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JAN PRONK BIJ OPRICHTING HOM: 

BIE BELEID MENSENRECHTEN VOORAL 
EIGEN LAND NIET VERGETEN 

een belemmering van de rechten van 
een andere optreden. Pronk: „Daarbij 
gaat het niet om een maximum- maar om 
een optimum-beleid. " 

Fascisme 

Een interessante inleider, Jan Pronk. Hij sprak op de landelijke manifesta-
tie ter afsluiting van de eerste fase van het diskussieprojekt „Nederland en 
de mensenrechten in de Derde Wereld." Zo'n tweehonderd mensen be-
zochten op 31 januari jongstleden die manifestatie, georganiseerd door 
HIVOS, Humanistisch Verbond en Humanitas. En zij hoorden Pronk een 
aantal voorwaarden opsommen waaraan een zinvol en zinnig mensen-
rechtenbeleid dient te voldoen. Zijn inleiding maakte meer indruk dan het 
forum waarin vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen 
hun licht over deze materie lieten schijnen. 

„Er zijn in de Derde Wereld nog steeds 
grove schendingen van mensenrechten. 
Daartegen is aktie nodig, maar dan wel 
aktie op basis van analyse", aldus 
Pronk. De aanwezigen hadden in ge-
spreksgroepen al een poging tot analyse 
gedaan. En 's middags stippelden zij, 
tijdens de oprichting van het Humanis-
tisch Overleg Mensenrechten, wat ak-
tieplannen uit. 

Voordat we aan de akties van het HOM 
toe zijn, eerst de analyse van Pronk. Hij 
ziet „ontwikkeling" als iets integraals, 
als een politiek en sociaal-ekonomisch 
proces en niet slechts als ekonomische 
groei. „Ontwikkeling is een struktuurver-
andering in een samenleving. Daarbij 
spelen altijd ethische faktoren, achter- 

gronden, een rol. Ieder ontwikkelings-
beleid heeft dan ook ethische uitgangs-
punten. Met andere woorden: er bestaat 
géén neutraal ontwikkelingsbeleid. " 
Er zijn mensenrechten in soorten en ma-
ten waarvoor gestreden moet worden, 
maar het gaat volgens Pronk daarbij 
vooral om een strijd tegen diskriminatie. 
Diskriminatie op alle gebieden en tussen 
alle groepen. En verder: „Eigenlijk zijn 
„ontwikkeling" en „mensenrechten" 
identiek; mensenrechten worden een 
integraal onderdeel van het ontwikke-
lingsbeleid. Daarbij blijft echter een ze-
kere vorm van differentiatie bestaan; 
sommige mensenrechten krijgen de 
prioriteit boven andere. - 
Bij het streven naar verwezenlijking van 
mensenrechten voor de ene partij kan  

Wie over mensenrechten praat, heeft het 
vaak meteen over de Derde Wereld. 
Over dit automatisme straks meer. Over 
die Derde Wereld nu Pronk: „Er worden 
daar verschillende maatschappij-mo-
dellen gekozen. Ik schets er twee met 
daarbij de konsekwenties voor wat be-
treft de mensenrechtenproblematiek. 
(vervolg op pag. 4) 



De voorbereidingen voor het kongres op 
16 en 17 mei as. vragen op het ogenblik 
veel aandacht van het HB. Er zijn een 
kleine twintig kongresvoorstellen door 
de gemeenschappen ingediend. Het HB 
heeft ze besproken en vervolgens van 
een pre-advies voorzien naar de bestu-
ren van de gemeenschappen gestuurd. 
Elders in deze „Humanist" kunt u er 
kennis van nemen. 
Het radio- en televisiebeleid van het 
Humanistisch Verbond blijft ons bezig-
houden. Nu de Verbondsraad enkele 
weken geleden heeft besloten om op 4 
april een ekstra vergadering over RTV-
mken te houden, zal het HB dit onder-
werp binnenkort eveneens weer op de 
agenda zetten. 
Over de kwestie van de zigeuners is 
vanuit het HB overleg gevoerd met Hu-
manitas. Op 15 februari heeft u in de Vijf 
Minuten Bedenktijd op de televisie kun-
nen zien dat dit in een gezamenlijke 
standpuntbepaling heeft geresulteerd. 
Het recht op eigen kultuur en gewoonten 
van de zigeuners staat voorop. Daartoe 
is een strukturele aanpak in Europees . 
verband noodzakelijk. 

DIALOOG 
Het Humanistisch Verbond bestaat 35 
jaar. Op 17 februari 1946 werd het HV 
opgericht. De afschuwelijke Tweede 
Wereldoorlog had vele humanisten tot 
het besef gebracht dat mens en maat-
schappij weerbaarder moesten worden 
tegen nihilisme en fascisme. Zij waren 
zich bewust van de paradox dat juist de 
versterking van het vrije denken een be-
paalde vorm van organisatie noodzake-
lijk maakt. Vrijheid is met de afwezigheid 
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De verkoop van het Erasmushuis ontwik-
kelt zich voorspoedig. De opbrengst zal 
naar alle waarschijnlijkheid hoger zijn 
dan aanvankelijk werd aangenomen. 
Het betekent wel dat we er rond 1 juli 
uitmoeten. De verhuizing, ingeklemd 
tussen kongres en zomervakantie zal 
enig organisatorisch talent vergen. Het 
onderhouden van relaties met verwante 
organisaties gaat voort. Binnenkort ge-
sprekken met het NIVON en op 19 februa-
ri met het IKV. Een gesprek met de Ar-
beiders Gemeenschap „De Woodbro-
kers " heeft plaatsgevonden. 
Er zijn enkele afspraken gemaakt die 
waarschijnlijk tot wat meer kontakt zul-
len leiden. Vanuit het HB heeft Wichers 
zijn medewerking verleend aan een fo-
rumdiskussie met de Vrije Gemeenten, 
de Nederlandse Protestanten Bond en de 
Vrijmetselaars. Dit zijn vrijzinnige groe-
peringen die verwantschap hebben met 
de religieuze stroming binnen het hu-
manisme. 
Ook hier is de intentie uitgesproken over 
wat meer kontakt te hebben. Menigeen 
uit deze kringen zult u tezijner tijd in de 
„Humanist " dan ook kunnen aantreffen. 

J. Schnerr 

van dwang, maar de aanwezigheid van 
reële keuzemogelijkheden. 
Daarom is terecht begonnen met huma-
nistische geestelijke verzorging:. niet als 
bevoogding van buitenkerkelijken, 
maar ter versterking van de mogelijk-
heid zèlf zin en vorm te geven aan het 
eigen bestaan. Daarom ook is er huma-
nistisch vormingsonderwijs gekomen: 
niet als gesekulariseerde katechisatie, 
maar ter bevordering van de vrije en 
verantwoordelijke ontplooiing van jon-
geren. 
Nu, na 35 jaar is het 1-1V groter dan ooit 
tevoren. Werken honderden raadslie-
den, hoo- gevenden en andere funktio-
narissen professioneel voor de humanis-
tische beweging. Stijgt de bekendheid 
met, en het zich kunnen herkennen in het 
humanisme onder vrouwen en mannen, 
jongeren en ouderen. De humanistische 
beweging is springlevend en in de 
kracht van haar bestaan. 
Toch is er geen reden tot ongeremde 
feestvreugde. Nihilisme en fascisme be-
dreigen nog steeds het demokratische 
humanisme. Het losraken van godsdien-
stige dogma 's is niet altijd gevolgd door 
een bewuste keuze voor het vrije huma-
nistische denken. Het HV is nog altijd te 
klein om alle funktionarissen (met name 
de hoo-gevenden) een goede rechtspo-
sitie te geven. En hoewel humanisten 
niet in heiligen geloven, worden er nog 
altijd te grote tekortkomingen gesigna-
leerd, ook binnen de eigen beweging. 
Ik hoop dat het 35-jarig bestaan aanlei-
ding mag zijn tot versterking van de hu-
manistische beweging naar omvang én 
inhoud. Een mooier geschenk voor de 
oprichters van het HV is moeilijk denk-
baar. 

Rob Tielman 

J. in 't Veld overleden 

In de kranten heeft men kunnen lezen dat 
J. 	in 't Veld burgemeester, minister, 
hoogleraar en lid van de Raad van State 
is geweest. Wat er niet bij stond is dat In 't 
Veld ook één van de oprichters van het 
Humanistisch Verbond is geweest. Al in 
mei 1945 was hij betrokken bij de oprich-
ting van Humanitas, waarvan hij jaren-
lang voorzitter is geweest. Het lag voor 
de hand hem ook te betrekken bij de 
voorbereidingen voor het Humanistisch 
Verbond in het najaar van 1945. Daar-
aan heeft hij uit volle overtuiging mee-
gewerkt. Toen in februari 1946 het Ver-
bond werd opgericht werd hij dan ook lid 
van het hoofdbestuur en hij is dat geble-
ven tot 1955. Hij werkte in allerlei opzicht 
aktief mee; o.a. aan het rapport Eed en 
Belofte. Ook gaf hij veel moeite om de 
ietwat stroeve verhouding tussen Ver-
bond en Humanitas te versoepelen. 
In 't Veld was een overtuigd humanist. 
Hij is het ook geweest, die tijdens zijn 
ministerschap voor wederopbouw 
(1948-1952) de stoot gegeven heeft tot 
toelating van de humanistische (vrijwil-
lige) geestelijke verzorging in de z.g. ar-
beidskampen. Dat was het begin van 
een ontplooiing, waarvan het eind nu 
nog niet in zicht is. Ook na zijn aftreden 
als HB-lid bleef hij de zaak van het hu-
manisme toegedaan. Nog onlangs heeft 
hij in een aantal artikelen in de „Huma-
nist" van zijn opvattingen blijk gegeven; 
hij bleek in zijn vijfentachtigste jaar nog 
in het volle bezit van zijn geestvermo-
gens. Men kon hem uit deze artikelen 
leren kennen, zoals hij was; bedacht-
zaam, verdraagzaam, helder en princi-
pieel. (JvP) 
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Hoe veilácisie na verklaring kernwapens? 

WAT KUNNEN WIJ HUMANISTEN DOEN 
TEGEN BEWAPENINGSWEDLOOP 
Het is ook van belang om de situatie bij 
het protestantse en katholieke deel van 
het Nederlandse volk te bekijken. De 
vredesbeweging IKV (Inter Kerkelijk 
Vredesberaad) voert al enige tijd de, leu-
ze: 
„Help de kernwapens de wereld uit, om 
te beginnen uit Nederland." Op 22 no-
vember 1980 sprak de Hervormde syno-
de zijn ondersteuning uit voor dit stand-
punt. Ook de katholieke vredesbewe-
ging Pax Christi (Nederland) heeft zich 
hier achter gesteld. De Katholieke Kerk 
als zodanig heeft zich nog niet uitgespro-
ken. 
Men moet dan ook toegeven dat kerkelijk 
Nederland hier duidelijke geluiden heeft 
laten horen, die geenszins alleen ethi-
sche algemeenheden inhouden, maar 
ook een duidelijke inhoud voor de prakti-
sche politiek hebben. 
In het verleden heeft men bijvoorbeeld in 
Latijns Amerika de kerk wel kunnen 
verwijten dat kerk, militairen en groot-
grondbezitters een bondgenootschap 
vormden ten voordele van de onder. 
drukkende klasse. Men moet konstateren 
dat de kerken in Nederland een veel 
progressievere rol zijn gaan spelen. Als 
humanist kan ik alleen maar hopen dat 
dit ook van het Humanistisch Verbond 
gezegd zal kunnen worden. 
Enkele feiten over de kernwapenwed-
loop. De eerste A-bommen (of atoom-
bommen) werden door de U.S. A. in 1945 
beproefd en gebruikt op Hiroshima en 
Nagasaki. Sinds 1949 beschikt ook de 
U.S.S.R. over A-bommen. Daarna zijn 
de H-bommen (of waterstofbommen) 
ontwikkeld, die nog wel 1000 maal 
krachtiger kunnen zijn dan de A-bom-
men. Sinds ca. 1953 beschikken zowel de 
U.S.A. als de U. S. S.R. over H-bommen. 
Daarna is een kernwapenwedloop ge-
volgd, waarbij aan beide zijden grote 
aantallen kernwapens aangemaakt 
werden. Ook werden velerlei types ont-
wikkeld zowel voor taktisch gebruik op 
het slagveld als voor strategisch gebruik 
op grote afstanden. 
Naast een wedloop wat betreft de kern-
wapens zelf, bestaat er eveneens een 
wedloop wat betreft de middelen om 
kernwapens op het doel te brengen. Dit 
zijn vooral raketten en in mindere mate 
vliegtuigen. Een recente vernieuwing is 
bij voorbeeld de „kruisraket" (cruise 
missile) - eigenlijk een onbemand 
laagvliegend vliegtuig met geraffineer-
de komputerbesturing. De afweer erte-
gen is zeer lastig. 
Onderhandelingen over wapenbeheer-
sing om de kernwapenwedloop te be-
teugelen zijn gedurende lange perioden 
gevoerd. Belangrijke resultaten van 
dergelijke onderhandelingen waren bij-
voorbeeld: Verdrag voor .(partieel) ver-
bod van kernwapenproefexplosies (Test 
Ban Treaty) in 1963 en het verdrag tegen 
de verspreiding van kernwapens (Non 
Proliferation Treaty) in 1970. Heel wat  

Wat kunnen wij, humanisten, doen 
tegen de kemwapenwedloop? 
In september 1980 kwam de Ver-
bondsraad van het Humanistisch 
Verbond tot de verklaring: „Het ge-
bruik, maar ook het bezit van kern-
wapens is ethisch onaanvaard-
baar." Dit is een duidelijke en ver-
gaande uitspraak. 
Een verdere vraag is welke konse-
kwenties voor ons praktisch han-
delen hieruit te trekken zijn. Wat 
kunnen wij, als humanisten in Ne-
derland anno 1980, doen tegen de 
kernwapenwedloop? Tevens stelt , 
zich de vraag hoe groot de rol van 
het Humanistisch Verbond hierbij 
kan zijn. Details van dagelijkse 
praktische politiek moeten toch wel 
aan de politieke partijen overgela-
ten worden. De heer H. A. Tolhoek 
inventariseert de mogelijkheden.  

onderhandelingen zijn ook mislukt of 
slepen zich voort zonder dat resultaat in 
zicht is. Het zogenaamde SALT-II ak-
koord lijkt schipbreuk te lijden op de rati-
fikatie in de U.S.A. 
Wat is nu de laatste twintig jaren bereikt 
met behulp Van de ontwapeningsonder-
handelingen? Het resultaat is zeer be-
scheiden. De kernwapenwedloop is 
doorgegaan, het aantal kernwapens en 
raketten stijgt. Men kan hoogstens stellen 
dat zonder de genoemde verdragen de 
kernwapenwedloop nog sneller verlo-
pen zou zijn, terwijl ook het aantal lan-
den dat kernwapens bezit nog sneller 
had kunnen stijgen. 

Hoop of Wanhoop? 

Moeten we nu wanhopen en fatalistisch 
afwachten tot door een of ander ongeluk 
de derde wereldoorlog begint en eska-
leert tot een nukleair wereldkonflikt en 
daarmee tot de ondergang van de 
mensheid? Wel, men kan verschillende 
konklusies trekken uit het feit dat de laat-
ste 25 jaar geen kernwapenoorlog is uit-
gebroken. Men kan het zien als een ge-
lukkig toeval, maar ook als resultaat van 
de wijze zelfbeperking van de leiders 
van de grote kernwapenmogenheden. 
De waarheid zal wel ergens in het mid-
den liggen. Moeten wij nu wanhopen (of 
„doemdenken" zoals een modeterm 
luidt) of kunnen wij iets ondernemen te-
gen een dreigende ondergang? Mijns in-
ziens hebben de verschillende. vredes-
bewegingen, IKV, Pax Christi etc. in ie-
der geval de merite niet fatalistisch bij de 
pakken neer te zitten, maar te komen tot 
voorstellen, die alleszins verdere diskus-
sie waard zijn. 

Geleidelijke eenzijdige stappen - GRIT 

In het recente verleden valt te konstate-
ren dat er een vreselijke stagnatie in de 
officiële • internationale ontwapenings-
onderhandelingen opgetreden is. Een 
mogelijk alternatief voor dergelijke on-
derhandelingen duidt men wel aan als 
GRIT. Hierbij is GRIT een afkorting voor: 
Gradual and Reciprocated Initiatives in 
Tension Reduction = geleidelijke en 
beantwoorde initiatieven tot verminde-
ring van de spanning. Dit is eigenlijk 
meer een voorstel voor een strategie in 
de huidige internationale situatie: men 
denkt aan een eenzijdige stap in de rich-
ting van ontwapening door één partij in 
de hoop dat een partij uit het andere 
kamp hierdoor wordt gestimuleerd om 
een vergelijkbare stap te doen. Men kan 
dit zowel zien als een mogelijke strategie 
tussen de supermogendheden, alsook 
als een strategie waarbij ook kleinere 
landen van NAVO en Warschaupakt 
betrokken zijn. Hierbij is natuurlijk wel 
vereist dat deze kleinere landen enige 
vrijheid van handelen hebben. 

(vervolg op pag. 25) 
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(vervolg van pag. 1) 

PRONK: AKTIE NODIG VEGEN SCHENDING 
MENSENRECHTEN 
Allereerst is er het vanuit het Westen 
overgenomen kapitalistische model. Zo 
snel mogelijk groeien; opvoeren van de 
konsumptie; sparen en investeren; wel-
vaart voor weinigen en uiteindelijk wel-
vaart voor velen. Een gevolg van dit mo-
del is echter dat degenen aan wie de 
akkumulatie van goederen en kapitaal 
toevloeit, kunnen beslissen wanneer het 
moment daar is dat er minder gespaard 
behoeft te worden, de welvaart verdeeld 
kan worden. Die elite stelt dat moment 
(het moment van welvaart voor ieder-
een) altijd uit. Zij zal kiezen voor natio-
nale veiligheid of voor inflatiebestrij-
ding. In een dergelijk model zal die elite 
kapitalisme laten verworden tot fascis-
me. En deze elites worden in stand ge-
houden door westerse politieke, ekono-
mische en militaire steun. Konklusie: een 
belangrijk deel van de schendingen van 
mensenrechten in die diktaturen is ten 
dele onze schuld. 

Emancipatie 

„Het tweede model gaat uit van gelijk-
heid bij voorbaat, emancipatie bij voor-
baat. Dus niet zo'n spektakulaire eko-
nomische groei. Dat betekent dat een be-
staande elite die niet mee wil werken, 
beknot zal moeten worden in haar vrij-
heden en rechten. Dus die gelijkheid 
gaat helaas altijd gepaard met schen-
dingen van de rechten van een overkon-
sumerende elite. Dat mag gerechtvaar-
digd zijn, maar je moet oppassen dat dit 
niet eindeloos gebeurt. - 
En verder: „Bij het bepalen van je men-
senrechtenbeleid moet je altijd kijken 
naar de achtergronden. En dan moet er 
differentiatie optreden. Als ik dat zeg, 
dan ga ik er vanuit dat dat mag, dat je 
een ontwikkelingsbeleid mag voeren 
waarin mensenrechten een faktor zijn. 
En dan heb je een aantal mogelijkheden: 
je kunt zeer veel hulp geven aan men-
senrechtenlievende naties; je kunt zeer 
veel steun geven aan zich emancipe-
rende groepen; je kunt weinig steun ge-
ven aan schendende partijen of groepen 
die de emancipatie tegenwerken." 

Hypokriet 

Bij het voeren van een ontwikkelingsbe-
leid, dat dus niet neutraal is en waarbij 
altijd iets bestendigd of veranderd 
wordt, moet je volgens Pronk aan zeven 
voorwaarden voldoen. 
Ten eerste mag je, als je de mensen-
rechten onderdeel van een Derde We-
reld-beleid maakt, vanuit Nederland niet 
vaststellen wat in zo'n land de prioritei-
ten in mensenrechten moeten zijn. Dat 
moet samen met het betreffende land 
gebeuren. 
Op de tweede plaats: de mensenrech-
tensituatie in een bepaald land wordt 
vaak door een regering als kriterium ge-
hanteerd. In de praktijk heeft dat tot ne-
gatieve beslissingen geleid; het stopzet-
ten van de hulp. Het gaat echter om een 
positieve beslissing: hulp geven en blij- 

ven geven. 
Voorwaarde nummer drie: „Je kunt de 
elite daar pas aanspreken om aan haar 
verplichtingen te voldoen, als je zelf ook 
aan je verplichtingen voldoet. Anders 
ben je hypolaiet en niet geloofwaardig , 
aldus Pronk. Je bent eveneens ongeloof-
waardig als je een inkonsistent beleid 
voert, en dus diskrimineert. 

Machtsurplus 

Op de vijfde plaats: dit alles gaat uit van 
de mogelijkheid dat wij hier de macht 
hebben om invloed uit te oefenen. Je 
moet bereid zijn afstand te doen van je 
surplus aan macht. Dus bijvoorbeeld ak-
septeren dat er internationale belastin-
gen komen; aksepteren dat er een nieu-
we internationale ekonomische orde 
ontstaat. „Het is het machtssurplus van 
het Westen dat de verwezenlijking van 
mensenrechten beknot", aldus Pronk. 
En tot slot de twee belangrijkste voor-
waarden. 
Nummer zes: De bereidheid om weder-
kerigheid toe te passen. „Onderzoek van 
schendingen van mensenrechten in de 
Derde Wereld is prima, maar laat hen 
eerst onderzoeken hoe het met schen-
dingen hier staat. " 
Nummer zeven. Pronk: „Een mensen-
rechtenbeleid is alleen geloofwaardig, 
wanneer je dezelfde normen met meer 
kracht toepast in je eigen samenleving. 
Wij sluiten onze ogen veel te veel voor 
onze eigen vuile was. Dat maakt je on-
geloofwaardig. Ik geef als voorbeeld de 
schendingen van de rechten van zigeu-
ners, Surinamers, buitenlandse werk-
nemers; die vinden plaats en niet op 
kleine schaal, maar stelselmatig. Wij 
marginaliseren bepaalde groepen en 
dat leidt tot ontrechting in sociaal-eko-
nomische en sociaal-politieke zin." 
En Pronk tot besluit: „Deze zeven voor-
waarden zijn bijna niet te vervullen. 
Maar het gaat om de intentie. En ze die-
nen ons tot bescheidenheid te brengen. 
Een mensenrechtenbeleid ten opzichte 
van de Derde Wereld is een ongelooflijke 
uitdaging, omdat het zo'n uitdaging is 
om te kijken hoe onze eigen samenleving 
in elkaar zit. " 

Doorgeefluik 

Tijdens de middagzitting werd, als be-
kend, het Humanistisch Overleg Men-
senrechten (HOM) opgericht. De konsti-
tuerende partijen zijn het Humanistisch 
Verbond, HIVOS en Humanitas. Tot nu 
toe bestaat het HOM uit vier leden: R. ter 
Beek, voorzitter (PvdA), A. den Broeder 
(HV), J. Koopman (Humanitas) en A. Ei-
kenaar (voorzitter Amnesty Internatio-
nal, HV). 
Aan de oprichting van het HOM in de 
humanistische beweging ging een dis-
kussie in groepen vooraf. Tijdens de 
rapportage van deze gesprekken, bleek 
dat men het HOM vooral wilde gebrui-
ken als doorgeefluik voor informatie. In-
formatie over van alles en nog wat: eko- 

nomische strukturen, multinationals, 
wapenhandel, 	sociaal-ekonomische 
rechten van de vrouw in de Derde We-
reld, de rol van boeren in het Westen en 
in de ontwikkelingslanden enzovoorts. 
Daarnaast kwam de wens naar voren 
om ook op plaatselijk en regionaal nivo 
samen te gaan werken met verwante 
groepen. En men wilde weten hoe het 
HOM aan geld denkt te komen, fond-
senwerving dus. 
A. den Broeder sprak namens het HOM 
(voorzitter Ter Beek verbleef in Brussel, 
maar hield zich ook daar met mensen-
rechten bezig) en beloofde dat men zo 
snel mogelijk subsidiekanalen zou ver-
kennen. Eerder op de dag had Wim 
Meyer al verklaard dat het NCO (Ned. 
Club voor de Ongelijk?) een subsidie-
aanvrage voor tachtigduizend gulden 
(één vierde van het benodigde geld) had 
afgewezen. „Hivos zet daarom vragen 
bij de invulling van het mandaat dat het 
NCO van de minister van Ontwikke-
lingssamenwerking heeft gekregen. We 
aksepteren de beslissing van het NCO 
niet en zullen dan ook in beroep gaan", 
aldus Meyer. 

Aktie 

Wat kan men op korte termijn van het 
HOM verwachten? Allereerst de kam-
pagne „Kiezen voor Mensenrechten". 
Doel daarvan is het beïnvloeden van po-
litieke partijen om zich sterk te maken 
voor een duidelijker mensenrechtenbe-
leid. Daarnaast is er een informatiebul-
letin, dat eens in de twee maanden moet 
gaan verschijnen. Verder wordt gedacht 
aan losse publikaties over speciale the-
ma's. 
Aktie: „Het Humanistisch Overleg Men-
senrechten zal regelmatig verzoeken om 
solidariteit ondersteunen die in overeen-
stemming zijn met de beginselen van de 
drie deelnemende organisaties. Het zal 
daarbij op initiatieven van andere soli-
dariteitsgroepen in Nederland reageren 
en daarnaast met eigen initiatieven ko-
men, gebaseerd op verzoeken van or-
ganisaties in de Derde Wereld". (Uit een 
verklaring van het HOM, goedgekeurd 
door de drie deelnemende organisaties). 
Aktie: het HOM wil ook het beleid van het 
bedrijfsleven en andere organisaties in 
Nederland die ekonomische relaties on-
derhouden met landen in de Derde We-
reld waar de mensenrechten worden 
geschonden beïnvloeden. En datzelfde 
geldt voor internationale financiële in-
stellingen. 
Aktie: het HOM wil, in samenwerking 
met gelijkgerichte organisaties, bekijken 
wat de mogelijkheden zijn om onder-
wijsproj ekten te ontwikkelen met betrek-
king tot de problematiek van de mensen-
rechten en de ontwikkelingssamenwer-
king. 
En tot slot: het HOM wil initiatieven ne-
men tot of mee werken aan onderzoeks-
kommissies. 

Peter Boss 
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RESOLUTIE OVER DE ALGEMENE AANPAK 
Voorstel 	VAN DE MILIEUPROBLEMATIEK 
hoofdbestuur 

De grote ernst van het milieuvraagstuk dwingt ons ons bezig te houden met de vraag 
hoe de milieuproblematiek doeltreffend kan worden aangepakt. 
Aangezien de verschillende aspekten van de milieuproblematiek het gevolg zijn van 
menselijke gedragingen, en meestal van de gedragingen van zeer veel mensen, zou 
massaal daadwerkelijk milieuvriendelijk gedrag vanzelfsprekend moeten zijn. Ge-
dragsveranderingen zijn afhankelijk van verschillende faktoren, waarbij het beschik-
ken over een goede mentaliteit en juiste informatie van wezenlijke betekenis zijn. Hoe 
meer de ontwikkeling in deze opzichten is voortgeschreden, hoe beter men is toegerust 
om wereldproblemen te overzien en kritisch te verwerken. 
Intussen leren vele sociale onderzoekingen dat alhoewel een aanzienlijk deel van de 
bevolking bezorgd is over het milieuvraagstuk, slechts weinig mensen vrijwillig en uit 
zichzelf milieuvriendelijk gedrag zullen vertonen. 
Dit leidt tot de noodzaak van overheidsingrijpen, dat echter des te gereder zal worden 
aanvaard naarmate ben beter op de hoogte is van de milieuproblematiek, waartegen 
men zich als individu veelal machteloos voelt. 
Uit verschillende opiniepeilingen over een reeks van jaren blijkt voorts, dat de mate van 
bezorgdheid, soms over bepaalde aspekten, wisselt. Zo was de bezorgdheid over de 
bevolkingsgroei b.v. twintig jaren geleden aanzienlijk groter dan thans. 
Zulke ontwikkelingen wijzen op de noodzaak het besef van alle faktoren, die het milieu-
vraagstuk veroorzaken, voortdurend levend te houden. 
Op grond van bovenstaande overwegingen wijst het kongres van het Humanistisch 
Verbond op de noodzaak van de volgende algemene maatregelen: 

• Een krachtige aanpak van vormingswerk in Nederland gericht op een persoonsont-
wikkeling waarin een open denkwereld en verantwoordelijkheidsbesef voor de toe-
komst centrale elementen zijn; 

• De media, die informatie verstrekken, inklusief de scholen, dienen voortdurend aan-
dacht te besteden aan de ernst van alle aspekten van de milieuproblematiek, daarbij 
gebruikmakend van de moderne inzichten van de sociale psychologie en uitzicht 
biedend door er op te wijzen dat mensen in staat zijn de problemen op te lossen; 

• Een overheidsbeleid, waarin de milieuzorg eerste prioriteit heeft. 
Zulks zowel door een aktieve, dikwijls ingrijpende wetgeving als door het vormen van 
een goed bemand kontrole-apparaat tegen vorm van milieukriminaliteit. 

2 Voorstel 
hoofdbestuur 

RESOLUTIE OVER EEN LEEFBARE TOEKOMST% 
ZONDER SCHADELIJK AFVAL 
Het Humanistisch Verbond, 
met zorg vervuld over de mogelijkheden van een leefbare toekomst, mede als gevolg 
van de produktie, het gebruik en het weggooien van stoffen die vreemd zijn aan mens 
en milieu; 
overwegende dat het nivo van produktie en konsumptie van grote invloed is op de 
kwaliteit van het leefmilieu; 
overwegende dat vele van de mens- en milieuvreemde stoffen een nuttige funktie 
vervullen maar niet echt onmisbaar zijn; 
overwegende dat vele van deze stoffen dodelijke ziekten of soms zelfs beschadiging in 
het nageslacht kunnen veroorzaken; 
overwegende dat zulke effekten pas op de langere duur naar voren komen, en dat 
daardoor niet alleen een lichamelijke maar ook een geestelijke bedreiging van zulke 
stoffen kan uitgaan; 
overwegende dat m.n. bij chemisch afval voor vervuiling verantwoordelijke instanties 
vaak niet hoeven te betalen en dat de wetgeving het vaak niet mogelijk maakt dat de 
verantwoordelijken worden gestraft, zelfs niet wanneer er van misdadige afvaldum-
pingen kan worden gesproken; 
is van mening dat: 

• de achteruitgang van het leefmilieu krachtig moet worden bestreden, desnoods ten 
koste van het nivo van produktie en konsumptie; 

• het produceren en gebruiken van deze afvalstoffen zoveel mogelijk moet worden 
tegengegaan, en dat er daarom een innovatieproces op gang gebracht moet worden 
waarbij deze stoffen overbodig worden; 

• bij de bescherming van werknemers en omwonenden tegen zulke stoffen de tech-
nisch beste technieken gebruikt moeten worden; 

• het gebruik van extreem giftige stoffen zoals fosgeen, of een produktieproces waarbij 
een stof als dioxine kan ontstaan geheel verboden moet worden; 
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• de wet op korte termijn zo veranderd moet worden, dat de voor vervuiling verant-
woordelijke instantie betaalt, en dat de verantwoordelijken voor misdadige vervui-
ling kunnen worden gestraft. 

3 Voorstel 
hoofdbestuur 

RESOLUTIE OVER EEN LEEFBARE TOEKOMST 
MET EEN  VERANTWOORD ENERGIEGEBRUIK 
Het Humanistisch Verbond, 
met zorg vervuld over de mogelijkheden van een leefbare toekomst, mede als gevolg 
van een hoog verbruik van brandstoffen en andere grondstoffen; 
van oordeel dat zowel door het gebruik als door de uitputting van grondstoffen proble-
men kunnen ontstaan waarbij de menselijke waardigheid en ontplooiingskansen op het 
spel staan; 
overwegende, dat noch bij kernenergie noch bij steenkool het afvalvraagstuk goed is 
opgelost; 
overwegende dat op den duur bij massaal verbruik van steenkool de atmosfeer warmer 
kan worden, waardoor de oceanen kunnen gaan stijgen en een deel van Nederland 
onder zou kunnen lopen; 
overwegende dat uit de recente internationale INFCE-studies) blijkt dat een sluitende 
technische beveiliging tegen misbruik van vreedzame kerncentrales voor de produktie 
van kernwapens niet uitvoerbaar is; 
overwegende dat massale toepassing van kernenergie daardoor onvermijdelijk zal 
leiden tot een wereld waarin vrijwel elk land atoomwapens kan bezitten, en dat dit 
vanuit humanistisch perspektief een onaanvaardbaar toekomstbeeld is; 
overwegende dat voor een bijdrage van kernenergie aan de energievoorziening tot na 
2000 snelle kweekreaktoren moeten worden ingeschakeld; 
overwegende dat deze plutonium produceren dat met militaire middelen beveiligd 
moet worden, wat tot onaanvaardbare dwangmaatregelen kan leiden, 
is van mening dat: 

• het verbruik van brandstoffen in de rijke landen drastisch moet worden afgeremd; 
• het toekomstig energieverbruik niet gebaseerd mag zijn op kernenergie, wat o.m. 

inhoudt dat de ontwikkeling van kweekkreaktoren onvoorwaardelijk dient te worden 
gestopt; 

• de toepassing van duurzame energie (zoals zon en wind) daadwerkelijk en op grote 
schaal ter hand moet worden genomen, daar een grote uitbreiding van het steen-
koolverbruik bezwaren heeft i.v.m. het afvalvraagstuk en de mogelijke opwarming 
van de atmosfeer; 

• in het algemeen brandstoffen met de grootst mogelijke zuinigheid moeten worden.  
gebruikt; 

• het onderzoek naar kernfusie krachtig moet worden voortgezet. 

1) INFCE, International Fuel Cycle Evaluation; een studie verricht door deskundigen uit 40 landen (waaronder 
Nederland), benoemd door hun regeringen. 

K005RDINATIE AKTIE LEEFBARE TOEKOMST 
Wij gaan er bij dit voorstel van uit dat de kongresresoluties over „Leefbare toekomst' 
door het kongres zullen worden aanvaard. 
De vraag welke ons bezig houdt is wat er verder met deze resoluties gebeurt. 
Wij nemen aan dat dit ter kennisname aan vele instanties zal worden voorgelegd en 
dan, naast vele andere rapporten in de vergetelheid verdwijnt. 
Het thema „leefbare toekomst" is daar echter o.i. te belangrijk voor, daarnaast krijgen 
wij de indruk dat dit onderwerp maatschappelijk in de belangstelling staat. 
Door de aandacht welke vele aktie-groepen en organisaties aan deelgebieden van dit 
onderwerp besteden, treedt versnippering op waardoor het vaak moeilijk wordt te 
onderkennen dat de vele uiteenlopende akties samen te vatten zijn onder de algemene 
noemer van een leefbare toekomst. Daardoor verliest het de kracht om tot de besluitne-
mende instanties door te dringen als een van de belangrijkste thema's voor de nabij een 
verdere toekomst van onze wereld. 
Dit blijkt o.a. aan de plaats waarin dit onderwerp op de prioriteitenlijst van de diverse 
politieke partijen staat. 
Het lijkt dan ook zinvol alle organisaties welke op een of andere manier met deelonder-
werpen van het thema „leefbare toekomst" bezig zijn, te verenigen in een overkoepe-
lende organisatie. 
Deze zou als ko&dinerend lichaam grotere bekendheid moeten geven aan alle aspek-
ten welke een leefbare toekomst kunnen realiseren, deze te propaganderen en als uiting 
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van een sterke maatschappelijke stroming de besluit nemende instanties, de politiek en 
de burgers met voortduring te wijzen op het belang van en de strijd voor een leefbare 
toekomst. 

Voorstel aan het kongres 
Het kongres draagt het hoofdbestuur, of een daartoe aan te wijzen kommissie, op de 
mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een koOrdinatie van al die groepen en 
organisaties welke zich met het probleem van een leefbare toekomst bezig houden. 

Toelichting 
De vraag zou kunnen worden gesteld of het bovenstaande een taak van het Humanis-
tisch Verbond moet zijn. 
Wij menen dat het werken aan en het versterken van het idee „leefbare toekomst" een 
menselijk probleem is en als zodanig zeker door het Humanistisch Verbond naar voren 
moet worden gebracht. Dit blijkt uit het kongresthema van 1981. 
Of de koek-dinerende organisatie een Humanistisch Verbond-organisatie moet zijn, is 
niet belangrijk. 
Wel moet overwogen worden dat vele aktiviteiten van allerlei bewegingen gevoerd 
worden uit de al of niet onderkende angst voor een niet meer menswaardig bestaan in 
de toekomst. 
En vanuit deze achtergrond zou het Humanistisch Verbond zeker een taak hebben om 
alles in het werk te stellen om een „leefbare toekomst" zo sterk mogelijk te bevorderen, 
eventueel het initiatief daartoe of althans medewerking hieraan te verlenen. 

Pre-advies hoofdbestuur 
In Nederland bestaat een Landelijke Milieu Overleg, waarin de landelijke milieuorga- 
nisaties hun aktiviteiten koek-dineren. 
Wij zien als taak van het Humanistisch Verbond op het gebied van de leefbare toekomst 
een motiverende, eerder dan een aktivistische of een koOrdinerende. 
Hoewel een goede koekdinatie ons belangrijk lijkt, ligt hier o.i. niet onze belangrijkste 
taak. 

Konklusie 
Ontraden. 

5 Voorstel 
hoofdbestuur 

WIJZIGING REGLEMENT VERKIEZING 
HOOFDBESTUUR EN VERBONDSRAAD 
A. In de plaats van het bestaande artikel 1 wordt voorgesteld: 

1. a. Leden van het Verbond kunnen als lid van het hoofdbestuur, eventueel voor een 
bepaalde funktie in het hoofdbestuur, kandidaat gesteld worden. 

b. Indien voor een bepaalde funktie in het hoofdbestuur meer kandidaten zijn ge-
steld, vindt een schriftelijke stemming plaats over de voor die funktie gestelde 
kandidaten. De niet-gekozen kandidaten worden vervolgens beschouwd als te 
zijn kandidaat gesteld voor een algemene funktie in het hoofdbestuur. 

c. Indien als algemene hoofdbestuursleden meer kandidaten zijn gesteld dan door 
het hoofdbestuur zijn voorgedragen, stelt vervolgens het kongres vast uit hoeveel 
algemene leden het hoofdbestuur in de komende periode zal bestaan. 

d. Indien er meer kandidaten zijn gesteld dan er beschikbare plaatsen zijn, vindt een 
schriftelijke stemming plaats, waarbij elk stembiljet zoveel namen dient te bevat-
ten als er beschikbare plaatsen zijn. 
De kandidaten, die de meeste stemmen verwerven, zijn dan gekozen. 

e. Kandidaten voor de verbondsraad uit de gemeenschappen en gewesten worden 
steeds gesteld voor een bepaalde zetel. Indien voor één zetel meerdere kandida-
ten zijn gesteld vindt een stemming plaats over deze kandidaten. Indien voor de 
groep van tien kandidaten, gesteld door het hoofdbestuur, meer dan tien kandi-
daten zijn gesteld vindt een stemming plaats, waarbij elk stembiljet tien namen 
dient te bevatten. De kandidaten, die de meeste stemmen krijgen, zijn dan 
gekozen. 

B. Toevoegen aan artikel 3: 

Stembiljetten, die meer of minder dan het vereiste aantal namen bevatten, zijn ongel-
dig. 
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6 Voorstel 
Den Haag 

INFORMATIEMATERIAAL 
Het Kongres, 
overwegende dat, 

• bij diverse plaatselijke aktiviteiten behoefte bestaat informatie te verschaffen over het 
Humanistisch Verbond en over de ideeën, die in het Verbond leven; 

• te weinig brochure- en ander informatiemateriaal voorhanden is, dat belangstellen-
den ter hand kan worden gesteld; 

nodigt het hoofdbestuur uit er voor te zorgen dat nieuw en aktueel informatiemateriaal 
over het HV worden opgesteld en aan de gemeenschappen ter beschikking wordt 
gesteld. 

Toelichting 
In Den Haag wordt jaarlijks een „infomarkt gehouden, waar het publiek gelegenheid 
wordt geboden een indruk te krijgen van wat de in Den Haag aanwezige organisaties 
op geestelijk en maatschappelijk terrein willen en doen. 
Het HV is daar ieder jaar met een kraampje aanwezig. Ook bij diverse andere gelegen-
heden - grote bijeenkomsten van verwante organisaties, openbare instellingen e.d. -
richt het HV een stand of brochuretafel in om de aanwezigen met het Verbond te laten 
kennis maken. Dit „standwerk' ' is een goede vorm van publiciteit: er komen nogal wat 
nieuwe leden uit voort. Om stands te kunnen inrichten en belangstellenden te kunnen 
informeren is gevarieerd en aktueel brochuremateriaal e.d. nodig, waarin kort en 
bondig over de onkerkelijkheid in Nederland, over het Verbond als organisatie en over 
wat het Verbond wil en doet gegevens worden verschaft. Bijzondere nummers van de 
„Humanist" kunnen daarbij van dienst zijn. Maar behoefte bestaat vooral ook aan 
eenvoudige brochures en folders, die aan belangstellenden gratis of tegen een geringe 
vergoeding kunnen worden meegegeven. 
Wij nemen aan dat de ervaringen van Den Haag ook elders worden opgedaan. Er is te 
weinig informatiemateriaal als hier bedoeld beschikbaar. Het lijkt nuttig en nodig in de 
behoefte daaraan op korte termijn te voorzien. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Dit voorstel past geheel in het reeds in de beleidsnota 1979 aanbevolen beleid. Helaas 
zijn we in de verslagperiode slechts in geringe mate toegekomen aan de praktische 
uitvoering van dit punt van aktiviteiten. 
Het hoofdbestuur onderschrijft de wenselijkheid van het produceren van nieuw en meer 
informatiemateriaal en neemt dit voorstel gaarne over. 

SAMENWERKING MET DEELHUMANISMEN 
Het kongres, 
kennis genomen hebbende van het gestelde in de Beleidsnota 1979') over de relatie van 
het HV t.a.v. de zogenoemde „deelhumanismen -") in het bijzonder wat betreft 

• de konstatering van „de kontakten ( . . .) (tot op heden) toch steeds meer incidenteel 
(waren) en 

• de suggestie dat „ Wellicht ( . . .) de tijd rijp (is) voor een meer systematische gespreks-
ronde met een aantal van deze organisaties om het samenspel te intensiveren ( . . .); 

overwegende dat intensievere samenwerking met „deelhumanismen kan leiden tot 
een - zowel voor de leden als voor de buitenwacht - duidelijker profilering van wat het 
HV is en wil; 
verzoekt het hoofbestuur het Verbond te informeren-of en zo ja welke aktiviteiten gericht 
op het versterken van de kontakten met „dcolhumanismen" het sinds het kongres van 
mei 1979 heeft ondernomen; 
nodigt het bestuur uit stappen te ondernemen die er toe zullen leiden dat er zowel 
landelijk, regionaal als plaatselijk een beleid ter bevordering van mogelijke en wense- _ 
lijke samenwerkingsvormen met de voornoemde „deelhumanismen" kan worden ge-
formuleerd en uitgevoerd. 

') „Beleidsnota 1979, Humanistisch Verbond, aangeboden door het hoofdbestuur aan 
het kongres van het Humanistisch Verbond dat op 26 en 27 mei te Hilversum wordt 
gehouden". 
") Met „dcelhumanismen worden in de Beleidsnota die speciale organisaties aange-
duid „die zich willen inzetten voor een bepaald stuk ethische heroriëntering, emanci-
patie of humanisering in de samenleving. Om er enkele te noemen: een vereniging voor 
seksuele hervorming, een beweging voor het uit de strafwet halen van abortus of van 

9 humanist 5 maart 1981 	 5 

7 Voorstel 
Den Haag 



pedofilie, een vereniging voor vrijwillige euthanasie, een beweging voor strafrechther-
vorming, vrouwen- en homofielen-emancipatiegroepen, milieugroepen, de verdedi-
ging van openbaar onderwijs, enz ". 

Pre-advies hoofdbestuur 
Aan dit verzoek wordt, voor wat de afgelopen twee jaren betreft, voldaan in een 
paragraaf van het verslag van de sekretaris, en voor wat betreft de toekomst in de 
beleidsnota 1981. Wel moet reeds hier worden toegevoegd dat regionale en vooral 
plaatselijke kontakten in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de regionale en 
plaatselijke besturen blijven. 

8 Voorstel 
Den Haag 

9 Voorstel 
Den Haag 

KERNBEWAPENING 
Het kongres, 
kennis genomen hebbende van de verklaring van de verbondsraad van het Humanis- 
tisch verbond inzake kernwapens; 
verzoekt het hoofdbestuur te willen bevorderen, dat in de gemeenschappen werkgroe- 
pen worden gevormd, die zich bezig houden met alle problemen t.a.v. deze wapens. 

Toelichting 
Gebleken is dat in het HV grote instemming bestaat met de betreffende uitspraak. In de 
gemeenschappen is er behoefte meer aandacht hieraan te schenken en om deze 
problemen onderling te bespreken. 
Tevens om aktiviteiten te ontwikkelen en te bundelen met de bedoeling het praktisch 
verzet te stimuleren. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Wij leggen dit graag aan de gemeenschappen voor en zijn bereid daarbij zoveel 
mogelijk inlichtingen - als we in de personele positie daarvoor zijn - en begeleiding te 
verschaffen. 

VORMINGSWERK VOLWASSENEN 
Het kongres, 
overwegende dat, 

• het vormingswerk voor volwassenen een belangrijke bijdrage kan vormen in de 
bevordering van het bewustwordingsproces van buitenkerkelijken; 

• dit vormingswerk binnen het Verbond een hoge prioriteit geniet en als zodanig in het 
geheel van de aktiviteiten een onmisbare schakel vormt; 

• de plaatselijke vrijwilligers, bezig met het vormingswerk volwassenen, dringend 
behoefte hebben aan professionele' 	ondersteuning vanuit het centrale apparaat van 
het HV en voor die gemeenschappen waar dit vormingswerk niet of nauwelijks van de 
grond komt de nodige stimulansen dienen te worden gegeven; 

• de professionele ondersteuning vanuit het centrale apparaat voornamelijk als gevolg 
van personele en financiële problemen, niet die vorm heeft kunnen krijgen die 
blijkens het vorenstaande gewenst is en thans min of meer stil ligt; 

Besluit het hoofdbestuur te verzoeken om 
1. reeds in gang gezette procedures om te voorzien in de aanstelling van een landelijk 

funktionaris voor het vormingswerk volwassenen - voor zover nog niet verwezenlijkt 
- zo snel mogelijk af te ronden; 

2. naast de aanstellingen van een landelijk funktionaris de weg te openen tot een 
verdere regionale c.q. plaatselijke ondersteuning door het aantrekken van zo moge-
lijk meerdere funktionarissen die het vrijwillig plaatselijk vormingskader kunnen 
opleiden en de nodige ondersteuning kunnen geven in de praktijk van het vor-
mingswerk volwassenen. 

Toelichting 
1. Tijdens de landelijke kaderdagen voor vrijwillige plaatselijke vormingswerkers in 

1980 is herhaaldelijk de behoefte geuit aan een meer regelmatige en professionele 
ondersteuning, zowel wat betreft de inhoudelijke kant als m. b. t. de voorbereiding en 
organisatie van de aktiviteiten. Het aanleren van methodieken (b.v. rollen- en simu-
latiespelen), waardoor het vormingswerk in de gemeenschappen tegen de achter-
grond van de humanisering van de maatschappij meer systematisch kan worden 
begeleid, werd belangrijk gevonden. 
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2. N.a.v. een in maart 1980 gehouden kaderdag, aan de Begeleidingscommissie Vor-
mingswerk volwassenen daaromtrent gericht verzoek, heeft door allerlei oorzaken 
niet tot verder overleg of reakties kunnen leiden. Het wederom ter hand nemen van 
één en ander en uitvoering geven aan de gedane suggesties (waaronder regionali-
sering van de kaderopleiding) is - mede tegenover het vrijwilligerskader - dringend 
gewenst. 

3. De mogelijkheid van subsidiëring van het plaatselijk vormingswerk volwassenen die 
geopend wordt op grond van de ,.,Rijksbijdrageregeling Sociaal-Cultureel Werk" en 
waaronder vallen de werkzaamheden van de plaatselijke gemeenschappen op het 
terrein van volwassenenedukatie in ruime zin, vraagt op korte termijn een aktief 
beleid van de plaatselijke gemeenschappen, waarbij - mede vanwege een uniforme 
gedragslijn - ondersteuning vanuit het centrale apparaat dringend gewenst is. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur onderschrijft de argumentaties die dit voorstel vergezellen en ziet in 
met name punt 1 van het voorgestelde besluit dan ook een ondersteuning van het 
gevoerde beleid. Dat dit beleid nog geen aanstellingen) heeft opgeleverd - in verband 
waarmee het werk na de genoemde kaderdag 1980 is gestagneerd - komt door de 
geheel teleurstellende respons op onze advertenties. Hoe ver we kunnen gaan met 
regionale en dan vermoedelijk deeltijdse aanstellingen is nog een punt van nadere 
overweging. Het hoofdbestuur merkt op dat de aandrang tot regionalisering toeneemt 
en wil hier algehele aandacht aan besteden, maar wijst daarbij op de bezwaarlijke 
kanten die, zoals'ervaring heeft geleerd, deeltijdse aanstellingen vaak kunnen hebben. 
Met inachtneming van het bovenstaande geen bezwaar. 

Voorstel 1 0 
Breda 

STRIJDBAARDER OPSTELLING VAN HET 
HUMANISrSCH VERBOND 
De gemeenschap Breda stelt het kongres voor, dat het Humanistisch Verbond zich 
strijdbaarder opstelt en zich snel en duidelijk uitspreekt over aktuele kwesties waarbij de 
humanistische opvatting over de eigen verantwoordelijkheid van het individu wordt 
verwaarloosd of aangetast. 

Als voorbeeld wijzen wij u op de ontwikkeling rond de abortuswetgevirig. 
Binnen de „oude wetgeving" was de opvatting dat de vrouw zelf verantwoordelijk is 
voor - en dus beslist over - het laten uitvoeren van een abortus in haar lichaam, 
groeiend. In de „nieuwe wetgeving" wordt de verantwoordelijkheid van de vrouw in 
kwestie gelimiteerd, terwijl die van de medicus wordt benadrukt. 
Naar humanistische opvatting dus een averechtse ontwikkeling. 
Dit voorbeeld kan met vele aktuele kwesties worden aangevuld, zoals o.a.: euthanasie, 
zelfdoding, diskriminatie, tolerantie, patiëntenrecht, milieuzaken, kortom veel kwesties 
waarbij de kommercie de ethiek en integriteit te niet doet, enz., enz. 

Pre-advies van het hoofdbestuur 
Het vorig kongres heeft de Verbondsraad gemandateerd de volgende motie te aan- 
vaarden: 
„Voorstel deelname HV aan politiek en maatschappelijk bestel. 

Overwegende dat: 
a. de konfessionele politieke partijen een hechte band hebben met hun konfessionele 

achterlanden en door deze bij hun besluitvorming worden beïnvloed; 
b. deze konfessionele achterlanden bovendien sterke posities bezetten in allerlei be-

leids-beïnvloedende en uitvoerende organen op het gebied van o.a. gezondheids-
zorg en onderwijs en op sociaal en maatschappelijk terrein; 

c. dat op genoemde gebieden nog van een achterstelling van humanistische organi-
saties kan worden gesproken; 

d. het Humanistisch Verbond als levensbeschouwelijke organisatie ten behoeve van 
buitenkerkelijken streeft naar humanisering van de samenleving en daarbij invloed 
wil uitoefenen op de politieke besluitvorming; 

e. het Humanistisch Verbond de niet-konfessionele politieke partijen zou kunnen akti-
veren bij vraagstukken met ethische aspekten; 

konstateert dat: 
het HV vertegenwoordigd is in een beperkt aantal beleidsbepalende organen en dat 
incidentele kontakten met politieke en maatschappelijke organisaties op landelijk nivo 
plaatsvinden, waardoor reeds enige invloed op de politieke besluitvorming wordt 
uitgeoefend; 
is van mening dat: 
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dit beleid crll  e steun verdient en krachtig en systematisch dient te worden voortgezet en 
uitgebreid, ook op provinciaal en plaatselijk nivo en waar mogelijk geformaliseerd; 
verzoekt het hoofdbestuur: 
over de voortgang in deze in de najaarsvergadering Van de Verbondsraad te rapporte-
ren. " 

De Verbondsraad heeft 'op 24 januari jl. opgemerkt dat het hoofdbestuur deze motie 
voortvarend uitvoert, maar dat de uitvoering door gewesten en gemeenschappen nog 
niet van de grond is gekomen. Het voorstel uit Breda is daarom een beetje dubbel-op 
wat het landelijk Humanistisch Verbond betreft, en is in beginnende uitvoering wat de 
gewesten en gemeenschappen aangaat. 

Konklusie 
Omdat de strekking van het voorstel reeds bestaand beleid is, wordt door het hoofdbe-
stuur voorgesteld in plaats van dit voorstel de uitspraak te doen dat hoofdbestuur en 
vèrbondsraad door het kongres ondersteund worden in hun streven zich strijdbaar op te 
stellen bij de verdediging van de humanistische opvattingen zoals bedoeld in de motie 
hier voren opgenomen. 

Voorstel  11 
Breda 

MOGELIJKHEID TOT BENOEMING VAN PLAATS- 
VERVANGENDE LEDEN VAN DE VERBONDSRAAD 
De gemeenschap Breda stelt het kongres voor het mogelijk te maken, dat leden der 
Verbondsraad zich bij absentie kunnen laten vervangen. Daartoe zou artikel 12 van het 
Huishoudelijk Reglement als volgt gewijzigd dienen te worden. 
Artikel 12, nieuw punt 2: Voor elk lid der Verbondsraad kan een plaatsvervanger 
worden benoemd. 
De overige punten van artikel 12 worden hernummerd. 
In het dan nieuwe punt 3 wordt na „De benoeming van de leden" tussen gevoegd: „en 
hun plaatsvervangers". In het nieuwe punt 4 wordt na „De verkiezing van de leden 
tussen gevoegd: „en hun plaatsvervangers". De nieuwe punten 5, 6 en 7 blijven 
ongewijzigd. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het jongste reglement is van 1979 en daarin moet men raadplegen artikel 7, lid 2 (in 
plaats van artikel 12). 
Er is geen bezwaar tegen het benoemen van plaatsvervangende leden die, optredend 
als vervangers in de rechten en plichten treden van het lid dat zij vervangen. 
Met inachtneming van het bovenstaande geen bezwaar om het reglement aan te 
passen. 

Voorstel  12 
hoofdbestuur 

KONTRIBUTIE 1982 EN 1983 
Bij artikel 6 lid 2 der statuten is bepaald dat elk lid zelf de door hem te betalen kontributie 
vaststelt, waarbij als richtlijn een half procent van het jaarinkomen geldt. 
De minimum-kontributie wordt afzonderlijk door het kongres bepaald. In verband 
hiermede stelt het HB voor de jaren 1982 en 1983 de navolgende minimum-kontributie 
voor: 
a. f 45,- per jaar voor inkomens beneden f 17.000,- 
b. f 65,- per jaar voor inkomens boven f 17.000,-. 

Toelichting 

De financiële positie van het Verbond was een aantal jaren geleden van dien aard, dat 
verhoging van de kontributie noodzakelijk was. Deze verhoging werd gerealiseerd door 
telkenjare de minimum-kontributie met f 5,- per jaar te verhogen en door de leden die 
meer dan de minimum-kontributie betalen, op te roepen hun bijdrage elk jaar met f 5,-
te verhogen. Deze stijgingen golden niet voor de laagste inkomens. Wel steeg de 
ondergrens elk jaar. 
Wij achten thans het moment gekomen om aan dit automatisme een eind te maken. 

Overwegingen hiervoor zijn: 
• de financiële positie van het Verbond is verbeterd; 
• de huidige ekonomische omstandigheden hebben tot gevolg dat besteedbare inko-

mens niet meer stijgen, verhoging der kontributie achten wij in die situatie niet reëel. 
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Het HB stelt nu dan ook voor de minima voor 1982 en 1983 gelijk te houden aan die voor 
1981. 
Daarnaast is reeds een aantal malen gevraagd om een speciale jongerenkontributie. 
Thans zijn voorstellen gedaan voor speciale kontributies voor bedragen van f 25,- en 
f 30,- met verschillende leeftijdsgrenzen. 
De financiële konsekwenties voor dergelijke kontributies laten zich afleiden uit het 
navolgend overzicht. Ook de minima namen wij hierin op: 

jongeren minima 
Jaarkontributie 25,— 30,— 45,— 65,- 
Kosten Humanist 18,— 18,— 18,— 18,- 

7,— 12,— 27,— 47,- 
Afdracht Gem. en Gewesten 371 /2% 2,63 4,50 10,13 17,63 

4,37 7,50 16,87 29,37 
Gem. kosten ledenadm. per lid 12,— 12,— 12,— 12,— 

./. 7,63 ./. 4,50 + 	4,87 + 17,37 

Er bestaat op dit moment geen inzicht in het aantal leden dat in de termen van de 
jongerenkontributie valt, noch hoeveel nieuwe aanmeldingen het gevolg van invoering 
van deze speciale kontributie zullen zijn. De financiële gevolgen zijn dan ook niet 
voorspelbaar. 
Dit gevoegd bij het feit dat naar de mening van het HB een bedrag van f 45,- (dus f 3,75 
per maand) toch voor niemand een drempel kan zijn (zeker als we met de bijzondere 
dispensatiemogelijkheid rekening houden), heeft ertoe geleid dat het HB invoering van 
een speciale jongerenkontributie thans niet voorstaat. 

Voorstel  13 
Eindhoven 

KONTRIBUTIE 1982 EN 1983 
Adhesie-betuigingen: Alkmaar, Almelo, Amstelland en Buitenveldert, Breda, Bussum, 
Gorinchem, Den Helder, 's-Hertogenbosch, Hilversum, Leeuwarden, Meppel/Steen-
wijk, Utrecht, Winterswijk, Zuid-Limburg. 

1. De kontributie bedraagt minimaal f 70,- per jaar. De leden wordt verzocht bij de 
vaststelling van hun kontributie als maatstaf een half procent van hun bruto-inkomen 
te nemen. 

2. Voor bruto-inkomens beneden f 17.000,- bedraagt de kontributie f 50,- per jaar. Tot 
deze kategorie behoren o.a. AOW'ers, het merendeel van degenen die een uitkering 
ontvangen en werkende jongeren met minimum-jeugdloon. 

3. Voor jongeren t/m 23 jaar zonder eigen inkomen bedraagt de kontributie f 30,- per 
jaar. 

Deze kontributieregeling dient duidelijk en volledig - in beknopte vorm - te worden 
vermeld op de aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap. 

Toelichting 
Elke twee jaar wordt op het kongres de kontributie op voorstel van het hoofdbestuur 
vastgesteld. De laatste jaren is het de gewoonte dat de minimum-kontributie per jaar 
met vijf gulden verhoogd wordt. Aan de ene kant is dit gunstig geweest voor de 
financiële positie van het Verbond - mede door de sterk stijgende kontributieopbrengst 
staat het Verbond er een stuk beter voor dan vroeger - aan de andere kant is een hoge 
kontributie een belemmering voor de minder-draagkrachtigen om lid te worden of te 
blijven. 
Dit laatste probleem is onderkend en heeft ertoe geleid dat enige jaren geleden een 
extra-lage minimum-kontributie is ingevoerd. Deze bedraagt thans f 45,- per jaar voor 
inkomens beneden ƒ 16.000,-. 
In de praktijk blijkt echter, dat aan deze laatste mogelijkheid weinig bekendheid wordt 
gegeven. Zo staat op de aanmeldingskaart voor het lidmaatschap als minimumkontri-
butie voor 1980 een bedrag van f 60,- vermeld. Van een nieuw lid kan men niet 
verwachten dat deze op de hoogte is van de volledige kontributie-regeling. De vrees lijkt 
dan ook gerechtvaardigd dat met name de belangstellenden uit de lagere inkomens-
groepen zullen terugschrikken voor dit bedrag en hun besluit om lid te worden nogal 
eens zullen laten varen. 
In dit verband moeten ook de jongeren worden genoemd: in de afgelopen jaren heeft 
het jongerenwerk in het Verbond een geweldige stimulans gekregen. Vele honderden 
jongeren zijn op de een of andere wijze via het jongerenwerk met het Humanistisch 
Verbond in aanraking gekomen. Hieruit komen zeker nieuwè leden voort, maar voor 
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1. De kontributie bedraagt minimaal f 55,- per jaar. 
Gezinsleden, c.q. huisgenoten kunnen zelfstandig lid worden, en betalen minimaal 
f 10,- per jaar. 

2. Zowel aan leden als aan gezinsleden, c.q. huisgenoten wordt verzocht bij de vast-
stelling van hun kontributie als maatstaf een half procent van hun bruto-inkomen te 
nemen. 

Voorstel  15 KONTRIBUTIE 1982 EN 1983 
Haarlemmermeer 

velen - met name studenten en scholieren - vormt de in hun ogen hoge kontributie een 
struikelblok. De invoering van een aparte lage kontributie voor jongeren t/m 23 jaar zal 
de drempel tot het lidmaatschap verlagen. Voor het voortbestaan van het Verbond is de 
aanwezigheid van jongeren een levensvoorwaarde! 

Resumerend komen we dan tot de volgende voorgestelde wijzigingen: 

1. De „gewone" kontributie wordt voor twee jaar op hetzelfde bedrag vastgelegd. Na 
die twee jaar moet bekeken worden of dit bedrag evt. verhoogd moet worden of 
voorlopig op hetzelfde nivo gehandhaafd kan blijven. 

2. Hetzelfde gebeurt met de minimum-kontributie, met dien verstande dat de inko-
mensgrens iets verruimd wordt, en dat hel gerechtvaardigd lijkt om na een aantal 
jaren het bedrag met f 5,- tot f 50,- per jaar te verhogen. 

3. De invoering van een jongerenkontributie voor jongeren t/m 23 jaar. 
4. Het hoofdbestuur dringend verzoeken de informatie omtrent de kontributieregeling 

zo volledig mogelijk op te nemen op de aanmeldingskaart voor het lidmaatschap en 
bovendien de huidige leden hiervan in kennis stellen. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Zie de toelichting bij het kontributie-voorstel van het hoofdbestuur. 

Voorstel  14 

KONTRIBUTIE 1982 EN 1983 
(AANVULLING OP VOORSTEL EINDHOVED ) 

Sneek 1. Het nauwkeuriger omschrijven voor welke kategorieën de minimumkontributie be-
doeld is; 

2. Inwonende jongeren t/m 18 jaar de mogelijkheid te geven als lid te worden geregi-
streerd zonder betaling van kontributie. Deze groep echter wel alle informaties te 
verstrekken over jeugdaktiviteiten in het verbond; 

3. Voor jongeren/studerenden zonder eigen inkomen van 19 tot en met 27 jaar (leeftijds-
grens kinderbijslag) de kontributie stellen op f 25,- per jaar. 

4. De kontributie bedraagt minimaal f 70,- per jaar. 
De leden wordt verzocht bij de vaststelling van hun kontributie als maatstaf een half 
procent van hun bruto-inkomen te nemen. 

5. Voor bruto-inkomens beneden f 17.000,- bedraagt de kontributie f 50,- per jaar. Tot 
deze categorie behoren o.a. AOW-ers, het merendeel van degenen die een uitkering 
ontvangen en werkende jongeren met minimum-jeugdloon. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Zie de toelichting bij het contributie-voorstel van het hoofdbestuur. 

Toelichting 
De gedachte achter dit voorstel is niet in eerste instantie de grootte van de bijdrage maar 
het loskoppelen van een lidmaatschap aan een medelidmaatschap. Ook volwassen 
kinderen, die thuis wonen, kunnen gemakkelijker lid worden. 
Mensen, die met elkaar in een andere vorm van leefgemeenschap dan het gezin 
wonen, vallen onder dezelfde regels: één persoon gewoon lid (ontvangt de „Huma-
nist"), andere bewoners „huisgenootlid 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur verwijst naar het kontributievoorstel van het HB zelf. 
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VESTIGING VAN EEN DEPENDANCE HOI 
Het kongres draagt het hoofdbestuur op te bevorderen dat een dependance van het 
Humanistisch Opleidings Instituut wordt opgericht in het noorden van het land. Het 
hoofdbestuur dient naar de mogelijkheden hieromtrent een onderzoek in te stellen. En 
hierover zo spoedig mogelijk verslag uit te brengen aan de verbondsraad of uiterlijk op 
het eerstvolgende kongres. Uit dit verslag moet o.a. blijken welke plaats het meest in 
aanmerking komt voor eventuele vestiging van deze dependance. 

Motivatie 
Voor belangstellenden in de opleiding van het HOI, wonende in het noorden van het 
land, is het volgen van deze opleiding bezwaarlijk omdat dit veel reistijd en kosten 
vergt. Als gevolg daarvan is er in het noorden een ernstig tekort aan afgestudeerden 
van het HOI. 
Door het instellen van een dependance in het noorden kan in deze lacune worden 
voorzien. 

Voorstel  16 
Assen, 
Drachten, 
Emmen, 
Groningen, 
Heerenveen, 
Hoogeveen, 
Hoogezand-
Sappemeer, 
Leeuwarden, 
Ooststellingwerf, 
Sneek 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur ondersteunt het streven naar een goede bereikbaarheid van het HOI 
en is het volledig eens met de uitspraak van de Verbondsraad van 24 januari dat het HOI 
zo spoedig mogelijk van Culemborg naar Utrecht moet verhuizen. Het HOI heeft het 
hoofdbestuur medegedeeld ook naar Utrecht te willen gaan zodra een geschikt gebouw 
beschikbaar is. 
Omdat het HOI een kleine opleiding is en zal blijven (gezien de beperkte beroepsmoge-
lijkheden in de humanistische beweging), en omdat tegelijkertijd een grote mate van 
opleidingsdifferentiaties nodig is (vanwege de verschillende werkvelden), is een op-
splitsing in twee vestigingsplaatsen niet gewenst. Bovendien is de afdeling van het 
ministerie waaronder het HOI resorteert niet tot het vestigen van dependances bereid. 

Konklusie 
Het voorgestelde onderzoek is gezien de houding van de overheid overbodig, en het 
streven naar opsplitsing is ongewenst. Het hoofdbestuur stelt daarom voor in plaats van 
dit voorstel het streven van de verbondsraad te ondersteunen; het HOI zo spoedig 
mogelijk naar Utrecht te doen verhuizen. 

LIDMAATSCHAP HV VAN FUNKTIONARISSEN voorstel 1 7 
In het beleid t.a.v. het lidmaatschap van het Humanistisch Verbond van funktionarissen Hoofdbestuur 

gelden de volgende regels als het gaat om funktionarissen die de beginselen van het 
Verbond naar buiten uitdragen of die het Verbond naar buiten vertegenwoordigen. 

• Van hen kan niet steeds verlangd worden dat zij - naast de funktie-technische kriteria 
waaraan zij moeten voldoen - reeds lid zijn van het Humanistisch Verbond, noch dat 
zij bij de aanstelling - en dan wellicht om die aanstelling - lid zullen worden. 

• Van hen wordt wel verlangd dat zij, indien geen lid van het Verbond, verklaren dat zij 
de beginselen van het Verbond onderschrijven, dat zij begrijpen dat het lidmaat-
schap op den duur op prijs wordt gesteld, en dat zulk een lidmaatschap voor hen ook 
denkbaar is. 

• Een goed aanvullend uitgangspunt op het vorige is dan vervolgens dat verwacht 
wordt dat het lidmaatschap van het Verbond na een redelijke termijn gewoonlijk ook 
gerealiseerd zal zijn, en dat op den duur een eventueel niet lid worden of de weige-
ring (en á fortiori de opzegging) van het lidmaatschap opgevat gaat worden als het 
niet (meer) onderschrijven van de beginselen of als een demonstratie tegen het 
Humanistisch Verbond. Er is dan reden om niet te herbenoemen of, vooral als het 
demonstratieve element duidelijk is, voor ontslag uit een vaste dienstbetrekking. 

Voor hen wier funktie het niet meebrengt dat zij de beginselen uitdragen of het Verbond 
naar buiten vertegenwoordigen gelden bovenstaande regels niet of in zwakkere mate, 
behalve uiteraard die betreffende de meer technische bevoegd- en bekwaamheden. 

Toelichting 
Er is bij dit voorstel een geschiedenis te melden, die tevens de direkte aanleiding tot het 
doen ervan is, alsmede nog verdere inhoudelijke toelichting te geven. 

De geschiedenis is dat er op kongressen al herhaaldelijk over deze materie gesproken is: 
in 1971, toen tegen een voorstel uit Den Haag in ook ongeveer bovenstaande uitgangs-
punten zijn vastgelegd, zij het minder uitvoerig; én in 1979, toen er op voorstel van 
Leeuwarden voor het Humanistisch Vormingsonderwijs (HVO) werd vastgelegd dat de 
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leerkrachten voor dit HVO lid zouden moeten zijn van het Humanistisch Verbond of dit 
binnen een jaar zouden moeten worden. 
Als hoofdbestuur moesten wij in de afgelopen bestuursperiode vaststellen dat wij met 
het aangenomen voorstel 1979 niet konden werken: deels om het eenzijdige karakter 
ervan (alleen HVO-gevenden), maar vooral om de moeilijke (eigenlijk onmogelijke) 
toepasbaarheid op goede kandidaten als die stellen in de tijdslimiet een dwingerigheid 
te zien die niets garandeert omtrent degene die eraan toegeeft, maar wel in kan grijpen 
in een uitkristalliseringsproces dat zijn tijd nodig heeft. Wij hadden als hoofdbestuur bij 
de behandeling van het voorstel 1979 onvoldoende gelet op het besluit van het kongres 
1971, vooral op de argumentaties van 1971, die eveneens inhielden dat een tijdsdwang 
onaanvaardbaar was. 
Ter verdere toelichting kunnen wij nog op het volgende wijzen: 

• Niet minder dan in 1971 - ondanks het toegenomen sukses van het Verbond sedert-
dien, en wellicht zelfs daarom - is het zo dat er meer humanistisch denkenden buiten 
het Verbond zijn dan daarbinnen, en dat vooral jonge mensen hun levenshouding 
vaak nog niet als humanistisch, met als konsekwentie het HV-lidmaatschap hebben 
geïdentificeerd. Bij sollicitaties, en vooral bij sollicitaties van jongeren, is men dan ook 
veelal geen lid van het Verbond. Wil het Verbond zichzelf niet van goede sollicitanten 
beroven dan moet met het bovenstaande rekening worden gehouden. Het vormt een 
omstandigheid die uit zijn aard - het maatschappelijk doorwerken van een nieuwe 
identiteit gaat langzaam - pas na verloop van vele jaren kan veranderen. 

• Zo is ook het zichzelf identificeren als humanist die zich in het Verbond voldoende 
thuisvoelt een zaak waar mensen - vooral jonge mensen - jaren over kunnen doen. 
Dit vindt mede zijn oorzaak daarin dat men vaak via één werksoort in kontakt is 
gekomen en daarna pas met de veelheid van aktiviteiten van het Verbond en de 
achtergronden daarvan op gaat merken. 

Het is daarom onjuist zulke (jonge) mensen te konfronteren met een strikte eis van 
lidmaatschap met tijdslimiet. Dit kan door hen als dwingerig en dogmatisch worden 
ervaren, en, zo menen wij, zou het ook ervaren behoren te worden aangezien een niet 
vrij aangegaan lidmaatschap geen enkele garantie biedt voor de aanwezigheid van de 
gewenst geachte beginselen en loyaliteiten. 
Men moet de afloop van het identificatieproces dus af willen wachten van mensen die 
overigens voor de beoogde arbeid zouden kwalificeren. Daarbij is opgenomen dat men 
de beginselen reeds wel onderschrijft en zich overigens realiseert dat het lidmaatschap 
voor het Verbond een zwaarwegende zaak is. Bij de behandeling van de bijzondere 
gevallen die men hier kan tegenkomen moet het hoofdbestuur - of die Diensten namens 
dit bestuur - die naar men moet aannemen uit zijn op de juiste mensen ook in dit opzicht, 
een marge van vrijheid van handelen behouden om in het licht van de voorkomende 
omstandigheden te kunnen beslissen. Hierbij geldt, zoals men uit het voorstel kan lezen, 
dat een duidelijke niet-identificatie moet leiden tot het verbreken van banden. 

LIDMAATSCHAP HV VAN FUNKTIONARISSEN 
Het kongres is van mening dat: 
Funktionarissen, in dienst van het Humanistisch Verbond met een inhoudelijke taak, 
met inbegrip van HVO-docentes(n), dienen een positief bewuste keuze met betrekking 
tot de humanistische levensbeschouwing, inklusief een daarbij behorend lidmaatschap 
van het Verbond, te hebben gedaan. 
Dit geldt ook voor onbezoldigde funktionarissen, c.q. vrijwilligers, b.v. studentenraads-
lieden en uitvaartbegeleid(st)ers. 
In bijzondere gevallen kan hierop een uitzondering worden gemaakt voor een periode 
van ten hoogste één jaar, hetgeen niet afdoet aan de inhoudelijke verantwoordelijkheid 
in de vervulling van zijn (haar) taak gedurende dit eerste jaar van het dienstverband. 

Motivatie 
Wij zijn van mening dat een duidelijk op de humanistische levensbeschouwing afge-
stemde aktiviteit niet adekwaat kan worden uitgevoerd door personen die niet zelf een 
positieve keuze voor het lidmaatschap van het Verbond hebben gedaan. 

Toelichting 
a. In advertenties wordt noodgedwongen steeds de eis gesteld een humanistische 

gezindheid te hebben. Indien in de oproep voor sollicitanten(s) de eis zou worden 
gesteld lid te zijn van het Humanistisch Verbond zou de kring van gegadigden voor 
de betreffende funktie te beperkt zijn (alleen de groep van 16 à 17.000 verbondsle-
den). Dan zou in vele gevallen niet een goede kandidaat worden gevonden. 

b. De sollicitatiecommissie onderzoekt of de humanistische gezindheid voldoende ge-
- fundeerd is en dat de aanmelding als verbondslid uit overtuiging gebeurt en niet om 
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1  Voorstel 
Assen, 
11, 

 nachten, 
Emmen, 
Groningen, 
Heerenveen, 
Hoogeveen, 
Hoogezand-
Sappemeer, 
Leeuwarden, 
Sneek 



der wille van het verkrijgen van een aanstelling. Bij HVO-docentes(n) gebeurt dit in 
het eindgesprek als afsluiting van de kursus. 

c. Het gestelde in dit kongresvoorstel geldt onverkort voor nieuw aan te stellen funktio-
narissen. Personen, die thans reeds in dienst zijn van het Humanistisch Verbond 
maar geen lid zijn, kunnen op grond hiervan niet worden ontslagen. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur acht dit voorstel onuitvoerbaar wegens de termijndwang die erin 
vervat is en ontraadt dit dus ten gunste van het eigen voorstel. 
Wat de eindgesprekken betreft met HVO-docenten in spé aan het slot van hun opleiding: 
daarin wordt steeds op positieve humanistische gezindheid getoetst; daarzonder wordt 
het diploma niet uitgereikt. 

Voorstel  19 
Wageningen 

LIDMAATSCHAP HV VAN AANGESTELDEN 
Het bestuur van de gemeenschap Wageningen stelt het kongres voor het volgende 
voorstel aan te nemen: 

Van personen, die in dienst zijn van het HV of zijn organisaties en rechtstreeks door of via 
het HV worden bezoldigd, wordt verlangd lid te zijn van het Verbond, wanneer zij de 
beginselen van het Verbond naar buiten uitdragen (zoals de HVO-docenten) of het 
Verbond naar buiten vertegenwoordigen (zoals de direkteur). 
Van aangestelden, die de beginselen niet uitdragen of het HV niet vertegenwoordigen, 
wordt het lidmaatschap niet geëist. 

Motivering 
Er hebben zich moeilijkheden voorgedaan met betrekking tot HVO-docenten, van wie 
het kongresbesluit 1979 een lidmaatschap verlangde, terwijl het hoofdbestuur op hen 
een kongresbesluit van 1971 voor staffunktionarissen wenste toe te passen, dat geen 
lidmaatschap vereist. De kontroversen kunnen met het voorgestelde worden voorko-
men. 
Wat HVO-docenten betreft is het nodig tegenover de ouders, die hun kinderen aan de 
lessen laten deelnemen en tegenover de gemeenten, die de vergoeding verstrekken, 
dat zij lid zijn van de organisatie in wier geest zij optreden. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Dit voorstel sterk ontraden wegens onuitvoerbaarheid. Zie het eigen hoofdbestuurs- 
voorstel, waarin wel enkele bewoordingen uit dit voorstel zijn overgenomen. 

Voorstel20 
Assen, 
Drachten, 
Emmen, 
Groningen, 
Heerenveen, 
Hoogeveen, 
Hoogezand-
Sappemeer, 
Leeuwarden, 
Ooststellingwert, 
Sneek 

HUMANISTISCHE STICHTINGEN 
Het kongres is van mening dat, 
a. Stichtingen, opgericht door het Humanistisch Verbond, zich dienen te houden aan 

besluiten van het Kongres van het Verbond voorzover van toepassing. In de statuten 
van reeds bestaande en in de toekomst op te richten stichtingen dient een artikel te 
worden opgenomen waarin dit wordt vastgelegd. 

b. De statuten van nieuwe stichtingen dienen te worden opgesteld in overleg met en te 
worden goedgekeurd door het kongres, eventueel de verbondsraad. 

c. Bestuursleden van de sub. a. bedoelde stichtingen dienen lid te zijn van het Huma-
nistisch Verbond en te worden benoemd en ontslagen door het hoofdbestuur van het 
Verbond. 

d. Het gestelde onder sub a, b en c dient te worden vastgelegd in de statuten of het 
huishoudelijk reglement van het Verbond.,  

Motivering 
Stichtingen zijn zelfstandige instellingen, er zijn geen leden door wie kontrole wordt 
uitgeoefend op de besluiten en handelingen van het stichtingsbestuur. Het zijn in wezen 
ondemokratische organisaties. Er zijn daardoor mogelijkheden dat een stichting een 
koers gaat volgen die niet in overeenstemming is met de algemeen heersende mening 
in het Verbond, zoals die op de kongressen tot uiting komt, hoewel een dergelijke 
stichting werkt voor en namens het Verbond. 

Toelichting 
Dit kongresbesluit kan alleen gelden voor stichtingen die door het Verbond zelfstandig 
zijn of worden opgericht (o.a. de stichting HVO en het HOI). 
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Voor stichtingen, die zijn of worden opgericht door het Humanistisch Verbond in sa-
menwerking met andere organisaties (o.a. de stichting HSHB en het HIVOS), kan dit 
besluit niet gelden in de gestelde vorm. Bij dergelijke stichtingen zal het beleid bepaald 
moeten worden in overleg met de hoofdbesturen van de samenwerkende organisaties, 
waarbij voorzover mogelijk rekening dient te worden gehouden met kongresbesluiten 
van het Verbond. 

Pre-advies hoofdbestuur 
ad a. Onnodige bepaling, omdat het hooklhestuur een verantwoordingsplicht 

heeft, ook met betrekking tot stichtingen. Om dit waar te kunnen maken bevatten 
de meeste bestaande stichtingsstatuten bepalingen die dit waarborgen. Onze 
jongste stichting is die voor Humanistisch Vormingsonderwijs, waarvan art. 8 
bepaalt „Bestuursbevoegdheid". Het bestuur bepaalt het beleid van de stichting 
met inachtneming van de richtlijnen die door het hoofdbestuur van het Humanis-
tisch Verbond worden gegeven". 

ad b. Een verplichting tot goedkeuring, door het kongres of door de verbondsraad, stelt 
onoverkomelijke moeilijkheden. Raadpleging van de Verbondsraad zou nog 
mogelijk zijn. Maar ook dat is wederom onnodig gegeven het onder a. gestelde 
en het meestal zuiver bestuurstechnische karakter van de stichtingen. 

ad c. Dit wordt steeds in acht genomen. 
ad d. Niet meer van toepassing als het Kongres het hoofdbestuur volgt. 

Konklusie 
Sterk ontraden wegens b, overigens geen behoefte. 

Voorstel 21 
Assen, 
Drachten, 
Emmen, 
Groningen, 
Heerenveen, 
Hoogezand-
Sappemeer, 
Leeuwarden, 
Sneek. 

UITVOERING KONGRESBESLUIT 
MOTIE VAN AFKEURING 

Het kongres konstateert dat: 
Het hoofdbestuur, de taakgroep Geestelijke Verzorging en Vorming en de stichting 
Humanistisch Vormingsonderwijs in de periode sinds het kongres in 1979 hebben 
gehandeld in strijd met het aangenomen kongresvoorstel van de gemeenschap Leeu-
warden met betrekking tot koppeling van het lidmaatschap van het Humanistisch 
Verbond en het geven van HVO-lessen. 

Op grond hiervan spreekt het kongres met nadruk zijn afkeuring uit over deze handel-
wijze van het hoofdbestuur, de taakgroep GVV en de stichting HVO en tevens over het 
feit dat er geen informatie is verstrekt aan de leden dat het kongresbesluit Leeuwarden 
1979 niet zou worden uitgevoerd. 
Tevens meent het kongres dat de verbondsraad het hoofdbestuur in deze foutieve 
gedragslijn had dienen bij te sturen. 
Naar aanleiding hiervan heeft het kongres in opdracht aan het hoofdbestuur en eventu-
eel aan de desbetreffende taakgroep(en), werkgroep(en), stichting(en) en/of funktiona - 
n s(sen) in de toekomst een kongresbesluit uit te voeren naar de inhoud van een dergelijk 
besluit. 

Pre-advies hoofdbestuur 
1. Het kongresbesluit 1979 was strijdig met een kongresbesluit 1971. Deze tegenstrijdig-

heid was noch tot het hoofdbestuur, noch tot het kongres ten volle doorgedrongen,  
maar werd duidelijk bij de uitvoering van het laatstgenomen besluit. Door het besluit 
1971 toe te passen, kwamen wij in de praktijk dichter bij de bedoelingen van het 
besluit 1979 dan bij rucksichtlose toepassing van de letter van het laatste besluit 
(vrijwel alle HVO-gevenden zijn nu lid van het HV). Het hoofdbestuur heeft dit aan 
alle betrokkenen laten weten, evenals aan degenen die hierover inlichtingen vroe-
gen. Bovendien heeft het hoofdbestuur vanaf het begin dat deze zaak speelde, 
voornemen gehad dit aan het komend kongres voor te leggen (zie elders bij de 
Kongresvoorstellen). 

2. Het hoofdbestuur kan zich in redelijkheid niet vastleggen op de eis alle kongresbe-
sluiten onder alle omstandigheden uit te voeren. Het bestuur is bevoegd (en het is 
zelfs een bestaansreden van een bestuur) om afhankelijk van de omstandigheden die 
zich voordoen, op verantwoorde (en aan het kongres te verantwoorden) wijze be-
sluiten aan te passen. Zonder zo'n bevoegdheid zou het bestuur tot dogmatische 
toepassing gedwongen zijn, hetgeen met een redelijke uitvoering van humanistische 
beginselen in strijd zou zijn. 

Konklusie 
De motie wordt sterk ontraden. 
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WOONPLAATS VAN REGIONALE 
FUNKTIONARISSEN 	 Voorstel  22 
Het kongres draagt het hoofdbestuur op te bevorderen dat huidige funktionarissen en te 

Emmen 

benoemen funktionarissen met een regionale taak woonachtig zijn in de betrokken 
regio. 

Toelichting 
Dit besluit kan er toe leiden dat er vaker een beroep op deze funktionaris wordt gedaan, 
waardoor het rendement van het aangewende subsidiegeld vergroot kan worden. 
Tevens kan dit besluit er toe leiden dat de betrokken funktionaris vaker op eigen initiatief 
de werkers in het veld kan bezoeken, en daadwerkelijk een stuk individuele begeleiding 
kan geven. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur kan zich met dit voorstel verenigen. 

AANWENDING VAN SUBSIDIES 
Het kongres draagt het hoofdbestuur op te bevorderen dat, bij uitbreiding van subsidies 
een deel van deze gelden zullen worden aangewend om aan de gemeenschappen -
regionaal gegroepeerd -, (een) funktionaris(sen) toe te voegen die adviserend, begelei-
dend en uitvoerend steun geven aan de gemeenschappen aan alle door de regionaal 
gegroepeerde gemeenschappen ontwikkelde, en te ontwikkelen aktiviteiten. 

Toelichting 
Wij zijn van mening, dat de, mede door het hoofdbestuur, in gang gezette en gewenste 
ontwikkelingen begeleid en praktisch ondersteund moeten worden door de gemeen-
schappen. Zij dienen daartoe steun te ontvangen van een beroepskracht, die afhanke-
lijk van de situatie zich zal kunnen bezig houden met b.v.: 

• het heraktiveren c.q. stimuleren van slapende gemeenschappen; 
• het doen ontstaan van korrespondentschappen; 
• een aanzet geven tot feitelijke geestelijke verzorging; 
• in bijzondere situaties beschikbaar zijn voor uitvaartbegeleiding; 
• enz. 

Wij gaan er vanuit dat per regionale groep prioriteiten gesteld kunnen worden. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Reeds menigmaal heeft het hoofdbestuur in korrespondentie en op regionale dagen 
laten weten dat het graag aan de wens, zoals omschreven, zou en zal voldoen. Ook hier 
wil het hoofdbestuur dit uitspreken, daarbij overnemend wat er in de toelichting gesteld 
wordt. De barrière is evenwel dat hier taken omschreven worden die heel moeilijk of 
helemaal niet onder subsidieregelingen te brengen zijn en daarom uit de nauwelijks 
toenemende eigen inkomsten (kontributies en giften aan het Steunfonds) bekostigd 
moeten worden. Een deel van de subsidiegelden daarvoor te bestemmen kan dus niet. 
We kunnen alleen opletten dat we het subsidiabele niet zelf betalen om de gewenste 
ruimte te krijgen. Maar de eigenlijke bron is en blijft het ledenbehoud en de ledenwer-
ving. 
Zoals het voorstel gesteld is, is het onuitvoerbaar, wat hierboven gepre-adviseerd is wil 
het hoofdbestuur graag bevorderen. 

Voorstel  23 
Emmen 

ONKOSTENVERGOEDING VOOR GEESTELIJK 
RAADSLIEDEN Al DE GEMEENSCHAPPEN 	Voorstel  24 

Gorinchem 
Die geestelijk raadslieden in de gemeenschappen, welke door het hoofdbestuur zijn 
benoemd, kunnen aanspraak maken op de volgende onkostenvergoedingen: 

• Integrale vergoeding van de abonnementskosten van een telefoonaansluiting; 
• Een jaarlijks te indexeren vast bedrag per dienstverlening. Voor 1981 ware dit te 

stellen op f 1,- 
• Deze kosten dienen door de gemeenschappen te worden voorgeschoten en kunnen 

twee-maandelijks bij het hoofdbestuur worden gedeklareerd. 
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Toelichting 
HV stelt opleidings- en andere eisen aan door het hoofdbestuur aan te stellen geestelijke 
raadslieden in de gemeenschappen. 
Het is niet meer dan billijk dat daar een redelijke vergoeding voor gemaakte kosten 
tegenover komt te staan. 
Deze onkosten omvatten: 

a. het bezit en gebruik van een telefoon 
b. het beschikbaar zijn van een passende werk- en ontvangstruimte; inkl. verlichting, 

verwarming, onderhoud, enz. 
c. het gebruik van eigen c.q. openbaar vervoer 
d. korrespondentiekosten. 

Zoals elders gebruikelijk, zouden de onder a genoemde kosten voor wat betreft het 
abonnement integraal vergoed dienen te worden. 
De onder b, c en d genoemde kosten zijn moeilijk alle exact te berekenen en vragen in 
ieder geval veel administratieve arbeid. 
Dit kan ondervangen worden door voor deze kosten gezamenlijk een vast bedrag per 
dienstverlening vast te stellen. 
Gezien de ervaringen opgedaan in Gorinchem, zou een bedrag van f 1,- een redelijke 
benadering zijn. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur is van mening dat onkosten van vrijwillige medewerkers in de ge-
meenschappen, waaronder ook begrepen de in dit voorstel genoemde, moeten wor-
den beschouwd als kosten van het werk van de gemeenschappen, die door de gemeen-
schappen zelf moeten worden gedragen. O.i. komen daarvoor in aanmerking alleen 
extra kosten, die niet reeds uit anderen hoofde toch worden gemaakt. Indien gemeen-
schappen met hun kontributie-aandeel niet kunnen uitkomen kunnen zij een beroep 
doen op het Fonds Gemeenschappen. 
Dit voorstel wordt ontraden. 

HIER ZAL OP 16 EN 17 MEI HET KONGRES PLAATSVINDEN: 
SCHOUWBURG ORPHEUS IN APELDOORN (CHURCHILLPLEIN 1, 
TEL. 055 - 21 24 74). 



KANDIDAATSTELLING VERBONDSRAAD 
Voorstel voor de benoeming van tien door het hoofdbestuur 
voorgedragen leden van de verbondsraad 

• S. van der Belt 	  Eindhoven 
• J. Bijleveld 	  Lelystad 
• E. E. Goldstein 	  Gouda 
• B. T. M. van Hoeij 	  Amsterdam 
• A. J. B. Hubert 	  Scheveningen 
• H. J. Roethof 	  Utrecht 
• H. T. Sie Dhian Ho 	  Hengelo 
• L. Vonhoff-Luijendijk 	  Utrecht 
• A. Warburg 	  Den Haag 
• Kl. G. de Vries 	  Pijnacker 

Door gewesten en gemeenschappen 

gewest Groningen 
• J. J. Lucas te Delfzijl 
• D. W. L. Offerhaus te Zuidhorn 

gewest Friesland 
• J. G. de Jong te Oranjewoud 
• P. Jonker te Oosterwolde/Ooststellingwerf 

gewest Drente 
• A. Blaak-Vleems te Havelterberg 
• W. A. v. Opijnen te Assen 

gewest Overijssel 
• Mw. M. C. de Nachtegaal te Enschede 
• vacature 

gewest Gelderland 
• H. Rabbie te Lochem 
• A. Visser te Elburg 

worden kandidaten gesteld 

gewest Utrecht 
• J. Samson te Bilthoven 
• vacature 

gewest Noord-Holland 
• W. F. Koeman te Schoorl 
• G. L. Perger-Belie te Hoorn 

gewest Zuid-Holland 
• A. J. Hemeltjen te Dordrecht 
• F. Tuinstra te Zoetermeer 

gewest Zeeland 
• J. Steenaard te Middelburg 
• H. Tideman-Leerhuis te Kloetinge 

gewest Noord-Brabant 
• J. W. Spinks te Breda 
• J. J. M. Scholtz-Mol te Breda 

Gemeenschappen met tenminste 200 leden 

gemeenschap Alkmaar 
• J. Duijneveld te Schoorl 

gemeenschap Amersfoort 
• 0. Croiset te Hoogland 

gemeenschap Amstelland-Buitenveldert 
• W. G. Kollé te Amstelveen 

gemeenschap Amsterdam 
• J. Nuyt te Amsterdam 

gemeenschap Apeldoorn 
• P. Hommes te Apeldoorn 

gemeenschap Arnhem 
• F. A. G. Vrind te Arnhem 

gemeenschap Deventer 
• H. J. Koopmans te Deventer 

gemeenschap Eindhoven 
• J. v. d. Oort te Eindhoven 

gemeenschap Emmen 
• J. Smit te Emmen 

gemeenschap 's Gravenhage 
• G. van Drecht te Den Haag 

gemeenschap Groningen 
• J. G. Martens-Wartena te Haren 

gemeenschap Haarlem 
• A. F. Moerkerken v. d. Meulen te Haarlem 
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gemeenschap Hilversum 
• C. Hooykamp te Hilversum 

gemeenschap Leeuwarden 
• P. L. van der Hulle te Zwaagwesteinde 

gemeenschap Leiden 
• M. J. van Heest te Oegstgeest 

gemeenschap Rotterdam 
• J. J. Fl&ke-de Wachter te Rotterdam 

gemeenschap Utrecht 
• F. -Storm van Leeuwen te Nieuwegein 

gemeenschap Hengelo 
• J. de Boer te Delden 

gemeenschap Voorburg/Rijswijk 
• C. Roos te Rijswijk 

gemeenschap Wageningen 
• F. van Straten te Ede 

gemeenschap Zeist 
• G. van der Bijl te Doorn 

gemeenschap Zuid-Limburg 
• J. van Beelen te Heerlen 

gemeenschap Zwolle 
• A. Spikman te Zwolle 

17 



KANDIDAATSTELLING HOOFDBESTUUR 
Van de zittende hoofdbestuursleden stellen zich niet meer herkiesbaar 

F. Bolkestein R. F. W. Diekstra 
	

P. G. Postma 
	

J. W. Sentrop 

 

A. J. Wichers 

 

Ter voorziening in deze vakatures worden door het hoofdbestuur 
kandidaat gesteld 

W. A. van Duyl te Krimpen aan de IJssel (geboren 1939). 
Ingenieur, werkt bij de Medische Fakulteit te Rotterdam 
Lid van het Humanistisch Verbond 
Lid taakgroep Wetenschappelijk Werk 

 

A. Eikenaar te Papendrecht (geboren 1944). 
Werkt in de kommerciële sektor van Unilever 
Voorzitter Amnesty Nederland 
Lid van het Humanistisch Verbond 

 

Mevrouw J. H. Krijnen te Hilversum (geboren 1943). 
Lid Tweede Kamer van de VVD 
Bestuurslid HIVOS 
Lid Humanistisch Verbond 
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De overige leden stellen zich herkiesbaar, zo nodig in funktie 

R. A. P. Tielman 
	

C. I. de Ronde 
	

N. F. I. Schwarz 
	

J. Wt P. Schnerr 
te Vinnen 
	

te Zwartewaal 
	

te Den Haag 
	

te Zoetermeer 
(alg. voorzitter) 
	

(ondervoorzitter) 
	

(ondervoorzitter) 
	

(alg. sekretaris) 

E. van der Hoeven 
	

F. K. van Broekhoven H. Engelsman 
	

M. Blom-Mourits 
te Landsmeer 
	

te Zwanenburg 	te Amstelveen 
	

te Rotterdam 
(2e sekretaris) 
	

(alg. penningmeester) (2e penningmeester) 

A. L. den Broeder 
	

M. W. van Engers 	S. van Eyndhoven 
	

A. E. C. in 't Hout- 
te Rijswijk Z.H. 	te Leiden 	 te Bloemendaal 

	
Borgers 
te Rotterdam 

B. K. Olivier 
	

H. F. Vullings 
	

P. Wassen- 	 M. A. Zoutendijk- 
te Leiderdorp 
	

te Haarlem 	 van Schaveren 
	

Meijs 
te Boskoop 
	

te Oegstgeest 
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Voorzitter   	 
Raad voor 

m/vr 
Per 1 juli 1981 zal de functie van voorzitter van de 
Raad voor het Jeugdbeleid vacant zijn. 
De Raad voor het Jeugdbeleid is een vast college 
van advies en bijstand als bedoeld in artikel 87 van 
de Grondwet. Dat college heeft tot taak de regering 
te adviseren over het jeugdbeleid in het algemeen 
en de samenhang van voorzieningen en 
maatregelen van jeugdbeleid in het bijzonder. 
De Raad adviseert gevraagd en ongevraagd over 
alle belangrijke maatregelen de jeugd betreffende. 
Als voorbeelden kunnen worden genoemd: 
sociaal-cultureel werk voor jeugdigen, 
jeugdhulpverlening, jeugdwerkloosheid, 
jeugdgezondheidszorg, dienstplicht, onderwijs, 
jongerenhuisvesting en verkeersveiligheid ten 
behoeve van jeugdigen. 
De Raad is ingesteld bij Wet van 5 juli 1979 en 
bestaat thans uit 23 leden. 
Bij de samenstelling van de Raad is conform het in 
de wet bepaalde zoveel mogelijk rekening 
gehouden met een evenwichtige verdeling binnen 
de Raad naar deskundigheden en vertegenwoor-
diging van in Nederland aanwezige geestelijke en 
maatschappelijke stromingen. 
Uit de Raad is een Dagelijkse Raad gevormd ten 
behoeve van dagelijkse werkzaamheden en van 
taken die de Raad overdraagt aan de Dagelijkse 
Raad. 
De voorzitter is tevens lid van de Raad. 
De Raad wordt bij de uitvoering van zijn taken 
bijgestaan door een secretariaat en een 
studiebureau bestaande uit een tiental 
medewerkers. 
De Raad is gevestigd te Amsterdam. 

Het behoort tot de taken van de voorzitter: 
- leiding te geven aan de werkzaamheden van de 

Raad en in die zin de vergaderingen van de 
Raad en de Dagelijkse Raad voor te zitten; 

het in hoofdlijnen voorbereiden van het beleid 
met betrekking tot de werkzaamheden van de 
Raad in nauwe samenwerking met de Dagelijkse 
Raad en de algemeen secretaris; 
het onderhouden van externe contacten, met 
b.v. regering, betrokken departementen en 
overige instanties inzake de werkzaamheden 
van de Raad. 

Gedacht wordt aan personen van wie op grond van 
bestuurlijke activiteiten op het terrein van de jeugd 
dan wel op grond van anderszins verworven 
deskundigheid of gebleken betrokkenheid een 
stimulerende inbreng bij de advisering ten aanzien 
van het jeugdbeleid kan worden verwacht. 
Leidinggevende ervaring alsmede contactuele en 
redactionele vaardigheden zijn vereist. 

De werkzaamheden verbonden aan het voorzitter-
schap zullen minimaal 2 dagen per week vergen. 
De financiële tegemoetkoming bestaat uit een 
vaste jaarlijkse beloning. Een gesprek met een 
selectiecommissie zal deeluitmaken van de 
sollicitatieprocedure. 

Degenen die in aanmerking wensen te komen of 
een ander in aanmerking wensen te brengen, 
wordt verzocht hiervan schriftelijk mededeling te 
doen onder vermelding van alle relevante 
gegevens. Brieven voor 9 maart 1981 zenden aan 
het Hoofd van de Afdeling Jeugdzaken de heer 
C. C. Dollé van het ministerie van Cultuur, 
Recreatie en Maatschappelijk Werk, Postbus 5406 
2280 HK Rijswijk. 
Schriftelijke informatie en telefonische inlichtingen 
zijn verkrijgbaar bij de heer C. C. Dollé 
van het ministerie van Cultuur, Recreatie en 
Maatschappelijk Werk tel. 070-949393, toestel 
2635, 's-morgens van 9.00 - 10.00 uur. 

Publikatie van het mónisterie van CullhAurr, Recreatie et liknaaschappeijk Werft 



(vervolg van pag. 3) 

EEN HUMANISTISCH RAADSMAN/VROUW 

voor 20 uur per week in het Academisch Ziekenhuis Dijkzigt. 

De betrokken geestelijk raadsman/vrouw gaat deel uitmaken van een team geestelijke 
verzorgers bestaande uit een Hervormd predikant, een Gereformeerd predikant en een 
R.K. pastor. 

Werkzaamheden: 
- geestelijke verzorging ten dienste van patiënten en medewerkers; 
- meewerken aan de verdere opbouw van de dienst en integratie van de geestelijke 

verzorging in het ziekenhuis; 
- helpen vormgeven aan bezinningsbijeenkomsten en gespreksgroepen. 

Gevraagd: 
- het diploma Humanistisch Opleidings Instituut of het binnenkort afronden van deze 

opleiding; 
- ervaring als humanistisch geestelijk verzorger; 
- bereidheid mee te werken in een territoriale indeling; 
- bereidheid medewerking te verlenen aan opleidingen. 

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de Centraal geestelijk Raadsman bij het Humanistisch 
Verbond, de heer C. J. van der Hulle, Omroeplaan 23, Huizen. Telefoon 02152 - 54355. 

Schriftelijke sollicitaties kunnen worden gericht aan de voorzitter van de benoemings-
commissie, mevrouw M. Blom-Mourits, Molenvliet 96, 3076 CK Rotterdam. 

In de sollicitatieprocedure zijn vertegenwoordigers van bestuur, medewerkers, geeste-
lijke verzorgers en het Humanistisch Verbond betrokken. 

k

• Het Humanistisch Verbond 
wil te Rotterdam overgaan tot de aanstelling van 

Men kan zich afvragen of reeds pogin-
gen gedaan zijn in de richting van GRIT. 
Het is inderdaad mogelijk het terugtrek-
ken van 20.000 man troepen en 1000 
tanks door de U.S.S.R. uit de D.D.R. als 
een dergelijke eenzijdige stap te be-
schouwen. 
Ik zou er sterk voor willen pleiten dat ook 
Nederland tracht om via eenzijdige 
stappen bij te dragen aan ontspanning 
en vermindering van de bewapenings-
wedloop. Dit hoeft niet in de plaats te 
komen van officiële ontwapeningson-
derhandelingen - het kan heel goed er-
naast gebeuren. 
Welke eenzijdige stappen zou Neder-
land kunnen nemen? 
Het voorstel van het IKV: „Help de kern-
wapens de wereld uit, te beginnen met 
Nederland" is een ernstig te overwegen 
eerste stap naar kernontwapening. Het 
is echter ook te overwegen of minder 
vergaande stappen eerder politiek 
haalbaar kunnen zijn. Stel het Neder-
landse parlement besluit: 
a. De vergunning tot stationering van de 
huidige kernwapens in Nederland loopt 
over twee jaar af. b. Voor het tijdsver-
loop van de komende drie jaar wordt 
geen vergunning gegeven tot plaatsing 
van de „gemoderniseerde" kernwa-
pens - Pershing II en de Cruise Missiles 
(kruisraketten) - in Nederland. 
Een dergelijke stap zou wellicht eerder 
politiek haalbaar zijn dan het IKV-voor-
stel, maar toch al een beslissende door-
braak betekenen. Ook kan men denken 
aan geleidelijke stappen in de zin dat, de 
thans opgeslagen kernwapens vermin-
derd worden met zekere percentages op 
zekere termijn. 
Momenteel is de situatie in Centraal Eu-
ropa zo dat de NAVO een groter aantal 
(taktische) kernwapens heeft opgeslagen  

in dit gebied dan het Warschau pakt, 
terwijl het Warschau pakt er sterker is 
wat betreft het aantal konventionele 
strijdkrachten en tanks. In het licht hier-
van lijkt het redelijk dat een aantal 
Westelijke stappen vermindering van 
(o.a. taktische) kernwapens zouden be-
treffen en dat de Oostelijke stappen ver-
mindering van konventionele strijd-
krachten en aantallen tanks zouden in-
houden. 

Doeleinden en taktiek in de strijd tegen 
de kernbewapening 

Als doeleinden in een streven naar een 
vreedzamer wereld kan men stellen: 
• een kernwapenvrij Nederland 
• een kernwapenvrije zone in Europa 
(deze zou bij voorbeeld kunnen omvat-
ten: Polen, de beide Duitslanden, Tsje-
cho-Slowakije, Hongarije en de Benelux) 
• een kernwapenvrije en vreedzame 
wereld. 
Als taktiek om deze doeleinden te berei-
ken kan men denken aan een begin door 
een eenzijdige stap van Nederland. Dan 
doet zich echter direkt de vraag voor: hoe 
omvangrijk kan de stap zijn en in hoe-
veel tijd wordt de stap uitgevoerd? Bij 
pogingen om ingrijpende veranderin-
gen teweeg te brengen is het van veel 
belang te bedenken dat zulke verande-
ringen een zekere tijd vragen en niet van 
de ene dag op de andere zijn te ver-
wachten. Er is een zekere periode nodig 
om de geesten rijp te maken. Voor een 
optimale taktiek zal men de eenzijdige 
Nederlandse stap(pen) een zodanige 
grootte geven en zo in de tijd faseren, dat 
ze een optimaal effekt hebben op de NA-
VO-bondgenoten - en een zo gunstig 
mogelijk antwoord uitlokken bij de War-
schau-pakt-landen. De snelheid van 
eventuele volgende stappen van Ne-
derland zal mede afhangen van de mate 
van beantwoording door de Warschau-
pakt-landen. 

De houding van de politieke partijen 

Het is opmerkelijk hoeveel aandacht de 
problematiek van de kernwapens in de 
huidige verkiezingsstrijd krijgt. Zowel in 
CDA als PvdA zijn uitvoerige interne dis-
kussies aan de gang tussen verschillen-
de vleugels van deze partijen. Globaal 
kan gezegd worden dat de geneigdheid 
om eenzijdige Nederlandse ontwapings-
stappen te doen, afneemt in de volgorde 
PvdA, D'66, CDA, VVD. De oriëntatie 
van de regeringspolitiek betreffende 
kernbewapening na de verkiezingen zal 
vooral van de verkiezingsuitslag van mei 
'81 afhangen. 
Het is duidelijk dat hierbij zowel veel 
faktoren van interne partijpolitiek als van 
landspolitiek een rol spelen. 

Wat kan het Humanistisch Verbond 
doen betreffende de kernbewapening 

Na de belangrijke ethische stellingname 
van de Verbondsraad van het Humanis-
tisch Verbond over kernbewapening kan 
een humanist er niet omheen om zich ook 
af te vragen welk praktisch handelen hij 
op grond hiervan voor Nederland gebo-
den acht. Dit zou mijns inziens in brede 
kring in het Humanistisch Verbond be-
sproken moeten worden. Zoals boven 
aangeduid gaan mijn eigen ideeën in de 
richting van geschikte eenzijdige stap-
pen door Nederland in de geest van 
GRIT. Als konkrete stappen zouden ech-
ter stappen, die wat minder ver gaan 
dan het IKV-voorstel, het voordeel van 
grotere politieke haalbaarheid kunnen 
hebben. 

H. A. Tolhoek 

*) H. A. Tolhoek is hoogleraar in de theoreti-
sche natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen. Hij is één van de oprichters van 
het Nederlands Pugwash Komitee en nam 
deel aan vele internationale Pugwash konfe-
renties. 
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HIT MOET GEEN UITSPRAAK DOEN 
OVER KOMPLEXE PCVnaIEKE BAKEN 
De inzichten van De Vries 

Terecht begint de Vries met een uiteen-
zetting van zijn kijk op de ethiek, want die 
bepaalt uiteraard mede, hoe hij de ver-
houding ervan met de politiek ziet. Hij 
breidt de omvang van het begrip nogal 
uit (zelfs brengt hij de ethetica eronder, 
maar dat is in dit verband niet van be-
lang). Wat men behoort te doen stelt hij 
als het grondprobleem van de ethiek, 
daarop laat hij volgen, dat dit leidt tot het 
aanwijzen van waarden en plichten, 
benevens het beoordelen van handelin-
gen. Uit zijn voorbeelden blijkt, dat hij 
een ethische beoordeling passend vindt 
voor elke handeling van persoon of 
groep. 
Daarna komt de taak van het Humanis-
tisch Verbond aan de orde. De Vries ziet 
dit als hoeder van de humanistische 
ethiek en verwerpt uitdrukkelijk dat het 
zich daarbij moet beperken „tot het uit-
spreken van principes, uitgangspunten, 
doelen". Integendeel: de organisatie 
„moet ook wegen aangeven, middelen 
aanreiken. Ze moet beoordelen wat er 
met haar uitgangspunten gebeurt en of 
handelingen bijdragen aan het streven 
naar de gemeentedoelen". 
Tot zover is De Vries niet ingegaan op de 
inhoud van zijn ethiek, op wat hij vindt, 
dat een mens of een groep mensen be-
hoort te doen. Maar in zijn konklusie mo-
tiveert hij de veelomvattende taak, dat 
hij het Verbond oplegt, met een verwij-
zing naar ons beginsel voorzover dat in 
punt 3 van art. 2 der Statuten is neerge-
legd. Deze uitgangspunten moet het HV 
dus hanteren als het zich als organisatie 
de politieke handelingen gaat beoorde-

I len om waar te maken, dat „humanisme 
leidt ( ...) tot ethisch verantwoorde keu-
zen". De Vries ontkent, dat hij daarmee 
het HV tot een politieke partij maakt en 
grondt dit op twee, door hem aangewe-
zen verschillen, die echter niet veel meer 
dan details betreffen. 
In het eerste gaat het om een nogal 
duister onderscheid tussen een ethiek en 
een ideologie; het tweede komt neer op 
het ontbreken van partijbelangen. Tot 
zover het betoog van Joost de Vries. 

Overspanning van de ethiek 

Het stuit niet op tegenspraak, dat voor 
een humanist de ethiek van grote bete-
kenis is, ons beginsel geeft als eerste 
kenmerk van het humanisme de „be-
reidheid zich naar de normen van rede-
lijkheid en zedelijkheid (het Nederlandse 
woord voor ethiek) te verantwoorden". 
Maar het gaat dan wel om normen, om 
zedelijke beginselen en niet om het ge-
detailleerd voorschrijven en beoordelen 
van handelingen. Er zijn zelfs humanisti-
sche voorgangers (geweest) - in het bij-
zonder L. v. d. Wal -.die met klem ont-
kenden, dat de ethiek zich op handelin-
gen richt en die het zedelijk oordeel over 
de gezindheid van een persoon als het 
grondfeit van de ethiek zien. Ik volg hen 
daarbij niet, maar met hen maak ik be-
zwaar, als men de ethiek het laatste 

De „Humanist" besteedt in een serie 
artikelen speciale aandacht aan de 
vraag hoe ethiek en politiek zich tot el-
kaar moeten verhouden. Als derde in 
deze serie vroeg de redaktie de heer J. P. 
Mazure te reageren op de artikelen van 
Erik van der Hoeven en Joost de Vries, 
respektievelijk in de nummers van 20 
januari en 5 februari. De heer Mazure is 
één van de verontruste HV-leden die 
betreuren dat het Verbond t.a.v. poli-
tiek geladen onderwerpen uitspraken 
doet. Hij is van mening dat het artikel 
van Erik van der Hoeven een goede 
opening is voor een diskussie: „wel-
overwogen, eenzijdigheid vermijdend 
en uitmondend in redelijke konklu-
sies", maar „helaas ontsierd door eni-
ge slordigheden in de begripsomschrij-
vingen en redeneringen." De bijdrage 
van Joost de Vries daarentegen vindt hij 
polemisch en aanvechtbaar. De heer 
Mazure besteedt eerst aandacht aan dit 
laatste artikel en hoopt aan te tonen dat 
de argumentatie van Joost de Vries faalt 
en dat zijn konklusies moeten worden 
afgewezen. Voor een goed begrip vat hij 
eerst zelf samen wat Joos de Vries stelt 
en wil. 

diskussie 
ETHIEK & 
POLITIEK 

woord wil geven bij handelingen en be-
slissingen. De redenen hierover zijn 
tweeërlei. In de eerste plaats geeft een" 
zedelijk beginsel slechts zelden direkt 
aan, welke van de twee te overwegen 
handelingen men behoort te kiezen. 
Bij elk belangrijk dilemma, waarover 
iemand zich gesteld ziet, moet hij roet 
inzicht van al zijn redelijke vermogens 
de waarschijnlijke gevolgen van elke 
keus nagaan; eerst door deze met elkaar 
te vergelijken kan hij zedelijk verant-
woord kiezen. Maar dit nagaan van ge-
volgen is behept met onzekerheid, om-
dat de toekomst nu eenmaal niet precies 
te voorspellen is. Twee personen met ge-
lijke zedelijke beginselen kunnen daar-
door tot een verschillende keus komen. 
Nog zwaarder weegt het feit, dat de 
ethiek veelvormig is; er zijn verscheide-
ne zedelijke geboden en deze kunnen in 
verschillende richting wijzen. Zo stelt ons 
beginsel zowel vrijheid als gerechtig-
heid centraal, maar helaas is het dikwijls 
zo dat meer vrijheid gepaard gaat met 
minder gerechtigheid en omgekeerd. 
Waar de optimale kombinatie ligt kun-
nen twee humanisten anders beoorde-
len en daardoor tot verschillende beslis-
singen komen, zonder dat de „humanis-
tische ethiek" één van beide mag ver- 

oordelen. 
Zeker, men kan verdergaan; men kan de 
ethische beginselen uitbreiden met reek-
sen morele voorschriften, die het politie-
ke en persoonlijke leven tot in details re-
gelen en het HV - zoals De Vries lijkt te 
willen - tot hoeder ervan maken. Maar 
het is wel een weg, die ten verderve 
voert en waarbij de verdraagzaamheid -
ook een humanistisch beginsel - het 
loodje legt. Als in de geschiedenis 
machthebbers - zoals Calvijn, Robes-
pierre of Khomeiny - zich hoeders van 
zedelijke geboden voelen, is het resul-
taat vooral, dat zij hun omgeving onleef-
baar maken. Nu staan hun machtsmid-
delen het HV gelukkig niet ten dienste, 
maar als De Vries wil, dat het HV in de 
politiek „ethisch verantwoorde keuzen" 
zal maken, stempelt hij politiek anders-
denkende humanisten wel als zedelijk 
onverantwoordelijk, en dat is een goed 
begin voor onverdraagzaamheid. 

De taak van het Humanistisch Verbond 

De politieke taak, die De Vries aan het HV 
toedenkt is duidelijk in strijd met de sta-
tuten. Wel citeert de Vries ter motivering 
van zijn standpunt art. 2 punt 3 van de 
statuten (zie boven), maar hij maakt 
daarin een fout, want hij begint met: 
„Het HV wil streven naar . . . enz. tpr-, 
wijl er staat: „Het humanisme wordt ge-
kenmerkt door een streven naar .. . 
enz. ". Het verschil is belangrijk; de be-
ginselverklaring dient er immers voor, 
dat een ieder aan de hand daarvan kan 
beoordelen, of hij zich humanist kan en 
wil noemen. Zij richt zich tot de huma-
nist, maar legt geen taak op het Ver-
bond. Het doel van het Verbond wordt 
omschreven in art. 3 van de statuten. 
Voor de maatschappelijke problemen 
geschiedt dit in punt 3 met nadruk op 
verantwoordelijkheid van ieder mens 
„voor zichzelf, hun medemens, de na-
tuur en de samenleving". 
Een aanknopingspunt voor de door De 
Vries bepleite bevoogdende rol van het 
HV is er niet in te vinden. Zo'n rol zou 
trouwens al heel slecht passen bij de na-
druk, die het HV bij zijn raadgevende en 
vormende werkzaamheden steeds heeft 
gelegd op de mondigheid van elk mens, 
aan wie het Verbond slechts geestelijke 
steun wil verlenen, opdat hij tot zijn ei-
gen, doordachte beslissingen kan ko-
men. Evenmin is in beginsel en doel een 
rechtvaardiging te vinden voor de poli-
tieke taak, die het HV volgens De Vries 
moet vervullen. Weliswaar wordt het 
nog geen politieke partij, maar het moet 
t.o.v. de politieke partijen wel optreden 
zoals de ayatollah Khomeiny in de poli-
tiek van Iran. De partijen mogen het da-
gelijks werk doen, maar ze kunnen elk 
ogenblik op de vingers worden getikt als 
ze tegen de islamitische c.q. de huma-
nistische geboden zondigen. Konse-
kwent doorgedacht is dan van het HV 
vóór elke verkiezing een advies te ver-
wachten op welke partij(en) het zedelijk 
verantwoord is te stemmen. 
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 Gevolgen v 	vuur net  Verbond 

Nu gebleken is, dat de argumentatie van 
De Vries tekort schiet - omdat hij onjuist 
ziet, wat de ethiek wil en kan doen en 
omdat hij op het HV een taak wil leggen, 
die duidelijk in strijd is met wat de statu-
ten zeggen over ons beginsel en ons doel 
- dient nog aandacht te worden gewijd 
aan wat het aanvaarden van de inzich-
ten van de Vries voor het 1-1V zou beteke-
nen. Daarbij is van belang, dat het Ver-
bond meer doelstellingen heeft dan al-
leen op ethisch_en politiek terrein. Art. 3 
der statuten noemt in de punten 1 en 2 als 
zodanig uitdrukkelijk: „Allen te vereni-
gen, die met het beginsel instemmen" 
en een centrum te zijn voor verdieping, 
verbreiding en verdediging van de hu-
manistische levensovertuiging ". 
Wat blijft daarvan over als het HV poli-
tiek gaat polariseren, als het de midde-
len wil gaan beoordelen, waarmee een 
humanist verwacht de doelstellingen 
van het humanisme te bevorderen? Men 
verwacht toch niet, dat humanisten, die 
politiek anders denken dan een meer-
derheid in bestuur, verbondsraad of 
kongres, lid zullen blijven, als hun in-
zichten worden gestempeld als ethisch 
onverantwoordelijk, en het HV steun 
gaat verlenen aan konkrete politieke 
maatregelen, die naar hun inzicht funest 
zijn. 

Men sluit dus op deze wijze de mogelijk-
heid uit om de doelstellingen 1 en 2 te 
bereiken en maakt een einde aan de 
waardevolle vrije gedachtenwisseling 
van humanisten met verschillende poli-
tieke opvattingen. Daarbij komt dat het 
na deze polarisatie moeilijker zal zijn om 
geloofwaardig te blijven betogen, dat 
het HV mag gelden als vertegenwoordi-
ging van een groot en representatief ge-
deelte der onkerkelijke Nederlanders. 
Het Verbond staat dan immers niet meer 
boven de partijen. 
Wat de gevolgen zullen zijn bij het be-
pleiten van meer ruimte en meer geld 
voor humanistische aktiviteiten laat zich 
raden. 
Genoeg om te .konlduderen, dat als De 
Vries zijn zin krijgt, dit de doodsteek zal 
betekenen voor veel, wat het HV in zijn 
35-jarig bestaan heeft bereikt en waar-
voor het is opgericht. 

Bezwaren tegen Van der Hoevens 
betoog 

Vergeleken met de bezwaren, die ik te-
gen het artikel van De Vries heb, gaat het 
hier meer om details. Bij een behande-
ling van de verhouding van ethiek en 
politiek komt Van der Hoeven wel erg 
laat met een begripsomschrijving van 
deze twee termen en dan gebeurt dit op 
een aanvechtbare manier. Hij zegt, dat 
„politiek is het nastreven van maat-
schappelijke doeleinden vanuit per-
soonlijke belangen" en even verder, dat 
„ethiek losstaat van belangen en terug-
gaat OP de redelijkheid van ieder 
mens". Wie stelt, dat het bij politiek al-
leen gaat om persoonlijke belangen 
maakt er een karikatuur van (ook al zijn 
er zeker kiezers, die hun stem geven aan 
de partij, die het best voor hun Persoon-
lijk belang zorgt). En dat de ethiek zou 
teruggaan op de redelijkheid lijkt zelfs in 

b L1 1 JU riet ons beginsel, waar  redelijk-
heid en zedelijkheid als afzonderlijke 
begrippen naast elkaar worden vermeld 
(zie eerder citaat). 

Intussen is dit voor het onderhavige 
probleem nauwelijks van belang. Met de 
bewering, dat de ethiek los zou staan 
van belangen, toont Van der Hoeven 
zich een aanhanger van de gezind-
heidsethiek en komt daarmee wel heel 
ver van De Vries te staan. Zelf zie ik het zo 
dat zedelijke geboden er altijd op waren 
gericht, het leven binnen een groep mo-
gelijk te maken en te bevorderen. Zij zijn 
nauw verbonden aan het algemeen be-
lang, aanvankelijk dat van een kleine 
groep (horde of stam), later van een volk 
en thans („één wereld of géén wereld") 
is het duidelijk, dat het belang van de 
mensheid als geheel - met inbegrip van 
de toekomstige generaties - maatge, 
vend is voor de zedelijke geboden, die de 
mensheid moeten worden voorgehou-
den. Het is opvallend, dat deze amen-
dementen op Van der Hoeven 's begrip-
somschrijvingen van politiek en ethiek 
zijn hoofdstelling, dat een scherpe 
scheiding tussen beide onmogelijk is, 
sterk ondersteunen: beide zijn immers 
gericht op het algemeen belang. 
Met de definities van Van der Hoeven 
lijkt de samenhang tussen politiek en ze-
delijkheid zelfs dubieus. Komt het daar-
door, dat Van der Hoeven de twee ande-
re standpunten, die hij onderscheidt, 
wat karikaturaal (hij zelf spreekt van 
„toegespitst") afdoet? 
In het bijzonder de behandeling van het 
eerste standpunt is slordig en ondoor-
dacht. Dit wordt geïntroduceerd als „het 
zich onthouden van uitspraken als men 
daarmee op politiek terrein komt ", maar 
dan het slot van de bespreking wordt het 
geformuleerd als „het zich moeten ont-
houden van standpunten in politieke 
kwesties". Deze twee versies zijn aller-
minst gelijkwaardig; daartussenin ligt de 
scheidslijn, aan de éne kant waarvan tot 
mijn verheugenis zowel v. d. Hoeven als 
ik zich bevinden met De Vries aan de 
andere zijde. In het bijzonder de laatste 
30 regels van v. d. Hoevens betoog ma-
ken dit duidelijk; zij komen trouwens 
dicht bij mijn standpunt, waarmee ik als 
konklusie wil eindigen. 

Het Humanistisch Verbond mag zich 
uitspreken over zedelijke problemen en 
zal dan - omdat er geen scherpe schei-
ding is tussen ethiek en politiek - vrij-
wel steeds op politiek terrein komen. 

Zowel de ingewikkeldheid van het le-
ven als de veelvormigheid van de 
ethiek wijzen op de voorzichtigheid, die 
men in acht moet nemen als men de 
ethische geboden bij de oplossing van 
politieke problemen wil gebruiken. 

Daarom mag het Verbond geen uit-
spraak doen over een ingewikkelde po-
litieke kwestie; het moet het aan zijn 
politiek aktieve leden overlaten, om 
moeizaam, geleid door hun humanisti-
sche beginselen én hun inzichten in 
maatschappelijke en natuurlijke sa-
menhangen, naar een oplossing te zoe- 
ken. 	 J. P. Mazure 

VERBOND OP RTV 

radio 
NA VIJVEN EN ZESSEN 
elke dinsdag 18.20-18.50 uur op 
Hilversum 2. 

EEN DAGJE IN GOD'S SPEELTUIN 
Zondag 8 maart 1981, 9.30 - 10.00 
uur, Hilversum 2 
Het is koud in de riksja op weg naar 
de Ashram voor de ochtendlezing. 
In de rij voor een kaartje. Tas weg, 
schoenen uit, langs de twee snuffe-
laars. Ik word er meteen uitgepikt 
( „ruikt slecht! "). M'n witte pak is niet 
erg oranje, zodat men ziet hoe groen 
ik ben. 
Eindelijk ben ik goedgekeurd om op 
een afstand te luisteren naar hem 
„die zichzelf god noemt", want dat 
betekent Bhagwan. 
De oogst valt twee uur later wat te-
gen. De stenen vloer was koud, het 
stemgeluid zacht, het tempo laag. 
Wat Rajneesh te vertellen heeft past 
in een lucifersdoosje. Is het niet te 
geloven, zoals Sipke van der Land 
beweert? Ik denk van wel, net zoals 
in die god waar Sipke in gelooft, 
misschien zelfs nog wel eerder. 
Maar een geloof blijft het, wat 
Bhagwan zijn schare voorhoudt. 
Ik heb de verleiding ervan geproefd 
en erover gediskussieerd met zijn 
vertrouwelinge, die ook een van de 
leiders is van Bhagwan's hoofd-
kwartier, de uit Nederland afkom-
stige Ma Prem Arup, en een aantal 
van de 1500 volgelingen die daar 
per dag te vinden zijn. Ook sprak ik 
met de in Poona wonende Indiase 
humanist prof. dr. A. B. Shah, over 
het verschijnsel Bhagwan. Zijn me-
ning luidt, kort samengevat: een 
oplichter. Wat vind ik er zelf van? Ik 
zal het proberen uit te leggen aan de 
hand van een verslag van deze ge-
sprekken, van interviews en van 
mijn dagboekaantekeningen. 

Casper Vogel 

televisie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.40-20.45 uur 
op Nederland 2. 

KLEINE MENSEN, GROTE MENSEN 
vrijdag 13 maart 1981, 23.00 - 23.30 
uur, Nederland 1 
Kleine en opgroeiende kinderen zijn 
niet die lieve snoezige of lastige on-
handelbare wezens waarvoor ze 
vaak versleten worden. Het zijn ge-
woon jonge mensen, die hun eigen 
waarden en normen willen ontdek-
ken. 
Je kunt ze daarbij ook stimuleren. 
Bernard Neuhaus filmde vier jonge 
mensen, die opgroeien in een om-
geving waar geprobeerd wordt hen 
zichzelf te laten zijn. 
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OPENBAAR 
ONDERWIJS IN 
EMMEN BEDREIGD 

LETTERTYPE 
HUMANIST MOEI- 
LIJK LEESBAAR 
Met de uitgave van het themanummer 
„naar een leefbare toekomst?" werd 
eind vorig jaar in de kolommen van de 
„Humanist" een nieuw lettertype inge-
voerd. De introduktie van deze letter is 
een onderdeel van een breder plan om 
in het HV een zogenaamde huisstijl in te 
voeren. Hierdoor kan door middel van 
eenzelfde soort lettertype en kleur grote-
re herkenbaarheid worden bereikt. 
Helaas blijkt de nieuw ingevoerde letter 
voor veel (vooral oudere) lezers moeilijk 
leesbaar: een te dunnen letter op grijzig 
kringlooppapier. De redaktie van de  

„Humanist" is ontvankelijk voor deze 
kritiek en zal daarom op korte termijn 
overgaan op een duidelijker versie van 
deze letter. U hoeft dus geen andere bril 
aan te schaffen, misschien alleen tijdelijk 
een sterkere lamp indraaien. 
Nog even iets over dat kringlooppapier. 
De „Humanist" wordt hierop gedrukt uit 
milieuvriendelijke overwegingen. Im-
mers, kringlooppapier wordt gemaakt 
van reeds bestaand papier, opnieuw ge-
schikt gemaakt voor gebruik. 
Daarom is dit papier ook niet hagelwit. 
Bij het nastreven van een leefbare toe-
komst, het onderwerp dat in het HV mo-
menteel in het brandpunt van de be-
langstelling staat, past een milieuvrien-
delijk beleid. Een beleid dat in de boe-
zem van het Verbond gestalte krijgt door 
de uitgave van een milieuvriendelijk 
verenigingsorgaan. (HvH) 

NA VANDAAG 
WORDT HET 
ANDERS 
Dat was het motto van de landelijke 
werkgroep Humanistische Geestelijke 
Verzorging (LWG-HGV) voor een aktie-
dag die vorige maand plaatsvond. U 
heeft hierover al meer kunnen lezen in  

spellen duidelijk gemaakt op welke 
problemen men kan stuiten als men bij 
instellingen de kwestie van humanisti-
sche geestelijke verzorging aan de orde 
stelt (zie hiervoor ook het artikel van de 
vorige „Humanist") .HV-leden die hier-
over willen overleggen, kunnen terecht 
bij Cees van der Hulle (tel 02152 - 54355). 
Ook voor verdere informatie en een ver-
slag van de aktiedag. (HvH) 

EEN ONMENSELIJK 
VONNIS OVEN 
HULP BIJ 
ZELFDODING 

„Docenten en studenten van de Rijks 
Pedagogische Academie in Emmen 
hebben uit alle delen van het land steun 
toegezegd gekregen van bestuurders en 
organisaties in hun streven de academie 
te behouden voor het openbaar onder-
wijs", zo meldt het Nieuwsblad van het 
Noorden op 9 februari j.l. Er bestaan 
plannen om van deze openbare onder-
wijsinstelling een algemeen bijzondere 
te maken. Nu hebben humanisten niets 
tegen algemeen bijzonder onderwijs, 
maar als daarvoor een pedagogische 
academie moet worden ingericht, waar-
om wordt dan een openbare instelling 
opgeheven in plaats van een katholieke 
of protestantse? Uit het Sociaal Cultureel 
Rapport 1980 en het laatste boek van Van 
Kemenade over het onderwijs blijkt zon-
neklaar dat het openbaar onderwijs 
groeit, en dat de helft van de ouders die 
hun kinderen naar een katholieke of 
protestantse school sturen dat niet doen 
vanwege die christelijke identiteit (maar 
b.v. omdat het de enige in de buurt is). 
De grote moeilijkheid is echter dat het 
openbaar onderwijs vaak bestuurd 
wordt door tegenstanders ervan (CDA -
gedomineerde overheden). Daarom is 
het goed dat humanisten en andere 
voorstanders van het openbaar onder-
wijs opkomen voor een basisvoorziening 
waar iedereen in pluriform Nederland 
naar toe kan. Een onderwijsvorm bo-
vendien die blijk heeft gegeven open te 
staan voor het in vrijheid geboren hu-
manistisch vormings onderwijs. De pe-
dagogische academie in Emmen is één 
van de weinige waar hvo wordt gegeven 
- zou dat soms een reden zijn om haar 
einde te eisen? Het is in ieder geval voor 
humanisten een reden om haar te steu-
nen! (RT) 

de vorige „Humanist". („Naar meer 
humanistische raadslieden in ziekenhui-
zen" pag. 6/7). Op deze dag waren vele 
vertegenwoordigers van gemeen-
schappen aanwezig, enthousiaste leden 
die graag iets willen veranderen aan de 
onderbedeelde positie die humanisti-
sche geestelijke raadslieden in zieken-
huizen, verpleeg- en bejaardentehuizen 
momenteel nog innemen. De werkgroep 
had zich terdege op deze dag voorbe-
reid, o.a. door een enquête naar alle 
gemeenschappen te sturen. Maar liefst 
45% van de formulieren kwamen inge-
vuld terug, een duidelijke indikatie voor 
de grote belangstelling. Naar aanleiding 
van deze enquête zijn er ook veel vragen 
binnengekomen. De werkgroep zal deze " 
vragen zo spoedig mogelijk beantwoor-
den. Op de aktiedag werd ook via rollen- 

Dezer dagen berichtten de kranten dat 
een zestigjarige man uit Spijkenisse tot 
zes maanden gevangenisstraf is veroor-
deeld wegens hulp bij zelfdoding van 
zijn echtgenote (door middel van gas). 
Zijn geestelijk zieke vrouw verkoos de 
dood boven opneming in een gesloten 
psychiatrische inrichting, nadat zij al ja-
renlang in klinieken was verpleegd. Na-
dat de man de gasleiding had aange-
sloten op een haardroogkap, heeft de 
vrouw er zelf een einde aan gemaakt. De 
rechtbank in Rotterdam was van oordeel 
dat de vrouw de dood verkoos boven le-
venslange opsluiting en dat het vast-
stond dat de vrouw medisch niet meer 
geholpen kon worden. De man werd tot 
een maand voorwaardelijk veroordeeld. 
Maar het Haagse gerechtshof wist het 
allemaal veel beter; wel te verstaan niet 
juridisch, maar medisch en menselijk. 
Het vroeg zich af of de vrouw wel in staat 
was haar besluit in vrijheid te nemen. 
Meent het Hof dat geesteszieken een an-
der soort wezens zijn, die geen vrije be-
slissingen meer kunnen nemen? Of acht 
het levenslange opsluiting geen vol-
doende motief? Was haar wens te ster-
ven wel echt of een signaal om hulp? 
Men vraagt zich dan af: welke hulp? Vol-
gens de rechtbank stond het vast, dat de 
vrouw medisch niet meer te helpen was. 
Maar volgens het krantebericht laat het 
hof zich daar niet mee in. 
Zes maanden! Bovenop alle ellende, die 
men zich licht kan voorstellen. Voor her-
haling door de man zelf hoeft men niet zo 
te vrezen. De straf is kennelijk bedoeld 
als algemene preventie. En dat is nu juist 
het erge. Het hof weet blijkbaar niet, dat 
duizenden, misschien tienduizenden, 
vooral bejaarden, leven met de angst 
dat hun de mogelijkheid om menswaar-
dig te sterven door al die beterwetende 
instanties ontnomen zal worden. Er 
heerst toch al terughoudendheid genoeg 
zowel bij betrokkenen zelf als bij even-
tuele „gedogers ". En begrijpelijk. Maar 
dit vonnis trekt de beslissing uit de sfeer 
van de menselijke verantwoordelijkheid 
in die van het strafrecht. Daarom is het 
onmenselijk. (JvP) 
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