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De Uumani'li";h,, Stichtingen ,-oor Huisvl"stin!, "'lil Iki;l,u<!ell te C'l<'\'<Jr-
Jen CIl Emmen beheren elk een "t'rwrgingscentrlllll.

C<U'I'ord"/i. Een \t'rwrgingslehui, met 115 vt'rwrging\plaahen en 66 ,1;111-
1cunwoninE:cn.
F.mmt'n. Een verwrginptehuis met 1J2 "erwrgingspl;lal~n, 15~ aanleun-
woninf:cn, 7(, ,crvkellat, en (,5 I>e"hune won;nf:en,
De gaanwnlijk" he,turen roepen kanJiJJ!<.>l1op ,-o"r Je funktie V;ln;

HUMANISTISCH
GEESTELIJK RAADSVROUW/MAN

"oor 24 uur per wc•..k
(elk ce"rrum ]2 uur)

\t'erkz.rU'mhede'l:
• HellOrgdragen voor eeu aanbod \'an g'..,..;ldijkever",rging te" heh"e\'e
\'a" de bcwo"ers;

• Iielieverc" \'an hijdragen ter hevor,lering van hel leef. en werkklinuJI, in
salll,.nwerkillg met direktie c" slaf;

• Hel houden \'an groepsgesprekken;
• Hel hie.!en van oI1l1ers!,'unend,.aklivill"il,'n I.h.v. medewerkc ••,

Get'raagd:
• Biivourkeureen afgcrundeoplciding aan het Humallisti,ch Opleidingsin-
,muut;

• flexihilitei! meI h"1 oog "I' hel werkz:lam zijn in Iwee ver,,,hillellde
tehuizen;

•. -\ffiniteit m•.t de prohlem:uiek van hel ou,kr worden;
• ilcrelJheid te verhuizen naar de omgeving V,tnEmm,'ltlCoevord"n.

S'lbrii'ring en :lrheiJ"omwa.lrJen op hasi, van Je C.A,O, \'lIOrikja'trJ,'n.
tehuizen.
De Ja",tellilll\ gnchiedl in overleg met hel Hum:rnisli,ch Vcrhond, in
sameuwerkillg met mw, r. Hobbelm,tn, coorJinaltlT <";V.HSJ--IB.Id. O,IU.
3]1l14S.
Inf"rm,uie on.r ,1<-funklie kum u verkrijg,'n bij dhr. H. S"h"hen, direkteur
\-an Je Schans te Emmen, tel. OS'::!] ()-24H4.
Sol1icil<ltie'dienen I>innendrie weken na h"t ver,chijn,'u van d,l bbd gerichl
te w"rd"u aan de gelamcllhjke besturen, t.a.". dhr. C. Lenmra, de llicthrink
72, 711H XT Emmen,

(INGEZONDEN MEDEDEliNG)

Abonnement
Een jaarabonnement kost f 30,-,
Bel 030.31 Rt 45 (toestel 28)

Leden van het Humanislisch Verbond
onl\'angen het hlad gralis. Zie achterin

dit blad

Advertentietarieven
De tarieven \'an febr. t 988

zijn van kraçht.
Op aanvraa~ \'crkrii~haar

STICHTING
STEUNFONDS
PRAKTISCH
HUMANISME
OUOKERKHOF 11, 3512 GH UTRECHT
TELEFOON 030 ~ 322766
BANK C&E 6997.13869

Schenkt u uw gehele nalatenschap
aan de Stichting Steunfonds
Praktisch Humanisme?
Dan treedt de Stichting automatisch
op als uw executeur-testamentair.

HETVQLGENDENUMMER
VERSCHIJNT HALF

DECEMBER. KOPIJ DAARVOOR
MOET UITERLIJK 21

NOVEMBER IN HET BEZIT VAN
DE REDAKTIE ZIJN_

HU.\1A~rST ll()rembrrI990

Als u de Stichting een deel van uw nalatenschap schenkt. is het
verstandig in testament of codicil een executeur.testamentair
(bv. het Steunfonds) te benoemen.
Meer informatie hierover bij het Steunfonds, mevrouw M vd lans,
030 - 322786.



OP ZOEK NAAR NIEUWE VORMEN VAN
MORAAL TEGEN CRIMINALITEIT
Ah een Kederlandcr 's nachts wakker li~l.is
dal nict zozeer uil bezorgdheid voor het mi-
lieu of gezondheid maar in de eerste plaats
uit angst voor inbrekers, aanranden (Jf ge-
weid op sIraa!. \Vc blijken om lomal zor-
gen te m"kcn om de toename van wal wcl
'de kleine criminaliteit' wordt genoemd. Dit
blijkt uÎt recent onderzoek, en daarom ge.
noeg reden vuur beleidsmakns om zich
druk tc gaan bnaden o\'cr <:en cffcctin'c
aanpak. Eén \'an de politici die akrt reageer-
den, was prt'mier Lubbers. In Nijmegen VCT-

kondigde hij dat 'de nadruk tegenwoordig
tc eenzijdig ligt op rechten in plaalS \"an op
rechten ên plichten'. De minister-president
stelde voor om welOn~rtredcrs n~dzwaar-
der te griJn straffen.

Een amhtenaar van hel Jep,Htemelll van
Justitie, J .CJ. Boutellier hl'dt ook Ct'n thl'o,
ril". In ht"t hlJd 'JuSlitiële Verkt"nningen'
schrijft hij dat volgens hem dl' ontkerkt.-Iij-
king in NederLlnd één van dl' belangrijkst!.'
nOTl.aken is van een verrirnvolldiging V,1tlllc
criminaliteit smds 1969, Hel en verdol'nle-
nis werken dus niet meer, we moetl'n op

zot"k naar andere wapens, 11Ieuwe vormen
van moraal om de eriminalireit te hestrijtkn.

Zou misschien de humanistische kvensbe-
schouwing hier iets hij kunnen dr,lgen?
Daarvoor richtl'n wij ons naar Piet Thoenes,
hoogleraar l'merirus In de sociologir, die
over dit onderwerp batst een kzing hidd op
eell bijel'nkomst die werd georg,miseerd
door de H'Ia~se afdelingen \'an HV en Hu-
manitas.
Piet Thoenes staal symp,uhiek rej;:I'IlOVl'rde
opvatting van de uimilloloog Bongt"Tdar dl'
stijging van dl' crimlllalitt"it vooral het ge-
volg ISV,lll 1l1aatschappdijkt' vt"Thoudingen
die aan het \"Cranderen 7.ijn, Volgen .•Thm:-
nes is de huidige Nedt"rLHld .•e samenleving
redelijk sta hiel, maar wordt door de effectl'n
van emancipatie en individualisl'ring .•reeJs
lll'terogener, Besloten gt"llll'enschappen als
de kçrk, het gezin en hl'r dorp wordl'n meer
en meer opengebroken. De tijd van dl' on-
derlinge zorg lijkt voorhij, ~len is voor,]1
zelf verantwoordelijk voor de inrichting van
het l'lgen lC\"en, Dat zijn op zichzelf ontwik.
kelingen dil' ,urdig passen in Je visie van

hUl1\a11l.•ten, '~iaar; waagt Piet Thoenes
zich vervolgl'ns af, 'kan leJcrl'el1 die \'Cran!-
woorJelijkheid wel aan?' In et"11samenle-
nng .lil' zo .•nl"! vl'randen, leidt .Ic idcologie
,'an 'ie\kr voor zich' al gauw tot l'en 'sUT\'i-
val of thl' fittcst'. D'lardoor ontsta,H een
voorhol'd,' van knnsrijkel1 ell cen al'htcrhoe-
de van kansarnlt'lI. Daanu, .•en een klo.A.
Ontwrichting van dl" "tmenkvin~ li~t op dl'
loer als dan ook nog oude normen en waar-
dl'n verdwijnen CIl vet."! lllenSl'n hun ei~en
normen ganll stdlcn.
Kan het humanismt" misschicn iets ;lanrei-
ken w,ur dil' IlWlll••..r BOlltcilier naar op zoek
is? Piet Thol'ncs matigt ûçh op dil' Haag
geen 'otellig 'j,I' aan. \X'e1llct hij cen duiJelitk
H'r\Chillu,sl'll l'l1l'uijJs hl,t IIlcnshl'dd J.1t
in coniesslonek tn conscrvafil'\'e opvattin-
gen ligt en al1<krzijds dl' hlillunistischc visil'
op de men .•. Pil't Thoenl's: 'Confe .•sionelen
peschouwen de n1l'n, ,lis zondig cn ook dl'
conscn-atieven ga,Hl uit \'an et"11pessimis-
ti,ch ll1l'nshl'c1d, [h.uom moet ,'olgl'n .•heil
de ml'ns door regels en straffen in hedv,'ang
worlkn gehOlakn, ander, dot"1 hij .•In'hu'
dingl'n.' Dir ISook WM Lubhers •.
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stelt als hij voor zwaMden'" straffen pleit.
Daartegenon'"r staat de humanistische op-
vatting dat de lTIens lil welen goed IS van
zichzelf. 'In navolging van Rousseau en in
de context van de Franse Revolutie gaan
humanisten er vanuit d,u de mens van natu-
re lOt het goede is geneigd_ Uewmgding
maakt mensen 7_wak en vrijheid dot:! hen
goed,' aldus Pit,t Thoenes. Omd,u humanis-
ten hel redl! op 7_elfheschikking zo beLlng-
rijk vinden (dat recht van mensen om zelf
zin en vorm te ge\'t~n aan hun hestaan -maar
mét alle respe(t VOOT het zdfhes(hikkings-
recht van anderen). 7.ouden zil alles in het
werk moeten slellen om die kloof tussen
voor- en achterhoede 111 de mJJtsch.lppiJ te
verkleinen.

Zowel Boutellier Jls Thoenes áenlrotlwens
een duidelijke samenhang tussen ht"t ombte.
ken van mcialt' controle en de hoge crilllin,J'
liteit. Redt'll voor l'i(t Thoenes om de on.
ontkoombare vraag te stellen of wc hercid
zijn om lTIeer controle toe te staan om de
criminaliteit terug te dringen. '\"(.'illen we zo
hard kunnen autorijden als wc zelf willen?
Of accepteren we een inperking van die vriJ-
heid door het instellen van een maximum
snelheid? Accepteren we dan ook tbt men
ons aan die inperking VJn onze vrijheid zul.
len houden? Als we kielen voot l"en maxi.
mum aan pt'Tsounlijkc \'fijbeid. kiezen wc
ook vuor eell publiek domein (zo,Jls voet.
bJlvelden. stations en de straal) waar
niemand verantwoordelilk voor IS. IlJn
moeten wc die TOenemende (fimin;:lliteit dus
ook accepteren . .\-IJar we kunnen er ook
kiezen voor meer controle !en koste VJn een
stuk van onze vri]held .. \IJJT kiezen moeten
wc:

IngriJ Cramer

IN HET VOLGENDE, SPECIALE
KERSTNUMMER VAN DE HUMANIST:

GELOVEN IN TWIJFEL
ENTWIJFELIN GELOVEN.

MET O.A. EEN BOEIEND DEBAT TUSSEN
HARRY KUITERT EN JAN GLASTRA VAN LOON.

HET NUMMER ZAL HALF DECEMBER VERSCHIJNEN
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Oratie hoogleraar UjaMaso HOM.delegatie niet optimistisch terug uit Midden-Amerika

(Ingezonden mededeling)

Op dinsdag 20 november z.llilja Masn lijn
ambt van gewoon hoogler;uT aan de Uni-
versitrÎt voor Hununistiek in het openbaar
aanvaarden Joor het uirspn:ken VJO zijn rc-
Je Owl Je merkwaardigt' titel 'OWT over Je
nwthoJc'.

IIja ~Ias() wil md d<'ll' [ed •• proheren Je
n'rhanJl"lingen lIn~rwelke wetenschappe-
lijke Illcthndl' dan ook. te overstijgt'n. Daar-
bij gaal hij uit \'<111hel 'Discours dl' 1.11T1L'rho-
de' van I)('scartcs <tI[ in 1977 onder de tito:1
'Over de Illl"lhOl,k' in het Nederlands n'T-

,>[heen. !\laso wil IJl!;'!Joe or,nil' n'n aanzet
geven lot l'en filosofie van de methode.

Nog kaarten voor
Socrateslezing 1990

Als wc dit werelddeel, waar iedereen zich
tien jaar hee! druk over heeft gemaakt nu
laat vallcn, kunncn we hct nct zo goed ondcr
water laten lopcn.' Gecn optimistisch ge-
luid. En optimistisch is Wim Bertens ook
niet als het gaat om de siwatie In de landen
van Midden-Amerika. Hij kan het weten,
hij was jarenlang ambassadeur in deze re-
glO. Onlangs keerde hij uit r-.lidden-Amefl-
ka terug als lid van een de HOM-delegatie,

Het was de derde keer dat het Humanistisch
Overleg ,\lcnsenrechten (HOM) een missie
naM Midden-Amerika stuurde om de men.
senrechtensituatie te peilcn,
Belangrijkste conclusie van de delegatie is
dal .\lidden-Amerika in het vergeethoek
~.an mct name Europa en dl' Verenigde Sta-
ten dreigt tI' raken nu allc aandacht is ge-
richt op Oost-Europa en hct Golf-gehied.
Ihardoor Komt dl' economische hulp waar
dl' MidJen'lmerikaanse landen op reken-
dtn, niet op gang. Die hulp hebhen ze luist
hard nodig, De wanhopige sociaJ.l-tcono'
mische situ,l[ie lijkt uiuichtlnm als er gten
stroom van ontwikkelingshulp uit EuropJ.
en de Verenigde Staten op gang komt.

Nee, de delegatie keerde zeker niet optimis-
tisch terug van de reis van twee weken door
Guatamala, Honduras, El Salva dor cn Ni.
caragua. Wel kon men een lichte verbctcring
COnstateren in de situatie van dl' mcnsen-
rechten. Zo kon vcel openlijker over men-
stnrechtenkwesties wordcn gc~proken dan
de voorgaande delegaties ervaarden.
Eind dit jaar zal hct rapport verschijntn
waarin de delegatie haar btvindingen met
conclusies en heleidsaanhn.c1ingen publi-
ceert. Dit rapport zal worden aangeboden
aan het Nederlandse en Europese parle-
ment, (HvH)

Voor de Socrarcslczing 1990 die gehouden
wordt door Rob Ticlman zijn nog lOcgangs-
kaarten beschikbaar. Wilt u de lezing on~r
de aclUclc kritiek op hl:t humani~me bijwo-
nen, dan kunt u dl: ~rati~ toegang~kaarten
bestellen door een kaartje te ~turen naar de
\tiehting Socrates, rostbu~ 114,3500 AC
Utrecht. Graag vermelden dat hel om de
Soeratcslezing gaat, uw naam en adres en
het gl:wemte aantal toegangskaarten. Die
worden u in de eerste weck van december
toegestuurd. De Socrateslezing 1990 vindt
plaats op dinsdag 11 december om 20.00
uur in het Landelijk Humanisti~ch Cen-
trum, Oudkerkhof 11 in Utrecht.

Meeste muurplantjes
zijn hervormd

Op zaterdag 24 november organi~eert de Vrije Univer,iteit ter
gelegenheid van haar 22e lustrum het symposium

(niet) te geloven
over de spanning tussen geloven en denken

Het geloof in God en het wetenschappelijk.denkend bezig zijn
met wat wij feitelijk ervaren en waarnemen, staan volgens velen
op gespannen voet met elkaar. Voor sommigen is de geloofs.
houding intellectueel onmogelijk. Anderen vinden dat het geloof
een zingevend perspectIef is gebleven of geworden.

Ochtendprogramma:
Opening door dagvoorzitter dr. S.J. Noorda,
lezing door prof.dr. H.S. Versnel (Rijksuniversiteit leiden);
'Ce loof het of niet. Over de ab,olute willekeur van het geloven'.
Op de lezing wordt gereageerd door prof.dr. Th. de Boer.
prof.dr. P.Klaas. prof.dr. O.M. Schenkeveld en dr. H.M. Vroom,

Middagprogramma:
lIteraire en filosofi~che teksten over het thema, gezegd door de
acteur Julien Schoenaert~.
Forumge~prek o.l.v. Violet Falkenburg tussen Judith Belinfante.
prof.dr. J. Kruithof. prof.dr. C. Sanders en dr. 1. Veenhof.

amsterdamvrije Universiteit

Aanvang: 10.00 uur, einde ca. 17.00 uur.
Kosten: fl. 27,50 p.p. inclu,ief lunch. In~chrijving vindt
uit~luitend plaats door dit bedrag over te maken op gironummer
524991 t.n,v. fiscus College van Oekanen VU.
Maximaal 22S deelnemers.
Plaats: Auditorium Vrije Universiteit.
De Boelelaan 1105,
Amsterdam.

.\luurplantres zal Ie (lP een kerk van katho-
lieke signatuur zelden aantreffen. Dit in tc-
geF1\tel1ing tot de soms v.'eelderige muurl1o-
ra die de oudere hervormde kerkell v.uk
sieren. h de voorkeur van deze pLlllten mis'
schien te verklaren uit een \peciaal zintuig
dat ze hebben om vCfschillen in het christl"
lijke geloof te onder~cheidcl1?
Helaas, de echtc reden i, hdaas w:H minJl'f
onwaar\chijnlijk. Dl' hcrvormden gaan al-
Ict~nop zondag naar dl' kcrk tl'rwijl de deu-
rcn van de btholiekc kerk v,wk de hele
weck opcn staan. Dat helekl,nt ,l.u er in
hervorrndc kerken minder wordt gestookt
en d,urom zijn hervormde mUfl'n vochtigcr
dan btholieke muren. Dat mJakt de kcl]';
n)Or de lTluurplant eenvoudig: hij gedijt nu
eenm,wl heter in ('en vochtige omgeving!
(Bron; Trouw)

HU~A~IST oo\emberl990



Idealisme iseen
goede menselijke
mogelijkheid
waar ontzaglijk
misbruik van kan
worden gemaakt
Twaalf zondagochtenden was l.ijn \tcrngcluid tc horen
o\Cr zaken die hem in lijn In'cn hebben beziggehouden, m,l,lr ook
die hem momenteel hC\'Îg intcre~~crcn. Zo heeft hij het on:r zijn
jeugd in (ndie, zitn student zijn in de oorlog, de naoorlog~c jaren
waarin de teleurstelling dat cr niet iets nieuws van de grond kwam.
Ook \Wlelt hij openhartig wal het beteken! om politicu<, ICzijn. de
invloed ,'an tclc\'isic die volgcm hem mccr manipukcrt en ven'al\{
dan ontmaskert. Over straffen die meer kwaad dan Hoed doen, en
O\'Cf de rijkdom \'ao spirua]itcit.
Zeer \'clc onderwerpen pas,crcn zo d..:revue. Opval knd daarhij is
zijn zoeken naar samenhang, naar c\-cnwil:hr en synthese. En als cr
al een rood draadje door zijn teksten loopt, dan is het wel dat hij
\teeds terugkoml bij die oude formule van Soerates: het is
belangrijker Ie weten wat je niet weet, dan te weten W,H je wel weet.
'Want alleen vanuit hel besef van dat niet kunnen weten, van dat
niet kunnen bevallen kun je de betrekkelijkheid overeind houden
\'an alle din~en die je doet, waar je in gelooft en waarvan je
overtuigd bent: aldus Jan Glastra van Looo in dil boekje.
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In de loop van dit jaar zond de Vara in totaal twaalf
radiogesprekken een portret uit van Jan Glastra van Loon,
voorzitter van het Humanistisch Verbond. Op veler verzoek
verschijnt deze maand een bewerkte versie van deze
gesprekken in een boekje dat de titel draagt 'Tony van Verre
ontmoetjan Glastra van Loon' .In deze Humanist een
voorpublicatie. Ook bieden wij de lezer in samenwerking met
uitgever De Horstink de mogelijkheid om dit boek met korting
aan te schaffen. U kunt hiervan profiteren door gebruik te
maken van de bon in deze Humanist.

Wil" bekijkl wat mensen in ue loop van Je geschiedeni\ van hun
levt"n hebbt"n gt"maakt en proheert Jaar een eindoorded over te
vellcn, uil" komt waarschilnlijk negatief uit, vaststelleuu Jat uil"
geschieuenis voortdurend meer ellende voorlbrr:ngt. Ik zit met
het probleem uat ik niet ZOIlwt"ten hoc je Jat t"illJoorueel zou
kunnen vrllen. Ook al stelt ienunu zich wat Jat ht"lreft nog zo
hescheiden op en heseft hij UM niet alles is te m'er/.Îen, toch
wordt op dit mOIllt"llt dl' cOIKlusle getrokken uat het allemaal tot
niets gOl'ds I",iul. Is d,lt t.TII einuoorueel? Ik vind dal ik mij
daarmee al \'r:d te vt"el zou aanmatigrn. Ik kan geen ellldoordrt'1
vdlt"n, net zo min als ik een beginoordeel kan vellen. Ik Zil t'f
r:rgem miJden in en als ik van dat punt uitga en ik \'r:rrnenigvul-
uig wat ik zic naar vrrleden rn toekomst dan zijn t"r momentl'n
waarop verschrikkelilk veel mensen vt'fschrikkdijk veel ellendc
beleven. ~laar het blilft toch ,lltijd maar el'n hele kleinr: minder-
heiu uil" vrrlangt naar de dood. Dit' echt hehoeftc heeft om er een
eind aan te maken. Dan ga ik mij zdf niet wijs maken dat ik beter
7.0Umot'ten weten, dat ik onder l'cn illUSie Ict'f, dat hrt allem;l;ll
toch niet zo neg'llid beoorJceld zou moeten wordrn. Ik heh gl'l'n
ellldoorded d,larover en ik vermoed dat er ook iibrrhaupt geen
eindoordeel te vellen is. Daarvan ga ik uil.

Ik hl'll een a~no~r, dat betekeIlt dat ik ervan overtuigu hen d,Jt ik
nier genoeg kan weten om mike ooruelen te \'ellen. Ik vind mijn
heel elementaire aandrift om te leven voldoende uitgangspullI
om dat ook maar te blijven dOl'n, Vanuit die vitale drift probeer
ik rr dan ook maar het br:ste van te maken. :-.:lietal, ern driftige
machtswellusteling of genot,welluSlding, want dan lOU ik
nllllurlijk op hetzelfde mOment afstand dot'n van mijn \Crrno-
gen om iibr:rhaupt nog een oordeel te vellt'n.
Het verband tu,;wn de dingen die ik .Ioc, geelt mil hl,t inzichtdJt
ik al,; ik mij ieuere dag bedrink, mijn wrmogen Olll van het leven
te genietcn, om van het lewn iets Ie lIl<lkell, vnmillder in plaats
van vermeerder. Ik 7.eg dil om één voorbeeld te nocmen van de
manier waarop je met ie oordeel ook nog iet, moet doen om met
de zin voor je eigen gevoel te len~n,

Iedere keer als jr een portret proheert te maken van de geschieJe-
nis van de mensheid, Jan kom je op een somber heeld uit . .\liln
uitgang'pulll is dan: wees er je goed van lWWlLstdat het jouw
portrl'l is en ga d,lll vervolgens nog eens n;l hue jr: d;lJrbij leeft.
Nier vanuit dat portret en niet vanuit el'n onJt.'rdcel \'an d,H
portrl't, maar van uit lezelf, zoab Je in jt.' vel lit, Dat is nier
hetzelfde als de geporrrctleerlk
Zodra je nirt meer naar hrt pLlatje kijkt dat er van dl' mensheid,
de geschiedenis van ue mensheiu, de toestand van de waeld Ie
maken valt, maar terugkumt hij jczdf als maker van Jat hl'du,
kom je niet alll'en terrcht bij jezelf, maar kom je ook lerecht bij
Jezclf in contact meI andcren en in je omgang met andt.'ren. Heh
je te maken met wat die anderen voor 10" hetekenen, in het bl'scf
dat zij ook JOIlin hun 1cvenswereld een plaars hehben gegeven, Ik
kan dat niel van l,lkaar losmaken, Als ik dar strikt tol mijn
lit'halllclijkheiJ heperk t.'n als ik die anderen, met hun genleien,
en hetrokkenheid bij mij, uaar ook geen rol in laaI spelcn, wals
omgekeerd ik dat doe met hen, dan wordr mijn biologische
heSla,lIl ook weer zo'n plaatIC. Op zo'n moment is ue ~rOle
verleiding om je met een paar mrn,en in te ka~lSeien en re zeg~en:
de rest van dl' wereld doet er niet meer roe, Of: allet.'n als het de



hele wereld raakt l.ijn mijn daden belangrijk. Het eerste wordt
incesturus, pwvinóaal, navelstaarderig. Het tweede wordt fana-
tiek, wereldverbeterend, Ik heb eigl'l1lijk nog mcer angst voor
wereldverbeteraars dan voor bekrompen menscn.
Mensen zijn in het algemeen bl'reid om hun horiwn tc \'crrui-
men, mits hun maar dc mogelijkheid gebodcn wordt om dat te
doen zonder hun hele leven tt' oJHreddercn. ,'l.1aar hct valt nict
mee om wereldverbeteraars af te halen van hun ilver om de
wereld te \'t'rhctcren, hltegendeel, zodra je de prohccrt tegcn tc
houdcn, zijn zc cr nog ccrder wc geneigd om jou uit tc schakelen,
dJn om ziçhzelf te btt'n tegenhouden.

Ht'l histori~çh uitgangspunt voor lcdere bC'l'houwing van de
lTIens, de wereld, de ge~çhiedenis, cnzovoort, is waarneming van
hele (on(rete dingen om je hcen. Dat laatstc kunnen wc, moeten
Wl' nicl \'crwaarioZl'n, maar mogen wc nooit lo,maken van ons
zelf als WIKrete, individuele memen, die betrokken zijn bij
andere çOIKrcte men~en.
Idealislllr i~ t"CngOl'dl' Illl'n~dilke mogclijkhcid waar ontzaglijk
misbruik van kan wordl'n gcmaakr. Zonder dat je dat beseft,
want in bcgin~d I~ hct mooi om idcalcn te hebben, Ab je n'n
idl'aal hd,t dan kost hd moeitl' om te ontdekken dat jl' daar
mi~brllik van kunt maken. Je mOCI telkcns je zelf even tot de orde
Toepen met vragell als: loop ik niet te hard van slapel nll"t mijn
goedl' Voornelllens, mijn fantasti~(he illzi(hlen, mijn idl'alen,
mijn dromen, mijn gcloof? En wc kunnl'n onszelf tot de orde
roepen, Dat kunnen wc als mensen op grond van on~ zdlbewu~t.
zijn, Daudfde l.elfbl'wusttijn dat het ons ook mogdijk maakt
om idl'alell te hebben. Je kUilt niet zl'ggen: omdat ik zo gdovig
ben, k,ln ik me l.elf geen h'llt llleer toerOl'pl'll, Nl'l'n, als je hl't ~~n
kunt, kun je ook 1ll"1ander. Dat werkt beidl' kantl'n uit. AI~ je
jel.elf een halt kunt toerOl'pen, bl'n jl' ook in staal voor jl'zclf ecn
ideaal tI.'ontwerpen, een idl'"al te koe,teren, Hen je in staat een
heeld te ontwerpl'n van de manier wa:lr0p jl' dl' \'t'rhoudingen
waarmee je te maken heht kunt verheteren, waarom Je beter lTIl't
anderen, mei jczelf kuilt omgaan, Een heeld V,Hlkll'ine tm heil'
grootscheepse plannen,
Ik denk dat jc het in een paar woorden kunt vangen: zonder
idealcn brengt cen mens weinig menselijks meer voort, Illaar als
hij het in cen "isml'" gIet, al is het ecn idcalisme, dan la,n hij niet
\'l'el mcnsclijks mccr toe, noch ,lJn andercn, 110(h aan óchzclf.
Dit weer ~amelwatlend kun je Zl'ggen: idealen ziln mOOI, maar
idealisme i~ verkcetd.

AI~ ik a,1ll de Toolll~.katholieke kerk denk, d'lll kotm 'Iltijd d,n
beeld bij mij terug dat ik dl' eer~te keer had toen ik iu Roml' dl'
Pieler~kerk zag. Ik Lwu daar hl'en gl'wandl'ld, heerlijk Lang~ dl'
Tiber en dan via die bredl' allee. In mijn pl'rceptie held ik el'll
verwachting van een kl'rkgd,ouw dat il'l~ zou uit~IT,llen van
gehl'iml.Înnighl'id, van lllr~lrrie. Wat je d'Hl inel'us nJOr je ziet is
in feile niet~ andl'r~ dan een gigantisch, impl'rialistisch paleis, dat
symbolisçh Iwee \'angarml'n uitstrekt, als wilde hrl ledl'r die zich
d,lar vertoont ICpakken nemen. Het str"alt wereldlijke m'Kht uit
op een manier die als zodanig prachtig is, maar in mijn ogen niet
voor l'en kerk. Ik denk dat dat ook echt kenmerkend is voor de
katholieke kl'rk in ha"r geheel.
Het is een imtl'lIing die in een machtsvacuüm in de- vroege
lIliddelecuwl'n, na het \'erval van hel Romeinse Riik, de stukken

heeft opgep"kt dil' cr op te pakken vielcll. Jl' kum historisçh
gezien niet "n~ll'rs zeggen dan &Jt dl' knk toen een hele nuttige
funnic heeft vCTvuld. "b'H dil' kerk v"n loen I~op dit mOlllent
lang niet Illl'er op haar pbats, \'V,iehehhen onszelf in ~t,1ten
georganiseCTd. \X'e hebhen ,b;H in W'est-Europ" en in de \\'r\.'-
nigde Staren en nu ook in Oost.Europa democr,uisd,e st<tatS\"or-
men voor omwikkeld, Die vormen hoten bij een çullllur die
rindt dat mcnSl'n n'1f verantwoordelijkheden dr'lgel1, dat men-
sen niet allccn m"ar van hoven af hun opdraçhten, gehoden l'n
\'crbodl'n mcekrijgl'n, .\-Iaar de katholieke kerk i, nog 'lltijd n'n
çcmr;llistisch, hiërarchisch en imperialistisçh in~tilllut, Jat in
mijn ogcn op ecn hl'le merkwaardige m,mier aankijkr tegen l.ijn
vcramwoordclljkhcid voor de mensen.
Als Wl' om ons heen zien dan weten wc dat de aarde ,lis een
ecologisl'he h,,,i, overbd",t wordt door de mensheid, Het
bclangrijk'le daarbij is de groei van de hl'volking die explosief
toeneemt, "tJar vanuit ecn heil' oude leerstelling, overigens hele-
maal geen oorspronkelijk christelijke gedachte, verkondigt de
kerk nog steeds dat dl' memheid zich moet vermenigvuldigen en
dat geslachtswrkeer allccn maar geoorlooft-l is als het dient ter
vamenigvuldiging van dic menshl'id, die zich7,clf op die manier
hel toekom~tigc lewn op aardc onmogelijk aan het m"ken is,
Hel is een hele vteemdc opvatting vind ik, ook omdat daarin de
ged"çhte beslotcn ligt dar memen allcen maar, zoals dieren,
gesla(htsverkeer mogcn hebben om de soort in stand IChouden,
Dil' soort hedreigt ~ind, jarcn llchl,c1f Joor zl(hzelf zo te \'erme-
nigvuldigen! Langzamerhand zou je in ieder gn'al verwachten
dat die gedachtc mor hij 'Telling vatbaar is, Maar neen, de hoog-
st\.' gezagsdrager van de katholicke kerk gaat naar Indonl'sii.' en
vertelt daar aan de men~en, dil' in ovcrgrotc meerderheid lsla-
mil,t zijn, dat ze niet aan gchoortebeperking zouden JnoJ!;cn
dOl'n.
Dat grenst voot mil aan het nil,t men tOl'laatbarc. Zo m"g je niet
vanuit jl' historisçhe g('wg lllenSl'n toesprl'ken in deze tijd, zon-
dn ook maar een greinrje van de gevolgen dil' d"aTllir voort-
vloeien voor eigen rekl'ning te nemen,
Da"r is nog heel war ;lan te dorn. Ik dl'nk nil't dat Ie il'mand dIe
w spreekt aan kunt klagen hij enige instantie. Hij spreekt
natuurlijk in dc eerSTe plaats vanuit die hele f"hriek, hij is niet
allccn degcne die 1.0 sprech, maar het 1,ijn al degenen die hem
dragcn. En ik vind dus elgl'nliik dat jc allc katholiekcn moct
'l<ln~prl'k\.'11op dell' uitsprah'n cn zeggen: willen jullic nou ecns
gl'zaml'nlijk jr n op bezinnen of dit nog langer kan. Hoc zecr je
ook in je cigen bdl'r vindt dM je moet gehoorzamen enluislnel1
llaar die hog\.' gczagsdragn, je bent cr allemaal individUeel medl'
veramwoortlelijk voor. Degl'nl' dil' ik "ansprl'l'k is niet de hoog.
ste gezagsdrager, tIlaar zijn degl'tlell die hem dr"gl'll.
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door Ingeborg van Teeseling

De Humanist heeft in de loop van de jaren een aardige traditie
opgebouwd om de lezers te stimuleren na te denken over mens
en wereld. Meestal deden we dat door interessante mensen aan

het woord te laten die vanuit hun vak bezig zijn met het
formuleren of in praktijk brengen van ideeën.

De laatste tijd isdoor deze gesprekken het gevoel gegroeid dat
er iets aan het veranderen is in de samenleving. Er lijkt iets aan
de hand, er hangt iets in de lucht. Maar wat? Misschien is het wel
dat wereld kleiner en kleiner wordt. In hetjournaal kunnen we
zien wat er diezelfde dag in een land in Afrikagebeurde. Maar
brengt het de mensen daar en de mensen hier ook dichterbij

elkaar? Begrijpen we elkaar ook echt beter door? En hoe
reageren we op de toenemende dreiging van oorlogen en

milieurampen? Er heerst hoop, maar is dat wel zo terecht?
Zitten we op de goede weg of moet het toch eigenlijk allemaal

anders?
De Humanist ging op zoek en kwam uit bij de bron van veel

gedachten: de filosofie. Daar ergens moet zo niet het antwoord,
dan toch wel de herformulering van de vraag te vinden zijn.

Regelmatig zullen we u kond doen van het resultaat van onze
zoektocht. In dit nummer beginnen we bij het begin. Dicht bij
huis. Een jonge Nederlandse filosoof, die voorzichtig en toch

met overtuiging zijn licht laatschijnen overdilemma's en
mogelijkheden. Jan Bor, 43 jaar en schrijver van boeken onder

meer 'Bergson en de onmiddellijke ervaring' en mederedacteur
van '25 eeuwen filosofie'. Watiszijnvisie?

.-

\

JAN BOR:WE ZETTEN STEEDS
ACHTER HET IDEE [

DE CULTUURVERDER '
ZOEKTOCHT N~
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EER VRAAGTEKENS
T DE WETENSCHAP
ORUITZALHELPEN
t CULTUURVERANDERING

'OnJer filosoft:n is een discussie gaande
over de vraag of onze cultuur mogelijk aan
het veranderen is. Vroeger geloofden wc in
een god of in goden. In hel magische. Als er
iets fout ging - hijvoorbeeld een natuurramp
• dachTen we dat god kwaad op ons was en
zich wreekte. Sinds de zestiende eeuw zitten
we in wat 'De Moderne Tijd' wordt ge-
noemd. uitmondend in hel Verlichtingsden-
ken. Een reactie op het religieuze en mythi-
sche denken van daarvoor. Geboren vanuit
de behoefte van de mens om zelf verant-
woordelijk te zijn, zelf invloed te hebben. En
niet meer alles te verklaren mei god of bo-
vennatuurlijke krachten. Religie ~.erklaan
niets. Daarom is dit Vcrlichtingsuenken
\'Oornamelijk gestoeld op het geloof in dt."
wt."tt."flschap. Wt."tt."nschap bt."paalt hot." wt."
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Alle universele pijn, liefde en angst kun je in
kunst terugvinden. Een goed schilderij heeft het
over een deel van de werkelijkheid. Bij Rothko
zie je het lawaai van de wereld, bij Mondriaan
het geloof in de geest

o\'rr de werkelijkheid denken, bep,ult ons
wereldbt'dd. Geen godm meer die mt't ons
doen waar Zt': zin in hebben, 111,lJr erVJn
uiq~Jan dat alln wat gebeurt een oOH.,lJk
heek En dat die te vinden is.Je kunt het zien
als ml'nSl'n hl't l'rgens over oneens zijn. De
Jrgumenten die tellen zijn de argumenten
dir mrt wetenschappelijk hewijs onder-
bouwd kunnen worden. 'Uit onuenoek
blijkt dilt ... zovel'l procent' hoor jl' lbn men-
sen leggeJ\. En de anderen gn'l'n zich over.
\'fant lTII wetl:llsçhappdijk argument telt
altijd zwaarder dan it.: l'igen mening:

GELOOF IN VOORUITGANG
',\Iet de Veriic"hring IS ook on/,e uiterlijke
wereld srerk onder Illvloed van de wetell-
schap komen te sta,Hl. Je lier het ,lis Ie ll,ur
buiten kijkt. Auto's, huizen, bbrieken, snd-
wegl:n. \X'ant onderdl:d van Het .\lodl'TllI.:
Dl'nkl:tl i" l'en groot geloof in vooruitgang.
Beter, I'erder, groter, meer. En ik denk dar
het dat geloof in vooruitgang is dat bij vel'!
mensen verdwijnt, Omdat wc kunnen zien
lbt we met diC' drang on, milieu, onze pla-
neet a,HI hl't vernietigl'n z.ijn, Achtn het idee
d<Hlil- wetl'nSdl;lp ue çultuur \'enkr vooruit
z.al helpl'n, zetten Wl'"nu sll'"eds IllCl'r onze
\'Taagteh:ns. \'('al hedoelen wl'eigenlijk Im"t
vooruirgang als die Ausçhwirz, :\lao en Sta-
lin heeft opgeleverd? En waar 1'; de mens als
autonoom Wl'zen gebleven? \X'e zijn raderen
in dl' mal-hine gewordell terwijl de VcrlLçh-
ting toçh uitging van het bijzondere VJn l'lk
mens, van hel ik. Laatst ,prak ik in Japan
met een Amerikaansl' jongen dil' in Vietnam
h.ld gevorhtl'n. Hij ~'ertelde van de verre.
gaande lkopersnnalisatie dil' daar plaats.
vond. Ieden"en werd bij <l,mkoillst kaalge-
sl'hllrl'n en kreeg een uniform, Toen hij
d"arna mei een heel rijtje jongens voor een
spie);c1 in de houding ~tonll, wist hij Ieun-
lijk niet meer wie hij was,
\X'ij allemaal IOp"'n het gl'vaar dat we het
produkr worden V,lIl een op hol gl'slagen
teçhnologie. 's ,\lorgens Illet het autootje in
de file, met ;11die andere nijwd identieke
mensen voor je en achrer je. 's Avonus weer
lerug. GereJm:enJ lOr de 111houd van een
stuk blik:

DE ONMIDDELLIJKE ERVARING
'Er ISnog een ;lI1dere reden waarom we aan
de wetensch'lp zijn ga;\ll twijfelen en die ligt
in onze ervaringen. 'X'e ervaren f.owel meer
dan we wetenschappelijk kunnen vastleg-
gen. 'X'e zil'n 'lllders, we beleven de werke-
lijkheid andl'rs dan wat we rationeel cn dus
wl.tenschappelijk kunnl'l1 beredeneren. En
dal bcïnvlol.Jt ons Jenkçl\ çn onze ltlanin
\'an kijken.
Hed duiJdijk lie IChd lil Je kunst. Kunst
\'ertdt on~ iets universeels, maar we hehbl'n
\'l'eI re lang geroepen Jat her alleen ue uiting
van l'en priv~'persoon wa,. 'X'l' hl'hbl'n
kun~! afged<I<lIlals subjedid l'n d<u i, in het
wetensçhappelijk denken een vloekwoord.
DaJ.rmel' Juw je bct weg, veroorlkcl jl' het,
doe Ie hel af als TIIl'trelevJnt. Zeg It' dJt het
niets ltle(T is Jan l'en persoonlijkl' en d",
gekleurde visie. Terwijl kunst wel degelilk
il't~ vertelt OI'er de werkelijkheid. En kunst
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IIMakt een anUlTe Ill<lllil'r van kijkl'll moge-
lijk. De filo~oof lkrgsoll noemt Jat 'de on-
middellijke çrvaring: Een manil'r \'an kij-
ken die je bown jezdf doet uitstijgen. Die
niets tl' maken herfI met hl't willrn inkadr-
ren van wat je f.Îel, 1ll,1;lralleen Illel f.len en
da<lTbij l'ell direde elllOlle hehben . .\lemen
zUl.ken in ab~tr;Kte sc-hilderij<:n ;lltijd ICIS
d,tt Zl' hl"Tkenllen l'lI dat i" jammer, wam hel
blokkeert hl'leçhte zien. Je moet je door een
schilderij laten opzuigen, laten gebeuren
wat cr gebeurt zonder dat te willen beheer-
sell. Het dirl'cte ervaren, daar gaat het om.

Onbevooroordeeld, lIid bang voor wat er
met je gebeurt als je kijkt. Laat je maar
wakker schudden, laat je maar ontTOl"Ten,
'X'at is daar mis mee? Emotil' is toegl'staan.
Kiet zo bang l.ijn voor lets nieuws. Dat is
WJI kunst kan bert'kenen ~'(}ormensen.

Wt' stellen m ma,Jtsçh'lppl'1ijkt' dis(ussJes
\-ast Jar het J.nders moet. MilieuproblcrnJ.-
tiek, oorlogen, de verwording van dl' mens
tol een rJJer in dc Illaçhine. \X'e kOlllen
bngf.aam tot de çonclusle dJt het zo niet
werkt. Dus moet het anders. \l;'e zijn nu in



In de huidige maatschappij luisteren we wel
naar verklaringen, maar geven het mysterie
geen kans meer. En de existentiële vragen zijn
we gaan zien als vragen voor de puberteit. Wat
absurd is

de filomfie weer volop aan het denken over
wat nou eigenlijk de heperkingen in Ol\';
denken, in onze uitgangspuntell zijn.
Een voorbeeld: iedereen gaat ervan uit dat
hij een uniek mem is, een ik. Maar wat is dat
eigenlijk? Wat we zil'n is dat 'ik' leidt tot
eigmbelang, Isolatie, En dat IS nalUurlijk
ook her risico. Dat we alleen maar aan ons-
zelf denken, En we weten waar dat op uit-
draait, we zien de voorbeelden elke dag om
ons heen. Aan de andere kam is Ill't verlies
van een eigen identiteit, wat dat dan IHlk
lTIag wezen, nel zo goed y;evaarlijk, \'('ant
d,lt staat eigen verantwoordeliikheid in de
weg en kan leidl'n tot cynisnll':

AANSCHERPEN GEWETEN
'\'!;'aar we volgens mij naar tol' moeten IS
naar een wal meer boeddhistisch geo-
rirnteerde houding. ~h"r dat zeg ik heel
voorû<:htig, want ik weet heel goed dat die
vIsie Hlortkomt uit mijn eigen ervaringen.
Ik hen lang met Zen bezig geweest, heb zelfs
een tijd in Japan gewoond om te kunnen

begrijpen wat da:lr geheurt, Zen gaal uit van
het loslaten van het ikje in het besef dat je
s'erhnnden bl,llt met alll'som je heen. En dus
ook III d(, wetenschap dat je verantwoordt'-
lijk bent voor alles en iedl'reen om je heen.
Daarom kalft hl,t boeddhisme het geweten-
een af~chuwclijkc christelijke lerm - niet af,
maar scherpt het juist aan. De Indiase filoso-
fie hl'eh hel over 'het wart' zeW. Het loslaten
\'an alle egotripperij om ruimte te maken
v'oor ('{'n grotrr hl"sef. Vergl."liJk het met de
kunst, Vroeger schilderden we potjes en
pannetjes, koppen van belangrijke mannen
en naakre vrouwen, Nu doen wc dat niet
meer, maar dar wil niet leggen dat we de
werkelijkheid uit het oog zijn verloren.

Er is el'n oud verhaal over Diogenes, de man
in de ton. O\'<.'r h<.'mwordt veneld dM hij
overdag met een lamp door Athene liep.
Toen hem gevraagd werd wat hij deed, anl-
woorddl' hij, 'Ik zoek l'l'll mens.' Snap ie?
\Yie zijn steeds meer op elkaar gaan lijk<.'ll,
alle echt(, individualiteil, of liever: aurhemi-
citeit is verdwenen. Ml'nsen 1<.'\TnI'olgens
l'en redelijk vastgelegd stramien. Wc wor-
den niet meer opgevoed tot ereatieve indivi-
dUl"II.Originaliteit ISuit den hOlc, want be-
dreigend nlOr het geheel.
Een nieuw soort denken, als daar spr'lke \',ln
IS, hedt geen kritil'k op IIIdividu,lliteit, Inrt'-
gendl'e1. Hl't heeft kritiek op u'rst,ude indi-
vidu'lliteit. I'ersoonlijkhl'id is prim,l, ma,u
het ik is god geworllell en dal is altijd ge-
va,ulijk. Een elgens<:h,IP van persoonlijk-
heid ISjlllst d,1t Jeopt'n hem, zelf proht'err n,l
te dl"nken, twijfelt. Een voorbeeld van een

persoonlilkheid vind ik bijvoortwcld ~lon-
dria:lll. Een voorbeeld van eeEl'ik' is iemand
als Luns. Bij hl'm gaat het om het middel-
PUilt lijn en in .1<.'pas blijven en niel over
sensitiviteit, luisteren, kijken. Respcn is be-
I,lngrijk; en med('doy;en ,Ilo,ik d,\1 vreselijke
v..'oord mag gebruiken.'

NEGATIEF RISICO
'W'e zijn de I,latste tijd, ook in dl' filosofie,
heter ,l,1ll het luisteren naar andl'rl' ('ulturen.
Dan kom ik to<:h Wl'er terug up het Boedd-
hisme. Dl' Zl'n-meester zegt: 'Kijk naar de
plaats waar je twee VOl'ten staan'. Dat bete-
kent llil't dat je naar heneden of nJar jezelf
mOl't kijken l'n nergens ,ll1ders naar. Inte-
gl'ndl'e1. Het hetekem volgens mij dat je Il'
bewust moel lijn, Van amk'fl'n, van dl' na-
tuur, van je directe omgl'\'ing. Dichtbij, hou
het dichtbii. r\i<.'t altijd maar l'fj~ens naar tol'
rennl'n, maar leven in ho:! hier en nu. Goed
kijk<.'ll, gOl.~dluistl'r<.'n. Ervaren. \l?eer dat
woord.
Openheid. 'W'e moeten eens wat meer af-

st,H1d nertwn van woorden en de p;1I11eSIc-
ttn waardert'n. \'('oorden gebruiken we om
te begrijpen, te verklarell, V;lst te I<.'ggell.
[),larmee gaan we lla,H miin gevoel de mist
in. ""e willen ermee hl'heersen, Tl'rwijl we
l.ouden mOl'ten (Ol'gt'H'n dat er dingen zijn
die helem,l,llllil,t
l_egh,l;lr lijn. \'!;'emOl'tl'n onze eigen grenzen
leren erket1lwn.
\X'oorden lijn prachtig, maar ze worden
mishruikt. Ik begriJr wel waarom mensen
h:mg 7.lIn voor dat gehrek ,l,lfl houvast. Ik
hegrilP wel waJ.rom mens('n hJ.ng zijn voor
sl'nsiti\'iteit. Omdat Wl' hang zijn om onslelf
te verliezen. [cts zomaar ondetgaan is eng
hebben we gekerd. We moeten ten alle tij-
den control<.' hlij\'en houden. Op zich is dat
natuurlijk oké, De 7_.1k<.'nonder controle
houden betekent dat je niel zoveel risico
loopt. En als het g,lat 0111 neg,nid risi<:o is
dM prim.l.ln een politiek gespannen situatie
hilvoorbeeld kan dat oorlog voorkomcn. De
ellende is wel dat Je lbarmee ook uitsluit dat
je iets hed moois ziet of llleelllaakt. \'!;'e
willen alles eerst heden ken voordat we iets
doen. En daarmee rationaliseren we het
weg.
Dar lie je ook bij de kunst .. \knsen willen er
pas naJ.r kijken als hel 7.e is uitgelegd en
voorgekauwd, Al die duizenden mensen op
w'n Van Gogh-tentoonstdling g,lan alleen
maar nJ.ar de schilderijen kijken omdJ.t ze
verhalen over hel leven van de mJ.n gehoord
hehhen en nu denken dat 11'ziln werk hegrij.
ren, En niels is minder waJr, want dat werk
gaat helemaJ.1 niet alleen over dl' met\'; Van
Gogh. Het gaat over de werkelijkheid, de

wereld. Tor ons gebracht door een g<.'niale
\-ertalcr, ,

KUNST VERBINDT
'Het gevaar van onze manier van leven is dat
we zoveel openheid uitsluiten dat alle emo-
lil' naar binnl'n slaat. We maken ons onze
emoties nid eigen, Voor angst en c11<.'l1de
gaan we naar de psycho.therapellt, die hel,
hopen we, voor ons oplost. We willen cr zelf
niet aan, aan al die gevoelens waar we g<.'en
raad mee welen. Dus leggen we het buiten
onSlelf neer, Bij de dokter in het minst nega-
lieve geval. En als we de angst en de haal
helemaal niet meer kwijt kunnen, gaan we
vechten. In of buiten l'en oorlog.
In de kunst kun je alle emotie zo zi<.'n.En het
geeft je nog een handvat om er wat mee te
doen ook, Het is vormgegeven, zegt iets t<.'-
gen jl'. Alle universd<.' pijn, liefde, angst kun
je in kunst terugvindl'tl. Een goed schilderij
heeft het over een deel van de werkelijkheid.
Bij Rothko zie je h<.'1lawaai van de wereld,
bij :'vlondriaan het geloof in de y;eest. En
alhoewel iedereen het anders zal benoemen,
denk ik dal Wl"toch allemaal hdzelfde zien.
Dat kUlI>t ons verbindt.

~lisschien zijn we op die manier in staat om
weer terug te gaan naar het begin, naar de
kern van alle dingen, Naar de bdangrijkste
nagen dil' er zijn en die Wt' legenwoordig
nauwelijks meer stellen. Wie ben ik? Waar-
om hen ik hier? Wat
heefl dit alles voor zin? Waar gaat het eigen-
lijk over? Heel vroeger beantwoordden we
al deze vragen met één antwoord: God. Het
is de H'rdienste van de Vl"rlichting dat dat
opengebrokl'n is, dat we naar meer rede
antwoorden zijn gaan zoeken. :\-Iaar weder.
om hebben we de fout gl'maakl dat we alles
zijn gaan verkbrl'n, dat we niets heel gdaten
hebbl"n van hl't mystt'rie, \X'etellschapp<.'rs
komen lllel hl'wijzen voor theorid:n als de
oerknal en denken daarmee <.'en redelijke
verklaring te hebben voor het omstaan van
de wereld en laler ook van de mens.1\.-taar al
die thenriet'n ten spil I blijft het natuurlijk
een onverkbarbare zaak dat wc er sowieso
zijn en dat we doen wat we doen.'

TE GROF GEWORDEN
'In de huidige maatschappij luisteren we wel
naar de verklaringen, maar geven we hl't
mysterie geen kans meer. En zijn we de exis-
tentiële nagen gaan zien als \Tagell voor de
puherteit. Wat absurd is. Het zijn de groot-
ste vragen die er zijn, En het stellen ervan
leidt (Ot een verandering van anitude is mijn
stellige idee. Niet het zoeken van antwo()r-
d<.'n,want dan zijn we weer aan het beheer-
sen. MaM het bezig zijn md die vragen. 0,11
is helangrijk. De Vulichting had scherpe
kritiek op dl' metafysica, het denken over dit
soort hogere zaken, zal ik maar simpel 7_eg-
gen. En dal was in lekere lin terecht, omdat
dit denken gehruikt werd om God mee J.an
te tonen, Toch HaJg ik me Jf of we hd kind
niel met hel hJdwater hehben weggegooid.
WJnt wat teveel verdwenen is is elke vorm
van heschouwelijkheid, is nadenken en ie
verwonderen over de rJad,cls van h<.'lle'len.
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Wij, de mensheid, kunnen helemaal niet meer
terug naar god als antwoord op alle vragen.
Daarvoor is er teveel gebeurd, is er teveel
nagedacht

Zonder tot definitieve anrwoordtn te ko-
men, n;Huurlijk. Nietzsche hedt GoJ al
JooJverkLiard en op goedc gronden, dus
daar hoeven we om niet meer mee bezig te
houden. Een stroming als de analytische fi-
losofie maakt naar mijn mening echter de
fout door te zt"!;gcn dat dit soor! vragen
volkomen ZInloos zijn. Wellicht zijn zr dat
ook, maar ..1,11is nog gl'en redl'n om ze niet te
stellen. Ik dl"nk dat hl.t bezig zijn JIIet die
Hagen leidt tot een andere manier van den-
ken en van omgaan met de dingen. \'\'e zijn
te grof geworden:

~Die Hagen blijken ergens mer Ie g;un,
Jnders zouden we ze na zovel."l duizcnden
jaren niet nog steeds stelll."n. Zl."gaan over
dingl"n die wc willen wegdrukken, over za-
ken dil' groter zijn dan wijzelf. En jUlsldaJr-
om moeten wc ermee bezig ziln. En wemoe-
ten met z.o bang zijn dat we daarmee tl."rug-
gaan naar de tijd voor de Verlichting. Wc
hl."bhen wcl iets gclterd, dar is het probll."l."m
nil."!. \Vij, de mensheid, kUIlllt."n hdl."maal
nil."t ml."l."rterug naar God ab antwoord op
alle v'ragen. Da;Hvoor is cr tered geheurd,
tnee! nagedacht. Het grote gevaar ,chuilt
JUIst in hel niet nadenken op een andere
manier ovcr Hagen die ons bezighouden.
Dan glijden we af naar makkelijkr antwoor-
den die ons door een of andere fund;lml."nta-
listische gek worden voorgeschoteld. :\-1;J;H
d;lt geloof ik - of misschien moel ik wel

zcggen: hoop ik IllCt. \X'e zullcn niet meer
vervallen in dezelfde kinderlijke manil't V;ln
denken. Da;Hvoor is (Ic kritiek te machtig, te
zinvol. We("t je W;H Nagarjuna. één van de
grootste bo("ddhistisl'he filosofen, I_cgt?
.Het hestaat niet, noch kun jc en';ln le~el1
d,u het niet bestaat, noch kun je ervan zeg-
gen dat het bestaat en niet hestJ,u.' Drie
alternatiewn die allema;ll negatief zijn, zo.
dat hij aangeefl dal je het 11Ietkunt vattrn.
Filosofisch gezil>n ren enorme prestatil'.
.\laar ook los da:uvan leer waardevol. Hij
gl"efr aan dat begrijpen niel mogdijk is,
maar dat je l'r wcln:lar l1loclzoeken. En dat
wekl'n is bdangrilk. omdat het een funda-
mentl"el andere attitude is &111die wc nu
volgen.'

Ot' sciJri;I'er Juli Willem Vuil de W'eterillg ui
ooit, ook ull'ulluit de Z,'II: het lewlI is zill-
loos en d"t is een hrei bel'riidende ged"chte.
'Precil"S" Het enige dat je kum v;lstslellell is
dat je het niet weer. En dat is niet w banaal
al~ het klinkt. Het is nogal wat Olll te consta-
teren dat je absoluut nitl weet wIe je bent en

waarom dingen gebeuren, Als je dat kunt
doorvoelen en nog III lev'en bent, dan heb jr
voor mijn gcvoel een dramatische hoogle
brreikt. Die leegte, die zijn wc kwijtgeraakl.
'i(,'e moeten zes weken op vakantie om weer
rnigszllls om ons heen te kunnen kijken, om
weer verse gedachten te krijgen. Leeg ma-
ken, jezelf wat afpellen. Dat heb ie toch
nodig om de zaken opnieuw te doordenken ~

Wc 7.itten in ccn m-erganpfase in onze cul-
tuur, Het kan goed of fout gaan. Er zijn
cuhuurpessimisten, ook in Je filosofit, die
zc~en dat het hopc1oos is, Dat mtnsen al-
leen onder dwang fOt v.erandering Ie vrrlei-
den zijn. Dat cr een politiestaat llodig ISom
mensen Ie dwingen tot een zorgvuldigere
omgang met onze planeet, nwt onszelf en
mei elkaar. Ik ben nog steeds overtUIgd van
de veranderbaarheid van de mens. Ik denk
dat de oplossing ligt in hl"t n-randeren van
idecl'n Cl! van attitude, rvlaar het moet wel
nu, anders vrees ik dat we errder over de
rand vallen dan we denken." •
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{Ingezonden mededeling I

Alsj~je eigen kind "'erliest, ••..alt er-ëengrotestilte
in jele ••..en.[}ievadk allt>en.~aa,heklemmendef
~()J'dt. Omdat ~-eelm~nsen uil olJ1g~iero ••..erte praten,

er wegb1ij\len;
Maa~zCö'n ••..erlies:yerwerkj~ niel zomaar. O.1at

hebje anderen bij nodig. Enéén daarvan benfû;
Y ,":":,' '::::

MEDÉUJDEN HELPT NIET. MEElEVEN WE

HVB.studiedag over vredesopvoeding

Humus verschenen
Zo'n vier keer per jaar verschijnt Humus.
het kaderblad van het Humanistisch Ver.
bond. Sinds kOrf is hel septemhernummer
verkrijgbaar. Het lijkt er nr dat her blad -
vooral bestemd is voor al diegenen die als
vrijwilliger actief ziJn. meer in z'n functie
groeit van een blad dat veel en kort informa-
tie geeft over wat er in de vereniging ge-
beurt. In dit nummer brengt HV-directeur
Joost de Vries de lezer op de hoogte van de
vorderingen over de kocrsbepaling van het
HV. de als kritisch bekend staande afdcling
Den HaagfWassenaar gaat de barricadcn
op, ecn verslag van de IHEU-conferentic in
Brussel, informatie over dl' kandidaatsstel-
ling van hoofdhesruursleden cn vele puntige
aankondigingen van activiteiten dc komen-
de maandcn. Dit nummer van Humus IS

gratis verkrijgbaar: tel. 030-318145.

Vrouwen aan de wieg
van HV en humanisme
De komende landelijke HV-
Vrouwendag lal plaatsvinden
op ') maan. Centraal Slaan dan
de \'TOUWendie het humanisme
en het Humanistisch Verbond
medc groot hebben gemaakt.
De landelijke vrouwengroep
van hel HV wil zo deze \'TOUWen
de aandachl en waardering ge-
ven dil' zij verdienen. Daarom
wil dl' grocp graag infonnalie
hebben over vrouwen die 'actief
de humanislÎsche levensbe-
schouwing hebben uitgedra-
gen', waarbij vermelding van de
verdiensten op prijs wordt ge-
steld. U kunt hien'oor contact
opnemen mct Margrcel de
Leeuw, Postbus 114, 3500 AC
Uuecht, leI.nr .030-318145.

Samen met de Bdgische hllrnanisti,che
werkgroep Conflin,mdie houdt hrt Nel-lcr-
landse Humani,rischr Vrrded"leraad (HVB)
een studiedag over hrt onderwerp vredesop-
voeding, op zaterdag 17 november in het
Humanistisch Centrum !{otten.!am (Prove-
nierssingel 48). Aanvang iJ.OO uur, zaal
open om 1230 uur.
lkide clubs zullen op die dag niet een tàst
komen over het onderwerp met de titel
••;\-teer kanten van dagelijks werk". Hierin
zul1cnde maatstaven aan de urdl' kumcn die
spden bij de opvocding tot vredl' vanuit een
humanistische levenshouding. Op dezc dag
zal over deze tekst worden verdergl'praal.
Belangstellenden die zich voor 10 novemher
opgeven, krijgen de olllwerptekst wegezon.
dl'n, plus de vragen die de opsteller, nog

hebhen. Schriftelijke opgave is mogelijk bij
.\lrnha de Nachtegaal, Herikehrink 10],
7544 ET Enschede.

Jonge vrouwen
inhetHV
In Groningen is men bezig met
het oprichlen van een groep
voor jonge vrouwen (tussen 25
en 35 jaar). Wie doet cr mee?
Het idee is om eersl samen ~'an
geuachu:n te wisselen o\'er een
onderwerp en daar dan een the-
madag of -weekend rond IC or-
ganiseren. Voorbeelden van on-
drrwerpen: Wal is emancipatie!
feminisme?; Weerbaarheid, re-
lalie-, leef- en woonvormen;
,'rouwen intuïlie en gelijkwaar.
digheid. Verdcre informalÎe: Jet
Jacohs. tel.nr. 050-142623
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Dit j,I,U be5laat het humanistisch vnrmin~~-
onderwij5 20 jaaf, wa,tf\'an 10 jaar onder de
paraplu van twee ~tichtingen .. 'v1omenteel
mlj.;en zo'n .W,OOO kiuderen op bijn't 1000
open hare 5cholcn, n~rdeeld OHr 250 ge-
meenten, humani~ti~ch \orming~onderwij~
(hvo}.Of 1Cook weten wat dal is? Koen van
12 heeft wel ecu idee: 'Een humaan i~ een
mem, dm ik denk dal hel te maken heeft
met men~elijk vorming~Clndcrwij~.' Rohbie
l.oekt de verklaring in een andere hoek: 'Hu-
mani~me komt van humor~', 10 heweert hij
stellig. ,'vlaar de kinderClllijn het met elkaar
ccu~ ,lh lij hvo inhoudelijk he~chrijven,
Koen: '\Ve lui~teren ,'eel heler naar elkaar.
hl de eer~te en lweede ~chreeuwden we !-\e-
woon door dka.u heen, want toen wi~len
wc nog niet beler.' Rene~ 'Je henl meer cm-
der elkaar.' Nathalie~ 'Je henl een kccr HlOr
joelf. Bi; hvo nJ<lgie alb leggen.du, je kan
je uihlorten. Eindeliik eens een vrii uurtje.'
Rohbie: 'Als we geen hvo meer krijgen, ga ik
niet m~'er naar ,chooI wan I hel i~ helleuhte
J.n wc hebben.'

HU~IH.IST nOltmberlQ9iJ 14

De JO,OOU kinderen die hel h\o \olgen, krij-
geu les V,Ul zo'n 350 hvo-ge\'Cndcn. Deze
hehhen daar\'oor cen twee;arige p,ut-lirne
opleiding gevolgd die wordl \'CrlOrgd door
de ~liehtinj.; HVO. Fred Wartna, lelf afkom-
••tig uit Je praktijk \'an hct hvo, i~ ••ind ••
enkele jarm werkzaam hij de stichtinj.; en
heeft lich daar voornamelijk hel.iggehou-
den mei de ontwikkeling \'an een leerplan.
Dal is inmiddels afgerond en lijn functie
wordt nu ruimer gcinterpreteerd. Hij i~mo-
menteel hel.ig met het vonrherciden \",lIIver-
nieuwing van de opleiding, het heden ken
van nieuw materiaal en hel hegeleiden van
de uih'oering daarvan.

Ik hvn-gC\enden lijn werkzaam al ••freelan-
cer en lij worden heIaaId uit gemeentelijke
~uh~idie~. De stichling Beheer HVO zorgl
voor de randvoorwa<lrden waaronder hvo
gege\"en kan worden. De ~lidHing hedt, he-
hah'e een landelijke coördinalor in de per-
••oon van Picter ,"laa~ Gcc5teranu~, \'iiftig
werkgroepen in heiland. DclC werkjlroepen

he>taan uit nijwi11igen en hebben drie ta-
ken. Zij vragen suh~idic5 aan bij de beIrok-
ken gemecnlen, vcrdclo:n de hc~chikbarc
uren over de hvu-go:vo:ndo:n in hun regio en
\'erlorgen enquêtes om de ho:hodte aan hvo
hij ouders "peilen. Zij zijn wde 'handen en
vOO:lo:nvan de ~tichting Beheer HVO' J(lar~
I'ieter het uitdrukt. 'Mijn laak is om die
wo:rkgrncpen te onder~teunen in hun wcrk.
Dat is vomal k;lden'orming en uaining.'
Op 29 september werd hel )()~iarig juhi-
leum van het hvo gevierd in ~et J;lalbeursge-
houw in Uuccht, Ho:t wa~ ;n ::110: oplichten
een geslaagd feest. Vooral dour het o:nthou-
5iasme van de hvo-gevenden die in grole
getale waren gekomen. Fred en Pio:ter ••••.aren
uileraard ook V;ln de partij. Hue kijko:n lij
terug op dio: eo:rslC20 jaar? Wat waren - en
1.ijnnog - de knclpulllo:n op politio:k, financi-
eel, organisatorisch en inhouddijk to:rrein?



Fred Wartna en Pieter Maas Geesteranus over
20 jaar humanistisch vormingsonderwijs

Pieler: 'Bijvoorbeeld Amsterdam. Daar is
enkele jaren geleden de subsidieregeling
vuor het levensbeschouwelijk onderwijs in.
getrukken door nota bene een PvdA'wet.
huud~r. Tegelijkertijd werd in Amsterdam
d~ decentralisatie ingevoerd en kwamen cr
in plaats van één geme~nttraad maar liefst
z~stien deelraden. Onze h\'o-werkgroep
daar moest dus opeens in plaats van met één
ambtenaar met zestien gaan overleggen en
zestien raadscommissies bezoeken. Dat is
niet haalbaar, zeker niet met die ene forma-
ti~plaats die cr is om al dat vrijwilligerswetk
te underslt."unen. En dat ben ik dus! Ik word
wcl eens moe van die afhankelijkheid van
beslissers. Voortdurend moet je je bestaan
rechtvaardigen en verdedigen. Je bent vaak
overgeleverd a:lIl grilligheden omdat het be-
leid afhankelijk is van personen. Zo zat er in
een gemeente een PvdA-mevrouw die niets
met godsdienst te maken wilde hebben. Zelf
was ze christelijk opgevoed en had geen bes-
te herinneringen aan godsdienstlessen waar
de dominee haar met de bijbel om de oren
sloeg. Dat nJlld 7.e maar indoctrinatie. Dit
jaar is er een andere mevrouw, ook van de
PvdA die juist wel achter het hvo staal. Zij
heeft 7.elf (V.'ee kinderen die hvo-Ies krijgen.
Dit zijn (V.'ee voorbeelden van persoonlijke
achtergronden. En daarop is het beleid ge-
baseerd. Het is willekeurig, en niemand wil
graag afhankelijk zijn van willekeur.'

Fred: 'Wat ons ook dwars zit, is dat onze

(lieter: 'De wet op het basisonJnwijs g~eft
aan dat de gemeenten als bc~.otgJ gezag van
de openbare scholen in ieder geval ruimte en
tijd moeten creëren waarbinnen kinderen
levembcschouwclijk onderwijs kunnen vol-
gen. Het h\-o valt daar onder. De wet geeft
echter niet aan dat de gemeenten het levens-
beschouwelijk onderwijs ook moeten subsi-
diëren. Gelukkig doen veel gemeenten dat
wel. maar icun op z'n eigen wijze. Je hebt
daarom te maken met vier of vijf verschil.
lende regelingen. Dat is knap lastig. Als het
de werkgroep lukt om stcl'ds weer duidelijk
tc maken aan de gemeente wat hila is en wal
het belang is van levensbeschouwelijk on-
derwijs, dan is het mogelijk om subsidie tc
verwerven en tc beh()ud~n. Sommige ge-
meenten geven eerst wel e~n paar jaar subsi.
die en zenen di~ vervolgens weer stop. De
afgelopen jaren zijn we bezig geweest om
met zogenaamde AROB-prucedures te ge-
meentelijke besluiten om de ,ubsidie voor
het hvo-onderwijs in te nekken, ongedaan
te maken. Ondertussen is er ook juri,pru-
dentie ontstaan bij de Raad van State waar-
uit blijkt dal gellleenten de subsidie niet w-
maar kunnen intrekk~n. Toch moet een
hvo'w~rkgruep een hoop doen: her organi-
seren van de ouders van kinderen die h~'o-Ies
krijgen en politici informeren over wat de
waarde en het belang is dat in hun gemeente
hvo wordt gegeven. Zelf hebben we gern
financiële middelen om hvo-onderwijs te
bekostigen. Dit in tegenstelling tot veel ker-

ZOLANGWETE
MAKEN HEBBEN

MET DIE VERZUiliNG, ZITTEN
WE IN EEN MOEiliJKE POSITIE

dool' MiekeJulien

kelijke organisaties die soms tijdelijk zorgen
voor godsdienstonderwijs op de scholen.'

CENTRALE REGELING
Fred: 'Wij zooden graag een centrale rege.
ling voor her hele hvo hebben. 11aar dat
gaat in tegen het streven van de overheid om
dat soort regelingen juist meer en meer door
de gemeenten te laten bepalen. Wat dat be-
treft kun je zeggen dat we de stijl van regeren
tegen hebben. Feit is dat die verschillende
regelingen de vrijwilligers in de werkgroe-
pen te veel energie kosten.'

opvattingen haaks staan op he! idee van de
klassieke verzuiling. Want eigenlijk zegt de
wetgever: als je een humanistische school
wilt oprichten, ga je gang maar! Als er be-
langstelling voor is, is dat mogelijk. Maar
daar heeft het Humanistisch Verbond nooit
voor gekozen. Het Verbond is tegen de ver-
zuiling en voor levensbeschouwelijke pluri-
formiteit. Maar in het Nederlandse onder-
wijssysteem is die klassieke verzuiling nog
steeds heel dominant aanwezig. We hebben
wel eens gedreigd met het oprichten van
humanistische scholen. Maar dan zouden

HU.I,lANIST n()\'(ffibcrI9~ 15



Fred: Wat we de komende tien jaar zouden
willen bereiken is genoeg mensen opleiden tot
hvo-gevende. Want het is leuk en zinvol werk

we ook humani~lisch rekenen moetl'Il geven
en een hele pedagogiek moeten ontwerpen.
Het hestuur van het Humanistisch Verhond
wil jUI~tdie pluriformiteit. Dus wen ont-
stond de cOostructie dat ouders en kinderen
op de openbare scholen vrij konden kielen
voor hvo. Zolang we te maken hebben met
die verzuiling, zullen we in een moeilijke
positie zitten.'

HUMANISTISCHE SCHOLEN
Maar voelen jullie er niets voor om huma-
nistische scholen op te n'chten?
Pieter: 'Nee, dat gaal in tegen de gedachte
dat een school een ontmoetingsplaats moet
zijn van kinderen met verSl:hillende achter-
grond en levensovertuiging. Zo'n ontmoe-
tingsplaats geeft kinderen de mogelijkheden
om zich te vormen als deelnemers aan een
democratische en pluriforme samrnleving,
Als ie dat weer gaat verwilen, wordt dit'
vorming eenzijdiger. Dan is de school geen
ontmoetingsplaats meer.'
Frt'd: 'Als alle kinderen hetzelfde vinden en
daelfde achtergrond hebben, is er geen dis-
cussie meer en dan kun je geen hvo meer
geven, Er moeten verschillen lijn. Hvo-ge-
venden hebben rt"ngevoelige antenne waar-
mee zij de thema's die contrO\'ersleelli~en
in de kinderwrreld, oppikken. Wij proberen
die controversen aan de ordr te krijgrn door
gebruik van bijvoorbreId spellen, fow's uit
de kram, gedichten, liedjes en fragmenten
uit de jeugdliteratuur. Hvo-geYrnden zijn
daarmee ht"c1creatief. Alswij humanistischc
scholen zouden oprichten, krijg je in plaats
van die pluriformiteit een sektarische orga-
nisatie.'

Maar het zou de overheid wel veel meer
geld kosten om humanistische scholen te
betalen. Nu komen ze er goedkoop vanaf.
Fred: 'Maar wij willen hdemaal geen huma-
nistische scholen!'

En de ot'erheid weet dat julfie dat niet
willen.
Fred: 'Ja, maar dat is het probleem voor de
overheid die nog vasthoudt aan die verou-
derde denkbeelden van de verzuiling.'

Maar zo houden jullie een wankele finan-
ciële positie. Waarom vragen jullie niet aan
ouders om te betalen voor het hvo dat hun
kinderen krijgen?
Pieter: 'Dat doen we bewust niet. Het le-
vensbeschouwelijk onderwijs op de openba-
re scholen moet voor ieder kind toeganke-
lijk zijn.'

Ja, maarkatholieken kunnen in de kerk nog
een zakje ophouden. Waarom wuden hu~
manisten niet ook af en toe een duit in het
zakje van het hvo doen?
Pieter: 'Wc zijn geen kerk en als je via de
kinderen de ouders gaat benaderen, IS zo'n
bijdrage al niet meer vrijwillig. En wil vin.
den dat de gemeenten het moeten bekosti.
gen. Door zelf geld te werven, verlies je het
argument dat de gemeentrn er nlOTverant-
woordelijk zijn. Zo is in Arnhem het feit dat
de kerken voor financiering zorgen, één van
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de redenen geweest om het levensbeschou-
welijk onderwijs niet meer te subsidiëren.'
Fred: 'Wel hebben we enkelt" Jaren geleden
het fonds 'Vrienden hvo' opgericht. D'IJr
storten ouders m'lar ook hvo.gevenden en
HV-leden, geld op. Dal gebruiken we om
hvo-gevenden tegemoet te komen dit" veel
moeten reizen omdat ze een groot gebied
bestrijken.'

VEEL VROUWEN
Hoe ûjn de t'Crdiensten van }wo-gevenden?
Pietcr: 'Zoals gezegd lopen de gemeentelijke
regelingen erg uiteen en dus ook de finan-
ciële vrrgordingcn. Dat varircrt van ticn tot
veertig gulden per uur. Dat is nirt veel voor
een vakleerkracht. Mrnst'n grven hvo-les
omdat zij 7.0 hun idealisme vorm willen ge-
ven en omdat het ook nog wat vrrdient.'

A"taar krijg je dan niet vooral vrouwen als
Iwo-gevenden? Want gehuwde t'rouwen
hebben vaak een echtgenoot die een aardig
salaris herft en dan verdient ûj er nog iets
bij, Maar als je kostwinner bent, ligt dat
natuurlijk anders.

Pierer: 'Het zijn inder&ud vooral vrouwen
die gehuwd zijn of een verdienende partner
hebbl'n, Of het lijn alleenstaande \'fouwen
die ook nog een andere baan hebben en dan
één dag in de week hvo geven.'

Dat is wel jammer. Want het lijkt me goed
als er mannen ûjn die hvo Keven.
!'red: 'Zeker. Van de hvo-I;evenden is maar
vijf procent man. Het vak wordt ook ten
onrechte ondergewaardeerd. ;\Iet meer
mannen bij het h\"ll IOU het vak ook meer
wa,udering krijgen, denk ik.'

En meer subsidie.
Fred: 'Zouden we dan sprciaal mannen
moeten werven? Die wlkn juist allereerst
vragen wat hrt schuift.'

Maar Jat is toch een legitieme l'Taag.Want
naarmate mensen ouder worden, kUmlell
ze zich vaak steeds minder veroorloven om
alleen uit idealisme te werken.
Fred: 'Is dat niet een maatschappelijke wind
dil' dl' laatste jaren is gJan wa,tien? Tien jaar
geleden kon je nog hrel makkelijk vrijwilli.
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ger~ vinden. Nu vrrl mOt."ilijkn.En dan l,ijn
hvo-gevcndrn gren vrijwilligers te noemen,
want die verdienen nog iets. Soms kunnen
wc ook voor de hvo-werkgroepen onvol-
doende mensen vinden. De groei van het
hvo was vanaf 19lW explosief omdat vrij-
willigers er met veel idealisme en enthou-
siasme hun schouders onder hebben gezrt.
Die mensen doen dat een aantal jaren maar
stopprn op een gegeven moment, om hrel
begriJpelijke redenen. Nieuwe mensen krij-
gen is nu veel moeilijker.'

Voor een lage prijs stel je eigenlijk hoge
eisen aan de kennis, het inticht en de vaar-
digheden van hvo-gevenden.
Picter: 'Ja, wijmuden dan ook wel wat meer
wind mee willen hebhen .. \taar dat heb je
nier in de hand. Dus we proberen hvo-ge-
venden zo goed mogelijk te ondersteunen.
Bijvoorbeeld met een goed lrerplan en met
allnlei materialen.

HEEL VERSCHILLEND
Fred: 'Daarom proberen we ook zoveel mo-
gelijk aan ondersteuning en begdeiding tt'
doen. Collega's van mij werken in de regIo
en heweken regelmatig dl' feedh,Kk.avon.
den waar hvo-gevenden uit die regio erva-
ringen, ider;';n en materiaal kunnen uitwis-
selen. Regelmatig wordt."nook regionale en
landelijke hijeenkom~teo georganiseerd
rondom hepaalde thema's. Zoals hijvoor-
beeld vriendschap en sexualiteit. Verder rei-

zen ••••'e het land af met 25 koffers, io elke zit
een speciale vakbibliotheek.'

Het {,ielmij op hoe verschillend hvo-geven-
den les geven. Van sommigen spreekt de
stijl f'an lesgeven mij heel erg aan, maar
{'an anderen krijg ik net zo de kriebels als
I'an meneerde pastoor vroeger. Hoe selecte-
ren jullie m'o-gevenden?
Fred: 'In het begin was wel deolleret."nkom~t
dat iedereen zo leuk lilt."!kinderen omging.
~Iaar er was geen inhoudelijke overeen-
stmuning over waar het nou eigenlijk om
g,lat. Reden om enkele jaren geleden te be-
ginnen met het ontwikkelt."n van t."enleer-
plan. Dat wa, niet bedoeld om iedneen in
een keurslijf te dwingen llIaar om materiaal
te verzamelen en kaders te scheppen waar-
hinnen hvo.gevenden les kunnen geven.
Wam waar het in essentie om gaat is dat hvo
bij kindrren zou moeten leiden lot de ont-
wikkeling van ren lellrnsbeschou ••••.elijke
idemiteit. We proberen kinderen te stimule-
ren tot zelfstandig kiezrn en zelfstandig ant-
woord geven op levensbeschouwelijke vra-
gen. Wij hebhen daar in het lerrplan een hele
ditiactiek voor gemaakt. Vrrder lalen we de
hvo-gevrnden vrij in de invulling - dat staat
hoog in ons vaandel. Zo is de kruze van
onderwerp!'n en werkvormen aan de hllo-
gevende zelf. De motor van de ontwikkeling
van dat leerplan ••••.erd gevormd door zestien
hvo-gevenden die al sinds 1980 lrsgeven.
Vanaf 1911J zijn zijgaan meedenken aan het
leerplan. '

SELECTIE BELANGRIJK
En jullie weroen nu nieuwe hvo-get1enden
op basis van dit leerplan?
Fred: 'Zolang het leerplan nog niet helemaal
rond was, wilden we het niet in deopleiding
brengen. Dus die liep wel achter bij de Otll.
wikkeling van het leerplan. Verder is het een
korte opleiding vall in totaal twee jaar, dus
de selectie van mensen is belangrijk.

Je moet je in de humanistische gedal:hten-
gang kunnen vinden. Verder kijken we naar
de pedagogische en ond!'rwijskundige ach-
tergrond van iemand. Of ze al een> iets met
kinderrn hehhrn grdaan.'

Wijun jullie wel eens iemand af?
Fred: 'Ja. Dat geheurt dan tijdens het ken-
ni~makingsgesprek (de intake), de cursus of
tijdens de stage. We raden mensen ook wd
eens aan om te stoppt."n,of er wordt samen
gekeken hoe hel in hel tweede iaar beier zou
kunnen. Soms wordt ook wel besloten om
het hele eerste jaar over te doen.'

1\1:Iarjullie hehben een tekort aan hvo-ge-
venden. Heh ie niet de neiging om iedereen
aan te nemen?
Frcd: 'Dat hehben we wel eens gedaan,
maar dat werkt niet. Als je je criteria gaat
verlagen en mensrn aanneemt die ie brter
had kunnen afwijzen, blijkt dat die mensen
vaak na een half jaar of zo toch weg gaan.
Dus verlagen we onze criteria niet. ~1aar het
betekent dat we soms onze cursussen niet
\'01 krijgen. Dal is een groot knelpunt. Dat is

wel wat we de komende tien jaar zouden
willen bereiken: genoeg mensen om op te
leiden tot hvo-gevenden. Wam het is leuk,
zinvol wt."rk.'

DE H VAN HAVO
In "et boekje 'Moet het zus, moet het w.
Bedenk het zelf da's hvo' worden vijfpostu-
laten genoemd. Daarna staat er: 'Deze op-
somming wekt de suggestie dat de huma-
nistische jdeeën los van elkaar staan. Niets
is minderwaar.}uist de onderlinge samen-
hang tussen deu ideeën vonnt een huma-
nistisch mens- en wereldbeeld.' Toen ging
ik er eens goed voor zitten, want nu zou het
komen. En toen kwam er niks.
Fred: 'Dat is een onderwijskundig dilemma.
Soms wordt hvo-gevenden gevraagd wat
nou die 'h' is van hvo. Die zit vooral in de
achtergrond van dl' hvo-gevenden. We heb-
ben er namelijk voor gekozen om niet te
doen aan waarden-overdracht maar aan
waarden-ontwikkeling. In het eerste geval
breng je aan kinderen waarden over zonder
die toe te lichten of te verhelderen. Dal ge-
beurde veel in het confessionele onderwijs,
het onderwijs met de catechismus. Je kunt
waarden ook overbrengen met een toelich-
ting, maar wij hebben dus gekozen voor de
omwikkeling van waarden. Kinderen on-
derzoeken dan zelf welke waarden er zijn en
wat zij daarvan vinden. Dan moet je begin-
nen op het schoolplein, hijvoorbeeld bij kin-
deren die aan het lIoetballen zijn en de bal
door een ruit trappt."n.Hoe denken kinderen
daarover, wat zijn de verschillen van me-
ning. Het is ni!'t de bedoeling dat er dan
consensus ontstaat, maar dat kinderen keu-
les doen.
Vanuit het onderwijs komt er de laatste tijd
trouwens steeds meer belangstelling voor de
humanistische visie op opvoeding en ondt."r-
wijs. Ook \.an ouders. We ontwikkden on>
steeds meer als onderwijskundig en pedago-
gi,ch centrum. Zo geven we h\.o op sommi.
ge opleidingen voor onderwijzers (dt" Pa.
bo's), zijn er al hvo-gevenden die lesgevt"nin
brugklassen en ook in hel speciaal onder-
wijs. We willen dat verder gaan ontwikke-
len en uitbouwen. Het beroep wordt steeds
professioneler. We hopen dat het beroep
van hvo-gevende in de toekomst steeds boei-
ender en rijker zal worden.'
Pieter: 'Het komt."ndnationaal onderwijsde-
bat zal volgens mini sier Ritzen gaan over
normen en waarden. En daar zijn wij toeval-
lig al heel lang mee hezig. Krijgen we mis-
schien ook eens de wind m~é!' •

Wilt u meer informatie over het humanis-
tisch {'ormingsonderwi,s, de plaatseliike
werkgroepen en de stichtinKen, dan kUilt
schriftdi,k of telefonisch colltact opnemen:
Pedagogisch Studiecentrum HVO, Postbus
IJ 4, 3500 AC Utrecht. Tel.nr.030-3 J 8 J4S.

Onder de titel 'Moet het ZI/S, moet het zo?
Bedenk het ulf, da's Iwo!' f't'rschel.'/lon-
langs (lt'/!boekje over het hvo in d(lpraktijk.
Het boek,e is geschrevt'/! door Alariallne
Hoogma en HallS Wallsink (lilis voor f J S,-
te bestel/eli bi; het HVO.
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De leden van de Nederlandse evaluaricrnissie waren gehuisHsl În
ccn slnoczc1ig hotcllctic. AI \'oor dag en dauw wekte de lokale
vertegenwoordiger s'an de partner-organisatie hen meI de woorden
'kameraden opstaan, wc ziin hezig met ccn gucrilla tegen de
onderontwikkeling'. Diezelfde man had zich \'oor non'angst van
zijn huitenlandse gcldschiclcn in ccn schamel jckkcrljc met
hijpassende broek geslOken om 7.iin proletarische image Waf a,ln te
scherpen.
MeiJac anekdote illustreert de anlTopoloog M.Vellinga in zijn
bijdrage aan de bundel 'Humanisme en
Ontwikkelingssamenwerking' één s'an de \'alkui1cn waar
particuliere nrganisalics in de Derde Wereld in kunnen lopen. Ze
I.ouden 1-0graagdc doelgroep, de armsten van de armen, hereiken,
.\iaar weten niel hoc. Ze schui\'en het probleem door naar hun
contacten ter plaalse, die echter Cl'enmin lot de doelgroep horen als
l.ijl.e1f.
Ontwikkelingss.lnlCnwerking is toe aan een grondige herhainning,
zowel in de theorie als in de weerbarstige praktijk. De kloof tussen
arm en rijk b ~r de afgelopen decennia niel kleiner op geworden. De
armSlen staan buiten spel. Bos'endien is de wereld na de val \'an de
Berlijnse Muur in een stroom\'ersnellinggeraakt, die oude ideeën
rijp maakt voor de prullenmand. Het \\'esters model, waarin slechts
het recht \'an de sterkste lijkt te tellen, rukl onstuitbaar op.
Ik armen en hel milieu dreigen het onderspil te delven in een wereld
die uitgroeit tot één grote stad, mei een pa.u luxe wiiken en
onafzienbare krottenwijken. Ook humaniSlCn loeken naarstig na,lr
wegw om dit te voorkomen. Op verwek van hs'l HIVOS
(HumaniSlisch 'nstiluut voor Ontwikkelingssamenwerking) en de
HSN (HumaniSlisch Studiecentrum r-\ederland) hebben negen
auteurs hun licht laten schijnen over de foulen uit hel verleden en de
perspectieven S"llOrde toekomst. De bundel vormt een boeiende
grabbelton aan ideeën, waarin kritiek op hel humanisme zelf niet
wordl geschuwd.

Na 40 jaar is ontwikkelingshulp
op een echec uitgelopen.
Een herwaardering van
goede intenties is nodig

HUMANISTEN
MAKEN IN DE DERDE WEREL[

HUN HANDEN HOOGUIl
IETS l ,.

MINDER
VUIL
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Wertheim: Hulp dient vooral om de
afhankelijkheid van de Derde wereld te
bestendigen. De rechterhand neemt met rente
wat de linkerhand geeft

G~~n van de schrijwrs stJJt te JUKhen bij de
nieuwe ze~elOcht van het \'('estersl' model,
nu hl't sociJltstisch altertlJtiet in het Oost-
blok zIJn langst(' lijd heeft gehad. De aloude
tàortkomingl.'n van het bpit.llisme zijn l~
~roo{. De bl.'lJn~rijksre daJrvan zijn dl" lOl"-
neml"ndl" tweedding tussen rijk l'l1 Jrlll, de
eoncentratil. VJn 111Jchl bij een afnemend
a;HJtJI grole bl'drilven en de oH.rbebstin~
VJn de ecologische draagkracht, waM ove-
rigel1s hl'! soóalisl11e ook gel'n alllwoord op
h'ld,
Dl' professuren \\'l'rthellll en Huizer. twee
\"lll de nesturs \'an het wetenschappelijk
denh'n in :-.Jederland over veranderingl'n in
•.h: DcrJe \'('erdd, beschrijven trcifend ho~
lll' IIIJlerialistische West~r1in~~n, in hun
niets l.n nienlJnd ontzi~nde h;mg naJr eco-
nomiSl'h gewin, heb hen hwsgehouden in
ontwikkdingslanden. Hl't Holbndse knlo-
niJ.le heheer 'onthult een niet te overtreffen
heeld van verraad, omkop~ril, sluipmoord
en bagheid.,l'iteerr HU17.eruit het wt'Tk van
Karl :\tarx,
Werrheim kJn met e{'n ~erust hart cÎtl"ren
uit el~en werk. Veertig jaar geleden al wel'S
hij op het eigenbelJng d,l! steeds wen de
beste en meest l"dde hl'doelingen door-
kruist. Hij hl'keldl' dl" naleVl' idl'alistl.n dil'
dachten dJI technlschl' hulp l'n l'conoJllischl'
ontwikkeling op zichll,1f lll't n,lStrn'l'l1
wJard l,ijn. Ik hulp dil.'llI \'ooral 011\ dl'
Jilunkdijkheid van de Iknle \V'ndd tl' hl.-
stelllligl'lI, Illl"l'nde Werrhl'illl toen l"nnu, De
rl"chterhand f1l'l"lllt met reml' IeTllg w,l! de
link~thand gl'l"!l.

RANZIGE GEUR
Maar de idl"olugle van dl" nijl' l11,lrkt hel"ft
~en langl'r Il'\'l'l1 d,ln haar çriliu Wl.nstl.l1.
Niet h~t v~rfo~ilijh bpit,llisll1l' IS a,1Il lijn

I11fll"rlijh' cOfllr,ldiçlll"s bl'Z\H'kl'll, ma,lr het
\'ersl;]rde soóaliSIl1l', Hl'l ga;H t~n onder ,1;Hl
dl' grenl-dol-e twdilzlKht vJn de staat, hl,t
L1ll'n \';1t1dl' pLulIling van bovenaf l'n '1,111
l1l't gebrt.'k a,lII individuele \'Tijhl"id, \'('elk
pt'TspeClid rl"SI op e<.:onomis<.:hl'~l"r~chtig-
heiJ IIU het m'l<lh<.:happelilk model met die
pn'tl"ntil' in dl' praktiJk heeft gef;lald?
Hl't anrwoorJ van beidl" geleerdcn op dl'?e
klemlllende \raaj!; heeft el'n wat r'lnl-i~l"
geur. 'Welliçht bn de nieuwe idenl(\~il"'l1it
de Sm'jetunic helpcn l'en wer~klordl;." !{.sml"-
den waarin onJl'rsteuning van l.mançipatie
men is d,m el"11frase,' bl'sluit \X'l'rtheim zijn
bl.wog, Hij hoopt op l.cn convergentie til'>-
"l"11Omt en \'('esr. Op een fusie tllSSl'n p,lrt-
ners. In plaats van de dreigendl" m'l"rnallll"
van de failliete bOl'dl"l tl'~l'n el'n zaçhl
PTlISll',

Huizer Vl"'>!igtI.lln hoop op '1.1npassing V,Hl
he! socialrsllll". nil,t op dcmouatist'ring V;ln
hl,t bpit,lli~llle. 'In Chill,l en \'I,mal Oost-
Europa word~n pogingen ged.lJn om te Ill"r-
vormen en elementen van de nijl' markt en
hl"! pTlve-ondl'rnel1ll'Tsçh'lP tl. intl'grerell,'
stl'lt de ,lutl.ur hoopvol. H<,t \X'esll'n laat na
om hl'Tvormillgl'll, die net zo hard nodig
zijn. door te voeren, Tien m,landl'n na
"l'hrijven kOlm dit loekolllstperspl"<.:til"f al
kn:lp ged'l1l'l"fd OVl'T,al houden dc Chil1l'Sl'
kidl'TS Ilog ,tug vol.

VOORTDUREND HAMEREN
Dl' rIIl"este ,IUlellfS 111de bllndell-oeken hl"t
,ultwoord m ,terken' 'l'lllsluiting bij de ba-
si,organisatil's Ifl dl" Derdc Wereld, .\1inister
Jan Pronk "tdl in zijn nieuwe bell'iJsnota
dal ruimte "l'heppen voor mensen om hun
elgl"ll lOekormt te bepakn de essentil" is van
ontwikkellllg, De hllmJnistisçhe bundel

sluil hin 0l' ,1,111t1wtlwt \'oortdurl'nd h,lme-
n'n ol' lll"t bdang van p;Hlicip,lIil', etll,HKi-
pJtil", Jemocrarie, tolcrantil" cn zelfrt'spn'l.

Ik cconoom Chl'rrl"!t wa3gt I.Kh ab enig{. in
Ul' bundd aan het ol1twnpl"n van n.n
nieuw~ ideologi~. l'en nil.uwe mythe, g{'b<l-
o;l'eru op 'hl"! lIly~terie \';m het niet-maIl'-
ride', wa3rbij hl,t hde lIll"nsdijke ras blij
moet zijn .bewust dl'd uil tl' tllakl'n van uat
~ne sy~tl"cm wa<lTtoc Wl"bdlOrl'n: dl' planeet
aardc',
In l'cn groots visiOl'll zil,t Jelt' cço.hulllanis-
tisdl<' Lenin Cl'n wrhond voor l.içh V;lll dl"
Vl"TWOrpenl'n dl"r ,urt!l. en dl' illtdleçtUl'Il"
voorhoede, die ,11tot diepl'r el'olo~isdl in-
zicht is gekomen.

EEN STAP VERDER
Anlil're schrijvers blijven meer lIlel beidl'
benen op de grond, Hedy lfAncona plt'it
voor een democratie \'an onderop door par.

ticipatie en emancipatie van individuen ol
basisgroepen. Dl' Chill'l'nse gl'ografe Valdcs
Subt'rcase;ll1x put hoop uit hel feit dat de
di<.:tatuur vl'd van
hJJr bndgl'l1oten dl' ugen heeft geopend
\'Imr politieke represo;ie. Reo;pe<.:ten toleran-
tie voor vrouwen l'll mindl'Theidsgrol"pen in
Chili zijn toegl'nomen,

Met dl' opllil"IIW beleden keus voor dl' aftll-
sten is dl" çrisis in het Jenken OVl'rontwikkl'-
ling e<.:hter nog niet overwonnen, Dat I.OU
wel l"rg gl'makkelilk ZIJn, De boeiendstl" l"n
spannendo;tl" bijdragen aan dl" bundd zijn
die waann dl" auteurs l'en stap verder gaan
en dl' hUll1anistischl" pretenties l'n praktij.
hn aan n.n hardl" lOets onderwerpen,
Rijna zonder enige rrlativering zingt het hu-
manio;lt1e vulg~m dl" filosoof Roele van
Hcnsbroek overal tl"r werdd het liedje van
de individude lrlfontplooiing naM Westeu-
rop~l"o;model. 'De lOnen van dit lieJjl" zijn
builen de westerse cultuur niet onbekend.
maar de mdodic ligt d<lJr mindl'r goeJ in
hel gehoor. Daarvoor is l'~n stevige portie
Vcrlichtingsdl'nkcn in ll" culturde bagage
nodig'. Bodc van Henshroek rekent hard-
hJndig af met de mythe dat humanisten ver-
legenwoordigers zijn in universeIc waarden,
Ook l"l"tlorgJnisatie als HIVOS draagt wel
degdijk iets uil el1 moet die boodschap niet
wC~stoppl"n uit angst voor cultureel imperi-
alisme. Hij hekelt dl" rolerantie van de \'l"r-
zuilde mJatschJppij, waJrin mensen c1kJar
HlOrJI niet lastig WIllen vallen, Van echt
respect voor de ander is dan geen sprake.
meent Boele VJn Hensbroek.

WIe zich ml"t omwikkding mlaat, maakt
per ddinilie vuill' handen, Want bemol"icnis
met ontwikkeling betekent streven naar Vl'r.

arlliering, Humanistcn kunnen hooguit 1'01-
hOlldl"n dal hun handen IdS mindl"r \'uil
zijn, dJt hun boodschap beter is dan die van
ue Jl'hova-gctuigl'n of van de rekenrncestl"rs
van het Internationaal Monetair Fonds,
Aan het eind van zijn belOog doet de filosoof
el'n vertwijfelde poging het humanisml" lOch
nog ecn lIlondiak inhoud Illel" te gevl"n. 'Dl'
ttlodl"rne maat"happij vereist personen l'n
instcllingen uil' ul"atief, zdfo;tandig en kri-
ti"h kunnen rl'agerl"n op steeds veranderl'n-
dl' omstandighl'ul'tl, De humanistische Ie-
\enshollding sluit hier bij uitstl'k op aan',
"hrilft hij, Maar ook dell' formule lilkt be-
neld 111e[een typisch \X'estl'TS geest,

IDEALEN NIET WAARMAKEN
Ik kritiek van Velling3 is dichter bij de
grond, De vraag of humJnistl"n en andere
westl'Tse wereldverbeteraars zich wel of niet
bl'1-ondlgen aJn cultuur-imperialisme laJt
11l'111koud, W<lI hem steekt is dat ll" in de
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(Ingezonden mededeling)

prJktijk w bitl~r w~inig waarmaken van
hun id~Jl~n en • zo mogelijk nog nger - dJI
7e die hJrde waarheid niet onder ogen dur-
vcn zien.
De vin Ned~rlands~ particuliere ontwikke-
lingsorganisaties (mfo\) wa,uvan HIVOS
dc kleinste is, evalueren hun projeclen en
partners In de Derde Wereld wcl. .\iaar zc
schermen de uitkomst ervan af naar de bui.
tcnwereld alsof hel om staatsgeheimen gJJt.
Ze doen l'en bl'ro~p op goed vertrouwen.
'Wil' zou hd wagl'n Iemand de FIOD opzijn
dak te sturen die gerechtigheid in zijn vaan-
del heeft geschreven en welk een bd~re vlag
is dcnkbaar voor een hulplading naar verre
kustcn', aldus Vellinga.
De ol1Zl'kerh~id (J\"l~rhet bereiken \";ln .Ic
doelgroep noopt Je mfo\ het
vraagstuk te delegeren nJar partnerorgani-
saties in de Derde \X'ereld. Men praat daar-
bij over crn \'olwassen' relatie, alsof he! de
verhouding betreft tussen l'en vader l'n een
won dil.' nict mecr hoefl te zcggl'n wat hil
1IIt't zijn zakgeld uitvoert, Zicht op dl' db:-
tivit~it van het werk \'erdwijlll cn het r-;eJer-
bndse parlement kan zijn controlerende
tJJ.k niet uitnIeren.
De aUleur vindt dJt de mfo's zich meer moe,
t~n tuelcggen op het werk waar ze goed in
zijn. 'Zc zouden terug 1ll0l'tl'n llaar h~t di-
recte coTltal"[ met de lokale bevolking uit de
tijd van de parcrs en de dominl'es zonder het

rarj~loc van Illterrncdiairc organisaties
waartoe ze nu zijn veroordl'l,ld'. HIVOS is
de enige van de vier die dat moJellwnadt"r1
t"n Vellinga hoopr dat de organisatie een
verdert" groei buitl'n de deur weet te houden.

De bundel biedt geen blauwdruk voor een
betere wercld. Daarvoor is de twijfel Jan het
eigcn gelijk tl' groot. Na alle mislukkingcn
uir het \'erlcden past bl'scheidenheid en be-
zinning, .\bar dó' problemen in de wereIJ,
mo:t naml' de toenclllende armoede en mi-
lieu\"erni~tiging, zijn te groot om al tl' lang
pJS op de plaats te maken. :-Ja de hen,,'aar-
derlllg V;1n goede intenties - de ondertitel
van de bundel - is het wachten nu op cen
~tralegie voor vet;\lldetlllg.

Jolke Oppcwal

'Humanisme en Olltwikkelingssam~nw~r-
king, Een hl'rwaardering van goedc int~n-
tics' verschilnt hJlf november. lieT bock IS
een uitgave van :'\ijgh & Van Ditmar Uni-
versitair in sJ.lllt'nwerking met HIVOS en
HSN. \X'inkdprijs: f 29,50, voot Iczers van
d~ Humanist f 25,50, Zi~ Je ,ldn:rtl'1l\ie
elders in dit blad.

Deel 8 en slot:
Instrumenten

TOE
VEREIST

Een herwaardering v:m
goede inlenties

Speciale aanbieding I'oor le=ers ran de III/mallisr:

HUMANISME EN
ONTWIKKELINGS-
SAMENWERKING

HUMANISTtSCH INSTITUUT VOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
RAAMWEG 16. 2596 HL DEN HAAG, TEl. 070.36.36 907, GIRO 716.00C

Het gaat slecht met de natuur en met
het milieu, Dat weten we wel, maar

we willen nog niet echt aan de
konsekwenties, Want dan moeten we

er wat voor laten, moeten we ons
denken en doen drastisch veranderen.

Een ekologische revolutie lijkt de
enige mogelijkheid om te bereiken
dat Nederland nog vele generaties
mee zal kunnen, Daarvoor is het

nodjg dat er snel wordt ingegrepen.
Want later is te laat.

Reden genoeg voor de redaktie van de
Humanist om een serie artikelen te

publiceren die systematisch
informatie geeft over hoe het er nu

voor staat. En wat we kunnen en
moeten doen om uitzicht te hebben

op een schonere toekomst.
De visie en standpunten in deze serje

worden niet noodzakelijkerwijs
gedeeld door het bestuur van het

Humanistisch Verbond.

Tsjernobyl, Bhopal en Alaska. Bij die n,IllH:n
Jenkt'n we aan r~cente milicurampen die
grote, vaak onherstelbare schaJl' \'crour-
zaaktcn. Ab die schade al is uit t~ drukkcn in
y;elJ, is het \'aak cen hde wer om dl' v~roor.
laker lOt betalen tc JwinY;l'n, .\obar dat geldt
nier alleen v(lor de grot~ rJ.mpen die wereld-
nieuws ZÎln. Bewoners van giftbeltcn, boc-

Uitgave Nijgh & Van Ditmar
Universitair i.S.m. HIVOS en HSN
(Humanistisch Studiecentrum
Nederland). Priis in de boekhandel:
f 29,50
ledenprijs lezers de Humanist:
f 25,50
Toezending van het boek volgt na
overmaking van f 25,50. dol is
inclusief verzendkosten. op giro
716,000 van HIVOS, Den Hoog o.v.v.
NBundelN•

De C1uteun:
drs. H.d' Ancona,
drs. P. Baele van
Hensbroek,
drs. I. Cherrett,
prof. B.D.Desai,
prof.mr.H.
Glostra van loon,

praf.dr. G, Huizer, drs. X. Valdes
Subercoseoux, dr. M.l. Vellinga en
praf,dr. W.F. Wertheim.
Redactiecommissie: praf.dr.
P.Thoenes, prof.dr. J.e. Bremon,
drs. P.HJ.M. Derkx en l. Schout,

Veertig ioor ontwik-
kelingshulp dreigt
op een echec uit te
lopen. Het westerse
model rukt onstuit.
boor op. Daarin telt
vooralsnog slechts
het recht van de
sterkste, De miljoenen armen in de we-
reld, het milieu en het cultureel zwak.
kere delven het onderspit, Het is tijd
voor een grondige herwaardering van
goede intenties.
In NHumanisme en Ontwikkelings-
samenwerking" geven negen auteurs
uit binl1en. en buitenland hun visie,
Vertrekpunt is een humanistische kijk
op de wereld. Sleutelwoorden daarin
zijn begrippen als democratie, partici-
patie. emancipatie. zelfrespect en tole-
rotie. Gemeenschappelijk is het plei-
dooi voor de ontwikkeling van een te-
gendraads patroon waarin de mens
centraal stoot, respect vaar de natuur
uitgangspunt is en steun voor de arm.
sten gecombineerd wardt met
sleun voor het cultureel zwakkere.

...,
""HIVOS
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ME MILIEUCRIMINALITEIT
:RTE OPSPORINGSDIENST

ren die hun veestapel \'criirzcll Juur C(;11 vcr-
vuilend bedriJf in dl' buurt, bl"l\'utlcr~ rond
vlicgwlJcll die zid, worden van hl'! lawaai-
icua sb,hlOffcr van milic\lH>rvuiling 011-
dervindt hoc moeilijk hr[ is z'n rl"dH tI" ha-
1('11.En wal is de CCOJlolllisch(' \V,J.ude V.Hl

('CI1kolonil' broedvogel, of een weitje 111\'\

orchidl'cèn?

WESPENNEST
AI tWintig jour proheert Je ()H~rhciJ comu-
ment en milieu Ic bc,;chcrmcll tegen 'i1-hJde,
bijvoorbeeld door de \X'd .\1ilicugcnarlijkc
Stoffen en door btdrijvCIl vi<!milieuvcrgun-
ningen tc hinden ;J;lJl voors<:!Hiftcn. De uit-
breiding van de \,\,'et AlgCIIlCllCBcpalingcn
.\lilicuhygii'nc met l"cn ;l,llltal lllCUWC

hoofdstukken. waan-all het ontwerp nu Il:r
dis<.:ussic staat, gaat o.a. mt'r wrgUtlllÎngcn
en aigelllene regels. Dit zal lok tot nu toe
geldl'nd,' Hinderwet moeten ven'ang~n.
lkdrijwn zullen voortaan één im~gr;ll~ !lll-
lieun'rgunning nodig hennen, w,t:lrin wa-
t~n't'rontr~iniging hebas ni~t IS opg~I1{)-
men. Erzijn ook wij/.lgmgen met netrekking
tot dl' handhaVing van de nep:l.ling~n: i~dere
overtr~ding \':l.n de milieu\"l)()rschriften kan
voorU:l.n m~t d~zdfde middelen ,>,>orden
:I.:I.ngep:l.kt:m~t oestuursdwang (het op kos-
ten van d~ overlred~r stopzetten van de il1c-
gJ.le ani\-it~it). door het llltrekkl'l1 van de
\'ergunning ~n door het opkggen van den
dWJ.ngsom. ferme ta,ll. die hoop geeft voor
de toekomsT.
hIaar \H' moelen wel afwachten of cr op een
consequente toepassing mag wordl'n gere-
kend.

Overigens zal ook de ultgeon:ide '>'>Ttmi-
lieu- en produktieschJ.Je niet altijd kunnen
\'oorkol1l~n. Voor s1J.chtoffers olijir ~r niets
anders over dan via de rechter om sl.;h,lJ~-
vergoeding t~ vragen. Vaak lilkt dat slnk op
porren in een w~sp~nnest. \Xlam het a,mto-
nen van schuld \'al1 Je dader is één. het
verkrijgen van el'n v~rgoeding is twee. Be-
drijven oestaan niet m~~r of ziln net failliet.
Ook de overheid 7_elfondervindt daar scha-
de vJ,n: \ü de \Xlet Bodenlsanering tracht zij
via gerechtelijke procedures Hrgoeding IC
krijgell voor in het \'erl~d~n ontstane
seh,lde.

AANSPRAKELIJKHEID
De milieu-org'lmsaties willen e~n flSIO)-
aansprakelijkheid ~en verplichte milieu-ver-
zekering voor bedrij\'en l'n een milieuscha-
defonds,
Rislcoa.lnspr'lkdijkheid maakl Jegl'lll' die
milinlschadl'lijkl' stoffen maakt, gebruikt of
bewaart en lb,lrdo(lf milicu,chade \'eroor-
laakl. ,1anspr,lkclijk voor l.\'entuele SCh:hlc-
gevallen. D,H leidt wa;uschijnlijk tol de oe-
hoefte aan cen verplichte milil"u\'erzekering,
die ,Ia..:htoffers de garantil' hiedt dat cr
d,udwerkelijk schadC\'ergo~ding wordt uit.
gekl'erd in gevallen waarin d,1I nodig I". Be-
drij\'Cn I_uilen m;utregden nel11~n 0111 hun
premickmlen te drukken door schoner IC
g,un werken en zo dl' risico\; IC beperkL'll.
Eetl milieuschad<'fond, tenslotte niedt een
oplossing \"flOr gn'alkn w,!,uin pTlIl'cderen
of het \'Crhalen van l11ili~usch,!de proolemen
geeflomdat de d'lder onoekend IS of ZIch
niet heeft verzekerd.

LE~FN
Li{vEN

Sinds 1'J72 kenn~n wc een ronds voor
luchtverontreiniging, d'l! schadevergoeding
uitkeert hil plotselinge schade aan hi!Hlor-
bceld gewas,en door lucht\'l'fOntreiniging.
Bij de uilhreiding van de Wet Algemene (\e.
palingen :"'lilieu-hygii.;ne meI een hoofdsllik
over financiële bep'llingen had meteen zo'n
algenlCen milicuschaddonds inge~leld kun.
nen wordcn, Ma,u dat is helaa, nict ge.
beurd,
Het Europe ••c :\lilieubure.lll. waarin milieu-
organistics uit de EG-lidst,Jten ,amenwer-
ken, heeft J,l in I'iS7 de EllrnpeSl" Commis-
sie n'rZOl.ht 70 sncl mogelijk een richtlijn
o\'(r aansprakelijkheid voor alle vormcn
van milieuschade te pres~ntl'ren. In juni
J 'JS9 IS alll'en een onlwl'rp-Richtlijn voor
schad~ door afvJ.1 voorgesteld.

MILIEUCRIMINALITEIT
Naast ••klelne" milieUCriminaliteit wordl
"georganiseerde ~ ulminaliteit op dir geoied
een steeds groter probleem. De georg'lni-
seerdl' misdaad ziet smds enige liJd een lu-
ualil've hezigheid lil illega'll Hansport en
\'erwerking \'an giftig af\'al. Om de mi-
lieucriminaliteit ,lis gl'vulg daarvan in te
perken is een intensiewre opsporing nodig.
Alleen de politie meI dl"ze la.lk hela,ten is
niet genocg vonr de h.ll1dhaving van mi-
lieuwetten, l_clfsniet door d~ aan,telllng \'an
de 350 extra rechercheurs di~ O~tNationaal
\lilieuoekidsplan oelooft.
Ook is ecn \Iilieu Inspectie- en Opsporlllgs
Dienst (:'.1l0D) nodig. Andere oel~idstcrrci-
n~n van dc overheid hebhen allang hun el-
g~n 0pspoflngsJiel1'>r (ECn. HOD. AID
etc.) In tegl'llStdling lot het huidige Mi.
lieuhijsl.ll1dste.lI11 bn een \1101) 7clfst,m.
dlg initiatien~n nemen om op ICtreden legen
milieucrlmlllel~n. Nu steeds duidelilker
bli1kl dat milieudelicten onlC samenleving
led geld kosten, 1ll0l'l de ovcrheid stappen
nemen om die kosten tt' h~p~rken.

De tekst van deze serie is ontleend aan hel
boekjc "Le\'Cn en later leven, pleidooi "OIJT

een schone toekom SI" ,een boekjc dat werd
uit~c~cven door vicr natuur- en milieuorga-
nisaties: Natuurmonumenten, NJ.tuur en
Milieu, de Vogelbescherming en het Wereld
Natuur Fonds. U kunt el'n exemplaar \'an
het boekje bestellen door f 12.50 per cxem-
plaar m'er te maken op girorekening
3150252 ten name \'an Milieubock te Am-
sterdam onder vcrmelding van "hoekje La-
tcr I.even ~.
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RADIO & TELEVISIE

RADID
DE VERBEELDING
Iedere l()nda~.
9.0.1 .9.30 uur, radio 1

11 november: 'De held met de
duÎl.cnd gCl.ichtcn' \'an Joseph
Camphell 18 november: 'Al i en
Nino' van Kurban Said
25 november: De GrÎekse dich-
ter Yan"i~ RÎlsm

FIER EN VROUW
Iedere woensdag, 12.30 - B.OO
uur, radio 5

AI vanaf 24 oktober en nog tot
en meI 5 dccrrnbcr loopt op dl'
woensdagmiddag de serie Fier
en Vrouw; een reeks gcdramati.
set"n.le documentJ.in:s OV(T vijf
vrouwen dit' zich onmogelijk
kOlldt.'1l neerleggen hij het be-
staan waartoe I.ij waren voorbe-
stemd. De grenzen van het 'nor-
male' vrouwenleven overschrij-
dend, ontdl'ktcn zij d,u daar-
achter we!i,waar gct."n hemd
ligt maar wel eell up zijn minst
waardevol bestaan. Redactie en
samenstelling: OorothC: Forma,
.\tickc Julien, Miemje Kleijer en
Kees Vbanderen.
:-Ja Anne Sexron en Agnl'S
Smedley volgen nog:
14 & 21 november: Chris
Tchaikovsky, een in 1944 in En-
geland gehoren vrijbuiter. rehel
en misdadiger die een ongeken-
de carrière doormaakte in En-
gelse cnmincle kringen alvorens
zjj zich daarvan remluUl afkeer-
de_

lK nm'ember: babelIl' Eber-
hard, 'De Amal-ClIle van de S<l-
hara' die na een welllig con ven-
tiom-Ie jeugd in Zwitserland
verhuisde naar AlgrriJc, waar lij
Afrikaanse achlerbuurlcn af.
stroopte, zich tot moslim be-
kt-erde, op een paard door de
woe,tijnen trok en uiteindeliJk
op 17.jarige leeftijd Hierf door
een dodelijke combinalie \'an
verdovende middelen en tropi-
sche ziektes.

5 decemi;ll'r: Christina, konin-
gin van Zweden, die reeds bij
haar geboorte dl' aanwezigen
schokte door een vrouw tr 7.ijn
en dat de rest van haar leven
hleef doen, bijvoorbeeld lllet
haar openlijk beleden tabiate
afkeer van het huwelijk,

HU,\IA\"IST nlll'fmberl9'tO !!

TELEVISIE
i\1aandag 19 november
december
20,50.21.20 uur

YOY
In YOY . het nieuwr program-
ma voor en over jongeren van
veertien jaar en ouder - op 19
november: dril' verhalen over
'een lege plek'. In januan VJn dit
ja;lr kwam het hroertje \'Jn Oh-
vier (1-';) en Roslen (12) bij een
verkeersongeluk om het leven.
Twee jaM geleden overkcJ het
lusje V;ln Tessa (19) dat twee
jaar d,l,lrvoor een verkeersonge-
luk krt't'g. Ze raakte in cum;l en
wad daarna nog bnge lijd thuis
\'etplet'gd voordJt zij stierf. Ol i-
vier, Rosien en Tessa praten
o~'er het verwerken van verdriet
en de ingrijpt'ndt' gemlgen die
het verlies van t't'n broertie of
zusje heeft.
In YOYop 17 december het vrr.
haal over de terugkel'r na;lr .\1:1-

Zunuag 11 novemher
22.00-23.10 uur

CHILI,
DE OVERGANG
Een film o\'er miliuiren en an-
uere Chilenen,

Op hel moment V.Hl de over-
gang in Chili \';ln dictatuur !laM
een grkozen regering, december
19S'J. ondrrzochten Fr;lnk DiJ'
mand, "'elie lIan Essen, Gaston
Ancelovici en Piotr van Dijk het
denken t'n handelen van de Chi-
leenst' militairen. Dat wil zeg-
g,'n, lij die het regime van Pino-
chet ,teundt'll, en 7ij die tijdens
de sta,Jt~gn'ep \-Jn 1973 dt' wet-
tig gekOlen presidem Allendt'
trouw bleven - met alle gevolgen
van dien. De zogenaamde de-
mocratisch,' milit,liren staan
dicht bij de 'andere
Chilenrn'. die ook uitgehrl'id
aan het woord komen. Zij g"tui-
gen van ,k gl'V'olgc'n die bijna
ze\-entien par dicl,1tuur hebben
geh,ld.
Ot' filmploeg. die in december
I 'JS'J in Chili verbleef. maakte
opnames op de verkie7ingsdag.
was a;lnwl'z.ig hij militaire bij-
eenkomstt'n onder leiding \'an
Pinoc'het. bt'zoclll milit.lire op~
lcidingscentf;l en kt't'rde met Cl'n
Allende-gc,trouwe terug naar
het prt'sidentieel paleis. En ook

•
rokko na een jeugd in Neder-
bnd, YOY wordt gem;lakt door
Nelleke \'an der Drift en heline
van Dijck.

interviewden zij dl' nieuwe pre-
sident I'atricio Aylwin die ()Ildt'r
Ilwer 7.t'gt dJt 'totale gerechtig-
heid ,Illeen te vinden is lil de an-
dt're wereld.'

Zonuag 11 en 25 no\'emberen 9
december
21.30 - 22.00 uur

ISCHA
Drie ninl""'e ;lflcveringen \I;ln dt'
vrijmoc'dige prJ;ltshow over al'-
tuele kwesties meI spraaknu-
kende gasten die dit seizoc'n
klokslag Iedere twel' weken op
zondagavond om half tien he-
gim: Ischa dus.

Zondag 18 mwcmber (21.30 -
21.50 uur) en
Zaterdag 1 deccmbef (21.15 -
21.3_) uur)

DE FAMILIE BAKKUS
In de b,1tste tWl"Cafleveringen
VJn De Familie Bakkus wordt
veel onthuld. Directl' aanleiding
,barnlOr is een onsmakelijke
,]fbire met twee hengstt'nbal-
len. WJnneer blijkt dat zelfs
Itlkkus' testament onthullingen
bt'\'at verliest een ieder terstond
zijn begerigheid. Daarvoor i, dt'
plaats komt een reeks ge\' e1d-
dadigheden die niet langer al-
let'n \'t'rbaal van aard ziin . .\-b.u
ook gewelddadigheden schen-

Oli\'ier en Ro~ien. Hun broertje
kwam hij een nrkeer~ongeluk
om hCI lenn.

ken wel eens voldOl'ning, zeker
hij het spel dat 'De bmilie (~ak.
kus' heet en zich tijdens een
weekeinde afspeelt in een afge-
legt'n huis,

Zond<lg 16 deccmber
22.10 - 23.00 Ullr

NAGELATEN
BETREKKINGEN
Juris Vies woont al \'ijfenveertig
jaar in r-.:ederland. In de zomer
vall 1990 keerde hij voor het
eerst terug naar zijn geboortt's-
tad Riga. de hoofdstad van dt'
B'lltische ~"\ljet-rt'pllhllt'k Let-
land. Het is n'n ~tap in et'n vt'r
wrleden. 'Eell afstand lIan een
p,lar uur diegl'n, 1lJ.\;HVOOfmij
afstand lIan vijfen\'Certig jaM.
gem('ten in Ii<:ht)aren .. .', ,Ildus
Vics z_clf, In Letland gaat hij or
70ek naar spnrl'n van zijn rer.
soonlijke geschiedenis: beken-
den/jin gnlt'rorte('rd n,lar Sihe.
rit' l'n daar omgekomen, de
mooie gl'hnuwen in Riga st;l;lll
er 110g llI,l;lr lijn vl"fwaarlnosd,
Je samenlt'vmg die hij krllde is
door lll't Sovjet-bewind onher-
kenbaar veranderd en In zijn ou-
derlijk huis WOl1l'11nll Russt'n,
El'n film van RCIllIlll'lt l.ukkien
en .\!aarten Rens.



B R I E VEN

"George Steiner en het andere Israël

P.M, de Bruijn (Breda)

Verbond tegen uit.
breiding Ster?
De III de 'HllnlClni~t' \',ln 'lUW
sept or p,tgina 4 wel'rgl'ge\-en
l's~entie van dl' brief van lwt
hoofdhl,~tllur a,Hl lil' Ferstl' l'll
Tweede K.lIlK"r over bO\'l'nge-
(loemd o(llkrwerp hCl'ft mij Vl'r-
ha'lsd en teleurgl'steld. Zulks
\'anWl'gl': de ongenuanct'l'u.le
manier waarop O\er reclame in
het algemeen wordt gcsprokl'n.
het gebrck aan inlichl in de
ether-reclamccn het heil dal van
Je O\TrheiJ wordt ~'erwar.:hl.

Het HV stl"11nie! tegl'n rer.:bme
te zijn . .\laar daarop vol geil dall
een aanlal tir,ldcs met woorJen
ab 'hebzucht 'J:lnwakkeren',
'unw'l:lrar.:htighcid en Icugl'-
nar.:htigl1l'id', 'uitputting van Je

d<lf/en W<ldfl)1Ilzi'lI wi, hel I'olk
I'd/l de' Bergrede' cn I'all de Ethi-
Cd/l<ll1SpinoZd, 'Va.Hom dml is
0115 de kans geboden om voor dl'
lIIellsheid te fw/geren als
hriefdmgers 1'11!){Jodsc!Jappers
1'<1/1hoop 1.'11van be/Malde dCllk-
baldm?
Eli op deze vradg is !Jet dllt-
woord vall Israël: Je hebl .IUeel1
het recht als je lemiddellv,lI1 01/5
woont, als je Ol/ze xel'aren deelt.
Of als Je OIISje kil/deren still/rt,
wa1/f aall oude mellsel/ zo<l!slil
IU'blJen we lIiets, Voor dJt .I/1t-
woord heb ik ook een diep, diep
respect.
De echt belangrijke t'rdgell zijlt
de I'ragen die ie meteen met je
vergissingen c(}lIfrollterelt. "
Tal zover hel doordar.:hte maar
ook l'motionele beTOog van de
jooJSl' filosoof George Steinn.
Het gruutste Jl'e1 V,Hl zijn ver-
haallie ik ah n'n ~amenvatting
van, uf een rode draad lopend
dour, Je vier radio.uitl.endin-
gen geheten ~Hct andere Is-
rair. Is George Steiner in dil
beTOug antisemitisch?
Het laatste stuk ~Hct antwoord
van Israd~ past ook geheel hij
de Oplet van de programma-
makers. Want in het HOS-Ta.
dioprogramma zijn al., cri[i~'i
van her ~(lfficiële~ ISTaël hoofd-
zakelijk joden opgl'vol'rd dil' lil
IHad wonen en dl' gevaren
Jclen.

o{!xel'oed, d<11ze nooil eell <111-
der menseliJk wezen levend zou-
den kl/nllen !)egr<ll!l'n,zelfs niet
om hIlIlouders of zichzelf tI'
reddm.
Dat W<lS mijn definitie, veT-
schrikkeliJk <1rrog<lnlm r<leis-
tiseh, En Isr<1ëlheeft beweU/1
d.ll ik ongelijk had. Eli hier zit ik
d.l/l, lIiel dh'en arroganl e/1 ra-
eistisch, 11I<l<lrik heb me wrf,ist
ook /log. V<1//(I<1<1rdal de {'rd<lg
rijst: W'aarom IU'bbl'n wij hel
(wer!eefd? V,m/HI<lr hel mystc-
ril' 1'<111onze ol'er!el'ing, Hoe

JAARGANG 1990
IS BIJNA
COMPLEET.
GEEF FAMILIE,
VRIEND(IN),
KENNIS OF BUUR
HEEL 1991DE
HUMANIST
CADEAU! VUL DE
BON IN STUUR
'MOP .

H1lnANI~~

~~\ 1-"

,',,'" .~""..p-
- ~
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HUMANIST

tie. (;('('11 ;ood kon e('11 ,mdeT
meliS dakloos /IIaken. G('ell

jood kOIl eell •.mder meI/sult ziJlI
lJuis lleriagell. (;cen lood kOIl
eell <lilde, 11/,'115 ,/fr<lllsell!/l ('11

zijn kinderen ill dt' gCI'<IIlgellis
zetteIl. ,'\:'/1 kI/lil/eli we dJ! wel
Clidoen Ij't' ddt ook.
Ik heli 1'1'11,lrrog<ll/Ie r<leist, ik
111'11all I'chte meist zOllder d"
millst" Iwiifcl. Eli ik u.'as arro-
g<1111gClloeg om ml'l elke 1,('ZeI
in miJlI lijf Ie g('/ol'm, d<1tde
dcfillitit' I',m jood is: cellm<11/of
l'rO/IWdil' zijn kil/den'n zo !Jel'ft

,.•...~.~.<.~."---

••, _0"....- .."..~~.

[n het YPROh"-programrna VJn
\X'im KaFer "NJllwgC7_Ct cn
wanhopig" sprak op 23 april
1'J'J(} George StcinCf de volgen-
d" woorden:
"Zou er eell fsr,liH zij" ZOl/der
Holocaust of :wals 1lclI (;oerion
ui: Wij zi,n de killderl'/l I)IUI dr-
zr catastrofe? .\1,./,/, Wo.It IIIC111/
h.mg IIhl,lkt 1'11 dadT k.m ik 11,1/1-

welijks Ol'U spreken: Zijn er beo
(Milde zaken i" het Israël 1'<./11

I'alul,/dg, die Hi/lers postlmllle
triomf l'ormell? D,' jodel/warell
2000 jel,lr i" ('('11 weerloze pos;.

HU.\IAN1ST n(lI'emberl990 13



B R I E VEN

(Ingezonden mededeling)

JJrJc', 'meer afval', die tot geen
andere conc!llsir kunnen leiden
dan dal hel HV It."gcllrCCLHlll." is.
Alth,lll~ 'bezorgd is (JvcrJe hot'-
\'t~clhciJ en Je Illhoud \';111Vel']

rcdamd,o()Js<.:hapl'cn', Ih'cLi-
me is cchtrr in onze Wl'stCTSC,a-

mcnlrving die is gehJ,t'erd 0r
markt-n:Ollomic onrmshJJr.
\X'l'zl'nlijk en waardevol in Cl']]
IllJrkt-l'COTlomic is dat Je l,:{m-
sUlTIem kt'Ul_cvrijhcitl heeft. Die
kCLln~\'rllhciJ is csscntil"Cl voor
het vrijhcidsgC\'Ol:1 van de mens.
D•.•IIlC]],; kan lèlf beslissen wat
hij of zij wil kopen. Er 1', geen
uvcr!lcidsÎlbt,lIltic die ht:m of
haar l"en hl'p,uld Ç(lllsnmp-
1:icpalroon orlq~r.Hoc hel g;ul
en at100pl als dl."overheid ml'(:nt
dat wel voor z'n ol1<lerdanl'IJte
1Il0t'tCll rcgclcn. ht'hht'l1 wc kUIl-
IWll ZH:~n111Oml-Europ'i. Hel
zou ook het HV \'Cd waard
mo, ..ten zijn dat in onze we~terse
samenleving dl' ntenS zl'lf zijn
omsumptiepatronn kan hep'l-
kn, &H die ver,llltwoorde.
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lijkheid bij dc nwn~ zl..lf ligt.
Aan markt-cconomie 1'; cl:hter
inherent d,lI de aanhil'lkrs hun
produkten aanprij71'n. Di" a.ln-
prijzing"n ziln uiteraard niet 00-
]t"ctief, m:ur t:t:l1zijdig en over-
drl.'l"en. Dt: mondige l-Ol1~lll1lent
is d,l;trmee vertrouwd t:n weet
tU~~t:nde veelheid van mforma-
tic zijn weg wtl te \linden, al IS

het soms cen proct's van vallen
en opstaan.
Om de r"cL1mem;lktrs 'in toom'
te houden en leugenadttigheid
tegen ICgaan, hestaal cr in ~c-
Jcrland de Redarne Code Com-
missie. Alle klal:hten ovtr reda-
me-uitingen, lÎ(Jk over etherre-
dame. kunnen aan die commis-
sie worden voorgekg(1. Als het
HV hezwaar heefliegen bepaal.
de redJllle-uitingen moct ze die
aan de Reclame Code C()mmi~-
~Ie \"11Orleggen. En al~ het HV
vindt d,u die commi~~ie haar
werk niet goed doet, mag 71: d,lI
ook z_eggen. Ook bn lwt HV
puhliàl'lijk 'tegeng:}S' gen:n tc-

gen hepaalde tedame door de
consument - en dal z.ijn wij dus
,11lemaal - te wijzen op de uit-
pmting van de aarde. de afval-
berg en dergelijke, en op de VCT-

antwoordelijkheid van de con-
sument daarvoor. Op dil' ma-
nier bn het HV trachten in-
~'Ioed uit te oefenen in de door
het HV god ge;Khte rIChting.
:\Ltar laat het HV zich verre
houden \fan ongenuanceerde
ktt:rologic!

(... ) Er lOlt nog veel meer op te
merken zijn. Het is uit het voor-
gaande cl:hter duidelijk dat de
hrief van het HV aan Eer~te t:n
Tweede Kamer mispLtat~t was.
Hel HV doet er beter Jan de
publiek!: opinie te doordringen
van haar hl'wrgdht:id voor de
toekomst van de wertld. Want
bij het plloliek !tgt de hoofdver-
antwoordeli)kheid mor hl.t ei-
gen gedrag.

R.J. O,.crall (Arnhem)

GIRO
26655

BEVRIJDINGSFONDS

KOMITH ZUIDELIJK AfRIKA
AMSTERDAM
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HET HV-GEBEUREN

Hoofdbestuur in gesprek met "vrije"
raadslieden

Verbondsraad verdeeld over
Israël.uitzendingen van HOS

Muziek
in Amsterdam

gen meer gericht WJH'n op wat
wêl hinnen het HV aan de orde
is. In een zaak die zo gevoelig
ligt, had tenminsic hoor en we-
derhoor moeten plaatsvinden;
dat is trouwens één \'an de he-
gin\elen van het HV". EI~ van
de Waals lag in het geoeuren
een hewijs voor "de grote ge,'a-
ren die verzelfstandigde HV-
srichtingen met zich meebren-
gen". Ham Hoekzema vond de
uilzendingen "ongemeen kri-
ti\ch", nergens relaliverend. De
kwalificatie ",tntisemitisch"
ging hem echter te ,'er. Ook leo
v'an der WiUik had van antise-
mirisme niets bemerkt.
Namens het hoofdbestuur 7.ci
Henk Smit het 7.eer kwalijk te
"inden dat sommigen de pro-
gramm'l\ anti~ellliti~ch noe-
men .•• Fr is een 7.eer onderoe-
lichte kam ,'an Israël ten gehore
geor;lcht: daarom bewust de li-
tel "Hel Andere IsraH". Alle fei-
ten zijn gechel:kt. Ook "anuit
Israël zelf zijn de programma',
opge\'faal:d; we krijgen daMop
alleen positie\'C reactics. ~ Smil
ontraallde de Verhondsraad Olll
een mOlie \';1n afkeuring aan IC

nemen. i\tet 24 tegen 11 besl(K)(
de Raad de motie niel in s(em-
ming (e brengen en het IC laten
bij hel gevoerde dehat.

In de VR kwam voorts de eerste
versie van de begroting 1991
a:1II de orde. Met een enkele
kanttekening werd hel stuk
gunstig ontvangen, O\'er het
kostendekkend maken '-Jn de
tariev'en voor uitv'aMtbegelci-
ding liepen de opvatlingen uit-
een. De penningmee\ter kondil:-
de ,Uil daarover in hesprekin~ te
ga,m met de hetreffende lande-
lijke werkgroep, (BB}
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I.en Samama is componist, mu.
sicoloog en docent aan de Rijks.
universiteit in Utrecht en ZJI op
dinsdag 27 novemher om prt"-
cies 20.00 uur ecn lezing hou-
den over mU7il.k. I'la;H~ is lil-
Rey'nier Vinkc1eskadl' 64 in
Amstenbm,

~l'as de laJtste tijd horen wij
meer \'anuit het ge7,ichtspuIlI
van de Palestijnen. In de hezet-
ten gebieden zijn zij e\'en Hij als
wij hierin '40-'45. Voortdurend
zijn cr deportJ.lies". 1\let deze
woorllcn bcwigde Hein Roet-
thof in de Verbondsraad op 6
oktober steun aan de program-
ma's over ••Het Andere hraël",
uitgezonden door de Humani\-
lischc Omroep Stichting (HOS).
De uilzendingen hehhen \'eel be-
roering veroorzaakt onder de le-
den van het Verbond, Schrifte-
lijke rcaClie~ getuigen van ••een
anlisetllitische indruk" en "een
bewust eenzijdige aanpJk".
Maar ook \'an "meer hrgrip
voor de Palestijnen" en ••er is
reden voor harde kritiek op Is-
raël" .
De Vcrhundsra;ld lOonde 7ich
klankbord \'an soms zeCf uit-
eenlopende meningen. Vit-lid
JaJp Samson lOonde zich ••ge-
schokt" en Hoeg zich af of het
hoofdbestuur verantwoorde-
lijkheid kan oem..:n \'Oor dele
programma's. Hij citeerde uit
een brid \'an het ClDl dat de
serie ••oO\'eTJntwoord" noemt.
Citaten zouden uil hun "erband
lijn gerukt, waardoor een hceld
te\'ullTsehijn konlt, vcr \'Jn de
realiteit.
Dik \Vohchrijn 111aakte onder-
scheid tussen vorm en inhoud:
"het zal waar zijn wat ten geho-
re is gebracht. Maar de vorm
wa<Hin heeft een ongewild nega-
tief effect geh'ld". Guu~ den
Besten was het daarmee eens:
••Ik geloof niet dat de HOS he-
wust heeft gechocqucerd, maar
ik hen wel kwaad om WJt ze
som~ uitzenden". Paul Voor-
hoeve haakte daar op in: ••Het
zou heter zijn als de uitzendin-

Op dinsdag 13 novcmber zal
Ernst van Alten;l. literator en
vrrtakr, een le7Îng houdrn in
Amsterdam. Plaats is de Rrynier
Vinkeleskade 64, aanvang
20.00 uur prccie~.

Literatuur
in Amsterdam

Gevoelens
in Utrecht
De werkgroep vorming van de
afdeling Utrecht houdt op 15
november een informaliebijeell-
komsl o\'er de mogelijkheid om
op een andere manier om te
gaan mei ge\'odens als schaam-
te, schuld, kwaadheid en angst.
J)e achterliggende filosofie cn
de methode zijn ontwikkeld en
uitgewerkt door o.a, Ellis en
Mau1tsby (USA), en in ons land
Prof, Diekstra en Henk Her-
mans.
Na afloop v'an de bijeenkomst is
cr de mogelijkheid zich op tege-
ven voor eell leergroep. Ook
v'an buiten de regio Utrecht is
men welkom. Vooral als men
van plan is een dergelijke activ'i-
teit in de eigen afdeling te over-
wegen,
De bijeenkomst begint om
14.00 uur.I'laats: Era~mushuis,
Oudkerkhof 1 t Utrecht. Voor
nadere informatie: Roei Trap-
pel, tel. 0.Hl-7170m.

"PositÎeve actie voor ,'rouwen"
was een volgend agendapunt
voor het hoofdbestuur. AI eer-
der heeft het HV zieh hierover
uitgesproken, met name ten
gunste van een voor vrouwen
stimulerend per~onedsheleid in
de eigen organisatie. Een en an-
der moest nog uitgewerkt wor-
den in het personeelsplan. Bij de
werving \'an nieuwe medewer-
kers zal voortaan \'Crmeld wor-
den: "Bij gehleken geschiktheid
genieten Houwen de \'oor-
keur". T evem besloot het
hoofdbestuur dat bij het On!-
wikkelen van verder personeels-
beleid ook positieve aelie voor
andere groepen z;11worden be-
trokken (zoals al10chWlIen en
gehandicapten). (B,B.)

Humanisme in hel dagdijb le-
ven" j, het ondnwl'rp wa,tfOWI
Jorinc Boq:;cm llpJonJcnhg 29
november zal s(Hl'ken in hOlt'l

Ik Kode Leeuw in Terburg. Zij
is algemeen sccrClJrlS van hel
HV en sinds 1985 liJ van het
hoofJbcslUur. A,lIl\',lIIg 20,00
uur.

Hil schred het onLlIlgs versche-
nen ooekje 'Spreekuur bij een
filosoof' en zal op lonuagm:h-
tcnd IS 1I(l\"cmbcr een !lozing
houden over Je noodzaak om
mCn'ol."l1 filosofis..:hc \'.urJighc-
den jJn te Ieren.lJir zal dom spe-
ei,lal tnq"l."spitst zijn op arbeids-
situaties en op het O\Trbruggen
van Je kloof tussen arbL.id en
zingeving. A,lnvan!\ 10.30 UUT

in (ie l,ul van hotel Jan T,lbak in
l\usSlim. Toq!;angsprij, f 5,-
lllJ:lr (11ar krijgt u Jall ook een
kOPIe koffie voor in d.' p<lU7C.

Jorine Boegem
in Doetinchem

Ad Hoogendijk
in Bussum

In de hoofdhestuursvcrgadcring
van oktober is gesproken OUT

hel contact met de ••Vereniging
voor Vrijgevestigd Humanis-
tisch Geestelijk Werk"
(VVHGW). Ecn liental afgestu-
deerden van hel Humanistisch
Oplcidings Instituut (HOI)
heeft onlangs dele bel:mgenver-
cniging opgericht. Bedoeling is
om tegen betaling diensten ;lan
Ie bieden. Hel Humanislisch
Verbond, met name hel hoofd-
bestuur, draagt ~'oor deze ,.vrij-
gc\'cstigdcn" en de kwaliteit \'all

hun werk geen inhoudelijke \'cr-
antw(lordclijkhcid. Naar aan-
leiding \"ao het verzoek van de
VVHGW aan het hoofdhe~tuur
om ••morele steun". zal binnen-
kort in ccn gezamenlijk overleg
de (on)mogclijkhcid hien'ao
Jan de orde komen.
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Baudelaire in Den Haag Jonge Humanisten over de dood

Lezingencyclus in Groningen

Char1e~ Baudelaire (1811-
1867) was een vedzijdig auteur.
Hij schreef onder andere dag-
boeken, prozagedichten en was
cen \'crdicmtclijk kunstcriticus.
Onsterfelijk is hij geworden met
lijn dichtkunst.
Baudelaire was ecn gekweld
mens. Hij leed aan ••spleen"
("cnnui", ,,\'cneling"). Het is
ccn SOOrl zwaarmoedigheid: de
negentiende eeuwse versie van
"het .Iiet meeT Ijen zitten", Hij
buit dit onderwerp literair uil.
Tegeno\'cr die ..spleen" staat
het ..ideaal". O~'cr wat dat ide-
aal inhoudt is vccl gefilosofeerd.
Het is o.a. de ontsnapping aan
de ondraaglijkheid van het le-
ven naar ecn ••ciden" dal hem
rust geeft. "Onlsnappen" deed
Baudclaire d.m.v. opium, has-

In de maanden no\ember co de-
cemher \'indt in Groningen een
Iczingencydus plaal\ o\'Cr de
kwaliteit \'an hel bestJ.an in de
jan'n negenlig. Tilel is: "o\'Crie-
s'en of beleven".
Een aantal bekende sprekers 7,al
ingaan lip thema \ J.1sde aanlas-
ting vJ.n de natuur en de mens-
dier relatie. nieuwe relatie\or-
men en de positi\: van kinderen,
de g<.:'\'olgo.:ovan de (medische)
technologie en de betekenis van
vnrmgevinA". schoonheid en spi-
ritualiteit in het alledaagse le-
ven. Een helangrijke HaJg is:
kunnen we ons richten op
nieuwe brunnen van zingeving
en belcs'injo;, als alternatief \'oor
een op comfort, consumptie en
beheersing gerichte kvenswij-
ze? \Vaarm.::e gaan wc ons de
komend\: tien jaar voeden, li-
chamelijk. emolionee! en gees-
telijk? Wilkn we eigenlijk wel
veranderen l"n zijn wc daarloe in
S\;lat?

De cyclus hestaat uit de \'olgen-
d.:: bij\:\:nkol1lslen;
• \\'o.::nsdag 21 novemher: Ot-
10 Dllimjer en !'ons Eld.::rs over
Spirilualileit l:n schoonheid.
• maandag 26 november: Iteke
W.::eda en Ruurd Veldhuis over
Verbondenheid eo RelatieHlr-
mmg.
• Zondajo; 2 decemhver; Jao de
Boer.::o Piet Thoenes O\'er Ver-
bonden en Bewogen.
• Maandag 10 december: Bar-
hara Noske en Klarissa
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jieslo alcohol en vrouwen. In
••Onechie paradijzen" ("Les Pa-
radis Artificieh") hestudeert hij
de effecten van opium, wijn en
hasjiesj. In de ••fleurs" wijd I hij
er menig vers aan.
Wat sleekt er achter de g\:dieh-
I\:n van Baudelairc? Wi\: was
hij? Op dinsdag 20 nO\'ember
gaat Kees Moerbeek (afgestll-
deerd in de moderne Franse let-
terkunde) mei u op zoeklocht
naJ.r Baudclaire. Deze zoek-
loeht wordt onderbroken door
levende muziek uil BaudelJ.irc's
tijd.

Een gekweld mens! dinsdag 20
november, aanvang 20.00 uur,
in hel Humanistisch Centrum,
Laan Copes \'an Callenburch
72, Den Haag.

Nienhu}'s o~'er Mem dier en mi-
lieu.
• Dinsdag 18 december;
Hermao Coeneo eo \I;'im \'an
Donren over Aanp'lSsing. Af-
wijking eo Vnzet.
De c}'dus \'ormt een onderdeel
~'an een samenwerkingsproject
van de plaatselijke afdeliog en
h'::l Centraal Bureau. gecoördi-
neerd door twee landelijke func-
tionari~sen.
De aanvang \'an de bijeenkonlst
op zondag 2 d\:(ember i~ 14.00
uur. die v'an de overige om
19.30 uur. Plaats is steeds Huil,e
Maa\, Vismarkt 52 te Gronin-
gen (op loopafstand v,m het
CenlTaal Station). Kaarten zijn
te reserveren via het HV-Gro.
ningen. Iel.: 050-128750 (op
werkdagen lUssen 10.00 uur en
13.30 uur). De lOegang~prijs is
J 7,50. Een pasparloUf voor alle
lezingen kosl J 25.-.

,,Afscheid"
.in Zutphen
In Het Praethuis \'an de Polbeek
aan de Van D(}()renborchstraat
1 te Zurphen zal lip zondag 18
november mevrouw \V. Krom-
hout de film "Afscheid" presen-
teren, waarna er gelegenheid zal
zijn voor discussie rond de thl:-
ma sternn en stervensbegelei-
ding. Aanvang 10.30 uur.lnfor-
malie: D. Duyn, tel. 05750-
2.H03.

Op zaterdag 15 december orga-
nisncn de Jonge Humanisten
een themadag waar de dood
vanIlil verschillende invalshoe-
ken onderzocht zal wurden. Zo
komen onder meer aan bod;
dood als inspiratiehron ~oor
schrijvers.
Doodsrituclell in andere cul-
luren.
spiritisme (ge\:S1en en andere
tot de fanrasie sprekend\:
zaken).
leven na de dood?
ook ]al cr o.l.v. iemand van
de afdeling ster\"Cnsbq;clei-
ding gesproken worden over
de confronlatie met de dood.

Dae dag v'indt plaats op hel
LHC, Oudkerkhof 11 in
Utrecht en hegint om 11.00 uur
en zal duren tol 17.00 uur. De

Hoe verkopen
we humanisme?
Namens het GeIHst Gl'ldo:rland
wurdt cr op zaterdag 17 nln'em.
her een werkdag georganiseerd.
Doel is het orllwikkell'n \'an en
hel oefenen in \'aardigheden, die
nodig kunnen zijn bij hel ,I(ti\'e-
ren v'an leden. lI:adcrtr,liner~
van het H\' hebhen een boeiend
programma samengesteld. De
dag is bedoeld voor Icdl'n van
heSiuren en aCli~'iteilen-groepen
(0.,1. HVO.::n I'GV). Ook !!V-
leden ~'an builen het Gewest
Gelderland zijn welkom. Ds'dag
zal worden gehouden in de ,\ü.
riaschool m Zutphen v'an
1030-1630 uur. Opgnen VOOT

7 novemher bij Ariane de
Brauw, lel. OJO-31814,.
KO\len J 15,- inclusief lunch.
Voor inlichtingen en doorgC\'en
van vragen en sugg\:slies kunt u
bcllen OH 30-16320, of O_S700-
_1.5543.

kosten hedragen f 10,- incl.
lunch. Na ••noop is cr natuurlijk
weer de gezamenlijke maaltijd.
Informatie \:n opgav'e: afd. wre-
nigingszaken HV, 0.10-31 !I145.

Coornhert
in Amersfoort
In het kader \'an het Coornhert-
jaar zal drs. J. Hoogen-orst se-
cretaris van het nalionaal komi-
té Coornherlherdenking op
zondagrllorgen 18 november te
Amersfoort spreken m'er de h.::-
langri;ke ide.::ën van Dirk Vole-
kerhz Coornhert.
Plaals: HumaniSlisch Verz. le-
huis, Burg. v. Randwijckhuis,
Diamantweg 22, Amersfoort.
Aanvang 10.15 \lur.

Smith en Coornhert
in Zuid-Limburg
De afdeling Zuid. Limburg or-
ganiseert in no\'emher Iwee le-
l.ingen.
De eeTsle zal worden gehuuden
op zondag Ilmn'ember en gaat
o\'Cr Adam Smith. Spreker zal
zijn de heer Raymond Opden-
akker.
Plaats: Maastrichl. Hotel de
L'empereur Stationsstraat 2.
Tijd: van 11.00 uur tol 13.00
lIur. De lezing zal de bijdrage
van Ad'lll1 Smith laten zien aan
de economie. het liberalisme en
hel kapilalisme. De Iweede le-
zing \,1tldt plaats op 25 no\'em-
ber en gaat o\'.::r Coornhert en
zijn iov'loed op het strafrecht-
sysleem, met als spreker drs.
Gclderblom.
Plaats: Sinard, Oranje Hotel,
Rijksweg-zuid 2.3.
Tijd: 11.00 uur tot IJ.oo uur.
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Verstandig omgaan met gevoelens in Utrecht Boekje 40 jaar HV.Bussum
Oe werkgroep \'nrming van de
afdeling Utrecht houdt op 25
november ccn informaticbijeen-
komst over de mogelijkheid om
op t'cn anJen: manier om tt'
gaan met gevoelens als schaam-
te, schuld, kwaadheid en angst.
De achterliggende filosofie en
de mcthodt,: zijn ontwikkeld en
ui'/l"cw,orkr dooT o.a. Ellis en
Maulrsby (USA), en in ons land
Prof. Dickstra en Hcnk Her-
mans.

Na afloop van de bijeenkomst is
cr de mogelijkheid zich op Ic ge-
ven voor een leergroep. Ook
vall buiten de regio Utre::ht is
men welkom. Vooral als men
van plan is een dergelijke aClivi-
teil in de eigen afdding te over-
wegen.
De biÎeenkomst beginlom
14.00 uur. Plaats: Erasmushuis,
Oudkerkhof 11 Utrecht. Voor
nadere infonnalie: Roei Trap-
pel, tel. O,m-7170OJ.

Ter gekgenheid v'an het 40-jarig
beSlaan v'an de afdeling Bussum
en omstrt;ken is een boekje ge-
maakt met de litel ,,40 jaar Hu-
mamsme".
Hierin wordl een beschrijving
gege\'Cn v'an de ontwikkeling
van de afdeling Bussum c.o. in
dc periode 1948-1988.
De activiteiten van de leden, de
aankleding van dt.: bijeenkom-
Sfcn. conlacten met "Utrecht",
maatschappelijke activiteiten,

hel Humanistisch( Vormings
Ondef\\'ijs, kortom anes waar
humanisten zich in de loop v'an
de jaren druk om hebben ge-
maakl, vindt u erin terug.
Al~ u geïnleresseerd bent kunl u
dit boekje besten(n door vijf
gulden ov'er ICmaken op postgi-
rorekeningnr. 602565 t.n.v. de
penningmeester HV Bussum
e.o., ICMuiden.
U krijgt het hoekje dan toege-
zonden.

Spreken
in het openbaar
Op 7.arcrdag 17 novemher ,-ind!
cr op het bnddijk Centrum in
Uncch( ccn trainingsdag plaats
met betrekking tot het spreken
\'oor grotere groepen mensen.
Niet iets alleen voor mensen die
••Hrugnuo" heten dal kuo je op
deu dag en'aren en leren. Er zal
praktische informatie worden
gegeven, maar cr lal ook gele-
gcnhl'id zijn voor oefening. De-
le dag is \peciJJI bedoeld \'Oor
jongeren tnt~O JJJr die VJn pbn
zijn om voor de J H ,lClivi[eiten
Ie g;1;1norg,miseren. De dag be-
ginlom 1030 uur en zal duren
10117.00 uur.
Informatie ell opgave: afd, Ve-
renigingszaken, Ulrecht, O,~O-
318145.

Jana Beranová
in Winterswijk
'Al~ nicmand luiHcrt naar
niemand, vallen cr doden in
plaal~ van woorden.' Dit is een
bekende lekst van een po\ter
van AmOl;st)" en ge\chreven
door Jana Beranová. Zij zal op
maandag 5 november praten
O\'er cuhuur en politiek in Tsje-
cbo-Slowakije. De avond begint
om 20.00 uur in 'De Herberg',
Groenlosewcg 60 in Winters-
wijk.

Midwinterdagen
in Bakkeveen
Na het succes v'an v'orig jaar or-
ganiseert de Homo-Lesbi~che
Werkgroep van hel HV voor de
tweede keer een Midwinter-
weekend. Homosexuele, lesbi-
~che en biseksuele memen die
dit jaar een~ af willen van de
traditionele kerstdagen zijn wel-
kom van zondag 23 tlm woens-
dag 26 december in Volkshoge-
school Allardsoog te BaHc-
veen, nabij de hiese wouden.
De dednemers wordt een geva-
rieerd programma geboden
waarin sfeer van openheid en
bezinning centraal staan, Work-
shops, muliek, spel, theater en
nog "cel meer. Er is plaats voor
60 dec!nem(rs.
Informalie en in\chrijvingsfor-
mulier kunt u aanvragen bij het
Humanistisch V(rbond, td.:
030-318145 (Ariane de Brauw:
of schriftelijk: po~thus 114,
_1500 AC Utrecht.

Jonge Humanisten
in Haarlem
Jong( Humanisten in de afde-
ling lIaarlem organiseren op
dinsdag 6 november een hijeen-
komsl ov'cr het thema: "Achter-
gronden cn conflictcn tussen de
Arabische en westerse Cul.
tuur". Er zal een korte informa-
tiev"e video worden getoond,
waarna cr verder over hel on-
derwerp gepraat lal worden,
Verder lal de avond ook cuhu-
reel een beetje aangekleed wor-
den. De bijeenkomst is loegan-
kelijk voor jongeren tlm 35 jaar
en vindl plaats in het Niv'oncen-
trum, Voorhelmstraat 3 Ie
Haarlem. Aanvang 20.00 uur.
Infonnatie Gina van '1 Land,
023-354724.

,,Afscheid"
in Hengelo
Op 27 nov'ember wordt op veler
verzoek de bekende doeumen-
laire "Afscheid ~ vertoond. On-
der lt.:iding van \Valter Henge-
veld kan vervolgens met elkaar
worden gepraat tJ\'er o.a, ster-
v'en, uitvaartbegdeiding en de
keulc lussen begrav'en en cre-
meren. U benl van harte wel-
kom in de Bm'eOlaal van het
Verenigingsgebouw van Stork
te Hengelo. Aam'ang 20.00 uur.
Meer informatie is ICverkrijgen
hij Licsbeth Bos, 074-915771.

Vrouwen die
willen besturen
Er zijn nog enkele plaatsen beo
schikbaar in de cursus" Vrou-
wen die willen besturen". Da-
tum: 10, tIen t2 december,
plaats: De Born" Hennekom.
Deze cursus is bestemd om die
vrou ••••.en te stimuleren die over-
wegen om een bestuurstaak of
vertcgenwtJOrdigende functie
aan te gaan. Er zal worden ge-
werkt vanuil eigen en'aring,
weerbaarheid en kracht.
Er kunn(n 18 v'rouwen aan
decim;men. Inschrijving is op
v'olgorde v'an aanmelding. Aan-
melding kan telefonisch of
schriftelijk bij Ariane de Brauw
(tel. 030.318145). Voor meer
informatie: Margrecl de Leeuw.
De kosten zijn voor 6 dagdelen
f 50,-. Dezc lage kosten lijn
mogelijk door financiering mid-
dels hel scholing\plan van de af-
deling Verenigingsraden. Dil
scholingsplan heeft et.:n sta-
ticgeldregeling, dat wil zeggen
dat deelneemsters hun cursus-
geld tcrug krijgen als blijkt dat
zij na een jaar actief zijn binnen
het H\'.

Abonnement en
lidmaatschap
Een jaarahonnement op de Hu-
manist kost s1echls f 30,-. Bel:
O,~0-318145 (toeslel28). Leden
v'an het Humanistisch Verbond
onlvangen het hlad gratis. Als u
lid wmdt, hoeft u dus geen
ahonnement te nemen.

Lid worden v'an hel Humanis-
tisch Verbond is simpel. Alleen
even bellen naar 030-318145 of
een kaartje sturen naar postbus
114,3500 AC Ulrecht.
Als richtlijn nIm hool-:te \'an de
kontributie gddt een half pro-
cent van uw bruto-inkomen. De
minimUln-kontribUlie is f 70,-
ah 11 een brutojaarinkomen
h(eft ,'an f 18.000,- of meer.
Zit u daaronder dan helaalt u
f 45,- per jaar. Voor jongeren
onder de 27 jaar geldt een mini-
mumkontrihutie v'an f .H,-. U
kunt de kontrihulie behalve in
één mep, ook in tweeën, of zelfs
per kwartaal hetalen. Uiigegaan
wordt van een individueel lid-
maalschap. Per lid kan één per-
soon, wonend op hetlelfde
adres, kiezen voor een gratis
medelidmaaISchap. Een mede-
lid ontv'angt geen Humanist.

030-,'\18145

S.v.p. wachlen mei bClalen tol u
een akseptgirokaart on"'angt.
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(Ingelonden mededeling)

• •\'001' ons lp.lm "(;r'l's1l'lijk" \'el'znrging-. dal h"sl<lat uil tTII drit'lal parllilllt"JIledewerkel's
1,\{,(h'r1'lJ1,b IIcJTorlnd predikant, l{uullls.Kalholit'i-, Ila"lm' "11 "(']1 HUlllilllislisch g"l'sll'-
Iiik,' raadsman/\'rouw, zn"k~11 wij 1'1'11

HUMANISTISCH GEESTELIJK
RAADSMAN/VROUW 30%

Ruwaard van Putten Ziekenhuis
Postbus "', :12(J(J GA SPljKE:'\ISSE. Tel.: OHIXO.,i8XXR •

Heaktil':
• Uw schrilteliih' sollieitatie kil nt u hilllWIl

2 weken n.l!wl n~l'scbijnl'lI van deze
a(h.t>rh~ntit' ridltl'll aan dl' dil'llsl
I'l'l'soneel, Org<lllisalie &c.Opleiding.

• IIct salal'Îs 1J(~dl'ailgt, ,ll1lankdiik \an led-
tijd. llpll'illing ('n cn'aring m,l\imaal
I ';.i.I!!.' \'olgt'ns I'\\'(,.fuilklil'grm'p (;():

• H(~tI.il,kl,nhuis kall Iwmiddelo'tl hii Iwt
zOl'kl'n naar wOtlrlt'uinltl':

• El'n \'I~rhuiskllsll'nn'rgll"'lling wonlt
L'\entueel verstrekt

Inlil,hlingen:
• l\leer inl!ll'lll,llie wurdt graag \l~rsll'ekl

dOOI' dl' 111'1'1'IC; (h~Bruiin liJirl'kleur
I~<ilii~llll~nzorgi.de luwr I,G, Koorf'1l 11'01)1'-
t!ill<ltul' Gl'l'slelijke \erl.orginl::l, ll'lcfuon
0IXxt).;jI\XXX l~ll/o[ 11l1~\Tn\lW
11,A.KromhOUllKoünlinatOl' (;l~('swliikL'
\('I'zlll'ging in ziekl'nhuit.cll \'an het
llulll.misliseh \'I'rhnndl, tl'll'foon
030-3181,,]5;

• !lel Humanistisch \'IThond H'l"zorgt de
inhoudelijkE' 1I11'lsinJ.::bii de ht'nneming,

,\ rbcids\'oorwaard.'ll:
• Dl' CAO Hllll' het Zi"kt'llhuis\\','zl'n is van

tOl'l'ilssing:

\h'rkzaamh'~II.~ll;
• H(~tll~'Trl'J1 \.llll'('nlJiidl'a~W a:m (h~

~Wl'stt>liikt>\'erzorging Itm di"IIS11' Vim
p<ltil'nU'n en familie:

• H"t IIWl'WI'rkl~Jl .lan d(~ inl"gl';lli" \'<lIIII"
gl'f'sll~liikl' \el'znrging in l1I't gl'lll'l'I ".lII
til' zurg,'crlening \'<ln het ziekenhuis;

• Iil'1. in s,lIlwnwf'rking Hwi kollq;:a~, \'lInn'
g"\'Cl} ,!all hl'l znq:;:hl'll'id, \'<Illuil ,,(~n "isit'
up geinlcgn,crd" g"I'stdiikl' \ITzurgillg,
gt'hasl~"rd!lp il'd,'rs l'igl'll indl'lllill'il:

• Ilcr"idlll'id lot Iwt \l~rrirhll'n \'an h,'reik.
haarlwitlstlit'll steil.

I'Ullktil'-dst~ll:
• f."lllllagl~llO"gI ilfgt'lundu opleiding .1.1Il

IWlllullwnislisch Oplt>ic1ingsillstitulll
IIi,o.l.Il'lI/0[ IJnill'!,sitcit \OUI' HUJl1,lIlis'
lil' h.:

• Ervaring in lIl' g(~zondh('idszorg str"klllJl
aanbt'Vl'ling.

lIel Ihl\\'11",.d \O1ll PUllen
Ziekl~llhuis waal' \Tij\\'e1 alle

~p"d"liM""1l \ '"r'I",':"Jlw,,,,r'di~d
zijn, is t't"ll aktit'fre/o(innaal

all-l"lIll~"n ziekenhuis met llilf('~-
hn.id •• l",liklini.~dwf"dlit"ill'll

en 275 hedden.
In OJls ûd,ellhuis, ,I"t t.ich ""n-
.merkt door ('1'11 eiwm karakll'"
meI "en prettig" wl'r'ksli,,, •., zijn

dn'<l (;50 IwrMlIlm,bl"del1
wt'l'kzaam.

Iletlluwaanl nUl I'ullen
Zid,t,nhuis i.~(,1'1I11,lal gelegen
en uitstekend helocikh,lilr !TWI

ulldenllt-'CI" hel upt,nhaal'
\'I""\"lel'lnWll'tl- en hUM;'illiflll

Spi ikeni.~se-Cenl ruml.

•
(Ingezonden mededeling)

Humanistisch geestelijk raadsvrouw/-man
voor 8 uur per week
Hel Schieland Ziekenhui.\ in Schiedam
is l;'('n aJgL'ml~'n ziekenhuis en nu nog
gehuisvest in ,\\oW dichl bij elkaar gEle-
wn woouwen. In de komende jaren
zullen alle klinische en poliklinische
arliv;l('ill'n worden ondergebracht in
hel ~'toboU"""l"KUmpll'>: aan de Burg.
Knappertlaan, Als modern ziekenhui5
kenl hel Schieland Ziekenhuis wij .•.•-el
<lil!, 5pt'Ciahsmen. Ruim 90CI medewef.
krfS lrlten zich gf'Llnwnliik in \-OUr l'en
oprimale zGr!>'It>rlening.

Het Bestuur van het Schieland Ziekenhuis wil kennis maken met kandi.
daten voor de functie van humanistisch geestelijk raadsvrouw/-man.

Tot uw taken behoren onder andere:
leveren van een bijdrage aan de geestelijke verzorging ten dienste
van patiënten en hun familie
meewerken aan de integratie van de geestelijke verzorging in het
ziekenhuis.

Wij vragen van u een afgeronde opleiding aan het Humanistisch Oplei-
dingsinstituut. Ervaring als humanistisch geestelijk verzorger in een
instelling binnen de gezondheidszorg strekt tot aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden
Salariëring en rechtspositie zijn zoals bij de overheid gebruikelijk (Alge-
meen Burgerlijk Pensioenfonds), De aanstelling geschiedt in overleg
met het Humanistisch Verbond.

SCHIELAND
ZIEKENHUIS

Informatie en sollicitatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer B.Mellema,
waarnemend directeur patiënlenzorg, telefoon 010-4733733,
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan het Bestuur van het
Schieland Ziekenhuis, Postbus 215, 3100 AE Schiedam.
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