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(Ingelonden mededeling)

Als een leven ophoud!, gaat Het Leven
door. Al wat u tijdens uw leven de
moeite van het ondersteunen \vaard
vond, moet het zonder uw steun doen.
Neem daarom maatregelen. Maak een
testament. En als het Humanistisch
Verbond u iels waard is ge\veest, denk
eens na over een legaat STEUNFONDS
aan het Steunfonds HUM A NIS M E
Humanisme. Vraag 'OSTJnlll,lllucnmll

IIWIU 1lI. 111111
gerust meer informatie. IUI,IIII,II,II,1I1

met de ondc~taande ~
bon is dat heel f\
gemakkelijk. G I R 0 61 68

maatschappelijke thema's. Aan
de hand van de twee kernbegrip-
pen zelfbeschikking en verbon-
denheid proberen zijduidelijk te
maken wat de humanistische kijk
is op zaken als macht, werk, mi-
lieu. medische ethiek. recht-
spraak en ontwikkelingssamen-
werking.
Deel IIItenslotte. geeft een indruk
van hoe het humanisme vorm
krijgt in de Nederlandse samen-
leving. Welke humanistische or-
ganisaties zijn eren waar houden
zijzich mee bezig.
Zo'n ovenicht van de vele facet.
ten van het humanisme bestond
nog niet.

"Leven met het voordeel van twij-
fel" telt 104pagina's. Het boek
gaat in de winkelf 19.90kosten.
Het Humanistisch Verbond biedt
het aan voorde speciale prijs van
f 14.00.Vanaf begin februari kunt
u ..Leven met het voordeel van
twijfel" tegen betaling van
f 14.00verkrijgbaar bij het Lan-
delijk Humanistisch Centrum,
Oudkerkhof 11in Utrecht. We
kunnen u het boek ook toesturen.
Gireerdanf 19.00(f 14.00plus
f 5.00portokosten) op giro 58.Hu-
manistischePers, Utrecht, o.v.v.
•.DIC-map". Wij sturen u het boek
dan zo snel mogelijk toe.

••Wat mij inhet humanisme aan-
spreekt is de twijfel. Dat je niet
zomaar dingen absoluut kunt be-
weren en als waarheid aanne-
men. Mijnwaarheid heeft te ma-
ken met mijn ervaringen, met wat
ik heb meegemaakt. Diewaar-
heid kan heel anders zijn dan die
van iemand met een andere ach-
tergrond." Aldus een humanist in
deze DIC-map.
Niet-weten, niet zeker-weten is
kenmerkend voorde levensover-
tuiging van een humanist. Door
de twijfel als uitgangspunt te ne-
men. kunnen humanisten open-
staan voor anderen. verschillen
erkennen en verantwoorde keu-
zes maken.
Dat klinkt allemaal mooi. maar
wát betekent het nou in theorie en
praktijkals iemand zichzelf hu-
manist noemt? Wat is de her-
komst van het humanisme? Hoe
staan moderne humanisten in het
leven? Hoe kijken zij aan tegen
christenen. islamietenen andere
gelovigen? Hoe staat het huma-
nisme tegenover fanatisme en
onverschilligheid? Enhoe staat
deze levensovertuiging in de p0-
litieke relatie? Aldeze vragen ko-
men aan de orde indeel Ivan de
map.
Indeel IJkomen humanisten aan
het woord die hun visie geven op

Die-MAP OVER HUMANISME

r------------------------------------------------------------------,
Ja, ik wil meer informatie over legateren aan het Steunfonds Humanisme.
Naanl:
Telefoon: .. Adres:
Postcode: ' Woonplaats:
In een envelop zonder postzegel zenden naar:
Steunfonds Humanisme. Antwoordnummer 2181, 3500 AC Utrecht.
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In dit nummer
Interview met Cyril Vink 10/13

"Ik zie moeilijkheden veel
meer als mogelijkhçrlcn, als

kansen om jezelf te ontplooi-
en". Deze ,'isie is van filoso-

fisch therapeut Cyril Vink.
Hij helpt mensen weken
naar het antwoord (lP de

\'raa~ wal VOOfhen een leven
is dat de moeiIc waard is om

Rdccfd IC worden. Daarbij
gaat hij er vanoit dat

iemands levensovertuiging
hed bepalend is voor het rei-

len en zeilen in het leven.
Inlerview met praktizcrcnd

filosoof.

Humanisten met hoofd en hart bijeen 14/18

Vijf dagen lang waren lO'n 450 humanisten uit de
hele wereld bijeen in Amsterdam, op hel jubi-
Icumcongrcs van de (HEU, de internationale
humanistische organi~atic. En dil keer niet alleen
heel rationeel cn theoretisch met hun hoofd maar
ook (cn soms zelfs vooral) met hun hart. Hel was
ook een con~res waar Oost-Europa heel aanwe-
zig was en de Derde Wereld een hartig woordje
meesprak. Een overziehl van de hoofdpunten.

Kunst beleven op de Documenta IX 20/23

De groutsle kunslmanifestarie ter wereld is no~ IC zien in
hel Duilse KasseI. Van alles en van iedereen is cr op het
gehied van hedendaagse kunsl. Onoverzichlelijk en
SOnlSonb •..~riipclijk, maar in ieder ge\'al genoeg om even
bij stille Slaan, om bij te bespiegelen. Een keuze uil
enige konslwerken.

Brieven van lezers
Standpunt en opinie
RTV-programma's
HV-nieuws

4/5
617
24125
26127
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Zijn vrouwen
gewelddadig!

Nogmaals over de
tolerantie

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

brieven in te korten of
niet te plaatsen,

Is de mens in staat
tot vrede!

Terug~ckeerd van mijn
vakantie Ilaaf

Tsjechoslowakije (de moeite
waard!) vond ik de
'Humanist' tusst."11 de pu>t en
[as daarin de reactie van
:-.targor Kluft." op het
intervÎew mer Rosi Braidoui
in de Humanist van februari.
In Tsjechoslowakijc bezocht
ik Terezin, heter bekend als
her concentratiekamp
Thercsienstadt. Als je daar
geweest bent, (in UHet Kleine
Fort". nu museum), dan weet
je dat vrouwen 7.eCT

gewelddadig kunnen zijn.
Daar lees je wat de vrouwen
van kampcommandanten, de
SS-kolonels en wat dies meer
zij met de gevangenen
uitha3lJen. Zij deden echt
niet voor hun echtgenoten
onder. Virginia Woolf heeft
blijkbaar Terczin nooit
bezocht of eens nagelezen
wat vrouwen in andere
conccntratiekrmlpcll
uithaalden.
Ik veronderstel, dat wat ~r
ni~t inzit, er ook niet
uitkomr. De gelegenheid
moet zich alleen maar
voordoen en dan komt het
geweld eruit, ook bij
vrouwen. Het zit er dus ""'e1
drgelijk in!

Kees Ruig (J\talden)

Naschrift:
Virginia Wooif leefde van
1882 tot 1941 (Red.}.
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Ev~n wil ik reageren op de
brief '\X'ie wl~reen wie?' van
\X'outer Heitzer in b~t
afgelopen julinuffimer. Het is
natuurlijk loffelijk om als
humanist alle god,diensten
zonder me~r t~ accepter~n en
t~ eerbiedigen, maar. en
daarom gaat het nu juist - is
dat andersom ook zo? Helaa,
leen de historie ons dat
wanneer in ~en land ~en
bepaalde godsdienst
O\'erheer<;t, of nog erger: de
macht heeft, dat dan vooral
buitenkerkelijkeo
maatschappelijk worJ~n
achterge,telJ, nauwelijks
gdolereerd of zelfs vervolgd.
En wc hoeven niet ver in de
historie te duiken, want in
bijvoorbeeld Iran gebeurt dit
nog steeds.
I\loeten humanisten het
doodvonnis van RushJi~ dus
eenvoudig maar ~~rbiedigen
als ern 'internI" zaak van de
islam? :\lijns inziens heeft het
humanisme O.a. de taak
regelmatig te waarschuwen
tegen het gevaar van
intolerantie, dat bijna alle
godsdiensten in zich hehben,
vooral ten opzichte van
buitenkerkel ijken.
Vri~nd<;chappelijke omgang
met andersdenkenden,
kennisneming van de idel'ën
die Je verschi[[~nde
godsdiensten aanhangen, is
belangrijk. Maar laten wij
humanisten de gevaren niet
onderschatten.

Reina de Jong (Leiden)

Wie tolereert wie!
Na lezing van de heer
Heitzers r~aetie in de
'Humanist' van juli op bet
ingezonden stuk van Truus
van \X/oerden io dl'
'Humanist' van mei, blijft mij
helaas de keus tus,en twee
opties: I. Of de heer Heitzer
kan niet loen. 2. Of hij is
van mening dat humanisten
tolerant moeten zijn zelfs

tegenover de ergste
intolerantie van gelovigen,
maar &u hij die tolerantie
niet nodig vindt tegenover
zijn mede-humanisten, die
het wagen andere
opvaningen over humanisme
te hebhen dan die van de heer
Hl'iuer. Inderdaad, wie
tolereert wie?
Mij lijkt mijn eerste optie de
vriendelijkste. En Jus wil ik
de heer Heitzer er op wijlen
dat meHOUW van \X/oerden
gelovigen niet verwilt dat ze
in één of meer opperwezens
geloven, noch dat zij een
welles-nietes gesprek met hen
wil aangaan over hun geloof.
Wat hij hen verwijt, is Je
houding van 'Ik heh de enige
waarheid, dus moeten jullie
'lllemaal, gelovig of niet, mijn
normen accepteren'. Terecht
wijst mevrouw van \'{roerden
op het ople~en van hun
normen in zaken als ahortus,
euthanasie. enl. aan alle
Nederlander<;. Als gevolg
daarvan (hun eigen houding
dus) vormen gelo\'igen een
hedreiging voor dl' vrijheid
van Iliet-gelovigrn en is het
dus wel degelijk een taak van
het HumaniHisch Verbond
om tegen deze hedreiging van
onze gewetensvrijheid
stelling te nemen. Dat dat
nog altijd noodzakelijk is
moge blijken uit het feit dat
ren 'gr\'echt' \'an 15 jaar
nodig was om in één van
onle llekenhuizen een
hununistisch geestelijk
werker naast dominee en
pastoor geaccepteerd te
krijgen. En waarschijnlijk
komt zo'n situatie veel vaker
voor.
Tot slot nog even de
opmerking over de
vermeende 'jeugd' van het
humanisme naast die
'hooghejaarde godsdienstrn'.
Zo erg jong kan ik
Confucius, Thales, Socrates,
I'lato. om er maar een paar
te noemen - niet vinden!

E. Asscr-Drion (Blaricum)

Tuch misschien wel erg nuttig
en leerzaam die
woordverklaring owr
agressie en zo, in het
mei nummer. Op kleine
schaal hrseft men wèl dat
gedragsregels moeten worden
nageleefd. Zo weet een
beoefenaar van dubsport dat
je niet zonder kum. Lokale
overheden houden zich ook
aan regel<; van de landelijke
overheid en deelnemers van
het verkeer weten dat het
voor de eigen en anderen hun
veiligheid een absolute
voorwaarde is . .:\Iaar de
nationale overheden berusten
nog in een anarchistische
onnozelheid.
Fen sprekend voorbeeld (~~n
van Je velen) is her .:\Iidden
Oo,ten. Israël dat haar
hestaan dankt aan een besluit
van de VN heeft bij mijn
weten nog nooit rrn resolutie
uitgevoerd, terwijl noch de
VN lIoch de wereldopinie
daar over \'alt,
En toch blijft men
gedragsregels baren. In de
laatste Algemene
Vergadering van Je VX is er
nog serieus gediscus<;ieerd
over een voorstel van
Jordanië om bij oorlog het
milieu te sparen. Volgens
artikel 2 sub 3 van het
handvesr mag oorlog
helemaal niet. maar
overtreding daarvan gaan we
maar I~galiseren daar dat
weer aan nieuwe regeltjes te
binden. Je zou kunnen
zeggen dat de mensheid
hestaat uit voortreffelilke
dweilers mer slechte
loodgieters. Maar daar
hehhen de wetenschappers in
het meinummer niet o\'er
gerrpr. En Je N"ederland<;e
Vereniging voor de \r.'IJ moet
het hier zelfs met nog minder
leden doen dan de bond van
wetsovertreders.

Wim Dirkso" (Ronerdam)



Laffe keuze

(\;a ICling van het artikel van
Ingrid Cramer in de
'Humanist' van juli waarin
zij het standpunt van her HV
probeert te verwoorden over
het staken van de
kunsnnarigc voeding bij
patiënten in onomkeerbaar
coma, moet mij toch het een
en ander lian het hart.
Ik bcgrijp dat de gevonden
oplossing (bet stoppen van de
voedseltoediening) de enig
mogelijke is in een land waar
euthanasie bij wC[ verboden
is, maar ik vind de gemaakte
keuze wrllaf. Als je tot
lcvensheëindiginp; besluit (cn
dat doe ie lOch als ie besluit
te stoppen met voeding) wces
dan zo flink om een
cuthanatiçum te pakken en
dien dit aan de patiënt toc.
Het omkomen van honger en
dorst is toch, naast
verdrinking, verstikking en
verbranding, één van de
meest afschrikwekkende
vormen liao dood gaan. Zelfs
hij de strafrechtplcging
meten we onze heschaving af
aan de wijze waarop wij de
doodstraf voltrekken. In
onl.e heschavinlj is het toch al
heel lang geleden dat de
dnodstraf door middel van
verhongering werd
voltrokken. WaJrom zouden
we zo'n afgrijselijke dood
wel aan iemand voltrekken,
wiens enige misdaad
waarschijnlijk is dat hij het
hewostzijn heeft verloren en
dat wij het niet nlOr hl:m
kunnl:n tl'ruljvinden? Hij is in
coma dus hij merkt niers?
Dat is nOlj nooit hewezen.
Het klinkt aannemelijk
weliswaar, maar als hUlllanist
zal ik naast mijn l."igl."n
overtuiging toch rl.'keninlj
lllorten houden met die van
andl.'rsdenkenden.

De keuze is ook anderszins
hedenkelijk. De afbakening
van wat medisch is en wat
niet, is erg mOl.'ilijk. Als het
kindie nog niet kan etl'n,
voedt moeder het, als pa ziin

arm gebrokl.'n heeft, snijdt zij
7.ijn brood voor en als zijzelf
op een nieuwe prothese
wacht, gaat alles el.'r,t in de
keukenmctchine. Iemand
helpen Jan voedsel en drank
is op 7.ich dus niet medisch.
In mijn loophaan als
I"erpll:eljkundige heb ik de
discussie 'Is sondevoeding
medisch of verpleeljkundig'
lanljdurig kunnen volgen.
Vroeger deed dl."zuster een
slangetje in de slokdarm,
zeue daJr een trechter op en
goot cr een gezonde,
calorische pap door. Nu is
het inbrengen van een
vreemd lichaam in het
lichaam van een patiënt
(zoals het inbrengen van een
sonde), gedefinieerd als
medisch. De handeling is
binnen de verpleeljkundilje
professie hekend als
HlOrhehouden behamieling
en het nier uitvoeren van
deze handeling wordt ingezet
als actiemiddel bij
vakhondsaclÎes. Dl:sondanks
geloof ik nil.t dat ik het aan
voed,el helpen van iemand
als medisch kan 7.ien. Is het
staken van voedseltoediening
wel medisch?
En in lie praktijk? Een
euthanaticum moet door en
arts worden toegediend.
Dele moet eerst een lastigl'
administratieve en
ingewikkelde overlegroure
aflopen. Vervolgens 7-Îjn1haar
keuze maken, het
euthanaticum toedienen I:n
het overlijden van de patii.'nt
bijwonen. Het ,taken van de
voeding echter i, cen
opdracht van de arts aan de
verzorgers. De verzorgers
wassen en verschonen deze
patiënt tot aan het overlijden,
waar de arts zelf zelden bij is.
Ik snap de keuze wel, nuar ik
vind hl."llllaf.

Leendert Borsjc

Meten met twee
maten
G,larne 7.ag ik een discus,ie
heljonnen over de oorzaken
van alle ellende die 7ich
voltrekt in de zgn.
Oostbloklanden.
Mijn mening is dat er een
taboe rust op dit onderwerp.
Her zij mij vergunt de
discussie te openl."l1en mijn
menmg naar voren tI:
brengen.
Volgens mij ligt de
hoofdoorzaak hij de westerse
mogendheden . .\len heen
jaren lang een kOllJl' oorlog
gevoerd tegen Je
communistische 1'lIlden en
nier als resultaat bereikt dl."
macht van de7.e landen te
hreken. Met (;orharsjov is
een nieuw tijdperk
aangetreden, waarin cen
bescheiden hegin werd
gemaakt om aldaar aan
democratie re denken.
Gorbarshov werd toegejuicht
toen de Muur van Berlijn
viel, maar dat was het dan
ook. Zijn verzoek hem te
helpen, sancties en boycots
op te heffen, hadden een
pover resulraat. Wèl werden
bevrijdi ngsbewegi ngen
aangemoedigd. Door de
glasnost van Gorbarsjov kon
men propaganda maken,
lllaar men vergat dat er ook
gewerkt moest worden. De
econolllie liep door
propaganda voor
zogenaamde markteeonomil'
ernstig terug en hulp van het
westen hleef uit. Het
nationalisme (vrij ziln) hrak
los en overal ontstonden
ernstige conflicten. Ook de
toegejuichte Jeltsin ziet (nog)
geen kans het tij re keren.
Aangestoken door de
omwikkelingen in de USSR
negon her ook in Joegoslavië
te rommelen en de Duitsers
waren er direct bij met hun
eisen Kroatië te {'[kennen.
Schoorvoetend gingen ook de
andere westerse landen
hiertoe over. In Tsjecho-
SlovakilC is het die kam
uitgegaan en het westen is
rtlilisjestil nu I-1avel, eens zo

toegejuicht, her bijltje erbij
moesr neerleggen. Het
westen moedigt
vrijheidsbewegingen aan als
de oosterse machrblokken cr
maar schade van
ondervinden, maar
vrijheidsbewq~ingen in het
westen mogen geen steun
ondetvindl'n. Meten met
twee maten dus. Om wat
voorheelden te noemen:
Noord-Ierland, Baskenland,
Catalonië. Andere
vrijheidsbewegingen worden
ook met verschillende ogen
hekeken: dl: Koerden worden
aanljemoedigd om tegen
Hoessein in opstand te
komen, maar de Turken
mogen de Koerden (met ons
militair materiaal)
onderdrukken. Palestijnen
krijgen van het westen geen
steun, want dJt wil Israël en
Amerika nier.
Het trl'urige is dat de situatie
7.Over uit de hand is gelopen
dat deze niet meer is terulj tI:
draaien. Alleen de ellende
van vooral hl:r joegoslavische
volk is niet te beschrijven en
in het tegenwoordige
Rusland is het ook zeer
sk>t:ht.

C. Kuiper (Landgraaf)
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Orde
Olllangs heeft de COllgreg(l-
tie t'Oor de Geloofsleer van
de rooms-katholieke kerk
ent brief aall de 1Jisschop-
pen gestuurd waarin zij
homoseksl/('ef gedrag I'er-
oordeelt als str;;Jig met de sc1Jeppingsor-
de. Als de ol/(Ie mam/eli in !JetVatiaJ<ln
wilden laten ûen hoe slecht het leven in
de top mn een clerikafe hiërarchie is
voor het wrkrijgell van inzicht ill mells(,-
lijke f'eriJolfdilfgen, rJatt ::;;" z;; daar
deze brief voortreffelijk ;n geslaagd. Wij
gewOIIr' stert,e1il'K(,1l mogell rm:;e l'Ydgen
en problemen hebben, d,largi"ds ill de
nabijheid {'all het /mv('naarJse heil moet
,liefJe, die/Je treurnis heersen. Dat is ake-
lig, maar /log akeliger is !Jet dat die celi-
bataire ma""f'II meI/eli riat niet zij een
bron pml akeligheid zijn, maar de meI/-
sen OI'er wie zij Dorde/eli,

Als dit het hele l'erlmal WilS, zou je als
Imma"ist de brief uit het Vaticaa/l ter
ke""is ku"nen "emt'l/ als ee" b{ijk va"
de akeligheid die meltsen zichzelf klltl-
lIen aandoe" ('11 overy:aa" tot de orde
vall de dag. J\laar er is meer aal! de
hand. De Congregatie voor de Geloofs-
leer beschikt wel niet meer Of'erde macht
valt Inti! vuorga"gers uit de tijd l'alt de
inqltisitie, zij klfnne" zich wd degelijk
laten gelden. £n zij doen dat op em
manier waan'an telkens !'Oora{de meest
kwetsbaretl in onze maatschappij de
dllpe wurden. Alaar hlilt macht en
ilwloed hangelt af I'att wat amleren met
hlf" uitsprakett doen.

Dit maakt dat ik de brief lIit "et Vati-
caan Itiet IMast ",ij lIeer kan leggen. Het
maakt ook dat het mij niet genoeg is
tege" de i"houd ero<ttt te protesteren.
Wij moetelI OIlS,l'i/l(1ik, ook teweer stel-
lell tegell de sociale IJrocessen waaraan
IJet Vaticaan zij" macht te dallkelt heeft.
Het eerste dat wij daan'oor mOf'ten
doen, is die processen in de gaten hUif-

den en ze analysereIl. Ik draag daar ee"
steentje aan bij.

Homoseksueel gedrag, zegt de brief, is
strijt/ig met de goddelijke scheppil/gsor-
de, omd,zt daannee geen voortpl,mti"g
katt wortie" nagestreefd. Eli dat is waar-
l'oor seksualiteit uitsluite"d is bestemd.
De rest is rommelen. Ik ga voorbij aan
wat dat oordeel I'all !Joog opgeleide
matme" in deze tijd O1tSzegt over hun
geestesgesteldheid. Het gaat mij om iets
objectievers 1'11 algemeIlers. Wij hebben
Itiet al/een seksuele en erotische {,ehoef-
ten en l'erla"gells maar ook alldere,
zoals ,tan voedsel en drank, aatl l'eilig-
heid, aan besc1mttin/{, aan fidltl<1lllsbe-
weging, enzovoort. Die concurrerende
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behoeften JtIoetell ill goede
batlen worden geleitl. D.zt
is nodiX om elk eroall !'O/-
doende aalt bod te IatelI
komen elt om dillge"
same" te k'l/mell doe" teil

be1JOevevan de bel'redigillg l'al/ die t'er-
schil/ellde bel}()e(tell. Ein !'an de midde-
len 011/ mel/selt in toom te houden, is om
IJelt bang te Itwkt'n l'oor lJUIIeigen ver-
langells en die va" a/tderen. Het is geble-
ken tlat tlat vooral goed lukt met sex.
Maar, mltlers dali bijvoorbeeld dmgs, is
sex I/o(lig l'oor de l'oortplmtting. Het is
daarom zaak om seks alleen t'oor eell
tleel taboe te !'erklarel/ en voor eelt mtder
det'! tot de scheppillgsorde te IatelI belm-
ren. Zo hebben /IIensell i",lerdaad orde
geschapen in J"m lel'eli.

Die orde is gebaseerd (JI' allgst, op
doodsangst zelfs. Die orde w,t,t,;" meI/-
sen e(>ellhard tegell elkaar ell tegen
bepaalde gevoelells ill ;;ic/nelf l('ordelt
0fJge;;,etals zij in groepen I'all echte en
quasi b/oedl'envantetl (z.oals sta/llmen
1'11lIatiollale st.ztell) met elkaar worden
l'erbolldelt. In tlie orde hebben matmen
het !'our het ::.eggeIle" l>rouwellmoeten
;:o'Xell I/oor de l'oortpla"ting (eli !,oor de
I1WllJlen).Die orde waaritt het celibatair
lel'l'Il (vooral van matmell) /liet ee" waas
l'an eeuwige orde wordt omfloerst. Die
orde is stee,ls duidelijker geblt'ken de
l'ader te zijn vall ,t/le oorlogen.

Naannate dat duidelijker «'em 1'11het
ook duidelijker werd d"t die orde door
melIselI zelf w.zs gem.zakt, is ook het zoe-
keil Iwar anders geftmdeerde 1'11inge-
richte l>onllell I'mt mmltschappelijke
orde op galig gekollU'''. IJl' scheidi"g !'an
staat en kerk, de l'estigillg l'all rechtssta-
ten, tie erkemli/lg valt ,miversele me/l-
sellrec!Jte" zijn mijlpale" op die speur-
tocbt. Eell aantal i" de maak zijllde
l'oorstellen l'oor gromlwettelijke l'erbo-
den l'all discrimillatie zijn ook stappen
op die weg. I let zi;n - zoals de redactie
valt Trol/w (5 augustus jl.) opmt'rkt _ook
aallieidingelt l'Oor de brief ttit het Vati-
caall, wIltlat die ill die l'Oorstellen IIiet
allee" zakelI als ras, gesladJt ell etnisc!Je
herkomst, maar ook seksuele xeaardbeid
wordt gemJemd.

liet is duidelijk, het Vaticaml maakt zich
zorgen. Zory:ell l'amtit de hoogte. ,\faar
ook op grol/d va" opvattillgen Ol'ermell-
se/ijk let"'111''' same"levetl die stammen
uit eelt l'er verledell. 01Jl'atti"gell die eelt
brem kUllnen zij" !'all l'eel zowel psy-
chisch als lichamelijk leed. Eli daardoor
ook vall oorlogen.

Jan Glastra I'all Luon

GROTE
OPROEI

Lesbische vrouwen en
homoseksuele mannen mogen
niet in het onderwijs werken of

als trainer optreden in de
sportwereld. Als ze willen

samenwonen komen ze niet in
aanmerking voor

huurwoningen. En militaire
dienstplicht vervullen mogen ze

ook niet.
Dit zijn geen regels uit een
curieus vergeeld boekje of

afkomstig uit een ver land. Het
zijn richtlijnen uit Rome. De

Vaticaanse Congregatie voor de
Geloofsleer heeft onder leiding

van kardinaal Ratzinger de
ideeën van de rooms.katholieke

kerk over homoseksualiteit
uitgewerkt in voorschriften voor
bisschoppen in de hele wereld.

Dus ook in Nederland.



IERONTWAARDIGING OVER
IAN VATICAAN OM HOMO'S
TE DISCRIMINEREN

Het verontrustende aan de richtlijnen is
dat ze uitstijgen bOllen interne afspraken
die iedere geloofsgemeensçhap \lOOf Je
eigen gelederen kan m,lkcn. De hisschop-
pl'rl worden geacht 7:ich \led meer dan tot
nu roe te bemoeien met de consequenties
liJn de 'zuivere' leer die homoseksualiteit
veroordeelt. Het gaat dan om tal liJn
algemeen maatschappelijke zaken als
gezondhód,zorg. onderwijs, adoptie en
huisvesting. De scheiding tUSSl."1l h..rk en
staat, waar humanisten zich sterk \lOOt

maken, komt daarbij in het geding. Vol-
grm het Vaticaanse document hrdt de
kerk wel degelijk 'de tJ.ak ht"t gC7.inslcVl"Jl
cn de puhlieke moraal van de gehele
samenleving te bevorderen op basis \'an
fundamentele morele waarden'.

Het aanscherpen V:ln her anti-homobe-
Il'iJ van de rooms-katholieke kerk is een
gevolg van reçente ontwikkelingen in Je
Verenigde Staten. De voorstellen voor
anri-discriminatiewetgeving die in Jat

land ter discussie staan, gaan cr vanuit
dM homo's liet zo min mogen worJen
achtergesteld als hijvoorbeeld vrouwen,
zwarten of welke te onderscheiden groep
dan ook. De gelijkwaardigheid van men-
sen, een humanistisch uitgangspunt van
Je eerste orde, sluit disçriminatie inllilus
uit.

De rooms-katholieke kerk beschouwt
homoseksualiteit echter als een bedrei-
ging v,m her gezin. Het is mensen niet
kwalijk te nemen dat ze homoseksueel
zijn want dat is t;"en 'ohjeçtieve afv,.ij-
killg', een weeffout je van de Schepper.
:\laar de samenleving mag van het
bestaan van homo's p;een nadelige gevol-
gen ondervinden. In gewone mensentaal:
homo's mogen er wel 7.ijn, als ze maar
doen alsof d:n niet zo is. Het is merk-
waarJig dat het onderscheid tussen
homoseksueel-zijn en daar (lok naar
leven door de rooms-katholieke kerk
onder uit de dossierkast wordt geha,tld in

ern tijd dat alleen nog in eng reformatori-
scht;" kring in Nederland wordt geloofd
dat homoseksueel hes/amf en homusek.
suele leefstijl te scheiden zouden zijn.

Dl. verklaring van de Congregatie voor
Je Geloofslet;"r werd op 23 juli wereld-
kundig grmaakt. De '\X'ashington Pmt'
berichtte er als één van de errste over en
ontketende een storm van reacties bij
homo-organisaries t;"nbij kerkelijke groe-
peringen. Heel voorzichtig beginnen de
Vaticaanse riçhtlijnen nu ook in Neder-
land reacties op te roepen. En dan niet
Z07.eer van de i'\ederlandse katholieke
geloofsgemeenschap, want daar wil nie-
mand n.n officiële reactir geven. Bij het
aartsbisdom in Utrecht ziet men de tekst
uit Rome als een interne aangelegenheid
waarover geen mededelingen aan derden
worden gedaan. En progressief katholiek
Nederland 7.wijgt vooralsnog, kennelijk
onaangenaam verrast door een terugval
in ideeën waar men geen raad mre weet. (>

-Mf)SI£
.HIBT.UW NAASTEN LIEF
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:::.> De besturen van her Landelijk Koördin<l-
tiepullt Groepen Kerk en Homoseksuali-
teit en van de Nederlandsl' Vereniging tot
Imegratie van HOIll()';ebualiteit COC
hebhen wel actie ondernomen. In een
open brief aan k,lrdinaal Simonis, voor-
zitter V<lnde rooms-katholieke hiss..:hop-
penumferentie, laten zij hem weten 'd'lt
het als crg genoeg is dM de kerk op grond
van haar theologische opvattingen
homoseksuele mensen het recht ontzegt
op een eigen leefstijl en vindt d<lt homo-
seksualiteit een ohjenieve afwijking is;
dat de kerk IlU voor het eerst externe con-
sequenties d,laraan verbindt en wc1 tot
een oproep lot regelrechte discriminatie
en schending V<ln de mensenrechten. en
een oproep tol verzet tegen amidis..:rimi-
n'ltiewetgeving, is vobtrekr oll,l,tnvaard-
baH'.
Omd<lt de hriefschrijvers niet de ver-
w'Khting hehhen dat Simonis in Rome
zal protesterl'n, heraden ze z.ich op ,mde-
re stappen - hij voorkeur samen lIlet
zoveel mogelijk andl"re organisaties als
Amnesty International. De mogelijkheid
van strafrechtelijke stappen wordt daar-
bij niet uitgesloten.

Immoreel en inhumaan
Resolutie over de rechten van homoseksuelen in relatie tot de uitspr<lken van het
Vaticaan

Ik Internatioml Humanist and Ethical Union (IHEU)

- cr vanuit gaande dat alle ml'n,en de vrijheid mOeten hebben om hun eigen stijl
van leven te kiezl.'n en dat zij - welke seksuele gerichtheid zij ook hebben - fun-
damenteel gelijk zijn en gelijke rehcten hebben;

- er vanuit gaande dat dit recht op individuele 7,e1fbeschikking en een gelijkheid
ten grondslag liggen aan democratie en tegen alle vormen van vooroordeel
verdedigd llloeten worden;

- kennis genomen hehhend V<lnde inhoud van de verklaring V<lnde Congreg<l-
tic voor de Geloofsleer over de positie van leshische vrouwen en homoseksu-
ele mannen, door het Vaticaan op 23 juli 1992 uitgegeven, een verklaring die
stelt dat disuiminatie \'an homoseksuele mensen is tOl'gestaan omdat - in de
woorden van de verklaring - ~een objectie\"C afwijking~ is;

- is V<lnoordeel dat dit beleid van het Vaticaan ecn schending is van de rechten
\.an de mens en gebruikt kan worden als een rechtvaardiging van de voortdu-
rende discriminMie van homoseksuele mannen en vrouwen;

- veroordeelt dit beleid van de Vaticaan krachtig als immorec1 en inhumaan.

Het proteslallts-..:hristelijke daghlad
Trouw Ill'rkhtte op 5 augusms ,lu de
Uribe k<1tholiekc homoheweging krach-
tig stelling heeft genolllen tegen 'één van
de meest extreml' en giftige do..:umentetl
dil' het Vaticaan ooit hecÎt uitgegeven (-j.
Een fundamentele ,1,HlV<l!op de wa<lrdig-
heid V,HlhOlllOseksue1e en lesbische men-
sen. Het wettigt dis..:rimin<ltie ",n hOlllo-
fohie en staat vol hOlllofohische onzin,
zoals Ill't Idee dat homo's in de buurt van
kinderen gevaarlijk z.ijn en dat mensen
dil' open en hloot voor hun homo,eksu-
<lliteit uitkomen, discriminatie uitlok-
ken'. In een conllllentaar noemt de redac-
tie van Trouw het 'hijzonder spijtig voor
de Amerikaanse en Europese bissl.hop-
pell die met deze gedateerde boodschap
gediskwalifil-eerd worden voor het maat-
schappelijk dehat in hun rc>pt~crieve dio-
cesen. (-) h'IJ gedateerde p,ychologie,
een opvatting o\"('r de verhouding tU~>Cll
kerk ell staat, waarbij in de middeleeu-
wt'n al vraagtekens gezel werden en een
visie op SàSll,llitcil die niets te Zl'ggen
hedt voor de huidige generaties'.
Ook hUlllanisten hebhen gereageerd op
de in~tructie~ V<ln kardinaal Rat7.Înger.
'Immoreel en inhum,un' is het overdui-
delijke oordl'c\ V<ln de internationale
humanistische beweging die in juli in
Amsterd,lm cOllgressel.rde. Elders op
deze pagina de itJlegr<lle (vertaalde) tekst
van de resolutie dit, op dit congres werd
a,lllgenolllell .

.\Iogdijk gl'eft de discus.;ic over de gel-
digheid van de Vaticaanse uit,praken
nieuwe impulsen aan de nu al vijftien ja,lf
voort,lepende voorbereidingen voor een
\';ret Gelijke Behandeling in ;";ederlanJ.
In die wet draait het immer~ ook om de
verhouding tu,sen de gelijkheid die vol-
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gens artikel 1 van de Grondwet voor
iedereen geldt en de legitimiteit van vor~
men van discriminatie die kerken en ver-
zuilde organis,tties ..:Ltimen op grond van
de vrijhcid van goJ.;dienst en dl' vrijheid
van richting in het onderwijs volgens
respectievelijk artikel f, en artikel 23 V<ln
de grondwet. De afweging tussen b()tsen~
de grondrechten maakt eell politieke
keuze nodig. waar diverse kahinetten

ondanks scholIe heloften de nek niet voor
hebhell uitgestoken. Het Humanistisch
Verbond heefr stt"cds aangedrongen op
een hrede Wet Gelijke Behandeling wa,J[-
111 de gelijkwaardigheid van allen is gere-
geld, ongeachl geslacht, seksuelc geridlt-
heid, r<lS, politieke ge7indheid, levens-
overtuiging, of welke grond ook.

Iris \Vasscuaar

"Of IK I1A
'N ~al. Kl.f./N BççT1~
SCllI~n:"i " !"------.J



De balans van 12jaar HV.Vrouwenwerk:

Een klein beetje macht en te weinig liefde
\X',larom had het srreTeIl na.u feminise-
ring te weinig JraJ.gkr:H:ht in hel Hum;]-
nÎsrisch Vnhond? Dat is de u,lag die
:\1argrcr:t de Leeuw proheen te heant-
woorden in ha,H cinJscriptÎl' VOOT ht"t
Ifuffictnistis<.:h ()pkiJingsinsrituut (H()J),
Zij hccft daarvoor Je periode 1979-1 ')';1I
onder de lo('p genoIllen, de j,uen dat het
'vrouwenwerk' als apiHtc aniviteit
hcstond. Al die tijd wa, .\hrgrctt de
Leeuw de bnJdijkc functiunaris voor dir
werk in het H\'. In de ~.:rir[ic wordt
vooral duiddilk hoe moeizaam de vrou-
wengroep invloed verkreeg hinnni Je
humanistÎ>ehc duh. Vanouds is Je vno
eniging nogal traditioneel ingesteld als
het gaat om man-\'fouwverhoudingen
(mannen bcs[u[(,lI, vrouwen zorgen).
Vrouwt'ncm;lncipatie zou niet nodig zijn
in het HV, gelijkheid was immers een
humanistisch pu~tuL:tat! Een heet je
m,l(hl, een heet je liefde eisten de HOU-

wen op en te vaak werd dat een beetjl:

Tw,N.i'''-
He,u.•.<",,"o,. '" hel
Jlu,,,,n;,,;<d \"0,6"n<1

lachuig tegemoet getreden. Zo wordt
HV-grondleggl'r Jaap van Prac1g in de
scriptie geciteerd in een verg,lduing
waar hij dl' eerste Houwendag werd
voorbereid: '1\.:h, :l!s de \"fouwtjt's dal zo
graag willen. laat ze dan maar'.

:\1arweet de Leeuw maakt in haar scrip.
tic de hahllls op en <.:onst;lteer! dat de
vrouwengroep in de loop der jaren lekrr
~uccessen hehaalde. Op eman<.:ipatoflsch
gehied is cr veel wranderd hinnen het
HV; J1l'el wat posten worden nu door
Houwen beler. :\bar vanuit feministi,ch
oogpUI1t, dus als het gaat om het \"Cran-
deren van normen en waarden, is :\.largr-
eet de Leeuw ontevreden en ook niet
hoopvol.(HvI1)

De suiptie is te bestellen door f 10.- over
te maken op giro 194930 van het HUlll,l-
nistisch Verhond te Utrecht onder ver-
melding van 'Scriptie Vrouwenwerk HV'.

Fraaie
huisvesting
voor
Humanistisch
Verbond
Het HV is er in geslaagd
voor het cenrraal bureau
een goede nieuwe locatie
te vinden in het centrum
van Utrecht. Eind januari
1993 zal de verhuizing
naar de Nieuwegracht
69a plaatsvinden. Daar-
mee komt een einde aan
een periode van tegensla-
gen en vertragingen in het
zoeken naar nieuwe huis-
vesting. Het nieuwe pand
ligt heel gunstig, op loop-
afstand van het Centraal
Station. Het gebouw zal
ook ruimte bieden voor
HOM, lHEU, Steun-
fonds, ZVB en de sdch-
ting Socrates.
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Interview met filosofischtherapeut Cyril Vink

VEEL MENSEN VOELEN
ZICH PAS GELUKKIG
ALS ZE NUTTIG ZIJN

Iemands levensovertuiging isvaak in hoge mate bepalend voor het
reilen en zeilen in het leven. Veel mensen zijn zich echter niet

bewust van de wijze waarop ze denken en redeneren. Cyril Vink
helpt mensen hun levensvisie ontrafelen opdat zij de kwaliteit van

hun leven kunnen verbeteren. Hij helpt hen zoeken naar het
antwoord op de vraag wat voor hen een leven is dat de moeite waard

is om geleefd te worden. Mieke Julien sprak met hem.

door MiekeJulien

foto's: Chris Pennarts
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Veel mensen ontlenen hun waarde aan hun
prestaties. Moeten iets presteren om zich
waardevol te voelen, recht van bestaan te
hebben.

Wie kan zich nu nog voorstellen dat in
her oudr Arhr11l: een filosoof ab Socrates
zkh eenvoudig ~t"kln'd onder ht"t volk
begaf om met de mensen dialogen re voe-
ren uitgaande van alJrdaagse 1.akell~ Dat
de jeugd aan zijn lippen hing en de jonge-
lingen beurtelings met hem van gedach-
ten wisselden in de schaduw van de
homen op het marktplein? Cicero, een
Romeins staatsman en schrijver, zei over
Socrates dat hij de filosofie uir de hemel
heeft gehaald en de mensen ermee ver-
trouwd maakte.
Inmiddels is cr heel wat veranderd, De
filosofie bevindt zich weer in hogere sfe-
ren en filosofen hebht"n zich teruggetrok-
ken achter de dikkr muren van de univer-
siteiten. Voor dr meeste mensen is filoso-
fie een ondoorgrondelijke wetenschap,
beoefend door wereldvreemde lOnderlin-
gen. Zeker geen wetenschap waar je in
het dagelijks Il'ven iets aan hebt.
Dat de filosofie wel drgelijk iet, \'oor de
mensen kan betrkt'nen, bewijst de filmo-
fischr praktijk van Cyril Vink. afgestu-
deerd in de wijsgerige ethiek aan de Uni-
versiteit van :'\lijmegen, Zijn praktijk
wordt Oezo{:htdoor mensen die hulp zoe-
ken bij concrete problemen of op zoek
zijn naar antwoorden op existentiële vra-
gen,

Cyril Vink; "Ik heb filosofit" gestudeerd
niet alleen om cr 7,elf beter van te wor-
den. Als ie kennis vergaard hebt, komt
automatisch het moment &n je anderen
daarin wilt laten delen. Het is een inner-
lijke behoefte om ook andere mensen met
die kennis in wnta(t te brengen, Filosofie
betekent voor mij: deze ruzie, dit pro-
blerm, dat verdriet onderzoekeo en
steeds verdt'r gaan tot je terrchr komt bij
een visie, een leven>beschouwing.
[n het oudt" Griekenland stond de filoso-
fie nog wel in het teken van het zoekt"n
naar 'het goede leven', Daarna is filosofie
in het \Vesten sterk verbonden geweest
met godsdienst. Ten tijde van de Verlich.
ting emancipeerde de filosofie tot een
eigen schonl en wendde zich tegelijkertijd
af van de dagelijkse praktijk. I'ilosofie
werd steeds meer beperkt tot de grote
levensvragen over De Mem en De \'\-'er-
kelijkheid en is 7.ich steeds minder gaan
bemoeien ml'( déze mens in die situatie.
De filosofie ontwikkelde zich tot een acti.
viteit die alleen nog maar aan uni\'ersitei-
ten beoefend wordt en die ontwikkeling
gaat nog steeds verder. Ik zie op universi-
teiten nog weinig tekenen van tocnade-
ring tot het individu. Terwijl de filosofie
vruchtb'lar gemaakt zou moeten worden
voor de mensen. Filosofrll zijn veelal
hezig met vraagstukken die mijlenver van
het In'en afstaan. Naruurlijk mogen zij
zich in7.etten voor zaken die niets te
maken hebben met het dagelijks leven,
maar dat lIIoet niet structureel worden.
Er moct ook een deel van de filosofie zijn
dat direct betrekking heeft op mijn en
jouw leven.
Ik studeerde wijsgerige ethiek bij profes-

sor Ad Peperzak, in wiens vakgroep ik
later ben gaan werken. Bij hem ging het
om de relevantie van de filosofie. Hoe je
de filosofie terugbrengt tot de dagelijkse
proporties. Ook een esoterische tekst van
Kant of Hegel bracht hij onmiddellijk
terug fOt de kern, 1.odar ie je er emotio-
IWeimee kon verbinden,"

Sinds 1988 is Cyril Vink 'praktizetend
filosoof', hoewel hij zichzelf liever 'filo-
sofisch thetapeut' noemt. De vereniging
\.\'aarvan hij lid is, heet 'Vereniging van
Praktizerend f"ilosok'n', maar iedere filo-
soof die iets doet, kan zich praktizerend
noemen, "Het is een woord met een zrke-
re retoriek. Filo>ofisch therapeut geeft
beter weer wat mijn werk inhoudt, name-
lijhie filosofie inzetten in de therapie,"
Zijn praktijk onderscheidt 7,ich op het
eerste gezicht niet van de praktijk van een
psychotherapeut. Cliënten met gelijk-
soortige problemen consulteren hem. Een
man die verslaafd is aan zijn werk en
daardoor ruzie met z.ijn HOUW krijgt, een
keurige dame die geplaagd wordt door
STemmen die haar onkuise \'envensingen

naar het hoofd slingeren, een vrouw die
een huitenechtelijke relatie heeft en zich
daar schuldig m'er voelt.

Cyril Vink luistert, vraagt, onderzoekt en
geeft zijn mening. Hij tracht een vertrou-
weltshand op te bouwen met zijn cliën-
ten. In hoeverre speelt zijn achtergrond
als filosoof een rol in de wijze waarop hij
met dr mensen en hun problemen
omgaat?
"Veel problemen komen voort uit de
levensbeschouwing die mensen er op na
houden. Een voorheeld. Her Latijnse
woord voor ledigheid en rust is 'otium'
en het woord voor werk is 'negotium',
letterlijk géén rust en ledigheid. In die tijd
ging men dus uit van de \'fije tijd als de
helangrijkste periode. Ook in het Athene
van de vijfde, vierde eeuw voor Christus
was werken alleen voor het levensonder-
houd en had geen verdere waarde, Het
wa<ITdevol1egebeurde in de vrije rijd, in
de spirituek gesprekken tussen mannen.
Kijk je nu naar ons woord 'vakantit"', dat
hetekent een vacuiim tussen twee perio-
des van werk in, In onze cultuur is de
nadruk dus op werk komen te liggen als
het belangrijkste en wotdt de vrije tijd als
niet-werken gezien. Niet-werken heeft bij
ons dus het slechte gt"weten aan zijn kant,
met alle gevolgl'n van dien."

En zelfs de vakantie mag vaak nier meer
rustig worden doorgebracht. Ik lag toe-
vallig vanmorgen in de Volkskrant een

advertentie staan: 'Het le\'en is te kort ...
om aan het strand te liggen. Vraag de
avontuurlijke rondreizen- of wandeltoch-
ten brochure aan.'

"Ja, de zogenaamde doe-vakantie. Zelfs
in de vakantie moeten wc actiri zijn,
presteren. \\le gaan in hetzelfde tempo
door als tijdens ons werk. Hoeveel men-
sen storten niet in wanneer ze tot rust
kOlllen~ Dat noemen ze vakantie-stress,
alsof de stress veroorzaakt wordt door de
vakantie!
Veel mensen ontlenen hun waarde aan
hun prestaties. Dat Oetekent dat ze zich
in principe waardeloos voelen en eerst in
actie moeten komen, iets moeten preste-
ren, om zich waardevol te voelen. Om
recht \'an bestaan te hebhen. Dan voelen
zij zich tijdelijk goed. Zich gelukkig voe-
len valt dan samen mer nuttig zijn . .\-Iaar
een wezenlijk gl'vOel van ontevredenheid
kun jc niet wegmoffelen. Wanneer de
gelukscrvaring wegebt, ligt daaronder
weer het gevoel van waardeloosheid. En
dan moeten ze opnieuw presteren.
Er kwam eens een vrouw bij me die

hoofdpijn kreeg op het moment dat ze
thuis kwam uit haar werk. Tijdens het
gt"sprek kwamen we er achter dat die
hoofdpijn het gevolg was van schuldge-
voel. Want als ze thuis kwam, deed ze
niets. Enerzijds strafte ze 7.ichzelf voor
her niets doen, anderzijds verschafte ze
zich el."n alibi om nirts re hoeven doen,
want ze had hoofdpijn. De achterliggen-
de gedachte was: mijn waarde als per-
soon is afhankelijk van mijn maatschap-
pelijk nut. Los daarvan ben ik niers
waard. Toen die vrouw zich hiervan
bewust wl'rd, 7.eize; ik heb toch ook een
eigen waarde, 105van wat ik doe of pres-
teer. In de therapie leerde ze steeds meer
lichzelf als persoon de moeite waard te
vinden, met als gevolg dat de hoofdpijn
verdween. Als filo,oof kan ik mensen
helpen zich bewusr te worden van de
wijze waarop zij denken, redeneren en
hoe die redeneertrant de bron kan zijn
van interne conflicten."

Stel dat cr een VTOUW bij je komt die als
jong meisje Încesr heefl meegemaakt.
Haar identiteit is allO vroeg geschonden,
is zij dan wel gebaat bij hel zich bewust
worden van haar levensbeschouwing? Is
cr niet meer nodig?"

"Ook in 7.0'n geval speelt de levensvisie
een rol. Ik zou haar in gesprekken laten
zien dar 7.ijop hasis van die ene ervaring
een bepaalde visie heeft omwikkeld, Hoc
zij die ene ervaring heeft gegeneraliseerd
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Cyril Vink: Ik zie moeilijkheden veel meer
als mogelijkheden, als kansen om jezelf
te ontplooien.

tot ecn lt"vcnswct. Een kind maakt get"n
onderSl;ht"id tussen algcmeen ell bijwn-
der. Ilapa staat voor 'alk m,lnllt"lI' en
mama voor 'alle vrouwen'. Dat speelt
ovcrigcns bij ons allcmaal een rol. Olll.C
gemccnplaatsen zijn gebasccrd op onze
eerste ervaringen die wc hehhcn gegene-
raliseerd. Het inzicht in dat mechanismt"
schept distantie, waardoor je niet meer
voor honderd procent samenvalt met je
prohleem. Pas dan kun je verder.

In de therapie zijn drie zaken van belang.
Ten eerste het bcnoemen van het pro-
bleem. Hoe is het ontstaan en wat zijn de
mech,lllismen waardoor het blijft
bestaan? Dat schept een positief kader.
Ten tweede is het belangrijk het probleem
te acccpteren. Acceptatie venterkt de
positieve houding ten opzichte van het
probleem. Tenslotte is het van belang ver-
trouwen te krijgen in de helende krachten
dic in je zitten. Net zoals een snee onder
de juiste condities vanzelf geneest.
Hoe belangrijk inzil:ht in de onderliggen-
de levenS\'isie ook is, het is niet voldoen-
de. Ik ga natuurlijk ook een vertrouwem-

band aan met een diënt. Voor een vrouw
die lijdt onder incestervaringen, kan ik
het levende voorbeeld zijn dat haar gene-
ralisatie nirt klopt. Daarom is het belang-
rijk dat je 31s filmofisch therapeut niet
alleen belder kunr denken, maar ook veel
hebt doorleefd, dat je in balans bent, Pas
dan is cr een eenheid tussen het cognitie-
ve, het emotionele en het spirituele. Die
eenhcid is ecn voorwaarde om een tr3ns-
formerende werking te kunnen hebben."

\\'aarom verkiezen mensen filosofische
therapie hoven psyehorherapie?

"Mensen verwachten van mij dat ik die-
per op de dingen inga dan de gemidddde
psychotherapeuL Dat ik hrn help weken
naaf het antwoord op de vraag: \V3ar
draait het om in her leven? Wat is een
leven dar de moeite waard is om geleefd
te worden? Een andere reden is dat men-
sen psychotherapeuten vaak w3ntrou-
wen, met n3me psychiaters. Dat zijn vaak
mensen die je tot pariënt maken, die den-
ken in termen als ziek en gezond, die
gedrag pathologisch noemen. Ik doe dat
niet. Ik zie moeilijkheden veel meer als
mogelijk beden, als kansen om jezelf te
ontplooien. E.r kwam bijvoorbeeld een
vrouw hij me, omd,lt zij stemmen uit de
televisie hoorde komen. Ik beoordeelde
haar geest nier als ûek, maar constateer-
de dat zich gedachten bebben afgesplitst
en dat daar een reden voor was. Uiteinde-
lijk bleek dat haar man iederr keer de
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tekvisie aanzette wanneer 1.1' binnen-
kwam, daarmce het contact met haar
onmogelijk makend. Daar zaten ze dan,
naast elkaar, z{ltIdcr oogcontact en staar-
den naar de relevisie. De negatieve dingen
die haar man tegen haar wilde zeggen,
maar verzwet"g, leken uit het toestel te
komcn. Door samen met haar de situatie
te onderzoekcn, werd zij zich hewust van
wat er gaandc was, kon ze het werkelijke
probleem benoemen en accepteren.

Een alHier vcrschil is dat psychotherapeu-
ten hun visie meestal niet uitspreken, ter-
wijl ik mijn gedachten nadrukkelijk op
tafel leg. Het is in d" eerstc plaats een
vorm van eerlijkheid en respect ten
opzichte van degene met wie je praat. Ik
heb een bepaalde denkachtergrolld en ik
vind niet dat ik die buiten beschouwing
mag laten. De diënt heeft er recht op te
weten wat mijn kijk op het leven is. Ver-
geleken met het begin van mijn praktijk
kom ik nu nog veel sneller to the point. Ik
ben minder bang om confrontaties aan te
gaan. Ik zit niet te luisteren en Ie hum-
men, de ander maar laten komen en de

dingen die gezegd worden met vragen
beantv..oorden. Ik hen heel actief en als er
ideeën bij me opkomen, bneeer ik die als
ik denk dat ze een bijdrage kunnen leve-
ren.
Wel word ik steeds voorzichtiger om
mijn visie aan anderen op te leggen. Dat
is de houding van de dominee en de mis.
sionaris. Ik heb alleen de verantwoorde-
lilkheid om mijn \.isie aan te bieden, niet
om deze over te dragen. \Vant daar ben je
met z'n tweeën Hlor.

Voor mij is filosofie dl' vraag: wie ben ik.
Niet zozecr de metafysische, maar de
morele vraag: wie ben ik. Ieder mens Îs
die vraag en moet het antwoord wórdcn.
In mijn leveJlSvisie speelt het begrip zelf-
verwerkelijking een belangrijke rol, dat
betekent: e(llltacr maken met iets in mij,
dat mijn machteloosheid, nietigheid en
eindigheid overstijgt, het transcendente,
de spirituele dimensie.
De mensen die met mijn visie geconfron-
teerd worden, kunnen zich afvr;lgen: is
dat ook mijn visie? Als ik naar n'n thera-
peut ga, zou ik willen weten wat zijn kijk
op de wereld is. Want als zijn visie lijn.
recht tegenover de mijne st,ut, dan kan
het nooit klikken tussen ons."

Waarom ben je geen psychotherapeut
geworden?

":\a de middelbare school ben ik psycho-
logie gaan studeren, maar ik kwam

terecht in proeven met ratten, statistische
bewerkingen, meten van cognitieve ver-
mogens. Dat interesseerde me niet. Ik
vond dieptepsychologie veel interessan-
ter. :"lijn vader was psychiatcr, psycho-
analyticus. Vanaf mijn achtste jaar was ik
al bezig met droomduiding. Als ik een
droom had gehad, ging ik naar mijn
vader en hij legde de droom dan uit. Dar
sprak me bijwnder aan. Op jonge leeftijd
had ik de Traumdeutung van Freud al
doorgelezen en verdiepte ik me in Jung.
Ik wilde dus psycholoog worden en daar-
na psychotherapeut, maar de srudie psy-
cbologie ging me 1.0 tegenstaan en mijn
interesse voor de filosofie nam steeds
meer toe. Toen dacht ik: wat ben ik
eigenlijk aan her doen~ Ben ik alleen
m,lar bezig een toekomstig haantje veilig
te stellen? Toen ik vijfentwintig was,
dacht ik: bekijk het maar, ik ga filosofie
studeren, Ook al kan ik daar geen droog
brood mee verdienen, het is tenminste
zinvol. En het gekke was dat ik een paar
maanden na mijn afstuderen al een baan
had bij de universiteit. Het was een veili-
ge omgeving, maar toch hen ik ook daar
weggegaan. Het academische klimaat
beviel me niet meer, Je werd onophoude-
lijk op je produktie bekeken. Er kon
steeds minder, het werd steeds politieker.
En het ontbrak aan diepgang in het per-
soonlijkc contact met studenten.

In 1980 begon de filosoof Achenbaeh in
Duitsland een praktijk voor filosofie en
enkele jaren later volgde Ad Hoogendijk
in Nederland. Hij schrcd z,elfs een boek
over zijn ervaringen: 'Spreekuur bij een
filosoof', Ik ben in '88 begonnen. Ik heb
nog steeds een goede b,md met de Uni-
versiteit van Nijmegen. Voor doctoraal
studenten filosofie bestaat daar nu de
mogelijkheid om stage te lopen in een
bedrijf. Op dit moment heeft een docto-
raal-studente bij mij een stageplaats,
omdat zij uiteindelijk ook een praktijk
wil heginnen ...

\Vordt jouw hulp verlo;oed door het zie-
kenfonds?

"Nee, sommige particuliere \'erzekcrin-
gen, die een uitgebreid pakket hdlben
voor alternatieve therapieën, betalcn het
weL Maar ik heb ook cliënten mer een
minimuminkomen. Als mensen bij me
aankloppen om hulp, kan ik hen niet
weigeren alleen maar omd.Jt ze weinig
geld hebben. Ik maak dus uitzonderin-
gen, maar wel mer een zekere terughou-
dendheid. Er kwam bijvoorbeeld een
meisje bij me die op kamers woonde en
weinig geld verdiende. Ze kon mij niet
hetalen. Ik vroeg of haar ouders mis-
schien een bijdrage konden geven, maar
ze had geen zin om dat te vragen. En aan
mij durf je het wel re Hagen, zei ik. Daar
schrok ze van. Ze moet onder ogen zien,
dat als ze mij minder hetaalr, ik eigenlijk
uit mijn eigen zak voor haar moet bijleg-
gen, :\lijn rarief blijft daardoor intact. Ik



Voor mij is filosofie de vraag: wie ben ik.
Ieder mens Îs die vraag en moet het
antwoord wórden.

geef geen korting, ik leg er zelf bij. Kor-
tingen werken slecht. Juist mensen die
substantieel minder betalen, blijven
gemakkelijker weg, zeggen eerder af en
komen sneller te laat. Het gaat cr letter-
lijk en figuurlijk om hoc~'eel iets waard
is. Geld is f:cn positief element in zo'n
therapie. Het betekent dat je je ervoor
moet inzctten en niet alleen tijdens Jat
ene uurtje, maar ook daarhuiten. "

Hoc lang duurt de therapie?

~lk streef naar een zo kort mogelijke
periode. Memen worden op een gegeven
moment therapiemoe. Na een aantal

keren praten, weren ze het wel. Dan moet
je of een nieuwe invalshoek vinden of rr
Jllee swppen. Ik wil mensen zo snel
mogelijk loslaten. Dat is soms moeilijk,
omdat ik me ook aan mensen hecht,
maar het moet. ~lcnsen komen niet hij
mij voor de gezelligheid. Toen ik mijn
praktijk begon, heb ik er goed opgelet
dat ik contactrn niet aanhield, terwijl het
eigenlijk niet meer nodig was. Zeker in
het hegin Oesmat dat gevaar, omdat je
financiële po<;itie dan nog niet zo sterk is.
Ik hen hlij dat het me gelukt is om men-
sen op tijd te laten gaan. Het is achteraf
de beste reclame die je hebben kan ..Men-
sen voelen het namelijk maar al te goed

Ik wil mensen weer zo
snel mogelijk loslaten.
Dat is soms moeilijk
omdat ik me ook
aan mensen hecht,
maar het moet.

als je hen om oneigenlijke redenen te lang
bij je houdt."

Naast je praktijk ben je bezig met een
proefschrift owr Nietsche. Wat trekt ie
zo in hem aan?

"Nietsche staat bekend als de grote criti-
cus, dir de mrns en zijn cultuur genade-
loos analyseert. Hij trekt steeds nieuwe
maskers af en prikt alle illusies door, van
de godsdienst, de kunst, de wetenschap.
Hij rekent definitief met de illusie af in de
ultieme gedachte: God is dood. 'Waarmee
hij aangeeft dat volgens hem het einde
van de westerse cultuur is aangebroken.
Veel mensen beschouwen Nietsche daar-
om als een negatief denker, maar dat is
hij niet.
In zijn hoek 'Also sprach Zarathustra'
bcschrijft hij ook hoc we verder moeten
na de ondergang lIan onze culruur. Mijn
proefschrift gaat oller de morele positivi-
teir in het denken van Nietsche. Hij is
voortdurend bezig met hrt lijden, niet
alleen met het psychische, maar ook met
het existentiële lijden, het lijden als
dimensie van het menselijk bestaan. Dar
herken ik in mijn praktijk. !\tensen lijden
aan het leven, de eindigheid. Ik help men-
sen hun persoonlijk lijden te zien in ter-
men van existentieel lijden. :\lensen erva-
ren dat als prenig omdat existentieel lij-
den algemeen menselijk is. Bovendien is
er meer dan lijden. Dieper dan Jijden is
vreugde. Nier de oppervlakkige vreugde,
de lolletjes, maar de door het lijden
gelouterde vreugde, die daarom niet meer
door het lijden onderuit kan worden
gehaald. En dat is een wezenlijke positÎvi.
teit. "
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"Laten we goed voor elkaar èn voor ons zelf zorgen. take care!"
Met deze woorden nam Jan Glastra van Loon eind juli afscheid van de
vierhonderd gasten op het internationale congres voor humanisten
dat in de Rai te Amsterdam werd gehouden. De voorzitter van het
Humanistisch Verbond vatte met zijn groet kernachtig samen waar
het humanisten om te doen is. Enwaar zij dit congres over van
gedachten wisselden, onder het motto 'Humanisme voor hoofd en
hart'. In vorige jaren leek het vaak dat alleen 'het woord' telde: tal
van sprekers die de prachtige bedoelingen van humanisten voor het
voetlicht brachten, bij voorkeur nader toegelicht vanuit een fraaie
ideologie. Nu was het vooral de praktijk die aandacht kreeg. Bert
Boelaars geeft een overzicht van de hoogtepunten.

Vijf dagen lang congresseerden Je 450
hezockers in Amsterdam. In de stad waar
de' (HEU, cic Imernariona! Humanist and
Ethica! Union, 40 jaar geleden werd
opgericht. Destijds waren eT vooral \X'est-
europeam:n en :-.lourdJmerikanen. ~u
waren cr IC uit ál1e delen van de werdJ.
Vooral de belangstelling van uit Afrika
was opmerkelijk: er waren verregen-
woordigers uit Egypte, Ghana, t'igcria.
Burkina Faso, Senegal, Tanzania en
Zuid-Afrika. Voor wat !letrtfr Azië W,H
\loorallnJia aanwezig mei tien verregen-
woordigcrs. Dit land kent al ren lange
atheïstisch traJitie. Uit Zuid-Amerika
waren helaas maar twee congresgangers:
uit Brazilië en Curaçao. Wel konden op
dit jubileumcongres weu lIerl Oo,wuro-
peanen worden hegroet: uit het GOS,
Polen, Hongarije en Tsjechoslowakije.
Maar de meeste deelnemers waren
afkomstig uit Nedrrland, de Verenigde
Statrn cn i\:oorwegrn.

De maandag was gereserveerd voor een
uitwisseling vall de ervaringen met ver-
schillende vormen van humanistische
dienstverlening, zoals geestelijke verzor-
ging. ;-.;'ergens ter wereld lijkt die verder
ontwikkeld dan in Nederland. EUy
Hoogeveen. humanistisch raadsvrouw in
ren ziekenhuis, Iriddr hrt ondrrwerp in.
De kern van hel wrrk besraat uit een
open oor en een hdangclozr be>chik-
haarheid voor de cliënten. Het gaat vrij.
wel altijd om mensen die in een situatie
zijn terechtgekomen waarin 7.ingevings-
vragen hun lellen beheersen. Humanisti-
sche geestelijk lIerzorgers proheren hun
cliënten te helpen eigen keu7.es re maken
en zo werr grrep op hun lellen te krijgen.
Als in anderr landen ,11 humanistische
geestelijke wrwrging is dan wordt deze
door vrijwilligers grgeven of regen con-
tante betaling.
Steinar ;-.;'ilsen. voorzitter van de huma-
nisten in Xoorwegen. informeerde over
de sterke groei vall de humanistische

dienstverlening in zijn land. Deze st,lat
geheel in het teken van plechtigheden
rond de belangrijke momenten in het
h;"yen: gehoorte, volwassen-wording en
overlijden. Noorwegen heeft een (l.uther-
se) sta<uskerk die sterk Îs verankerd in de
samrnleving. Zo i, iederr Noor verplicht
lid van deze kerk en betaalt hiervoor via
de helasting automatisch mee. l\.1cn kan
zich alleen onttrekken door uit de kerk te
treden en zich aan te sluiten hij een ander
genootschap. Na erkend te ziin als offi-
cieel alternatief is de humanistische orga-
ni'iatie in :-';oorwegen in tien jaar uitge-
groeid tot een beweging met meer dan
viiftigdui7.end leden (op een bevolking
van in tot;lal vier miljoen).
Dl" vraag naar het op humanistische
wijze vormgeven van plechtigheden als
alternatief voor wat de kerk organiseert
is groot. Zo is als alternatief voor de
doop ht"t 'naam-feest' geïntroduceerd.
Eén of twee keer per iaar worden in een
bepaald gebied alle ouders uitgenodigd
alTI met hun pasgrboren kinderen n,lar
een officiële plaats te komen (bijvoor-
heeld een gemeentehuis). Dan wordt
gevierd dat de lokale gemeenschap is wr-
rijkt met nieuwe leden. Bij deze gelegen-
heid wordt er gezongen, muziek
gemaakt, gedichten voorgelezen en offi-
ciële toespraken gehouden. De ouders
'itellen hun kinderen voor aan de aanwe-
zigrn door hun namrn bekend te maken.
De ouders krijgen tor 'ilor een mooi
getuigsl'hrift waarop de naam van de
pasgeborene is vermeld.
Rond hun zestiende kunnen l"oorse jon-
geren voor de kerk geloofshelijdenis
doen. Als alternatief daarvoor hebben de
humanisten een plechtigheid ontwikkeld
om de jongeren officieel welkom te heten
als jong-~.olwassen hurgers in dl' samen-
leving. Ter voorbereiding volgen de jon-
grren een cursus lIan tien avonden waar-
op thema''i besproken worden als geloof
en levensbeschouwing, ethiek, seksuali-
teit, burgerrechten en .plichten en vorm.

grving van het eigen Ic\'rn. De feitelijke
plechtigheid bestaat opnieuw uit toespra-
ken, muziek, poë1.ie en de uitreiking Van
een document. Duizrndrn jongeren in
Noorwegen nrmen hier ieder jaar aan
deel. De derde 'ceremonie' die de Noorse
humanisten hehben ontwikkeld. is ook in
Nederland bekend: de uitvaartbq:elei-
ding. Het gaat er alleen lIaak wat plechti-
ger toe.

In een land als India is de situatie heel
anders. Hum,lllistische geestelijke lIerwr-
ging kent men er niet. De jonge humanist
Babu (zie ook kader) benadtukte dat in
India de meestc mensen in een heçht
familieverhand leven waarin het de oud-
sten 7ijn die bij alle mogelijke probh'men
worden grraadpleegd, ook van geestelij-
ke ,tard. In India heeft men traditioneel
yeel respeçt voor ouderen. :\lcn zou 7-Îçh
schamen om iemand buiten de eigen
familiekring om raad te vragen.
Voor ceremoniële plechtighrdrn zijn
humanisten lil India nogal huiverig
omdat in dit land tal van oude riten
bestaan die rnrnsen alleen maar bevesti-
gen in de positie die zij door hun afkolTl'it
hebben. Bahu noemde zijn land 'een
levend mU'ieum van rituelen'. Het eeu-
wenoude kastensysteem verhindert per-
soonlijke groei en staat menselijke solida-
riteit in de weg. Toch is er één plechtig-
heid wel door de Indische humanisti'iChe
hewt.ging Wt ontwikkeling gehra<.:ht: het
huwelijk tussen mensen ~.;H1 een hogere
en een lagerr ka'ile. Zulkr 'gemengde'
stellen worden vaak uit hun eigen kring
gestoten. De humanisten hebben op tal
van plaatsen gemeenschappen gevormd
w,lJrin voor deze mensen wel pl:uts is.
In de Verenigde Staten staan vooral
huwelijksplechtigheden in de belangstel-
ling. Humanistische relatieviering is daar
met name een uitkomst voor hen die niet
voor de wet kunnen trouwen (zoals bij-
voorbeeld homoseksuelen) maar toch
hun relatie bevestigd willen zien. Hetzelf-
de geldt voor ges.:heidrn mensen die een
nieuwr rdarir willen aangaan maar
waarvan de schriding door de kerk nier
wordt rrkend.

De derde congresdag was hl'! centrale
thema: 'iodale activiteiten die gericht zijn
op hulp aan groepen die in IIood wrke-
ren. De zwartl' Amerikaan :Norm Allen,
direCteur van de organisatie 'Afrika,liIse
Amerikanen voor Humanisme' heschreef
heel indrukwekkend zijn weueding tot
een humanistische organisatie in zijn
land. Hij hleek daar de rnige zwartr te
zijn. Veel 7.Warte Amerikanrn zijn kerke-
lijk georganiseerd. Volgens Korm Allen
hebbt'n humanisten de Jchtergestelde
zwarten veel bieden met hun ideeën over
vrede, tolerantie, gelijkheid en openheid
voor nieuwe mogelijkheden. VarIUit de
Verenigde Staten heeft hij humanistische
groepen helpen opstarten in Afrika.
Onder de naam 'Action for Humanism'
zijn er nu groepen in Nigeria, Ghana,
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Jubileumnummer
Andere resolutÎes werden met grote eens.
gezindheid aanvaard. De eerste sprak
steun uit aan de Verenigde i\'aties voor de
pogingen het geweld in Joegoslavië te
stoppen. Andere landen in Europa moe-
ten zoveel mogelijk vluchtelingen tijdelijk
onderdak verlenen. De tweede resolutie
pleitte voor de rechten van de vrouwen in
I'olen die hun recht op abortus in gevaar
zien komen doordat de invloed ~'an de
Roomskatholieke kerk op de regering
snel toeneemt. Diezelfde kerk was aanlei-
ding voor nog een resolutie. Her Vaticaan
veroordeelde onlangs opnieuw de homo-
,eksuele leefwijze. Niet eerder ging het
echter zo vcr om discriminatie van
homo's te hepleiten op het gehied van
beroepsaanstellingen en huisvesting. Hd
Vaticaan noemde homoseksualiteit zelfs
"een ohjectieve kwaal". Het congres
uine zijn ongenoegen over deze zoveelste
aanval op homo's door de uitlatingen C

Het congres werd de mIgende dag beslo.
ten met de uitreiking van onderscheidin-
gen (zie kader) en de bespreking van
veertien resoluties. Twee daarvan bleken
zeer omstreden. De eerste was een plei"
dooi van enkele i\'ederlandse deelnemers
om het drugsbeleid in de wereld te Iihera-
list'ft."n. De Nederlander Henk Smit ver-
dedigde de resolutie met het argument
dat hij allerminst het gebruik van drugs
wil goedpraten, maar wel een pragmati-
Sl,:he aanpak van de huidige prohlemen
wil bevorderen. ~Dit voorstel is een reac-
tie op een wereldwijd falend beleid waar-
door zelfs fundamelUe1e mensenrechten
gevaar lopen. Het verhieden van drugs
heeft geen enkele zin. Het maakt het
leven voor verslaafden alleen maar moei-
lijker. Latt."n wc on7.e energie steken in
persoonlijke hulp en verhetering van de
maatschappij". zo hetoogde hij. Steinar
Nilsen uit ;-..Ioorwegen was het daar vols-
trekt mee oneens: "Drugs zijn gevaarlijk
en helpen mensen de Jood in. Geen enke-
le samenleving tolereert dat. Het effect
van dt."zeresolutie zal zijn dar de wereld
humanisren ziet als mensen die uiteinde-
lijk niet begaan ziin met drugverslaafden.
Hoc kunnen wij hier vóór zijn als wc
bepleiten dat mensen verantwoordelijk
moett."n leven?"
Jean Davis uit Engeland onderschreef de
strekking van de resolutie en pleitte voor
mdere studie. "Wij denken bij drugs
vaak alleen aan bijvoorheeld heroïne.
"-laar de drugs waar in mijn land de
meeste mensen aan overlijden, zijn nico-
tine en alcohol."
Het congres zag af van een uitspraak en
besloot de kwestie in studie te nemen.
Dat gold ook voor een resolurie over hij-
zonder onderwijs. Enkele congresgangers
vroegen een \'eroorde1ing van dit trpe
scholen omdat leerlingen van verschil-
lend geloof niet mt."t elkaar in concan
komen. HumaniSten 7.1)11 principieel
voorstanders van onderwijs dat kinderen
leert omgaan met \'erschillende levens-
overtuigingen.

De meningen van de congresgangers lie-
pen uiteen over de vraag of de humanisti-
sche heweging al dan niet gepromoot
mag wordt."n in het kader van deze onder-
wij"lctiviteiten. De Amerikanen waren
daar stelliger in dan dt."Europeanen. Een
moraal-docent uit België zette uiteen dat
de leerlingen op het spoor worden gezet
van humanistische waardcn en van de
achterliggende theorie. f\1aar van huma-
ni,tische organisaties weten ze niets.
"Het lijkt wel of jullie je schamen 0111 het
belang van de aansluiting bij de humanis-
tische heweging te noemen ~, verweet de
Amerikaan Sherman \X/ine zijn Europese
collega's.

komen in aanmerking voor bekostiging
door de overheid. De chri,telijke scholen
op Curaçao hebben zich aan die voor-
waarde aangepast en lij leren de kinde-
ren van het tropisch eiland dat 'de Rijn
bij Lobith om land inkomt'. Ondanks
alle tegenwerking telt de particuliere
school van Frank ~lartinus Arion nu al
tweehonderd leerlingen. Zijn betoog leid-
de tot een aanbod van les Spetter uit Kew
York om hem te helpen met de verdere
ontwikkding van zijn onderwijspro'
gramma. Volgens hem is men op Curaçao
iets aan het ontwikkelen waMmee in
New York al ved ervaring is opgedaan.

Denise Berré gaf een lezing over het
'muraalonderwijs' dat met succes in Bel-
gië op middelhare s~'holcn wordt gege-
\'en. Doel is om de leerlingen besef hij tt."
brengen wat goed is of dhisch \'erkt."t."rd,
de betrekkelijkheid van waarden, de
Ill'tekenis van twijfel, verantwoordelijk-
heid, rechtvaardigheid, zelfbewustzijn,
edelmoedigheid en humor. In Nederland
kennen we iets soortgelijks in het huma-
nistisch vormingsonderwijs dat echter
uitsluitend in het basisonderwijs wordt
gegeven.

Aad van Oosten, directeur van Humani-
tas, bracht de morele dilemma's ter spra-
ke die spelen in de praktijk van de hulp-
verlening. Zo stelde hij zich de vraag of
zwervers ,1;1n hun lot moeten worden
overgelaten. Uit 'respect \'oor de per-
soonlijke vrijheid om zelf \'orm en
inhuud aan het leven te geven'? Of moe-
ten zwervers, desnoods gedwongen, wor-
den opgenomen m een opvanghuis
omdat wij menen dat dat uiteindelijk
beter voor hem is? Maar misschi~>nook
omdat wij die zwervers willen hescher-
men tegen kou, ziekte en een treurig
leven? Een algemeen antwoord is oiet te
geven, was de conclusie van Aad van
Oosten. Uitgangspunt zou kunnen zijn de
stelregel van Confucius: 'lkh,mdcl ande-
ren zoals je zou willen dat anderen met
jou omgaan'. Soms ht."tekent dat actief
ingrijpen, in t."enander geval is terughou-
dendheid gehoden. Een humanistische
benadt."ring vereist een open houding ten
aanzien van elk geval en dus get."n alge-
mt."t."ngeldige oplossingen. 'Hdpt."n eigen,
verantwoorde keuzt."s te maken' kan
gevaarlijk in de huurt komen van 'aange-
ven wat de juiste keuze is'.

Kenya, Uganda en Tsjaad. Sind, kort
ge~'en zij ook een speciaal blad uit: 'The
Sunta}'s'. 'Zonnestralt.'n' dus. (U kunt een
gratis abonnement op dit hlad nemen.
Schrijf d:lII naar: 'Action for Humanism',
P.O. Box 91, I1ishan Remo, Ogun, Kige-
ria).

Precie, veertig jaar geleden organiseerden
humanisten zich internationaal mct het
oprichten van de ll-IEU. Reden voor de
uitgave van een speciaal ;ubileumnum-
mer van de 'International Humanist'.
Aan .\-l3rt van Praag, de weduwe van
Jaap van PTaag die in 19S2 één van de
initialiefnemers was, werd bij de opening
van dit eongres het eerste exemplaar aan-
geboden. In dit nummer komen verschei-
dene prominente humani,ten uit Neder-
land aan het woord. Gemeenschappelijk
in hun uitspraken is dat zij een humanis-
me beplcilen dat, hoewel be,chouweli;k
van aard, de filosofische overdt."nkingen
nastreeft te vertalen in praktische resulta-
ten voor het leven \'<1nalledag. Het jubi-
leumllummer is \'erkrijgbaar via het
IH EU-secretariaat, Oudkerkhof 11,
3512 GH Utrecht.

Op de vit."rdecongresdag kwamen educa-
tien' thema's aan bod. De schrijver Frank
,"Iartinus Arion schetste de moeilijkh~'-
den om op Curaçao et."n humanistische
school te vestigen. Hij vindt het belang-
rijk kinderen in hun mO<.'dertaa! onder.
wijs te geven. Op Curaçao is dat Papia-
mento. :'vlaar de officiële taal is ;-..Ieder-
lands en alleen in die taal gegt."ven lessen
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Een stem uit De Derde Wereld
Bahu heet hij. Een knappe. intelligente en wclbclovcnde Indiase jongeman \'an 2.1-.Hîi
studeerde hiologie en is op het ogenblik leraar Frans in Hydcrahad. Op ion~c leeftijd al
las hij radicaal-humaniHischc schrijvers als Bcrtrand Ruswll, KrishnamurlÎ CII mei name
de filosoof van de Indiase onafhankelijkheidsstrijd M.N.Rol" Uabu: "Ik kwam met Rol'
in confaer omdal wc thuis wal hoeken van hem hadden slaan. Eén \';)0 mijn oud-ooms
was een echte Roy-is! cn ik hcb hem indertijd moeten beloven Rol' te lezen v6ür ik \'an

school lOU gaan. Toen ik 17 was, namen mijn ouders
mij mec naar de hcrdcnkillg van Roy's honderdsIc
geboortedag. Daar maaklc ik IOcn voor het eerst ken-
nis mei het hele pantheon van radicaal-humanistische
leiders kennis gemaakl. K
Wat hem het meest op\'alt in de \Vesterse samenleving
is de gelijkwaardigheid tussen de mensen. "Iedereen
kan hier vrij met elkaar praten. \Vij in India communi-
ceren meer vanuit posiries en rollen. Ook de welvaart
is hier gelijkmatiger verdeeld. Daar dun'en wij nog
niet eens van ICdromen. Die gelijkheid en openheid is
iels dat me op dil IHEU-congres bijzonder treft. Op
hel \'orige congres in Brussel was de dreiging van het
fundamentali,me in de Derde Wereld een belangrijk
onderwerp. Maar niemand uit de Derde Wereld kreeg
hel woord. Nu gelukkig wd. Wal ook opval! is dat er
op dir congres ecn juiste balans is tussen theorie en
praktijk. Op de IHEU-conferemie in hel Amerikaanse
Buffalo vier jaar geleden was dM weer vcr te loeken.
Ik heb de indruk dat NcderLmdse humanisten enkel
theorie niet zo kuk vinden, naast her hoofd willen l.ij
ook altijd ook hun hart laten spreken. Op zo.n con-
gres hcb je Irouwens het meeSIC aan de persoonlijke

gesprekken in de wandelgangen. Daar en'aar je de broederschap en de verbondenheid. K

Hij waarschuwt erHJOr om als humanist Ie optimistisch en idealislisch te zijn, l,eker als her
gaar om de Derde \\'crdd. Bahu: KEén van de sprekers zcÎ dat de \'olgende eeuw die van
het humanisme zou zijn. Ik denk dan: hebben de christenen de laatste rwintig eeuwen ook
niet steeds gezegd dar Jezus Chrisrus de \'olgende eeuw op aarde zou wederkeren? Je kan
wel blijven wachten op Godot! Je kunt beier accepteren dat hij nooit zal komen en inmid-
deh zelf de handen uil de mouw sleken, Ik bepleit dus een meer realislische instelling".

"Wal me op dil congres ook opvalt, is dat jullie de \'j,'esrerse \'orm van humanisme - onbe-
wust en onll:ewild naruurlijk - aan ons willen ople~en. Activiteiten als ceremoniën en
geestelijk werk zijn uileraard erg belangrijk, maar wij le~en onze prioriteiten ergens
anders. Bijvoorbeeld bij het bestrijden van hel bijll:c1oof, iets dat in India nog wijdver-
breid is. Ook hebben wij echt andere problemen dan die rond homoseksualiteil en traves-
tie. Jullie moeten onze maatschappij niet alleen met je eigen maalstaven melen. Dat is
trouwen, ook iers dar ik op dit congres heb geleerd, dat humanisme in vt:nchillende situ-
aties heel verschillende vormen kan aannemen. Zo voelde ik me eerslook wel wal onge~
makkelijk in het forum O\'t:r ceremoniën. Ik voel daar zelf helemaal niets voor, omdat die
bij ons alrijd direct met godsdiensi en hijgeloof Ie maken hebben. Maar ik hen nu begre-
pen dat die rituelen in hijvoorheeld Noorwegen nou net weer heel beLlOgrijk ziin voor
humaniHen. "

"Wij zijn in Bombay belig om hel M.N.Roy Academisch Centrum op te richren. Her zou
een eenlrum kunnen worden van de vele humanislen in de Derde \\'ereld. Wc zouden cr
ons humanisme kunnen verdiepen en er een wetenschappelijke basis voor "heppen.
Daarvoor zouden we ervaringen met jullie universiteit willen Uilwissden. Verder hebben
wc boeken, lijdschriften. cassettelapcs en video's nodig die !l:aan over facetten van her
humanisme. Als It:genprestatie zouden wij een macroperspecricf op wereldproblemen
kunnen aanbieden. iets dat in hel humanisme van nu fOtaal ontbreekl. Vooral her denken
\'an M.N.Roy kan hierbij behulpzaam zijn. Zijn 'corporate humanisr economy' ligl lUS-
sen her kapilalisme en communisme in. Juist als we zo ervaringen en kennis uitwisselen,
helpen we elkaars problemen op te lossen en bouwen we aan een echte wereldgemeen-
schap. Ik hoop op het volgende congres ovt:r twee jaar in India veel Nederlandse huma-
nislen te ontmoeien. Tot dan!K (Albert Nieuwland).
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o van het Vaticaan "immoreel" te noemen.
Anderl' resoluties bepleitten de rechten
van minderheden in verschillende gebie-
den van Je wereld: op de Balbn, in de
\"oormali~e Sovjet-Unie en in :-Joord-Ier-
land. Opmcrkeltjk was ouk een resolutie
uver nawur en milieu. i'\adrukkelijk
wcrd daarin I;epleit voor e<:n stabilisatie
van de omvang van dl' wl'rddhevolking
en in verband daafJnel' voor goede
gt"zond heidsvoorzieningen. effectieve
methoden voor gehoonebt"perking en
st"ksucle voorlichting op s~'holen.

Traditiegetrouw \attt" (Jud-IHEU-voor-
zirter Howard Radest op de laatste dal;
van het congres ziln persoonlijke indruk-
kl'n samen. De Amerikaan die al vele
IHEU-conl;ressen bijwoondl' vond dit
congres één van de plezierigste vanwege
het eveJlv,'ichtige programma-aanbod en
de huitengewoon efficii'nte organisatie.
Humanira, en Humanistis(h Verbond
warl'n samen vl'famwoordelijk voor de
organisatie van dit congres. Door de
grote inzet van hurt"lu-medewerkers en
vrijwilligers kon van een geslaagdl'

samenwerking worden gesproken. Het
volgende IHEU-conl;res lal in 1995
pbatsvindell in llaiderahad in India.
Daarvóór is cr nOl; een Europees Huma-
nistisch Conl;res: van 25 tot 30 juli 1993
in Ber1iin.•

..•'W'ienu al in het tlatstl' congres is I;cïn-
teres>eerd, kan informatie a,lnvragen bij
het congressecretaria,n, c/o DeUlschcr
Freidenker-Verhand. Holrcchtstrasse 8,
))-1000 Berlin 44.

Eerbetoon aan
Yelena Bonner en Pieter Admiraal

Elk nIEU-con~res worden mensen
onderscheideJl die zich bijzonder ver-
dienstcliik hebhen gemaakt \'oor de
realisering van homanistische waarden.
Dit keer waren dat Yelena Bonner en
Pieler Admiraal (zie ook fow).
Yelena Bonner heek zich samen met
haar man, de in 1989 overleden kernl;e-
leerde Andrej Sacharov, zeer aClicf ioge-
l.et voor de mensenrechten in de Sovjel-
Unie. Nog sleeds reist zij de wereld
rond om aandachl te vragen voor dl'
bedreigingen \lan de menselijke waar-
digheid. Yelcna Bonner is \'ooral
beducht voor het nationalismc en de
Hijheidsslfiid die nu de kop opsteken in
de \'erschillende republieken. "Als men
geen onafhankeliikheid wil toekennen
aan minderheden, zal cr op een Hcsdij-
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kc manier hloed worden vergoten".
aldus de 69-jarige YeIena Bonner. Zij
deed een dringend beroep op de wester-
se landen het nieuwe Gemenehl'st van
Onafhankelijke Slaten Ie steunen.

De anesthesiSl I'ieler Admiraal uit Delft
lelte zich in nlor ht:f recht op \lrijwillige
euthanasie. Mei name in het huitenland
heeft hij haanbrekend werk vcrrichf.
Bescheiden nam I'ieler Admiraal de
oorkonde in Onlvanl;st. Hij meende dat
vele anderen minstens 1.0 slerk in aan-
merking kwamen om geëerd te worden.
In lijn toespraak zorgde hij voor het
meesl aangrijpende moment van dit
congres. Hii gaf een omroerende
beschrijving van het loepasscn van
euthanasie bij één \lan zijn dierbaarsfe

patinten, een oudere man met longkan-
ker. Pas aan hel eind van zijn relaas
bleek dat "ieler Admiraal hel \"Crhaal
wrtelde van de dood van 1Îjn eigen
vader. Het congr~ hield ootroerd de
adem in. Na een slilte van enige secon-
den volgde een waml applaus.

Ook dril' personen die lich zeer ver-
dienstelijk ht:bben gemaakt \'oor de
internalionale humanistisch,;; beweging,
werden gehuldigd.
Zo werd Ncuie Klein onderscheiden
voor de vele jaren waarmee zij hel
sccrelariaat \'an hel IHEU-hestuur ver-
\'ult. Daarnaast werdl'n les Spetter en
Vern Bullough. beiden uit de Verenigde
Staten en Indumathi I'arikh Uil India.
onderschcid';;ll.



VROEG
OF

LAAT

Vroeg of laat vragen de IlieCSTemensen zich af wal ze eigenlijk hier op dele wereld doen.
Lange tijd was '"OOT bijna iedereen die vraag een weel. Het antwoord heelte eenvoudig God.
Tegenwoordig is &11 voor veel mensen anders. Zij nemen geen genoegen met een anrwoord
\\'aarlo wordt verwezen naaf een machl boven hen Cll een doel na dit lc ••"cn. Zij zien de mens
als uitgangspunt en ••.oden zÎch daarom humanist.

Hel humanisme gaar er vanui, dal de mens niet alle weet van het lcven en de wereld kan heb-
ben. Daarom moeten wc ook nÎet zoeken naar onvindbare antwoorden. Het is ,lao de mens
zelf om IC bepalen hoe in het leven te staan. Het lew" wordt door humanisten dan ook oiel
bij voorbaat zinvol of zinloos gcachr. Door ons doen of Luco, door de keuzes die wc maken,
geeft de mens cr zelf belekenis aan.
Zo'n Iwee milioen Nederlanders herkennen in het humanisme hun eigen ideeën. De meeste
mensen staan cr echter niet zo bij stil. Zii vinden hun kijk op het le,'en min of meer vallzelf-
sprekend. Maar vaak-Ilogal eens als zij worden geconfronteerd met de Haag naar de zill van
alles- is cr iets \'an herkenning en gaan ze zich ook humanistisch "oelen.
Zo spontaan als dat soms klikt. zo groot is vaak de aarzeling om dan ook lid te worden van
het Humanistisch Verbond. Aan een kant is dat wel verklaarbaar. Eeuwenlang werd ieders
overtuiging immers ingelijfd bij instituten. Maar cr is ook een andere kant die de aarzeling
zou moetelI wegnemen. Want het Humanistisch Verbond gaat uit van het recht op zelfbe-
schikking \'an ielier mens. Het komt op voor emancipatie en ,'crzet zich legen onderdrukking,
dogma's en labocs. Het HV behartigt de belangen van humaniSlen en in veel gevallen ook die
van andere builenkerkelijken in de samenleving. En omdat je samen nu eenmaal meer kunt
dan in je centje. wil het Verbond zo \'eclmogelijk mensen verenigen die zich in het humanisme
herkennen.

Ook u kunllid worden \'an hel Humanistisch Verbond. Of abonnee \'an de Humanist.

Misschien is dit de eersle keer dat u iets leest over hum,misme en het Humanis-
tisch Verbond. Misschien ook bent u er al vaker mee in aanraking gekomen ell
overwceJolt u uw relalie met hct Humanistisch Verbond eell vastere vorm fe
geveII. Nu is dat eenvoudiger dan ooit. Haal de bon bij deze p,'gina cr uil
en \'ul die zo \'olledig mogelijk in- de vennclding ,'an uw beroep/werk-
zaamheden is daar bij ter vrije keuze. Stuur vervolgells de bon naar ons
op. Een poslzegel is niel nodig. En betalen hoeft u pas als u \'an ons
een acceptgirokaart in de bus krijgt.

Lid worden van het Humanistisch Verhond.

Voor de hoogfe \'an de contributie houden we als richtlijn
een half procent ,'an het hruto-inkomen aan. De mini-
mum-contributie houden we als richtlijn een half pro-
cent van het bruw-inkomen aan. De minimum-
contributie is f 75.- bij een brulojaarinkomen
van f 18.000,- of hoger. Bij een lager bruto-

inkomen betaalt u f 45,-. Jongeren onder 27 jaar
betalen een minimum van f 35.-. Desgewenst kunt u

de contributie in termijnen betalen: per half jaar of per
kwartaal. Het blad de Humanist is hij het lidmaat~chap inbe-

grepen. Zonder verdere kosten kan een persoon die op hetzelfde
adres woont, medelid worden. Deze ontvangt dan geen exemplaar

\'an de Humanist.

U kunt ook eerst een gralis informatiepakket aam'ragen. Stuur dan een kaartje
naar: Humanisliseh Verbond Postbus 11-1, ,1500 AC Utrecht.

Of nog makkelijker: bel: 030-318145

Een abonnement op de Humanist

U kunt zich met de bon in dit nummer ook opgeven als abonnee ,'an de Humanist. ccn jaar-
ahonnement kost slechts: f 30,-.
De Humanist verschijnt negen keer per jaar en laat \'ele bekende en minder bekende (maar
niet minder boeiende) mensen aan het woord. Zo werden onder anderen Vaelav Havel,lscha
Meyer, Fay Weldon, Anja 1\-leulenbelt, Oli\'ier Sacks, Conny Braam, Pierre janssen. Hans
Galjaard en Cornelis Vcrhoeven aan de tand gevoeld over hun normen en waarden, visie en
drijfveren. Naast tal van serieuze, beschouwelijke zaken wordt (met name in de themanum-
mers) ook vol humor en ironie tegen mens en wereld aangekeken door bekende columnislCn
en cartoonisten.

Lid worden ,'an het Humanistisch Verbond?
Of een abonnement nemen op de Humanist?

Doe hct meleen!
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DOCUMENTA:
KUNST BELEVEN

TUSSEN EEUWIGHEID
EN TIJDELIJKHEID

De Documenta in het Duitse
Kassei is de grootste

kunsttentoonstelling ooit
gehouden. In totaal nemen 190

kunstenaars uit vijfendertig
landen er aan deel. Elke vijfjaar

wordt een coryfee uit de
kunstwereld (in 1992is dat de
Belg Jan Hoet) uitgenodigd zijn
visie op de hedendaagse kunst
kunst te geven. Dit maakt de

Documenta tot een zeer
subjectieve aangelegenheid.

Ook voor de bezoeker. Sabine
Funneman keek voor de

'Humanist' rond.

door Sabine Funneman

foto's: Jan Funneman

Afilll loopt de /;emel ill I'all JOIlJt/JaIl

Borofskys
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[n de RenJ.issance herontdekte de mens
weer z'n eigen waarde. Kunstenaars
richtten zich meer op de wereld en min~
der op God. Hun hron van impiratie was
de klassieke oudheid. Oidipous, l'romet-
heus, Ariadne, Orestes, Klitaemnestra,
Orfeus en Euridicae, allemaal werden le
weer tot leven geroepen omdat zij eeuwi-
ge waarden vertegenwoordigen. De don-
kere Middeleeuwen waren voorbij en het
licht van de geest scheen over Europa. De
belangrijkste drijfveer voor deze verande-
ring was her nieuwe geloof in de indivi-
dualiteit. Kunstenaar, werkten niet meer
voor God, maar om hun eigen leven eeu-
wigheidswaarde te geven. Zij wilden
voortleven in hun werk.
De vraag of een kunstenaar zijn werk
maakt om zo eeuwig voort te leven,
wordt tegenwoordig nauwelijks meer
gesteld. We zijn er lJ.ngzaam meer van
overtuigd geraakt dat een mens gelukkig
is als hij of zij zieh als individu geestelijk,
lichamelijk en emotionel'l goed kan Ont-
plooien en niet bekneld rJ.akt door psy-
chologische of religieuZ{' belangen. De
wens helangrijk te zijn, wellicht in de
annalen bijgeschreven te worden heeft
iedereen, kunstenaar of niet, uiteraard nu
ook. I'v1aar de eeuwigheid is toch geen
haalhare kaart, lijken veel kUll'itenaars
tegenwoordig tI' drnken. Allrs moet snel,
dus wij ook en o/ur kunstwrrken dan
gelijk ook maar. En w is het steeds min-
der van belang dat een kunstwerk lang
mee kan, dat het nooit breekt of door
regen en wind verloren gaat. De Docu-
mrnta in Kassellaat deze tendens duide-
lijk zien. Veel kunstenaars maken werk
dat alleen maar bestaat gedurende de ten-
TOonstelling.
Zekerheid en onverandl'rende 7.aken zijn
v'oor ml'nsen hed belangrijk. Vuur el'n
kind is een dJ.k boven zijn hoofd ,tIleen niet
voldoende. Hij zoekt een hui, in een huis.
Zijn moeder of vader moeten hem bescher-
men, hij moet bij hen kunnen schuilen, zij
moett'n een b,iken zijn. Hoe groter een
kind wordt des te beweeglijker wordt hij.
\hu hoe groot hij (lCJkwordt, hij blijft
altijd verlangen naar een huis, naar een
plek om te slapen, om te eten, om 7.Îjnspul-
len in te zenen, een plaats om mooi te
maken, om in te richten. Hij wil om zich
heen 7.Îen,wat hij van hinnen ervaart.
Als 7.ijn innerlijke wercld verandert, moet
hi; dus verder trekken. Zo is de mens is
nestel aar en nomade tegelijk. Hij nagelt
zich 1-0 aan de grond dat hij 7.ich ver-
trouwd voelt . .\-laar ook weer niet al te
stevig want hij wil weer weg kunnrn.
Wanneer je in Kassel de hedding van het
riviertje de fulda volgt, kom je in een
'dorp' Jat speciaal voor deze Dnçulllenta
is gebuuwd door de Japanse kunstenaar
Ta&lshi Kawamala. Het lijkt of de bewo-
ners maar kort van de huisjes gebruik
hebben gemaakt. Grove planken,
gebruikt mJ.teriaal, 1J.nge spijkers. Veel
krotten zijn niet eens af. Hoeveel nachten
7.nU men hier geslapen hebben? En zou
dat voldoende zijn geweest? \X'aarom

zouden de trl'kkers hun hUIS niet afge.
bouwd hebben? Zouden ze op de vlucht
zijn gesLtgen? Of beviel hen Kas,el niet?
Het is een dorp aan de rivier. Door hun
vorm lijken de huizl'n er tijdelijk re staan,
Juor de verlatenheid lijken ze voor t'eu-
wig te blijven. De mens als nestelaar en
nomJde.

In een tijd van grole veranderingen waar-
in gevestigdl' ordes afbrokkelen en heilige
huisjes omvergegooid, breekt ook over
de kunst een nieuw licht uit. .\Iensl'n die
in chaos wegvluchten. Die een een nieuw
onderkomen lOekl'n, ern veilige vlucht.
haven of rijdeliike schuilplaats. Vluchte-
lingen die geliefden moeten achterlaten.
Want mensen trekken weg als hun thuis
hun innerlijk niet meer belichaamt. Het
lor van vluchtelingen is door de Duitser
Thomas Schütte op de DOCllfllema ver-
taald in her beeldgroep 'Dil' Fremde':

Thomas ScIJiitte: 'Die Fremde"

keramieken mensen die op het dak van
een warenhuis staan (zie fow). Ze kijken
uit over de stad die \"Teemd nlOr hen is.
Ze zoeken een plaats om te wonen totdat
ze weer naar hun eigen land tl'rug kun~
nen. Hun henen en voeten 7.Îjn één
kolom. Naar boven toe worden ze men-
selijker. Hun onderstel lijkt niet vooruir
te willen, hun hoofd wel. Ze moeten ûch
veiligstellen, dus moeten ze verder.

Voor veel mensen is kunst een middel om
de maatschappij te veranderen. En geeft
dl' kunstenaar met zijn werk een visie op
de werkdijkheid. Volgens Jan Hoet, de
organisator van de Documl'nta, is kunst
zeker geen afspiegeling van de maatschap-
pij. Hij zegt: 'kunst is \"Teemd en speelt
vanuit die anderssnortigheid zijn eigen rol
in de wereld'. En zo uI de kunst een reJ.c-
tie uitlokken van de toeschouwrrs.
De Renaissancisten waren ook in een
bepaald opzicht geëngageerd. Hun stre.
ven 'de eeuwigheid te halen' was in eerste
instantie op zichzdf gericht, maar inhou-
delijk zochten zij dl' ml'llselijke kant van

Jezus, en hoe werelds God was. In 7.ekere
zin ontheiligden ze daarmee de gods-
dienst. De kunstenaars van deze tijd om-
ht'iligen ook. Niet alleen door 7jch met
aardse 7.aken als politiek en verande-
ringsgezindheid van mensen be7.Îgte hou-
den, maar ook door materiaal te kiezen
dat aards, herkenbaar. vernietigbaar en
kwetsbaar is. De Italiaanse Arte Povera
deed dat al in dl' jaren '60 .. \brio ~Il'fl.
I.uciano Fahro, Guilio Paolini en Gilher.
to Zorio met hun eenvoudige heldere
bedden uit 'J.rm' materiaal, 7.ijn ook nu
weer op de Documenta te zien.

Maria .\;lerz zette in een ml'terslange rij
samengebonden takkenbossen tegen een
gebogen muur. De rust en zekerheid die
van dit samengehondl'll hout uitgaat, is
ollverwacht. Op de muur boven de rak-
ken hangen geknipte en gescheurde
papieren vormen, hollen en ellipsen die

zijn geschilderd in lichte, felle kleuren. In
de takkenbossen en tussen de schilderijen
hangen grote blauwige cijfers in neon.
Het is de getJ.llenreeks van de middel-
eeuwse filosoof en wiskundige Fihonacci
die op wiskundige wij7.e de vorm en
kracht van een spiraal beschreef: 1, 1,2,
3, 5, S, 13, 21, 34, SS, etc. De spiraal
oIltleeIlt zijn kracht aan de grond en
doorbreekt daarmee de zwaartekracht.
Eenmaal onder invloed van de spiraal-
kracht naar hoven ontvouwt zich een
nieuw ge7.ichtspunt: dat van de lucht en
het hogere. 1-1eT7.geeft met dit kunstwerk
de kern van verandering weer.

Een mens kan allel'tl maar veranderen,
weggaan, reizen en dwalen als hij een
Vl'rtrekpunt heeft. Hl't aankomstpullt is
zo vaag Jllogdilk omdat het avontuur en
de onzl'kl'rhl'id daarvan afhangt. Veran-
deren betekent niet van A naar B trekken,
maar van A wl'ggaan en niet Wl'ten waar
aan te komen. Zoals de Amerikaan
Borofsky laat zien met zijn paal op het
Friedriehsplatz waar een man mt.t ferme
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I fOlfte" beeltll'an &tslfra FlmakoslJi

pas de hemel in lijkt te lopen (zie foto
p'lgina 20). Waar gaar hij naar toe? Is het
uiteinde van die paal het einde, of een
nieuw begin?
En dt. Nigeriaan Mo Edogo. die evell vcr-
der (lP het plein ~.ijnhouwwerk van stam-
men en takken bouwt dat uneindig hoog
moer worden (zie foto). Zo oneindig als
kunst is. Het bouwwerk woekert zich een
weg naar hoven.
Ook de Renaissancisten wilden verder
komen. Zij deden dat door hun aandacht
te richten op de wetenschap. verrijkt met
de beelden, de vormen en het weten uit
de klassieke oudheid. Zij gebruikten die
St'harten om er hun eigen ideeën op re
houwen. Vanuit het idee van continuïteit
in de historie heeft Jan Hoet de Toren van
het hidericianum ingericht md kunst uit
vroeger tijden. Zoals 'De dood van
;\larat' van Jacques Louis D'l\"id. Deze
kunstenaar ging als é~n van de eersten
ahstract werken om ziin beeld universeel
te laten zijn. Het schilderij moest V,lllalle
tijden, van alle mensen en van alle plaat-
sen zijn, zodat de toeschouwer midden in
zijn hart geraakt j';ou worden. 'De dood
van ~'larar' is soher t'n dramatisch tege-
lijk. Het is anecdolisch en abstra..:t.
David schilderde "larat (érn van de lei-
ders van de Franse revolutie) vermoord
in zijn bad, als l'en martdaar voor de
guede j';aak. De kleuren zijn somber en de
details ontbreken, ht't is t'en eenduidig
schilderij. Het vormt t'en omslag in de
kunsthistorie omdat de muur achter het
bad waarin de vermoordl' ligt, vuor het
eerst echt is geschilderd, dus niet \'an de
werkc1ijkhl'id is gekopieerd.

Het underzoek [uar indi\'iduele krachten
van mensen betekent een noodzaak tot
inkeer. Voor de reis moeren de innerlijke
krachtt'n gebundeld worden. Renaissan-
cisten lieten die verinnerlijking ook zien
in hun manier van schilderen en heeld.
houwen. D,l\'id van .\lichelangt'lo ,taat
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Het Imull'llIerk van ,\10 Edogo

zo stevig op zijn bt'nt'1l dat hij het gevecht
met Goliath wel winnen móct.
Jan Hoer heeft ook kun,tenaars uirgeno-
digd die niet de kracht van het individu,
maar wat aan de overwinning vooraf
g,Ut in hun werk brengen. Her hloed, het
zweet, de tranen. De worsteling. de onze-
kerheid en angst. Soms komt een kunste-
naar met zijn eenzame worsreling uil in
een sprookjcsLmd. Hij hO\lWl voor zich-
7.e1feen wereld waarin de onderdelen en
symholen artefacten uit een onbekende
wereld lijken te zijn. Die dubhele laag
mOel ontsloten wordt'n om te kunnen
hegrijpen wat de Finse kunstenaar l'ekb
NevaLiinen dreef, toen hij 7ijn installatie
voor Kassel maakte. Zijn voorwerpen in
de kleine winderige ruimte lijken toeval-
lig en toch doelbewust opgehangen.
Onrustig wordt je van de vlakken, lichten
en strepen die op de tele\'isit. te zien zijn.
Een leeg nest &ll aan de muur hangt,
twce cactushladeren. Het ruikt na at verf
en zand. Verlatenheid, onrust en vreemde
krachtcn. Nevalailll'm werk is hijna
onbegrijpelijk. Je muel als toeschouwer
ht'l gduk hebben om up zijn gedachten-
stroom te 'geraken' dour wat je ziel. Dan
is het een fJscinerende OIltlllOering. Het



werk van de in Zuid-
Afrika opgegroeide,
l\'ederJandse :>'larlene
Dumas is vt.>d directer.
Zij heeft de worsteling
met de wt.>reld veel
expressiever uitgt.>drukt.
Het werk hangt afgezon-
derd van al het andere in
twee kleine kamertjes.
Het vertegenwoordigt
de wanhoop en het ver-
drieT, het hloed, ht.>t
zwct.>tt.>nde kwelling van
een mens op aarde. HeT
spook van de dood. De
worsTeling die vooraf
gaat aan dl' triomf van
David over Goliath. Het
is her enige werk in Kas-
sei daT direcT in je h,lrl
priemt, tt.>rwijl hct [Och
zo concreet en figuratief
is, zoals het 'Sçhaam-
meisje' &n met haar
voeten naar hinnen staat (7.ie foto). Haar
schouderbladen drukt ze met alle macht
tegen de muur. Zij wil niet op de wereld
zijn.

De abstractie in de kunst lijkt met Jac-
ques Louis David ook de mate van 011[-

roering door kunst verhoogd te hebben,
omdat het immers niet meer alleen ver-

(Ingezonden mededeling)

SGV

wijst naar el'n concrete gebeurtenis, maar
een tijdloos aspect aanraakt. Daardoor
neemt de toeschouwer onmiddellijk deel
aan wat hij ziet. Als het kunstwerk de kij-
ker aangrijpt, dan verandert hii er mis-
schien wel door. Kunstbeleven is ervaring
opdoen. Ervaring opdoen is - mec"'){al -
wijzer worden.

Schaamme;s;e ['aft
Marlene DUftUlS

Documenta IX in KasseI is nog geopend
tot 20 september, dagelijks van 10.30-
19.30 uur. Daarna kan men zich laven
aan de kunst buiten, onder andere op het
Friedrichsplatz. En cr is 's avonds na half
achl van alles te duen in de Documenla-
Zelt bij de Orangcrie, \"IJor;]1 op het
gehied van Jazz-mu7.iek en film. Een zeer
nuttige, onmish.lTe catalogus is voor DJ\.1
lS,- te koop. De volledige kleurencataio-
gus kost DM 95,., Entrée kost D.\l 20,-
en voor een tweedaagse betaalt men D.\1
30,-. Daarnaa~t bestaat de mo~eliikheid
om een av.ondkaartje te kopen (v.anaf
16.00 uur) voor DM 9,-.

De Stichting Geestelijke Verwrging in de Verpleeg- en Verzorgingstehuizen in de Regio Amsterdam (SGV) is een pluriforme werk-
gevers stichting voor geestelijk verzorgers.

Ten behoeve van de verzorgingscentra Osdorperhof en Eben Haël.er te Amsterdam roept het bestuur kandidaten op voor de funk-
tie van

HUMANISTISCH RAADSVROUW/.MAN
\Vetkzaamheden;
• het in goede samenwerking met de confessionele collega's zorgdnlgen voor een geïntegreerd aanbod V,lll geestelijke v'erzorging
ten behoeve van de bewonl'rs

• het biidragen aan een goed leefklimaat door het adviseren van direktie en management
• het bieden van ondersteunende aktiviteiten ten behoeve van medewerkenden

Gevraagd wordt;
• een afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opk'idings Instituut of Universiteit voor Humanistiek
• inhoudelijke benoembaarheid door her Humanistisch Verbond
• affiniteit met Je problem,uiek van het ouder worden
• zo mogelijk ervaring in hel werken in een ver7.0rgingstchuis

Geboden wordt:
• eenaamtclling voor 10 uur pcr week met ingang van 1 decem ber 1992
• een rechtspositie volgens de richtlijnen van de CAO voor Ziekenhuizen
• salariëring in funktiegroep 60 v'an die CAO, afhankelijk van opleiding en ervaring

De aanstelling geschiedt door de SGV in overleg mct de direktie van de verwrgingscentra en het hoofd van dienst humanistÎsche
geesteliike verzorging, mw. P.L Hobbclman, telefoon 020-6448901 of 030-318145. Informatie te verkrijgen hij de heer J.
Bcijaert, bestuurslid SCV, telefoon 04182-1779; een funktiekarakrerisriek kan worden opgevraagd via het sekretariaat van de
SGV, telefoon 020-6198IH2.

Sollicitaties met curri<:ulum vitae dienen himlCn 14 dagen na verschijnen van dit blad gericht te worden aan het sekretariaat van
de sev, pla mw. A. Lempens, Pieter Calalldlaan !l6, 1068 NI' AmSTerdam.
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spreker die op
talloze openbare
bijeenkomsten
zijn ided'n uit-
droeg en onver-
moeibaar was in
zijn streven naar
eeil geweldloze
en harmoni"he
maalschappii wn-
der klassn-er-
s,hi1. Hii was
gcrrouwd met
Beltr Cadbury,
dochter uit een
zeer vermogend
En~els geslachr.
Tocn zij bcsloOT
afstand te doen
van haar familie-
kapilaal, leefde
het gezin I~oeke
rond 1925, als

Kees Boeke

conse-uiterste
quemie van zijn
pnlKlpes, elllge
laren helemaal
mnder geld. Zijn
school zette hii
aam.ankelijk op
in een hui"kamer
bij vri,.ndcn voor
zijn vier do,hterties, omdat hij princi-
pieel weigerde schoolgelti te betalen. "De
mooiste en beste ",hooI ter wl'reld", zegt
een oud-leerling over De \"l;'erkpla,us,
wa,lr het onderwijs gebaseerd wa, op
Boeke's uitgangspunt ' ...elk kind helpen
worden wat het is'.
Op 21 ,eptember Stan van Houcke in
gesprek met de filosofe Jel Isarin die een
doctora'llscriptie schreef meI als litel
'Het kwaad en de gedcahteloosheid'.
D,larin schrijft 7.ij onder andere: "Het
verband tU'i'ien de barbarismen van de
twintigste eeuwen het tiidperk van de
rede wordt al te gemakzuchtig ontkend.
De Holocaust was niet alleen een breuk
mcr, maar ook ecn weerspiegeling van de
westerse beschaving die haar voort-
bracht. n Een gesprek over persoonlijke
verantwoordeli ikheid.

RADIO
Op loktoner g;lJt er van
alles veranderen op de radio
en verhuist ook De Verbeel-
ding. Daarover meer in de
volgende 'Humanist' meer.
Tot die datum blijft de litera-
tUUT nog op wnJagoçhtcnJ
(9.00 uur) op Radio 1. Voor
de onderwerpen in septemher
kunt u de zaterdag voor uit-
7.enJing pagina 260 van
NOS-Teletekst opslaan.

Verhuist De Verbeelding met
ingang van I oktober Ilaaf

Radio 5, De Spiegel, brt
woensdagmidJagprogra JllJll,l

(Radio 5, 12.30 uur), ver-
dwijnt pcr ook per 1 okrohcr
en lal worden opgevolgd
Joor een splinternieuw pro-
gramma &u op een andere

tiiJ lal worden llitgcwnJl'n. Ouk daar-
over in de volgende 'Humanist' meer. In
septemher nog een vijftal Spiegels met
interviews en reportages over actuele
ZiJken. Als u wilf weten wat de onderwer-
pcn zijn, raadpleeg dan op de dag van
uitzending pagina 2SS ~-,1n NOS-Tele-
tekst.

Op de maandagmidda!-jen van september
(Radio 5,12.00 uur) in Het ,'oordeel van
de Twijfel nog et:il J.antaJ hoogtepuntt:n
uit het vorigc sei10t:n. Onder andere drie
bijzondere do.:umt:ntairt:s over drie bij-
zondere mensell. Op 7 september het
laatste interview met beeldend kunste-
naar en componist Jurriaan Andriessen.
"Het paradijs ligt hier onder om. Na je
dood is er niets mt:n. Je kan je maar op
één manier waar maken dat is tiidens je
bestJ.,lIl." Aldus Andriessen, die als com-
ponist vooral b..:kendheid verwierf door
zijn portret van Hedwig, 54 muziekcorn-
posities opgcdragl'n aan zijn VCOllW.Ziin
levenswerk was echter de s.:hepping en
vetvolmaking van EJdoriça: een imagi.
naire planeet die hij gestalte gaf in hon-
derden ingenieu7_e tekeningen. Op Eldo-
rica wordt milieubewust en mensvriende-
lijk geleefd. In het programma geeft
Andriessen een rondleiding door zijn huis
waarin hij op Eldoriaame wilze leefde.
"Ik doe niet mee aan deze wegwerpmaat-
schappii, deze liegmachine. " Om die
reden weigerde hij een baan te aanvaar.
den in de reguliere samenleving. Zijn hui,
stond vol met oude spullen die hii repa-
reerde en n"rbeterde voor een optimaal
energiehcspJ.rend en milicuvricndclijk
gebruik.
Op 14 septcmber: Portret van dl" in 1966
overleden radicale arni-militJ.ris!, idealist
en selfmade-pedagoog Kees Boeke, die
bekend is geworden met zijn school De
Werkplaats Kindergclllcemchap in Bilt-
hoven. Kees Boeke WJ.Seen charismatisch
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TllNEElSCHOOL
AKADEMIE VOOR KllINKUNST
REGIE OPLEIOI~G

TELEVISIE
YOY
Ook de telcvisicprogramlllJ's verhuizen
per 1 oktober en gaan IIan Nederland 3
naar Nrdrrland I. Onze uitzcnddagen
zijn dan nict langer 7.ondag- 1'1Illlaandag-
avond. Meer daarover in de volgende
'Humanist'. In septemher i, de HOS nog
op Nederland 3 re vinden en die maand is
hl't alles YOY waT de klok slaat.

Maandag 7 sl'prcmbcr, 21.00 uur;
De hroer VJn Fricrzcn Felius lijdt aan cm
ernstige vorm VJn epilepsie. Sinds zijn
veertiende woont hij daarom nit't meer
thuis. ,\laar tot die tijd is Fridzcn samen
mer hem opgegroeid. Ho~..zccr hcdt dat
de jeugd VJn Frictzen heïnvloed?' Vamelf-
sprrkt:nd is altijd de meeste aandacht uit-
gegaan naar haar broertje, hot" haar
ouders ook hun nest deden om Frictzen
niet achtrr te stellen. Ze heeft nog steeds
het gevoel een eigen plek te hrhben moe-
ten veroveren in het gezin. YOY ging kij-
ken hoe Frietzen opgroeide en nu lerft.
Op school heeft le, als afstudeerproject,
een theatervoorstelling gemaakt over het
leven met een gehandicapte broer of lUS,
Mijn plek, jouw pkk. Hieruit zijn enkele
fragmenten te 7,ien.

Maandag 14 srptemher, 21.00 uur:
Xander is een lange-afstandwandelaar.
F-en paar keer per jaar laat hij zijn hecti-
sche leven voor wat het is, trekt zich
terug in dl" natuur en helccft aldaar tij-

Sabrillil ell Elisl' 1'11IJllIl droom

dem lange wandelingen zijn 'momenten
van pure ellforir'. Dl" natuur als drug rn
als <Kcu.opbdcr. YOY wandelde mre
met Xander.

Maandag 21 septcmht"r, 21.00 uur:
De een 'samplet' 7.elf housemuziek, is dis.
cjo(:key en kijkt cr niet tegenop om in lijn
vrije weekend 's nachts tot Jan het och-
tendgloren platrn te draJien temidden
van dl" st'lmpende dreunen in zijn disco.
theek. De ander is minstens even druk, al
gaat het met minder volumr gepJMd; hij
doet vrijwilligerswerk met geestelijk
gehandicapten. YOY volgde twee jongens

•

die het in hun vrije tiid erg druk hrhben.
Zondag 4 oktober, 18.30 uur, Nederland I:
Voor duizendt"n is ht"t de grote droom:
een opleiding aan de Amsterdamse Klein-
kunstacademie. Slechts een aantal van
hen wordt toegdaten tot de seleniecur-
SliS. En sleclus een deel dáárvan wordt
toegelaten om auditie te doen. En enke-
len van hen zijn dan de gelukkigen die
daadwerkdijk worden toegelaten en zul.
It"n wellicht ooit de opvolger van Karin
Bloemen worden. Elise en Sahrina meld-
den zich vorig seÎ7.oen aan voor de sclec-
tiecllrsus. In YOY is te zien hoe zij, en
'lIlderen, het cr vanaf hebhen gebracht.

HUMAl' .•ISTjuli 1991 25



krijgen een korle opleiding
van twee weekenden en lopen
enige tijd ~tage. De eerSlml-
gende cursus zal worden
gehouden op 13, 14, 15 en
27,28,29 no\'ember. Belang-
s(elling? Bel voor informalie
en aanmelding afdeling Ver-
enigin~szaken, Dini Boer of
Picter de Vrijcr: 030-318 t 45.

en ander is nog in de fase van
!,'oorbereiding, l,odat er over
tijdsbeslag en i",'ul1ing nog
niel !,'cel gezcgd kan worden.
Wel staat vast dal de bijeen-
Komsten in Utrecht gehouden
worden. Mochl u ge'inleres-
seerd zijn, laai u dit dan
weten aan ondergetekende
p/a Postbus 114, 3500 AC

en H. Hillmann over wrg
naar menselijke maat.
De bundel bevat ook een
korte persoonsbeschrijving
van de sprekers en de be~in-
selverklaring \'an het Huma-
nistisch Verbond. U kunt de
bundel bestellen door f 8,--
o\'er te maken op giro
602700 \'an de penningmees-
ter van Humanistisch Ver-
bond. Amsterdam. Als u de
bundel zelf afhaall (R. Vinke-
le~kade 64 op maandal/;, dins-
dag, woensdag of donderdag
lUssen 10 en 12 uur) betaalt u
slechts f 6,-.

Ida Bunte
in Rotterdam

Er blijf! dringend behoefte
aan vrijwillig(Sl)ers die een
toespraak vanuit humanis-
tisch perspectief willen hou-
den bij niet.kerkelijke uil-
vaarten. Vooral in Gelder-
land. Zeeland en Limburg
maar ook ciders zijn nieuwe
medewerkers welkom. Her
werk vraagt imel en geefl
voldoening. Belangslellendcn

De samenvattingen van vijf
lC1.ingen die werden gehou-
den in de afdeling Amster-
dam o\'er het Ihema 'zor~,
machl en mondi~heid', zijn
nu gebundeld ,'erkrijgbaar.
De onderwerpen en 'prcKers
waren: j.Glaslra van Loon
over zorgers, doeners en
macht; j.van Zij\'erden o\'er
zorg, een mogelijkheid en een
beperking in menselijke con-
laclen; H.j.J. Leenen over
verdeling van de schaarse
middelen in de gczondheids-
zorg;
E. Hoogeveen over macht,
onmacht en machteloosheid;

Geïnteresseerd in jeugdhulpverlening?
Van het Samenwerkingsver-
band Le!,'ensbeschouwing
jeugdhulpverlening, dat nog
niel zo lang geleden is opge-
richt en waarin ook het HV
participeert, kwam hel !,'er-
wek te polsen of er leden zijn
die zich willen inzeilen nlOr
he( opzenen van een project-
groep en/of willen meedoen
in een !,'an de projecten. Een

Op donderdag 10 seplember zal Ida Hunte, humanistisch raad~-
\"TOUW in het Reinier de Graaf Gasthuis een 'humanistische
overweging' houden op een middagpauzebijeenkomst in de
Waalse Kerk in Delft. Een bijzondere uilnodiging van de Kon-
taktraad van Kerken in Delf! die hiennee voor het eetsl een
humanist op deze bijeenkomst laat spreken. De bijeenkomst
vindt plaats lUssen 12,45 en 13,15 uur in de Waalse Kerk, Oude
Delft 179 in Delft. De kerk is open vanaf 12.30 uuren na afloop
is er koffie.

Vijf lezingen gebundeld

Sprekers gevraagd bij uitvaarten

De brochures, 'Dagelijks
werk, opnlcden tot vrede
vanuit een humanistisch per-
spectief' cn 'Meer kanten van
dagelijks werk' vormen ccn
neerslag van ecn jarenlange
samenwerking lUssen de
HUWECO (Humanistische
Werkgroep Conflichludie)
afdeling Vlaanderen en het
Humanistisch Vredesberaad-
Nederland. Na de officiële
prcscnt3rie zal Diewertjc
Bakker, hoofddocentc peda-
gogiek aan de Uni"'crsitcir

voor Humanistiek, eell
inleiding hou-
den over de rol
die ops'oeding
fOt vrede speelT
In de gehele
opn)Cding. gC'licn
vanuÎl eell huma-

nistische levenshouding.
Plaats is hel Humanistisch
Cemrum, Provenierssingel
48 in Rotterdam (aan de ach-
terziide \'an het Cenrraal Sla-
tion). Aanvan~: 13,00 uur.

Vrede en opvoeding in Rotterdam
Op zaterda~ t 9
september lal
Arie den Broeder
in ROllerdam
twee hrochurt:s in
ontvangst nemen
oor de Iklgische
en Nederlandse
humanistische
\'fedesbeweging.

Alle bijeenkomsten worden gehouden in hOld Onder de Linden,
Midden 202, \'('apserveen. Aanvang: 1930 uur. Leden, intro-
ducés en belangstellenden zijn welkom. Verdere informatie:
05'210-13518 of 05212-1813.
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Veel onderwerpen inWapserveen
De afdeling Meppel/Steenwijk or~aniseert in het nieuwe ~eizoen
een serie bijeenkomsten o\'er een grole \'erscheidenheid van
onderwerpen.
Zo zal op donderdag 17 september de sociaal-geografe drs.
Conny Fleis(her- Van Rooyen (onderzoekster aan de Rijksuniver-
sileit van Groningen) ~preken over 'Rand~tad en buitengewes-
ten'. En op donderdag 15 oktober houden Wim j. Simuns (uilge-
"cr, Slichting voor Literaire Publikalies De Beuk Ie Amslerdam)
en Carla Dura (actrice en voordracbt) een lelinl'; over dicbtkuml
en het uitgeven van poë7ie.
Donderdag 19 november gaat Al. Legierse (beleidsmedewerker
,'an WVC) in op actuele vraagslUkken rond asiel- en vluchlelin-
genbeleid. Op donderdag 17 december houdt Wouter H. Knap
(Buy~ Ballotlaboratorium, UITecht) een lezing met dia's over
onderzoek \'an sneeuw gletsjers (Alpen, Groenland en Zuid-
pool).
Donderdag 18 februari wordt het onderwerp 'Democralie in
Europa' behandeld door prof.mr.drs. J.n. Degenkamp (hoogle-
raar Burgerlijk- en handelsrecht). Donderdag 18 maarl is hel de
beurt aan prof.dr. Ger Harmsen (historicus) om hel te hebben
over 'NalUurbc1eving en Arbeidersbeweging', naar aanleiding
van zijn boek (onlangs als Nivon-uitl/;ave verschenen).
En op donderdal'; 15 april zal musicoloog j. Veuger een muzikale
avond verzor~en met klanken uit niel-westerse culturen uil de
collectie van de Stichting andere Muziek ICNijmegen. De reeks
bijcenkomslen zal op donderdag 13 mei worden afgesloten mei
een forum/discussie-avond over 'Wetenschap en Verantwoorde-
lijkheid' onder leiding van ir. H.Th.j.A. Lafleur. Opzei en spre-
kers worden later bekend ~emaakl.



Lezingencyclus filosofie in Leeuwarden De magie van het jaar 2000

Humanistisch café in Gouda weer van start

Veranderende krijgsmacht in Bussum

In Leeuwarden ~tart op 13
september een lczingcncydus
O\'cr filosofie. Plaats: de zaal
van het Fries filmcÎrcuit in De
Beurs, Zaailand 112, Leeuw-
arden. Aanvang: 14.00 uur.
Belangstellenden worden ver-
lOchr ccn bijdrage in de kos-
ten over te maken op giro
857558 ten name van de pen-
ningmeester van de HV-afde-
liog Leeuwarden in Giekcrk.
De kosten zijn f 35,- per pcr-
soon voor leden cn f 50,-
voor niet-leden HV.
Da data van de lezingen zijn:
13 september (cn dus niel 19
september zoals in het vorige
nummer foutief stond ver-
meid!) W. van Dooren over

Iedere et.Tste maandag van de
maand bent u welkom in het
Humanistisch café in Gouda.
Vanaf 20.30 uur ontmoeten
leden en belangstellenden
elkaar in gebouw het Goudse
Centrum.
In het eersre café van het sei.
wen op maandag 7 septem-
ber wordt nog even nage-
praat over de vakantie. Voor-
zitter ~'an afdeling Midden-
Holland, historicus André de
Bruin zal (kort) een en ander
vertellen over zijn reis naar
Italië. Vooral Pompeji heeft

De afdeling Bussum e.o. en
Laren/Blaricum hebben voor
hun eerste bijeenkomst in het
nieuwe seiwen humanistiscb
raadsvrouw Joan ,\1. Merens
uitgenodigd. Zij zal spreken
over 'Humanistische geeste.
lijke verwrging in een veran.
derende krijgsmacht'. De
lezing wordt gehouden in
hotel Jan Tabak in Bussum

Nictzschc.
11 oktober R. Ticlman over
de cuhuurhisrorische achter-
gronden van hel humanisme.
8 november H. Kunneman cn
1- Glastra van Loon, ccn
debat over humanisme cn
postmodernisme.
IJ december A.Ch.Pienon:
inleiding over sterven en
dood.
10 j•.•nu •.•ri A.Ch.Pienon:
over vrijheid en wa •.•rheid.
14 januari M.l\lansehot over
medische ethiek.
21 m•.••.•rt M.EFreseo, die met
betrekking lOt voorga •.•nde
lezingen de dw •.•rn'erbindin-
gen zal belichten.

zijn aandacht getrokl.:cn.
Onder de literatuur die hij
over deze (in 79 na Chr.) ver-
woeste stad raadpleegde
bevond zich ook E. Bulwer
Lylton's "De laatste dagen
van Pompeji". Op dit merk-
waardige bock, vol vooroor-
delen, zal de schijnwerper
gericht worden. Ongetwijfeld
zal 11]n viSIe voldoende
gespreksslOf opleveren voor
een boeiend avondje huma-
nistisch café. Meer informa-
tie? Even bellen met Marry
Menschaart 01820-23778.

op zondagmorgen 27 septem-
ber. Aanvanl'l 10.30 uur.
In de pauze wordt koffie
geserveerd. Er wordt f 6,- als
bijdrage In de kosten
gevraagd.

De afdelingen Delft, Den
Haag, Leiden en Zoetermeer
organiseren op de zondag-
middagen van 13 september,
27 september en 11 oktober
bijeenkomsten in theater
Kono, Prinsestraat 44 Den
Haag onder de titel: 'De
magie van 2000, kijken naar
de tijd'. Aanvang steeds om
14.30 uur, tot.-gangf to,-. Per
bijeenkomst zullen een tweet.
al gasten van naam door een
gespreksleider worden geïn-
terviewd, met e1k•.•ar worden
geconfronteerd en vragen uit
de zaal beantwoorden.
Doel van de cyclus is vanuit
meerdere disciplines, zoals
kunst, wetenschap, techniek
en milieu te kijken naar de
tijd nu het magische jaar
2000 met rasse schreden
n•.•dert.
Op dit moment wordt nog
met enkele potentiële deelne-
mers afrondende gesprekken
gevoerd over hun deelname,
maar in ieder geval hebben
nobelprijswinnaar Prof. Jan
linberl'len, schrijfster Anja
Meulenbelt en wetenschap-
per Herman Obdeijn hun
medewerking allOegezegd.
De eerste bijeenkomst op 13
september behandelt het ver-
leden. Is het mogelijk aan de
hand ~'an de ontwikkelingen
in de kunst, wetenscbap en

Kijken is kiezen in
Beverwijk
Op 26 september wordt in
Beverwijk een grote manifes-
tatie gehouden in het Cuhu-
reel Centrum 'De Nieuwe
Slof'. Meer dan ~'eertig infor.
matiestands en activiteiten
van diverse humanistische
organisaties zullen het
publiek laten kennismaken
met humanisme in de prak-
tijk. TussendoOf zijn cr optre-
dens van het Humanistas-
koOf, de Papua-dansgroep
Sampari en de Mexicaanse
muziekgroep Cuahutli. Vanaf
13.30 uur zijn cr gesprekken
en discussies onder leiding
van de journalist Karel van
Hoof. De Universiteit voor
Humanistiek en de Stichting
Socrates zullen werkcolleges
geven. Deze boeiende mani-
festatie is vrij toegankelijk en
open vanaf 10.30 uur tot
15.00 uur. Er is een restau-
fant de gehele dag open.

techniek van deze eeuw de
b•.•lans op te maken? Wat
hebben deze uitingsvonnen
de mensheid gebracht? Gro-
tere vrijheid of grotere afhan.
kelijkheid?
De tweede bijeenkomst op 27
septembef behandelt het
heden. We praten nu over een
stabiele (conserverende?)
Nederlandse samenleving. Is
dat zo? Of is cr sprake van
een nieuwe dynamiek? Wat
speelt zich af onder ons?
Waar zijn we mee bezig? De
derde bijeenkomst op I I
oktober gaat over de toe-
komst: de status van de pro-
vincie Nederland in de 21ste
eeuw. Maar ook: het herijken
van de eigen identiteit. Zal
het milieu een ander - benau-
wend - aspect van de s•.•men-
leving vormen? Nadere infor-
matie kunt u krijgen bij Bert
Aardema, 079-422237
(13.00 -18.00 uur).
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