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HOOFDBESTUUR ONDERNEEMT VERZOENINGSPOGING 

VERONTRUSTEN OVERWEGEN OP- 
RICHTING HUMANISTISCH TREFPUNT 

.En ik was nog nauwelijks uitgedacht of wat lees ik in de krant? Dat 
vier humanistische Luthers in Oegstgeest hun dissidente stellingen heb-
ben opgespijkerd inzake de vredesbeweging, en zich voortaan als protes-
tanten sterk zullen maken in het Algemeen Humanistisch Trefpunt. Einde-
lijk bereikt waar binnenkerkelijken eeuwen over moeten hebben doen: een 
schisma." 

Aan het woord Jan Blokker die op zijn 
eigen satirische wijze „het schisma" in 
het Humanistisch Verbond op de korrel 
nam in De Volkskrant. 
Numeriek gezien kunnen we echter 
nauwelijks spreken van een schisma; 
tot nu toe hebben slechts een vijftiental 
verontruste HV-leden hun lidmaat-
schap opgezegd naar aanleiding van 
de ondersteuning van de vredesdemon-
stratie op 21 november door het Huma- 

nistisch Vredesberaad. Maar gezien het 
principiële karakter van deze scheiding 
der humanistische geesten en de mo-
gelijkheid van een tweede verbond, is 
de aanduiding „schisma" zeker op zijn 
plaats. 
Een scheiding dus. En scheiden doet 
pijn. Dat was ook duidelijk te merken op 
de hoofdbestuursvergadering van 21 
november jongstleden. Aan het begin 
van deze vergadering nam het hoofdbe- 

stuurslid mevrouw Zoutendijk afscheid 
en zij was daarmee één van de veront-
rusten die ook daadwerkelijk hun lid-
maatschap opzegden. Zij benadrukte 
nog eens dat de gang van zaken rond 
het al of niet deelnemen aan de vredes-
demonstratie slechts de spreekwoor-
delijke druppel was die haar emmer 
van verontrusting deed overlopen. Al 
veel langer zag zij met lede ogen aan 
dat de koers van het HV en de sfeer in 
het Verbond (met name op kongres en 
verbondsraadsvergaderingen) volgens 
haar steeds minder ruimte lieten voor 
liberalen cq. VVD-ers. 
Het hoofdbestuur besteedde in zijn ver-
gadering veel aandacht aan de ontsta-
ne onrust en verwarring. Kern van de 
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HET NIEUWE GEZICHT VAN BEDENKTIJD 
Sinds half november is Jeanne Wikler 
(33) eindredaktrice van de HV-televisie-
rubriek „Vijf Minuten Bedenktijd". De 
afgelopen zes jaar werkte zij bij de 
IKON-omroep waar zij met name de re-
gie en produktie van programma's ver-
zorgde. 

Jeanne is geboren en getogen in de Ver-
enigde Staten, studeerde „humanities" 
(geesteswetenschappen) in Chicago 
terwijl zij in deze studietijd ook toneel-
regisseuse en -speelster was. Zij ver-
bleef vier jaar in Parijs waar zij mime 
studeerde (o.a. met Marcel Marceau). In 
1974 vestigde zij zich in Nederland, 
werkte eerst enige tijd bij de Wereldom-
roep, daarna stapte zij over naar de 
IKON. En nu dus sinds kort Vijf Minuten 
Bedenktijd voor Jeanne. 

Sinds vijf jaar kunnen behalve boeken 
ook kassettes van radioprogramma's in 
of via openbare bibliotheken worden 
geleend. De NCRV, KRO en IKON zijn 
hiermee begonnen maar gelukkig werd 
het aanbod aangevuld met program-
ma's van de Radio Volksuniversiteit en 
van het Humanistisch Verbond. Hier-
door is het mogelijk alsnog de zondag- 

FILOSOFIE VAN HET MENSELIJK 
HANDELEN 
Op 16 en 17 januari 1982 houdt de Inter-
nationale School voor Wijsbegeerte een 
konferentie over filosofie van het men-
selijk handelen. Toelichting: Handelin-
gen verrichten we iedere dag. Sommige 
vrijwillig, andere onvrijwillig. Bepaal-
de handelingen verlopen onopzettelijk, 
andere verrichten we opzettelijk. Voor 
sommige daden worden we verant-
woordelijk gesteld, voor andere niet. 
Een konferentie over verantwoordelijk-
heid en vrijheid. Opgave: tel. 033-15020. 

Humanist 
Redaktie en vormgeving: 
Hes van Huizen 
Humanist is een uitgave van 
het Humanistisch Verbond 
Oudkerkhof 11, Utrecht 
Redaktieadres: 
Postbus 114, 3500 AC Utrecht 
Telefoon: 030 - 318145. 
Abonnementsprijs voor 
niet-leden f 25,- per jaar 
t.n.v. Humanistische Pers 
postgiro 58, Utrecht. 
Gedrukt op kringlooppapier 
bij Brouwer Offset bv, Utrecht. 

morgenprogramma's van de HV-radio 
te beluisteren. Maar deze service van 
de bibliotheken is niet alleen zinnig 
voor mensen die een bepaald pro-
gramma hebben gemist. Zo diskusieert 
de gemeenschap Haarlemmermeer 
maandelijks in een gespreksgroep naar 
aanleiding van een radioprogramma 
dat eerst gezamenlijk wordt beluisterd 
met een geleende cassette. 
De onderwerpen blijken zich uitstekend 
te lenen voor een boeiend gesprek. 
Openbare bibliotheken kunnen cas-
settes aanvragen bij de Landelijke 
Bibliotheek Centrale in Amsterdam. 
(JA-V) 

KURSUS ARGUMENTEREN EN 
REDENEREN 
Op vijf avonden (15, 22, 29 januari, 3 en 
10 februari 1982) wordt op de Internatio-
nale School voor Wijsbegeerte in 
Amersfoort een kursus Argumenteren 
en Redeneren gegeven. Toelichting: 
Diskussies winnen, redeneringen van 
anderen doorprikken, onhelder taalge-
bruik bestrijden. Een eerlijk gesprek 
voeren. 
Opgave schriftelijk of telefonisch: Do-
deweg 8, 3832 RD Leusden, tel. 
033-15020. 

TWEEDE HJG-REUNIE 
Op 12, 13 en 14 februari 1982 zal er een 
tweede HJG-reunie plaatsvinden. HJG 
staat voor Humanistische Jongeren 
Gemeenschap. De eerste reunie, vorig 
jaar oktober was een groot sukses en 
leidde tot vele hernieuwde persoonlijke 
kontakten en huiskamerbijeenkomsten. 
Begin volgend jaar dus een tweede reu-
nie met als speciaal thema „Individu 
en maatschappij". Dit weekend zal 
worden gehouden in Die Hooghe Hoen-
derbergh, een konferentieoord in 
Groesbeek bij Nijmegen. 
De kosten van dit weekend bedragen 
rond de 80 gulden. U kunt zich aanmel-
den bij E. Mot, Schoutenveld 730, 7327 
BX Apeldoorn, tel. 055 - 417231. 

GEMEENSCHAPPEN 

In de kersttijd staan de aktiviteiten van 
de meeste gemeenschappen in het te-
ken van gezelligheid en onderling 
kontakt. 
Zo houdt de gemeenschap Alkmaar op 
27 december een Instuif middag voor 
alle leden en belangstellenden in het 
gebouw van Humanitas, Pastoorsteeg 4 
in Alkmaar. Tussen 14 en 17 uur is ie-
dereen welkom voor een praatje, een 
hapje, of een drankje, omlijst met mu-
ziek. 
Apeldoorn pakt de zaken wat serieuzer 
aan: daar houdt op 17 december om 
20.00 uur de heer Sie Dhian Ho een in-
leiding met als titel „Humanisme, in-
spiratiebron voor menselijk handelen". 
De bijeenkomst vindt plaats in Or-
pheus, Churchillzaal A. Degenen, die 
de heer Sie al eens hebben mogen be-
luisteren, weten dat hij een boeiend 
verteller is, die zijn betogen doorspekt 
met humoristische spitsvondigheden. 

Enkele gemeenschappen haken met 
hun bijeenkomsten in deze donkere da-
gen in op een oeroude heidense tradi-
tie, en vieren dan een Midwinterfeest. 
Dit Germaanse feest, ook wel Joelf eest 
genoemd, had tot doel de god Wodan 
gunstig te stemmen, want hij moest 
zorgen voor vruchtbare akkers. Ook de 
terugkeer van het licht werd in deze tijd 
gevierd. 
De gemeenschap Haarlem viert op 19 
december een Midwinterfeest met mu-
ziek, cabaret, midwinter-hoornblazen, 
poëzievoordracht etc. Het feest vindt 
plaats in het Humanitas-gebouw, Ver-
spronckweg 39 in Haarlem, aanvang 
17.00 uur. Inlichtingen en opgaven bij 
de secretaresse Mw. E. Friedheim-
Stein, tel. 023-243701. 
Leeuwarden viert op 18 december haar 
Midwinterfeest met een toneelvoorstel-
ling, bingo en een live-orkest. Opge-
voerd zal worden het blijspel „Mireille" 
van Frans Hijdra door de Koninklijke 
Rederijkerskamer „Ten Kate". Dit 
grootse feest vindt plaats in zaal „Het 
Westen", Verdistraat 3 te Leeuwarden. 
Entree 10 gulden, jongeren reduktie. 
Op 20 december houdt de gemeenschap 
Heerenveen een midwinterbijeenkomst 
in het gebouw van de Odd Fellows, He-
rewal 10 te Heerenveen, aanvang 15.00 
uur. 
Er is een ABAL-stand aanwezig, en ver-
der zal de heer Schurer iets vertellen 
over diverse aktuele zaken, in het bij-
zonder over de derde wereld. 
Den Bosch houdt op 22 december een 
gezellige avond onder de kerstboom in 
de rekreatiezaal van „de Clockenweer-
de", Klokkenlaan 97, Den Bosch-Noord, 
aanvang 20.00 uur. 
Tot slot Lochem: deze gemeenschap 
heeft op 20 december een midwinter-
morgen bij Mw. Markus-Burgers, Heu-
velenweg 20 te Lochem. Aanvang 10.30 
uur. Rest mij niets dan de lezers van dit 
blad prettige feestdagen en een goede 
jaarwisseling toe te wensen. Tot in het 
nieuwe jaar. 

Jac van den Oort 

KASSETTES HV-RADIOPROGRAMMA'S 
TE LEEN IN BIBLIOTHEKEN 
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Humanistisch 
Vredesberaad 

Wie en wat is dat 
Humanistisch Vredesberaad? 

Voorzitter Cor de Ronde 
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opmerkingen was dat blijkbaar sprake 
is van een toename van intolerantie in 
het verbond en dat het noodzakelijk is 
deze onverdraagzaamheid te bestrij-
den. Er werd vastgesteld dat er ook veel 
verwarring en misverstanden zijn ont-
staan door onjuiste informatie. Ver-
schillende hoofdbestuursleden bena-
drukten dat de kwestie van de kernbe-
wapening geen breekpunt zou mogen 
zijn; tussen liberalen en humanisten 
zouden toch altijd nog meer overeen-
komsten dan verschillen moeten zijn. 
Of anders geformuleerd: wat huma-
nisten verenigt moet zwaarder wegen 
dan wat hen scheidt. Ook waren enkele 
hoofdbestuursleden op hun beurt weer 
verontrust door het gedrag van de ver-
ontrusten. Zij betoogden dat een meer-
derheid recht van spreken moet heb-
ben, en dat er in het verbond ook altijd 
„linkse" verontrusten zijn geweest, 
maar dat deze niettemin binnen het 
verbond zijn gebleven. 
In verband met de begrotingsperikelen 
die geen uitstel gedoogden, kon het 
hoofdbestuur niet de gehele vergade-
ring aan deze kwestie besteden. Daar-
om werd afgesproken dat hierover op 
korte termijn meer diepgaand zal wor-
den gediskussieerd. Ondertussen zal 
op 17 december reeds een delegatie van 
het hoofdbestuur (bestaande uit Anne-
ke Krijnen, Mettha de Nachtegaal en 
Rob Tielman) overleg voeren met een 
aantal verontrusten om te pogen ten-
minste de verwarring weg te nemen die 
is ontstaan door onjuiste beeldvorming. 
Daarnaast zal worden getracht de sfeer 
van onverdraagzaamheid de wereld uit 
te helpen, te beginnen bij het Humanis-
tisch Verbond. 
Ook zal een motie voor de eerstvolgen-
de verbondsraadvergadering worden 
voorbereid, waarin het respekteren van 
minderheidsopvattingen wordt vast-
gelegd. Want het is duidelijk dat de 
huidige gehanteerde regel onduide-
lijkheid schept. Wat bijvoorbeeld ge-
daan als een grote meerderheid ergens 
tegen is, en een kleine minderheid voor. 
Moet dan uit respekt voor deze minder-
heid toch aktie worden ondernomen? Of 
anders gezegd: Hoe een minderheid ge-
respekteerd die voor een of andere vorm 
van deelname aan de vredesdemon-
stratie zou zijn geweest? Inmiddels 
heeft het hoofdbestuur de verontrusten 
ook een uitgebreide brief toegestuurd 
waarin alle zaken op een rijtje worden 
gezet. 
Tot zover de recente ontwikkelingen 
over de verontrusting in het Humanis-
tisch Verbond anno 1981. Een voor de 
humanistische beweging in Nederland 
bewogen jaar met in april het overlijden 
van één van de mede-oprichters van het 
Verbond, Jaap van Praag; het kongres 
dat in mei werd gehouden, de verhui-
zing van het Erasmushuis naar het 
nieuwe gebouw aan het Oudkerkhof en 
de groei-aktie dit najaar. En nu, de ver-
ontrusting in het Verbond over de te 
volgen koers. Ook in het komende jaar 
zal de redaktie van de „Humanist" de 
lezers op de hoogte houden van de ge-
beurtenissen in en buiten het Verbond 
opdat zij in staat zullen zijn zelf te oor-
delen. 

Hes van Huizen 

In de vorige „Humanist" besteed-
den wij reeds uitgebreid aandacht 
aan de beroerselen rond de oprich-
ting van het Humanistisch Vredes-
beraad en het eerste optreden aan 
de vooravond en op de vredesde-
monstratie van 21 november in Am-
sterdam. Nu willen wij nader in-
gaan op de achtergrond, de doel-
stellingen, en de konkrete plannen. 
Wie en wat is dat Humanistisch 
Vredesberaad? 

Voorloper van het Humanistisch Vre-
desberaad is de zogenaamde perma-
nente HV-kommissie verontrusting 
atoombewapening die reeds drie jaar 
bestond. Uit deze kommissie kwam de 
wens naar voren om zelf standiger en 
alerter in te spelen op de kernwapen-
problematiek dan voor het hoofdbe-
stuur mogelijk zou zijn. Vandaar het 
idee om een Humanistisch Vredesbe-
raad op te richten. Op 5 november jl. 
nam het HV-hoofdbestuur kennis van de 
oprichting. 
Sinds enige tijd bestonden er ook reeds 
losse kontakten met vredesbewegingen 
en politieke partijen in het Overlegor-
gaan tegen de kernbewapening. Cor de 
Ronde en Henk Bos hadden hierin op 
persoonlijke titel zitting. Zij waren als 
zodanig ook aanwezig bij de voorbe-
sprekingen voor de demonstratie op 21 
november. Mede door hun inbreng is de 
oproep hiervoor nog op sommige pun-
ten veranderd. (Zo werd West-Europa 
veranderd in Europa ). 
Het Humanistisch Vredesberaad werd 
te laat opgericht om nog officieel de 
vredesdemonstratie mede te organise-
ren, wel werd ondersteuning gegeven 
en was Cor de Ronde één van de spre-
kers. 
Behalve voorzitter Cor de Ronde hebben 
de volgende mensen zitting in het Vre-
desberaad: Engelsman, De Nachte-
gaal, Blaak-Vleems, Verduyn, Bos, 
Dekkinga, Nyèssen, Aupers en Van 
Sandwijk (sekretaris). 
Wat zijn nu de doelstellingen van dit 

Humanistisch Vredesberaad. Deze be-
staan uit drie kernpunten. 
De basis daarvoor zijn de beginselen 
van het Humanistisch Verbond, de 
kernwapenverklaring en het kongres-
besluit (1981) met betrekking tot de prio-
riteit die men wil geven aan de proble-
matiek van vrede en veiligheid: 
1. Een voortdurende bezinning op 
vraagstukken van vrede, veiligheid en 
gerechtigheid in de wereld, 

2. Het meewerken aan de versterking 
van alle krachten die het (kem)wapen-
bezit in oost en west willen terugdrin-
gen en afbouwen. 
3. Het leveren van een bijdrage aan de 
menings- en beleidsvorming in Neder-
land inzake vraagstukken van oorlog en 
vrede. 
Het Humanistisch Vredesberaad wil de 
drieledige doelstelling in praktijk 
brengen via een aantal aktiviteiten. 
Ten eerste wordt informatiemateriaal 
vervaardigd en verspreid. Behalve le-
den van het HV wil men ook andere 
buiten-kerkelijken bereiken. Inf orma- 

(vervolg op pagina 4) 
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Humanistisch Vredesberaad? 
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Hes van Huizen 

In de vorige „Humanist" besteed-
den wij reeds uitgebreid aandacht 
aan de beroerselen rond de oprich-
ting van het Humanistisch Vredes-
beraad en het eerste optreden aan 
de vooravond en op de vredesde-
monstratie van 21 november in Am-
sterdam. Nu willen wij nader in-
gaan op de achtergrond, de doel-
stellingen, en de konkrete plannen. 
Wie en wat is dat Humanistisch 
Vredesberaad? 

Voorloper van het Humanistisch Vre-
desberaad is de zogenaamde perma-
nente HV-kommissie verontrusting 
atoombewapening die reeds drie jaar 
bestond. Uit deze kommissie kwam de 
wens naar voren om zelf standiger en 
alerter in te spelen op de kernwapen-
problematiek dan voor het hoofdbe-
stuur mogelijk zou zijn. Vandaar het 
idee om een Humanistisch Vredesbe-
raad op te richten. Op 5 november jl. 
nam het HV-hoofdbestuur kennis van de 
oprichting. 
Sinds enige tijd bestonden er ook reeds 
losse kontakten met vredesbewegingen 
en politieke partijen in het Overlegor-
gaan tegen de kernbewapening. Cor de 
Ronde en Henk Bos hadden hierin op 
persoonlijke titel zitting. Zij waren als 
zodanig ook aanwezig bij de voorbe-
sprekingen voor de demonstratie op 21 
november. Mede door hun inbreng is de 
oproep hiervoor nog op sommige pun-
ten veranderd. (Zo werd West-Europa 
veranderd in Europa ). 
Het Humanistisch Vredesberaad werd 
te laat opgericht om nog officieel de 
vredesdemonstratie mede te organise-
ren, wel werd ondersteuning gegeven 
en was Cor de Ronde één van de spre-
kers. 
Behalve voorzitter Cor de Ronde hebben 
de volgende mensen zitting in het Vre-
desberaad: Engelsman, De Nachte-
gaal, Blaak-Vleems, Verduyn, Bos, 
Dekkinga, Nyèssen, Aupers en Van 
Sandwijk (sekretaris). 
Wat zijn nu de doelstellingen van dit 

Humanistisch Vredesberaad. Deze be-
staan uit drie kernpunten. 
De basis daarvoor zijn de beginselen 
van het Humanistisch Verbond, de 
kernwapenverklaring en het kongres-
besluit (1981) met betrekking tot de prio-
riteit die men wil geven aan de proble-
matiek van vrede en veiligheid: 
1. Een voortdurende bezinning op 
vraagstukken van vrede, veiligheid en 
gerechtigheid in de wereld, 

2. Het meewerken aan de versterking 
van alle krachten die het (kem)wapen-
bezit in oost en west willen terugdrin-
gen en afbouwen. 
3. Het leveren van een bijdrage aan de 
menings- en beleidsvorming in Neder-
land inzake vraagstukken van oorlog en 
vrede. 
Het Humanistisch Vredesberaad wil de 
drieledige doelstelling in praktijk 
brengen via een aantal aktiviteiten. 
Ten eerste wordt informatiemateriaal 
vervaardigd en verspreid. Behalve le-
den van het HV wil men ook andere 
buiten-kerkelijken bereiken. Inf orma- 

(vervolg op pagina 4) 

3 humanist 20 december 1981 



Volgt uit de kernwapenverklaring en 
kongresmotie ondersteuning van de 
vredesdemonstratie? 
Een belangrijk twistpunt in het Humanistisch Verbond is de vraag of uit de kernwapenverklaring (in 1980 door de 
Verbondsraad aangenomen) en uit de kernwapenmotie op het kongres van 1981, volgt dat het Humanistisch 
Verbond de leuzen van de vredesdemonstratie kon onderschrijven. Daarom lijkt het de redaktie een goede zaak 
om voor de duidelijkheid enkele kernpunten uit de kernwapenverklaring en de gehele kongresmotie nog eens 
naast de leuzen van de vredesdemonstratie te zetten. 

De kernwapenverklaring van 1980 konkludeert dat niet 
alleen het gebruik, maar ook het bezit van kernwapens 
ethisch onaanvaardbaar is (punt 23). Daaropvolgend 
wordt gesteld dat het verbond hoopt dat zijn leden dit 
uitgangspunt in de samenleving zullen uitdragen. Daar-
voor zal veel inspanning nodig zijn, „waarbij telkens weer 
moeilijke, ethische en praktische keuzen zullen moeten 
worden gemaakt." (punt 25). Het zoeken naar nieuwe we-
gen en het ter diskussie stellen van ons veiligheidssys-
teem en het zoeken naar nieuwe wegen zal offers kosten 
en risiko's met zich brengen. Maar het streven naar een 
nieuw veiligheidssysteem is echter een gebiedende eis 
(punt 26). 
Verder verwacht het HV van de Nederlandse politiek dat 
zij er naar streeft in het internationale overleg tegen de 
kernwapens en het daarmee samenhangende veilig-
heidsdenken stelling neemt (punt 27). Het HV sluit verder 
niet uit dat Nederland v.w.b. zijn bijdrage aan het NAVO-
bondgenootschap tot eenzijdige stappen zal moeten be-
sluiten. „Deze stappen zouden kunnen bestaan uit het 
beëindigen van de Nederlandse betrokkenheid bij, of het 
medewerking verlenen aan het tot stand komen, produce-
ren, transporteren, opslaan of het gebruik van kernwa-
pens of onderdelen daarvan." (punt 27). De kernwapen-
verklaring besluit met: „De strijd tegen de kernwapens 
wil het Humanistisch Verbond niet overlaten aan de poli-
tiek. Het verbond zal, waar mogelijk samen met andere 
organisaties, naar wegen zoeken om aan de inhoud van 
deze verklaring vorm te geven." (punt 28). 

Op het kongres in mei werd een kernwapenmotie aange-
nomen die verklaart dat een eventuele plaatsing van mid-
dellange afstandsraketten weer een stap is op weg naar 
een verdere verspreiding van kernwapens; er wordt een 
klemmend beroep gedaan op alle bij de bewapenings-
wedloop betrokken partijen eenzijdige stappen tot ontwa-
pening te zetten en het kongres draagt het hoofdbestuur op 
dit standpunt aan regering en parlement mede te delen 
opdat zij bij hun besluitvorming hiermee rekening kunnen 
houden. 

Humanisten maken zich klaar om deel te nemen aan de vredes-
demonstratie in Amsterdam. Zij dragen een spandoek van het 
Humanistisch Vredesberaad met zich mee. 

De vredesdemonstratie op 21 november in Amsterdam had 
als centrale leus „Geen nieuwe kernwapens in Europa; 
niet in Nederland, noch in enig ander land." Het organi-
satiekomité wil verder dat de regering terugkomt op haar 
instemming met het NAVO-besluit van 12 december 1979 
over de modernisering van de kernwapens in West-Euro-
pa. En dat de regering haar NAVO-partners verzoekt het 
besluit van 12 december 1979 in heroverweging te nemen. 
Verder stelt het komité dat „wij allen zijn geroepen ons 
met moed, fantasie en kracht tegen de dreigende ontwik-
kelingen te verdedigen en alternatieven voor de huidige 
militair-strategische politiek te ontwikkelen." 

Het organisatiekomité bestond uit IKV, Pax Christi, Stop 
de N-bom, Vrouwen voor Vrede, Vrouwen tegen kernwa-
pens, Platform v. Rad. Vredesgroepen, 't Kan anders, 
PvdA, D'66, PSP, PPR, CPN en VVDM. 

Hes van Huizen 

(vervolg van pagina 3) 
tiemateriaal wordt verspreid op scho-
len, in het leger, in bedrijven en instel-
lingen, enzovoort. 
In de tweede plaats worden met andere 
instanties en organisaties met gelijkge-
richte doelstelling kontakten onder-
houden. 
En tenslotte wil het Humanistisch Vre-
desberaad kontakten onderhouden met 
organisaties die een rol spelen in de 
politieke besluitvorming en menings-
vorming, zoals politieke partijen, vak-
bonden, onderwijsinstellingen en me-
dia. 
Men overweegt om het Vredesberaad 
een bredere basis te geven door sa-
menwerking te zoeken met andere hu-
manistische organisaties als Humani-
tas en De Vrije Gedachte, zodat het een 
centrum zou kunnen worden waar van- 

uit de humanistische beginselen wordt 
geijverd voor ontwapening. Daarnaast 
zal kontakt worden gezocht met andere 
vredesbewegingen als IKV, Kerk en 
Vrede en Pax Christi. Het lijkt belang-
rijk om de organisatie van de vredes-
beweging niet over te laten aan alleen 
kerkelijke groeperingen en politieke 
partijen. 

Eind januari zal in het Landelijk Huma-
nistisch Centrum in Utrecht een bijeen-
komst plaats vinden om over de verdere 
plannen te overleggen. Als u daarvoor 
belangstelling heeft, bent u welkom op 
deze vergadering. U kunt daarvoor 
kontakt opnemen met Henk van Sand-
wijk (tel. 055-219860) of schrijven naar: 
Het Humanistisch Vredesberaad, Post-
bus 114, 3500 AC Utrecht. 

Hes van Huizen 

DOKUMENTATIE 
MAP OVER ETHIEK 
EN POLITIEK 
De Stichting Socrates heeft een doku-
mentatiemap samengesteld met 80 pa-
gina's boordevol informatie over dit 
thema. Alles wat in humanistische 
kring de laatste twee jaar naar aanlei-
ding van dit onderwerp is geschreven, 
is in de map overzichtelijk bij elkaar 
gebracht. De prijs van deze map be-
draagt: f 12,50. 

BESTELLEN: Maak f 12,50 over op giro 
58.22.93 t.n.v. Stichting Socrates te 
Utrecht onder vermelding „map ethiek-
politiek" en de map wordt zo spoedig 
mogelijk thuisgestuurd. 
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VAN DALE'S WOORDENBOEK 
OVERDREVEN BIJBELS rekenschap 

humanistisch tivischr,It veer wvienschap  en  }cultuur 

Het algemeen erkende Groot woorden-
boek der Nederlandse taal, beter be-
kend als „Van Dale" geeft op verschei-
dene plaatsen blijk van een hardnekki-
ge bijbelse vooringenomenheid. Tot die 
konklusie komt de neerlandicus prof. 
dr. J. C. Brandt Corstius in het decem-
bernummer van Rekenschap, huma-
nistisch tijdschrift voor wetenschap en 
kultuur. 
Als Van Dale eerste voorbeelden geeft 
om het gebruik van bepaalde woorden 
te illustreren, citeert dit woordenboek 
van het Nederlands der laatste honderd 
jaar opvallend vaak de statenbijbel. 
Brandt Corstius vermeldt in zijn artikel 
enkele steekproeven die hij nam uit de 
jongste editie (1976). Wie bijvoorbeeld 
bij Van Dale te rade gaat omtrent het 
werkwoord opgaan - in de betekenis 
van: zich naar een hoger gelegen plaats 
begeven - die kan niet gewoon de trap 
opgaan (tweede voorbeeld), maar moet 
voorrang verlenen aan de profeet uit 1 
Kon. 18:24, Elia ging op naar de hoogte 
van Karmel. 
En bij talent denkt Van Dale niet in de 
eerste plaats aan „natuurlijke be-
gaafdheid", maar aan Matth. 25:14 vg. 
„een gave (door God geschonken) met 
betrekking tot het gebruik dat men er-
van maakt". Het eerste voorbeeld bij het 
woord mens is Gen. 1:27, „God schiep 
de mens naar zijn beeld". Bij mensheid: 
„de mensheid van Christus", bij men-
selijkheid: „Christus heeft onze men-
selijkheid aangenomen". Bij goeddoen 
wordt direkt verwezen naar Hand. 10:32: 
„Jezus ging het land door, goeddoen-
de". Onrecht wordt in de eerste plaats 
geïllustreerd met: „bij de Heer onze 
God is geen onrecht", bewonderen met 
„Gods grootheid en macht bewonde-
ren". 
Ook blijkt de eenzijdige zienswijze van 

Onlangs is bij het Humanistisch Ver-
bond een diskussiemap verschenen 
over de milieuproblematiek. De titel is 
„Naar een leefbare toekomst?" De uit-
gave bevat alle op het in mei gehouden 
kongres van HV aangenomen resoluties 
over de leefbare toekomst. 
Ook zijn enige artikelen over dit onder-
werp opgenomen: „Krisis van het mi-
lieu of krisis van de mens", „Internatio-
nale afhankelijkheid van energie 
vraagt ongekende mate van samen-
werking", „De mens scheept een pla-
neet op met afval", „Vrijwillige verso-
bering in opgang en „Energie en voort-
bestaan." 

Deze diskussiemap is te bestellen door 
overmaken van f 3,50 op giro 58 t.n.v. 
Humanistische Pers onder vermelding 
van „Brochure naar een 1.t."  

Van Dale op de Nederlandse taal uit 
wat hij niet vermeldt. Zo kent Van Dale 
wel het woord geloofsovertuiging, maar 
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bestemming van de 
Enige bijbelse voorbeelden uit Van Dale's 
woordenboek. 

Dit zijn slechts enkele van de vele ge-
vallen die Brandt Corstius in zijn artikel 
noteert. Zijn onderzoek leidt hem tot de 
konklusie dat Van Dale „een ontoe-
laatbaar sterke voorkeur voor bijbelci-
taten" heeft. „Zijn woordenboek uit 1976 
mist daardoor op vele plaatsen de aan-
sluiting bij de veelvormigheid van het 
maatschappelijke en geestelijke leven 
die de Nederlandse samenwerking 
kenmerkt en in een veel gebruikt Ne-
derlands lexicon tot uitdrukking had 
moeten komen". 

In het zojuist verschenen december-
nummer: 

• MENEER VAN DALE GAAT UIT PRE-
KEN! 
Een onthullend artikel over het alge-
meen erkende 'Groot Woordenboek Der 
Nederlandse Taal'; Dr J. C. Brandt Cor-
stius toont met talloze voorbeelden aan 
hoe hardnekkig de bijbelse vooringe-
nomenheid van Van Dale is 

• HUMANISME VERSUS NIHILISME?? 
Kan een humanist ook nihilist zijn? 
Vaak denkt men van niet; Dr Wim van 
Doornen ziet dat anders 

• ETHIEK EN POLITIEK, immer aktueel! 
Erik van der Hoeven geeft een voor-
beeld van de onlangs gehouden Socra-
teskonf erentie over dit thema; ook: een 
brief hierover van Peter Derkx 

• DE FUNKTIE VAN DE LEVENSOVER-
TUIGING IN DE PRAKTIJK VAN DE HU-
MANISTISCHE BEGELEIDING 
Een belangwekkend artikel van Carel 
Uitenbogaard n.a.v. diskussies in de 
Humanistische Groep Geestelijke Ge-
zondheid 

VERDER: Energie en voortbestaan en 
Losse Notities, o.a. over het voorpro-
gramma in de bioskoop 

Het decembernummer van Rekenschap: 
opnieuw de moeite waard! 
BESTELLEN: Maak f 8,50 over op giro 
58.22.93 t.n.v. Stichting Socrates te 
Utrecht o.v.v. „decembemummer" 

SPECIALE AANBIEDING VOOR LF2ERS 
VAN 'HUMANIST': 
Neem NU een abonnement en ontvang 
GRATIS dit decembernummer (waarde: 
f 8,50) 

BON 
opsturen aan: Rekenschap, Antwoordnr 
2181, 3500 VB Utrecht (postzegel mag, 
hoeft niet) 

JA, ik neem 'n abonnement op Reken-
schap á f 32,50 per jaar (= vier num-
mers); ik betaal pas met ingang van het 
maartnummer '82 en ontvang nu GRA-
TIS het decembernummer: 

Naam: 	  

Postkode: 	  

Adres: 	  

Plaats: 	  

Studenten en houders van 'n Cultureel 
Jongeren Paspoort ontvangen op een 
abonnement een korting van f 7,50 per 
jaar; in dat geval hier nummer CJP of 
kollegekaart invullen: 	  

WACHT MET BETALEN OP ONZE AK-
SEPTGIROKAARTI 

DISKUSSIEMAP OVER LEEFBARE 
TOEKOMST 

5 humanist 20 december 1981 

VAN DALE'S WOORDENBOEK 
OVERDREVEN BIJBELS rekenschap 

humanistisch tivischr,It veer wvienschap  en  }cultuur 

Het algemeen erkende Groot woorden-
boek der Nederlandse taal, beter be-
kend als „Van Dale" geeft op verschei-
dene plaatsen blijk van een hardnekki-
ge bijbelse vooringenomenheid. Tot die 
konklusie komt de neerlandicus prof. 
dr. J. C. Brandt Corstius in het decem-
bernummer van Rekenschap, huma-
nistisch tijdschrift voor wetenschap en 
kultuur. 
Als Van Dale eerste voorbeelden geeft 
om het gebruik van bepaalde woorden 
te illustreren, citeert dit woordenboek 
van het Nederlands der laatste honderd 
jaar opvallend vaak de statenbijbel. 
Brandt Corstius vermeldt in zijn artikel 
enkele steekproeven die hij nam uit de 
jongste editie (1976). Wie bijvoorbeeld 
bij Van Dale te rade gaat omtrent het 
werkwoord opgaan - in de betekenis 
van: zich naar een hoger gelegen plaats 
begeven - die kan niet gewoon de trap 
opgaan (tweede voorbeeld), maar moet 
voorrang verlenen aan de profeet uit 1 
Kon. 18:24, Elia ging op naar de hoogte 
van Karmel. 
En bij talent denkt Van Dale niet in de 
eerste plaats aan „natuurlijke be-
gaafdheid", maar aan Matth. 25:14 vg. 
„een gave (door God geschonken) met 
betrekking tot het gebruik dat men er-
van maakt". Het eerste voorbeeld bij het 
woord mens is Gen. 1:27, „God schiep 
de mens naar zijn beeld". Bij mensheid: 
„de mensheid van Christus", bij men-
selijkheid: „Christus heeft onze men-
selijkheid aangenomen". Bij goeddoen 
wordt direkt verwezen naar Hand. 10:32: 
„Jezus ging het land door, goeddoen-
de". Onrecht wordt in de eerste plaats 
geïllustreerd met: „bij de Heer onze 
God is geen onrecht", bewonderen met 
„Gods grootheid en macht bewonde-
ren". 
Ook blijkt de eenzijdige zienswijze van 

Onlangs is bij het Humanistisch Ver-
bond een diskussiemap verschenen 
over de milieuproblematiek. De titel is 
„Naar een leefbare toekomst?" De uit-
gave bevat alle op het in mei gehouden 
kongres van HV aangenomen resoluties 
over de leefbare toekomst. 
Ook zijn enige artikelen over dit onder-
werp opgenomen: „Krisis van het mi-
lieu of krisis van de mens", „Internatio-
nale afhankelijkheid van energie 
vraagt ongekende mate van samen-
werking", „De mens scheept een pla-
neet op met afval", „Vrijwillige verso-
bering in opgang en „Energie en voort-
bestaan." 

Deze diskussiemap is te bestellen door 
overmaken van f 3,50 op giro 58 t.n.v. 
Humanistische Pers onder vermelding 
van „Brochure naar een 1.t."  
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taten" heeft. „Zijn woordenboek uit 1976 
mist daardoor op vele plaatsen de aan-
sluiting bij de veelvormigheid van het 
maatschappelijke en geestelijke leven 
die de Nederlandse samenwerking 
kenmerkt en in een veel gebruikt Ne-
derlands lexicon tot uitdrukking had 
moeten komen". 
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Een onthullend artikel over het alge-
meen erkende 'Groot Woordenboek Der 
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nomenheid van Van Dale is 
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Kan een humanist ook nihilist zijn? 
Vaak denkt men van niet; Dr Wim van 
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UIT ONDERZOEY „srx IN NEDERLA/ 

NOG WEINIG VERSCHIL§ KERKEI 
ALS HET GAAT OM KENNIS EN 

Prof. Kooy: „Het aardige van het onder-
zoek is dat dezelfde vragen zijn gesteld 
als in 1968 toen een onderzoek in op-
dracht van Margriet werd uitgevoerd. 
We zijn nu in staat na te gaan wat er in 
dertien jaar is veranderd. Dat is heel 
wat, meer ook dan wij als onderzoekers 
zelf hadden gedacht. Je kunt zeggen dat 
er een verdere liberalisering heeft 
plaatsgevonden van de zedelijke op-
vattingen, dat de kennis van de sek-
sualiteit is toegenomen en dat de erva-
renheid groter is, in die zin dat de erva-
ring eerder wordt opgedaan." 

90% Katholieken: pil 
aanvaardbaar 

Mevrouw Weeda noemt een treffend 
staaltje van die liberalisering. Slechts 
vijf procent van de katholieken vindt het 
absoluut ontoelaatbaar dat men voor 
het huwelijk geslachtsverkeer zou heb-
ben, bij andere gelovigen is dat 26%. 
Negentig procent van de katholieken 
vindt de pil aanvaardbaar en 85% van 
hen vindt dat jongeren de beschikking 
over voorbehoedsmiddelen moeten 
hebben, bij gereformeerden is dat 59%. 
Kooy: „Deze afval van de officiële ker-
kelijke leer is niet minder dan een aard-
verschuiving vergeleken bij 1968. Het 
begrip katholieken is eigenlijk alleen 
nog maar een statistisch begrip. Als we 
de vraag willen beantwoorden of er nog 
wel katholieken bestaan, dan denk ik 
dat het om een kleine groep kerksen 
gaat die niet veel meer dan tien procent 
van de „statistische katholieken" uit-
maakt. Vroeger was de faktor kerkelijk-
heid van grote invloed op de opvattin-
gen, de kennis en het gedrag ten aan-
zien van seksualiteit. Nu bestaat er 
weinig verschil meer tussen kerkelijken 
en buitenkerkelijken. Wel zal een kerk-
se katholiek of gereformeerde minder 
kennis over sex bezitten, minder erva-
ring hebben en terughoudender morele 
opvattingen er op na houden." 
Het blijft niet alleen bij opvattingen. 
Ook in het gedrag komt tot uitdrukking 
dat men zich van de paus en bisschop 
Gijsen weinig aantrekt. Limburg heeft 
van alle provincies momenteel het 
laagste percentage geboorten en het 
hoogste percentage sterilisaties. 

Vrouwen halen mannen in 

Een ander interessant gegeven is dat 
vrouwen de mannen hebben ingehaald 
in de dertien jaar tussen 1968 en 1981. 
Kooy: „Toen was het zo dat vrouwen 
minder kennis hadden, en minder libe-
rale opvattingen. Nu is dat verschil veel 
kleiner geworden." (zie tabel). De ver-
klaring hiervoor zou kunnen liggen in 
het sukses van de vrouwenbeweging. 
Kooy relativeert evenwel de betekenis 
van de vrouwenbeweging. 
„De vrouwenbeweging heeft een rol  

van betekenis gespeeld. Maar het eff ekt 
van de vrouwenbeweging kon zo groot 
zijn omdat de beweging opereerde in 
een klimaat van sociaal-kulturele ver-
andering. Er zijn volgens mij een viertal 
fundamentele krachten werkzaam in de 
westerse samenleving. In de eerste 
plaats is er de toenemende beheersing 
van de natuur en de suksesvolle koppe-
ling van wetenschap en techniek. Deze 
beheersing van de natuur heeft op alle 
terreinen van het leven zijn effekten. 
Voor de seksualiteit is de pil van zeer 
grote betekenis geweest. De achter-
stand van vrouwen in kennis, opvattin-
gen en seksueel gedrag kwam voort uit 
de grote risiko's die sex met zich mee 
bracht. De tweede maatschappelijke 
kracht is de sekularisatie, de ontkerke-
lijking die we al besproken hebben. Ten 
derde is er sprake van een toenemende 
maatschappelijke verscheidenheid en  

De Nederlanders trekken zich van 
maar weinig aan. Zij zijn wel geve 
en ontvankelijk voor nieuwe den] 
resultaten van een groot opgezet 
over en gedrag ten aanzien van se 
werd verricht in opdracht van het 
onderzoek betrokken is prof. G. A. 
Landbouwhogeschool te Wagenir 
kilo statistisch materiaal door Koo 
klein jaar in beslag nemen. Ook d 
resultaten van het onderzoek zal zi 
Niettemin bleek prof. Kooy bereid 
zicht") enkele hoofdlijnen uit de re 
ten. Aan het gesprek werd ook de 
Weeda, eveneens gezinssociologe 

beweeglijkheid (het standsverschil is 
afgenomen en als je voor een dubbeltje 
geboren bent kan je makkelijker een 
kwartje worden en omgekeerd). De 
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vijf procent van de katholieken vindt het 
absoluut ontoelaatbaar dat men voor 
het huwelijk geslachtsverkeer zou heb-
ben, bij andere gelovigen is dat 26%. 
Negentig procent van de katholieken 
vindt de pil aanvaardbaar en 85% van 
hen vindt dat jongeren de beschikking 
over voorbehoedsmiddelen moeten 
hebben, bij gereformeerden is dat 59%. 
Kooy: „Deze afval van de officiële ker-
kelijke leer is niet minder dan een aard-
verschuiving vergeleken bij 1968. Het 
begrip katholieken is eigenlijk alleen 
nog maar een statistisch begrip. Als we 
de vraag willen beantwoorden of er nog 
wel katholieken bestaan, dan denk ik 
dat het om een kleine groep kerksen 
gaat die niet veel meer dan tien procent 
van de „statistische katholieken" uit-
maakt. Vroeger was de faktor kerkelijk-
heid van grote invloed op de opvattin-
gen, de kennis en het gedrag ten aan-
zien van seksualiteit. Nu bestaat er 
weinig verschil meer tussen kerkelijken 
en buitenkerkelijken. Wel zal een kerk-
se katholiek of gereformeerde minder 
kennis over sex bezitten, minder erva-
ring hebben en terughoudender morele 
opvattingen er op na houden." 
Het blijft niet alleen bij opvattingen. 
Ook in het gedrag komt tot uitdrukking 
dat men zich van de paus en bisschop 
Gijsen weinig aantrekt. Limburg heeft 
van alle provincies momenteel het 
laagste percentage geboorten en het 
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Een ander interessant gegeven is dat 
vrouwen de mannen hebben ingehaald 
in de dertien jaar tussen 1968 en 1981. 
Kooy: „Toen was het zo dat vrouwen 
minder kennis hadden, en minder libe-
rale opvattingen. Nu is dat verschil veel 
kleiner geworden." (zie tabel). De ver-
klaring hiervoor zou kunnen liggen in 
het sukses van de vrouwenbeweging. 
Kooy relativeert evenwel de betekenis 
van de vrouwenbeweging. 
„De vrouwenbeweging heeft een rol 
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lijking die we al besproken hebben. Ten 
derde is er sprake van een toenemende 
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Erbij willen horen? 
Tegen de achtergrond van deze vier 
ontwikkelingen moet het sukses van de 
vrouwenbeweging worden gezien en 
bovendien moet in het oog worden ge-
houden dat de vrouwenbeweging tege-
lijk opkwam met andere emancipatie-
bewegingen: de studentenbeweging, 
de homobevrijding, enzovoorts." 
Mevrouw Weeda plaatst een kantteke-
ning bij de liberalisering van opvattin-
gen bij vrouwen. „Het is goed mogelijk 
dat deze opvattingen een resultaat zijn 
van sociale druk: vrouwen moeten vrij-
moediger zijn, moeten ook met zijn allen 
meedoen, omdat de mannen zulke vrije 
opvattingen hebben. Als je niet mee-
doet, word je niet geaksepteerd. Er is 
veel diepgaander onderzoek nodig om 
te bepalen of die vrijere opvattingen 
uitdrukking zijn van werkelijke eman-
cipatie en het doen waar je zin in hebt of  

dat er sprake is van aansluiten bij 
nieuwe ideeën, er bij willen horen. Om 
deze reden wordt in de vrouwenbewe-
ging getwijfeld aan het feit of de gesig-
naleerde liberalisering wel zo'n posi-
tieve ontwikkeling is." 

Schijntolerantie? 
Aansluitend bij deze opmerking kan 
men zich afvragen of er een verschil is 
tussen zeggen en doen. Prof. Kooy er-
kent volmondig dat het goed mogelijk is 
dat mensen sociaal wenselijke ant-
woorden geven, dat wil zeggen dat ze 
niet helemaal vertellen wat ze diep in 
hun hart denken, maar dat ze als hun 
mening weergeven datgene wat ze 
denken dat de algemene opvatting is. 
Mevrouw Weeda: „Op zichzelf is het 
geven van sociaal wenselijke antwoor-
den niet negatief. Als algemeen is aan-
vaard dat diskriminatie van homofielen 
niet mag (zie tabel) dan is het al heel 
wat dat mensen zich realiseren dat ze 
het niet kunnen maken andere opvat-
tingen naar buiten te brengen. Die me-
vrouw Anita Bryant, dat zou hier niet 
kunnen." 
Anita Bryant is een voormalig fotomo-
del dat de afgelopen jaren in de Ver-
enigde Staten een grote campagne te-
gen homoseksualiteit en voor de streng-
christelijke huwelijksmoraal heeft ge-
voerd. Toen ze zelf ging scheiden kwam 
een einde aan haar campagne, die 
echter veel instemming kreeg in de Ver-
enigde Staten. Het feit dat een Neder-
landse variant van Bryant niet tot de 
waarschijnlijkheden behoort betekent 
echter geenszins dat de diskriminatie 
uit de wereld is. 

Jongeren 
Ten aanzien van de jongeren tussen de 
zestien en de twintig kunnen de nieuwe 
gegevens niet alleen met 1968, maar 
ook met een onderzoek uit 1974 worden 
vergeleken. De algemene ontwikkeling 
van toenemende kennis, tolerantie en 
ervarenheid is ook bij de jongeren van 
toepassihg. 
In 1968 had van de meisjes negentien 
procent coïtuservaring, vijf jaar later 
42% en in 1981 47%. Bij de jongens is de 
ontwikkeling iets anders-  24% in 1968, 
38% in 1974 en 33% in 1981 (onder jon-
gens en meisjes verstaan we in 1968 en 
1974 jongeren van zestien tot en met 
twintig, in 1981 ook vijftienjarigen). 
In vergelijking tot andere landen is het 
aantal ongewenste zwangerschappen 
bij jongeren klein. Duidt dit erop dat de 
jeugd beter is voorgelicht over voorbe-
hoedsmiddelen? Kooy: „Ook nu zijn er 
nog groepen jongeren die onvoldoende 
zijn voorgelicht. Welke dat zijn weten 
we pas als de verwerking van de resul-
taten voltooid is. Over het algemeen is 
de kennis echter vooruitgegaan." Dit I> 

h In opvoeders en zedenmeesters nog 
el g voor opvattingen in hun omgeving 

aelden. Dit valt op te maken uit de 
ierzoek naar kennis van, meningen 

ksuctliteit in Nederland. Het onderzoek 
blad Nieuwe Revu. Zeer nauw bij het 

:o,nr, hoogleraar gezinssociologie op de 
,gen. De verwerking van ruim veertig 
y en zijn medewerkers zal nog wel een 
e ,Dublikatie door Nieuwe Revu van de 
LClL uitstrekken tot de volgende zomer. 
clan Hans Wansink (eindred. van „In-
otltaten van het onderzoek toe te lich-
.e)genomen door mevrouw dr. ir. C. J. 

betrokken bij het onderzoek. 

vierde ontwikkeling is de grotere na-
druk van het individu als individu. Het 
veel besproken Ik-tijdperk. 
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resultaten van een groot opgezet or 71erzoek naar kennis van, meningen 
over en gedrag ten aanzien van seksualiteit in Nederland. Het onderzoek 

werd verricht in opdracht van het blad Nieuwe Revu. Zeer nauw bij het 

onderzoek betrokken is prof. G. A. KoJy, hoogleraar gezinssociologie op de 

Landbouwhogeschool te Wageningen. De verwerking van ruim veertig 
kilo statistisch materiaal door Kooy en zijn medewerkers zal nog wel een 

klein jaar in beslag nemen. Ook de publikatie door Nieuwe Revu van de 

resultaten van het onderzoek zal zich uitstrekken tot de volgende zomer. 

Niettemin bleek prof. Kooy bereid aan Hans Wansink (eindred. van „In-

zicht") enkele hoofdlijnen uit de resultaten van het onderzoek toe te lich-

ten. Aan het gesprek werd ook deelgenomen door mevrouw dr. ir. C. J. 

Weeda, eveneens gezinssociologe b‘i betrokken bij het onderzoek. 

Prof. Kooy: „Het aardige van het onder-
zoek is dat dezelfde vragen zijn gesteld 
als in 1968 toen een onderzoek in op-
dracht van Margriet werd uitgevoerd. 
We zijn nu in staat na te gaan wat er in 
dertien jaar is veranderd. Dat is heel 
wat, meer ook dan wij als onderzoekers 
zelf hadden gedacht. Je kunt zeggen dat 
er een verdere liberalisering heeft 
plaatsgevonden van de zedelijke op-
vattingen, dat de kennis van de sek-
sualiteit is toegenomen en dat de erva-
renheid groter is, in die zin dat de erva-
ring eerder wordt opgedaan." 

90% Katholieken: pil 
aanvaardbaar 

Mevrouw Weeda noemt een treffend 
staaltje van die liberalisering. Slechts 
vijf procent van de katholieken vindt het 
absoluut ontoelaatbaar dat men voor 
het huwelijk geslachtsverkeer zou heb-
ben, bij andere gelovigen is dat 26%. 
Negentig procent van de katholieken 
vindt de pil aanvaardbaar en 85% van 
hen vindt dat jongeren de beschikking 
over voorbehoedsmiddelen moeten 
hebben, bij gereformeerden is dat 59%. 
Kooy: „Deze afval van de officiële ker-
kelijke leer is niet minder dan een aard-
verschuiving vergeleken bij 1968. Het 
begrip katholieken is eigenlijk alleen 
nog maar een statistisch begrip. Als we 
de vraag willen beantwoorden of er nog 
wel katholieken bestaan, dan denk ik 
dat het om een kleine groep kerksen 
gaat die niet veel meer dan tien procent 
van de „statistische katholieken" uit-
maakt. Vroeger was de faktor kerkelijk-
heid van grote invloed op de opvattin-
gen, de kennis en het gedrag ten aan-
zien van seksualiteit. Nu bestaat er 
weinig verschil meer tussen kerkelijken 
en buitenkerkelijken. Wel zal een kerk-
se katholiek of gereformeerde minder 
kennis over sex bezitten, minder erva-
ring hebben en terughoudender morele 
opvattingen er op na houden." 
Het blijft niet alleen bij opvattingen. 
Ook in het gedrag komt tot uitdrukking 
dat men zich van de paus en bisschop 
Gijsen weinig aantrekt. Limburg heeft 
van alle provincies momenteel het 
laagste percentage geboorten en het 
hoogste percentage sterilisaties. 

Vrouwen halen mannen in 
Een ander interessant gegeven is dat 
vrouwen de mannen hebben ingehaald 
in de dertien jaar tussen 1968 en 1981. 
Kooy: „Toen was het zo dat vrouwen 
minder kennis hadden, en minder libe-
rale opvattingen. Nu is dat verschil veel 
kleiner geworden." (zie tabel). De ver-
klaring hiervoor zou kunnen liggen in 
het sukses van de vrouwenbeweging. 
Kooy relativeert evenwel de betekenis 
van de vrouwenbeweging. 
„De vrouwenbeweging heeft een rol  

van betekenis gespeeld. Maar het eff ekt 
van de vrouwenbeweging kon zo groot 
zijn omdat de beweging opereerde in 
een klimaat van sociaal-kulturele ver-
andering. Er zijn volgens mij een viertal 
fundamentele krachten werkzaam in de 
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beweeglijkheid (het standsverschil is 
afgenomen en als je voor een dubbeltje 
geboren bent kan je makkelijker een 
kwartje worden en omgekeerd). De 

vierde ontwikkeling is de grotere na-
druk van het individu als individu. Het 
veel besproken Ik-tijdperk. 
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,Hij is verroest ..." 

Veranderingen in kemtis en 
opvattingen over seksualiteit 
stelling 

Nooit gehoord van spiraaltje 
Meer dan drie keer per week seks 
is niet slecht voor de gezondheid 
Buienechtelijke seks 
ontoelaatbaar 
Abortus principieel 
onaanvaardbaar 
Homo's moeten kunnen leven zoals 
ze dat zelf willen 
Jongeren mogen voorbehoeds-
middelen hebben 

bevestiging in percentages 
1968 	 1981 
Man Vrouw Totaal 	Man Vrouw Totaal 

59 	64 	61 	5 	2 	3 

39 	31 	35 	67 	65 	66 

52 	65 	56. 	37 	54 	46 

32 	44 	38 	19 	26 	23 

58 	55 	56 	86 	88 	87 

53 	39 	44 	86 	84 	85 
Doel huwelijk is kinderen te krijgen 74 75 75 47 44 46 
Zelfbevrediging is ongezond 21 21 21 5 5 5 

Bron: Nieuwe Revu/Interact 

KOOY: AFVAL OFFICIËLE KERKELIJKE 
LEER IS NIET MINDER DAN EEN 
AARDVERSCHUIVING 

zou betekenen dat ook op konfessionele 
scholen goed wordt voorgelicht. 
Kooy: „Op een deel van de bijzondere 
scholen zeker, maar er zijn ook andere 
waar de schroom en de druk van de ou-
ders groot is. Het is maar net waar je het 
over hebt, over bisschop Gijsen of over 
de studentenparochie in Amsterdam. Er 
zijn genoeg priesters die opvattingen 
over seks hebben die volkomen strijdig 
zijn met de officiële leer. Diezelfde 
priesters vinden het ook niet nodig dat 
men elke zondag naar de mis gaat. De 

voortgaande sekularisatie blijkt ook uit 
het feit dat het antwoord op de stelling 
„God laat me koud" in 1968 voor 29% 
van de jongens en 27% van de meisjes 
bevestigend luidde en in 1981 respec-
tievelijk 52% en 44%." 

Zelf bevrediging 
In 1968 deed 25% van de jongens en 66% 
van de meisjes nooit aan zelfbevredi-
ging, in 1981 was dat 21% en 58%. 
De cijfers voor de meisjes zijn opmerke-
lijk. Want er zijn minder meisjes die aan 
zelf bevrediging doen, dan die coïtuser-
varing hebben. Het lijkt erop dat de sek-
suele voorlichting meer gericht is op het 
voorkomen van zwangerschap dan op 
maximale ontplooiing van seksuele 
mogelijkheden. 
Mevrouw Weeda: „Inderdaad, maar 
daar komt bij dat de sociale druk om 
met een jongen naar bed te gaan waar-
schijnlijk groot is. Dat hoeft overigens 
nog niet te betekenen dat die sociale 
druk als negatief wordt ervaren." 

Tot besluit Kooy over seksuele vorming: 
„Het mensbeeld speelt bij de seksuele 
vormer een grote rol. Als humanist zeg 
ik: mensen moeten zelf bepalen wat ze 
doen, ze moeten zichzelf aanvaarden.  
Maar in seksualiteit zit ook een agres-
sieve component. Je kunt de ander ver-
rijken, maar ook misbruiken. Vrouwen 
kunnen gemakkelijk het slachtoffer 
worden van mannen. Ook op dit gebied 
biedt onze maatschappij ongelijke kan-
sen. Naast het zelf kunnen bepalen 
moet de vorming dus gericht zijn op het 
leren rekening houden met de kwets-
baarheid van de ander." 

Hans Wansink 

Dit artikel is overgenomen uit Inzicht 
een uitgave van de Vereniging voor 
Openbaar Onderwijs, november 1981. 

De groei-aktie 1981 van het HV is ten-
einde. Maar de resultaten zullen nog 
lange tijd doorwerken. Momenteel wor-
den er nog elke dag vele informatie-
nummers aangevraagd en geven men-
sen zich op als lid of als abonnee. 
Op dit moment tellen we zo'n 250 nieu-
we leden en een honderdtal nieuwe 
abonnees. Het loopt dus, niet hard, 
maar wel lang. Het Humanistisch Ver-
bond groeit tegen de verontrusting in. 
Het is nog steeds mogelijk om extra-in-
formatienummers aan te vragen. Een 
telefoontje naar Utrecht (030-318145) of 
een kaartje (Oudkerkhof 11, Postbus 
114, 3500 AC Utrecht) is genoeg. 

SKRIPTIE OVER HUMANISME 

Ik heb het plan deze winter voor het eind 
van mijn sociale academie-opleiding 
een skriptie te schrijven over het huma-
nisme, zoals het vertegenwoordigd 
wordt door en in het humanisties Ver-
bond. Op school ben ik de enige die met 
deze materie bezig is. Opzet en inhoud 
staan me in grote lijnen voor ogen. De 
stelling waarvan ik uitga is de volgen-
de: Waarden en doelstellingen zoals 
geformuleerd in de beginselverklaring 
kunnen nooit gerealiseerd worden in de 
huidige kapitalistiese maatschappij. 
Wie, oh wie is er in geïnteresseerd om 
met mij over dit onderwerp van ge-
dachten te wisselen? Ik ben niet zo erg 
mobiel - bellen kan naar 078-182426 of 
bgg 078-180082 (mijn dochter), Frans 
Engel, Schuilenburg 12, Dordrecht 
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HOM STEUNT 
KOFFIEBOYKOT 
EL SALVADOR 
Het Humanistisch Overleg Mensen-
rechten (HOM) heeft onlangs een brief 
gestuurd naar de Vereniging van Ned. 
koffiebranders en theepakkers met het 
verzoek de invoer van koffie uit El Sal-
vador te beëindigen. Deze koffieboykot 
is een middel om invloed uit te oefenen 
op de regering van El Salvador die de 
mensenrechten op grove wijze schendt 
door het uitoefenen van een schrikbe-
wind gekenmerkt door vervolging en 
marteling. Ekonomisch is El Salvador 
sterk afhankelijk van de export van kof-
fie. Het Revolutionair Demokratisch 
Front in El Salvador, dat wordt gevormd 
door volksorganisaties, demokratische 
politieke partijen en de vakbeweging 
hebben gevraagd om zo'n koffieboykot 
om de regering (die wordt gesteund 
door grootgrondbezitters en het leger) te 
dwingen de onderdrukking en vervol-
ging te beëindigen en de levensom-
standigheden van de bevolking te ver-
beteren. (HvH) 

van dokumentatiemateriaal over diver-
se landen. 
De gegevens die dit zal opleveren zul-
len samen met de ontwikkelde kriteria 
dienen als basis voor het samenstellen 
van een lijst van landen die de mensen-
rechten schenden. Daarbij zal per land 
worden aangegeven, welke mogelijk-
heden er bestaan om vanuit Nederland 
deze schending te bestrijden. 
Bestuurslid Ab Eikenaar: „Dit projekt 
heeft grote betekenis. Voor het eerst 
probeert een groep te komen tot afwe-
ging van mensenrechtensituaties in 
een aantal landen en daarop verdere 
aktiviteiten te baseren. In de politiek 
bestaat grote behoefte aan een derge-
lijk gericht landenbeleid. Het projekt 
kan, door het verstrekken van informa-
tie en adviezen, een ondersteuning be-
tekenen van het mensenrechtenbeleid 
van minister V. d. Stoel." Daarnaast zal 
het HOM zelf aktiviteiten ondernemen 
om schending van mensenrechten te-
gen te gaan. Wie solidariteit méér wil 
laten zijn dan zo maar een woord, kan 
nog meedraaien in het projekt. 
Informatie: HOM, Beeklaan 387, 2562 AZ 
Den Haag, telefoon 070-(3) 636907. (HvH). 

IHEU-kongres over anti-
humanistische tendensen 

Van 1 tot 5 augustus 1982 zal in Han-
nover (Bondsrepubliek Duitsland) het 
achtste wereldkongres plaatsvinden 
van de IHEU (International Humanist 
and Ethical Union). Als hoofdthema is 
gekozen: Anti-humanistische tenden-
sen: uitdaging en antwoord. Elke dag 
zal een apart onderwerp worden be-
handeld, ingeleid door twee sprekers of 
spreeksters. Die onderwerpen zijn: de 
teleurgestelde jeugd, geïnstitutionali-
seerd geweld en vervreemding in de 
massamaatschappij. Tot de inleid(st) 
ers behoren: Dr Madzy Rood-de Boer, Dr 
Johan Galtung en Dr Paul Kurtz. Dr Max 
van der Stoel is een van de vice-voor-
zitters. Humanisten uit heel de wereld 
zullen elkaar volgend jaar zomer in 
West-Duitsland ontmoeten. Wanneer 
ook U daarin geïnteresseerd bent, dan 
kunt U geheel gratis en vrijblijvend over 
de nadere inhoud en organisatie wor-
den geïnformeerd. U kunt daartoe 
schrijven naar de IHEU, Oudkerkhof 11, 
3512 GH Utrecht. Meer informatie zal U 
dan worden toegezonden. (BB) 

HIVOS-PRIJS 
VOOR TURKSE 
ORGANISATIE 
De Turkse organisatie „Development 
Foundation of Turkey" (DFT) heeft op 15 
december de Jaap van Praagprijs 1980 
ontvangen van HNOS-voorzitter Wim 
Meijer. Deze Jaap van Praagprijs is in-
gesteld door het HIVOS-bestuur als 
eerbetoon aan Dr. J. P. van Praag, me-
de-oprichter van HIVOS en jarenlang 
voorzitter van deze organisatie. 
Om verwarring te voorkomen: dit is een 
andere prijs dan de al jaren bestaande 
Dr. J. P. van Praagprijs die elk jaar 
wordt uitgereikt door het Humanistisch 
Verbond. De Jaap van Praagprijs van 
HNOS wordt ieder jaar toegekend aan 
personen en/of instellingen in de derde 
wereld, die zich „door vindingrijkheid 
en volharding verdienstelijk hebben 
gemaakt in hun werk voor veelbeloven-
de ontwikkelingsprojekten overeen-
komstig de uitgangspunten van de 
stichting HIVOS". 
In het bijzonder wordt daarbij gelet op 
de voorbeeldfunktie die dergelijke pro-
jekten kunnen uitoefenen. De prijs 
(f 10.000,-) werd uitgereikt door de mi-
nister van ontwikkelingssamenwer-
king Van Dijk. (HvH) 

HOM-PROJEKT 
VAN START 

Komend jaar zal bij het Humanistisch 
Overleg Mensenrechten (HOM) het 
ontwikkelen van een gericht landen-
beleid centraal staan (zie hiervoor de 
„Humanist" nr. 13, 15 augustus pag. 8). 
Het HOM wil kriteria ontwikkelen 
waarmee de mensenrechtensituatie in 
een land beoordeeld kan worden en 
vaststellen hoe die situatie effektief 
beïnvloed kan worden. Ook wordt in 
groepjes gewerkt aan het verzamelen 
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VAN LEZERS 
Drie van de verontrusten die uit het HV stapten. V.l.n.r. Adelheid Zoutendijk, Bert Hubert en 
Frits Bolkestein. 

Verontrusting 1 

Humanisme, wat is dat eigenlijk? 
Citaat nov. nummer pag. 8: „Met de 
vaststelling dat bezit en gebruik van 
kernwapens door de mensheid niet 
aanvaard mag worden, is het ethisch 
uitgangspunt in de diskussie over 
kernbewapening door het HV bepaald." 
Dat is dat, er is weer eens voorzichtig 
iets vastgesteld! „Maar", zegt de voor-
zitter zondagochtend tijdens de ra-
diouitzending, „niet iedere humanist 
die op 21 nov. in Amsterdam niet mee-
demonstreert, behoeft zich schuldig te 
voelen." 
Zoals u bekend zal zijn, hebben alle po-
litieke groeperingen (progressief), vre-
desbewegingen, wel of niet godsdien-
stig, vakbonden, vrouwenbewegingen, 
hun daadwerkelijke steun en mede-
werking toegezegd bij de enorme voor-
bereidingen voor de manifestatie op 21 
nov. Helaas schittert het HV tot nu toe 
door afwezigheid. Geen (financiële) 
steun - geen oproep tot deelname -
geen informatie - geen solidariteit -
geen medeverantwoordelijkheid? 
Citaat nov. Humanist: „De motivering-
de beweegredenen van deze strijders 
tegen atoombewapening wordt bij de 
meesten ingegeven door angst." Meent 
het HV het alleenrecht te hebben met 
hán ethische bezwaren? Die vele dui-
zenden niet-HV-leden, die zich al veel 
weken daadwerkelijk inzetten voor 21 
nov. tegen een verdere uitbreiding van 
de kernbewapening en daarbij niet 
schromen, een ieder op te roepen, om 
die 21-ste november tot een duidelijk 
signaal te maken voor onze regeerders, 
zij hebben naast hun overigens begrij-
pelijke angst ook hun ethische bezwa-
ren. Maar zij dóen daar tenminste wat 
mee. Humanisme, wat is dat eigenlijk? 
Mooi boekje-veel woorden-geen daden? 

D. en I. Koning van Oostrom (Hilversum) 

Deze brief werd ontvangen v66r de op-
richting van het Humanistisch Vredes-
beraad (Red.). 

Verontrusting 2 

Bij deze zeg ik mijn lidmaatschap van 
het HV op met onmiddellijke ingang. 
Uw voorzitter heb ik zojuist telefonisch 
van mijn motieven op de hoogte ge-
steld. Het meest wezenlijke van het hu- 

manisme is voor mij de verdraagzaam-
heid en de eerbied voor de opvattingen 
van de medemens. 
Indertijd ben ik, wonende in Zuid-Lim-
burg, het Humanistisch Verbond gaan 
steunen. De kerkelijke onverdraag-
zaamheid t.a.v. minderheden gaf daar 
alle aanleiding toe. 
Sinds enige tijd bespeur ik een groeien-
de onverdraagzaamheid in uw verbond 
t.a.v. politieke minderheden. Het Hu-
manistisch Verbond dreigt in het vaar-
water van dogmatici terecht te komen, 
sterker: het is daar al in verzeild ge-
raakt. Aan u de taak ervoor te zorgen 
dat één bepaalde politieke denkrich-
ting het Humanistisch Verbond niet 
blijft monopolitiseren. Zo kunt u niet 
met recht en reden namens alle huma-
nisten, laat staan buitenkerkelijken, 
spreken. Publikatie van deze brief in de 
„Humanist" wordt door mij wel op prijs 
gesteld. 

R. Vonhoff-Luyendijk (Groningen) 

Verontrusting 3 

Akkoord, dat het recht van minderhe-
den een belangrijke plaats inneemt 
binnen de humanistische filosofie. Dit 
lovenswaardige uitgangspunt wordt 
echter doorgevoerd tot in het absurde, 
indien die minderheden op irrelevante 
wijze beschikken over de herkenbaar-
heid van het HV. In dergelijke omstan-
digheden ruikt het genoemde recht on-
welriekend naar overmacht. Zo'n hon-
derd leden zijn toch hopelijk geen lid 
van deze organisatie om de meningen 
van duizenden te verbergen voor de 
openbaarheid. Op deze wijze zou het HV 
tot geen enkele uitspraak kunnen ko-
men, tenzij er zoiets als volledige over-
eenstemming bestaat. Lijkt het niet zin-
niger om te blijven proberen een zo 
groot mogelijke overeenstemming te 
bereiken, en het onhaalbare te laten 
voor wat het ook is. Eenzijdige ontwa-
pening maakt het wellicht mogelijk dat 
de geschiedenis zich in zekere zin zal 
herhalen, maar het lijkt mij dat het on-
herroepelijk stellen van dat vermoeden 
ernstig tekort doet aan de oprechte po-
gingen om oorlogen te beperken of uit te 
bannen. 

Wim Moers (Geleen) 

Verontrusting 4 

Ook ik ben verontrust. En wel over de 
verontrusten in het Verbond. Zij ver-
wijten met name het hoofdbestuur en de  

verbondsraad dat zij eenzijdig politiek 
stelling nemen. Dat verwijt is mis- 
schien wel terecht. Maar dan net anders 
dan deze verontrusten bedoelen. Want 
wat doet het hoofdbestuur: ondanks een 
meerderheid in hun midden besluiten 
zij de lijn van een kleine minderheid in 
het hoofdbestuur te volgen, namelijk 
het niet-ondersteunen van de vredes-
demonstratie. Zij doen dat uit vergaan-
de verdraagzaamheid ten opzichte van 
te respekteren minderheden. Een edel 
streven, zeker dat wel. Maar wel poli-
tiek eenzijdig. 
Is het dan zo gek dat er naar een weg 
wordt gezocht om toch het standpunt 
van de overgrote meerderheid van be-
stuur én leden op een andere manier tot 
uiting te brengen? Bijvoorbeeld door het 
oprichten van een Humanistisch Vre-
desberaad. Toegegeven, ook geen erg 
elegante manier om een meerderheid te 
bedienen, maar er gebeurt tenminste 
iets! En op deze wijze wordt toch een 
minderheid in het HV gerespekteerd. 
Maar wat zien we nu gebeuren? De ver-
ontrusten stappen uit het verbond, on-
danks het feit dat het hoofdbestuur op 
hun lijn zit. Zij verwijten het HV eenzij-
dige politieke stellingname, met het 
argument dat er te weinig rekening 
wordt gehouden met de politieke partij 
VVD. Wie is hier nou politiek bezig? Of 
in ieder geval: wie laat hier zijn/haar 
politieke stellingname zwaarder wegen 
dan de levensbeschouwelijke? Als deze 
zogenaamde verontrusten echt princi-
pieel waren geweest, dan waren ze op-
gestapt toen op het laatste kongres de 
kernwapen-motie unaniem werd aan-
genomen. Want in het verlengde van 
deze motie ligt de ondersteuning aan de 
vredesdemonstratie. Dat zou heel wat 
eleganter zijn geweest dan een meer-
derheidsbesluit in het hoofdbestuur te 
blokkeren. Naast verdraagzaamheid 
staat ook redelijkheid hoog in het vaan-
del van het humanisme geschreven. Ik 
moet konkluderen dat die verontrusten 
onredelijk zijn. Jammer. Want we moe-
ten toch als humanisten dialoog met el-
kaar kunnen blijven voeren met het HV 
als platform. 

A. Rillen (Utrecht) 

Noot van de redaktie: ter voorkoming 
van misverstanden of erger: boven-
staande brieven van lezers over de ver-
ontrusting in het verbond zijn alle brie-
ven over dit onderwerp die tot de 
„deadline" bij de redaktie zijn binnen-
gekomen. 
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LEVEN OP EEN VULKAAN (1) 
zondag 27 december 1981, 9.30 -
10.00 uur, Hilversum 2 
Waarom seksuele emancipatie een 
klassenstrijd is, de paus misdadig, 
religie paranoia en het christen-
dom sadistisch. 
Waarom Castro het huwelijk pro-
pageerde, wat overbevolking met 
militarisme te maken heeft en 
waarom ontwapening „de grootste 
revolutionaire daad" zou zijn. 
Eerste van drie gesprekken met 
Anton Constandse, die samen een 
recept vormen tegen het doemden-
ken, want „pessimisme leidt tot 
idealisme". 
Samenstelling: Ruud Jans 

1(,e4sie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.40-20.45 uur 
op Nederland 2. 

DE KERSTBREKER 
vrijdag 25 december 1981, 23.00 -
23.50 uur, Nederland 1 
Omdat humanisten net zo goed 
kerstmis vieren, een vrolijk gebeu-
ren vanuit De Ijsbreker in Amster-
dam. 
Dekorontwerp: Theun van de 
Woestijne. Samenstelling: Rob van 
der Linden, Monique Wolf en Ankie 
Rooijens. 

EEN srukiE WARMTE EN GENCEENfiElP 
(EEN 1-ZAND DIE JE ,444,JRAAKr OP DIMT 

E NE BELMIGRijKamoME4Nr 

VEEL REAKTIES OP UITZENDING OVER 
KINDERMISHANDELING VERBOND OP RTV 

Op 11 sept. jl. zond HV-televisie de film 
„Isolement" uit, een film over kinder-
mishandeling. De stichting Korrelatie 
verzorgde de telefonische opvang voor 
mensen die naar aanleiding van de uit-
zending wilden reageren. 
Het blijkt dat 77 mensen telefonisch hun 
reakties doorgaven. Zo meldden 21 
mensen een geval van kindermishan-
deling bij buren, kennissen of familie. 
Veertien mensen vroegen om informa-
tie over het onderwerp, over welk mo-
ment je zou moeten ingrijpen en wat je 
dan moet doen. Ook waren er enkele  

mensen die vertelden dat ze zelf hun 
kinderen mishandelden, zelf mishan-
deld werden of vroeger als kind waren 
mishandeld. 
Behalve deze reakties waren er twintig 
mensen die zonder iets te zeggen de te-
lefoon weer op de haak legden. Waar-
schijnlijk schrokken zij toch terug om 
hun verhaal te vertellen. 

De film „Isolement" is te huur bij de 
ko,5peratieve produktiemaatschappij 
„Ruim Zicht", tel. 020-723217/714498. 

radio 
NA VIJVEN EN ZESSEN 
elke dinsdag 18.30-19.00 uur op 
Hilversum 2 

MENS EN DIER HEBBEN ELKAAR 
NIETS TE VERWIJTEN... 
OF WEL SOMS? 
zondag 20 december 1981, 9.30 -
10.00 uur, Hilversum 2 
Riëtte Kuin praat met schrijfster 
Mies Bouhuys, bioloog Midas Dek-
kers en etholoog Frans de Waal 
over de verhoudingen tussen mens 
en dier. 

HV televisie presenteert: 
De kerstbreker 

Op Eerste Kerstdag zal de HV-televisie een kerstshow uitzenden getiteld „De 
Kerstbreker". De show wordt de dag ervoor opgenomen in „De Ijsbreker" in 
Amsterdam. Belangrijke opzet van deze kerstshow is te laten zien dat 
temidden van veel christelijke tradities het ook binnen een humanistisch 
kader mogelijk is om met een eigen benadering kerst te vieren. Het 
belooft een kleurrijke avond te worden met veel artiesten die zo hun 
eigen aanpak hebben in hun genre. Enkele namen: Iliana Melita, 
Bart Chabot, Fay Lousky, Doe Maar, Maarten Biesheuvel en vele 
anderen. Er zal een speciale „kerstrede" worden uitgesproken 
waar - soms op satirische wijze - zaken aan de orde zullen 
komen die humanisten bezighouden. Ook zullen aan men- 
sen uit de feestende massa korte uitspraken worden ont- 
lokt over diverse onderwerpen. Daarnaast zal speciale 
aandacht worden besteed aan oeroude kersttradities 
en -gebruiken. En dit alles onder het genot van een 
keur van Surinaamse hapjes, snakjes en snapjes. 
Voor lezers van de „Humanist" zijn een beperkt 
aantal uitnodigingen beschikbaar om deze 
kerstshow bij te wonen. U kunt deze aan- 
vragen door een kaartje te sturen naar: 
Humanistisch Verbond, Postbus 114, 
3500 AC in Utrecht onder vermelding 
van „Kerstshow". U kunt ook bellen 
tel. 030-318145 en vragen naar Joop 
van Wiggen. Wie het eerst komt, 
het eerst maalt! De kerstshow 
vindt plaats op 24 december 
in de Ijsbreker, Weesper- 
zijde 23 in Amsterdam 
vanaf 19.00 uur. Op 
eerste kerstdag 25 
december zullen 
gedeelten van 
deze 	show 
worden uit-

gezonden 
op Ned. I 

vanaf 
23.00 
uur. 
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deld werden of vroeger als kind waren 
mishandeld. 
Behalve deze reakties waren er twintig 
mensen die zonder iets te zeggen de te-
lefoon weer op de haak legden. Waar-
schijnlijk schrokken zij toch terug om 
hun verhaal te vertellen. 

De film „Isolement" is te huur bij de 
ko,5peratieve produktiemaatschappij 
„Ruim Zicht", tel. 020-723217/714498. 

radio 
NA VIJVEN EN ZESSEN 
elke dinsdag 18.30-19.00 uur op 
Hilversum 2 

MENS EN DIER HEBBEN ELKAAR 
NIETS TE VERWIJTEN... 
OF WEL SOMS? 
zondag 20 december 1981, 9.30 -
10.00 uur, Hilversum 2 
Riëtte Kuin praat met schrijfster 
Mies Bouhuys, bioloog Midas Dek-
kers en etholoog Frans de Waal 
over de verhoudingen tussen mens 
en dier. 

HV televisie presenteert: 
De kerstbreker 

Op Eerste Kerstdag zal de HV-televisie een kerstshow uitzenden getiteld „De 
Kerstbreker". De show wordt de dag ervoor opgenomen in „De Ijsbreker" in 
Amsterdam. Belangrijke opzet van deze kerstshow is te laten zien dat 
temidden van veel christelijke tradities het ook binnen een humanistisch 
kader mogelijk is om met een eigen benadering kerst te vieren. Het 
belooft een kleurrijke avond te worden met veel artiesten die zo hun 
eigen aanpak hebben in hun genre. Enkele namen: Iliana Melita, 
Bart Chabot, Fay Lousky, Doe Maar, Maarten Biesheuvel en vele 
anderen. Er zal een speciale „kerstrede" worden uitgesproken 
waar - soms op satirische wijze - zaken aan de orde zullen 
komen die humanisten bezighouden. Ook zullen aan men- 
sen uit de feestende massa korte uitspraken worden ont- 
lokt over diverse onderwerpen. Daarnaast zal speciale 
aandacht worden besteed aan oeroude kersttradities 
en -gebruiken. En dit alles onder het genot van een 
keur van Surinaamse hapjes, snakjes en snapjes. 
Voor lezers van de „Humanist" zijn een beperkt 
aantal uitnodigingen beschikbaar om deze 
kerstshow bij te wonen. U kunt deze aan- 
vragen door een kaartje te sturen naar: 
Humanistisch Verbond, Postbus 114, 
3500 AC in Utrecht onder vermelding 
van „Kerstshow". U kunt ook bellen 
tel. 030-318145 en vragen naar Joop 
van Wiggen. Wie het eerst komt, 
het eerst maalt! De kerstshow 
vindt plaats op 24 december 
in de Ijsbreker, Weesper- 
zijde 23 in Amsterdam 
vanaf 19.00 uur. Op 
eerste kerstdag 25 
december zullen 
gedeelten van 
deze 	show 
worden uit-

gezonden 
op Ned. I 

vanaf 
23.00 
uur. 
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reaktiverings- 	ve 

bornho 
rp eeg r-drek 

ril 

De Reaktiverings- en Verpleegkliniek 
Bornholm draagt een algemeen karakter. 
De voorkeur gaat uit naar iemand die 
begrip kan opbrengen en openstaat voor 
de diverse geloofs- of levensbeschouwe-
lijke overtuigingen van de patiënten. 

Tot de taken van de geestelijk 
verzorg(st)er behoren o.a.: 
• koërdinatie en eventueel zelf verlenen 

van pastorale zorg, waarbij de per-
soonlijke levens- of geloofsovertuiging 
van de patiënt gerespekteerd wordt; 

• koërdinatie van de diensten van ver-
schillende konfessies; 

• het deelnemen aan kommissies en 
overlegorganen die daarvoor in aan-
merking komen; 

• nauwe samenwerking met en onder- 
steuning van andere disciplines. 

De geestelijk verzorg(st)er is als staflid 
rechtstreeks verantwoording verschul-
digd aan de direktie. 
Kontakten met de plaatselijke kerk- en 
levensbeschouwelijke genootschappen 
lopen via de Werkgroep Pastoraal 
Bornholm, die adviseert en ondersteu-
ning geeft aan de geestelijk verzorg(st)er. 

Vereisten: 
• theologisch akademisch geschoold of 

gelijkwaardig niveau; 
• goede kontaktuele eigenschappen en 

een warme belangstelling voor de 
oudere mens; 

• ervaring in een soortgelijke funktie. 

Gezien de leeftijdsopbouw van het 
patiëntenbestand geven wij de voorkeur 
aan kandidaten boven 40 á 45 jaar. 

Salariëring en overige arbeidsvoorwaar-
den volgens de richtlijnen van de CAO-
Ziekenhuiswezen in de le schaal voor 
geestelijk verzorger tot maximaal 
f 5.052,88 bruto per maand op basis van 
full-time (40 uur). 

Een psychotechnisch onderzoek kan deel 
uitmaken van de selektieprocedure. 

Inlichtingen over deze funktie worden 
gaarne verstrekt door de direktie, 
telefonisch bereikbaar onder nummer 
(02503) 1 59 81. 

Sollicitaties gaarne binnen 14 dagen te 
richten aan de direktie, Bornholm 50, 
2133 AA HOOFDDORP. 

reaktiverings- en verpleegkliniek 
bornnoOm 

te Hoofddorp is een moderne 
verpleeginrichting voor 122 somatische en 61 psycho-geriatrische patiënten. 

Op korte termijn zoekt zij kontakt met kandidaten voor de funktie van 

geestOlkwe- o-fgen,le-f 
(28 uur per week) 

11111111111k- 
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