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Meer dan 400 proefabonnees
voor de Humanist
Dl' in juni ingl'll't!e proeLlhonneehKtie V,1n
de HUll1ani,1 hl'ch tot nu toe al over Je 400
abonm'l's opgekverJ die \'tlOr een tientje de
rl.••t van hl,t j,lar Je Humanist thuis lullen
Illll\'angcn (in tOla,ll j nummers). De 'Ktie
wordt \'llortgC1Ct mei advertenties in de
Volkskrant, de VI'RO-gl<ls en Vrij 0Jeder-
land. Ook verschijnen er "potjes in Je radio-
en tell'visiaclllltijJ \'an Je HUrll.luistisdlC
Omruqhtichting (HOS). Bij het verschijnl'n
\'an het speciale winternummer \'an de Hu-
I1l.1l1i,1over Het Sterven & De Dood kun-
lwn dl' prudaboll1lCeS kijken of Je kennis-
111;lkingl:J<"vicl.En of ze lid v;Hl hl.t HV wil-
len worJeu of hun ;Ibonncltlellt op de Hu-
I1l<\nistwillen voortzetten.

Opleiding voor
HVO-Ieerkracht start weer
In oktober ,1;Ulell IH'er verspreid owr hl,t
hl'le 1;lnd curSIlSSl'n die opleiden tot hl,t ge-
wn \"111 hUlIl<Inistist:h \'ormlllgstll1<krwijs
(HVO)" Hl.t is lTIl tweej"IrIk:\" opleiding
\\',Iarna men bc\'u\"gJ is ;lls leerkracht HVO
op de ba,isschool. Ikt et'tste jJJr wurdt ééll
dag per weo:k \'akk("n als peJ.lgoglek, filoso-
fie en werknlrn1l'n gegl'Vl"n. Hel tweede j,ur
is praktiJkjaar. HI"cft u illto:reSSl'~U kunt een
inforlllJtil'pakk\"t 'l;lIlVragl'n bij het secrct;l-
ri,lat van het J\'Jagugisch Studiecentrum
HVO. P"'lhus IH, 35()O AC Utrl,cht. Tele-
foon; 030-3111I.U, toes!el -'5.



TANKS TEGENOVER liJVEN,
EEN KWESTIEVAN MENTALITEIT
De augustus-revolutie in Moskou. Een mo-
mentopname

Drie dagen; een staatsgreep. Moskou bezet
door een leger tanks. Een staatsgreep mis-
lukt. Een leger tanks druipt af. Maar er gc-
beurJe in die Jagen in augustus I\og iets
anders. De gebeurtenissen in ut" Sovjet Unie
hebben ons nog I.'cns hardhandig met de
neus op hel feit gedrukt dat wapens niet
alleen tussen maar (lok binnen naties ge-
bruikt kunnen worden. Er heerste geen oor-
log, ook geen burgeroorlog. Er stonden geen
legers tegenover elkaar maar soldaten
tegenover ongewapende burgers; tanks
tegenover menselijke lijven. Levende lijven
die zo onmiddellijk met dkaar in contact
komen: stalen geweld legen gevoelens van
verontwaardiging, van woede en VJn wan-
hoop.

Dinsdag, 20 auguslUs. Een man gaat dwars
voor een aanrollende rank liggen. De tank
rolt door, op het allerlaalste moment
springt de man voor de tank weg. Dankzij
de televisie-technologie hebben we dit over
de hele wereld met eigen ogen kunllen zien.
Ik ben er beroerd van. Ik moet mijn lijf in
beweging brengen om mijn gedachten te

kunnen ordenen. En dan, terwijl ik wandel,
dringt zich iets htel J.nders aan mij op. Ik
word herinnerd aan iets dat op die bedden
niet, in ieder geval niel goed zichtbaar was.
In die voortrollende tank zat een be.
stuurder, ook een mens. Hij had z'n tank
kunnen stilzetten. Hij liet 'm doorrollen.
Dat was hem bevolen. En hij hJd geleerd
bevelen te gehoorzamen. Dus deed hij dJt
zo. Hij deed niet Jllet.'n maar zo, maar hij
verkoos ook zo tt.' dot.'n. Een kwestit.' vall
melllalileit.
Ik volg dat spoor terug: achter die be-
stuurder van die tank staat een hiërarchie
van bevelhebbers, maar ook van mensen die
zowel de bestuurder als die bevelhebbers
hehben opgeleid tot hun feilloze 'samenwer-
king'. Miljoenen mensen hebben daar hun
steentje aan hijgedragen door het zo tt.' wil-
len of door het toe Ie laten. Achter die tanks,
hun bestuurders en hun bevelhebbers slaat
ccn mentaliteit. Een mentaliteil waarin
macht en discipline centraal staan. Gt.'en
zelf- discipline, geen vermogen om zelf vorm
te geven aan je bestaan. Nee, di,ciplint.' in de
vorm van gehoorzaamheid, van onderwor-
penheid aan anderen, van nederigheid
tegemJ\'er iets hogers - het Volk, de Ge-
schit.'dt.'nis, het Opperwezt.'n. Het is een

mentaliteit die wordt gevoed door nl<1ssale
bijeenkomsten en door uniform gedrag,
door mililJ.ir vertoon t.'l1 her zegenen van
wJ.pem. Een mentalitt>it die gelijkgezinden
plaatst legenover andt.'rsgezinden.

Wocnsdag, 21 augustus. Een spannende
nacht. Wachtcn of de tanks oprukken tegl-n
Jeltsin en zijn aanhangers in en om het 'witte
hUls'. Een halfhartige tankaanval op een
barricade is door hurgers afgeslagen en van
twee ledt>Il van het Comilê wordt officieel
gemeld dat lij 'zirk' zijn geworden, Over
vrrschillende onderdelen van het leger en
van de KGB koml hel beri,ht dat zij Je kant
van Jehsin hebhen gt>kolcn. Er vrrandert
iels in de spanning.
WJ.nneer ik terugkom van deoverhanJiging
van cen brief aan de Nederlandse ambassJ.-
Jeur van de Sovjet Unie krijg ik het gevoel'
dat wij iets tlvcrbo •.lig hebben gedaan. Dat
gevoel wordr ml't hel uur sterker. En dJ.n is
hel opcens lOver. De lanks rollt.'n in colon-
nes weg uit Moskou: De vrije, zichzelf disci-
plinerende mens heeft ht.'l gewonnen van de
gehoorzame, bc\'elen opvolgende ondcr-
daan.

Jan Clastra \'an l.oon
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WeO1oeten leren
leven O1ethet besef dat

we sterfelijk zijn

I

Hans Galjaard is bekend celbioloog met name als
deskundige op het gebied van deerfelijkheid. Maar hij
mag ook graag z'n visie geven over zaken die daar
zijdelings of nog minder mee te maken hebben. Schreef zelfs
een boek over zo'n breed onderwerp als 'Het Leven van
de Nederlander' .lngeborg van Teeseling praatte met
hem over de verschuiving van normen, de noodzaak

van nuancering en over het trekken van grenzen. En
natuurlijk over daarmee verwante onderwerpen.

door inp;c!:J.orp;van Tcc\c1mp;



Prof. Hans Galj aard over de normen, de
nuances en de grenzen van de medische
technologie

De imposante villa ran dc ROltt'rdarme Er~
asmusunivl'fsiteit kilkt uit op l'en bouwput.
Snelweg, tramrails, greppd cn dan zand, een
grore kraan cn mannen met hdrncn. Binnen
veel eikenhoUl, niet ,hockerende kunst en
wrantwoordl', du<; slecht zittl'ndl" antieke
,roeien,
Ik wacht. AI ccn tijdje, want dc profes~or
dicteert zijn secretaresse een p;lpl'r dat
straks nog snd op de fax n;ur Duitsland
moet, waar dt.' prof vol~ende wcck z,ll spre-
ken op t.'t.'ncongres.
Als ik allt.' v'crzailleldl' hladcn uit hch en drie
kn'r de vricndelijk aangehodt.'n koffie Iwh
geweigerd, gaat de geheeldhouwde deur
open cn knrm hij met t.'en va;lk geoefende
}l.hmbch naarn1l' toe: Hans Caljaard. Cdbi~
o!oog, t'rfelijkheid~de~kundigt.'. De arts die
ongetwijfeld met'r fanmail krijgt dan wdke
andere dokter ook. Omdat hij zo Jwkkr kan
praten over mocilijke dingen. Zelfs 'gcwol1e
mensen' begrijpl'n het dan. \'('arm, wordt hij
gevonden, en mooi en hq~rijpend,lkctjl' ,le-
pende stem, sterk w,lar,chijnlijk I.eidl"n~ ,ll"~
cent. Een mediapn,oonlijkheid, iedt'rt.'t.'ll
hceft hem wel een~ lets zien uirle~en. In dic
karaKterisrieke houding van hem. Een tikW
\'oorover gebogen, hoofd naar voren,
sl.houders in, handt.'n gt'barelld in de rich-
ting van de gesprekspartner, Vorige weck
W;1';dat nog de koningin, door v,'ie hij van
tijd tot tijd wordt uitgt.'nodigd voor een zo-
geluamde 'paleishilt.'cnkolllst', Een gelegen-
ht.'id wJ;lrbij de majestól ha,lr kennis opfrist
door middel van een 1t'ICa tête met enkele
knappe koppen. Zoals Calj,lard dus. Die
ecn çollage van foto's v'an soortgelijke ont-
moctingen mer helangrijke personen in ziln
wl."rkkamu heeft hangcn. Ijdel, zekn . .\taar
goddank stl'ekt daar l."cnzinnig verhaal açh-
tl."r. In dc vorm van el."nhoorcollege, natuur.
lijk,

HOOG GEBOORTECIJFER

'Ik lIortm'l1 in mijn vak zijn in de Llatsk
dertig, veertig jaar enorm \'l."fanlkr •.1. In de
jaren vijftig viel r-.:euerland op door ccn, in
vergelijking nwt Je omringende Lmden,
hoog gehoortl."cijfcr. Terwijl cr (()çh Ilcle
goede anti-çonceplit.'midde1cn waren. TOt.'n
onderzoekers gingt.'n kijken hoc dat kwam,
hlcek dar meer dan vijftig proccl]( van de
Nl'derlanders, incill,icf de artsen, op gods-
dienstige gronden tegen ami-conceptie was,
Zc vondcn het zondig. ZO;lls de paus dat nu
nog vindt, al1cen nu hehoort hij tot een mlll-
derht.'iJ, zcker hier.
AhorlU<; is in onze maatsçhappij inmiddcls
een algclTlCl'n geacccpteerd \'erschijnsel ge-
wordcn. Nog maar 15 "j" van dl" bl'volking
is cr tegt.'n. Dl's{lIldanks hehbC"n we hl,t laag-
ste ahortllsdjfcr van Europa, En dat komt
dan Wl'er 'lloordat anti-conccptie een alge-
meen aanvaard miudel is gewordl."n, 1_odat
m vcel gevallen abortus kan wordcn voor-
komen. Wal natuurlijk wen gcvolgen heeft
voor onze \"lsic op sextl,llitcit.

De ver.,chlllvlllg van normen In mijn vakge-
bied is verbonden met dit soort ontwikke.
-lingen in Ul."ma,ltWh,lppij. Parcn kunnen nu

?l'lf h{"denken of en zo J;l hoeveel kinderl'n ze
willt'n, en wannl'{'r. Dit.' ketll-evrijheid is hlTI
heLHlgrljk. In dl'laren zcstig kwam da,lr nog
een ;lllderl' mogdijkhciJ hij, De technologie
m,\;lktc het lllOgl'lilk om in l'l'n vnwg stadi.
urn V',lndl' zwangerschap tt' achlnhakn of
c{'n kind een afwitking h'ld. Llter kon je
zclf, al voor de zw.tngl.rschap hepakn wel-
kc kans hl,t nog ni{"t hl"sta;mde kind zon
ht.'hhen op l'en 'defect'. D,1t rLl'Pemoties op.
Nog niet in dl' trant van 'lIl;lg dat?', maar in
de tr,lnt van 'Jee. d,H dat Lln!' Ik kan mc
h('rinrll'ren Jeu Ik In l'en 'Groot uur U' van
Koo, l'ostellla live commt.'Iltaar gaf or ecn
filmplC 1',\11een Duit'\(' collcga, die voor hct
eerst in de klarnJ{l('d('r .Ic levende foetus
h;ld gdilmd. De dag d:urop ,dl reef Nico
SchC"ernwkn dat hij dat 11,1dl."bndingopdc
m,l,m de grool'le hekvclll, or televi,ie had
gn'onden. D,H waren d(, Clllllli{"s, Omd,H
het ,Iltijd ICtS Ill~'stieks W;lSgCWl'{.st, vooral

voor mannen. :-':egen m,I,ln,kn lang Illoest
je m,l,lr afWaClttCll wel[ cr liçh lbar binnen
die buik had afgespeeld en wal k zou krij-
gen, Vrouwen kOllden dan nog il,ts Hlelen,
lIlaar n"kcr als mem hen je in d,lt orzil"ht
toch lllaM b{'rerkt.'

INSCHATTING RISICO

'Pas in de pren levclHig kw,llll de discu,S1c
over de ethiek l'en heetjc op ,t:,mg, Ik he,lis-
,ing,bevoegdhl'id W;I, de l'entrak VLUg.
Mag je een zwang{"r,ch,tp afbreken omdat
dl' vrudn een afwijking hedt? A,Hl dl' enc
kelnt Sl,un degenen dil' ,lltild onder elk(" om-
standigltcid legen abortu~ zijn, en aan de
andne kam die 'h.us inl'igl"ll huik' hoog in
hel vaandd ll<'blwn Slaan. Zelf vind ik beide
standpunlen nugal l'xtreelJl. Hl,t doet wei-
nig rt'Chl aan litonU,HKes van hel rrohkl'rtl,
aan het fcil dat alk paretl da;lr weer anders
OH'r denken, ;un de verschilk'nde ;lchll'r-
grond {'n de ,t;Hl v-ersclJilknde inschatting
van hel Ix'grip 'flSlUl'. \'(',1\ iemand ernstig
vindt of nil'C, h;mgt hed erg ,d van It' eigen
ervaringen. Als lij nog nooit te maken hebt
gdl;ld lIlet gl'handic;lp!C kindl'ren en ik zeg
legen jou dat IC . omdat je bijvoorbeeld .l')
ja,lr oud ht"nt - met.'r kans heb! op een mon-
gooltje, betekl,nt dM voor jou iets anders
dan voor iemand dil' i, opgcgrocid met een
gt.'handil'apt broertie. \X'at lCgt jou dan een
ri,ico van 1 op IOn? Dat zijn m'lardjfcrs dic
niet worden IIlgC\'uld lIll't pLIMlt'S van de
dagclilkse werkelijkheid, Da;lfollt nnd ik
d,lt anderen, medici vaak. Ilil't voor jou
moeten get,lll hepalen wal ernstig i, of niet.
Zij hoeven niet de dagelijkse zorg h.' dragen,
zij hl'bb{'n het verdriel niet als e("n kind mt.'l
spierdystrofi{' rw IS jaar e1lendc wdt sterft.

lh;trom kan ik niet zo goed tegen IIll'nSl'n
dil." zcggen het 10 H'kcr ll' wetl'n cn willen
d:n hun mening bij Wt.'1wordt v:mgclegd.'

MEER TWIJFEL

'Na dil' {'Ilmche drscussle, die vrij kort duur-
dt" kw;tm cr cen rl'riodc van tien, vijftil'n
j;IJr wa,uin cr grote vcrwachtingen wan'l\
van dl' prcvcnrie\"{' cfkctt'n V,Hl l'rklijk-
heidsvoorlidHing en prcn,uall' diagnostil'k.
De vraag IUlll l'norm tol', lll'tl1l'eft een edtll"
rla.HS in dc ga,ondhellJ-zorg gekre,t:en om-
dat het past bij de soóall' ontwikkeling.
"Jen,en willl'n tegenwoordig ielf herakn
welke ri,ico's ze wilkn nelllen als de
nieuwst{' tedmologie zt: daartot' in staat
stele.
De Ia,Hste tijd is d,lt optimismc wt'er lTn
heetk afgenollll'n. ,I<'ziet nll'l'r 111l'n'en twij-
felen over de kradn en ,k m;tchl V'Jn d{,

lcchnologit,. "ten i, b,lllgt.r (lok gewordt,tl
\'oor lk l"olisequ('llCic, op Je bngt.' lcrntiin
hij crfdijkheidsondl'fZoek, Nu wc meer
kUlllK"n bepalen dan ,llleen afwijkingl'n,
groeit dl' ang~l voor genctische m;Hlipuiatil'.

Da;trom gaal de discussIC vooral oVt.'r waar
Je gr('nlen moeten wordcn gl'trokkell. Ook
omdelt I'l'flekeringsrna;llsch,lrPiJl'tl en
werkgen"rs steeds meer rre'\Sie uiCOt'fent.'n
om ook loegang lt' krijgen tol jouw nll'di-
,dl<' gegt.vcns. D,H wilkn ze om (inancii.;le
redenen. Tnwijl jij die g{"gt.'V'l'I1S;lliet'n no-
dig h;ld om tl' wetcn of je kindcren kunt
krijgen en om IC böluitt'n of k H" ook wilt
hehhl'n, Da.udoor is l'r nu een stroming IC-
g{"nal die sndle olHwikkdingen acm hl,t ont-
staan. Die wordt gt.'\oed door de ang~t dat
mensen llch door de hoop t.ll H'Twachtingen
die ,k ll1l'disçhe technolopl' opwekt, latt.'n
afhoudt"n van ved hdangrijkl'rl' innerlijkc
pmcc'\Sen, Ik deel dil' ,lllg~t. Vl'eI llll'nSl'n
zullen, ondanks dl' \'OOfllitgallg, toçh lIloe-
tl'n kren Icven met ht,t feif dat zc geen kinde-
ren kunncn krijgell. Of d.H 7_eziek zijn en
niet mt'er hl,tn zullen wonkn. \X'e moeren
mn"r hesefft-n dat we sterft'lijk zijn, d.tt cr
t.en moment kOl\lt waarop i<' dood g,Ut.

Door dl' \'l'rgl'\'oruenil' nK"dische weten-
schar liJn lllenSl'n steeds mecr gelleigd zijn
om de dingcn buiten zichlelf tl' kggen. Dan
kunnen wt.' dl."'Kceptatie van pijlI, lijden en
dood niet lllt.'cr opbrengen. Iemand anders,
liefst dt" ans, Illoet het prohlet'l1l voor ons
oplossen, lOl"bt wij er niet meer OH"r Ime\,<'n
ludl'nken. Alles moet \',ln buitenaf \'o()r ()[JS
gl'regeld worden, wc voelen ons vriiwel ner-
gcm meer 7_clfvoor V'cr,lll(woort!elijk.' t>
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Iedereen wil kinderen, zelf bepalen wanneer en
hoeveel en de maximale garantie dat het gezond
is. Want anders worden we in onze eigen
ontplooiing geremd.

':-.Jawurli]k moet er ook Vl'eI 'van huiteu'
~en•..geld worden, :\Ltar ik wn't lll~t of kin.
deren nog wel ~~'uoeg worden opgL'\,(ll'd met
hoc h~t 'van hinn~n' zit. Als lTWnSL'nH'rdriet
hebben, of al\ H' iL'\S vreseli]ks o\'t'rkomt,
kijken ze naar anderL'll voor hulp. Gedeelte-
Ii]k is dat terecht. :\bar je wit zelf ook
genoeg kr,lcht moeten kunnen ()poreng~n
0111om te gaan met Jat \'t'rdrit,t, om het ~~n
pb.lts te g~"vcn, Men\en heoh~n h~,t over hel
'recht op el'n kind'. I.e kunnen woedend
worden als dat uil,t lukt, of als d~ verzeke-
ring p"en dertigduizend gulden wil hetJlen
voor ~'~"ningrn"p waardoor 7.en"n kans van
] op 1000 hehhen d;H hel nlls,chien w~l zal
lukken. \'(!aarnm kUlllll'n ml'nsen ni~t de
grootheid ophrengen om hun leven op ~en
andere manier zin te geven? Onderzoek bat
nen d,u mensen zonder kinderen l'en sta-
hidere reLHie heooen, dM ze zelfs oudl'r
worden d3n m~l\<;en mer kinderen. Er is todl
nog I1HTr op dl' wereld! Ikgrijp me goed, ik
hou H.eI van mijn kinderen van mij. Sterker
no~, ond3nks alle idealen die ik in mijn werk
heb. g,lat het ook mij uiteindelijk om die
drie kinderen. ,\la,lT ook 7.onder hen zou ik
gelukkig zijn geworden.

\'(11.' moetl'n on,zelf ler~'n om te wellnen ,lan
dingen dil' fOch niet te veralllicrl1l zijn. We
hebben afg~leerd om Illl't onze eigen Ixper-
kingclll'll dil' van anderen te leven, kdereen
wil alles cn dM Iiebl op zo kort l1logclijk\'
termijn. Nu, gisten'tl, morgen. Dat komt
door het hoge tempo van onzl'maatsehJppij
\"ngeleken met \'Toegcr, En omdat wc nu
nmr hel Cl'rst invlol'l-l kunnl'n uitocfl'nl'n op
dl' duur en op de inhoud I'"n ons 11'\'Cn.
Vroegl'r had je religie en de hoop op het
hil'Tll,lm,uls, I1Uhehhen wc de weteuscllap.
En J;lIl hier vooral de llIedlsche wetenschap.
Maar daarmec zijn dl' fundaml'ntele W,I,lr-
den 1'.111de mens natuurlijk nicl verJnderd.
\X'l' zijn nog stec,ls jaloers, houdl'n van ,111-
dercn, hebhen angst voor dl' dood. angst
\'llOr pijn, we g<.'Tcnom onze kinderen en om
onze ouders, en zijn agressid. Dat blijft.
:\laar de wneld i, veranderd, onze keuze-
rllogc!ilkhl'dell ZI]n vcr:llldl'rd, En het bn
best 7.ijn dM Wl' daar ethisch gezien hdemaal
niet Illee kUllllL'n omgaan. dJr we niet In"fcn
hoc wc oud l'n nil't1w in elkJar moeten pas-
sell. l);jar Illoeten wc tijd voor nenlL'n. ,\tcn-
sen zeggen wel el'ns tL'gl"n mij dat het ze
wrwunden dJt wc net dik veertig jaar. gUl'-
kend vanaf dl' Tweede \'(!erel{joorlog, nog
niCl wetl'n wat we willen en vinden, No~?
Wal i, nou veenig jaar als je hcdcnkt dat de
mensheid al tiellduizendL'n jaren hestaJI?
Rciativel'r h~t dus alkmaallll,l,lr een hL'l'tlC.'

MAXIMALE GARANTIE

'Je ziet dl' gevolgen van dil' yerJ.nderde
maJfsl'happij ook in het onderwijs. Kindc-
ren wordl'n overvoerd met vakkl'n waarvan
wii denko.:n dat ze onmisbJar zijn l1l deze
werdd. Meer technologie, mel'r wiskunde.
Zo blijf! l'r nog m,lar hl'cl weinig lijd over
voor zakell die met die hinnenwL'reiJ. met
de verrnncli]king Ie m"kcn hl'bhen: normen.
waardcJl, sL:hoon!wid. denken, laL'n. 1'01'-
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len. Voor de ()pvoedil1~ gl'ldt hetzelfde.
I kl is kodn l'n oPPl'nlakkigl'r geworden.
Ook l'n zeh-r ;n mijn I'akgl'bini: Icderl'~'n
wil kinderen, ll'lf Iwp,lit-n wanneer en hOL'-
l'l'e1l'n lk maximale garantil' krijgl'n ttlt het
kind gezond is. \'('ant ,Illdl'r, worden we in
OlUl' eigcn ontplooiing gerl'md. Verder wil-
len \l'l' oud worden zonder pijn en zundl'r
gt"orekeu L"n .11s hel e\'t"n k.ln in dl' slaap
,terven, I~ijvoorkeur na je t;Khtigste. afhan-
kelijk \";lU hOL'gdukki~ je je voelt. En na-
tuurlijk willl'n w~"ondertu»l'n l'en auto,een
grom hUI<;,veel vakanties elJ gl'en geld7"or-
gcn. Het lijkt mij niet het milieu waarin
kiuJnen dl' kJn, krijgen om hun hillllL'nwe-
relJ t~ontwikkelen.
Na dl' Tweede \X'erl'ldoorlog hehoen wij l1l
onH' planning oe>li>1 Lbt ouders llil't l1l~~r
hij hun (l'olwa'>l'II) kindncll inwonen om.
dat il.derl'en reehl had op 1.'11eigen pri\'Jey.
Su is do.:sociak ontwikkt-ling zo dat zelfs ,11
wil je h~'l ~raag, de oudo.:rs het wllen afwij-
zen. Omdat ze Illlll kinderl'n of kleinkinde-

ren niet tot h,t willen lijn. Vroeger warl'n
wel tot l"st, 111,1.1Took lot steun.
Dal is nil't Inl'l'r tl'rug te drJ,liell, De klein.
kindl'ren rnissen daardoordingl'n. Rust hij.
voorheeld. W',l1lt hun ouder, lijn alknei
hard ,1.1n ho.:t wnk, relTnen Zich kapot 0111
a,m dl' ~'l>t"1lvan de geliweflSL:hap te vol.
doen. En hl"hhen I'aak OIl\'oldoende lijd
voor di~ kiudl'ren, Dan is hct jammer dat diL'
kinderen lJIet lekker bij hun grootouders
kunnl'lI uitrust\"n, el'n hl'ctje kwekken, een
spl'lIl'ljl' dOl'n. Gewoon, nih hljl.ondcrs,
:-'1acITwl.I van vit,ul hl,tmg in dl' opvoeding.

cen ander Hlorhel'id op mijn vakgehied. Een
Nnit-r1ands paar dat nu n'n kind ter WL"Teid
on'ngl, Ill'eft Illn"r dan 'JX% k"n> dJt dat
kind zijn l'olwJ>sl'nhL'id h,lalt, Die tweedui.
zend p"rl'n die l1l ons land hun kind ver-
liezen >t;1.In hclcJlual ,Ilken in hun H'rdriet.
JIIISf omd,H IWI 10 weinig voorkomt l'n de
olllgl'ving j!,n'n l"f\"aring mel'r hcdt mei het



opval1gen v:1Ildknde. En er Ol1fst,lcI!'lgn:~-
~ie: \"\',\;lrom moet hel nou JWIOIlSOI'erko-
mell, terwijl het hij Il',k-n'en dit."wt."kt'nnen
wel gocd is gegaan? Vroq.:er k,"lId" ieder
mClls wd ,,'m,m,1 dil' n11 kind had wrloren,
I1ll'n was H'l,l Illn'r gewend ,1.111dood cn
lijlk-ll. Hn ~l'lwllrdl' gewoon en n was w<.:h
niks :\;ln ll>dOl'n, dus kon je nl.liH hetl>r dc
kracht \'indCl1 om nmcc rc kren I•.•\'cn, Nu
willcn we l'<'ffedil> cn allcs W,II mindu is
J,lll den ,Kl'eplt"Tl'n wc nil't.

En 10 word! inkrn'n ~ll'nls eell/,lnl<"t. Dl'
gTtH'IOlldu, ,ll1eCIl op hun h"'J,unknfbtje,
dl> kinderell dil' ~tn',l, Hoq':l'r Idbtandig
moeteIl li]I1, dl>"udl"r~ dil' uitgq'ut \'oor Je
,l"il'\i,"le III ,,1.1.\pvalkn. Is d.lt nou WIIlS(? Ik
bl't\\"llld d.1\. \V,llll dl' .'o.lnl('nleving wordt ,11
nl.1.H ,lechter ingeqdd ol' dl' uit\',llkrs,
diegenen dil' het nict rnl.1,>I1. D,I,U Iwhbell
wt."gl'woon gccll tiJd ell ,1:lndadn \'oor. \X'e
liln allO nlO,' van ,11het rennen l'n vliegen
om onS/df nll heeqe 111stand IC hOlldell.
Onderwils is alLing gl','n vurming 11l,>er,
nuar \'uorbl'Tl'idlllg 0l' dl' rat r,Kl' . .-\lles
voor dl' ,uheldslllJrkl, dil" ,tn'ds kleiner
wordt ol11d,\l l'T men til ll1l'l'r !-,l"lutomati-

, 'l'ad \\'\1rdl. T echnolo~ie I<'idt volgens den'
n'dl'Il,'rin).; tol m1l1dl'T ol1derllllhe rcbrit"
dil' dan ook IlOh l'('n" V,111I11lJ1derkW;llill'ir
zlln.

SOCIAAL NIVEAU

,\Is i<" n,hkllkt 0\l'T 1l0TllWn (>nW,l,lT<.1,'nin
H'tband met technolohie, hehhl>n 11l,11Sl'1lJe
llei!!-Ill~0111de oll(wikkelingell op t,'chnolo.
!!-isehgl'hied dl' sdlllld ICgewn. \\';tl1l dat IS
dl' m,lkkelilbte m'lIlier 0111 v;lll l1<"tpro.
bkl'111 ,If tt: 1,l)n. Dat hehh,'n \w dt";lillb bij
(;'llilel ook ged'l'lll, Als l'Tdingen zijn die we
niet willell hor,'n, ~dHli\"l11 we .I•.•\-er'lllt-
wl){]rddi]klwid 1l:l:1rdl' wetensdup, T l'Twijl
het ,bar n,ltuurldk niet over gJat. De r,'ch-
Ilologie i, n ,'Ilzalllch zelfs H>rda olltwik-
kdtll. rekt'r op InternaTlon.1.I1 niH'ali ,'n
&lar kun i<" ;11, Nt'lkrland lOch niets 'l.In
\'n'lIldeTl'n. \X"l,lr hel UH'r g,I,lt ISd,lI we er
op sou,l:ll 111\'<.',111nil.t ll1n' kunnen omg,l,lll
,'nlinTr O(,k niet met wilkn n,l<.knken. [)US
\ludu Ie in W,l1 Je 'l'lnkan, tn &11 is kriliek
ol' dt I,'dlllologie, En <.Ll,lrmel' hedonder i<"
lodf.

:-.J.l1ullTli)k Lill ef l'llornw llli~brU1k g,'-
ma'lk, wordelI van on/_e ~l>Jll'tisch,' kl'nnis.
Kilk 111.lar11,I:lTDuitsbnd in de l\wnk \V,'-
rddl'l1r1l1g. fl.1,ur ook lfl rv.TJl>n l>nAmeri-
ka wnd er gezegd: ,Ikohohsnw i, g,'II<,ti"h
Iwp'1.l1d. Iwtmals lidumeh]h en gn',tdij-
1.:,>handiGlps. Dus dil' Illensen I1Hlgl'n ~l'el1
kindl'fen ktijg •.•n. \"\Ie moeten {(ll>na.lr n'n
g,'nttisch g•.•n,'n !-,ezondt soort, [hl hl,tt-
klont Illoord op grote ,<.:h,u!. '1.0 k.111gent-
tiseh onda/oek gebruikt worden, z(>kt'r. En
dar is <"til waarsdlllwmg dil' ]t goed in i<"
hoof,1 mOl'r houden . .\-Liar d'lt ISgn'll ,ugu-
IJltlH om nntwikkdingell legen te houden -
al, d'lt al 10U kunnen. Her wrplrcht Ie w •.•1
0111tr goed ov<>rn,l tt" d •.•nkel1 el1 te kijken
hol' je die vooruirgang positid lOU kunnen
gehruiken: •

In memoriam: l3enus Schapt:r

Bertus Schaper:
consequent kritisch

Op S4-)<uig •.•lt:dtijd ISop 16 juli de hi<;fClri<.:usprof. dr B.W, Schaper
overleden. Uertlls S<.:h'lperbehoorde rot de grolldlc~crs VJn het
HurnJnistisch Verbond, samen ml.t Jllallnen als J;uP van l'raJg,J an
Brandt Corstiusen Hl'nk Bonger, CeTltinle rijd heeft hij zich
verdienstelijk gelll;l'lkt ,lis lid van her hoofdbl'sruur, als spreker voor de
radio en op hij •.•el1koltlstcn in httlan<.1, en ook Jls schrijvCT vall
tit:ntalll'n artikekn in de humanisrische pers. Ma,lt liefst dertig jJJr
m;takre hij deel lIir VJll de redactie \'Jn Rekenschap.
Als hislOricus sehr<,d Bertus SehJpl't veel O\'•.•r dl' Olltwikkclingl'n in dt."
wereldpolitiek. fl.1t"1name ht"l menselijk denwnt IJg hem n;1aJn hl,t
lurr.lharom sreld" hij zich politiek ol1Jfhankdijk op. Hij was
consequent kririsch, zowd n,lar (lost al, nJar wesr. Ook ill h"t
t iumani,stisth Verhond nam hij gt>enhlJd voor dl>mond. Zo zei hij in
l'ellll\tefvin-\' met de HlImJlli~t lil 1985 onder and •.•re: '\'('e lllo •.•ten
duiddijk voor onze idealen opkonwn ,'n lorblijk V,ln geven. [hl IS,','11
gemis in .I,' humanistische hewq;ing. Wl'ziut"ll vol diepzinnig,"
~l'lbdl1en, IIU,lr jlks blijft '1'•.•1ahsrr'lÇt.{ -) Oll/e hetrokkenhl~id bij Iwr
m'IM'l"happelijk bl'std komt t."rl1I•.•t uit. Daardoor hedt htt hum,lnisml'
weinig gn','1' 0l' de ltussa.J<' zult mms toch de 111;1••••;\ achter Je moeten
hehhen, wil je i,'rs lX'f('ikl'l1. Dan moet je gewoon gedachten
verkondigen die wl'galtkdilk zi)n.( -) fl.1etI<'standpunt dt aandJcht
trekken en mensen wakkn s<.:hudden,'
Toen hij ruim tien jaargekdelt zijn verwachtingen voorde j,lren 'SO
vastlegde, mel'lldt." hij dat oilltknheid het voorhijt> dtct."nnium zou
lwheersen. DJ,lrom s<.:hrecfhij: 'Het zou JI H>cIzijn alsJe humJnistl'n
hunnerzi)ds geen .deologi •.•lIUJr een tthos, da! wil zegg •.•n •.•en
~allll'llhangend gehed van uitg,mg.spullttn en orifT1tarit."punten zouden
wetel1le produceren.' Bertus Schaper hl.dt daJrtoe ruimschoots z'n
slel'ntjl' bijgedragen. Md zijn O\'erlijd,'n ISher HV opnieuw één VJn zijn
Iwut."gers VJn het <,erste UllTo1Uvall •.•n. (B.B.)
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Volgend jaar IHEU.jubileumcongres in Amsterdam

.\kt nieltl\l' tin,llleiëk 1l1:wmoerhlllllIlgell
,ullen de l'kktricircits\wdrijl'l'll H"rdn wor-
d"tl ges!itllulc('rd OIlll'tWrgid",'parllll: door
tl' \"ll'rcn, Vol!-\t'ns dl' Californl\che Enn-
gin"lilltllissie, die \'l'r,lnrwoorddijk I, voor
l1<'t l'twrgicbckid in ,il' "!,l,ll, kan ,k wr-
w.1..:hl(' grocl in dl' etK-rgil'cOtlSllml'tic wor.
den \crIlK'dl'n, O1ll1.lnb lk hl"volkingsaan-
was ell <.1<-gr(ll'i van de e(OlJ(lmle, (Uir: ;-"':'1-
tllur en ,\lili •..u)

D" AmeriLunse ,!,lal Caldornii.' i\ er tlbsen
[9ïS t'n [<lSS lil ge\l.t.Il:J hd eldmiciteits.
verbruik ml't 17~{,!l' laten J,t\cn.ln dezelfd •..
pnio(k n,ll11h(,t SeJerbndsc l'kktm:i!eits-
verbuik mei circa 30% toe.
[k h",pMillg'is 11('1reSlt1t,l,Jl VJIl llUCltr•..!-\e-
lell die ,k ~taal Californië imteld,' 0111voor
dl' energi",voofliening mindn \,ln olie ,J1-
h'lIlkt."lilk tt' worJl'n, Al in Je jan'tl z('wiltig
stelde de ,t,l,lt strenge \o"r~(hri{tl-n \',l,t
voor h•..t ellergit'\'erbrUlk vem e1ektri~dle .1p-
parellell al, koeikasteIl, hoiIer, en "elltiLull'
ren, Door een st •..eds wrdne a,l11seh,'rping
V,lIldil' \"oonLI,lrd •..n vnJwenell 111de loop
der pren vl'r,pillende Jpparell"'l1 uit de Ilin-
kels. V,tIl,l! 1975 werden subsidies g<,!~n,'n
,oor ellerl:lehe'p'lrmg in woningen, [k
ekktrici!eir,hedrljven g,lH"n urCI tw •..e mil-
jelrd dolbr ,lan "Ill'rglehe\paring uit. .\!.Jar
he"paelnlen rien miljard ,lollar, die ,md •..r,
Ilodi/: wa, gewe •..••! voor d•..houw \'"n e."tr,l
<.:elllr,l!<-som dl' Onl:et'011troleerde I'raag
ruar e1ekUlt'i!eit bil te houdl'n.

Californië bespaart
drastisch op energieden, n~lcmlcldingcll. di,nis'lcs en work.

.,hop" pl.uts\"1mlt'l1. Ikh,llve dc' gCllol'lmiL'
drie fhem;l'" ZI]11 er ook worbhop., O"l't

hi]\oorht'(.ld het milieu en eUlh,lll,hl(' ('n
wnrk,h'll" voor vrouwen, vreJesgroepen
en hOl11o's, Voor Je veil' huitenlJnJse lullen
vader eX(lIrsie, worden georgJI1I,eerd netelr
onder andere l'en ziekenhuis, een geVJllge-
nis ell een humellll\t1sdl hejaardellhul\, [11
het prow,llllnl,1 is ook voldoende ruimrl' gl"
1.I1l'nom l,lk.l,Jr infort11l'd tl~ontnltll'tl'n,
Voor 111''t"rinfortll,Jlie kunl u belkn lla;Jr
[HEU, lel,nr, o.w. 312155.

Wplcome to tlH' land of
E ra,;mu,;, Spi noza
and .Jaap van Praag

o

'Hum;m"m for ht'ad &: Iwan' is dl" ,1()~'1Il
w,J;Jron<1n het vl't'rtig ••t<: o.:ongrl'~ V";l1lJe
IHEU, dl' mtcrn,llion,lle humalli~li ••chc or.
g.llli,atie, z;tl worden gelloulkn in lwt R,li-
c()ngrC'I.:clltrum In Am .•terd.\11I. Hum.llll"-
111l'V()(IT IlL"t h()(,fJ ell hd h,lrt du" 111,1,lrJ,ll

klinkt al gdi)k t't'll stllk pnu'lïscher. lk drit'
Iwlangriihtc tht'm'l\ op dit nHlgrn llllkn
,1<.:hrercl'llI'olgclls lijn \oun,>('lIing' l"n ':l'[{"
l1ill1li,'." pr'lktlso.:h werk ,'n .,(Kiak .1ell,' ,"n
01'\'Ot'ding. Er zullcn op dil ,i)fdugsc
IHElJ-":llngrcs, d,l( ";111lonJ:lg 26 juli tol
donderdag.W luli 19':111;11worJen gdlOu-

Oratie prof. dr. Maarten van Nierop
Op vrijdag 27 ~cptembl'r om
16.00 uur houdt prof. dr, ,\bar-
ten VJn Nierop z.ijn inaugurele
rede al~ hij zonder hoogleraar
\'anwege de humani\ti\t'he
\richring Socrate\ hij dl' !{ijhu-
ni\'l'r ••iteit Leiden. Prof. Van
Nierop i\ \ind\ vurig jaar hij-
zonder hooglera:u op h,'r gehied

Sprekers gevraagd
voor uitvaarten
Er is dringend helmcfle ,Iall vrij-
williger~ die l'en toe\pra,lk van.
uit hunMniqi\eh per~peeticf
willen houden hij niet.kerke-
lijke uin'aarten, Hel werk
vraaj.\t inzet en j.\edr voldoe-
nlllg.
Belang'I"lIendl'n krijgen een
korte opleidinj.\ van twee week-
enden en lopen enige tijd ~lage,
Eer~tnllgende cur\u\: 1,2, ,l ,'n
1),16, li nOHmher 1991.
M('Cf inforlllalie en a,mmc1ding
hij de afdeling Vcrenigingw;l-
hn, teI.IUO ..lIS145

\'an 'wij~gCfige ,llllropoloj.\ie en
de grolHI~lagen \'.H1 het huma-
ni\m~", Ik in,lugurcle rede i~
openhaar CII \'indl plaat\ in het
Grool Auditorium van hel Aca-
demiegehouw van de Rijksuni-
\'l'r\iteil leiden, Rapmhurg iJ
Ic Leiden,

Gewestelijke
najaarsdag
in Enkhuizen
Op lumllg 2'> septemher houdl
Je afdeling Iloom een geIH\te.
lijke n;ljaar\dag, Om 10.00 uur
;J;Jnvang in Je \Iation"restaur,l-
tie van Enkhuilen. ,\let Je oonl
naar het Builcnmu~eum ~'n \
rnidd<lg~ naar Je Dromedari,
wa;lr lunch, Illuziek en \pcl1c.
tjes voor de kindercn, Eigen bij.
drage \'oor deze dag i~ f 12,50,
Opgavc tOl 22 \eplemOef bij:
Chris Segeril1~, le1.nT. 022S;-
LH-H.

'In het kader van een
optimale participatie wordt

van iedere deelnemer
een ruime dosis

zelfwerkzaamheid verwacht:

'Je moet zelf
ook wat doen:

'Zeg dat
danmeteen~

Met deze advenentie WilSIRE In samenwefklOg met SIRE
dil blad hel gebrUik vao Klare Taal bevorderen,



RADIO & TELEVISIE

I'onion d'élernitê: Marit" en PietTe in de kliniek van Anwine (links)

Zond'lg, 9.03 - ~.30 uur,

R"Jio 1

De Verbeelding
In lwt litn,lifl' wnd'lgocI1H:nJ.
programma De Vcrbccilling
S{<1an in IcJn geval de volgende
uitzendingen gcpbnJ:

1 ~cpr('mher: Kbs,ickc Chinc-
Sl' Poëzie
8 scptcmh,'r: Cespt.:k me! KJ-
Jllid V;mholc
22 septemher: Hoifm'll1\ Hon-
ger V,1Il Léon Je \X'imer
29 scptcmhcr: h.ms COCllCl1

Het Voordeel van de
Twijfel

:\tunJag, 12.05 - IJ.OO uur,
IChiio 5

Hel Voordeel V;111 Je Twijfel he-
steedt cm,kr ,lllJcrc twee uit-
zendingen ,Wtl dl" dood. Op 2
septemher ,k \\l'l'rsl.lg van tal-
loze gesprekken di,' Rina Spigt
voerJe 111('( J isk Hof. Afgelopen
Illei o\'crkcd hij ,1,111 long!.:an-
h:r, 52 jaar oud. Ecn p,IJT jaar
daarvoor werd ,k 7.icktc hij hem
gc<:onsratccrd. Na eeIJ zware
operatie leek hij ervan gcn",zcll.
ma,lr toen de Zlektcvt'rschIJT1se.
ICll t<'tugkeerdeTl, wnd l1<'tIIll'i
1'1')0 duidelijk d,JlJi~k niell,lIlg
Illl'er ll"leven haJ. :"a,Jrm,l1e de
"deadline' lctterlilk vcrschooi,
meur dc Zlektc \"Imr steeds met"r
ongl"m<tkkcll gillg zorgl'Tl. ver-
<tndcrdcTl de 10011en het onder-
WCTPvan dl' gl'~prekken, Oor-
delen bleken vooroordelen cn
\'oorncmcn, te voorbarig ge-
mClakt: 'Zolang ik per dag zelf,
maar andcrhell\-t" llllllmit geniet
hlijft het leven de 1ll00'ite
w,urd.'

Vcrjaardagen in nOH1ttbcr, Sin-
terklaa,. ker~t lllCl de kinderen,
de Cl'rSle vuurpijkn IIll"1oud en
nieuw; hel warl'n ~tel.'d~ Wl'l.'r
lllijlp,Jkn dic lot grole lcrwon-
lkring van li~k en zijn Ol11gl.'-
vinggeha,lld werden.lk laal,>le
"rohalm werd het vijfentwin-
tigjarig huwelijbfee~l d,tl op 20
<tpril 1991 gevierd wnd. Op 5
mci o\'CrleeJ lisk Hof,

'Ab er u:mand merlijdl bl'-
sdJikken de n,lhc,t,t.lt1<.kn
meeSlalllIet meer lWeThl'l org,J'
ni"uiC\crmogen om ook nog
een, de uitva,ltt te \'CrlOrgl'Il,
Ze hehhen Imlller, genoeg ,1,lIl
hlln hoofd: Aldus cen redamc-
foldl'r van een willekcurigl' uit-
\'aa rt verJ.eken ngsm,l atsch;lp-
pij. \\'acH vroeger de I"CTlorging
van overledenen door LJmilil'l'n
buren IH'rd geJ.lan, docn tl'gl"n-
woonlig profc~~iollck uitv<t<tr-
tondernt"11lingcn dat werk: cor-
rect, efiiciëm l.n ge~tro(}mlijnd.
t)p ') ~eptc(lIbcr prel,1t .\1clt]ol ilil
de Vril', I1Il"1tlll'llsell die luist
wel zelf dl' uilvaart I'JIl l-en
dierhare nrg,misen'n. Voor wil'
l'en eigetl l'tl voor,ll ,Ktiel'e m,l-
nier van afschl'id nelllen l'en
noodLuk W,l" l'l'n zinvol ritu-
eel.

De Spiegel
\X'Ol'(Nlag, 12:.JO - 13,00 uur,
Radio.'!

In De Spiegel SLut in september
l'en LlI1ge reeks progralllIlu's
die geh<1send lijn op thellu's
Uil Jl' filosofie. Zo h,lnddt dl'
l'l'r~te atlevermg ovcr 'Iwt
kwaad'. Cemr,ul In dit kLlIlk.
bel"ld staJt Edg;u AILlll P(le'~
Eurcka. Daarin geeft dc alllt"ur
lijn \'i,ie op het ontstaan l'an dl'
wt'reld, V,lllwaMuil hil een dJt'-
OTlt'ontwikkdt over hl't kwaad
in de wt"rt'ld. •

Portion d'éternité
In hel k.ldt'r \'an Je aandacht
voor hio-ethiek zenJt Je HOS
dl' Can,ldt'sc ~reelfilm ï'ortion
d\'ternil~' uit. op Jne ;1<.:htt'-
rl'envolgendc lOIlJ.\gen : I, S en
15 septemhl'r (lelkel1s om11 ..,l)
uur).

"tuil' en I'ierrt" (acht Fur sa-
lllen, net ('cn schillen'nd hui,
gl'kodH en su,Tnvol in hun
werk) ••.•.illen (Tn kind. ,\Luil' i,
vijfendenil!., de lijd bqünt tI.'
dringen. I\har 1(' wordl !lil'l
zwanger en dat I<;het hl.gin van
t"cn tragi,dJt' odY"l'l' 1,lug'>de
ogelm.:hijnlijk onbegn'INlc mo-
gclijkheden van (k nll'di~dK"
wett'nsdl,lp.
Uiteindelijk kOIJJt'n le in COIl-
tact met de celhioloog AnloilK"
die rcvolutionair onderzoek
\"Crricht. Hij is nier allel'n dl'
grott" voorloper op hel gebied
";Hl 111vitro intilisc1tie (re'lgct'r-
blli,bel'T11chlillg). Ook IShij \"Cr
gl'l'ordl'rd mt'l LiJIl pogingcll
cnlhryo's Ic klollen. lkhah,t"
11le,hsche hil'dl dit ook grootse
l'l)llllllerciële mogelijkheden
voor het hedrijf waarvoor hij
werkt. Zo hlijken ZWib<.'TSekli-
nieken l'Oor \'('rjongitlg~kuren
nijzlmder gómnl"sst'l'rd in gea-
nonel'tJe - oi gekloonJc! - foe-
11I'>'>t'I1.Zonder het te wetell
wordt .\-\Mie prodkol1l]n111 eell
Jubiell~ tl1l'di~,h t"xperirnellt.
Aan de pijnlijke ody,>,>ee komt
Cl'n ahrupt einde als I\bril' en

Pil,rte bil cell auto-ongl'luk oln
hellC\Tn komcn. Ze bli]ken dril'
dil'P gevroren embryo's t(' heh.
hen a,htergt"iatell. Picrre's va-
da 1'l'rZOCkl AntolIle Jcze 1l'
\'l'rnietigm . .\laM Je wet blijkt
helll niet te kllllllt"ll steunen in
dit I'l"rzol'k : hl'! ISnog met ,un-
gepast aan dl' vooruilge~nelde
technologie. Ill'lènc, een onder-
zoeksml.'dC\\'l'rk~la v,1ll het mi-
niqerie van socialt' l,lkell (Jie
haar minister aanbl,,'c!ingcn
moet geven teil behnl.'vt' \' ,111l'en
nlCliwe wet) stort 7ich op de
zaak, rt'construeert stllkjt- bil
heeljc dl' persoolllijkt, ge-
schiedenis van .\larie e11 Pil'He
I'Il ontlllllr dl.' onfri,sl' praklij-
km \',111 het bedrilf waaraan
Amomc blijkt mee te ••.•.erkt.tl
zondl'r hct zelf te weten.

Venlcr ~L1all voor sl'ptemhl"r
onder Ilwer glvland:
Fen lJt'rh,llillg van de t'\edcr-
I.l1ldSl~\pl'c1film 'Het Vonni\',
O\'l.'r een mem in een fictief. t"'(-
treem delllocrati~ch LlIld dil' or
l'en Jag zijn plicht moet vervui-
len: het voltrckkcn V,lIl el'n
dood ••trai (wnd'lg 22 ~l'plcm-
ber, 12:.05 uur).
'In Afwachting \'.ln .\-\orgen',
l'Cl1dunltnentaire Ol'l'r eel1 vl.'r-
~Iaafdl. die tijden~ l','n gl'\'elll-
g,"n••ch;lp afkickt maar l'l.'n jaar
I.Ul'r toch weer voor dl' hij I ga,lt
(m.undag 1J septl.'mbt"t, 20.50
UIlT).

h..'
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Veel bemanningsleden maakten zich meer
zorgen over de spanningen thuis dan over hun
eigen welzijn

Humanistisch geestelijk raadsvrouw
Tineke Hundling over haar werk aan
boord van de Zuiderkruis tijdens de
Golfoorlog
door Els \Jn Thld .

Hel uniform ~ta,lt h,ur f!;oeJ. Toen Tinckc
HunJling ,lis hUI1l:u1I';Iisl;h raaJsvrouw in
dit'l1st tr'ld hij Je lll.\rm~. kreeg zc alltoma-
ti.,(h dt' r;mg vJ.n luitenant-ter-zee l'l"r,h:-
klas. V,HlJ:l..Ir J'H kt'urige, Jonkcrbbllwl'
uniform met die strl:pcn op Je mouw, \laar
cigl"lllijk i~H' geen echte offiua. InsiJ~'rs
zien Jat din:ct: boven die strepen onrhrn'kt
een l'ssl'ntÎn'l gouden krullctie. Onder-
scheid mOl'llT zijn.
Cccsrclijk ra,IJwrouw of -man worden hij
Dt."fcnsH:bCh:kcnt l'en heel sndlc Iifl naar dl'
hogere rq.(ioncn van de militaÎn' hii.'rarchic.
ICud'>\'rouw HunJlmg - 70 meldt iC lich hij
dl' poort van hel rn;lrlnccomp!cx: 'In een
\',111 rangen en standen ;UI1 elk,lar h'lIlgcnJc
urganis;Hic komt dcZt, statll'; ons HlJerJa'ld
a,\Ilw,uien, En bren!!.t uns in een paraduxale
p(J,iti~'. Wij gl'estelijh' r.wJslinkn zijn bur-
gl'rs, 11I,1,lrook weer niet hekrnaal. Wc zil'n
l"Tuil al, militJ.iren, maar ook d,H lijn Wl'
niel. Dl' bedoding IS &It deze rang ons een
bep'lalL!e ~Ialu~ geeft w,Jan.loor Wl' on~
makkeli)ker kunnen bewegen blllm'n het
militaire appawal. Door onZ(' rang gJ.,tn er
soms HUlr ons dl'uren open die .lllder, g(',lo-
ten zouden blijvCl1. Het klinkt l1Ii~~(blen
W,II vreemd voor l'('n buitenstaander maM
zo werkt b(.t spteem nu eenmaal.
,\kl mijn str('pen wordt het wal nukkelijker
om zomaar ~'\"Cnbij de eomnland,HlI binllen
te lopen om te \'r'lgl~n h()~' bqxlalde Jingen
in elkaar zitten of 0111el"eu iel'; te regelen,
Soms g~Tft hel wel scheve ge/.i..:hten hij men-
Sl'n die langer medopen en ,11jaren wachten
up een Iwvurdering die ons zonuar 111de
,d100t wordt gl'worpcn. ~Lur ze begrijpen
het mn'Slal wd ,lis je het uitlegt:

GEEN MILITAIR

'\'(/ij lijn gl'('n militairen, \'allen (Jok niet
ond<:r Jl' krijgstucht.En al dr.ug ik een 11111-
fnrm, ik meI me géén militair. :\1aar het
stoort me ook niet. AI zuu ik net 10 lid in
burger lopen, Ik moet erop knen dat ik er
ncljes uitlil' en mijn hol'd nil.t I'r:rgeet ol' IC
zenen ah ik n,lar buiten g'l. En ik moet
zorgen dat ik geen vreemde dingen uilha'll
wannl'l'r ik dit uniform Jr,ug. Het ,lantrek-
ken \'all een uniform bell'kem llJ.tlIl1Tlijk
nog niet dat je je conforllll'cTl aan bel sys-
teem. Dil' redenering vind ik onzin, klink-
kl,ue ot17.in, \X'ordt een n-rpleegkunJige of
een politie-agl'nt plotseling il'malld andns
I11l'leen uniform? Het hoort cr bier nu een-
maal bij,

.\laar al, je hij D~'fensie gaat Wetkelll11eleen
'\"l'rborgen agell&t' w,larin ~taat lLu IChet

sy,t~'em wel eens el'l'l} 0111Ver'Ult WerPl'n -
loop jl' binnen de kortstl' kl'ren stuk. ,\1l'n
bedt je ~Ilcl door. je belandt (lP em zih~wllr
en dan kUil k helemaal niets l111'erdoen, \\'e
hebben nu l'l'ntllaal in on~ land op democra-
ti,çhl' wijze bl'~lutell d,lt l'r l'en leger moet
zi)l1. D,lt IS\'oor mij \'oIJuel1<le n'den om l"T
te willen el1 kUIlI1l'n werken, Ik ben hiL:r
loUln en alleen \'oor de nwnwn die gekoZl"11
hehbl'n voor een baan binnen dl' krijgs-
macht. i'JiL:tml'l'r, nil"llt1lllder:

'Ik sta ,11shet \\';Ul' ,1.In,iL-7.illijn, hoor er met
helem,I,tl bij, T rouWl'ns, ik 7.0Uook nil,t e~'hl
1',I>,;ell 111een systeem d,ll is gl'ha~l"l'rd op
a!lullkelijkbeid, wa'lrin 'baas hown b'las'
gdd!. En waarin menwn m,l,lr n.luwl.lijks
cigen n-r.ll1twoorJelijkheld hebben, Ik bl'-
grijp dL: filosofil' eradtter wel. In een OOf-
log"itu,Jlie kUil ÎL'nou l'enm,I,11 met rustig
0111de lafel g.l,m lillen Jisnlssiëren over dl'
te volgen tal1iek, \X'.u mij .,OI11StegenstJ,u,
i., d'lt die strikl~' g~'dragsli)n altijJ moet wor-
dl'l1 doorgl'Hlerd. Altijd, ook in ,itu,llies die
niets tllel Jrelgillg of verdediging hdlben te

maken. \Xlant Hl is hel sptn"tll, LOg,I,H het
,tt l'ellwen: gewoon dOl'u wat jl' wurdt opge-
Jragen.'

ETHISCHE VRAGEN

'TijJen~ mijn oplciJing ,1<111bet Hunuuis-
ti,ch Opicidlllgslustillltlt vonden \"eel me-
deswJen1l'n het I'olstrl'kt otl\'oors1l'lh.tar
,Lil n'n humanist hl11l1endl' krijgsnl.Kht zou
wl'rh'Il, ,\tur ik v1l1dJat het voor l'en gn's-
tl'IiJk H'rlorger lII1\'ol is 0111lLur te zijn
w.ur H'l"1mensen werken en verblijven, En
jlli,t het \\'l"rken bill)efensie -l'eu In.drijf ,ial
gertcht IS op \"l'rdl'diging, m,ur ook niet
schroomt ,l,m te \-allen l'n !e \'l'ruieligl'n als
dit nood7.1keliik wordt geacht - roept l,thi-
s(he \"TJgen op, Dan is Iwt uitcTllute zin\'ol
J,l! cr raad,lieden liln met wie IC J,larover
\",m gl'dachtL:tl kunt wISseleu. Tijdcns de ll's-
~l"nge('srelijke vorming dil' ik hier ged, heh
ik te maken Hwt jonge 111l'nsendil' Ilog nuar
net hij lk nLuine zijn. Ik praat met Le uver
die kl"IIZl" Vraag l1<'nw,l,lrom n' in dit bl'-
drijf zijn gest,lpL Vr;lag hen: wat doet hel
met w? Wil )e eigenlijk wel doen wat jl'

alletll'lal wordt opgedragl'n ~Het is nictmijn
beJoeling d,n de belft weer opstapi, m,}ar ik
wil wel gr.l.Ig d,uze e('n hewuste en n'ralll-
woonk kl'ule 111.1kl.u:

NAAR DE GOLF

'IJlt is mijn sçhip, mijn l'igl'n SChip, Ik \"Oei
n1(' bes! cm bl"l,tj(- trots, Gek, hè?' \X'e par-
kt'ren de .IUIO op lil' k,lde, stal'pl'll uir en
kijh'n, knippL:rl'ud -ll'gl'll de wn, stl'il om-
hoog 11,lar het impos,mte bel'ourr.1l1ings-
schip Ik Zuiderkruis, /.l' wijstl'11Ihousiast
\'oor luar H'rlrouwJl' plaatsl'n aan,
D,u Til1l'ke HUlldling nll"t Lk Zuiderkruis
meeging naar d~' Pl'r/isdle Colf, was l'igen-
lijk [Ol'V'}1.Hl"lls bij de marine dl' gl'woonte
d,lt geeslelijk \"l'r/orgers bellall'e hlill vasll'
wcrkpll'k ol' dl' wal. l'ell s(hip 'adoptcr('n'
wa,Hop te een ,Iantal weken per j,lar IIweva-
ren, De hum,lI1lsli,ch T<I,tdslieden - geringer
in .unt<lllbn hun l'onfessionell" colleg,l\-
dra,mlen nog uil.t IIwe in dil sysh.'em. /L.la:tr
todl m,lak1e Tilwkl' hq:in \'ong ),ur
nietsvermoedend l'en .1Îsl'ra.lk met Je COIll-
nundallt ,",Hl Ik Zuiderkruis 0111Jat naj,ur
tnl'l" tl' \';uen voor eell uitvoerige kennis111>1-
king ml.t hel leven op zee, D,lt werd voor
h,ur gl.lijk 'in hd diepe'.
'Oorlog wa~ meens gn"n \"er-v,m-mljn-beJ-
show mel'r. AlIl' hlilluni,ti,..:he raad,lieden
binuen de krijg~t11'Kht hehben cr l'l'n dag
met elkaar o\'er gl'pr,u1..,(lh,lr ZljU wij 'lLs
humalllsten ouder ,lil", otnst:llldigheden
trOllwen, sterk in). Ik mcrheersellJe me-
ning w,1'; dat wc ill deze SitU,Hie nil.t buiten
sçhot konden hlijvcu, Al waren cr collega'~

die lI..:h ernstig ,tfnoegl'll of dit wel een
oorlog was W<1M,t:1I1wil Ollze medewerking
tIl0l'Stl't1 verlenen. Voor mij speelde de mo-
reil' vl'rplichting ook een rol: ik Iud immer,
,11Cl'n af'praak Jat ik zou II1l'l'\'aren .. \Ia,lr
hct was \'onr.ll een cOllseqllelHil' van het
werkl'n bij Defensil" Da.lT\'oor kiezl'n bl'!e-
kent Jat je nok beschikbaar moet zijn, En
niet alleen lil \"TeJestijd. Ook de bem,ll1ning
1',111De Zl1Iderknlls h.ld met voor l'en oor-
log gekolen:

Ha,1T partnl'T daçhl ('r net LO over. En de
j(mgste Jodlll'r ril'p:'\'\lh'IW! \'\"11 sp,ln-
nemlr ,\bar b~'h'udl'later in Cl'n brid dat 7.<'
l'lgenli)k heel LMIl!;was Jat er iets I_OU geheu-
ren, Tincke Hundling is zelf Jlil,t e(ht hang
geweest. 'VO(lr mijn vertrek ging ik nog e,"en
~tld Ita,H Je kapper. En onder de droogkap
J,Kht ik: nimund weel hier J,H ik een half
jaar \Wgg.l en l11i~schien niet nwer lerng-
kom, Zb WjS ik erml'e bezig, :\Iaar bang,
~d1t bang hen ik niet geweest. Er !!.elwurde
llil.t n'cI dal rl'(ht~treeks 'lIlgst opril'p. \\'e
haddl'n op Ik ZuiderkruiS meer te kampen_
mei dl' constante druk van spanning en on.
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Ik hield mijn eigen angsten en twijfels bewust
op een afstand omdat ik anders misschien mijn
werk niet meer goed zou kunnen doen

zd.:erheld: 10U LT ict~ g,l;l]] gl'bcurcn? En
W;lnm'er d,Hl? Zijn \H' l'r klaar voor? En:
redden wc lll"l ml't I'n allCIl .lls er n:ht lets
F:l'hcllrt?'

OORLOGSWACHT

[>irl'rt na bet H'rtrl'k Uil Den Heltkr \\'LTd,'r
op Ik Zuider1..:rui, 'oorlog,w;ICIH' gd0I'l'II.
lk bl'lll'llllling ,LUI <ttll hel hek elm.l.llll1
l'en roulerend 'Y'il't'm Ol' w;lChl. D," hUlIla-
nl'lI'l:h r;I.\,t-HoUW liep Uil ,olid,lritl'it ml'<"
l'11om dl' n"'lrinF: t,' hllHll'll delen. \X'ellud
11' haar elg"]] ritme Olll LO veel mogelijk
Vt'r,dlill,'nJe hem.lllllinp,ll"den Ie kUnlll"11
nlltllloet,'I1. Dl' gl'sprl'kken gingen voor,11
onT Iwd gl"\\'OI1l',alll"d,I'lpe dingen. Til1<'kl'
Ilundllllg' '.\lensen Illoell'n Illel ;ll!es hij IIll'
ll'redll kllnnen. Du, ook lIlet gl'll10l'per
o"n hol' \"l'rn~knd het I' \ morgens om df
uur IlWI rodl' hll'lJl'~ te llloetl"1l onlbijlen -
lTn con,e'-lUl'lllic 1".111het rou1cl'rsystl'l'lIl. Ik
w,1..;2-luur pn l'tm,ul .1'1Il~l'rl'd.:h,l.u. Dl'
bell1,I11lling~lnlen modllen Illl' 'lltijd ,,",Ik-
ker mahn. Gelukkig deden ze d;ll ook at-
het nodig was.
Hel het,ft mij wel gelt-erJ te reLlliwrell. Zo
i~ filo~ufl-rt'n m'er I.lngeving n,lluurlilk
pradllig . .\la;lr ;II~je bl"/ig hell! ml'l oH~rle'
non, gaal hl't louter om h;lS;lk wken. Ik wil
n1<'nil't meer bl'nghoudl'll 111l'tgl'nl'u/el,'n
fUlililcitl'n, J.Urtll bl"n ik ver.llldnd. Ook
hl11lwn lll't hum,tnlSn1<' kUllnen we 10 moor
ell 70 elitair filosofl"ren Ol'er hOl" hct alle-
m,l,ll zou moeten, .\I,l;H lX"~ta,ll het leven
l'igcnlijk llJet voor;ll uit lTl! ,I.\nl'l'n~duke-
ling ",In gewone, ;lllt'd,ug~e zaken? Kleine

dingen dit' bep;lkn of je wel of niet plolertg
heht n1l't dbar.'

STRAK RITME

':-Jn', ,-erl'l'eld heh Ik me nooit, Op l'en be-
,'oorrading,s..:hip gebeurt 11l'e1,'eel. KW;1Il1
l'r biJvoorbeelJ reil It;llia;lI1s ol Engrh schip
Llng~7.11om waler of olil' Ir lankt'n. lhn \\';l,
er lIll"t"n, h~'d wel 11"7icn. I lel ,>lrakke ritmc
van wl.rkl1l, l'len, slap~'n, ~portell en ont.
~panllil1g ging n-rwling I<'gell. En lui~t ,lis
mensen l'\l"tl olll,>p;mn,'n onderuit konden
I.;lkken. Ikh kondl'n permitteren Olll wat te
pralen, W;I,>het HJOr mij IlIllJlg om ct te
1.lIn:

Veel ,'an ,Ie gl'~prl'kke]] die Tinàe {ijdem Je
vijf m,unden op Dl' ZuiJerkrrlls HlerJe,
gingen over thlll', 'W'i] werden op het ~chlp
behoorlilk ol' dl' hoogte gehouden \"111Je
,(;trld van z;lkl'n 111Je Golfoorlog. "bar uit
brte'Tn en tell'foonge~l'rl'kken blel"k lil ;-.Jt'-
derl,md allerll'l Il1dianl'l1verhakn dl' rondt"
I<' Joen. \X'e hoordt'n OVl'r familidl"dl"n dil.
dachten dat WI) vn"1 dichler hij KOt'\H'it Lt.
gen &11ll1lwcrh"lilkheid het geval was, Ved
hel1l'lIl1l1ng~lt'den m;ukten lich nwl'r lor-

gen owr de sp;lnningl'1l Ihui~ d,m OH'r hun
l'igl'n wdzijn. t',ltllilil'led,"n lo~ten elkeur
,l.Jg l.n nachl afhi) de lele\l,ie om m;I.lr gl'l'll
1c1lergr~'l'1'van hel nieuw~!e mi~..;en.GingeIl
tl1l'll'ell radioolie in l'en pLI,tic uk onder dl'
dnuche en verloren dl' tl'ldooll geen 1110.
nwnt lIil het oog. OverJn"l'l'll. kun 1<'zq:-
geil . .\tl.:u zo reageren ml'l1,,'n in ~tre~~-
"!II,llle~.

Er W'Ul"11onder de bl"m;lnninpkdl'n l'en
a;ltllal aansta,1lltk v,l<.krs l"tl men,ell n1l't
heel kll"ine kindl'rell. Als Zl' \'ideo's opgl',-
nurrd kregen van thlli~. vrol"gen ze me va,lk
of Ik ml'<"wilde kijken, Ell Ir lI'ilden Wl'll'n
ho<' ik hel !hui~ gl"n"gdd h;IJ. D,I,trJOIlr

raak k .1utolll,i1i~ch iu ge~prek OI'er de hele.
ving,wen"leI v.m dl' ,Inder:

ZIJLIJN

Zdf wildl" 7~'zich nil"t Jil'pg.und benghou-
tiell Illet wat dOL" bij/ondere ~itrutil' bil h,Ur
opriep. 'Ik was tcnslotte ;\;lll het wl'rk. welS
iem;l[ld e1ll';lltild 'l,ln'>prl'ekbaar moe..;! Zijn.
/.l' I'roegl'n nl<' ol ik ook wd n'n, h;mg II';IS.
N;JlllUriijk, ll"i ik dan . .\bar ik hield mijn [>

Tinl'kl' Hundling wa~ op de Zuiderkrui, 14 uur per elma,ll aansprn'khaar
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Ik zou niet echt passen in een systeem
waarin mensen maar nauwelijks eigen
verantwoordelijkheid hebben

eil!-en <lngstl'n en twijlt'ls hewust op t't'n af-
stand onh.tu ik ;InJers Illlss.:hien m'n wt'rk
niel nll'C I!-Ol'llIOU kUI1lll"n doen.
Ik wa, dic vijf maanden op Dt' Zuidcrkrul'>
vaak eenlaam, W,lllr uireillddijk hoorJc ik
m'rgens hij, [hll krijg je Jc nClglng IConder
IC dompelcn in IU'I levcn op ht'1 ,chip. Je
kunt immcrs niCI m;l,lllJenl,\llg ,\;lil dt' zijlijn
;IlIn.u nUJr wekijkt'n. Jc moel jCldf dn'lge'
noot llukt'l1. ;"'LI<H;lan dt' anden' kanll110et
je voIJot'ndt" distantit' bt'waren om als gees-
lelijk vt"tzorger voor lt'dt"reen aanspreek.
b;IJr It' blijvt'n. En om al~ het nodig i~ dt'
vinger op de zere pk'k tI' kunnen leggen. Om
je verhazing 11' kunnen blijVl.n uitspreken
ovt'r hoe ,olllillige zaken \-erlopen. HOL'
11It'llSen Ull'1 elkaar omgaan en hOl' ótik in
LU'11huitengl'wune sitlutie hl,t ~y~tl'l'm nim-
mer wordt lloorbrokell, Het werd mij niet
,lltild in dank afgl"tlOIl1I'l1 watltll"er ik dit
ui"prak. Soms leidde hl.t ertoe dat ik nog
mn.r na,lr de zijlijn wenl gemanoeuHl'l.rd:
Llchend verleit 7l' dat ll' had gehoopt mil.
lkr te zijn gl"\\'ordl'n dO\Jr de l"rvaringen in
,k (;olfoorlog. Vergl"ek 'Ik ben nog altijd
1ll"lzelfde opgl'wllllden st;mdje!'

Thuis WJS h"'l nJ \"ijf nUJndell in Je (;o1f
wel weer well11el1.Dt" rqd op De Zuidt'rkruis
houdt haJr nog hn'l erg bezig en le vimlr hel
dan ook prim;\ 0111er stet',h weer over Ie
pratl'n. 'Snrmnigen leggen: Er is too.:h 1lIt'IS
gehcurJ. M,l;1t die tIIl"11~I'nh'lgalelliseren de
situ,Jlie, \X'alll de enorme sp;mning om wat
er zou kunl1<_"ngebeuren, was er ,lltijJ! Je
S\;1;\1op het dek en je l.iet diegruigl'n O\"lT-
komen. N;l een p,lJr uur kOlllen zc weer

un-r, hehhen Zl' hun laak \"IllbrJchl. Een
fa~<.:innellde ,l,lIlhlik, nU<lr ook vers<.:hrik-
kelijk. \'(1;1111ie weet W;II ze hebbell gt'da,l11.
Dat 1<1,11je niet onhl"roerd. En als je V,I11
hoorJ ~tal'l. is dat nil"1 I'l00sdinj.\ over.'

VOORAL CONCREET

Tinckl' HunJling is inmiduels teruggekeerd
ill hel leven van ,111edagals geestelijk \"t'rzot-
ger hij de operaliunc!t' s<.:hool.Die ligt in hl.t
haven gebil'd, temidden van grolC fregaut'n
Cl! llt'voorrJdingss<.:hepen. Van slJghomen,
werven en glgJntisdlC magazijnen. De wind
rukt aan dt' hoeJ van de raJusvrouw. Hl't
elastiekje houdl het nog maar 1lt'1 op z'n
plaats. Een t"<.:hrl"no-nonsense umgt'\.lng. En
ook nog stet"ds et'n echte rnannt"l1wereld.
1>,11 heeft ook invloell op haar manit"r VJn
werken, '[k kan Illt' voorslellen ual jt" Jls
raadwro\1w in een ziekl'l!- of wrpleeghuis
eerdl'r op een 'filosoferende' manier meI
ll1enst'l1 aan lil' praat raakt. Hier moet je
vooral <.:oncreet zijn. Dit IS een bedrilf dat
wars is van geitl'wolien-sokken-praatICS.
So<.:iJalgdul, noemell ze d;1I hier. Zelf hou
ik van filosofl"ren, 111Jardan onJer Hienden
en meI een gLJs wijn. Wij geestelijk verwr-
gers zijn geneigd er v,llluit te gaan dal it"der-
een gehJJI is bij diepgaande gesprekken
over l.ingenng en levensbeschouwing. Dal

is maar de vraag hoor! NJluurlijk lijn er in
ieders leven momenten waJrop je bepJaldl"
dingen onder ogen mot"! zien. MaJr nll1-
crel:tlll'id en nl1<.:hterheiJ ziln ook d<ln nutti-
ge eigells<.:happcn. Ik llt'll begonnen 111het
vormingswerk met werkt"nde jongert"n 111de
Amslerdamse Staatsliedenbumt. Er zijn
0\"Creenko1l1sll'n in de werkWijze. Alleen
wist ik toen llOg niet veel VJn humanisme en
kL'nde ik hl,t woord 'lingt'ving' nauwdijks.
Ik heb er wel geleerd u;u mensen niets heh-
ben aan hoogJrJvende, zweveTige pra<ltjes,
Het is zo jammer dal hUIllJnismt" voor SOIll-
migen gehuld is l'en sfeer van intellectualis-
me, Dat i~ vaak een bJrriàt'. En dJn heh ik
hl't nog niet et"IlSover dl'genen die zeggen:
leg nou eens uit wat jullie humJnislen eigen-
lijk 'hehben'. De dOIllIllt"e en de pastoor
kUllnelltcllminste 1I0g een hiernamaals ,1;1II-
bieJen .. .'

Ze is cr meI name voor dt" lel"r1l1lgen. [n de
opleiding is plaats ingerlllll1d voor een eerste
h'nnismaking meI geeHelijkt" vormmg. Het
komt maar heel weinig \"OOTdal llIt"n spe(i-
aal kiest voor een geesteliJk \'eTlorgt'r met
et'n ht'pJJlde gdoofs- of levensovertuiging.
;..,teest,ll gaat het, 11t"elprJktis<.:h, Olll wie
loenllig Janwezig is Jls men ziln \"erhJ;ll
kv.'ijt wil. Tineke Hunuling: 'Soms zegl
icnlJnd: ik kom hij u omdat u non vrouw
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jBASTA! over Vrouwen tegen Geweld

De tenlOollstelling laat l,ien hoc enkele Houwenorganisaties uit Peru en Nederland
op verschillende tllanieren Houwen steunen die slachtoffer zijn geworden VJn
(seksueel) geweld, en Houwenlllobiliserell in demonstraties en campa~nes voor
gelijke rechten.
j BASTA! hied! aankl1l)ping~punten v()or verdere \'Crdieping in het thema geweld
tegen \'rouwen, en \'Imr aeties. Hier\'()or stelt HO,\t informatiep,lkketlen samen met
achtergrondl11Jtt:riaal en informatie ()\'er specifieke onderwerpen.
j BASTA! reis! in 1992-199~ Iang~ bibliotheken in Nedcrland, en i~ evcneens
rechtstreeks bij HOM te bestellen. Bij de tentoonstelling worden affiches, folders en
een persbericht gelewrJ.
Geïn tercsseerde org.lIlis.lties, groepen, volw Jssenenond<:rwijs, vakbond\Jfddingen,
enl .. kunnen contact opnemen met HOM. Contactpersonen lijn: Ellen Verwiel en
Winde henhui~. HOAt. Poslbus 114.3500 AC Utrechl. Telefoon; mO-3 18145

• "0•E~
~•E~
~~

~Ontkellning van gelijke rechten \'oor \'Touwen i~de meeSI systematische.
wijdverspreide en diepgewortelde ~chending VJn memenrcchten. ~
Een krachtige uitspraak dieJe UNESCO deed in 19S0. Veel \'ormen \'an geweld
waaraan Houwen in het d,lgelijks Ie\'cn blootstaan, worden niet erkend al~ ~chending
\'an mensenrechten.
Voor Humani~tisch Overleg Mensenrechten (HOM) .1anlcidingol11 in 1991-199]
een aan!al \'ormen van geweld tegcn Houwen aan de orde te stellen.
Het geweld wa,mllee vrouwen in huis op straat en op hun werk worden
gewnfronteerd, i~een ••••.ereldwijd maatschappelijk probleem. Aan de b'His lil!,tde
ongelijke machlsvndcling m,\en \'touwen en man m'n. Veelal wordt del.c
ongelijkheid, en de beperkingen en geweld die hieruit v{)ort\loeien voor \'touwen,
beschouwd als ~vanl.elf~prekend ~ of .lh ~eigen aan de cultuur~. lJele relJti\ering
van geweld tegen Houwen ••••.il HO,\1 meI het project ~\-'rouwen en men~enredJlen"
aan de kaak stellen.

••, I •
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b~nr ('n n misschirll anJns tegenaan kijkt.
Ov~rigr1lS Iaat.k mijn kLmfen ,1hijd J~ keu-
i.~wa.lr ze willen praten. Voor 11l'tg~val Jen
I.~het \'t'rvdend \'inJen J;1t andt'ren Zlm J,H
IC hier 111-en uitg;un, hebben we op een
ander [arein nog een k;1Iltoor. Of w~ spre-
ken ergens in d~ stJd af.'
De le~r1ing~n h~hhen, zo aan h~t negill I';ln
hun 1l1<lrinelelTn, lwd wat te verstouwen,
Ze lijn voor hl,t eerst I',m huis, hq::lllnell ,1;In
een nit'uwe studie, g,WIl up kamas WOllen,
én er wordt I'l'rwacht tbt ze JIIct~en al in een
groep huwen funetiolleTt'Il.
Tinl"ke Ilundling: I.t' kmlwn met tal \'an
vragen hij mij: Heb ik wd goed gl'kozl'tl!
lukt het zonder thuis? Ifm blilf ik modf in
dl' groep? Hoc Irl'k ik nli)n gn'men .11sik hd
l'Q::ens niet nwe eens hen? Vragen dil' ,llk-
nual op <k Cl'n of andere wIJZe met l.ing~-
\'mg te mah,n hchbell. Ik inform('l'r altijd
wa,lrom ze luur dt' m,lrIne hl.'hhen gl'kozen
en WJt IC lidI lT hil \,{lOrstel1en. Er l.i)!l er
heel wat dil' zegge'n: ik hJJ genorg I'an
school, ik wil wat van de werdJ zien cnlllijn
opleiding wordt nog bet:l;lld ll()k, I\-la.lr dan
komt d(, ontnuchtering: de discipline IS
sUl'ng, lt' mOl'klJ hd'l h,nd studeren en het
duurt zeker n'n m,und of negen voord,u ze
voor ht,t l't'r,t op tTn ,chip mogen st;1ppen.
Het gclwurt ook nogJI eens <.bt ze na t'llIge
tijJ I',\!l dienstv;lk willen H'r,lndcren. omdat
I.e I!,l'llll,tkt hebben dat de gl"koz~n richting
nil't bil heil past.'

Ook Ill"t drankgehruik komt in h,ur ll',sen
ta ~prake. De l11arllle i~ \',m oud ,her l'en
1ll,lllllenlwdrilf waar stevig wordt geJron-
kl'll, En wa,u n1.lcho-gedr;lg Iwel g~woon IS:
StOlT doen, h;l1lig. "Imen dl' krol'l!, in ~n !tlld
I'etkondigl'n ebt meisjes truttl'n zijn die met
in Je marine thUIshoren, Tinckl.' HunJlmg:
'Hl't verandert bnp.,lam, Hl't is gedr;lg d,1\
op w.n leeftijd ook te IllJkl'1l hel'ft I11l.'thel
JftJsten I'an grelll-l"n. Ik hetinner lIle een
met~Je dat zeer besdll'fltld was opgegroeid
in een klein dorpic. Ze kon nil't tegen de
nogal h<Hde manie'r waarop llleJl bij de
krijg~m'Kht met dkJ;lr omgaat. \\\, hdlben
samen gezodlt naar een mamer waarop ze
zich kon handh;1I'('n, want H' wilde wcl
graag blijven. Lang nil.t iedcrl'l"Il rolt ge-
m,lkkcliJk door dil' eerste tijd heen.'
Door de cultuur V;lll de m,ltinl' klopt de'
'va,te hl'm,mning' waaronder docenten, in-
structeurs en administratieve Illedewerkers.
llil.'t zo t::em,lkkehjk Jan bij Je geestell)ke
I'erzorglllt::. Het lijkt wd of hl't p,noo] voor-
al is: 'Een m'Jrlllenun kent geen proble-
men ...•
'Men is VJJk b;lng d'lt het de «\mère n,lJe-
lig zal hcïndoeden. PrJten bn nog wel -
wam alle' w,lt hier besproken wordt blijft
onder ons .. \!Jar op het moment dat hl,t
l.innit:: zou zIJn dingen lil bredl't verband aan
te kaJrten. trl'kt ml'l! zich vaak terug.'

:\1, wc hij dl' poort af,chl'id nellwn, H;Ugt
Je wacht terwijl hij de pa~Sl'n cOlltrolel.'tt en
haar nieuw,gierig monstert. oÎ zij nou l'en
'vrouwdiik r;udsman' is. El'n I'rolijkc I<Ich-
bui is het ;HlIwoord. •
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Op zatl'r..Iag I septemher 1945 vCTschel'n in
Vrij Nederland een hijlOndl.r artih"J. I-kt
hn"lIl' 'Roeping tot verantwoordelijkheid'
en was geschreven door Ja,tp \'an I'r,ug,
In dit ,trtikd riep hij op tot hezinning ovet lJe
enorme tet:hnio;che Illogelijkheden waaro\'l'r
de mens best:hikr. Hij Ht"esdl. t:haos, [k
Tweede \X!ereldoorlog W;lSnog maar net ten
einde el1 nog geen maand voor de puhllkatie
W,Hl'1}twt"e ;ltnomhommen op Hirosjima l'l}
Naga';ilki gegooid J,l;lP van !'wag Im:endl'
dat de melIS Zich in dl' richting van steed,
grotere nijheid ontwikkelde en wilde waar-
,chuwen voor de c;uJstrofes die daJruit
wuden kunnen voortkomen, \X'aarorn
wt.ndde hij zich nit"t tot het grol'pie inJus-
trii:len d,1t macht ht"eft o\'er de vernieti-
gingskracht in de wereld? WaJroln koos hij
dl' lel,ers v;ln Vrij Nederland uit? Voor,ll
omdat het Jaap van I'raagging om hl,t indi-
viduele verantwoordl'lijkheidshescf dat de
mem tot ril'htsnoer mOl't dienen bij lijn he-
slissingcn. \J;.'anneer dat n'nmaal 'llgemeen
gehruik zou worden, hoopte hij Jat door
mensen veroorlaakte rampen zouden kim-
nl'n worden voorkomen.
Met dit hl"cf van verantwoordeliikheid he-
doelde hij hl,t op eigen kr,Kht, maM met
bd1Ulp van buiten de mens st<1andt"normen,
vormgeven ,un het leven. Later noemde hij
dil uitgangspunt: zelfontplooiing In mense-
lijke verhondl'nheid, daarmee egoïsme en
onntenselijkheid uitsluitt"lld. Want ht'l wao;
hl'nl tl' doen 0111dil' menselijke waardigheid.

MORALISME

D,1t hesef V,ln n1l'llSl'lilkc waMdigheid is l'en
oud gegeven dat thuis hoort hinnen het jo.

"erantwoordelijkheid
dendom, j;l'lp van I'r'1;1g stamJe uit ecn
looJs milieu, \X1di,waar h,IJden zijn oudt"rs
het joodse geloof lo,o;gelatell, maar daannt'e
was l'en 35 eeuwen oud gC'loof met een bui-
tensporig aantal rl'gels niet \'t"rbten. :\1ora-
lisme W'J!. een hraw man als Jaap van I'r:tag
Jan ook niet vreemd, Die braafheid en dat
moreillsllle lijn hij J aap van Prae1g ollverhrC'-
kdijk n'rbonden,
In I ';IJ.• komen we dit moralisme al tegen,
Een kleinc studC'nten.or~anisatie, de Stu.
denten VreJes Actil', riep in dat ja,lr op tot
een principiëk heslissing over de Haag of Je
wetenschap Jiensthaar lIlag worden ~e-
maakt a:tn Je wrnletiging, Een jaar eerder
was rn [)uitsLlIlJ het nationaJ.l-sociclllsll1t"
aan Je mcKht gekomen en de dreiging van
et."n naderende oorlo~ werd steeds met'r
vod baar. De wetemchap werd ingeschk
kelJ ten hehoev"e van de nadert" oorlog, Een
groepje srudelltt"ll, waaronder Jaap van
Praag, stelden een logenaamd lntdlecntclt.n
Manift"st op, In dit Manifest wt'rden ,tudC'll'
ten en profe,sorell opgeroepen hun intellect
niet voor de vernietiging heschikhaar te std-
len, .\la,}f in de politiek werd er afkeurend

op gereagt"erJ en in dt" Eerste Kamer rCZl."ller
vragt"ll O\Tr. Ik ondertl'kt'naar, schrokh'n
7,0 V,ln deze reaClil.' &11 zt' hals OH'r Je kop
hun lunJtl.h'ningt'n terugtrokken, Ot. idt'k
list J'lap van I'raag met."nJe dat niet Je om-
standigheden, Inaar de gezindhl'id \',111ml.n.
sen llt"p'llend moest ziln voor hun doen t'n
bten, Een moralistisch lIitg'lllgspunt.

PACIFISME

Ik geJat:hte <bt Je gt:zinJlwid Ix'palend
mOt:st zijn, trad t"!lige jaren later opnil'uw hij
Jaap V,ln I'raag op de voorgrond, toen hij
met l'nkell' geestwrw,lnten Ct"n stratl'gÎe
ontwikkelde tegen het militarisme. Ik lIade-
rendl' Twl'ede \X't'reldoorlog sl'eellk hierbij
een rol, maar ook dat Je groolSt(' l'eder-
landse arbt'idersp'lrtij, de SDAI', ziçh lil
]'}J7 IWl'flegde hq de noo •.ha,tk vanlutio-
natl' dcfemic. Omdat oorlog en militaire Je-
fl'llsie volgens hem Jt' IllCnseiijkt' wa,uJig-
heid in gt'vaar hrachten, 7nd1t Jaap V,1I1
I'ra,lg l."en ll1alller van verdt'digl'l} wa<lrlll
de7.t. wa,udigheiJ hett'r tot h,J;1r recht zou
kunnen komen.
Die vond hij in dl.' strategil' van paöfio;tisc!w
volksvt"rdeJigrng, D,I;Jfin wordt lTn hed
scala van alternatiewn tegeno\'t.r de oorlog
gesteld: hoy<:ot. non.t:oilper,Hil., illegale
vormen van samenwl'rking, st.1kin~en en
propa~andcl. Voor een belangrijk dl'd W,I-
rt'tl deze a1tefllaticv'en clfkoltlstig van Bart dl."
l.igt. Die zene 7.ich a,lIl hl't tll'gin van de
jaren '30 gt."heel in voor wat hij .geweldloze
weerhaarheiJ. noemde,
Dat Jaap van !'raag ht'ilig geloofde in lIl.
uitvoerhaarht.id van zijn strategie, blilkt lIir
t"en artikd Jat hij sanll"n tl1elzijn vril'ndJ'1ll
UranJt Corstius schreef. Talloos lijn de
tl1aniert.n Olll ons tot dt. binm,ntrekkt"nde
proll,tariërs te wenJen, oln ecn heroep te
doen op hun solidJ.riteit l'n ;Inti-kapitalis-
me' met'nden ze, Zijn herol'l' op ltlensdijkt,
waardigheid was geh'lSet."rd op een gdonf in
het goede in de melis.
Ten a'ltlzien V,lIl hel nalion'lal-sm:ialisme
vid op JeH terrein niets tl' verwat:hlen. De
ni<:uwe snatt.gle wt."rJ J,Hl ook hl'paald niet
n1l't gC)uid1 onthaald, Ot. parielllt.IH'tir ki-
der V,lIl <.k SDAP, J.W, Alharlb, ging hij-
voorbeelJ nit van dl' hMde praktijk. Hij
trok de effel,tiviteit van de pacifistische
\'olksverdediging in twijfel en mC'endl' dat
hl't fasósml' door deze o;trategie in de kaart
zou wordl'n gespeeld, In een reacril. in Het
Volk verweet hij de voorsunders ervan niet
mer 11l'idl.voeten op de grond tc staan: 'Wet"t
ge nog \';111H,lnsJC-kijk-in-dt"-luçhl~ Hij lit'p
in de gr,Kht die vl,lk voor hl'm was, Hij h'IJ
'm niel gl'7-ien, Zo,lts v'ele kindl'r\erhaaltjes
ISook dit 1cerZa,1Il1voor volwassenen!'

TEGEN FASCISME

Het was nu luist dit meedrijven Illel dt" om.
standiglll'Jen dat Jaap van Praag fel he.
streed, Door dit st;lndpunt wNd vol~t"\l';
hem de w,lpenindustrie gcstl'und. En het
zou kunnen leiden tol koloniale oorlogen
om nieuwc J.!zetgehieJen, Aan l1l'teinde V;1n
zijn wet"rwoord was Van I'raag Jan ook
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Het ging hem vooral om de menselijke
waardigheid

Jaap van Praag was een gedreven idealist en een
stijve doorzetter

\"Imr l.ijn dOl'1J OngelTll'l'n ft+ 'Tol ~10l t't."11
gt',chil'denis, de ge,chil'l!l.'llis van JaI1tW-
didn-hij-de-!!,rond. Ilij hck altijd hcel gOl.'d
W,I,lr hij 7ijn VUl'tt."l1neerzettl.'. ZO/.I.'l'r W,1S
hij d;l,uin verdiept. dat hij mct vollt."kr,Khl
lijn hoofd te pkttn liep tl'gl'n l'cn muur, de
muur V,lll IH,t impl'riali,ti,che militansml.'.'
Later werd Jaap van I'ra,lg milder lil ZIjn
oordeel. Ol'er helllikl11llla tusq'n Ltscisme
en ontwapening, dat voor~talH,krs van p,wi-
fisti,che volksH'nkdiging parll'n speelde,
Zl.'ihij: '\'\'e zijn IH'I te-gen bewapl'ning. m,l,lr
wt."l.itl1ook tegl'lI Hitkr, Dc Illl'nSl'll 70udl.'n
ab hl.'! W,lre een gt'wddloze wl'l'rb,l,uhcid
tl'gl'l1over het n:ltiOna,ll-s()ci,llisme m(leten
kUI1l1l'll ontwikkden . .\tur d,Llnoe ont-
brak ,11-ilH1I'rlitke ovt'rIIuging.'

Die gewddlole wCl'rbaarheld teg,'n het nati-
o[ual-soci'llisme hestond echter wd dq:t'-
lijk, zil het in een VerheH'n en i,ki.'le zin. D,H
was hl.'! humanisme. Vlak voor de TWl'nlt'
~'ereld(lurlug dnmg onder link,e intl'1k((\1-
elt'n l1<.'thesef door d:u zij door 11<.'1fa,cisml'
,1[.,vijanden zoud,'n worJ,']l be,chouwd, Ze
b<'studeerden hl,t hllm,lIli~llle. waarvoor in
dil' jaren grot<' hl'iangstdling bestond. In Je
ogl11 \':111do.e linkst' illldk((ul'il'll I'ormde
het ~(ll'i,1Iisn1l.' namelijk nau •.••'l'lijks t'1'1l te.
genwidlt tegen het oprukh'ndl' gl'vaar.
Juist ilJ dil.' tijd schreef lup van !'ra'lg zitn
Cl'rste studil' over het humanisme, Hij wilde
dat het humanisme hel móalisllle zou bt'-
llelen, En ook in zijn eerstl'grote studietJH'r
ht'1 humanismc met Je titl,l 'Hulnanisnll',
l'en Ren,lis,alJce?' pll'it hit I'oor <'l'n 0PVUl'-
ding van de huill'nkerkdijke massa 011170
de g,'v,lren van het fascisme voorgoed hui.
ten tt."sluiten.

Zijn hurn,lni~mt' dat 7.0 nadrukkelitk n'n
hl'nwp ,ked op het vl'rantwoonklitkhl'ids-
hesd 1',111buitellknkelElkcn, moe,t hij 11l't
godsdienslige kamp - el'l'llCl'nS hl,ducht
voor een oplen'nd Llsci,ll1e - op den duur
wcllll gOl'de ,larde valll'n. lhardoor vl'r\'lll.
dl' Je ludruk op dit \'er,lIltwoorJclijkheids.
h,'se( l'cn Juhhe1c functie. liet droeg bij tor
de acn'pr'ltie van het humani,ll1e :lIs vol.
waardigl.' I<'vt."nshl'schouwing, én het nmll-
dl' l'l'l1 onlo~m,lkciijk onJl'r,!l-l'l van Ill"tmo-
derne hUlllani~Illt'. D,lt was hl,dodJ ab
~tel1n in Je rug voor de op zichn,]f terugge-
worpen huitenh'rkdi)ke. HUl'wel cr aan.
wijzlI1gen be'la,111 d:lt hl.t Vt'rhond lijn
werk7,a:llllhl'd<'1\ a,lIlv,1I1kelijk wildl' bl'rer-
ken tot het 11l'zinnemll' werk, krn'g Iwt uit-
cinJl'lijk toch e<'n rr,lktische ta,lk, De a;\l1-
Il'iding W,l, Je m,ue waarin llIet-geiovigl' dat
men~l'n in l'xtrel1l<' situ<lties I"ooral or Ikh-
zelf waren aangl'Wl.'zt'n. Zo had lul' van
['ra'lg lkh kort n,l het uitnrekcn van <k
T weelk \'\'ereldoorlog H'rba,lSJ OH'r dl' 1'01-
konwn r,IJdooslll'id w,larin hit t'1.'1lv'lk.
bondsm,lrl Iud gai,'n. fl-kt hel wegvallen
V<lllde l"akbondsorg,lniS<ltll.' wa,lra,1I1 d<.'7l'
z'n heste krachtt'n Iud gl'witd. was d<' n1,111
\"ol~bgen V,ll] ~LIg. Voor zulke menSl'l1
11101'Sthet lIlodl'rIl,' hum,mislll,' uitkomst
hieJl'll,
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In H)'n extrl'n1l' siw,uil' wrkeerdl' ook dl'
hUltenkerkditke "bas Stl'mpeb dil' in de
oorlog {Crdood werd H'roordn'ld, Hij liet in
uiterste w,mhoop l'l'n dOl11illl"l'koml"ll toel!
hIJ gee,tclijke steun noJig h'l<l, 1O,1b hij in
ziln ,lbcheidshrief liet Iwten. 'Dat is n'n
lekort' l1leclld<, I.Iln hUllTlll<ln, Jan Brandt
CorstlUs. En ook J,up van l'r'I,lg werd door
deZl' geheurtl'nis l11eer d,m ooir doordron-
gen van dl' noodw,lk ",HI gel'stelijkl' verlor-
ging, Tl'rwille van buitenkerkelijken in l'X-
tn'me siw,Jtil" wnd ,I.m ook, l'nige jMell 11<1
,k, oprichting \'<ln h<.'l \'I.'rbond. begonnen
1Jl1'thl,t 01"el!I'1l V;ln dezl' gl"<',teli)ke \'erlor.
ging.
lht d,lt lukte, W,l, op licllleif all','n grote
prntatie. lJiter,lard was Jit nil.t ,llk'en h<.'l
wl'rk V,lIlJ,ur V,1IlPraag, nl,l,lr onk van z'n
naa~t,' l11edl'I\l'Tkers als Da,lIl d'AngrelllonJ
en Harrie l.irs. En met te vergeten I"an hon-
derden l"Titwilligl'T~ lil het hcle 1,lnd, Door
hun inspanningl'l\ br,ldlten ze de hum<lni,ti-
sche gn.~tdijke wrLorging tot stand ,lis I'l'n
<"{merete l'orl11 van ll1l'dt'lllt'nseiijkheid ,'n
,11,een manil"r om de men~ lil extreme situ,l-
tit's de mogelijkl1l'id te biedl'n zi)n menselij-
ke w,l,lrdlghl'id te h{'houden. Hot' opmerke-
lijk dat W,b. wordt duilklitk ,lis Illl'n lil.h
realiseert dat l'r in het buitl'nland zOIets nog
stn'ds n,luwelljh h'St,l,lt,Hl.t hUII};\nl,me
I"an J'I,IP \';111l'r,ug kon dus door Zi)ll ,I,lrJ

rcddÎjk ~lId wortel schietl'n ineen door (on-
k,sione1cn gl're-gl'l'Td land,

.\Iaar ook t<'11,I,lIll.ien v,m de inhoud \'an Ik
geesteli]ke \TrlOrglllg heeft Jaap van !'r,lag
1.'1.'11I'oortr<,kker,rol gespeeld. Op dit volko.
ml'n nie\lWl' ll'rrl'lll werden 11l1I1l,\I1l';tl'1\1Il1
niet hl:l',lald entlwusiast 1I1lt1',lllgl.'n.Zo was
de stemmlllg in <k D,U. \'\',-k,lmpen {l'cn
soort na.oorlogse \'(Jortleuin!!, van projec-
len voor werkversdwffing van dl' Rijks-
diell';l Uilvoermg \X'erkt'n) ,unv,mkelijk ne.
gatief. Op dl' komst \',In de eerste 1ll'1()ldigue
h\1I1l;lllistisd1l' gCl,~tdi)k wl'Tkl.'r, Kl'ö
Schonk, in zo'n kamp in de kop I'all On'rij,-
,cl wa~ dl' r<',lctil.': ',lis J<' g.v.d. niet kunt
lnrgen J.u wij hil'T uit dit k'lmp komen hl.'h-
hen wij nik- ,lan je', Bij l'l'n tweedl' hl'wek
wa, dl.' stl.'llHllIng echter omgesbgl'll l'lI W,lS
11I't:'melll'l'r ik wil gr,l,lg l'ens met u pr,nen'.
Het I'er'l'hil tussell \widl' fl',lCtin wcrd hl"
P,I,lld door de inholld van ,k geestelijkl' ler-
zorging, die <'ll1<lell)k,'eli, il,ts anders inhidd
dan zil'1tll.'swil11lt'n. \Vant da,lr moeS! j,l,ll'
\',111I'raag Iwl<'m,l,ll niets V,lll hehhen.

Dt' nmr-oorlogSl' ondernemingl'n van Ja'lp
van I'ra;lg mogen d,lIl lijn gl'Sirand op de
onwil van dl' huilenw,lCht, Iluar na dl' oor-
log had hij wel degelijk enig SUCCI.'S.Nil.'t
,llleel\ sLugde hij cr in een levcnsbescholl-
welilk ct'ntmm voor buitl'nkerkeiijkl.'l1 tot
stand tl' brengen, maar hij bl'reiktl' door zi)n
nadruk op pl'rsoonlijke verantwoording
ook dat dl' hunulllstische Ic~'ensol'l'rtuiging
als l'en algertll.'l'n aanvaarde ll'gl'nhangu
van de godsdiemrigl.'wcrdgeJcceptl'er,l. Hij
WIst teven, het humanisml.' tot een concrete
rrdltlijn voor het Jagdijks hestJ'lIl tl' maken
l'n de humanistisclw gt'e~telijke I'l'rl-orging
lOt een ,1Ikd,l,lgse praktijk voor Je buitl'n-
h'rkclijke mens,

Als hij van hl'roep h\lntalli~t was gewl'öl,
zou 7jtn ~ta:lt van dienst n'~rect inboet.e-
n1l'n, Hij was echter ook echtgt'noot en ,'a.
der \'an v;n kindt'rt'n, en van berOl'p achte-
rt'l'n\'olgens lera;lr NI.'<krlanJ~ en conre,.tor
aan h('t Dordts Lyel.'llm en gedeputl't'rde in
dl' SLHl'n V<lnZuid-HoILlIlJ. Wat hij !x'reik-
te. is niet alken hct gl.'H)lg VJn l-ijn n,ldruk
op per,oonlijke l'erantwoorJeiijkheid.
Kwalll hl't misschien ook Joor romantischl'
l-elfoverschaning? ~',Ult j,lap vall Praag
was een gedreYl'n idl'alist en l'en stijve Joor-
zt'ttn. Al'hter 7ijn blme uitstraling schuilde
n'n rustdoos 1I1<.'n,dil' leed onJer ,Il' Wl'rel.!

en dt' tijd wJarin hij krfde. Zijn Ilwdemen-
~eliikheid was even oprecht al~ zitn gn'od
~'oor rl'chtvaJrdiglJl'id, Ikl.e (ombin,ltil'
van l'lgl.'llschappell maakte- hem tot een hij-
zondl'r man. die we d;lllkbaar mOI.'I<'nlijn
d,H hii zich niet tot illJustriëlc machtlll'h-
bl'rs wendde, Illaar lOt huitenk,'rkditkl'Il,

Sjoerd Wieling

Ik schrijver \'all dit ,lrtikel, historicus
Sjm'rd Widing, werkt onder hegekiding
1';Hl prof. Rob Tielnull aan el'n hiografie-
~'anll'lp van Praag. Om dit werk te Hllhren-
gen, is financiële steUI! nodig. U kunt een gift
ol'ermaken op giro 58229J van Je stichting
Son,Hes te Utrecht ondl'r vermelding \'al\
'biografie J,1,1P ,'an Pr,wg',



Oost-Europa maakt openingen naar humanisme
'Hlllll;\ui';nl<: I, een ongnd.,dicll'>tigc, dIJI-

,cl1l' en dClIlon.ni,chc kn-nsl'j,ic. die uit-
gaal V<lll het recht cn ,Il" ITT,Hllwoordl"
lijkhl'id \',111 il'Jer 111\"11' (}In HJTllI en Inhoud
te gen"1] ;lcm het eigen [e\Tn. HUIllJllISIl1I'
\'l~rwnrt hO\"l'nn'ltuurlilkc VI'U:' or dl"
ll(:hrh:lrl' \wrkcli]khcid.'
Zo luidt dl' korte ollls.:hri)\'lIlg \',111wat in-
tcrn;l(iotl,l<ll olhJcr hum.lni,mc 1l1agwordcll
verstaan. v'lSlgl'srdJ tijden, \"\"11Jrinl.1.1g,e
hijccnkllmst ,',Hl het ht'stUliT van de [HELJ
(IntrrnatiOll'll Hum,mi,tic ,ln.l ElhicJllJnl-
on) die' lil Jult IJl l'r'lag wad gehouden. Vdl"

hUlll.lni,ri,chl, organis,Hil'S in de wereld lijn
aangc,I()[cll hij Je [HEU wa,lronJcr her H\'.
Her W,lS niet dl" enigl' nmschril\'Hlg VJn Iwt
humalll,n1l' dil' Ier t,lfd lag. Jan (;lastra van
Loon had voor l"l.'tlalternatid gezorgd. I,ijn
tt'ht \H'Td vanuit filosoiiv.:h sundpullt intl'-
Tt~ssam bt"HJIlJen, m;ur 1Il1l1Jer geschikt als
korte wrklaring voor praktisch gl'bruik.
!:t'n hebngrllk hiJkomend argun1l'nt w,ts
dat ht"hod!l' ht'st,lat ,un Cl'n o111schrij\'lIlg
die ruImte bied voor \'Crsdlillende inu'rpn',
t.nies V,lIl het bq~rip humal1lsllle meur d;l,1T
ook duiddijk grenzen ;un verbindt. {)f dal'
poging is gt'sla'lgJ. Illoet dl' tijd krt'n. Ol'

c1k(, \'Olgl"llJl' H.tpdermg val1 Je I1 j EU kan
cr ol'nil'Uw U\Tr wordell gl'pra;ll. Zoab lil
lY<J2 in ;\mstl"td,tm.

Op IIlEU-bijeenkomsll'l1 bn \'ed wordell
l)("sprokel1. l1uar weinig hq'aakl. Et IS \'eel
on'rleg el1 uitwisst'llIlg \';tn idl"l't'n en mior-
m,Hie. Hlle heLmgrijk dat kan zijn, hleá uit
dl' Introduo.:tie ('an l'en aam,t!nieuwe IlIEU-
leden. \'o()r,tl Uil ()ost-Europa. HongaT('Il,
I'()it-n, Slllwaken en ()ostduilSers pn'st'n-
teenkn lidi inl'r.lagl'n I;,\\'l'n l'nil; inlicht in
de sim,uil' van het humJl\lslllt' in hun dt'l.1
\';\n de wndd. Die is moeilijk, Illaar binlt
ook k,I11.,t"n. ZO IS allt"s wat onl;dovig is,
jarenlang vl'ree1l7dvigd met het ,lnti.kk'ri-
kale nurxi.,llIe.
Tegen dit" :Khtergrnnd i., het \';111hclang dat
Je nieuwe omsdHilving \',m het humanisme
niet alleell het woord dl'llloo.:ratisch I;t.-
brui kt, maar da,ltbil ook de nadruk legt op
de ell;en wrantwoorddijkheid van leder
men.,. Anders dus d,ln zowcllwt marxlsti.,o.:h
als hl,t kl'rkdijk lknhn. En terwl)1 het
m'lTxisl11e volop op tk, terugtoo.:ht IS. l1l'emt
dl' invloed \;\n de kerkt"n toe. Soms hlijkt de
veldtocht I',m dl' I'ath daarbij JVCTl.'Chb te

werken. Dil'ns ielle pleidooien tegell \'oor-
bt'hoedmiJJekn ell ,1boTluS worden hem in
I.Ulden ah Polen en Hon~arije niet m d'lnk
afgellomen. Dl' meer liber,lll' standpuIlten
v;\n dl' humanisr ••n st'lan Ja.lr lijllreo.:ht
tegelloHT el1 vinden dali ook dlliddijk weer-
kLmk.

Europa 'Jl wIerp ook in Praag sl:hadU\\'l'n
HlOruit. Zo ZJI cr (','n heu.,e Europesl' Hu-
manistische FcJeratil' (EHF) worden Opgl'-
r1o.:ht.mt"l ,tlle \"hst(.'lIropest. IHElI-k'dl'lI "Is
declnenwrs. Het dod is deels iJeh'l, deels
pr;l~ll1.1tisl-h. De EHF ,al dl' Europese Hu.
m,misten offio.:ieel \"CTfegen\\'oordigell bij de
Europese lIlSlellingen <.'11wim &urmet' ,1'111
invlol'd. [)aarnaJ~t kunm'n vla de EHF sub-
~idies wor,Jen \"erkregl'n, \'ergelijkhaar IUl.t
~uhsidies ;\an kerkelilke org'lllisatit's, Het
~ecret.Hi;lat kOIll! in Bclgit:, dl' i'\eJt'Tl.llld~e
inbreng zal Illoetl'n k011lt"Il\"111ho.:t Hum;\-
nistisl:h VerbonJ, van HUIlJ;lnil,1S, dl' Uni-
vCTsiteit \"oor Hunullisti,'k, HIVOS en
HO.\!.

Erik Slibbe

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

brieven in te korten of
niet te plaatsen.

Vlag en vaderland Trudy van Asperen Niet alleen op 4mei stilstaan
lliel in een god gl"loofden. er
a[lh;ln~ niel w'n blind
\'l'rtrollwcn in hadden. O,l'lT
had je wt"("rheel andl'rc
gesprekken ml'l'. \Lur ook
d,ur hln'k dal je mensen niet
regen hun zin t'Tgen~ \'all k,ln
overtuigen, Hl'bben lewélltn
&111kun ie 7.evall alle~
wijstnJkcn, llUJr zo Illet, pak
dan 1113arin a[ hdl jl- Ilog zulh.
ijzersterke argumenten. AI dil"
46 jaar wrbijslering en
radeloosheid len spijt.
Sli[.,uan, nil'l alleen or 4 mei,
doen de wcrddledetali'len al
siud, I '}4X, hij de nen
rnisd;ldige ,lis
<lllH'r,llltwoorde[i)ke heru,ting
in deschen,Jing V:ln het
H,mdl'e,t van de Rechten Vall
de .\kn,. Stail'n die federaal
worden hestuurd, Lijn ,1fG;l.st,lP'
'<In het miJdekeuw~e \~S{l'elll
\',In gl'schillen hehande[ing. De
staten V,lll :sJoord-;\lllnik<l of
de ~talell ,",lil dl' \IR]) hl'hhen
J;l'en dep'lrtelllelllell van
ddl'll,ie Illeer . Hun onderlinge
gtst"hil1en wtlrden door dl'
fl.dera[e regering in
\'l/a,hington en B'll1n gnegdd,
In dl' Vert'lligde N,nies i, Jlles
aanwl'zig nHlr t.ell federaal
hestuur OI'er dl' J 49 [idstJten.
,l[[l'l'n hl'l IIIt)et dtl'lr dl' Hllken
worden geëist en d"or dl'
rl'geringl'll ;I,IIW,I:ud. :\1;1;1rhl,t
is met dl' dag duideliJker dat dit
hel èlllge 'llternatid IS\'oor
toeSl,lndl"n Wa,lr we 46 ja,lt meI
verhijstl'ringl'n rade[t)()sh •..id
op terug lil"n.

Wim Dirk\on

In hl"! llwiJilllli lllllllmaWaSl'en
d, ldenherden king~redl'
aÎgedrukt. uitgl"proh'll door
Hl"k('n Viehoff op4111ei I 'J!l9.
Hiiwmkr ndknd was hierin de
volgende p,lSSJgC: 'Zes en
veertig i'lar \'ragen we uns in
verhijstering en radduu .•heid af
hocdit alks hedt kunnen
geheuren. De \chokkl'ndl'
ult'pr,lak; wir Il;Iben cs nicht
gewiisl, door dl' j,lrl'n heen in
,ll1e toon,larden lwrhaa[d, is
voor on~ onJanv;l;lTdbaar,'
En hierop volgt d,ln dl' 1l1('(",t
drmgende VrJ;lg: 'I\laar hol'\'("c1
hebbell we le[f willen \\'l'tell?'
;sla mIJn 30 jJ;lr propag'lllda
voeren voor het
wercldfeder,l[i,me en de
VerenigJ(' f\Jtles I~mI In
conclUSie; hitter welmg wilde
nltn ervan weten. En door de
jaren heen klonk in ,llle
tounaarden dl' verztKh[ing:
'Wal Lm je er nou Jan doen l'
ml'l een ondertoon V3n,
gelukkig niks, wanrdJn zijn wij
er vanaf. Hellllet"sr machteloze
gevoel g:Wl'll de IwzO('kcr\ aan
de llliornulie.S(,IllJ dil'
beweerden dat cr allêên lll.lJr
('el1needzamc wereld
hereikba3r was door ervoor Ie
hidden. \X'alll1l'er je cr dan op
weesJal hiermt'c hun
opperwezen in de
bekl:ugdenb,lllk \wni gezel,
kreeg ie l'en godsJil'll,>t1es wa,lr
geen touw a,lIl vast ICknopen
wa,>.God WJS (~engod van
lidde, A,\n ons 70U geen ha,lr
wordelI gl'krenkt zonder d'll hil
het wil. :\b.lT k kreeg
n:llumlijk ook be7.0ekers dil'

A, KO'ln{Ca\triCUIIl)

Billll't kZt'lI van het intt'Tl'il"\\
ml"!Trudy ",\11A'reren 111de
HUm.lni-r van Illl'i/]uni ~tuitte
ik op l'en \"(likollll'n tHljlll~tc
bl'werrng. :\le\'Tou\\' V,lll
;hperen lq.;r n'lml"!iik t,p n'n
gq:eH'n mOlJlent; 'Je Zil'l hl,t
a.Hl dl' hegroting van de
gaondheid'lorg. \'ern'\\"l'g lWI
groot-re tkl"! ,l.Jar\"all g,1<11n,l,lT
tk psychiatrie. D;H is toch
011J;c1ofclijk, •

Het is inderd,Ll,1 ongelofeliik.
want hel i~niet W,l;lr. Ik heb l'f
dan ook belioe!ll"a;ln dit n'cht
ll' ll'llen.
lk pril" per hed of verpln'gd,lg
in l'l"nl~.ziekenhuis hedra,lgt
1200.= ,i f 2.iO,=,tl'Twi)[ dil' lil
l'en A.ziekenhuis dril' lOl \ler
kn'r zo hoog is. \lOI'l'ndicn liln
l'r llril' 101vin kel'r zO\'t'e[ ;\-
z.Îekenhuilen dan I).
lil'kenhulll:n.

Hert Lont (Winkel)

TeTl [wel'de i~ InI]n Duits nil'l zo
he~t. du~ 10U ik gra,lg wilkn
weten w,1t \'\'altl1l'r R,1l11l'll,llIin
I'} IXheeft gl'J.q:d.
Tl'n dl'rl!eis nlijn Engeh nog in
dl' heginfa~e.lod;H ik ook gr,lag
wil weten wat Dno HlIl der
Gahlt'nlz cilcnde uit The
h'onomi~t V,1II1\H'ej,ur
geleden.
En ten \ierde zou u in het
H'rvolg de vertaling l'r l11l"ll'l'll
hl] willen pl'I,l['l'll. want cr ziin
Ilwer mt'n~<11dil' Illet ,ll!e l:den
van doe werl"!d bdlt'l'r'en.

;l.lilll complimentcll voor de
puhlikatil' van het interview
van Guikjc Roethof met 0[10
\'(>11d('T GablclllL Veel herk<:11
ik in deze man vall wal hil zegt
over hllt'l'en \\Trdd t.>Tuit kan
zit'u. l'n de typisdll' t lollandsl'
uilspr,lh'n!gniragingl'[} waar ik
en velen I11l'l mij zich aan
'hewnJigcn', Terecht dal hem
Je df.j. P. van I'r;lagrrij~is
toq::cwczcn. Hoewel cr
n'Huurii)k nog "de hOlldcrdl'll
mensen hiervoor in ;unmcrking
kOlllen.

To.:h wat kriril'k opJe
wuurden ",lil Piet Thoenes,
\'oorzinrr \':111 Je IUTy V;Hl de dr.
.l.I'. van Praagprijs. Jil'Zt'i I>ilJe
uitreiking v<In dl' prilS: 'moeten
wc ons ga,lll SCh'lll1l'1lvuor vlag
I'n liolhlinP'
S.:lUIl1l'tl lijk millllJerJaad
niet. dl?l' ziJn gl'uá'erJ voor
011lo,: tijd, m.l.l r trilt'; lilkt mij
ook ll'h'r nil't. Dl' ellen dl' dil' dl'
mltsop vlag (gtld) en volhlied
In dl\'l'r~l' l'llh.len heelt, en mIg,
hezorgd, zou ICje mee~t
~dl'lllH'n.
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Humanistische opvoeders gezocht voor onderzoek
W;ll dragen hUlllaniHcn clgl'nli)k over ,lan
waarden til normen? \X',H bieden 7.ij hun
kindcn:n aan als houv;1,r? Is het wcl verant-
woord om l'en kind met 7.o~'cdlwijfd tc
[atrIl opgroeien?
Zulkt." vragen kwamen rcgdmJtig a,Hl Je
orde tijdens mijn docent,eh'lp aan hef Hu-
manistls,h OplóJing,lnstituul (H(JI). Ui-
tcrrnatc bdJngwekkcndc vragen die cchll'r
nog ll1uringcndn 7.ijn gcwonlcn nu ik zdf
moeder ben. Want: wat dol' ik eigenlijk ab
h("1g,I,H om Ic\'cnshcschollwdijkc kw(',til'~
als (knst)fccst, 5 mei, sint cn hoc gJ ik 0111

met ,Ic vragen v;In mijn kindncl111'lJf ICH"tl
en dood?
Eén ding ~[aat vast: het humanisme ldf
biedt v.'l'iIlÎg concrde h'lllun.'ikingcn. Toch
handelt elke opvoeder en rt."ikt l'cn kind
uaarml'l' iets aan wat van grote hetekenis
kan zijn voor zijnlh,tar leven. In wel sitLl,l-
tics 7.ijn dl' meeste opvoedcrs Z1<;hdaar 1lll't
zo van bewust.

[n het kader van nJilll promOliconderl.()ck
aan dl' Universitcit voor Hum;lIlistiek hen ik
bczi~ mcl dl' vraag: Hoc erVJrcn humani.,ti.
sche 0pvOl'ders de Icvcn.,hes<.:houwclijke op-
voeding ~'all hun kindnen?
Ollld,tt ([evenshes<::houwdljke) opvoeding
zi<::hniet m,tkkdijk laat traceren in het Ien"n

van al1l'll.ig m;IJk ik gebruik V,1Ill'en slx'cia-
Ic werkwijzc: de zclfconfroJlt'ltien1l'lhode.
Deze methode hestaat nit cen aantal Ol'l'n
\ra~en, die met dkaar een hceld opkvl"ten
van watecll persoon belangrijk vindt op h<:l
gebied v;\n (kvensbe,chouwdijke) op\oe-
ding.

I~ijdl' zdfconfronraticlllethode wordt de he-
trokken opvol'dl'r genell als ml'deonJerzoe-
kcr, die net ab dl' onderzoeker ~l'Ïnteres.
secrd is in de ullJenoeksvr;lag. Dit houdt in
d;lt Ct vrij I'ecl tijd en inzet van helnlha;H
worJt gevraagd.
Ik zelkonfrom;ltiemethode wordt twee-
maal afgenomen: in Iwt najaar 1991 en in
hel I'uoflaar 1992. Tu,selllijJs wordt er el"n
[ogbuekje hijg~'houdl'n. Ondern)t~k m.h.v.
de zdkunfrolllaticmethode kwrt de opvoe-
der inzicht op in het eigen waardepatroon
en de gevoelens m,b,t. (It.'vcnsheschouwelij-
ke) opvoeding.

(;r,1'lg wil ik in <;onuct kOlllen met: Opvoe-
ders dil' mee willen helpen hij het onderzoek
naar lewllsbeschouwelilkc opvoeding. Het
gaat hierhij OIn pCnOlWll die op dit moment
Ktief zijn in de opvocding in l'en thuis,ilUa-
til' en die zich verwant voelen met hl't huma-
111 ,nw,

\X'ie bdan~"clling heeft om 1l1~'l'tc wcrkt'u
en/of n;lJere informatic wil, k;lll schrilven of
belll"ll naJr: Universiteit nJOr Humanistiek,
t.a.v. Dieuwertje Bakker, Postbus 7')7,
J500 AT Utrecht, UJU-J 12674/367437; of
thUiS: 030-521090.
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HET HV-GEBEUREN

Homo-lesbisch weekend in oktober Training Werken met groepen

Hoe vieren humanisten kerstfeest

Cursus Macht en Bestuur

'De Homo-lcshsche Werk-
groep \.•.•n het Humanistisch
Verhond lal op 11 tlm 13 olau-
ber ccn ontmnctingswcckcnd
houden in hel Vormingscen-
tTum 'Oe KapdkrpUl' in Hee7.c
(Noord-Brabant). Diverse

Zaken van de dag
in Assen
Op wuensdag 18 scptcmrn:r zal
ccn discussie word •..n gehulld.:n
over leed en rampen in de wc-
reld CII wal d;lar aan is tc doen.
A;ln\"ang 20.00 uur in de Stads-
herberg, Oude Mnlcmtraat 79
in Assen. Om h"I£ acht is cr al
koffie en thee.

'n hel nJOrraar wa\ er een lhe-
1l1'ldag over 'Humanisme en
vieringen'. Een aan!;ll enthousi-
aste deelnemers wil graag \'er-
der lknken over de Haag hoe je
als hum,ll1i\t, als plaatselijke af-
delillj; of in een humaniMiseh
huis op een l.inn)lIe en (Teatin'e
manier het Midwinlerfeest, of
zoals de Belgische Humanisten
leggen, het Lichtfeest, kunl vie-
ren. ,,"fe streven er naar om in
een hrochure allerlei lips te ge-
ven voor e..:n "lidwint..:rviering.
Heeft u helangstelling om mee

workshops en ani,-ircilcn. In-
formatie en opga,'c:
Homo-Lesbische WcrkgnR"p.
t.a,v. Arian •..,Ic (klU\\'
telefonn: (030) 31!11-tS
Postbus 114
.HOU AC Utm:ht

Jan Glastra van Loon
in Amsterdam
'Zorger;, doeners cn nuch!',
dal is de titel van de inleiding
die de HV-S-Oufziltcr op woens-
J.lg 25 scptl:mbcr lal houden
op de Rcynier Vinkeleskade 64
in Amsterdam. Om half aeln is
er al koffie, om 20.00 uur pre-
cies bq:int de lezing.

te doen mei dele 'Hunl<lnism..:
en Midwinter-groep'? Heeft u
aardige ideeën of ervaringen
mei het Midwinterfccst? Laai
hel ons weten en Joe mee, De
groep 'Humanisme en Midwin-
terfeest' komt hijeen op ffiJ;Il1-
dag .lO septemher. LJndelijk
Humanistisch Centrum. 19.00
uur. GraJg van le\'oren aanmel-
den in vcrhand met brondjes en
socp.
Informatie: HV, (Dick Metse-
laar), Po\thus 114, .lSOO AC
Utrecht. (OJO)-31814S.

ledereen die hezig wil lijn met
vormingswerk in de ,lfdelingel1
\'an het HV kan deelnemen aan
de training "werken met groe-
pen" die dit najaar pbats s'indt
in Utrecht (Landelijk Humanis-
tisch Centrum). Onder leiding
van een enaren docent lal in 8
hijeenkomsten de nodige theo-
rie worden o\'Crgedragen en lal
\'Cel ruinlle worden geg..:ven aan
het opdoen S',l11praktische vaM-
digheden. Aan de orde komen
o.m.: ge~preksteellllieken, Ici-
der~chap~stijlcn, grocp~d)'I1;\-
mica, omgaan mct conflicten,
rnllen s'an dee1nemer~ e111.
AJnvan~ ~'an training: I-'/Ilen~-
dag 2-'i scptemher
Tijd~tip: 19.30 - 21.00 uur
steeds op woensdag (in overleg
evl. andere avon,t mOj;elijk)

In de door mJnncn en \'rouwen
samengestelde he~turell kan de
stiil van werken no~al ver-
schillen.
Doel van dele cursu~ is om ziehl
[e krijgen op ei~en houding en
gedrag. Aan de hand van prakti-
sche ~itu.lIies cn oefeningen lal
gew\'rkt worden aan het meer
'machtig' l.ijn vall de situatie.
I)e cursm wordt gehouden op
twee lJlerdagen 26 oktober en
16 nm'ember, te Utrecht, I.an-

Ko~ten: f 75,- statiegeldrege'
ling (incl. documentatie)
Aanlllelding en informatie: HV,
Vormingswerk (Diek Met\('
laar)
I'n~thu~ 114, J5110 AC Utrecht.
(0.10) .l18145.

Informatiemarkt
in Groningen
Op 1.aterdag 7 september \'an
14.011 tot 16.30 \lur wordt ill bel
Humanistisch CemTum, W. A.
Scho1renstraat 2 in Grullingen
l'en informati..:markt gehouden.
"Ien kan 1-ich in een gelellige,
Onlspannen sfeer op de hongte
stellen van allerlei acttv'iteiten
die door het Gewnl Groningen
georganiseerd worden,

dclijk Cenrrunl. Na opgas'e
wordt ecn programma aan u op-
gestuurd, U kUilt 1-ieh telefo-
ni~ch npgeven bij ATiane de
Brauw, voor verdere info kunt u
kOnlakt opnemen met jOO~t van
Alkemade of .".hrgreet de
L.ccuw (lHO-3IS145).

Humanistisch Café
in Gouda

Cursus Geschiedenis van het humanisme in Gouda

Op maJndaj; 7 Ilkwher is cr
wen een Hum'll1i\lisch Caf.:
van de afdeling Midden Hol-
land van heiIIV.
Hel Clfé iseen plek waar huma-
nisti\ch gelinde mensen elkaar
in een open, prenige sfeer kun-
nen ontmoeten.
Midd..:n Holland-nlorziller An-
dr.: de Bruin lóll Jóln dele ,lnmd
in een hijlolldere rol medewef-
king v..:rl..:nen: Ah aeeordeoni\t
nflOrgl hij de 'Muli..:k \'an de
"balld'.

l.eden en niel-leden van hel lIV
l.ijn vanaf 21.00 UUf welkom in
het COC-trefcentrum,
Spieringstraat IIJA te GOUd'l,
\1/ie meer informatie vooraf
wenst kan hellen met Marry
"lenschjan, tel. OUHO-H77S.
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De ,lfdding Midden Holland
organiseert het komende nai.lar
een cursus 'Geschiedenis s'al1
het humanisme'. Oae cur~us
lal zijn geh'lseerd op het recen-
telijk om-lcr dele titel \"Cr"hc-
nell hoek van prof. dr. \Vim ,'an
DOOIen en dr. P.lUl Cliteur
(ISBN 9060099.18). De cursm-
anmden zijn geprogrammeerd
op de donderdJgJvollden 26
"ptembcr, ] en 4 oktober als,
mede 7 no\"Cmber, aan\'ang
10.00 uur, in het humanistisch
wooneenlrUIll Ik Zuidrandfl.u.
Ik la Reylaan lOl, Gouda.
Cursusleider is drs. j. R.
Hoogervorst, die ook de eerste
drie anmden lal verl.orgen. Op
de vierde en laatsle avond 7 no-
s'emher dus, lal prnf. dr. Maar-
ten van l\"ierop (filosoof ver-

bonden a,ln de uni\"Crsiteiten
VJn Amslerd,lm en Leiden) een
inleiding houden ()vcr humani~,
me en pnstmodernisme. Hel
door de cursusleider speciaJI
\-(lor dele acli\'itcil samenge-
~[e1de cursusboek kOSI f 25,-
en geldt, na betaling, tevens als
inschrijving ~'oor de gehele cur-
sus. Afzonderlijke deelname per

as'ond is niet mogelijk. met uit.
I.olldering \'an de laalste a~'(,"d,
waan'oor dan f 10,- IS \'Cr-
schuldigd (exelusief cursus.
hoek).
Aanmdding/inschrijvillg dOOl
o\'ermaking \'an hct s'erschul.
digde bedrag naar postbanknr.
165966 van de penllingmeester
I-'an hel Humanistisch Verbond,
afdeling Midden Holland
Recuwijk, onder \'ermelding ..
van 'cursus humanisme'. Verla.
te inschrijl-'ing is, \'oorzover Ilog-
plJalsen beschikbaar zijn, mo-
gelijk op de eerste eursUS;l\'ond,
26 september, van 19.30 -
20.00 uur aan de laaI. VOOlIl
meer informatie kan buiten-
kantooruren wordcll gebeh .•
met jaap Hoogervorsl, tel,
OHI29-27.l0.



Vanuit het hoofdbestuur Humanisme en Humanistisch Verbond

Ideaal en werkelijkheid in Groningen

Al heeft ht:! hoofdbestuur in de afgelopen twee zomermaanden nÎel
\'crgadcrd, er valt in deze rubrÎek toch wel een en ander IC herichten.
Eind juni onl\'Îng hd HV eell brief van het MinÎ~tcric van WVC
waarin werd aangckondi~d dat \loor 1991 Je subsidie for~ wordt
verminderd (25"/0) en dat \'oor de betrdfcndc organisJties op hl'!
lerrein van vrijwilligerswerk en kadervoTming vrijwilligers in 199]
een ingrijpend hcrslrm:turingS\'oorstei gt:rc;llisccnl dient tl;'worden.
Overleg is onmiddellijk gestart.
Del.c zomer heeft de jaarlijkse vergadering vall hel IHEU-hcsllIur in
Praag plaahgcvondcn. Hel HV proheert n.a. "ia deLe internationale
organisatie VJn IJUrnani,[cn hij te dragen in hl'! stimuleren \'an
vrijwilligers-organisaties op humanisti\che groTH,hla~ in Omt-
Europa. Het hoofdbe~tuurslid dr. H.G. de Gier heefl hel HV in
Praag vcTleg:enwoordigJ. In 1992 wordl het tweeja;nlijh congres
van de IBEU - dan \eertiK jaar! - in Amsterdam gehouden. Hier\'oor
zijn de \oothercidingen in \'!llle gang.

Zo moeder,
ZO dochter inZutphen
Bep, Gerda en Petra die onder-
ling zo'n twintig jaar in leeftijd
sche1cn, lullen een gesprek heh-
-hen O\'lT de verschillen en de
O\'ereenkom~ten nIet het leven
van hun moeders. O\'er eigen-
~chappen en kamen. Over taken
en keules. Over geld en carrihe.
Plaats: 't Praethuis in de 1'01-
beek aan de Van Doorenborch-
slraat 1 te Zutphen. Tiid: zon-
dag 15 september om 1030
uur. De zaal is open vanaf 10.00
uur. De toegang is gratis. Nade-
re informatie i~ verkrijgba.lT op
td. nr. 05750-2450].

lassen idealen in het moderne
even \'an de jan:n '90~ Hoc
-;:aan ,'eertiger~ om mei de bOI-
;in~ lUssen de idealen waarmee
~ijzijn opgegroeid en de werke-
-ijkheid ,'an nu~ Dit i~ het on-
-ierwerp van een themagmep
'oor mannen en HOUwen-veer-
igers, waarin declthema\ af-
\'isselend belichl worden in ge-
preks- en spdvnrmen. Pralend
.anuit ons dagelijks bestaan an-
10 '91 \'erdiepen we ons tijdens
lIe biieenkom\len in de verwr-
;ingsstaat, wonen en
.riendschap~banden, Leidraad
s de vraag of begrippen als soli-
lI1arileit en ideologie nog wcl in
lIIIIezelijd pas~en.
II\cht ];lIcrdagoehtendbijeen.
:omsten in het Humanistisch
:entrum (W. A. Schollen\lr. 2

Dichter Ed Leeflang
in Amstelveen
Op de laal\le woensdagavond
in \l'plember (de 25~te) heeft de
Afdeling Anmelland en Buill'n-
veldeTl weer een bijeenkom~t,
deze keer mct als tilel 'Iiteraluur
en levensopvalling'. Ed I.eef-
I.mg: (1929) zal enige van l.Îjn
gedichten voor1czen en ingaan
op nagen en opmerkingen.
Plaats: 'I>e Bolder', Groenhof
140, hij het winke1cenlrum vall
die naam, Am~leheen, Aan-
vang: zaal open om 19.00 uur.

in Groningen) \'an half II tol
half 1 (er is koffie vanaf 10 uur).
Wekelijks in de maanden okto-
ber (m.u,\'. de 1ge) en novem-
ber. Op JO november ~Iuiten we
af met een hele dag (inc!. feeste-
lijke lunch). Prijs f 75.-, \'OOr
HV-Ieden f 50,- (excl. koffie,
thee, indo maleria'll). Aanmel-
ding en inlichtingen (gtaag na
zes\en belten) •
Anneke van de Graaf: 05900-
1209.1
Stl~an Tapper: O,m-126823
Spoedige aanmelding wenselijk
i,v.m. groepsgrooue, uiterste
datum van aanmelding 16 sep-
teolber.

Vroeg of laat nagen de meeSle mensen zich af wat ze eij:;enlijk hier
op dele wereld doen, Lange tijd wa~ voor bijna iedereen die .,raag
een wect. Het antwoord heene een.,'oudig God. Tegenwoordig is dat
\'oor \cel mensen wel anders. Zij nemell geen genoej:;en met ecn
antwoord waarin wordt verwezen naar een macht b(Jn~n hcn en een
doel na dil leven. Zij zien de mens als uitj:;angspunt en voelen lich
daarom humanisi.
Het humanisme gaat er vanuit dat de mens niel alle WCl.t van hel
leven en Je wereld kan hebben. Daarom moeten we ook niell_oeken
na,lr onvindbare antwoorden. Hel is aan de mens zelf om IC bepalen
hoc in het Ienn te staan, Het lewn wordt door humanisten dan ook
niel bij voorbaat 7-1n\'ol of zinloos geacht. Door ons doen of lalen,
door de keul_es die we maken, geeft de mens er zelf bctekenj~ aa11.
Zo'n twee milioen "'oh.,'assen Nederlanders herkennen in hel huma-
ni\me hun eigen ideeën. De meeste mensen \taan er echter niel7.0 bij
stil. Zij vinden hun kijk op het Ie.,'en min of meer vanzelfsprehnd.
Maar .,aak -noj:;al eens al\ lij worden geconfronteerd met de Haag
naar de zin van alles - is cr iets vall herkenninj:; en gaan ze zich ook
hUlllanistisch voelen.
Zo spontaan als dat soms klikl, 70 groot i~ \'aak de aarzeling om dan
(Jok lid te worden van het Humanistisch Verhond. Aan één kant i\
dat wel verklaarbaar. Eeuwenlang werd ieder\ overluiging ingelijfd
hij illstiluten. l\-L1ar er is ook een andere kant die de aarzeling zou
moeten wegnemen. \Vant een organisatie al~ het HV belpt mee
richting te geven aan een samenleving die in beweging is. En samen
kun je nou eenmaal meer ten goede veranderen dan in ie eentie.

Lid worden van het
Humanistisch Verbond is eenvoudig
lid worden \'an het HV is eenvoudig. Stuur een kaartje mei uw
naam en adres n,lar: Po~thus 114,3500 AC Utrecht. U klim ook
bellen: 0.10-318145.
Als richtlijn \'OOr de hoogle van de contribulie WOrdl een half
procent van uw hrUIO-inkomen aangehouden. Ah minimum-conlri-
hutie geldt een bedrag \'an f 75,- als u een brulO-jaarinkolllen heeft
van f 18.000,- of hoger. Is dat bruto-inkomen lager dan f 18.000,-
lbn h.:t.la!1 u f 45,-. Jongeren ondcr de 27 jaar betalen een mini-
mum \'an f 35,-. U kum de contributie desgewenst in termijnen
betalen: pl'r kwartaal of per halfjaar.
Uilgangspunt i~ het individuecllidmaalschap. Per lid kan een per-
soon. wonend op hetzelfde adres, londer enige vl'rdere kosten
medelid worden. Deze ontvangt dan geen Humanist.
Bij aanmelding ontvangt u \-an ons een acceptgirokaart om te be-
talen.

U kunt ook eerst een
gratis informatiepakket aanvragen
Stuur dan een kaartie naar: Humanistisch Verhond, PO~lbu\ 114,
3500 AC Ulrecht. Of nog makkdijker: bel 030.] IS 145.

Een abonnement op de Humanist
Voor slechts drie tientjes krijgt u een jaar lang de Humanisl in de
bu\. Eén lelefoomje naar hel Humanistisch Verbond is voldoende:
030-,11814,::; (toe~tcl2S). En al~ u lid wordl van hel HV, krijgt tl het
blad gralis.
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Het Steunfonds zorgt dat denken leidt tot doen
U denkt humanistisch, En u bent lang niet de enige. Meerdan de helft van
de Nederlanders is buitenkerkelijk. Eén op de vier Nederlanders voelt zich
aangesproken door humanistisch denken. Toch is maar één op de duizend
lid van het Humanistisch Verbond.

Dat betekent dal hel Humanistisch Verbond het heel druk heelt. Het komt
op voor de belangen van buitenkerkelijken en streeft naar een menswaar-
dige samenleving. Hellreedl naar buiten met uitspraken over ethische
kwesties en probeert zo het denkende deel van humanistisch Nederland
een slem te geven

Tegelijkertijd zorgt het HV (soms indirect via werkstichtingen) voor vor-
mingsonderwijs op scholerl. voor geestelijke verzorging in het leger en in
zieken-. bejaarden-, en verpleeghuizen en voor nog veel meer.

Maar eigenlijk heeft het Humanistisch Verbond daar niet genoeg finarlCiële
middelen voor. Vandaar dat het Steunfonds Praktisch Humanisme is
opgericht. Om geld in Ie zamelen, zodat humarlistisch denken ook vertaald
kan worden in praktisch werk. Het Steunfonds heeft zich ontwikkeld tot
één van de belangrijkste financiers van het Humanistisch Verbond. Dus
ook van het humanistisch denken.

1100.000,- I 5

10 JAAR STEUNFONDSBIJDRAGEN AAN HET HUMANISTISCH VERBOND

- - - - gewenste
Steunfondsbijdrage in 1991

'81 '82 '83 '84 '85 '86 '87 '88 '89 '90 '91

Het Steunfonds werkt hoofdzakelijk op twee manieren:
• Het zamelt. onder andere via de voor- en najaarsactie. geld in dat
rechtstreeks naar het HV gaat.

• Het beheert bovendien het geld dat mensen bij testament aan het
Humanistisch Verbond vermaken, om de rente daarvan een vaste bron
van inkomsten te laten vormen.

Zo is het Steunfonds Praktisch Humanisme één van de belangrijkste
geldSChietersvan hef HV geworden. Het HV krijgt ongeveer 20% van zijn
jaarlijkse inkomsten van het Steunfonds. Om de daad bij het woord te
voegen.

Als u ook wilt dat het Humanisme in de praktijk wordt gebracht, help dan
het Steunfonds. Maak geld over, eenmalig of periodiek, op giro 6168.
t.n. v. het Steunfonds Prakfisch Humanisme. Alle beetjes helpen. (Wist u
overigens dat dat ook nog aftrekbaar is van de belasting?) Ol neem eens
contact op over de mogelijkheden het Steunfonds in uw testament op te
nemen. Zodat uw geld nog heel lang karl worden gebruikt voor doelerl
waar u voor kiest.

Bel of schrijf het Steurltonds Praktisch Humanisme, Oudkerkhof 11.
3512 GH Utrecht. telefoon 03[}-322786, mevrouw M. van der Larls.

STICHTING
STEUNFONDS
PRAKTISCH
HUMANISME
OUOKERKHOF 11. 3512 GH UTRECHT
TELEFOON 030 - 322786
BANK C&E 6997.13889

~

GIRO 6:168

/

Steunfonds Praktisch Humanisme:
zet Humanistisch denken om in daden-
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