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HUMANIST VAN HET EERSTE UUR KREEG KULTURELE PRIJS 

ANTON CONSTANDSE: MONUMENT VAN 
WAAKZAAMHEID VOOR DE VRIJHEID 
Onlangs ontving Anton Constand-
se de Kulturele Prijs van de Stich-
ting Kulturele Raad van Zuid-
Holland voor de veelzijdige, gedo-
kumenteerde en vasthoudende wij-
ze waarop Anton Constandse vele 
jaren en in vele publikaties de aan-
dacht heeft gevraagd voor de 
grondslag en voorwaarde van alle 
kultuur: de vrijheid. „Vrijheid, in de 
zin 	van zelf bepaling van ieder 
mens, niet alleen als ideaal maar 
ook als leidraad en werkelijkheid", 
zo motiveert het bestuur van de 
Kulturele Raad van Zuid-Holland 
de toekenning van de prijs. 

Anton Constandse, welbekend vrijden-
ker en humanist van het eerste uur, ooit  

nog redakteur van dit blad, oud-hoofd-
bestuurslid van het HV werd in 1973 de 
Jaap van Praag-prijs toegekend, vorig 
jaar de Tijl Uilenspiegel-prijs en nu dus 
de prijs van de Kulturele Raad van Zuid-
Holland. Een zeer terechte erkenning 
voor iemand wiens studies en gedach-
ten als een „monument van waak-
zaamheid" (in de woorden van het jury-
rapport) voor de vrijheid kunnen gel-
den. 
Luisteren we nog even mee bij het eind 
van zijn dankwoord: „Ik heb in mijn le-
ven onder de invloed gestaan van zelf 
gekozen helden uit mijn jonge jaren: 
Multatuli, Domela Nieuwenhuis, Ba-
koenin, Heine, Ibsen, Oscar Wilde, 
Friedrich NietzsChe. Ze lopen zeer uit-
een, maar ze hebben allen grote ver-
wachtingen gekoesterd inzake de toe-
komst op aarde en (waren) vervuld van  

levensvreugde. In deze gedachtenwe-
reld waarvan ik deel uitmaak, is eigen 
lijk geen plaats voor een figuur als 
Maarten Luther. Maar desondanks 
moet hij iets hebben gezegd dat ons al-
len aanspreekt in een tijd dat veelvul-
dig de ondergang 'van de wereld werd 
aangekondigd. Namelijk dit: 'Ook als ik 
zou geloven dat morgen de wereld ver-
gaat, zal ik vandaag nog mijn appel-
boompje planten.' 
Niemand zou kunnen leven met de ge-
dachte van een onverbiddelijk einde 
van alle leven. En het zogenaamde 
doemdenken is eigenlijk onmogelijk. 
Maar het overwinnen van zulk een pes-
simisme heeft wel tot voorwaarde de 
strijd tegen oorlog' en ondergang." 
Aan die strijd heeft Anton Constandse 
een grote bijdrage geleverd. 

Hes van Huizen 



Het nieuwe Erasmushuis ligt dicht bij het centraal station, dus makkelijk te bereiken. 
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31 OKTOBER OPEN DA 
NIEUWE ERASMUSHUW 
ALLE LEDEN 
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Eind juni dit jaar verhuisde het Huma-
nistisch Verbond van het Erasmushuis 
aan de Oudegracht naar het Landelijk 
Humanistisch Centrum op het Oud-
kerkhof. Dat was een hele onderneming 
en het duurde dan ook enige tijd voordat 
men zich tenminste een beetje thuis 
voelde. Dat geldt trouwens nog niet 
voor alle betrokkenen en dat is niet zo 
verwonderlijk, want nog steeds wordt 
er druk vertimmerd en geverfd. Daar-
naast zijn er nog steeds mensen die 
verdwalen in de labyrinten van het 
voormalige bankgebouw. Maar er zit 
toch schot in, de koele zakelijke sfeer 
begint te wijken voor een wat menselij-
ker klimaat dat eigen hoort te zijn aan 
een humanistische organisatie. Al zul-
len de gigantische kluisdeuren in de 
kelder blijvend herinneren aan de vori-
ge bewoner. Alleen liggen achter deze 
deuren niet meer de kostbaarheden van 
in materiële zaken zekerheidzoekende 
bankkliënten, maar exemplaren van de 
„Humanist". 
Begin november zal de officiële opening 
van het nieuwe Erasmushuis plaats-
vinden, maar voor die tijd zal het Hu-
manistisch Verbond reeds trots in zijn 
nieuwe jasje moeten zitten. Want op 31 
oktober vindt er een open dag plaats 
voor alle leden van het Verbond. 
Op die dag kunt u zelf als lid van het HV 

Op 15 oktober zal er geen 
„Humanist" verschijnen. We 
slaan één nummer over in 
verband met de speciale uit-
gave op 1 november van de 
wervings-Humanist. 

aanschouwen hoe de nieuwe huisves-
ting er uitziet. Maar misschien nog be-
langrijker (want daar gaat het uitein-
delijk om): u kunt dan kennis maken met 
alle mensen die in het nieuwe Eras-
mushuis werkzaam zijn. Een mooie ge-
legenheid om eens het gezicht te zien 
achter de stem „Goedemiddag, met het 
Humanistisch Verbond", een kans om 
de makers te leren kennen achter de 
radio- en televisieprogramma's van het 
verbond, en ook een aanleiding om ou- 

Jac van den Oort nieuwe consulent ge-
meenschapswerk 

Met ingang van 1 sept. j.l. is Jac van den 
Oort (29) in dienst van het HV als con-
sulent gemeenschapswerk. Zijn taak 
bestaat onder meer in het ondersteunen 
van besturen en werkgroepen van de 
plaatselijke gemeenschappen en ge-
westen bij het uitvoeren van hun taken-
pakket. 
Jac was acht jaar lang bestuurslid van  

de kontakten te hernieuwen. Op die dag 
zullen namelijk alle medewerkers en 
bestuursleden aanwezig zijn om u te 
ontvangen. 
31 oktober van 14.00 tot 17.00 open dag 
dus in het nieuwe Erasmushuis  voor 
alle leden. Wel zouden wij graag in 
verband met de organisatie van u wil-
len vernemen dat u komt. Daarvoor is  
het voldoende dat u even een telefoon-
tje geeft: 030-318145 en vraagt naar Dini 
Boer of Paul Custers. (HvH) 

de gemeenschap Eindhoven (met als 
taken o.a. ledenadministratie en kon-
taktwerk). Hij heeft in die tijd veel be-
stuurlijke ervaring kunnen opdoen. 
Voorts was hij vanaf het begin lid van 
de Landelijke Werkgroep Humanisti-
sche Jongeren. 
Met het aanvaarden van deze funktie 
heeft Jac van den Oort de automatise-
ringssektor vaarwel gezegd, waarin hij 
bijna tien jaar werkzaam was, de laat-
ste vijf jaar als programmeur/systeem-
analist bij het Centrum voor Informa-
tieverwerking Oost-Brabant, een over-
heidsinstelling. 

Als hij niet ergens in het land werkzaam 
is, kunt u Jac bereiken op het Landelijk 
Humanistisch Centrum in Utrecht, tel. 
030 - 31 81 45, en 's avonds thuis, Past. 
Dijkmansstraat 21, 5611 RA Eindhoven 
tel. 040 - 12 24 84. 

UIT DE VONK ZAL DE VLAM OPLAAIEN 
In het vorige nummer stond bij de re-
censie van dit boeiende boek een fou-
tieve prijs vermeld. Het boek kost 
ƒ 27,50 plus f 4,- verzendkosten per 
exemplaar. Uitgave: drukkerij Volhar-
ding te Groningen. 
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Het is niet voor het eerst dat in het HV 
over ethiek en politiek veel te doen is. 
Sinds de oprichting laaiden herhaal-
delijk diskussies op over de reikwijdte 
van door dat Verbond in te nemen 
standpunten. In zekere zin wordt het op 
prijs gesteld dat ethiek en politiek on-
derscheiden worden (de scheiding van 
kerk en staat wordt door humanisten 
van het allergrootste belang geacht), 
van de andere kant dient het HV, aldus 
zijn beginselverklaring, fundamentele 
eisen aan een samenleving te stellen, 
niet als politieke organisatie, maar 
„uitgaande van een elementaire visie 
op de omstandigheden waarin de men-
selijke persoonlijkheid zich kan ont-
wikkelen tot volledig mens-zijn". 

Verdergaande diskussie 

Waar ligt de grens als het HIT stand-
punten inneemt? Waarom zou men van 
het HV wel uitspraken mogen ver-
wachten over de vrijheid van menings-
uiting, mensenrechten en een vrije be-
leving van seksualiteit; waarom niet 
over een olieboykot van Zuid-Afrika en 
de plaatsing van kernraketten in Ne-
derland? 
De laatste twee jaar was de kernwa-
penproblematiek aanleiding voor her-
nieuwde diskussie. Na veel vijven en 
zessen (bedoeld wordt hier niet alleen 
het wekelijkse HV-radioprogramma op 
dinsdagavond) kon het Verbond een 
standpunt innemen. Omdat nu de ver-
klaring die uiteindelijk over de kern-
wapens is aangenomen steeds in ver-
band is gebracht met de diskussie over 

ethiek en politiek, lijkt het er misschien 

op alsof die diskussie alleen over de 
kernwapens gaat. Het moge duidelijl 
zijn dat de diskussie ethiek-politiek 
veel verder gaat dan dat probleemveld. 
Daarom organiseert de Stichting So-
crates een konferentiedag om geïnte-
resseerden de gelegenheid te bieden 
zich verder te verdiepen in het thema 
ethiek-politiek. 

Dokumentatiemap 

De dag vindt plaats in het IVABO-ge-
bouw aan de Keizersgracht 700 te Am-
sterdam en duurt van 10.15 uur tot 16.15 
uur. Begonnen wordt met twee korte 
inleidingen door Arie den Broeder 
(hoofdbestuurslid) en Peter Derkx (do-
cent HOI), die met elkaar van mening 
verschillen over het thema van deze 
dag. Aan PvdA-tweedekamerlid Klaas 
de Vries is gevraagd om vervolgens te 
reageren vanuit zijn praktijkervaring in 

Den Haag. Daarna wordt in subgroepen 
verder van gedachten gewisseld en de 
dag wordt besloten met een gezamen-
lijke diskussie onder leiding van Erik 
van der Hoeven, de voorzitter van de 
Stichting Socrates. 
Ter voorbereiding van de konferentie is 
een diskussiehandleiding beschikbaar 
én een uitvoerige, overzichtelijke do-
kumentatiemap, welke aan de deelne-
mers zullen worden toegezonden. De 
map geeft in tachtig bladzijden weer 
hoe er de afgelopen twee jaar over 
ethiek en politiek in humanistische 
kring is gedacht. Ook zij die de konfe-
rentie niet kunnen bijwonen, kunnen in 
het bezit komen van de bedoelde info-
map. 
Zij die aan de diskussie op 25 oktober 
wensen deel te nemen, dienen zich vóór 
12 oktober aan te melden, omdat de 
ruimte beperkt is (er is plaats voor 70 
mensen). 

Omdat de meningen verdeeld zijn en de 
gevoelens over dit thema soms heel teer 
liggen, zal de konferentie vermoedelijk 
niet uitmonden in een ondubbelzinnige 
eindkonklusie. Niettemin mag een 
vruchtbare gedachtenwisseling wor-
den verwacht, als men bereid is om 
naar elkaar te luisteren, en te overleg-
gen met respekt voor andere stand-
punten. Daarin ligt wat Socrates betreft 
al een belangrijke doelstelling van de 
dag. (B.B.) 

bon 

❑ Hierbij meld ik mij aan voor deelna-
me aan de konferentie „ethiek-politiek" 
op 25 oktober 1981. De kosten bedragen 
f 20,- (inklusief: diskussiehandleiding, 
dokumentatiemap, lunch, koffie/thee 
en verslag achteraf). Dit bedrag heb ik 
heden overgemaakt op giro 58.22.93 
t.n.v. Stichting Socrates te Utrecht, 
o.v.v. „25 oktober" 
❑ Stuur mij alleen de dokumentatie-
map ad f 12,50 (inkl. verzendkosten). 
Dit bedrag heb ik heden overgemaakt 
op giro 58.22.93 t.n.v. Stichting Socrates 
te Utrecht, o.v.v. „map ethiek-politiek" 

Naam: 	  
Adres: 	  
Postkode: 	  
Plaats: 	  

Opsturen aan: Stichting Socrates, Post-
bus 114, 3500  AC UTRECHT 

Gewestelijk weekend 
Noord-Holland 

In het weekend van 31 okt.-1 nov. zal 
voor de leden van de gemeenschappen 
in het gewest Noord-Holland een fami-
lie-weekend worden georganiseerd in 
het Zeehuis, Verspeijkweg 5 in Bergen-
aan-Zee. Het centrale thema zal dit jaar 
zijn: Naar een leefbare toekomst, met 
o.m. een inleiding van Erik van der 
Hoeven. Verder is er ook tijd voor wan-
delen, zingen en muziekinstrumenten 
maken. De kosten bedragen f 40,- voor 
volwassenen en f 15,- voor kinderen. 
Voor nadere inlichtingen en aanmel-
ding (vóór 10 okt. a.s.): Herman Zijp tel. 
02260 - 4111. 

HUMANISME IN DE PROVINCIE 

Momenteel worden de verkiezingspro-
gramma's voorbereid voor de komende 
verkiezingen van de provinciale staten. 
Het CDA poogt in haar verkiezingspro-
gramma de positie van het openbaar 
onderwijs aan te tasten. Waar kunnen 
humanisten en gewesten van het HV op 
letten bij de opstelling van de verkie-
zingsprogramma's van PvdA, VVD, 
D'66, PSP, PPR CPN, e.d.? 

• De positie van het pluriforme open-
baar onderwijs moet worden versterkt 
en christelijke scholen die hun identi-
teit verloochenen kunnen beter ver-
dwijnen. 

• Opheffing van de achterstelling van 
het humanistisch maatschappelijke 
aktiveringswerk. 

• Een goede rechtspositieregeling voor 
hvo-gevenden. 

• In de provincies Limburg, Brabant en 
Overijssel moet een einde gemaakt 
worden aan het ongrondwettelijk weren 
van humanistische burgemeesters al-
daar. 

• In de provinciale gezondheidszorg 
mag de humanistische geestelijke ver-
zorging niet langer achtergesteld wor-
den bij de christelijke. 

• Vervanging van de achterhaalde ver-
zuiling in regionale gezondheidszorg 
en welzijnsinstellingen door pluriforme 
voorzieningen waarbij de inbreng van 
humanistische bestuurderen gewaar-
borgd is. 

• Zolang de verzuiling gehandhaafd 
blijft, dienen humanistische instellin-
gen niet achtergesteld te worden bij 
christelijke of neutrale. 

• De provincie mag geen democratie-
bedreigende aktiviteiten steunen van 
bijvoorbeeld verenigingen of stichtin-
gen die de samenleving volgens „god-
delijke normen" willen inrichten (theo-
cratie). 

(RT) 

ZONDAG 25 OKTOBER IN AMSTERDAM 

SOCRATES-KONFERENTIE 
OVER ETHIEK EN POLITIEK 
Er is de laatste twee jaar in humanistische kring veel gediskussieerd over 
de verhouding tussen levensovertuiging, ethiek en politiek. Met name de 
totstandkoming van een kernwapenverklaring heeft de gemoederen in het 
Humanistisch Verbond hoog doen oplaaien. Zowel „Humanist" als „Re-
kenschap" publiceerden tal van artikelen en ingezonden brieven over dit 
thema. De belangstelling ervoor is kennelijk groot - reden voor de Stich-
ting Socrates om er een konferentie over te beleggen. Op zondag 25 oktober 
vindt deze plaats in het centrum van Amsterdam. 
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Humanistisch geestelijk raadswerk in een; 
zomaar door een aardige mevrouw kan wort 

Het kwartet van de centrale dienst geestelijIl 
huizen. Van links naar rechts stellen wij ad 
raadsman), Bea van Berkel (administratief x 
trice voor de geestelijke verzorging in de HSII 
de geestelijke verzorging in zieken- en verpl 

HUMANISTISCHE GEESTEI; 
DAN EEN PRAATJE 

OVER LEVENSVRAGEN PRATEN 

„Ik bezocht een jongen van achttien die door een motorongeluk helemaal 
in het gips lag, en die meteen tegen me zei: Nou lig ik hier en wat moet ik 
nou verder, hè? Die stelde meteen de vraag naar de zin van zijn leven." 
Aan het woord: Heleen Viehoff,  , ruim twee jaar humanistisch geestelijk 
verzorgster in het Wilhelmina Gasthuis in Amsterdam. Zij is één van de 
twintig mensen die in Nederlandse ziekenhuizen geestelijke verzorging 
bieden op humanistische grondslag. Of beter gezegd: zij was dat, want 
sinds kort is ze werkzaam op het centraal buro van het Humanistisch 
Verbond, waar zij Cees van der Hulle assisteert bij de organisatie van de 
geestelijke verzorging in zieken- en verpleeghuizen. 

Een heel karwei, want de belangstel-
ling voor met name humanistische 
geestelijke verzorging in al die huizen 
is sterk gegroeid, terwijl realisering 
daarvan niet zelden de grootste moeite 
kost. Besturen, en soms ook doktoren en 
personeel, zien er te vaak het nut niet 
van of hebben bezwaren omdat zij zelf 
de voorkeur geven aan dit soort dienst-
verlening door pastor of dominee. De 
christelijke invloed doet zich in de ge-
zondheidszorg nog sterk gelden en elk 
plaatsje voor een humanistisch raads-
man of -vrouw wordt nog met grote 
moeite bevochten. 

Naast twintig raadslieden in ziekenhui-
zen zijn er nog zo'n twintig in bejaarden-
en ongeveer vijftien in verpleeghuizen. 
Vijfenzestig in totaal en zij verzetten 
bergen werk. Onzichtbaar werk is het 
vaak en daarom in dit artikel enige 
tekst en uitleg. We beperken ons hier tot 
de ziekenhuizen, maar de aard van de 
geestelijke verzorging daar is te verge-
lijken met die in verpleeg- en bejaar-
denhuizen. Al zijn er natuurlijk ook ver-
schillen: de verblijfsduur bijvoorbeeld. 
Die ligt in een ziekenhuis op gemiddeld 
dertien dagen. Te kort om met de 
meeste patiënten een kontakt op te 
bouwen. Misschien maar goed ook, 
want volgens de normen van de Natio-
nale Ziekenhuis Raad mag er op elke 
tweehonderd bedden één geestelijk 
verzorg(st)er worden benoemd. De aan-
dacht richt zich dan al gauw op patiën-
ten die wat langer in het ziekenhuis 
verblijven. 
Wat moeten we ons nou voorstellen bij 
„geestelijke verzorging"? 
Behalve met Heleen spraken we daar-
over met Joop de Lege die al tien jaar in 
het Zeewegziekenhuis van Velsen 
werkt. Verder met Marianne van der 
Schaaf die ruim vier jaar in het akade-
misch ziekenhuis van Utrecht werkte, 
Nettie Klein die sinds een jaar of vijf in 
het Amsterdamse Slotervaart Zieken-
huis rondloopt en Adriaan Bosboom, al 
zes jaar in het Juliana-ziekenhuis van 
Zaandam werkzaam. Uit de gesprekken 
blijkt dat maar weinig patiënten zich bij 
„geestelijke verzorging" iets kunnen 
voorstellen. 
De verongelukte jongen aan het begin 
van dit artikel is een uitzondering. Door  

zijn vraag gaf hij precies aan waar het 
bij geestelijke verzorging om draait: 
geen gewone menselijkheid, aardig 
zijn; het gaat om méér, om hele speci-
fieke steun. „Het heeft alles te maken 
met het veralgemenen en in een wijder 
verband gaan zien van het persoonlijk 
probleem en het daardoor beter weten 
te plaatsen en te verwerken en (eventu-
eel) te aanvaarden", schreef Cees 
Schonk, de man die jaren geleden met 
de organisatie van humanistische 
geestelijke verzorging in ziekenhuizen 
is begonnen. „Het is de vakbekwaam-
heid van de geestelijk verzorger om de 
signalen te verstaan die heenwijzen 
naar de behoefte om op de diepere le-
vensvragen in te gaan". Als het om zul-
ke levensvragen gaat is het natuurlijk 
van groot belang, dat je kunt praten met 
iemand van je eigen geloof of levens-
overtuiging. 

Voorbeelden 

Joop de Lege: „Er lag hier een jongen 
van zestien met een nierafwijking. 
Heeft hier lang gelegen en uiteindelijk 
een nier-transplantatie ondergaan. Hij 
kon toen niet meer terug in zijn vak, dat 
technisch van aard was. Het was een 
groot probleem voor hem, want wat 
moest hij nu? Toen hij met veel moeite 
een baantje had gevonden als verkoper 
in een kledingzaak en gekeurd moest 
worden werd hij afgekeurd en afgewe-
zen en sterk onder druk gezet om zich 
arbeidsongeschikt te laten verklaren. 
Hij kwam regelmatig voor de nierspoe-
ling hier terug. Dan praatte ik met hem 
en hij vond dat zinvol. Hij was van pro-
testantse komaf, maar wilde niets meer 
met dat verleden te maken hebben. 
Godsdienst zag hij niet zitten: je moet 
het toch zelf doen. Gelukkig heeft hij nu 
een andere werkgever gevonden, ook 
een man met nierproblemen. Ze hebben 
elkaar bij een nierspoeling in het zie • -
kenhuis ontmoet. De bedrijfsvereniging 
weigert de ziekte-uren te betalen die 
gemaakt werden vanwege de spoeling. 
Maar ze hebben er wat op gevonden en 
het gaat nu goed met die jongen." 
Adriaan Bosboom: „Er lag hier een 
vrouw met tumor in de borst. Ze was 
alleen, 31 jaar en haar familie woonde 
ver weg. Aanvankelijk wilde ze de klap 

o 
no 

in een cedan van drukte en vrolijkheid 
verdrinken. Ze had het er moeilijk mee 
dat háár dit moest overkomen en hoe-
wel ze er ernstig aan toe was, wuifde ze 
alle zorg weg. Een keer moest ze voor 
een speciale behandeling naar een an-
der ziekenhuis. De opvang daar was 
nogal slecht. Bittere teleurstelling. 
Maar nu kreeg zij een veel realistischer 
kijk op de zaak. Dat ging met veel ver-
driet en agressie gepaard. Ze werd met 
zingevingsvragen gekonfronteerd: wat 
heb ik tot nu toe met mijn leven gedaan, 
wat zal ik nog gaan doen? Over huma-
nisme hebben we het in onze gesprek-
ken nooit met zoveel woorden gehad. Ze 
heeft wel duidelijk gesteld dat zij geen 
pastoor of dominee aan haar bed wilde. 
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lekenhuis: een speciaal soort hulp die niet 
en gegeven. 

'verzorging in zieken-, verpleeg- en bejaarden- 
voor: Cees van der Hulle (centraal geestelijk 

Bewerkster), Marian van der Schaaf (koërclina-
s-huizen) en Heleen Viehoff (ko&dinatrice van 
beghuizen). 

URE VERZORGING IS MEER 
EET MENSEN MAKEN 

MET IEMAND DIE JE BEGRIJPT 

beeld: „Ik heb eens een man gehad die 
naar me vroeg omdat hij niet godsdien-
stig was. Hij had een rot leven gehad en 
wilde in therapie. Er was hem een be-
paald soort therapie voorgesteld, maar 
die ervoer hij als zeer bedreigend. Hij 
vroeg zich af of zijn leven nog zo zinvol 
voor hem was dat hij toch maar die zwa-
re therapie moest gaan doen. Was het 
dat nog wel waard? Dáárover wilde hij 
nu eens praten met iemand die niet bij 
de staf hoort. Dat hebben we gedaan en 
er is uitgekomen dat hij toch besloot in 
die therapie te gaan, maar dan wel vol-
komen gemotiveerd". 
De voorbeelden geven aan dat het bij 
geestelijke verzorging in het ziekenhuis 
om een speciaal soort hulp gaat die niet 
door zomaar een aardige meneer of me-
vrouw gegeven kan worden, hoe lief 
bedoeld ook. 
„Zingeving is de meest fundamentele 
behoefte van het menselijk bestaan", 
schreef Jaap van Praag eens. En om die 
zingeving, het perspektief in je leven, 
daar gaat het om bij geestelijke verzor-
ging. 

Nu leggen mensen hun problemen lang 
niet altijd zomaar op tafel. Er zijn veel 
psychologische mechanismen die hen 
daarvan weerhouden. Mensen vinden 
het vaak moeilijk om met hun proble-
men anderen „lastig te vallen" en ver-
bergen ze dan liever. Het is een kunst 
apart om ongedwongen kontakt te leg-
gen met mensen, een praatje te maken 
en een zodanige sfeer te scheppen dat 
de patiënt zich veilig kan voelen als hij 
of zij desgewenst een persoonlik 
probleem wil bespreken. Heleen Vie-
hoff:„Geestelijke verzorging werkt pas 
als je met de mensen praat. Dan nog 
komt het voor dat men zegt: Fijn dat ik 
met u gepraat heb, maar u ziet ik heb 
geen geestelijke verzorging nodig". De 
patiënten vragen in de regel niet zelf om 
je. Behalve de katholieken die om 
kommunie of andere sakramenten vra-
gen. En 'n enkele oudere orthodoxe 
protestant die om zijn dominee vraagt. 
De kreet geestelijke verzorging is zo on-
bekend, dat niemand er naar vraagt. 
Verder ligt het heel beladen, vragen om 
geestelijke verzorging. De mensen die 
op mij een beroep doen, hebben of in het 
leger of in de bajes gezeten. Daar is ook 
humanistische geestelijke verzorging 
en daarom kunnen zij zich er iets bij 
voorstellen. Je moet vooral oppassen 
met je woordkeus, want veel mensen 
moeten er niets van hebben als ze al het 
woordje geestelijk horen. Nettie Klein: 
„Het wordt vaak onmiddellijk met 
godsdienst geassocieerd". Heleen: 
„Dus je moet in het begin vooral niet te 
zwaar maken. Je begint met een praatje 
zodat je je gezicht hebt laten zien, dat 
kom je eens terug en zo kan er een kon-
takt groeien". 

Een ander probleem is: hoe bereik je de 
mensen die, gezien hun eigen levensvi-
sie, met 'n humanist willen praten? 
In alle ziekenhuizen waar humanisti-
sche geestelijke verzorging wordt aan-
geboden, is het mogelijk te kiezen tus-
sen de humanistisch raadsman/vrouw, 
de R.K.-pastor of protestants-christelij-
ke dominee. Meestal hebben deze drie 
de afdelingen verdeeld zodat niet ieder 
voor zich het hele ziekenhuis door hoeft 
te rennen. De afspraak is dan wel dat je 
je aan de patiënten duidelijk voorstelt, 
zodat zij weten wie ze voor zich hebben. 
En als zij dan met iemand van een ande-
re levensbeschouwelijke signatuur 
willen praten, moet er doorverwezen 
worden. Dat laatste werkt niet altijd 
even vlekkeloos. Joop de Lege: „Door-
verwijzen is voor mijn kollega's moeilij-
ker dan voor mij. Zij verkondigen in hun 
eredienst dat zij het ware geloof hebben 
en moeten uitdragen. Dat heb ik na-
tuurlijk niet". 
Marianne van der Schaaf: „De kerkelij-
ke kollegae vonden dat zij iets meer 
konden bieden dan ik. Maar de 
R.K.-pastor merkte ook op dat hij, omdat 
hij pastor was, soms werd afgewezen. 
Hij zei wel dat ik er ook was maar de 
patiënten zeiden dan toch nee, omdat 
hij het voorstelde". 

In de regel is de samenwerking tussen 
de geestelijk verzorgers in een zieken-
huis goed, ook al verschillen zij van le-
vensvisie. 
In Utrecht echter heeft het een hele tijd 
geduurd voor Marianne van der Schaaf 
als kollega werd geaksepteerd. „We 
weten niet of we je dat wel kunnen toe-
vertrouwen", zeiden de kollega's in 1978 
nog. Geleidelijk kwam er meer respekt 
en begrip. 
Het meest ideaal is de situatie in Vel-
sen. Daar is sprake van een hecht team 
dat bovendien volwaardig meedraait in 
het reilen en zeilen van het ziekenhuis. 
Joop de Lege: „Eén keer per week be-
spreken wij als team de lopende werk-
zaamheden. Bepaalde problemen die in 
ons ziekenhuis spelen, bijvoorbeeld 
euthanasie. Ook patiëntengevallen, 
als zich speciale problemen voordoen. 
Dat overleg is intussen vrij vertrouwe-
lijk van aard geworden, er is een zekere 
eenheid. Dat vind ik erg belangrijk. 
Verder zitten wij in de ondernemings-
raad, zijn bij de opleiding betrokken, bij 
de bedrijfsstaf en wij zijn buitengewoon 
lid van de doktorenstaf.  . Alle drie wer-
ken wij full-time in dienst van het zie-
kenhuis. Wij worden rechtstreeks door 
het ziekenhuis betaald en verdienen 
evenveel". 
Die betaling is op andere plaatsen een 
groot probleem. Geestelijke verzorging 
wordt in de verschillende ziekenhuizen 
steeds anders gewaardeerd. 
Heleen: „Helaas wordt geestelijke ver- 

Maar dat humanisme kwam natuurlijk 
het beste tot uitdrukking in de manier 
waarop we over de problemen hebben 
gepraat". 
Nettie Klein kwam op haar weg door het 
ziekenhuis een al wat oudere man te-
gen die een lichte beroerte had gehad. 
Eén van zijn problemen was dat hij hier 
in het ziekenhuis veel moest huilen, wat 
hij als man niet van zichzelf mocht. „We 
hebben zo'n zeven keer met elkaar ge-
sproken. Zijn probleem was dat hij een 
sterk manbeeld had en hier in het zie-
kenhuis moest hij veel huilen, iets wat 
hij tegenover zichzelf niet kon verant-
woorden. De gesprekken hebben hem 
opgelucht. Nu is hij weer thuis". 
Heleen Viehoff met een laatste voor- 
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Ongedwongen kontakt leggen met mensen is een kunst apart. 

GEMEENSCHAPPEN 

zorging vaak als aanhangsel be-
schouwd en je moet knokken voor je 
plaats. Geestelijke verzorging hoort er 
gewoon bij in een ziekenhuis. Maar ja, 
dat heeft te maken met je visie op de 
gezondheidszorg". Meestal wordt maar 
'n heel klein bedrag uitgetrokken voor 
de betaling van de raadslieden. Daar-
om zijn part-time banen eerder nood-
zaak dan wens. Een extra probleem is 
dat pastor en dominee vaak en veel ho-
ger salaris krijgen dan de humanist, 
omdat de eersten een theologische op-
leiding aan de universiteit hebben ge-
volgd en de humanistische opleiding 
voor geestelijke verzorging niet gelijk 
daaraan wordt gevonden. 

Bij vertrek uit het ziekenhuis kan het 
verbreken van een soms langdurig en 
goed kontakt moeilijk zijn. Veel pa-
tiënten willen graag het kontakt aan-
houden en de raadsman of -vrouw kan 
daar eigenlijk niet op ingaan. Adriaan 
Bosboom: „Je krijgt er alleen maar 
mensen bij en dan wordt het leven on-
leefbaar. Ik doe het zo min mogelijk, 
maar je ontkomt er niet altijd aan. Soms 
probeer ik iemand door te verwijzen". 
Nettie Klein: „Ik houd nog wel eens te-
lefonisch kontakt en ik heb ook afspra-
ken met oud-patiënten hier in het zie-
kenhuis. Jammer genoeg zijn er maar 
heel weinig vrijwilligers te vinden om 
bepaalde patiënten thuis op te zoeken." 
Adriaan ziet daar ook moeilijke kanten 
aan. „Het gaat niet alleen om een 
beetje gezelligheid. Je moet wel weten 
wie je er op af stuurt. Bovendien kunnen 
mensen het bedreigend vinden. Dan 
denken ze: „Hij heeft ze vast dit of dat 
over mij verteld". 
Heleen Viehoff zou het ook toejuichen 
wanneer goede vrijwilligers klaar zou-
den staan om eventueel het werk over te 
nemen als de mensen het ziekenhuis 
verlaten: „Je hebt een relatie gelegd, 
mensen zijn met hun problemen geko-
men, dan gaan ze naar huis, wonen 
vaak alleen en zien weer dat grote 
zwarte gat voor zich. Als dan eens ie-
mand op bezoek zou kunnen gaan, dat 
zou heerlijk zijn". 
Marianne van der Schaaf: „Mijn uit- 

gangspunt is: afronding hoeft niet sa-
men te vallen met ontslag. Na verloop 
van tijd ga ik wel minderen". 
Joop de Lege gaat nog verder; hij be-
zoekt sommige mensen zelfs thuis: 
„Bijvoorbeeld als ze ongeneeslijk ziek 
zijn en toch naar huis mogen. Ze komen 
ook weleens terug bij mij op mijn ka-
mer. Ook ik probeer geleidelijk af te 
bouwen. Verder wil ik graag een 
groepje vrijwilligers starten, maar dan 
nog geldt: niet elk kontakt is over te 
dragen". 
Soms is er sprake van een ander „kon-
takt" na ontslag uit het ziekenhuis. Als 
de patiënt overleden is, wordt de 
raadsman/-vrouw vaak gevraagd om 
bij de krematie te spreken. Joop de Lege 
overkwam het zelfs dat hij 's nachts uit 
bed werd gebeld door twee agenten. Er 
was iemand overleden en hem werd 
gevraagd dat thuis te gaan vertellen. 

Goede geestelijke verzorging, door 
de juiste persoon, dus afgestemd op 
de eigen geloof s- of levensovertui-
ging van de patiënt, is een nuttige 
zaak, ook al wordt dat niet door ie-
dereen (in)gezien. 
Ondanks alle tegenwerking kan 
men de laatste tijd in steeds meer 
ziekenhuizen een beroep doen op 
humanistische geestelijke verzor-
ging. Hetzelfde geldt voor de ver-
pleeg- en bejaardenhuizen. In een 
levensbeschouwelijk verdeeld land 
zou dat eigenlijk een heel normale 
zaak moeten zijn. Er moet nog veel 
onbegrip en weerstand overwon-
nen worden. Aan de raadslieden 
zelf zal het niet liggen evenmin aan 
de centrale dienst geestelijke ver-
zorging, die onder leiding van Cees 
van der Hulle, die vanuit het Lan-
delijk Humanistisch Centrum in 
Utrecht haar uiterste best doet om 
humanistische geestelijke verzor-
ging overal gerealiseerd te krijgen 
waar dat nodig is. 

Bert Boelaars 

Voor de eerste maal in het nieuwe sei-
zoen treft u deze rubriek aan met een 
selektie van aktiviteiten en bijeenkom-
sten in de gemeenschappen. Wisseling 
van de voor deze rubriek verantwoor-
delijke funktionaris was er de oorzaak 
van dat de agenda van september niet 
kon worden gemaakt. 
Voortaan zal ondergetekende als de 
nieuwe consulent gemeenschapswerk 
trachten deze rubriek zinvol te vullen. 
Daar gaan we dan: 

Almelo organiseert op 6 oktober een 
diskussieavond over het HOM. Gera 
Breebaart van de afd. vorming van HI-
VOS houdt dan een inleiding over het 
projekt „Kiezen voor mensenrechten". 
Inlichtingen over plaats en tijd bij Mw. 
C. Timmerman, tel. 05490 - 16546. 
Amersfoort organiseert dit najaar een 
kursus over humanisme op basis van de 
DIC-map „Geloven in mensen". De eer-
ste avond was op 21 sept. Nieuwe bij-
eenkomsten volgen nog op 5 okt., 19, 
okt., 2 nov. en 16 nov. alle in het Burg. 
van Randwijckhuis, Diamantweg 22 in 
Amersfoort. Nadere inlichtingen bij 
Frank de Mink, tel. 033 - 620960. In de 
gemeenschap Amstelland/Buitenvel-

dert is op dinsdagavond 13 oktober om 
20.00 uur een kennismakingsbijeen-
komst voor alle leden en belangstellen-

den in het M. 0. C. Lindenlaan 75 te  

Amstelveen. En op 4 oktober houdt Erin°  

Endt wetenschappelijk hoof dmede-
werker aan de Universiteit van A'dam, 
een lezing over „Tachtigers toen en 
-thans" in het gloednieuwe Humanis-
tisch Centrum, Reinier Vinkeleskade 64 
in Amsterdam. Aanvang 14.00 uur. Ver-

der organiseert Amsterdam een week-

end in het Vorrinkhuis in Lage Vuursche 
op 31 okt. en 1 november. Op de zater-
dagavond bespreekt Jan de Leede het 
thema: De gevoelskant van het werk 
van het HV. Verder is er in een informele 
sfeer tijd voor gesprekken, spel en 
wandelingen in de herfstige bossen. 
Opgave via het Hum. Centrum tel. 
020 - 763712 ma. t/m do. 10-12 uur. Dor-

drecht houdt zijn eerste zondagoch-
tendbijeenkomst op 11 oktober. Daar zal 
W. Nieuwenhuis een inleiding verzor-
gen over het thema „Mens en Energie". 
Inlichtingen: 078 - 138206. Over kern-
bewapening gaat een thema-bijeen-

komst in 's-Gravenhage op donderdag 
15 okt. om  20.00 uur in het Hum. Cen-
trum aan de Laan Copes van Catten-
burch. In het strijdperk treden dan: Prof. 
J. Mazure, oud-voorzitter van de Eerste 
Kamer en Joost de Vries, humanistisch 
geestelijk raadsman bij de krijgsmacht, 
resp. kontra en pro de HV-kernwapen-
verklaring. In Haarlemmermeer spreekt 
dinsdag 13 oktober de heer A. J. v. d. 
Kooij over „Geloof, ongeloof, en bijge-
loof". Plaats en tijd komt u te weten via 
tel. 02968 - 4098. In de Zaanstreek houdt 
op di. 20 oktober om 20.00 uur dr. J. Jan-
sen een inleiding over „de geestelijke 
kunst van het ouder worden". Plaats: De 
Vertoeving, Westzijde 80 in Zaandam. 

Jac van den Oort 
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VERBOND OP RTV 

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

OUDER WORDEN WE ALLEMAAL 
we denken er alleen maar liever 
niet aan 
zondag 4 oktober, 9.30 - 10.00 uur, 
H'sum 2 
Want oud worden betekent dicht bij 
de dood staan, vaak niet meer 
meetellen, alles al gehad hebben. 
Carl Rogers (79), één van de nestors 
van de humanistische psycholo-
gie, vindt dat er juist in je latere 
jaren nog zoveel te beleven valt. 
Als je op de een of andere manier 
maar aktief blijft en openstaat voor 
nieuwe ideeën en ervaringen. 
Antoinette van Brink sprak met en-
kele oudere Nederlanders over hun 
opvattingen van aktief ouder wor-
den. 

DE DAGERAAD BREEKT AAN ... 
zondag 11 oktober, 9.30 - 10.00 uur, 
H'sum 2 
125 jaar geleden werd de vrijden-
kersvereniging „De Dageraad" 
opgericht. Atheïsten, anarchisten, 
libertijnen, 	wereldverbeteraars 
zonder god en vaderland, dat wa-
ren het. 
Wat bleef over van hun idealen? 
Of: hoe nodig blijft het vrije den-
ken? 
Samenstelling: Piet Brinkman 

DE MOED DER WANHOOP 
vrijdag 16 oktober, 21.55 uur, Ned. 1 
Is het te begrijpen dat een mens 
een eind aan zijn leven wil maken? 
Vaak wordt het als een vlucht ge-
zien, een daad van lafheid. 

Zie ook artikel hiernaast. 
Samenst. Antoinette van Brink, 
Rob van der Linden. 

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

Wat zou het al mooi zijn als door deze 
programma's iets op de kijker en luiste-
raar overkwam, van wat er in mensen 
omgaat die aan zelfdoding denken. Wat 
voor hoop en verwachting, begrip en 
medegevoel zij vaak in anderen geïn-
vesteerd hebben voordat zij in de situa-
tie kwamen waarin al die gevoelens 
zich gingen richten op de fantasie over 
de eigen dood en de oplossing die dat 
hun zou kunnen bieden. 

Rob van den Linden 

De persoonskaarten-kwestie 
Uit kontakten met leden blijkt dat som-
mige gemeente-ambtenaren weiger-
achtig zijn om humanisten inzage te ge-
ven in hun persoonskaartgegevens. U 
hebt daar recht op, en kunt daarbij ver-
wijzen naar artikel 90, eerste lid, van 
het Besluit Bevolkingsboekhouding, en 
in het bijzonder de Artikelsgewijze Toe- 

DIALOOG 
lichting 11-154 (17 RBB, nov. 79). Op 
grond hiervan heeft iedere burger recht 
op inzage van „alle gegevens die zijn 
persoonskaart bevat". U heeft geen 
recht op een uittreksel of kopie van de 
persoonskaartgegevens die betrekking 
hebben op de levensovertuiging. Dit is 
besloten om het afgeven van „niet- 

We zijn bezig met de filmopnamen voor 
twee televisie-programma's over zelf-
doding. Een gesprek met iemand die al 
meerdere pogingen gedaan heeft. Een 
verhaal over een moeilijk leven waarin 
het doodsverlangen, als oplossing voor 
veel problemen, steeds naar voren 
komt. Geen luchtige kost. Inspanning 
en ook weerstand. 
Er komt veel oud zeer boven, iemand 
wordt gevraagd veel ellende opnieuw 
te beleven. Ondanks een bewonde-
renswaardige openheid en oprechtheid 
roept het gesprek weerstand op bij 
geïnterviewde en bij interviewer. De 
één wil graag iets duidelijk maken, de 
ander wil het wel begrijpen maar komt 
in het nauw met z'n eigen idee over le-
ven en dood. Want dat is soms niet te 
rijmen met wat je beleeft als iemand zo 
fundamenteel over zijn eigen leven 
vertelt. 
Even een onderbreking. Op het toilet 
hangt de bescheurkalender van Koot en 
Bie. 

Vrijdag 13 augustus. 
Zit zelfdoding al in het ziekenfondspak- 
ket? 

In deze situatie een extra wrange grap. 
Belachelijk idee, zelf doding zit in geen 
enkel pakket! 
Des te grimmiger wordt duidelijk dat 
adekwate hulpverlening voor mensen 
die hun leven willen beëindigen nog 
verre van gemeengoed is. 
Het doden van de mens door zichzelf. 
Mensen zien het als een vlucht - een 
daad van lafheid. Wie iets van omstan-
digheden en verleden hoort herkent een 
daad waar moed voor nodig is en vaak 
is dat de moed van een wanhopige -
iemand die geen hoop meer heeft en 
geen zin meer aan z'n leven kan geven 
en die daarbij vaak geen enkele illusie 
heeft dat zijn leven voor anderen wel zin 
of betekenis zou hebben. 
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jood-verklaringen" te voorkomen, die 
zoals bekend ook humanisten schaden 
die naar bepaalde arabische landen 
willen gaan. 
Ondanks jarenlang aandringen hebben 
wij nog steeds niet van het ministerie 
van Binnenlandse Zaken de herziene 
tekst van het Besluit Bevolkingsboek-
houding ontvangen, terwijl ons op ge-
zag van minister Wiegel reeds augus-
tus 1979 is toegezegd dat ook humanis-
ten hun levensovertuiging op de kaart 
mogen doen vermelden. De meeste 
ambtenaren zijn daartoe ook bereid 
gebleken. Wie een ambtenaar treft die 
weigert, wordt verzocht hierover 
schriftelijk een klacht in te dienen bij 
het gemeentebestuur, en een afschrift 
daarvan te zenden aan het hoofdbe-
stuur en de plaatselijke gemeenschap. 
Wij houden u op de hoogte. 

Rob Tielman 

Verstoorde relaties - vereenzaming -
isolement spelen een grote rol bij het 
verder vervreemden van de omgeving 
en de realiteit. Vaak is dit de direkte 
aanleiding tot suïcide. 
Daarom is het zo verdrietig dat mensen 
in hun poging tot zelfmoord niet serieus 
genomen worden. Men beschouwt het 
dan wel als een kreet om hulp maar ook 
als aanstellerij, aandachttrekkerij. Dus 
hoe minder je reageert hoe beter. Die 
reaktie blijkt vaak fataal. De af wijzing 
door familie en hulpverleners maakt de 
put vaak nog dieper. Terwijl dan juist 
wat begrip en bereidheid tot praten zou 
kunnen helpen. De moed der wanhoop 
wordt dan misschien de moed om met 
minimale vooruitzichten, tèch te blijven 
leven, mensen te vinden die bereid zijn 
je gezeur aan te horen en je niet alleen 
afwijzen. En zo die hele wankele en 
twijfelachtige basis leggen om het 
voorlopig weer even vol te houden. Je-
zelf en anderen aan het idee laten wen-
nen dat mensen soms meer dan één 
ding tegelijk willen. Tegenstrijdige za-
ken, dood willen maar ook geholpen 
willen worden om te blijven leven, 
maar soms ook geholpen willen worden 
om niet te blijven leven. 

De moed der wanhoop. Twee televisie-
programma's en 2 radioprogramma's 
die barsten van de pretentie. Ze moeten 
het taboe rond de zelf moord doorbre-
ken, de diskussie op gang helpen, de 
stellingname t.a.v. de zelfdoding ver-
anderen, misvattingen zoals die alge-
meen gelden omver werpen. Duidelijk 
maken dat mensen voor wie de eigen 
dood wat meer tot het dagelijks denk-
patroon hoort, niet meteen tot gek of 
af wijkend bestempeld en geëtiketteerd 
mogen worden, veranderende opvat-
tingen ook binnen het humanisme t.a.v. 
zelfdoding signaleren en verduidelij-
ken. 
Of je een emmer leeggooit. 

PROGRAMMA'S OVER ZELFDODING GE- 
MAAKT MET DE MOED DER WANHOOP 



Het Humanistisch Verbond 
zoekt een 

Funktionaris (m/v) voor de kadervorming 

voor het uitoefenen van een landelijke steunfunktie ten behoeve van het vrijwillig kader 
in de plaatselijke afdelingen, waarbij inbegrepen het geven en organiseren van kursus-
sen. 

Vereisten: 
— onderschrijven van de humanistische levensovertuiging en bereidheid tot verdere 

verdieping op dit punt; 
opleiding in theorie en methodiek van agogisch werk op tenminste HBO-nivo; 

— praktische ervaring in verenigingswerk; 
— leeftijd: bij voorkeur tussen 35 en 45 jaar; 
— woonplaats: in of nabij de provincie Utrecht/'t Gooi of de bereidheid naar deze streek 

te verhuizen; 
— rijbewijs. 

De standplaats is Utrecht. 

De funktie vraagt zowel vaardigheid in het groepswerk als een duidelijke organisatori-
sche bekwaamheid. Er is veel reiswerk aan verbonden door het gehele land, ook in de 
avonduren en op zaterdag. 
Salarisgrenzen bruto f 3.040,— — f 4.100,— p.m. 

Voor telefonische nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot J. de Leede, hoofd 
verenigingszaken, telefoon (030) - 31 81 45 of (02155) - 1 28 43. 

Sollicitatiebrieven te richten aan de direkteur van het Humanistisch Verbond, Postbus 
114, 3500 AC Utrecht, binnen veertien dagen na verschijnen van dit blad. 

IHEU BESTUURSVERGADERING 
IN LUXEMBURG 

Deze zomer hield de IHEU zijn zoge-
naamde board meeting in Walf erdan-
ge, vlakbij de stad Luxemburg, als gast 
van de Union Radicale Humaniste 
Luxembourgeoise (ter plaatse bekend 
als Radikal Humanistesche Unioun Lët-
z abuergs). Dat is een nog uiterst kleine, 
maar heel enthousiaste groep van jon-
ge humanisten die hard voor hun 
ideeën moeten vechten in een landje 
waar 95% van de bevolking rooms-ka-
tholiek zegt te zijn, al gaat maar de helft 
naar de kerk. Behalve enige Luxembur-
gers waren er vertegenwoordigers van 
ledenorganisaties uit België, Duits-
land, Engeland, Frankrijk, Noorwegen, 
Noord-Amerika, Zwitserland en een 
heleboel mensen uit Nederland: een 
waarnemer van de Wereldunie van 
Vrijdenkers, afgevaardigden van het 
H.V. en leden van het Organizing 
Committee (vrijwilligers die bij het se-
kretariaatswerk zijn betrokken). Zoals 
één van hen zei: „Dit is weer zo'n gele-
genheid waar Nederlanders bij elkaar 
komen om Engels met elkaar te spre-
ken." 
Het was erg jammer dat Howard Radest 
(American Ethical Union) en Mihailo 
Markowic uit Joegoslavië verhinderd 
waren. Zij zijn beiden lid van het drie-
manschap dat als voorzitter van de 
IHEU fungeert. Nu moest de derde, Bert 
Schwarz alle vergaderingen leiden, 
maar dat is hem wel toevertrouwd. 

Het is natuurlijk onmogelijk hier een 
volledig verslag van twee dagen ver-
gaderen te geven en ik zal me dus be-
perken tot de belangrijkste punten. Een 
daarvan is „Decisions not yet imple-
mented" (nog niet uitgevoerde beslui-
ten) zoals de niet nagekomen beloften 
van ledenorganisaties om ons artikelen 
te sturen over „humanisme en weten-
schap" en over de kwestie „scheiding 
van kerk en staat". Wij hebben er pas 
een paar en we hebben meer materiaal 
nodig voor eventuele publikaties. 

Wat ik altijd heel boeiend vind is de 
rapportage van de ledenorganisatie. 
Dan zijn het niet meer alleen een rij na-
men waaraan je geregeld papieren 
stuurt, want dan komen ze echt tot le-
ven. Wij hoorden natuurlijk over 
problemen en teleurstellingen, maar er 
was ook goed nieuws. Enkele voorbeel-
den: 
• De Zwitserse Arbeitsgruppe autono-
mer Humanisten, een kleine, ongeloof-
lijk aktieve organisatie heeft nu meer 
dan twee keer zoveel leden als vorig 
jaar. Door het houden van lezingen en 
debatten lukt het de Zwitserse huma-
nisten steeds meer aandacht te krijgen 
van de pers voor hun standpunten. Ook 
geven zij een voortreffelijk duitstalig 
tijdschrift uit, Ratio Humana. Dit lijkt 
misschien niet erg spektakulair, maar 
gezien het konservatieve klimaat van 
Zwitserland, hebben humanisten het 
daar verre van gemakkelijk. 
• De nieuwe direkteur van de Human 

Etsk Forbund i Norge, Hall Troan, begon 
zijn verslag als volgt: „Minstens een 
derde van de Noren gelooft niet meer, 
waarom steunen die ons dan niet?" Een 
klacht die zeer bekend klinkt in Neder-
landse oren! Maar al vindt Troan dat 
„het allemaal niet zo vlug gaat als wij 
willen en verwachten", iedereen moest 
jaloers konstateren dat de Noren het 
werkelijk geweldig doen. 
In 1980 ging hun ledental met bijna de 
helft omhoog en het neemt nog steeds 
toe (nu ca. 10.000), het aantal plaatselij-
ke afdelingen is meer dan verdubbeld, 
hun lezingen en trainingen voor huma-
nistische uitvaartbegeleiders krijgen 
veel en goede publiciteit, en het vor-
mingsonderwijs op de scholen breidt 
zich ook steeds meer uit. Verder is er 
een campagne gestart met de leuze 
„Niet-gelovigen de kerk uit!" waarbij de 
mensen wordt voorgehouden: „U bent 
lid van de kerk, u gelooft niet, dan moet 
u daar de konsekwenties uit trekken." 

Enige tijd geleden heeft de IHEU beslo-
ten tot het instellen van een Commissie 
voor de behartiging van de belangen 
van buitenkerkelijke Europeanen. De 
voorbereidingen voor dit zogenaamde 
Eurocommittee zijn nu in een vergevor-
derd stadium, omdat we uitvoerig 
overleg hebben kunnen plegen met 
Walter Behrend, ex-voorzitter van het 
Europese Parlement, die de Commissie 
zal voorzitten. 
De taak van het Eurocommittee is 
trachten te voorkomen dat er in het Eu-
ropese Parlement besluiten vallen 

waardoor buitenkerkelijken gedwon-
gen worden zich aan de ethische nor-
men van een religieuze meerderheid te 
houden. 

Verdere IHEU-aktiviteiten en Plannen 
die op de agenda stonden, waren: de 
International Humanist Ombudsman, 
waarover een volgende keer; het inter-
nationale congres in Hannover, 1 t/m 5 
augustus 1982, thema „Anti-humanisti-
sche tendensen: uitdaging en ant-
woord"; een nederlandstalige konf e-
rentie over vormingsonderwijs in 1982, 
waarschijnlijk in Antwerpen; Vredes-
conferentie in 1983 in Nederland. 
Op iedere board meeting komen altijd 
voorstellen voor resoluties ter tafel. Dat 
is vaak een moeilijke zaak omdat er 
nooit tijd genoeg is voor diepgaande 
diskussies en voor het opstellen van 
teksten waar iedereen het mee eens kan 
zijn. Zoals al vermeld werd in „Huma-
nist" van 15 september j.l. was er geen 
overeenstemming over de resolutie te-
gen de neutronenbom. Maar wij kunnen 
nog niet zeggen dat „de Amerikaanse 
humanisten zich hiertegen verzetten", 
want er was maar één Amerikaan aan-
wezig en die sprak niet uit naam van 
alle humanistische organisaties in de 
USA. Er is wel een resolutie aangeno-
men ter ondersteuning van de World 
Disarmament Campaign. 
Al met al was het een goede vergade-
ring die bovendien onze Luxemburgse 
vrienden veel publiciteit heeft bezorgd. 

Nettie Klein 
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