
Ongdoofwaardig! Veel plotsdoven kun-
nen en willen hun doofheid dan ook niet
echt accepteren.

'Ik ontdekte dat de dovenwercld helemaal
niet zo'n dove wereld is. Er is veel mogelijk
en er gebeurt van alles. Het is alleen niet
hoorbaar'.

Mijn levensinstelling is om als het iets
minder gaat, naar nil.'uwe wegen te loe-
ken. Dit was ook een uitdaging. Het heeft
cr natuurlijk wel mee te maken dat ik al
van Îonw> af slechthorend hen geweest.
Daar was ik me niet zo bewUSt van,
omdat ik andere middden had om me te
uiten. Ik heb zelfs meerdere malen gelegd
dat slechthorendheid een voordeel is
voor humanistisch raadslieden, want cr
komt een ander zintuig bij. Je gaat zien
wat niet gezegd wordt en dat is vooral in
de begeleiding, voor je empathisch ver-
mogen een belangrijk instruml.'nt. Zo heb
ik hl.'e1 wat gesprekken meegemaakl
waar inhoudelijk, in raaI niers gezegd
werd, maar nonverbaal heel veel werd
verteld. En dat pak je op.
Ik ervaar hetgeen me overkomt ook als
rijkdom die ik naar mezelf kan gebrui-
ken. Ik ben niet iemand die gaat zitten
denken van :oh, wat overkomt me nu. Ik
doe. En aan de hand daarvan kijk ik ver-
der.

Eerst heb ik een strategisch plan
gemaakt. Ik had de boodschap gekregen
dat ik binnen f',vee jaar helemaal doof
zou zijn. Dat ik niet meer als horende in
een horende wereld zou kunnen functio-
neren. Ik heb toen een plan opgezet voor
wat ik wil, wat daarvoor noodzakelijk is
en hoe ik dat bereik. Ik wil in de toe-
komst mijn eigen werk blijven doen als
humanistisch raadsman en daarnaast zou
ik in de beleidsrichting willen wt'rkt"n.
Er zijn dus twee mogeliikheden. Toen
ging ik na wat ik daarvoor nodig had. In
de eerste plaals wmmunicatie-mogelijk-
heden. Er werd toen net hier in Dor-
drt'cht een gebarencursus aangeboden en
's avonds was ik ingeschrewn! Een
samenloop van omstandigheden. Dat
was de basis gebarencursus van twaalf
weken, een avond in de wt'ek. Daarna
heb ik de cursus voor gevorderden
gevolgd.
Daarnaast wilde ik ook weten in wat
voor wereld ik terecht zou komen. Dus
ben ik alles gaan lezen wat er maar in
Nederland op dat gebied te krijgen is.
Alle informatie die ik belangrijk vond,
SIOpte ik in de compurer, Dat was mijn
manier van verwerken. Via de lectuur
kreeg ik althans theoretisch inzicht in
wat doofheid is en wat de dovenwercld
voorstelt.
Ik had bepaald dat ik tot de zomervakan-
tie de lectuur zou bestuderen cn daarna
contan zou zoeken mer organisaties, die
mij in de toekomst van diemt kunnen
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zijn, van informatie kunnen voorzien en
eventueel aan werk kunnen helpen. Van
een instantie kreeg ik ht"t adres van de
Vereniging Plotsdoven en binnen f',vee
dagen zat ik daar in het bestuur!"

Je verwerkl blijkbaar door te doen.

"Ja, maar ik mag van mezelf ook zielig
zijn en me beroerd voelen. Dat is uitt'r-
aard gebeurd t'n dat proocer ik niet opzij
te schuivt'n: bat maar zo zijn, huil maar
als je huilen moet."

Je werkt het dus niet weg, maar ver-
werkt hel, letterlijk en figuurlijk,

•.Precies. En één van de goede manieren
is dus informatie inwinnen. Hoe meer
informatie je krijgt. boe minder erg dl.'
situatie wordt. Je constateert dan dal cr
nog l'en hdeooci dingen mogelijk zijn,
die je vóór die tijd voor onmogelijk hield.
Door de geharencursus ben ik oiet alleen
met een nieuwe taal in aanraking geko-
men, maar ook met een andere manier
van kijken. Voor mij was dat een verrij-
king van m'n communicatit"-mogciijkhe-
dt"n.
Een belangrijke ontdekking is dat die
doven wereld helemaal niet zo'n dove
wereld is. Daar is veel mogelijk en daar
gebeurt ook \'<ln alles. Het is alleen niet
hoorbaar. Eigeolijk zijn een heleboel
horende mellSl'n hartstikkt' doof. Want
wat ze niet horen, pikken ze ook niet op,

Om terug te komen op dat strategisch
plan: ik bch het opgedeeld in fases om
dáár uit te komen waar ik wil uitkomen.
Niet te vlug. Het lijkt me niet zo moeilijk
om mcl ergens een andere baan te krij-
gen, maar je moet er ook war mee kun-
nen. Ik wil niet maatschappelijk werk
gaan doen in de dovenwerc!d, terwijl ik
de communicatie niet voldoende
beheers. "

Laatst zag ik een ad"'ertemie voor een
maatseh,tppelijk werkende op een dove-

nillstilUUf. Eén van de eisen was dat men
bereid moest zijn om een gebarencursus
Ie \'olgen, en niel dat men de Nederland-
se Gebarentaal al moest beheersen.

"Ik heb die advertentie ook gezieo en hel
verbaasde me heel erg. Ik ga ervan uit dat
als ik in een andere cultuur ga werken, ik
een redelijke communicatievaardigbeid
moet hebben. Natuurlijk zal ik, wat
geharen betreft, nooit gelijkwaardig wor-
den aan een doofgehorene. Maar we
moeteo op zijn mimI met elkaar kunnen
communiceren.
Ik zal nooit meer dat gesprekje vergeten
dat ik voerde met een maatschappelijk
werker voor doven. Ik \'endde haar over
humanistisch geestelijke verzorgllIg.
Toen zt"i zt": dat is niks voor doven, die
kunnen zich ot"t God voorstellen aan de
hand van l'eo plaatje, maar abstract den-
ken kunnen ze nier. Ik heb me heschaafd



'Ik hoor geen taal maar wel geluid. Soms heb
ik oorsuizingen die een vermogen hebben
van tien fluitketels en een paar trommels'.

'De hulpverlening aan doven wordt vaak
uitgevoerd door goedhorenden die maar al te
vlug bereid zijn om te zeggen hoe het moet in
plaats van te luisteren'.

gedragen, maar ik was zo intens woe-
dend. Her g.1atover mensen, doof of niet
doof. AltI"innerlijke gevoelens die men-
sen hebben, hebben doven natuurlijk net
zo. Die maatschappelijk werker had l'l'r-
der naar zichzelf moeten kijken. Waar-
schijnlijk beheerste zij de gebarentaal niet
voldoende. Het ligt dus niet aan de
doven, maar aan jezelf als hulpverlener.
Ik denk dan ook aan de humanistische
levensbeschouwing. Hoeveel doven zui-
len er wel niet zijn die graag willen praten
of denken over levensbeschouwingen die
daar niet dl' ruimte voor hehhen. Dat was
dus een zeer zinnig gesprek om mijn
eigen mntivatie nng verder op te vijze-
len.~

Je zei dat het beeld dat veel mL'llSenvan
doven hebben, niet zo positief is - of op
zijn minst onvolledig. Wat betekent dat
,'oor jou?

"Ik \'erwaeht niet dat ik door mijn doof.
heid veelzal veranderen. Natuurlijk moet
je die doofheid wel leren accepteren.
Rosé ter Linden, mijn gebarendocent, die
zelf doof is, heeft mij behalve gebaren
nog iets heel belangrijks geleerd over
mezelf. Ik had altijd hoorapparaten in.
Toen we op de cursus voor gevorderden
kwamen, gehaarde ze naar mij: doe je
apparaten af.. Midden in de groep. Ik
deed mijn apparaten af en het blrrk dat
ik haar goed genoeg kon volgen. Daarna
hl'n ik ook rrgelmatig de stad ingegaan
wnder hoorapparaten. Dan ging ik een
winkel in om boodschappen re doen. Dat
lijkt iets kleins, maar het is et;:nstap over
een drempel, een begin van acceptatie.
Want als ik mijn hoorapparaten uitdoe,
hoor ik crht helemaal niets. Ik ben aan
het oefenen hoe het is om zonder gespro-
krn taal door het leven te gaan."

Hoe voeh het zonder hoorapparaat?

"Rustiger. Ik heb per hoorapparaat 125
dl'cibel, dus dat wil wel. Daarnaast heb
ik last van oorsuizingen. Hoe erg dat is, is
afhankelijk van moeheid en spanning.
Dit' oorsuizingen hebben het vermogen
van tien fluitketels en een paar trolllmels.
Dus geluid heb ik altijd. Als ik mijn hoor-
apparaat uitdoe, hoor ik dir suizingen
nog wel, maar al her anderr geluid niet.
Dinsdags is altijd mijn huismannendag
en dan heb ik geenhoorappararen in. Dat
is dan ook een heerlijke dag!"

Hoe reageerde jouw omgevmg op deze
ontwikkelingen?

"Niet schokkend. Ze wisten natuurlijk al
dat ik slechthorend wa~. Mijn vrouw
heefr me als vrijwel goedhorendt' lt'ren
kennen, maar verder heeft 7.1"het hele
proces meegemaakt. Ze schrok dus niet
echt. !\taar met gebaren leren is 7e nog
niet begonnen. Ze i~ van mening dat als
ik teziinertijd het gehoor helemaal ver-
lies, het nog \"foeg genoeg is om het te

leren. De kinderen oefenen spelenderwijs
mee. De oudste van tien niet zo, maar
Daan van zes vindt dat gebaren wel inte-
ressant. Ik moet het wel leuk brengen,
dat we met elkaar kunnen gebaren, ter-
wijl niemand er iets van begrijpt. Dus als
een soort avontuur.
Twee huur\"fouwen gaven direct aan dat
7,egebaren wilden leren en dat is heel
leuk.
Bij miin collega's in het management-
team van het bejaardentehuis kwam het
wel als een schok. Ik ht.-n heel actief
betrokken bij allerlei zaken en ze vragen

zich af wat de toekomst gaat brengen.
Maar ze geven aJle medewerking. Bij-
voorbedd een VisiCom (teksttelefoon
voor doven) werd meteen voorgefinan-
cierd. Ik hoef maar iets te gillen of het
wordt geregeld. Dat is een belangriike
ondersteuning. "

Wat wil je het lief~te doen in de toe-
komst?

"Het liefst zou ik in mijn eigen setting
door willen g,lan i11shumanistisch raads.
man. :\Iaar dat is niet reëel. Op den duur
kan ik geen gesprekken meer voeren met
bewoners. Ik wil niet dat andl'ren tegen
mij moeten zeggen dat het niet meer kan.
Als manager hier kan er nog veel, met
behulp van een tolk. Misschien dat ik
dan ailn de Wielhorgh verbondl'n zou
kunnen blijven. Een andere mogelijkheid
is humanistisch raadsman of beleidsme-
dewerker worden in de dovenwereld. "

Wat vind je van doofheid en de dovenwe-
rcld?

"Je krijgt vaak de vraag: wat is erger
doof of blind. Ik ben geneigd 0111doof-
heid erger te vinden, omdat een blinde
nog communicatie heeft. Als je daarvan
afgesloten bent, wordt een deel van je
menszijn aangetast. D,J[ is de grok
schok.
Wij mensen laten ons er op voorstaan dat
we ons onderscheiden van de dieten door
de taal, door de rrde. En die doven heb-
ben geen taal, is dan de rrdenatie."

Tenzij men weel dat doven ook een taal
hebben.

"Maar dat weten veel mensen niet. Daar-
om is het ook zo ontlenend belangrijk
dat de Nederlandse Gebarentaal wordt
erkend als officiële taal. Want dan pas
kan men zich realiseren dat doven
gewoon mensen zijn met een andere taal.
Wat de dovenwereld betreft, ontdekte ik
twee dingen. Ik merkte in de eerste plaats
op dat de dovencultuur zo onhrkend is.
Klaarblijkelijk komen dove mensen niet
snel voor zichzelf op. In hogere posities

kom je hen nauweliÎks tegen, terwijl aan
hun denkvermogen niets mankeert.
En bij ouderen die ik tot nu toe heb ont-
moet, bemerkte ik een houding van op
zich af laten komen: Ach, het gaat toch
goed en met elkaar is het best gezellig,
anderen regelen het wel. Bij jongeren zie
ik bewrging. Niet zozeer een verzet, maar
de eigenheid komt naar b(H"en,het zeJf-
besef en zelfbewustzijn.

Het 7.ijntrouwens vooral de christelijke
instanties die veel doen in de dovenwe-
rdd. Dove mensen hebhen daar veel aan
te danken. Maar die christelijke instan-
ties houden ook de emancipatie tegen. Ik
kom weinig doven tegen met een huma-
nistische gezindheid. Dat komt omdat de
scholen voor doven zoveel invloed heb-
ben en die zijn meestal christelijk.
Het Humanistisch Verbond is vaak de
grote afwezige als het gaat om mensen
met een handicap. Ik denk dat er wel eens
bij het HV gekeken mag worden hoe het
staar met slechthorenden en doven. D:l[
zou ik willen aankaarten. Misschien zou
er een humanistisch raadsman voor
doven en slechthorenden kunnen worden
aangesteld. Daar is behoefte aan. De
hulpverlening aan doven is nog te
beperkt en wordt vaak uitgevoerd door
goedhorenden die maar al te vlug bereid
zijn om te zeggen hoe het moet in plaats
van te luistrren. •
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Van het hoofdbestuur

Kampeerweekend van Jonge Humanisten

M!l I;I&III@'_
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PEDAGOGISCH

STUDIECENTRUM

een consequent (on)eerlijke
wereld; oneerlijkheid uit
angst voor confrontatie?;
dwingt twijfel tot eerliikheid?
Laat zien wie je bent en ont-
dek samen met ons hoc ie met
eerlijkheid en oneerlijkheid
van jezelf en anderen om gaat
en om wilc gaan. De kosten
van de dag zijn f 12,50,
inelusief lunch. De dag vindt
plaats in ENOR, Oudegracht
283, Utrecht van 10.30 -
17.00 uur. Geef je tijdig op,
dan weten wij op hoeveel
mensen wc kunnen rekenen
en dan krijg je de informatie~
map over de themadag thui~-
gestuurd. Voor meer informa-
tie en aanmeldingen: Tjitske
Verkruisen op donderdag en
vrijdag te hereiken op tel.nr.:
030-JI8145.

Frits de Hesse
in Deventer

wc naam komt het doel van
het centrum (scholing, bege-
leiding en leerplanontwikke-
ling/studie beter tot uiting.
De staatssecretari~ heeft in de
naamsverandering toege-
stemd.

Zondag 12 april zal humanis-
tisch geestelijk raadsman
Frits de Hesse een inleiding
houden over 'humanisme en
geestelijke verwrging'. Plaats
is de Fermerie in Deventer
(Muggeplein 9), 3anvang
16.00 uur. In het speciale
winternummer van de Huma~
nist staat een uitgebreid inter-
"iew met I-'rits de Hesw over
zijn werk.

'Pedagogisch Studiecentrum
Humanistisch Vormingson-
derwijs' is sinds kort de nieu-
we naam van de stichting
HVO. De shchtingis ook ver-
huisd en heeft nu een meer
zelfstandige huisvesting
(naast het gebouw waar bin-
nen het Landelijk Centrum
van het HV zal komen).
Behalve kantoorruimte is er
nu ook lesruimte met een
bibliotheek. Het nieuwe
adres is: Plompetorengracht
21 in Utrecht (postcode 3512
CB). Het telefoonnummer is
0."\0-341700 en het faxnum-
mer 030-310794. In de nieu-

Nieuwe naam stichting HVO

HVB.Kernendag

Op zaterdag 25 april organi-
seren de jonge Humanisten
een themadag met bet thema
'eerlijkheid'. Voor deze dag is
René Diekstra uitgenodigd.
Hij is als psycholoog werk-
zaam aan de Universiteit van
Leiden. Bekende boeken van
hem zijn: 'Als leven pijn
doet', 'je verdriet voorbij' en
'Pleisters voor de ziel'. Ook
schrijft hij columns in Viva en
n:gionale daghladen. In zijn
werk geeft hij op heldere en
prikkelende manier inzicht in
de psychologie van de mens.
Daarna worden in kleine
groepjes het thema op ver-
schillende manieren \.erder
uitgewerkt. Door middel van
spel, drama, creativiteit en
discussie ond~'fweken we
vragen als: hoe is het leven in

Op 4 april (dus niet zoals i/I

de ('OriXe Humanist stond
venneld Ol) 24 april!) houdt
het Humanistisch Vredesbe-
raad weer haar halfjaarlijkse
kernendag. Het programma
is inboudelijk van aard. Als
thema is gekozen voor de
problematiek van het Natio-
nalisme, Volken mnder Staat
en, in het \'erlengde daarvan,
de Verenigde Naties. De
onderwerpen zijn voorbereid
in de kernen en zullen aan de
orde komen aan de hand van
stellingen. Plaats: Kleine Drift
35 a, Hih'ersum. Tijd: van
10.00 tot 16.00 uur.

Jonge Humanisten over
eerlijkheid en relaties

cr een borrel. We hopen veel
nieuwe gezichten te lien dus,
ben je jong, niet persê van
geest, maar wel tussen 18 en
30 jaar dan kun je mee. Kos-
ten van dit weekend: f 75,.
Opgeven bij Ariane de
Brauw, tel.nr.: 030 - 318145.

Paul Rademaker
in Eindhoven
\Vat doen we met de toe-
komst? Dat vraagt econoom
en filosoof Paul Rademaker
zich af op zondag 5 april
vanaf 11.00 uur in De Ronde,
Tongclresestraat 146 in Eind-
hoven.

~
Een uur extra was voor de vergadering in maan uit-
getrokken met het oog op de omvangrijke agenda.
In ecn pittig tempo en zo af en toc met piltige discus-
sies zijn de punten afgewerkt.
Een aantal ervan waren gegroepeerd rondom hel
beleidsplan Centraal Bureau (ccn eerste versie) en dl:
congresplanning.

Zin om je vleugels uit te
slaan, te genieten van natuur-
lijke vrijheid? Terug naar het
paradijs! Zin om ten hemel te
vaCl:n? Dat kan, want cr
komt een kampeerweekend
op Hemelvaart van donder-
dag 28 tot en met zondag 31
kei in een natuurgebied. Op
het terrein zullen drie ze~per-
soonstenten staan. Hel maxi-
maal aantal deelnemers is 35.
Het is dus handig als in ieder
geval een paar mensen een
tent meenemen.
Het is de bedoeling dat het
vooral gezellig gaat worden,
daarnaa~t gaan we ons bezig
houden met kumt en natuur.
als afsluiting van Je dagen is

Benoemingm
Elke keer weer is het een geno~~en te kunnen constateren dat
leden bereid zijn tijd en energie te steken in bestuursfuncties: zo
kon het bestuur overgaan rot her benoemen van een bestuurslid
in het pas ingestelde bestuur van de Stichting Humanistisch
Overk-g Mensenrechten (HOM), tor het (her)benoemen van
bestuursleden in de stichting Beheer HVO en tot het benoemen
van een lid in hel College voor Ethische en Leven~beschouwelij-
ke Aspecten van de Zorg (CELAZ) van de Nationale Zorg fede-
rarie (NZF), de nieuwe namen voor het College van Advies en
Bijstand inzake Levensbeschouwelijke Aangelegenheden
(CABLA) en de Narionale Ziekenhuisraad (NZR).
jorine Bocgem, algemeen secretaris

Zore
Dat de gezondheidszorg danig in beweging is, is
voor het bestuur aanleiding geweest een commissie
ad hoc IC benoemen met de opdracht: "de positie
van de geestelijke verzorging in zorginstcllingcn bij

verdere doorvoering van hel Plan Simons in kaart te brengen en
voorstellen te doen voor snatq;:icmodcllcn die als doel hebhen de
toekomstige financiële basis van de geestelijke verzorging in
wrginslcllingcn (alsnog) veilig te stellen." Daarnaast heeft het
bestuur kennis genomen van de rapportage van zijn commissie
die de contacten onderhoudt met de Vereniging voor Vrijgeves-
rigd Humanistisch Geestelijk Werk en zich uirgesproken over de
bij~aande conclusies en aanbe\'Clin~en.

Bijna afgerond
Een aamal concept-statutenwijzigingen van werkstichtingen en
concept-overeenkomsten is aan het bestuur voorgelegd ter goed-
keuring. Een en ander vloeide deels voort uit congresbesluiten.
De Stichting Humanistisch Vormingsonderwijs draagt voonaan
de naam Pedagogisch Studiecentrum Humanistisch Vonrungson-
derwijs. Ter verduidelijking van de statutaire bepalingen is in een
brief de getrapte verantwoordelijkheid voor het programmabe-
leid van de Humanisrische Omroepsrichting (HOS) nader
omschreven.
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(ingezonden mededeling)

MEER DAN VIjrnC JAAR GELEDEN BECON DE 1WEEDE
WERELDOORLOG. SINDS BIJ ONS DE VREDE UITBRAK
WOEDDEN ELDERS TALLOZE OORLOGEN. KAN DE
~lENS EIGENLIJK ZONDER OORLOG? OF IS HET
ONVERMIJDELIJK DAT MENSEN MET ELKAAR IN CON.
FLICT KOMEN? ISHET CULTUUR OF NATUUR? ZOU HET
OOIT ANDERS KUNNEN, IS HARMONIEUS SAMEN
LEVEN :'vlOGELIJK? EN HOE DAN?
IN EEN BOEIEND TWEEGESPREK PROBEREN DE PSy-
CHOLOOG RABBIE EN DE POLEMOLOOG EVERTS
SAMEN EEN VISIE TE GEVEN OP ZULKE VRAAGSTUK-
KEN.

Voor slechts drie tienljes krijgt u een jaar lang de
Humanist in de bus. Eén telefoontje naar het
Humanistisch Verbond is voldoende: 030-318145
(toestel 28). En als u lid wordt "an het HV, krijgt u
hct blad gratis.

Eelt abonllemeltt op de HUlllall;st voor slechts f 30,-

Stuur dan een kaartje naar: Humanistisch Verbond,
Postbus 114, 3500 AC Utrecht. Of nog makkelij-
ker: bel 030 - 318145.

Lid worden van het HV is et.•••voudig. Stuur een kaartje met uw
naam en adres naar: Postbus 114,3500 AC Utrecht. U kunt ook
bellen: 030 - 318145.
Als richtlijn "oor de hoogte van de contributie wordt een half
procent van uw bruto-inkomen aangehouden. Als minimum-
contributie geldt een bedrag van f 75,- , als u een brulO-jaarin-
komen heeft van f 18.000,- of hoger. Is dal bruto-inkomen lager
dan f 18.000,- dan betaalt u f 45,-. jongeren onder
de 27 jaar betalen een minimum van f 35,-. U kunt
de contributie desgewenst in termijnen betalen: per
kwarraai of per halfjaar.
Uitgangspunt is het individueel lidmaatschap. Per
lid kan ecn persoon, wonend op hetzelfde adres,
zonder enige vcrdere kostelI medelid worden. Deze
ontvangt dali geen Humanist. Bij aanmelding ont-
vangt u van ons een acceptgirokaart om te betalen.
U kunt ook eerste een gratis infonnatiepakket aan-
vragen

DAARNAAST WORDEN ENKELE KINDEREN VAN DE
VREDE, SCHOLIEREN MET IN HUN EINDEXAMENPAK.
KET HET VAK GESCHIEDENIS, GEVRAAGD HOE ZIJ
TEGEN DE TWEEDE WERELDOORLOG AAKKIJKEN.
WAT BETEKENT DIE GEBEURTENIS VOOR HEN? VALTER
IETS UIT TE LEREN? OF IS HET ALLEEN MAAR VER-
PLICHTE LEERSTOF? EN WAT VINDT DIE SURINAAMSE
SCHOLIER VAN OORLOG? EN DAT MAROKKAANSE.
MEISJE EN DIE TURKSE JONGEN?

Lid worde" van het Huma"istisc1J Verbo"d in eenvoudig.

EEN DERDE ONDERDEEL VAN DIT SPECIALE :'vlEINUM-
MER VAN DE HUMANIST GAAT OVER GOED EN FOtTf.
OVER DE KINDEREN VAN DE OORLOG. OVER HOE EEN
HALVE EEUW NA DE OORLOG MENSEN SCHULDGE-
VOELENS HEBBEN DAT ZE ER LEVEND UITGEKOMEN
ZIJN OF OVER HET GEDRAG VAN HUN
(GROOT)OUDERS.

VOLGEND NUMMER
SPECIAAL THEMA: OORLOG OF VREDE.

Hij is hoogleraar aan de Uni-
versiteit voor Humanistiek en
zal het op donderdag 9 april
hebben over de contouren
van het postmodern huma-
nisme onder de tile! 'Leve het
individu'. Plaals is Hoofd-
dorp, gebouw De Deining,
zaal de Anjelier. Aanvang
20.00 uur

Op woensdag 8 april "ermrgt
Annie Schuil een infonnatie-
vc bijeenkomst over Huma-
nistisch Vormingsonderwijs,
kortweg HVO. Het begint
om 20.00 uur, in het Crun-
delhuis, Anninkswcg 106 Ie
Hengelo.

Harry Kunneman
in Hoofddorp

Humanistisch Vor-
mingsonderwijs in
Hengelo

Holman en liefde
in Amsterdam

Kunst en humanisme
in Groningen
Om precies te zijn: 'heden-
daagse kunst en humanisme'.
daar gaat op 1.ondag 5 april
Huub Maus het over hebben
in het Humanistisch Centrum
in Groningen. W.A. Schohen-
seraal 2. Aanvang 10.30 uur.

Op zondag 3 mei om 10.30 uur houdt JooP Ticdcmann in het
Humanistisch Centrum, W.A. Schohcnstraat 2 Ie Groningen een
lezÎng onder de titel 'De overlevenden', JooP lïedemann is psy-
choloog en vakgroepleider ps}'chotherapie bij de RIAGG Drent-
he. Hij was jarenlang staflid van Centrum 45 Ie Oegstgeest, een
kliniek voor concentratiekamp-overlevenden en andere oorlogs-
vervolgden. Op 4 mei worden de doden herdacht. Er zijn mensen
die de oorlog overleefd hebben, maar nog steeds leven vanuit de
oorlog en vaak mei de doden. Een poging lot een porIrei.

U wilt er even uit 7
Een ~rima combinatie,om wandelend
de natuur te genieten en te ont-
dekken hoe de wijnen of bieren

ontstaan en kunnen smaken.
Ontdekkingstochten van ca. 15 km
door landschappen met grillige
rotsformaties,klaterende beekjes

en uitgestrekte bossen over
afwisselende wandelpaden langs

kasteelrulnes en door warme wijn-
gaarden en weilanden.Onderweg

wordt er gepauzeerd en aangeschoven
ean uitnodigende tafels in een

Hütte,Weinstube of 8rauerei-Gasthof.

De overlevenden in Groningen

'~ •• , 0.1

Wijn- en Sier Wandeltochte'N'"<I-
Aanmelding & Informatfe:

070 _ 3520707 & 020 - 5854845
Jeanet Bruining Jagerstraat 5

2514 BZ Den Haag

Op dinsdag 28 april zal scri.
benl Theodor Holman een
lezing houden o"er 'liefde in
de lileraluur'. Plaats is Rei.
nier Vinkeleskade 64 in
AmSlerdam. Aanvang 20.00
uur precies, maar de zaal is al
open om 19.30 uur.
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Humanisme voor hoofd en hart in Amsterdam

Deze zomer komen uit
alle delen van de wereld
humanisten naar Nedrr-
land. De Intnnational
Humanist aod Ethical
Union, de IHEU, bestaat
40 jaar en dat vormt de
aanleiding voor een hij-
zonder congres. V;}n 26
tot 30 juli staat het RAl
Congrescentrum open
voor de leden van de meer
d:m zestig aangesloten
organio;aties. Een uniek!.' mogelijkhrid
voor Nederlandse humanisten om geest-
verwanten uit he buitenland te ontmoc-
tro. Deelnemers van alle continenten
worden er ver.vacht: o.a. uit de Verenig-
de Staten, Canada, China, Israël, het
Gemenebest van Onafhankelijke Staten,
India,Bangla Dcsh, Egypte, Nigeria,
Ghana, Mexico, Au,tralië cn vrijwel alle
landen van Europa. Vooral uit Oost-
Europa is de helangstelling groot. Geluk-
kig biedt de RAl genoeg ruimte om ook
enige honderden deelnemers uit Neder-
land te kunnen ontvangen.
Dat de viering van het veertigjarig jubi-
leum van de IHEU in Nederland plaats-
vindt, komt o.a. doordat de grondslag
vuor deze internationale organisatie in
1952 is gc:legd door Jaap van Praag, één
van de oprichters van het Humanistisch
Verbond. Samen met Humanitas treedt
het Verbond nu op als gastheer/vrouw, en
ook andere humanistische instellingen en
organisaties in Nederland geven hun
medewerking aan het congres.
Onder het motto 'Humanism for Head
and Heart' is er een zeer gevarieerd en
feestelijk programma samengesteld, dat
ook veel ruimte biedt voor persoonlijke
contacten. Het begim up zondagmiddag
met onder meer een aantal korte toespra-
ken door humanisten uit India, Enge-
land, Nederland, Noorwegen, Rusland
en de Verenigde Staten. Na afloop van de
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openingszitting kuntlt"n alle congresgan.
ge!') 1I1et rondvaartboten naar het
Scheepvaartmuseum. Daar is gelegenheid
om tijdens de receptie en het lopende
buffet oude \'fienden weer te zien en
nieuwe te ontmoeten.
De belangrijkste thema's die de dagen
daarna volgen, zijn;
- geestelijke verzorging en ceremonies (27
juli),
• praktische en maatschappelijke activi.
teiten (28 juli),
- vorming en onderwijs; van een speciale
lagere school in Curaçao tot en met de
Universiteit voor Humanistiek in Utrecht
(30 juli).

's .Morgen> zijn er over deze thema's inlei-
dingen en 's middags workshops worden
workshops gehouden. De sprekers van
die morgen nemen er ook aann deel om
over het thema verder te discussiëren.
Tegelijkertijd zijn er elke middag nog vier
workshops over tal van onderwerpen
(bijvoorbeeld ontwikkelingssa men wer-
king, euthanasie, milieubehoud en over
.\1ultatulil, Daarnaast zijn er 's middags
ook excursies om de congresdeclnemers
te laten kennismaken mer humanistisch
vurmingsonderwijs, het werk van huma-
nistische raadslieden (in hejaardenhuis,
gevangenis, ziekenhuis, militair tehuis)
en met de activiteiten van Humanitas,
o.a. op het gebied van kinderopvang en

de zorg voor geestelijk
gehandicapten.

Het congres-secretariaat
heeft al 'klachten' gekre-
gen dat er zoveel interes-
sants is te bele,'en dat het
erg moeilijk is om te kie-
zen tussen alle aanbiedin-
gen van inleidingen,
workshops en excursies.
Maar Nederland heeft nu
eenmaal een heleboel

humanistische activiteiten omwikkeld
die elders nauwelijks of niet voorkomen.
En dat is iets waar we best trots op
mogen zijn! Anderzijds worden er' bij
buitenlandse organisaties heel imeressan-
te dingen gedaan, vooral op het cerirno-
nieel gebied, waar wij weer van kunnen
leren.

Op de laarste dag staan op het program-
ma: resoluties en de rapportages van ver-
tegenwoordigers van de IHEU bij de Ver-
enigde Naties, Unesco, Raad van Europa
en de Europese Commissie, en van verte-
genwoordigers van de beroepsorganisatie
IAHECL (Imernatiollal AssocÎation for
Humanist Educators, Counselors and
Leaders), de jongerenorganisatie IHEYO
(Imernational Humanist and Ethical
Youth Organilation) en van de European
Humanist federation. Ook het Human
Rights and Development Program krijgt
dan aandacht. Ter afsluiting is er 's
avonds een feestelijk diner-dansam in de
zall."n van Artis waarbij de Imernational
Humanist Award wordt uitgereikt, een
prijs die bij vorige IHEU-eongressen
onder meer aan Sacharoven Dubeek is
toegekend.

Belangstellenden kunnen het volledige
programma aanvragen bij het IHEU-con-
gressecretariaat, Postbus 114, 3500 AC
Utrechf, tel.: 030-312155.
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