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Bij het ter perse gaan van deze „Humanist" bereikte de redaktie het bericht dat Jaap van Praag op 
69-jarige leeftijd is overleden. Het was helaas niet mogelijk om in dit nummer bij het overlijden stil te 
staan. In de volgende „Humanist" zullen wij uitgebreid aandacht besteden aan de betekenis van Jaap 
van Praag voor de humanistische beweging. 
Op donderdag 16 april heeft de krematie plaats gehad. Zaterdag 16 mei zal om 19.30 uur in Apeldoorn de 
herdenkingsbijeenkomst plaatsvinden in het Kongrescentrum -Orpheus". Churchillplein Alle be-
langstellenden zijn welkom. 



UIT DE GEMEENSCHAPPEN 

L 	 

Vaak worden aktiviteiten in de ge-
meenschappen lang tevoren gepland 
en komt er op het laatste moment iets 
tussen. De samensteller van deze ru-
briek probeert zoveel mogelijk alle 
aankondigingen te checken en doet een 
beroep op de gemeenschapsbesturen 
om programmawijzigingen met spoed 
door te geven. 
De vorige keer aangekondigde lezing 
over „Ethiek in de journalistiek," 16 
april in het Weeshuis te Hoorn, gaat 
niet door; dezelfde avond is nu de alge-
mene jaarvergadering gepland. 
Op 21 april is er 's avonds weer een 
jongerenbijeenkomst bij Paul van Til-
burg, Geerestein 132, Alphen a/d Rijn. 
Woensdag 22 april twee avonden in het 
oosten: in Deventer spreekt Casper Vo-
gel of Rob van der Linden over het radio-
en tv-beleid van het HV (in de zaal van 
het bejaardencentrum van Humanitas, 
Radboudlaan 1) en in Zwolle vertoont 
Charles van Oostrom van de Vrije Ge-
dachte een diaserie over „Het leven van 
de mens" (in de Havezate); aanvang 
beide avonden 20 uur. 
Op 28 april leidt Rob Tielman in Leiden 
een politiek forum met vertegenwoor-
digers van PvdA, D'66, VVD en CDA (in 't 
Parlement, Nieuwe Rijn 52). Op 23 april 
vindt in Den Haag „Ongodsdienstige 
meditatie" plaats o.l.v. Denijs Bru, do-
cent aan het HOI (Humanistisch Cen-
trum, Laan Copes van Cattenburgh 72). 
In Bussum wordt op 23 april de jaarver-
gadering gehouden in de Openbare 
Leeszaal, Gen. de la Reylaan 12. Alle 
avonden beginnen om acht uur. 
In Gorkum geeft Anneke Sternheim op 
24 april, 20 uur, een inleiding over 
„Humanistische psychologie"; plaats: 
Vismarkt 10. 
Zondag 26 april twee ochtendbijeen-
komsten: om half elf in zaal UVV te Wa-
geningen, waar Frans Wildenborg zal 
spreken onder het motto „Memo en 
kleinschalige ekonomie in de toe-
komst," en om elf uur in het Humanitas-
gebouw te Haarlem (Verspronckweg 
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39), waar een kontaktbijeenkomst wordt 
gehouden. 
Dinsdagavond 28 april om 20 uur houdt 
Albert Nieuwland in het Weeshuis te 
Hoorn een inleiding over „Rituelen 
vanuit de humanistische levensover-
tuiging". In Haarlem dezelfde avond de 
jaarvergadering in het Humanitasge-
bouw, en in Enschede is er bij de familie 
Van der Made, Varviksingel 53, een 
huiskamerbijeenkomst over het kon-
gresstuk „Leefbare toekomst". 
Tot slot nog 30 april: nationale feestdag. 
De gemeenschap Bussum is voor het 
tweede jaar met een kraam aanwezig 
op de plaatselijke braderie. 
Vorig jaar een groot sukses, misschien 
'n idee voor anderen? 

Bert Baelccars 

Ontmoetingsgroep Utrecht .  
Op 27 april a.s. start een ontmoetings-
groep met een open kennismakings-
avond onder de deskundige leiding van 
Albert Nieuwland. 
De groep komt acht maandagavonden 
en het weekend van 12 juni (20.00 uur) 
tot 14 juni (17.00 uur) bijeen. De kosten 
zijn f 200,- (eksklusief de verblijfkosten 
e.d. voor het weekend). Eventuele re-

. duktie mogelijk tot maximaal f 100,-. 
Aanmelding door storting van f 10,- op 
postgiro 56.55.90 t.n.v. het Humanis-
tisch Verbond, gemeenschap Utrecht, te 
Utrecht. 
Voor nadere informatie: Goverd Rutte, 
Hasebroekstraat 	25, 	Utrecht, 
030 - 947666 (na 17.30 uur) Albert 
Nieuwland, J. W. Brouwersstraat 18, 
Amsterdam, 020 - 791015. 

DE NACHTEGAAL 
KANDIDATE VOOR 
HOOFDBESTUUR 
Op de valreep heeft de gemeenschap 
Enschede nog een kandidatuur inge-
diend voor het hoofdbestuur. Het is me-
vrouw De Nachtegaal (51), van beroep 
verpleegkundige. Zij is voorzitster van 
de gemeenschap Enschede en lid van 
de Verbondsraad. Verder is zij niet-ak-
tief lid van de PSP. Het hoofdbestuur 
heeft deze kandidatuur overgenomen. 

NIEUWE GEZICHTEN 
IN HET ERASMUSHUIS 

Koiirdinator 
studentenraadswerk 

Frits Snijder is op 1 april aangesteld als 
koiirdinator van het humanistische stu-
dentenraadswerk. Hij volgt daarmee 
Marianne Wimmers op, die docente is 
geworden aan het H.O.I. 
Frits Snijder funktioneerde sinds sep-
tember j.l. als vrijwillig studenten-
raadsman in Groningen. Daardoor is 
zijn huidige werkveld hem al enigszins 
vertrouwd. Door studie aan de Rijks-
universiteit Groningen is hij al langer 
bekend met de universitaire wereld en 
met de studentenwereld in het bijzon-
der. 
Frits is bereikbaar via het Centraal Bu-
ro van het HV (030-318145) of privé: Ba-
ken 122, 9732 BG Groningen, tel. 
050-413165. 

Vormingswerk volwassenen 

Met ingang van 1 april is Nicolette Has-
per (28) in dienst getreden bij het HV als 
funktionaris voor het vormingswerk 
volwassenen. 
Zij is opvolgster van Ila Schoutsen. 
Haar werk bestaat o.a. uit het onder-
steunen van gespreksgroepen, en het 
organiseren van kursussen gespreks-
en diskussietechnieken. 
Nicolette is afgestudeerd in sociale pe-
dagogiek. Zij is bereikbaar op het Cen-
traal Buro (030-318145), Postbus 114 in 
Utrecht. 



HOOFDBESTUUR STELT 
NIEUWE PRIORITEITEN VOOR 
KOMENDE TWEE JAAR 
Twee jaar geleden werd de HV-Top Tien 
vastgesteld: de tien belangrijkste taken 
waar het Verbond aandacht aan zou be-
steden. Op het komende kongres wor-
den weer nieuwe prioriteiten gesteld. 
Hoe is het met de oude gegaan, en wat 
zijn de nieuwe die aan het kongres wor-
den voorgesteld? 

Goed uit de verf zijn de volgende prio-
riteiten gekomen: 
Publiciteit (1), humanistisch vormings-
onderwijs (3), samenwerking met ver-
wante organisaties (4), geestelijke ver-
zorging (8) en jongerenwerk (10). Minder 
goed is het gegaan met de humanisti-
sche samenlevingsopbouw (6), de le-
denwerving (7), en het wetenschappe-
lijk werk (9), hoewel er op die gebieden 
wel iets tot stand is gebracht. Maar de 
prioriteiten kadervorming (2) en vor-
mingswerk (5), zijn in de afgelopen twee 
jaar in het geheel niet van de grond 
gekomen. 
Samengevat komt het er op neer dat de 
landelijke taken sterk zijn ontwikkeld, 
maar dat de plaatselijke aktiviteiten te 
weinig steun hebben gekregen. Boven-
dien maken de groeiende maatschap-
pelijke werkzaamheden het noodzake-
lijk dat de kern van de humanistische 
beweging, het humanisme zelf, daar-
onder niet bedolven raakt. 
En tenslotte bestaat het gevaar dat het 
HV te topzwaar wordt als het draagvlak 
(dus het ledenbestand) niet vergroot 
wordt. 
Na evaluatie van de ervaringen met de 
oude Top Tien zijn daarom de volgende 
nieuwe prioriteiten gesteld 
In de oude Top Tien werd een opsom-
ming van werkvelden gegeven, bij de 
nieuwe prioriteiten wordt een onder-
scheid gemaakt tussen organisatori-
sche en inhoudelijke prioriteiten. 

Organisatorische prioriteiten 

• De hoogste prioriteit heeft de onder-
steuning van de plaatselijke aktivitei-
ten. 
De gemeenschappen zullen versterkt 
moeten worden door middel van kader-
vorming, humanistische samenle-
vingsopbouw, vormingswerk volwas-
senen, plaatselijke publiciteit en sa-
menwerking met verwante organisa-
ties. Het gaat daarbij niet alleen om be-
stuurlijk werk, maar ook om de uitbouw 
van het HVO, het jongerenwerk, enz. 

• Als tweede prioriteit wordt voorge-
steld de inhoudelijke versterking van 
het humanisme. Uit onderzoek is geble-
ken dat slechts 9% van de bevolking in 
staat is een juiste omschrijving te geven 
van wat humanisme is. Daarom moet 
veel meer aandacht aan de inhoud van 

het humanisme gegeven worden. Er 
zullen door Socrates inhoudelijke dis-
kussies georganiseerd worden (op 
konferenties, in Rekenschap, Humanist 
en RTV-uitzendingen), waarbij de her-
ziening van het Humanistisch Perspek-
tief het kader zal zijn waarbinnen alles 
plaatsvindt. 

• De derde prioriteit is ledenwerving 
en -behoud. Er is sprake van een duide-
lijke verjonging van het ledenbestand, 
maar de vereniging groeit nog te weinig 
om voldoende draagvlak te geven aan 
de toenemende aktiviteiten. Omdat 
binnen drie jaar de helft van de nieuwe 
leden weer verdwenen is, zal meer 
aandacht gegeven moeten worden aan 
het ledenbehoud (met name de opvang 
van nieuwe leden). Er is een werkgroep 
ingesteld die dit alles gaat stimuleren 
de komende jaren. 

Inhoudelijke prioriteiten 

Per jaar worden enkele inhoudelijke 
thema's aan de orde gesteld. Zo stond 
1980 in het teken van de kernwapens, en 
in 1981 wordt veel aandacht besteed 
aan een Leefbare Toekomst, en de men-
senrechten in de derde wereld. Voor de 
komende jaren worden twee inhoude-
lijke prioriteiten voorgesteld. 

1. Als eerste wordt gedacht aan het 
projekt Redelijk denken. 
Iedereen leert op school schrijven en re-
kenen, maar er wordt veel te weinig 
aandacht besteed aan het redelijk leren 
denken. 
De rede, als synthese tussen verstand 
en gevoel, wordt enerzijds belaagd door 
eenzijdig technokratisch denken, en 
anderzijds door bijgeloof, heksenjacht, 
hetzes, het zoeken naar zondebokken, 
enz. 
De demokratie dreigt vermorzeld te 
worden tussen technokratie en irratio-
neel egoïsme. Het projekt redelijk den-
ken wil via RTV-uitzendingen, konf e-
renties en mogelijk een kursus proberen 
onze visie op redelijkheid duidelijk te 
maken. 

2. Als tweede inhoudelijke prioriteit 
wordt het thema emancipatie voorge-
steld. Juist het humanisme heeft veel 
verwant met het emancipatiedenken: 
het streven naar een samenleving 
waarin iedereen in vrijheid zelf zin en 
vorm kan geven aan het eigen bestaan. 
De homo- en vrouwengroepen hebben 
al een aanzet gegeven tot het emanci-
patiedenken binnen het 11V, maar het 
zou niet alleen tot deze groepen beperkt 
moeten blijven. Emancipatie is geen 
deelbelang maar een gemeenschappe-
lijk belang voor iedereen die menselijke 
vrijheid nastreeft. 

Beleidsontwikkeling 

Voor een groeiende organisatie is het 
noodzakelijk prioriteiten te stellen om-
dat wij anders door de bomen het bos 
niet meer zouden zien. Het feit dat we 
voor bepaalde dingen kiezen, betekent 
niet dat andere zaken geheel onbelang-
rijk zouden zijn. Uit het onderzoek en de 
beleidsaanbevelingen van Wichers 
komen een aantal suggesties naar vo-
ren die zeker ter harte moeten worden 
genomen. Ledenwerving en -behoud, 
een goede publiciteit, samenwerking 
met verwante organisaties en een ver-
sterking van de plaatselijke organisatie 
zullen bij de uitwerking van de priori-
teiten grote aandacht moeten krijgen. 
Eén ding is daarbij zeker: de humanisti-
sche beweging groeit, meer dan ooit te-
voren! 

Rob Tielman 

Bijeenkomst met nieuwe le-
den 

Enige tijd geleden vond in Groningen 
een bijeenkomst plaats, georganiseerd 
door de afdeling Groningen. De bedoe-
ling was dat nieuwe en oude leden met 
elkaar zouden kennismaken en dat er 
met elkaar gesproken zou worden over 
het doel van de vereniging, hoe het HV 
funktioneert en nog andere zaken over 
het reilen en zeilen van het HV. 

Na de kennismaking werd er in kleine 
groepjes gepraat over: 
1. Waarom „ik" lid werd van het 11V? 
2. Wat verwacht „ik" van het HV? 
3. Wat kan het 11V van mij verwachten? 

De bijeenkomst nam de hele avond in 
beslag en werd door de aanwezigen, 
gezellig en waardevol gevonden. 
Uit het verslag dat ik heb gelezen, krijg 
ik de indruk dat dit een erg leuke ma-
nier is om oude en nieuwe leden met 
elkaar te laten kennis maken. De op-
komst van nieuwe leden was weliswaar 
niet erg groot, maar de antwoorden die 
men kreeg, bieden veel aanknopings-
punten bij het opstellen van program-
ma's van gemeenschapsaktiviteiten. 
Het is misschien ook een manier om het 
aantal teleurstellingen van nieuwe le-
den t.a.v. de verwachtingen die men 
van het HV heeft te verminderen. We 
leren hun verwachtingen kennen, 
waardoor mogelijk voorkomen kan 
worden dat nieuwe leden na korte tijd 
hun lidmaatschap weer opzeggen. 

Als u meer wilt weten; neemt u dan 
kontakt op met Conny van der Made, 
tel: 05908-16204 (GvL) 
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KEES ROZA: DOOR SAMENWERK 
REALISEERT HV DEEL VAN EIGEN 
Kees Roza (32) is sinds 1 maart koeirdinator van de Verenigingsondersteu-
ningsgroep van de NVSH; een vereniging die dit jaar haar eeuwfeest viert. 
Kees Roza is ook vertrouwd met het Humanistisch Verbond. Hij is zelf aktief 
geweest, met name in de gemeenschap Amsterdam. Twee redenen voor 
een gesprek waarin blijkt dat het HV en de NVSH elkaar aan kunnen 
vullen. 

„De NVSH is vergelijkbaar met het HV. 
Het zijn allebei mensgerichte vrijwilli-
gersorganisaties. In de doelstelling van 
de NVSH staat dat zij gericht is op 
emancipatie van de mens en zijn ge-
meenschap. Het HV heeft ook een aan-
tal doelstellingen, waarvan de meeste 
in het verlengde liggen van de doel-
stellingen van de NVSH. En dat geldt 
vooral voor de seksualiteitsparagraaf 
van het HV. Daarin wordt een aantal 
voorwaarden aangedragen die door het 
werk van de NVSH (hetgeen heel voor-
waardenscheppend is) worden gereali-
seerd. 
Het is treffend dat het HV, vanuit zijn 
ideologie, een aantal doelstellingen 
heeft ontworpen die, om ze te kunnen 
realiseren, op alle gebieden samen-
werking vanuit dat Verbond met andere 
organisaties zoals de NVSH (maar ook 
bijvoorbeeld het COC of ManVrouw-
maatschappij) nodig maakt. En het HV 
heeft natuurlijk ook veel te weinig eigen 
mogelijkheden en deskundigheden; wil 
ook niet in de deskundigheid van ande-
re organisaties, zoals de onze, treden. 
Dat houdt in, dat er op een aantal pun-
ten samengewerkt moet worden." 
Een voorbeeld van die samenwerking is 
de aanbieding van een kommentaar op 
het rapport van de kommissie Melai 
aan de vaste kamerkommissie voor 
Justitie. Dat gebeurde door vertegen-
woordigers van het HV, COC en NVSH, 
PSGV, Coornhertliga, VSO en BM. 

Samenwerking dus. En dat kan voor de 
betrokken partijen gunstig zijn. 
Roza verduidelijkend: „Bepaalde doel-
stellingen die je kunt afleiden uit be-
paalde paragrafen van het Humanis-
tisch Perspektief liggen in het verleng-
de van de NVSH-doelstellingen. 
Omdat de NVSH voorwaardenschep-
pend bezig is; en in een aantal gevallen 
baanbrekend werk verricht. Daar kan 
het HV op inspringen. En door ons te 
steunen, realiseert het 1W een deel van 
zijn eigen doelstellingen." 

En omgekeerd? 
„Ik denk dat als het HV eerder op de 
abortuskwestie was ingesprongen, dat 
wij dan onze eigen dingen hadden ge-
daan, met verwijzing naar het HV. Maar 
dat is een hypothetisch voorbeeld. Dan 
zou je met heel konkrete dingen moeten 
komen." 

Jullie zijn wat dat betreft sneller dan het 
HV? 
„Ja, op het gebied van de seksualiteit is 
de NVSH natuurlijk heel alert. Huma-
nistisch Vormingsonderwijs bijvoor- 

Zoals? 
„Kontaktavonden bijvoorbeeld. Dat 
vind ik een heel legitieme verenigings-
aktiviteit. Sensuele massage ook. Er 
zijn allerlei emancipatie-gerichte akti-
viteiten die vanuit de NVSH-ideologie 
heel duidelijk gericht zijn op de eman-
cipatie van de individuele mens en van 
groepen mensen. Die aktiviteiten ko-
men op de buitenstaander, zeker op de 
gemiddelde humanist van de oude 
stempel, snel over als: ze zijn daar al-
leen maar seks aan het doen. Dat is dan 
ook zo, maar wel met een bepaalde 
doestelling daarachter. Dat beeld be-
staat op grond van een verkeerde in-
formatie. En dat ligt aan die humanist 
en anderzijds aan een inkomplete 
beeldvorming. Vanuit de NVSH zou er 
meer gedaan kunnen worden aan een 
bredere etalering van wat de vereni- 

ging in al haar geledingen te bieden 
heeft. Want er is natuurlijk een beeld-
vorming op het gebied van de abortus 
en de NVSH heeft zich nogal geworpen 
in die abortusstrijd. En pedofilie bij-
voorbeeld. Op dat terrein wordt er veel 
gedaan in de Landelijke Werkgroep 
Jeugdemancipatie, naar de politiek toe, 
en door de Landelijke Werkgroep Pedo-
filie naar de vereniging toe. Dat zijn 
dingen die je best naar buiten kunt 
brengen, met een publiciteitsbeleid 
onderbouwd. Ik denk dat je op die ma-
nier de NVSH voor een heleboel mensen 
weer aantrekkelijk kunt maken." 
En dat laatste zou wel eens nodig kun-
nen blijken. Want de NVSH heeft ver-
geleken met een decennium geleden 
nog maar weinig leden: zo'n vijf ender-
tigduizend. 

Annemarie Grewel NVSH-voorzitster 

Opereert de NVSH op basis van een le-
vensovertuiging? 
„Nee, de NVSH is een pluriforme orga-
nisatie. Anders dus dan het 11V, dat als 
levensovertuiging het humanisme 
heeft. De NVSH gaat, als gezegd, uit 
van de emancipatie van mens en maat-
schappij. Dat kun je op een aantal ma-
nieren invullen. Humanisten zeggen 
dan dat de mens zichzelf bepaalt en een 
eigen verantwoordelijkheid heeft, die 
niet afgeleid is van een andere godheid 
of iets wat buiten zijn eigen mens-zijn 
staat. Dat kun je erin stoppen. Maar je 
kunt er natuurlijk ook een Remonstrant-
se levensopvatting instoppen." 

Op politiek gebied is het HV wel pluri-
form en het zoekt op dit moment dan ook 
steun bij verschillende politieke partij-
en voor de eigen ideeën, voor de eigen 
groep. Hoe zijn de kontakten van de 
NVSH met „Den Haag"? 
„Er zijn natuurlijk kontakten, maar f ei-
telijk is de NVSH niet politiek gekleurd." 

Is er een NVSH-lobby in Den Haag? 
„Enigzins. Er vindt ad-hoc wel een 
oriëntatie plaats op bepaalde politieke 
figuren die wij kennen. Zoals ook het 
Verbond die oriëntatie heeft. Dat zullen 
we in de toekomst wellicht uitbouwen, 
als we iets meer duidelijkheid hebben 
over waar we met de vereniging naar 
toe willen. Wat dat betreft ben ik blij 
met onze nieuwe voorzitter, Annemarie 
Grewel, die natuurlijk al heel wat kon-
takten heeft." 

Grote dosis goodwill 

Zou je de NVSH een belangengroepe-
ring of een emancipatiebeweging noe-
men? 
„Een emancipatievereniging met ook 
nog wat konsumenten-organisatie as-
pekten, de middelenverkoop." 

Er zijn een heleboel emancipatie-groe-
peringen. COC, MVM, 

beeld is prima; een bepaald seksuali-
teits-gericht onderwijs moet daarin ook 
plaatsvinden. Daarbij kan de NVSH dan 
het HV, en dan denk ik heel praktisch 
plaatselijk, tot steun zijn. In de zin van 
het verstrekken van voorbehoedsmid-
delen die getoond kunnen worden, het 
geven van informatie-materiaal. En 
eventueel samenwerken met onze men-
sen die gespecialiseerd zijn in het ge-
ven van voorlichting." 

Gemeenschappelijke thema-avonden 

Die samenwerking binnen het Vor-
mingsonderwijs bestaat nog niet. Is er 
wel al een andere vorm, op afdelingen-, 
gemeenschappen-nivo, van HV /NVSH-
aktiviteiten? 
„Incidenteel. Op beurzen ...zo nu en 
dan gebeurt dat. Maar ik denk wel dat 
het belangrijk is om op plaatselijk nivo 
eens te bekijken op welke gebieden iets 
samen gedaan kan worden. Ik denk dan 
bijvoorbeeld aan thema-avonden. 
Want het is eigenlijk zonde om, als je 
een heel goede spreker uitnodigt, dan 
niet met een aantal gelijkgestemde 
groepen om de tafel te gaan zitten, een 
leuke grote zaal te huren en daardoor 
ook meteen wat meer verschillend 
publiek aan te trekken. 
Het Verbond heeft een aantal afdelin-
gen die nauwelijks aktief zijn. Bij de 
NVSH zijn alle afdelingen eigenlijk ak-
tief, maar sommige kunnen best wat 
vernieuwing van aktiviteiten gebrui-
ken. Zo'n gemeenschappelijke thema-
avond lijkt me simpel te verwezenlij-
ken. Maar er zijn natuurlijk ook terrei-

] nen waarop je niet moet of niet kunt 
] samenwerken. Omdat die te identi-

teitsgebonden zijn, van de NVSH uit." 
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NVSH: niet alleen gericht op seks, 
maar vooral op emancipatie 

ING MET NVSH 
DOELSTELLINGEN 

„Ze hebben allemaal een andere in-
valshoek. Het COC heeft heel duidelijk 
de homoseksualiteit als invalshoek. Er 
zijn natuurlijk wel andere groepen die 
zich met homoseksualiteit bezig hou-
den: het Flikkerfront, de Rooie Flikkers, 
Roze-Driehoek-achtige groepjes. De 
NVSH heeft heel duidelijk de emanci-
patie van mens en samenleving in re-
latie tot de seksualiteit als uitgangs-
punt. Dat is een veel bredere ingang." 

Zou je al die winkeltjes die zich met 
emancipatie bezighouden, en ik denk 
dan ook aan het HV, niet kunnen onder-
brengen in één grote winkel en zo dus 
een grotere vuist maken? 
„Je bedoelt het HV op laten gaan in de 
NVSH?" 

Nou... 
„Ach, weet je wat ik wel vind; hoe veel 
leden van het HV zouden, gezien hun 
levensbeschouwelijke oriëntatie en de 
doelstellingen van het HV (die hele pa-
ragraaf over seksualiteit en waarden en 
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normen) eigenlijk ook lid moeten zijn, of 
weer worden, van de NVSH. Want er zijn 
aardig wat humanisten die vroeger lid 
waren." 

Nog even terug naar al die winkeltjes in 
één grote winkel. Streven jullie daar-
naar, denken jullie erover? 
„Nee. De NVSH is een eigenstandige 
vereniging met een geheel eigen iden-
titeit, met een geweldige dosis goodwill 
die je natuurlijk niet zomaar in een su-
permarkt onder kunt brengen. Ik denk 
dat het heel belangrijk is om je eigen 
identiteit verder uit te dragen en in te 
vullen." 

Maar zo'n supermarkt zou wel meer in-
vloed kunnen hebben. Een organisatie 
met zeg tweehonderdduizend leden in 
plaats van een stel kleine groeperin-
gen. 
„Je bedoelt dat een lid van het HV dan 
ook automatisch lid van de NVSH is, en 
omgekeerd." 

Ja, dat zou kunnen. 
„Het geestelijke en het lichamelijke 
verenigen, dus?! Nee, maar ik denk ... 
Er zijn in de NVSH zoveel dingen die 
nergens anders gevonden kunnen wor-
den: aandacht geven aan je eigen li-
chaam bijvoorbeeld, lustbeleving. Dat 
staat niet centraal, maar dat zijn na-
tuurlijk wel zaken waarmee de NVSH 
een kant uitkan. Terwijl ik in het HV 
toch nog nooit lichamelijke lustbele-
ving ergens kwijt kon. Daarover wordt 
ook niet gesproken in het Verbond. Er 
wordt wel over bijvoorbeeld homosek-
sualiteit gesproken, in de homogroep, 
maar dan meer van: hoe krijgen wij in 
het Verbond ons plekje onder de zon. 
Terwijl de NVSH heel duidelijk uitgaat 
van emancipatie van mens en gemeen-
schap. Daar zit natuurlijk ook een 
maatschappij-veranderende 	visie 
achter. En dát heeft het HV niet, of min- 
der uitgesproken." 	Peter Boss 

Voor hen die (weer) lid willen worden 
van de NVSH: het adres is Postbus 64, 
2501 CB Den Haag, tel. 070-469709. Men-
sen jonger dan 23 jaar betalen f 27,50 
per jaar, ouder dan 23 jaar: f 45,-(en dat 
is dan inklusief abonnement op Sex-
tant). 

Studiedag Humanisten en het leger 

Op 9 mei wordt in het Erasmushuis, 
Oudegracht 152, Utrecht, een studiedag 
georganiseerd over het leger en de 
problemen die humanisten daarmee 
kunnen ervaren. 
Thema's: Gewetensbezwaren: wat zijn 
dat, hoe worden ze getoetst, hoe weet je 
dat je ze hebt, zijn het voor een huma-
nist 

 
politieke bezwaren, enz.? Tewerk-

stelling van gewetensbezwaarden. 
Daarbij zal aandacht besteed kunnen 
worden aan "atoom-pacifisten" en "an-
ti-militaristen", aan alternatieven zoals 
een beroepsleger en sociale verdedi-
ging. 
's Morgens van 10.30-13.00 uur: De be-
geleiding van gewetensbezwaarden. 
Vooral voor begeleiders, raadslieden, 
deskundigen. 
's middags van 14.00-17.00 uur: Korte 
voordracht, discussie, en een forum. 
Uitgenodigd worden: Humanisten uit 
de Commissie Gewetensbezwaren, 
Humanistische raadslieden van Defen-
sie, Vereniging voor Dienstweigeraars, 
Erkende humanistische dienstweige-
raars, Totaalweigeraars; H.S.N.-groep 
Geweld; Studiegroep Geweld en 
Macht. 
De middag is voor iedereen toeganke-
lijk; opgave vantevoren is noodzakelijk 
i.v.m. de ruimte en het toezenden van 
de Documentatiemap. 
Inlichtingen: Frank de Mink, Bernufus-
straat 3, 3817 BK Amersfoort tel: 
033-620960 (thuis) 010-635031 (werk) 
Opgave: Humanistisch Verbond, Post-
bus 114, 3500 AC Utrecht, 030-318145 



BELANGSTELLING VAN BUITEHK 
DIENSTEN VAN HV IS GROOT, 

Ook uit het laatste kijkersonderzoek van de NOS blijkt duidelijk: de naam-
bekendheid van het Humanistisch Verbond is zeer groot (96%), maar 
slechts weinigen weten waar humanisme en Humanistisch Verbond voor 
staan. Met name de wekelijkse tv-zendtijd op zondagavond speelt in dit 
verband een centrale rol. „Vijf Minuten Bedenktijd" heeft in de twee jaren 
van haar bestaan de bekendheid van het Humanistisch Verbond een ste-
vige impuls gegeven, maar tegelijk heeft dit programma weinig helder-
heid verschaft over de humanistische levensvisie en de doelstellingen van 
de vereniging HV. 
Meer inzichten over de plaats die humanisme en HV inneemt onder buiten-
kerkelijken in Nederland geeft het zojuist gereedgekomen vervolgonder-
zoek, dat onder leiding van algemeen sekretaris Anton Wichers is uitge-
voerd door de vakgroep Cultuursociologie van de Rijksuniversiteit 
Utrecht. 
Lees hoe Wichers, met assistentie van Bert Boelaars, Christien Broecheler 
en Marie-José Burgers in het afgelopen jaar meer dan honderd interviews 
hebben gehouden met ex-leden, steunfondskontribuanten, buitenkerke-
lijken in centrale funkties van het maatschappelijk leven, raadslieden in 
ziekenhuizen, ouders van kinderen die humanistisch vormingsonderwijs 
volgen en dienstplichtigen die gebruik maken van de humanistische 
rreestelijke verzorging in het leger. 

Al zo'n 15 jaar schommelt het le-
dental van het Humanistisch Ver-
bond rond de 15.000 á 16.000, terwijl 
de buitenkerkelijkheid in Neder-
land en de bekendheid van het Ver-
bond duidelijk zijn toegenomen. 
Ook het aantal mensen dat door 
verschillende vormen van huma-
nistische dienstverlening wordt be-
reikt, is groter geworden. Daar 
waar deze hulp wordt aangeboden, 
maakt in de regel 20 procent er ge-
bruik van. De kloof tussen deze 
sterk gegroeide vraag en de vereni-
ging die het aanbod moet dragen is 
te groot geworden. Daarom werd 
enkele jaren geleden begonnen met 
een verkennend onderzoek naar de 
plaats die de buitenkerkelijkheid in 
Nederland inneemt. In '79 werd een 
eerste verslag gepubliceerd en in 
'80 is het onderzoek verder gegaan. 

In dit vervolg kwam vooral de vraag 
centraal te staan: hoe komt het toch dat 
zo weinig buitenkerkelijken zich ver-
enigen in een humanistische organisa-
tie zoals het HV? Om die vraag te onder-
zoeken zijn uitvoerige interviews ge-
houden met 40 ouders van kinderen die 
naar het hvo (humanistisch vormings-
onderwijs) gaan, 40 dienstplichtigen 
die in het leger gebruik maken van de 
humanistische geestelijke verzorging, 5 
raadslieden in ziekenhuizen en nog 
eens ruim 40 mensen, merendeels af-
komstig uit de groep die in het eerste 
onderzoek is ondervraagd. Dat waren 
ex-leden, steunfondskontribuanten en 
buitenkerkelijken in centrale funkties 
van het maatschappelijk leven. 

Indringender presentatie HV nodig 

Het bleek niet zo moeilijk om voldoende 
mensen uit het eerste onderzoek bereid 
te vinden voor een tweede gesprek. 
Daardoor konden een aantal eerste on-
derzoeksresultaten opnieuw gecheckt 
worden en eventuele verschillen in op-
vatting worden waargenomen. Geble-
ken is dat meer geïnterviewden dan de 
eerste keer het belang van een Huma-
nistisch Verbond waren gaan inzien. 
Op zichzelf misschien niet zo verwon-
derlijk. Destijds waren de meeste 
geïnterviewden nogal „overvallen" 
door onze vragen. Men wist vaak niet 
goed wat men ermee aan moest. Voor 
velen bleek het vraagstuk van de le-
vensbeschouwelijkheid niet zo te leven, 
waardoor een Humanistisch Verbond -  

dat juist rondom deze vragen is opgezet 
- gewoon niet werd opgemerkt. Een 
vraaggesprek hierover heeft echter tot 
eff ekt dat velen, zo direkt gekonfron-
teerd, gaan nadenken over hun hou-
ding op dit punt. In de tweede gesprek-
ken waren de antwoorden dikwijls veel 
uitgesprokener. Waarbij naar voren 
kwam dat velen meer zien in de funktie 
van belangenbehartiging en dienst-
verlening dan in de zuiver ethische, 
„bezinningsachtige" funktie van het 
Verbond. 
Konklusie: als het ons lukt om het HV op 
een enigszins indringende wijze te pre-
senteren, dan is er beslist belangstel-
ling voor. Op die presentatie van het 
Verbond komen we later terug. 

Keuze voor humanistische steun 

Het dynamische karakter van een ver-
eniging als het Humanistisch Verbond 
brengt met zich mee dat vooral de 
maatschappelijk aktieveren zich di-
rekter tot zo'n klub aangetrokken zullen 
voelen. Nieuwe leden kunnen op de 
eerste plaats uit die hoek worden ver-
wacht. Toch zou het Verbond een wat 
elitair karakter verweten kunnen wor-
den wanneer het zich tot die aktievere 
laag - en vaak zijn dat de wat beter 
geschoolden - zou beperken. Let men 
echter ook op de kliëntèle, dan wordt 
duidelijk dat het Humanistisch Verbond 
heel weinig eksklusiefs heeft. Via het 
humanistisch vormingsonderwijs en 
het geestelijk raadswerk in leger, zie-
ken- en bejaardenhuizen, gevangenis- 

sen, in de gemeenschappen enz. biedt 
het HV aan vele tienduizenden geeste-
lijke steun. 

Waarom kiezen deze mensen op een 
gegeven moment voor steun van huma-
nisten? Ook dat is nu onderzocht en de 
konklusie is misschien wat teleurstel-
lend: veel mensen kiezen weliswaar 
voor humanistische begeleiding, maar 
weten nauwelijks waar dat humanisme 
voor staat. En de organiserende vereni-
ging erachter blijkt nog verder van de 
mensen weg. Men „kiest" te weinig om 
weloverdachte, gegronde redenen. 
Dikwijls geeft de emotionele afkeer van 
al wat kerkelijk is de doorslag, of zoiets 
vaags als: humanistisch - menselijk, 
dat klinkt altijd goed! Bij ouders die hun 
kinderen naar hvo laten gaan, speelt 
verder een rol de gedachte: het gaat van 
school uit, dus zal het wel goed zijn. 
Dienstplichtigen worden vaak aange-
sproken door de als kritisch ten opzichte 
van het leger bekend staande huma-
nistische raadslieden. Bij ziekenhuis-
patiënten speelt de persoon van de 
raadsman of -vrouw die toevallig aan 
bed komt een belangrijke rol. 
Hoewel er in het onderzoek met een po-
sitieve selektie uit het kliëntenbestand 
is gesproken, blijft als indruk over dat 
een grote groep buitenkerkelijken zich 
bijzonder voelt aangetrokken tot deze 
typisch humanistische vorm van 
dienstverlening. Het aantal steunleden 
dat uit deze massa „gerekruteerd" kan 
worden zou weleens heel groot kunnen 
zijn, mits ... 

KLEIN OM ZICH  
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Het „kulturele plaatje" van veel leden van het HV 

dOr PvdA 

eVolk
sluraititt 

MI MI 

ERKEWKEN VOOR 

Ontbreken traditie buitenkerkelijkheid 

Ja, mits! Humanisme en Humanistisch 
Verbond hebben een goede klank, zo 
bleek uit de gesprekken. Maar dat is 
onvoldoende voor een besef van wat 
humanisme inhoudt en wat de beteke-
nis is van het HV als georganiseerde 
vereniging achter die humanistische 
gedachte. Een en ander kan deels ver-
klaard worden uit het feit dat de buiten-
kerkelijkheid in Nederland nog maar 
kort een verschijnsel van enige omvang 
is. Te kort in ieder geval om een zekere 
traditie gevestigd te kunnen hebben, 
die als onderdeel van de nationale 
kultuur algemene erkenning zou ge-
nieten. De reeds eeuwen bestaande 
kerken fungeren daarom nog altijd als 
dé herkenningssymbolen voor geloof en 
levensbeschouwing. En niet alleen voor 
de godsdienstigen zelf, nee juist ook 
vele buitenkerkelijken kunnen zich bij 
zaken van levensbeschouwelijke aard 
niets anders voorstellen dan de kerken 
- ook al staan zij er zelf buiten of zijn niet 
zelden zelfs tegen. 
Maar de onbekendheid met humanisme 
en Humanistisch Verbond kan niet al-
leen verklaard worden uit het ontbre-
ken van een buitenkerkelijke traditie. 
Die zal toch eens en ergens moeten be-
ginnen en als zij daarvoor de kans heeft 
gehad, is het wel in de afgelopen 15 
jaren geweest. Uit allerlei onderzoek 
kan worden afgeleid dat het aantal 
buitenkerkelijken is uitgegroeid tot zo'n 
20 á 25 procent van de volwassen bevol-
king. Zijn deze mensen nu helemaal 
niet meer geïnteresseerd in geloof en 
levensovertuiging? 

Kennis vaag 

Uit de vraaggesprekken kwam verras-
send vaak een duidelijke belangstel-
ling voor humanisme naar voren, al dan 
niet gekoppeld aan (sterke) emotionele 
afkeer van de kerken. De meesten wis-
ten dat humanisme en ook het Huma-
nistisch Verbond intuïtief wel ergens te 
plaatsen, maar absoluut onvoldoende 
om er verbondenheid mee te voelen. 
Gevraagd naar de inhoud van huma-
nisme kwamen velen niet verder dan 
vage aanduidingen als: de mens in zijn 
eigen waarde laten, niet geloven, iets 
sociaals, medemenselijks, geloof zon-
der god, open houding, verdraagzaam-
heid, vrijheid enz. 
De kermis van het HV beperkte zich 
meestal tot de tak van dienst waarmee 
men als kliënt toevallig in aanraking 
was gekomen, èn (in bijna alle geval-
len) het tv-programma „Vijf Minuten 
Bedenktijd". Met name deze tv-presen-
tatie blijkt zeer bepalend te zijn voor het 
beeld dat men zich van het Humanis-
tisch Verbond heeft gevormd. 
Niet zelden blijft een zekere sympathie 
bestaan, maar tegelijk uitten velen hun 
ongenoegen over de grote onduidelijk-
heid van het Verbond op tv. „Wat be-
doelen ze nou eigenlijk?", „Wat is er 
humanistisch aan?", en „Waarom zul-
ke moeilijke woorden?" zijn veelge-
hoorde klachten. Sommigen zagen hier 
een aanwijzing in voor het elitaire ka-
rakter: men wil het HV kennelijk tot een 
selekt gezelschap beperkt houden. 
Een niet gering aantal mensen blijkt de 
„Vijf Minuten" als programma te ken-
nen, maar ontgaat de inhoud totaal zo- 

dat zij er zelfs niets over kunnen mel-
den. Opmerkelijk was dat de intervie-
wers regelmatig werd gevraagd duide-
lijkheid te verschaffen. Wanneer dan 
toelichting werd gegeven om te peilen 
of men de intuïtief gevoelde positieve 
houding handhaafde, werden de 
meeste ondervraagden alleen maar 
enthousiaster. Dat ging soms zover dat 
aan de interviewers werd gevraagd om 
verdere informatie en lidmaatschap. 

Weinig verbondenheid 

Kortom: het Humanistisch Verbond ligt 
ook bij haar „kliëntèle" goed in de 
markt, maar de duidelijkheid laat veel 
te wensen over. Geen wonder dus dat 
uiteindelijk zo weinig mensen zich ver-
bonden voelen met het HV. Al jaren ligt 
de ledenaanwas op zo'n 3000 per jaar. 
Maar het verlies aan leden is evenveel 
zodat men per saldo rond de 15.000 blijft 
schommelen. Gezien de potentiële 
aanhang moet dit getal op minstens 
50.000 kunnen komen. In de beleidsnota 
van het hoofdbestuur, die naar aanlei-
ding van het onderzoek is opgesteld, 
komen de punten publiciteit, ledenwer-
ving en -behoud op de eerste plaats. 
In het eerste onderzoek kwam goed 
naar voren dat de affiniteit met het Hu-
manistisch Verbond groter is, naarmate 
de mensen meer in het kulturele plaatje 
passen van Volkskrant/NRC lezen, lid 
van VPRO, politiek gericht op D'66, 
PvdA en ook wel VVD. Voorts veel aan-
hangers van milieugroepen. Datzelfde 
beeld kwam terug in het vervolgonder-
zoek. Het blijven de maatschappelijk 
wat aktievere en bewuster levende 
mensen die zich eventueel tot een Hu-
manistisch Verbond voelen aangetrok-
ken. Nu hiermee het veld van „buiten-
kerkelijk Nederland" wat verder in 
kaart is gebracht, kan het HV er zijn 
voordeel mee doen. In de gemeen-
schappen en in de sfeer van onze publi-
citeit zal ongetwijfeld nog verder over 
het onderzoek worden gedacht en ge-
sproken. Iedere gemeenschap heeft 
inmiddels een exemplaar van het on-
derzoeksrapport toegezonden gekre-
gen. Maar het is ook voor belangstel-
lenden persoonlijk verkrijgbaar. Ook 
van het eerste onderzoeksrapport is nog 
een beperkt aantal exemplaren te koop. 
Beide rapporten kosten per stuk ƒ 10,-
(plus f 2,10 verzendkosten). Bestellen 
door overmaking van het vereiste be-
drag op giro 19.79.30 t.n.v. Humanis-
tisch Verbond te Utrecht. Vermeld dui-
delijk welk rapport u wenst te ontvan-
gen: deel I of deel II. 

Bert Boelaars 

MAAR KENNIS HUMANISME TE 
VERBONDEN TE 	VOELEN MET HV  
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tici niet in die nietszeggende hoek te 
laten drijven. 

Th. Rinke de Wit 
namens de Werkgroep Humanistisch 
Vredescontact p/a Ametisthorst 227, 
2592 AK Den Haag tel. 47.15.87 

Opmars der totale vergiftiging? 

Als je zo nu en dan eens op een rijtje 
probeert te zetten hoe en in welke mate 
aanslagen worden gepleegd op de li-
chamelijke en geestelijke gezondheid 
van de mens, dan slaat je de schrik om 
het hart. Blijf daar nou maar eens li-
chamelijk gezond bij! Op het terrein van 
de geestelijke volksgezondheid is het 
niet beter gesteld. Ook hier voorbeel-
den die je niet voor mogelijk zou hou-
den. 
Op T.V. en in de bioscopen één onafge-
broken reeks van geweld en misdaad-
films waarbij de een al gruwelijker is 
dan de ander. Waarin met mensen 
wordt omgegaan op een wijze die 
slechts te betitelen is als een totale ont-
kenning van de menselijke waardig-
heid. 
Als tweede objekt. Een omvang van 
pornofilms en lektuur die als zgn. harde 
porno een peil heeft bereikt waarbij je 
de haren te berge rijzen en waarvan al-
leen nog maar gezegd kan worden: Een 
totale verkrachting van de menselijke 
waardigheid. 
En wdt doet onze regering hiertegen? En 
wát doen wij zelf hiermee? De regering 
laat de koningin in haar troonrede zeg-
gen dat Nederland een democratisch 
land is, met normstellingen gebaseerd 
op christendom en humanisme! Maar 
op de vuilstortingen is nog steeds geen 
waterdicht toezicht. En als de tweede 
kamer bezwaar maakt tegen het dum-
pen van kernafval in de oceaan, zegt 
Ginjaar namens de regering dat zolang 
nog niet onomstotelijk vaststaat dat dit 
beslist niet kan, dat je er dan rustig mee 
kunt doorgaan. En zegt ook tegen 
Kema: Gooi je rommeltje maar in zee 
hoor. Niks aan de hand. 
En wijzelf? Wie van ons heeft al bij zijn 
omroepvereniging geprotesteerd tegen 
altijd maar weer geweld- en misdaad-
series? Waar zijn we toch mee bezig, en 
is er dan helemaal geen moraal meer? 
En dat in een land waar de grootste re-
gerende partij zich Christen Democra-
tisch Appél noemt. Appél waaraan dan 
mijnheer de president? En waarvan de 
min.-president lijstaanvoerder was met 
de strijdkreet van het Etisch Reveil! Wat 
voor ethiek is dat dan wel?! 
Mag ik dan nu voorlopig afsluiten met 
daarbij nog op te merken dat ik hogelijk 
benieuwd ben of en hoe mén hierop zal 
reageren. 
(Ingekort door redaktie) 

Piet Blauw (Terwispel) 

In de „Humanist" nr. 3 van 20 maart 
stond een ingezonden brief van de heer 
Vader uit Voorburg. Helaas blijken er in 
deze brief verscheidene storende zet-
fouten te zijn geslopen. Onze ekskuses 
hiervoor aan de briefschrijver. 

De redaktie 

BR 
VAN LEZERS 

Ethiek en politiek (4) 

De verwarring tussen deze twee be-
grippen is kennelijk levensgroot. Maar 
in de politiek streeft men naar het meest 
haalbare. En in de ethiek luistert men 
naar zijn geweten. Het geweten dan ge-
zien als het innerlijk psychisme, dat zijn 
eigen wetten en regels heeft, waarmee 
niet gesjoemeld kan worden. Uiteraard 
kunnen doelstellingen van ethiek en 
politiek divergeren. Dan zal men zijn 
politiek dienen bij te stellen. En niet 
andersom. Het is daarom jammer, dat 
in de recente humanistische kernwa-
penverklaring weliswaar het humanis-
tisch ethisch beginsel duidelijk wordt 
genoemd maar de consequenties ver-
doezeld worden. De "verontrusten" 
hebben kennelijk een grote vinger in de 
pap gehad. Overigens is hun onrust wel 
begrijpelijk. Hun geweten moeten zij 
geweld aan doen om hun politieke 
standpunt voor zichzelf te kunnen aan-
vaarden. Zij menen immers het bezit 
van kernwapens te moeten verdedigen. 
En het bezit van dit wapentuig houdt 
uiteraard in, dat men ze ook eventueel 
wil gebruiken! En zodra daar één partij 
mee begint, is de kans op een wereld-
wijde lawine praktisch zeker. 
Dit afschuwelijke feit kan voor geen 
humanist ooit het alternatief zijn voor 
wat dan ook. Het zou betekenen, dat zij 
bereid zijn het leven, na zijn evolutie 
van miljoenen jaren, eventueel te 
beëindigen! Ik voel mij in goed gezel-
schap van Spinoza, die in zijn Ethica po-
neerde: het is beter nu een kwaad van 
minder betekenis te lijden om in de toe-
komst een grotere ramp te vermijden. 
Laat die kleine groep van zgn. veront-
rusten binnen ons H.V. zich toch niet 
langer blind staren op tijdelijke politie-
ke tegenstellingen. Sub specie aeter-
nitatis stellen die toch weinig voor. En 
bovendien is juist dát voer voor politi-
cologen en bepaald geen reden om hu-
manistische beginselen, die heel wat 
langer bestaan dan de dag van van-
daag, maar even op non-actief te zetten. 
U,"Verontrusten" bent het, die uw poli-
tieke visie binnen ons Verbond ter dis-
cussie stelt. Laten wij de rijen sluiten en 
met zijn allen op de bres blijven staan 
voor de onbelemmerde voortgang van 
alles wat leeft en ons te weer stellen 
tegen iedere bedreiging daarvan. 
Overigens behoeft dat volstrekt niet in 
te houden, dat wijzélf de dood niet kun- 

nen prefereren boven ondraagbaar on-
recht. Maar dat is dan ook onze keuze 
over uitsluitend ons eigen lot: van men-
sen, die door in deze tijd te leven mede 
schuldig, mede verantwoordelijk zijn 
voor de kwaliteit van het leven nu i.e. 
van onze huidige generatie. 
Het zou het H.V. sieren alle vage ondui-
delijkheden en Agterlijke dubbelzin-
nigheden uit de weg te gaan. Zonder 
schroom dienen wij neen te zeggen te-
gen iedere kernbewapening. Waar 
komt toch die angst vandaan, om tot 
eenzelfde conclusie te komen als som-
mige "linkse rakkers"? Wordt een (le-
vens)beginsel daardoor ontkracht of 
minder waar of waard? De zin van het 
leven is (dat) wat wij zelf er van maken. 
En die zin wordt volstrekt on"zin"nig 
met dreigen het leven op aarde georga-
niseerd te beëindigen of op zijn minst 
gedurende generaties te mismaken. 
Weet U wat werkelijk verontrustend is: 
levenskansen van zelfs nog niet eens in 
de kiem aangelegde generaties poten-
tieel bedreigen. De hier ontvouwde 
stellingname roept géén eenzijdig 
beeld van het H.V. op, zoals Rob Tiel-
man dit noemde (20-2-81) maar geeft de 
wezenlijke instelling weer van iedere 
humanist. 
De heer Mazure (5-3-81) c.s. waarschuwt 
voor politieke uitspraken van het H.V. 
Maar het zijn juist hij en de zijnen, die 
zorgden voor de halfbakken verklaring 
van ons Verbond. Een ethisch beginsel 
mag zeker niet door politieke machina-
ties ontkracht worden! De politiek heeft 
zich met ons bemoeid, zoals ook zo vaak 
in vroeger tijden tot onze schade is ge-
beurd. Maar de peilers van het huma-
nisme: het subjectief innerlijk ervaren, 
dat ons redelijk denken richting geeft, 
én ons menselijk medegevoel, moeten 
centraal blijven staan. Om nog eens op 
Mazure terug te komen, die redelijkheid 
en ethiek ziet als afzonderlijke begrip-
pen, hem zou ik willen adviseren de 
reeds genoemde Ethica te lezen. Daarin 
immers stoelt Spinoza de ethiek op niets 
anders dan de ratio de redelijkheid. 
De methodiek: wederzijds elkander 
angst aan te jagen, is die te rijmen met 
het humanistisch uitgangspunt de an-
der met vertrouwen tegemoet te treden? 
Dat ik mij beperkt heb tot atomaire wa-
pensystemen, berust alleen op de 
waanzinnige omvang daarvan. De ene 
partij kan de andere 40 X dood maken en 
de andere partij de ene 60 X. Wat een 
verschil in evenwicht!! Maar uiteraard 
zijn de (nog) kleine hoeveelheden bio-
logische en chemische wapens precies 
zo weerzinwekkend. 
Ondanks mijn bewondering voor het 
voortreffelijke stuk van Joost de Vries 
(5-2-81) vraag ik mij toch af: is het wel 
juist, het H.V. te politiseren? Is het niet 
verstandiger vanuit onze humanisti-
sche visie werkzaam te blijven in onze 
politieke partijen? Daar kunnen wij 
streven naar het meest haalbare. Maar 
in ons H.V. moeten wij zonder compro- 
missen blijven opkomen en getuigen 
van onze "waarheden,,; wij humanisten 
kiezen voor overleven en niet voor de 
mogelijkheid van een universele dood, 
omdat wij onze ruzies niet kunnen be-
slechten. 
Bij waanzin zwijgen, maakt mede-
plichtig! Laten wij zorgen ons door poli- 
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Op 
voorstel 
door 
Arnhem 

1 

MOTIE 

MOTIE 

De gemeenschap Amstelland en Buitenveldert stelt het kongres voor om te besluiten 
dat: 
„in de toekomst eventuele verklaringen namens het Verbond zodanig geformuleerd 
worden, dat elk lid van het Verbond zijn eigen verantwoordelijkheid behoudt om die 
verklaringen wel of niet te onderschrijven. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het HB kan zich verenigen met de inhoud van deze motie met weglating van de 
woorden „In de toekomst". Deze stellingname gold namelijk ook reeds in het verle-
den. 

Motie van de ad hoc-kommissie, in opdracht van de 110 aanwezigen op de op 7 maart 
1981 gehouden HV-vrouwendag. 
Het landelijk kongres van het HV in vergadering bijeen te Apeldoorn op 16 en 17 mei 
1981, draagt het hoofdbestuur op een vrouwengroep binnen het HV in te laten stellen, 
die direkt het hoofdbestuur adviseert ten behoeve van emancipatieaktiviteiten. 
De eerste taken van die werkgroep zullen zijn: 
Het maken van een programma van emancipatieaktviteiten, die binnen het HV ter 
hand genomen dienen te worden, alsmede het maken van een voordracht van een 
vrouwelijke funktionaris in vaste dienst, aan het Hoofdbestuur. 
Namens de kommissieleden: 
Annie Knoop, Marijke Harst, Nettie Roes, Corinne van Wijk, Frans Engel, Bettie 
Springeling-de Vogel, Lita Mol. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Het HB kan zich verenigen met de wensen, die in de motie worden uitgesproken en zal 
onderzoek-é3T welke financiële mogelijkheden er te vinden zijn om deze wensen ook 
daadwerkelijk uit te voeren. 
Een detail-opmerking is nog, dat een aanstelling in vaste dienst volgens het perso-
neelsbeleid van het  HV  steeds wordt voorafgegaan door een aanstelling voor één 
jaar. 

AMENDEMENTEN OP 
KONGRESVOORSTELLEN 
Op 
voorstel 
door 	

1 RESOLUTIE OVER DE ALGEMENE AANPAK 
VAN DE MILIEUPROBLEMATIEK 
Het voorstel van het HB dient als volgt te worden gelezen: 

Tot „a. Een krachtige aanpak .. ." ongewijzigd. Vanaf punt a. als volgt: 
a. Een krachtige aanpak van vormingswerk in Nederland, gestimuleerd door cen-

trale en lokale overheden, gericht op . .. centrale elementen zijn; het HV zal trach-
ten via de haar ter beschikking staande publiciteitsmedia en kontakten dit mede te 
bevorderen; 

b. ongewijzigd 
c. Een overheidsbeleid, waarin bij elke besluitvorming de zorg voor het milieu een 

hoge prioriteit heeft. Zulks . milieukriminaliteit. 

Toelichting 
Met deze aanvullingen is de gemeenschap Eindhoven het eens met het voorstel van 
het HB. Alleen de formulering „eerste prioriteit" leek ons tè strak en geen ruimte laten 
voor een goed doordachte beslissing, die voor het milieu toch nadelen zou hebben. 
Zoiets kán immers na afweging van ekonomische tegen milieubelangen wel eens het 
geval zijn. 

Eindhoven e.o. 

de 4e en 5e regel achter ... de gedragingen van zeer veel mensen, als volgt te 
wijzigen: 
„is het van het grootste belang het beleid te richten op massale gedragsverandering;" 
3e punt als volgt te wijzigen: 
„Een overheidsbeleid, waarin milieuzorg, - waaronder begrepen het stimuleren 
onder a. en b. gestelde -, een hoge prioriteit dient te hebben". 

Pre-adviezen hoofdbestuur 
t.a.v. amendement Eindhoven: geen bezwaar 
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t.a.v. de amendementen Arnhem: 
a. Met de formulering van het HB  is bedoeld „vrijwillig" milieuvriendelijk gedrag". 

Bij het amendement van Arnhem ligt het aksent niet meer op de vrijwilligheid. 
Ontraden 

b. geen bezwaar 

Op 
voorstel 
door 
Amersfoort 

Bij de algemene maatregelen als letter b. bijvoegen: 
„Demokratisering van milieubeleid is een belangrijke voorwaarde voor de bevorde-
ring van verantwoordelijkheidsbesef en betrokkenheid bij milieuproblematiek". 
Oorspronkelijke lettering „b" en „c" veranderen in „c" en „d". 
Onder letter d.: „eerste prioriteit" veranderen in „hoge prioriteit" en „elke vorm" in: 
„vormen". 

Motivering: 
Bij de oorspronkelijke punten a, b en c, is alles nog te veel een zaak van instituten, 
door toevoeging van ons punt b., wordt het meer een zaak van allen. 

• 

Pre-advies hoofdbestuur 
geen bezwaar 

Punt 3: „Een overheidsbeleid, waarin milieuzorg eerste prioriteit heeft". Het woord 
„eerste" veranderen in „grote". 

Pre-advies hoofdbestuur 
geen bezwaar voorkeur voor tekst amendement Arnhem. 

Het voorstel van het HB dient in zijn geheel door de volgende tekst te worden vervan-
gen: 
Vele sociale onderzoekingen leren, dat weliswaar een groot deel van de bevolking 
bezorgd is over het milieuvraagstuk, maar dat slechts weinig mensen uit zichzelf een 
milieuvriendelijk gedrag zullen vertonen. Dit leidt tot de noodzaak van overheidsin-
grijpen, dat echter des te gemakkelijker aanvaard zal worden, naarmate men beter 
van de problematiek op de hoogte is. 
Daarom wijst het kongres van het HV op de noodzaak van de volgende maatregelen: 
1. De mentaliteit van de bevolking zodanig te beïnvloeden door middel van vorming, 

onderwijs en voorlichting via de media, dat de mensen verantwoordelijkheidsbe-
sef voor het milieu ontwikkelen. 

2. Bij alle overheidsbeslissingen de zorg voor het milieu een zeer hoge prioriteit te 
geven. Ter ondersteuning hiervan dient wetgeving te worden gemaakt, die in 
situaties, waarin het milieu bedreigd wordt, overheidsingrijpen mogelijk maakt en 
voldoende sancties op overtreding stelt. 

Toelichting 
De omslachtige formulering en het „wollige" taalgebruik van het HB-voorstel hebben 
geleid tot een puntiger en zakelijker herformulering. 
De gemeenschap Eindhoven stelt er prijs op, dat dit amendement als alternatieve 
tekst voor het HB-voorstel aan het kongres wordt voorgelegd. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Over formuleringen valt altijd te twisten. Maar o.i. blijft er in de alternatieve formule- 
ring van Eindhoven van de tekst van het hoofdbestuur niet meer dan een kaal 
geraamte over. 
Ontraden. 

RESOLUTIE OVER EEN LEEFBARE TOEKOMST 
ZONDER SCHADELIJK AFVAL 
Het gestelde achter de laatste twee aandachtpunten dient als volgt te worden gewij- 
zigd: 
• „het gebruik van extreem giftige stoffen, behoudens hoge uitzonderingen (bijv. 
t.b.v. de geneeskunde), verboden moet worden; 
• de wet op korte termijn zo veranderd moet worden, dat vervuilende processen 
zoveel mogelijk worden vermeden en dat de verantwoordelijken voor misdadige 
vervuiling kunnen worden gestraft." 

Pre-advies hoofdbestuur 
Eerste deel: geen bezwaar 
tweede deel: wij zien geen reden de passage „de vervuiler betaalt" te laten vervallen. 
Ontraden. 
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Op 
voorstel 
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Op 
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door 
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Op 
voorstel 
door 
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Op 
voorstel 
door 
Hengelo e.o. 

Op 
voorstel 
door 
Arnhem 
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Bij mening nr. 3 „duurzame energie" veranderen in: „bij voorkeur kleinschalige 
energie". 
Bij mening nr. 4 „algemene brandstoffen" vervangen door: „algemene energie". 
Bij mening nr. 5 „kernfusie krachtig" vervangen door: „alle mogelijke alternatieve 
bronnen krachtig". 
Tekstveranderingen spreken dachten wij voor zichzelf en beantwoorden beter aan de 
benadering van onze mening. 

Pre-advies hoofdbestuur 
bij nr. 3: „kleinschalige energie" is geen zinvolle term. 
Ontraden 
bij nr. 4 en 5: geen bezwaar. 

De gemeenschap Hengelo e.o. is het met de strekking van deze resolutie wel eens 
maar is van mening dat aan de kracht ervan sterk is ingeboet door de slechte opbouw, 
af en toe herhalingen en het wat kreterig taalgebruik, maar vooral door de onvolle-, 

 

digheid. Je moet bij dergelijke resoluties cbf volledig zijn Of een „overkoepelende 
opmerking maken en wat daaronder valt als bekend veronderstellen. 
Wij stellen dan ook een kortere tekst voor, iets in de geest van: „Het Humanistisch 
Verbond, met zorg vervuld over de mogelijkheden van een leefbare toekomst door de 
steeds toenemende behoefte aan energie; 
overwegende dat met name bij energieopwekking door middel van kernsplitsing 
toestanden ontstaan waarbij de menselijke waardigheid en ontplooiingsmogelijkhe-
den en het hele menselijk bestaan op ontoelaatbare wijze worden bedreigd; 
is van mening dat: 
• het toekomstig energiegebruik niet gebaseerd mag zijn op kernsplitsingsenergie, 

wat o.m. inhoudt dat de ontwikkeling van kweekreaktoren onmiddellijk moet wor-
den gestopt en het onderzoek naar de toepassing van kernfusie daarentegen 
krachtig moet worden voortgezet; 

• dat alle maatregelen die kunnen leiden tot beperking van energiegebruik moeten 

4 

d) RESOLUTIE OVER EEN LEEFBARE TOEKOMST 
10 MET EEN VERANTWOORD ENERGIEGEBRUIK 

de 3e regel als volgt te wijzigen: 
„van een hoog verbruik van grondstoffen t.b.v. de energievoorziening:" 

de 10e en 1 le regel achter ...warmer kan worden als volgt te wijzigen: 
„waardoor de oceanen kunnen gaan stijgen en lager gelegen delen van de bewoonde 
wereld onder zouden kunnen lopen;" 

de 14e regel als volgt te wijzigen: 
„van kernwapens voorshands niet uitvoerbaar lijkt;' 

de 18e regel als volgt te wijzigen: 
„overwegende dat voor een wezenlijke bijdrage van kernenergie aan de energievoor- 
ziening tot ...." 
Het gestelde achter de 5 aandachtpunten,als volgt te wijzigen: 
• het verbruik van grondstoffen t.b.v. de energievoorziening in de rijke landen dras-
tisch moet worden afgeremd:" 
• het toekomstige energieverbruik niet gebaseerd mag zijn op kernenergie, wat o.m. 
inhoudt dat de ontwikkeling van kweekreactoren onvoorwaardelijk dient te worden 
gestopt;" 
• de ontwikkeling van de toepassing van duurzame energiebronnen (zoals die van 
waterkracht, aardwarmte, zon en wind) daadwerkelijk en op grotere schaal ter hand 
moet worden genomen, daar een grote uitbreiding van het steenkoolverbruik bezwa-
ren 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, o.m. door het tegengaan van het verspillen van z.g. restwarmte (door 
middel van o.a. warmte/krachtkoppeling, totalenergy installaties, koppeling stads-
verwarming/elektriciteitsopwekking);" 
• „het onderzoek naar een veilige en vreedzame toepassing van kernfusie krachtig 
moet worden voortgezet." 

Pre-advies hoofdbestuur 
t.a.v. 10e en lle regel: geen bezwaar 
t.a.v. 18e regel: idem 
Verdere voorstellen geven enkele minder belangrijke redaktionele wijzigingen, die 
geen duidelijke versterking maar wel een detaillering betekenen. 
Deze passages ontraden. 

Op 
voorstel 
door 
Amersfoort 



Op 
voorstel 
door 3 
Amstelland en 
Buitenveldert 

worden bevorderd en ondersteund, zeker zolang de mogelijkheden om „schone 
energie" (zoals zon, wind, kernfusie e.d.) toé te passen nog niet in voldoende mate 
zijn ontwikkeld." 

Pre-advies hoofdbestuur 
In principe hebben wij tegen een dergelijke tekst geen bezwaar, maar het voorstel is 
te onzorgvuldig geformuleerd om het te kunnen steunen. 
Ontraden. 

punt 5 onder de resolutie: „het onderzoek naar kernfusie krachtig moet worden 
voortgezet" dient te vervallen. 
Toevoegen: „de huidige kernreaktoren op korte termijn gesloten moeten worden". 

Pre-advies hoofdbestuur 
t.a.v. eerste zinsnede: voorkeur voor tekst amendement Arnhem. 
t.a.v. de toevoeging: Wij zien geen argumentatie die het HV voor zijn rekening zou 
kunnen nemen waarmee de termijn waarop kerncentrales gesloten moeten worden, 
kan worden bepaald. Dit dient elke humanist in geweten zelf te beslissen. De nu 
voorliggende tekst leidt overigens ook tot de konsekwentie, dat kerncentrales geslo-
ten zouden moeten worden, zonder vermelding van de termijn. 
Ontraden. 

punt 2: het toekomstig energieverbruik zo min mogelijk gebaseerd mag zijn op kern- 
energie, etc. 
i.p.v. het toekomstig energieverbruik niet gebaseerd mag zijn etc. 
punt 5: het onderzoek naar de voor- en nadelen van kernfusie krachtig moet worden 
voortgezet, 
i.p.v. het onderzoek naar kernfusie krachtig moet worden voortgezet. 

Pre-advies hoofdbestuur 
t.a.v. punt 2: In de overwegingen wordt kort maar precies beargumenteerd waarom 
een toekomstige energievoorziening gebaseerd op kernenergie onaanvaardbare 
konsekwenties zal (kunnen) hebben. Het voorstel verzwakt dit sterk. 
Ontraden. 
t.a.v. punt 5: voorkeur voor amendement Amersfoort. 

In de voorgestelde tekst dient de volgende alinea geheel te worden weggelaten: 

„overwegende dat op den duur bij massal gebruik van steenkool ... onder zou kun-
nen lopen;". 

Toelichting 
De weggelaten passage was naar de mening van de gemeenschap Eindhoven niet 
algemeen genoeg: niet alleen Nederland wordt bedreigd door stijging van het peil 
van de oceanen. 

Pre-advies hoofdbestuur 
voorkeur voor de tekst van Arnhem. 

K005RDINATIE AKTIE LEEFBARE TOEKOMST 
de gemeenschap Leiden adviseert het hoofdbestuur tenminste de beginselen van de 
Werkgroep Energiediscussie te onderschrijven en haar eerder gegeven negatieve 
oordeel over de Werkgroep te herroepen. 

Ten aanzien van het pre-advies hoofdbestuur betreffende voorstel 4 zien wij graag 
een wijziging in de tekst: „Wij zien als taak van het HV op het gebied van de leefbare 
toekomst eerder een motiverende en aktiverende, dan een kobrdinerende." 

Dit voorstel dient als volgt te worden gewijzigd: 

„Het kongres draagt het Hoofdbestuur op de aktiviteiten op het gebied van het 
milieuvraagstuk - in de ruimste zin -, via de daartoe geëigende middelen (bijv. een 
permanente rubriek in de „Humanist") onder de aandacht van de leden te brengen. 
De leden van het HV hebben dan de mogelijkheid om steeds te overwegen hoe zij die 
activiteiten kunnen steunen en stimuleren. 
Zonodig kan het hoofdbestuur terzake een kommissie benoemen." 

Op 
voorstel 
door 
Emmen 
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Op 
voorstel 
door 
Eindhoven e.o. 

Op 

 
voorstel 
door 
Leiden 

Op 
voorstel 
door 
Arnhem 
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Op 
voorstel 
door 
Amsterdam 

Aanvulling 
Wanneer kobrdinatie onmogelijk of ongewenst zou zijn, dan dient het Humanistisch 
Verbond als organisatie aktief te participeren in landelijke werk/diskussiegroepen 
inzake het milieu en de (kern) energieproblematiek. 

Toelichting 
Het Humanistisch Verbond heeft belangrijke uitspraken gedaan vanuit het Humanis-
tisch Perspektief. Uitspraken, die van groot belang zijn in de landelijke diskussie over 
energieproblematiek. 
Het is om deze reden, dat het betreurenswaardig is, dat het hoofdbestuur onlangs 
besloot om niet langer als lid van de Werkgroep Energiediskussie mee te willen 
diskussiëren. Juist nu de inbreng van het Humanistisch Verbond in de diskussie grote 
invloed kan hebben, gaan wij aan de kant staan! De reden voor het terugtrekken uit de 
werkgroep zou zijn gelegen in de eenzijdige uitgangspunten ervan. Bestudering van 
de uitgangspunten en het Humanistisch Perspektief gaf ons nauwelijks enige aanwij-
zing over eenzijdigheid. 
Veronderstelde eenzijdigheid zou juist tegengegaan kunnen worden door als Verbond 
mee te diskussieren. Het Verbond moet aktief meedoen met de diskussie, omdat 
anders de belangrijke invloed die het }IV kan hebben niet effektief kan zijn en op deze 
wijze de „brede maatschappelijke diskussie" minder waardevol zal zijn. 

Voorstel 4 is ingetrokken, de amendementen komen daarmee te vervallen. 

Op 	5  WIJZIGING REGLEMENT VERKIEZING 
voorstel 
door 	HOOFDBESTUUR EN VERBONDSRAAD 
Amsterdam 	A.1. a. aanvullen: „ ...worden m.u.v. hen die een dienstbetrekking bij het Verbond 

vervullen. 
A.1. d. als volgt wijzigen: „ ...plaats, waarbij elk stembiljet zoveel namen dient te 
bevatten als er beschikbare plaatsen zijn" vervangen door: „ ...plaats, waarbij elk 
stembiljet niet méér namen dient te bevatten dan er beschikbare plaatsen zijn". 
B. Gezien het bovenstaande kan de toevoeging aan artikel 3 vervallen. 

Toelichting 
A. 1. a. Dit zijn o.i. onverenigbare funkties: iemand die in dienst van het Verbond is, 
heeft het HB als „baas" en is daaraan ook verantwoording schuldig. Haar of zijn 
positie als HB-lid zou ongelijkwaardig zijn t.o.v. de positie van de andere HB-leden. 
De betrokkene zou in bepaalde kwesties binnen het HB niet vrij kunnen spreken. 
A.1. d. De gemeenschap Amsterdam vindt het onterecht mensen te binden aan een 
bepaald aantal; als er bijvoorbeeld acht namen ingevuld kunnen worden en iemand 
vindt maar vijf kandidaten gekwalificeerd, kan hij of zij moeilijk gedwongen worden 
„dan maar" drie namen erbij te zetten, die bij stemming even zwaar zouden tellen. 
Men zou dan een stem geven aan iemand, die men niet geschikt acht. 
B. Door de wijziging van artikel A.l.d. kan artikel B vervallen. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Amendement op voorstel 5: aanvulling ad A.l.a.: geen bezwaar; overgenomen door 
HB. 
Aanvulling A. 1.d.: ontraden. 

Motivatie 

Onder alle omstandigheden kiest men ten dele mensen in het hoofdbestuur, die men 
niet kent. Dus waarom zou men dat dan niet ook blijven doen als er toevallig wordt 
gestemd, en het aankomt op een overzichtelijke procedure. 
Heeft men echt bezwaar tegen een kandidaat, dan moet men stemming dáárover 
vragen onder gelijktijdig voorstel van een tegenkandidaat óf van de beperking van 
het aantal zetels met één. 
Men moet niet vergeten, dat het hoofdbestuur kandidaten zoekt met het oog op te 
verdelen portefeuilles. In de door Amsterdam voorgestelde procedure, wordt het aan 
een betrekkelijk toeval overgelaten wie er niet in komt. 
In het voorstel van het hoofdbestuur kan altijd duidelijk gemaakt worden tussen wie 
en wie het gaat, en tussen welke capaciteiten. 
Weglating van B: ontraden in verband met de ontraden wijziging onder A. 

Artikel 1. c. Het kongres stelt vast uit hoeveel algemene leden het hoofdbestuur in de 
komende periode zal bestaan. 

Artikel 3. Op ieder stembriefje dient uitsluitend aangegeven te zijn de naam van de 
kandidaat OF KANDIDATEN waarop de stem wordt uitgebracht. 
Stembiljetten, die meer dan het vereiste aantal namen bevatten, zijn on-
geldig. 

Op 
voorstel 
door 
Lochem 
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Toelichting 
Artikel 1. c. Indien er geen tegenkandidaten zijn, heeft het kongres geen mogelijk-

heid het aantal hoofdbestuursleden te laten af wijken van het door het 
hoofdbestuur voorgestelde aantal. 

Artikel 3. De toevoeging „of kandidaten" is nodig, daar het reglement hier alleen 
over één kandidaat spreekt. 
De woorden „of minder" in het hoofdbestuursvoorstel te laten vervallen, 
dat het anders niet mogelijk is een blanco stem uit te brengen op een of 
meer der kandidaten. 

Pre-advies hoofdbestuur 
t.a.v. art. 1.c.: geen bezwaar 
t.a.v. artikel 3: toevoeging van „of kandidaten" geen bezwaar 

Tweede toevoeging ontraden. Zie pre-advies bij amendement Am- 
sterdam. 

Op 
voorstel 
door 
Leiden 

INFORMATIEMATERIAAL 
de gemeenschap Leiden spreekt uit dat eigen initiatieven van gemeenschappen om 
verbeteringen in het bestaande informatie- en propagandamateriaal aan te brengen 
van harte valt toe te juichen (we verwijzen in dit verband naar de „button-aktie" van 
de gemeenschap Utrecht). 

Pre-advies hoofdbestuur 
Geen bezwaar 

Een toevoeging aan de eerste zin, zodat er het volgende komt te staan: 
„bij diverse plaatselijke aktiviteiten behoefte bestaat informatie te verschaffen over 
het Humanistisch Verbond en over de ideeën, die in het Verbond leven en specifiek op 
het gebied van het onderwijs, over het HVO". 

Toelichting 
De jaarlijkse onderwijsmarkt, georganiseerd door de Vereniging voor Openbaar 
Onderwijs samen met de openbare scholen, is een gelegenheid waar uitgebreid 
informatie kan worden verstrekt over het HVO, waarbij posters, brochures en folders 
niet mogen ontbreken. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Geen bezwaar als de redaktie mag luiden: „ ...ideeën die in het Verbond leven, 
waaronder die op het gebied van het hvo" 

SAMENWERKING MET DEELHUMANISMEN 
De gemeenschap Enschede stelt voor in dit kongresvoorstel de volgende wijzigingen 
aan te brengen: 

1. Op alle plaatsen waar in dit voorstel gesproken wordt over „deelhumanismen 
deze term te vervangen door „organisaties met verwante doelstellingen" 

2. Voortaan deze term „deelhumanismen" in Humanistisch Verbond teksten (ge-
schreven of gesproken) te vervangen door „organisaties met verwante doelstellin-
gen" 

Toelichting 
Het woord „deelhumanismen" is sedert de beleidsnota 1979 een steeds zelfstandiger 
leven gaan leiden. 
Van „aanduiding van een begrip" veranderde het in een „begrip" zonder meer. 
Het komt ons tamelijk onbescheiden voor als wij dit woord plakken op organisaties 
waarmee we ons verwant voelen. 
Wij zijn van mening dat een dergelijke naamgeving ter beoordeling staat aan de 
betrokken organisatie zelf. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Geheel eens. Het HB neemt dit amendement over. 

KERNBEWAPENING 
N.a.v. voorstel 8: Leiden adviseert het hoofdbestuur kontakt op te nemen met de 
Nederlandse Vereniging van Medische Polemologie die mede-initiatiefnemer was 
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Op 
voorstel 
door 
Haarlemmer-
meer 

van de grote dagbladadvertentie kort geleden waarin op de medische gevolgen van 
een atoomoorlog gewezen werd. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Geen bezwaar 

Wijziging 
„Het kongres, 
kennis genomen hebbende van de verklaring van de verbondsraad van het Humanis-
tisch Verbond inzake kernwapens, verontrust door de problemen van de bewapening 
in het algemeen; 
verzoekt het hoofdbestuur te willen bevorderen, dat de gemeenschappen zich bezig-
houden (onder meer in werkgroepen) met het probleem van de bewapening in het 
algemeen en van bepaalde vormen daarvan in het bijzonder. 

Toelichting 
De gemeenschap Amsterdam is van mening, dat het voorstel van Den Haag niet los 
kan worden gezien van de bewapening in het algemeen. 
Overigens moet het aan de gemeenschappen zelf worden overgelaten, op welke wijze 
zij dit probleem willen aanpakken. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Geen bezwaar 

Opmerking 

Om te voorkomen dat er aktiegroepen ontstaan onder de vlag van het HV en voor het 
behouden van de politieke breedte, stelt de vergadering voor de laatste zin van de 
toelichting: „Tevens om aktiviteiten te ontwikkelen en te bundelen met de bedoeling 
het praktisch verzet te stimuleren", weg te laten. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Geen bezwaar. 

Op 
voorstel 
door 
Amsterdam 

KONTRIBUTIE 1982 EN 1983 
Wijziging: 

Toevoegen: 

Toevoegen: 

Toevoegen: 

eerste zin: ...bepaald dat elk lid zelf de door haar/hem te betalen 
kontributie vaststelt, ... 
„Deze kontributieregeling dient duidelijk en volledig - in beknopte vorm 
- te worden vermeld op de aanmeldingskaarten voor het lidmaatschap.'" 
als punt c.: Voor jongeren tot 23 jaar zonder eigen inkomen bedraagt de 
kontributie f 30,- per jaar. 
als punt d.: Gezinsleden, c.q. huisgenoten kunnen zelfstandig lid wor-
den en betalen minimaal f 10,- per jaar. 

Toelichting: 
wijziging van hem in haar/hem spreekt voor zich, de volgorde is alfabetisch. 
lste toevoeging: De huidige aanmeldingskaarten zijn wat de kontributieregeling be-

treft nogal onduidelijk. 
2de toevoeging: De gemeenschap Amsterdam is het wat dit betreft eens met de 

gemeenschap Eindhoven. Echter het voorstel van Amsterdam is om 
t/m te vervangen door tot, dit houdt verband met de leeftijd, waarop 
nog het minimum jeugdloon betaald wordt, nl. tot 23 jaar. 

3de toevoeging: De gemeenschap Amsterdam is het in deze eens met het voorstel en 
de toelichting van de gemeenschap Haarlemmermeer (voorstel 15). 

Kommentaar hoofdbestuur 
a. De wijziging welke wordt voorgesteld heeft betrekking op de tekst van art. 6 lid 2 

der statuten en is dus een voorstel tot statuten-wijziging. Een dergelijk Voorstel kan 
echter niet op deze wijze worden ingediend. 

b. Met de eerste toevoeging kan het hoofdbestuur instemmen doch met de twee 
anderen niet. Zie hiervoor de toelichting bij voorstel 12 en de toelichting bij het 
amendement Lochem. 

Op 
voorstel 
door 
Amsterdam 

2 

Bij artikel 6 lid 2 der statuten is bepaald dat: 
De leden betalen een jaarlijkse kontributie van ten minste het bedrag dat door het 
kongres is bepaald. Elk lid stelt de door hem te betalen kontributie zelf vast waarbij 
als richtlijn geldt een half procent van het jaarinkomen, met dien verstande dat paren 
het zelfde kunnen betalen als alleenstaanden. 
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Bij artikel 10 lid 1 van het huishoudelijk reglement is bepaald dat: 
Van het kontributie-inkomen van het Verbond, afkomstig van leden woonachtig in het 
gebied van een gemeenschap, wordt een door het kongres te bepalen gedeelte 
afgedragen aan de gemeenschappen. 

In verband hiermede besluit het kongres voor de jaren 1982 en 1983 het navolgende: 
1.1. De kontributie bedraagt minimaal f 65,- per jaar voor leden met een jaarinkomen 

boven f 17.000,-. 
Deze leden worden verzocht bij de vaststelling van hun kontributie als maat-
staf een half procent van hun bruto jaarinkomen te nemen. 

1.2. Voor leden met een jaarinkomen beneden f 17.000,- bedraagt de minimum kon-
tributie f 45,- per jaar. 

1.3. Gezinsleden c.q. huisgenoten kunnen zelfstandig lid worden van het HV en 
betalen dan minimaal f 15,- per jaar kontributie. Zij ontvangen dan geen „Hu-
manist". 

1.4. Het hoofdbestuur draagt er zorg voor dat de informatie omtrent de kontributiere-
geling zo volledig mogelijk wordt opgenomen op de aanmeldingskaart voor het 
lidmaatschap en dat de huidige leden hiervan tevens in kennis gesteld worden. 
Verder dienen de leden geïnformeerd te worden dat de mogelijkheid bestaat de 
kontributie per kwartaal te betalen. 

2.1. De kontributie-af dracht aan de gemeenschappen bedraagt 30% van het kontribu-
tie-inkomen afkomstig van de leden woonachtig in het gebied van de betreffende 
gemeenschap. Deze afdracht wordt verminderd met de kosten van het blad de 
„Humanist" bestemd voor de leden van deze gemeenschap; tot een maximum 
van f 20,- per lid. 

2.2. Van de kontributie-inkomsten van het verbond wordt 5% gestort in een apart 
fonds. 
Het maksimum van dit fonds bedraagt f 40.000 tot welk bedrag het fonds 
jaarlijks wordt aangevuld. 

2.3. Het fonds is bestemd voor extra uitgaven waartoe de middelen van een gemeen-
schap ontoereikend zijn. 
Toekenning van een uitkering uit het fonds vindt plaats door de algemeen 
penningmeester, na ingewonnen advies van een door de verbondsraad te 
benoemen kommissie. 
De algemeen penningmeester en deze kommissie stellen gezamenlijk de re-
gels voor toekenning van een bijdrage uit het fonds vast. 

Toelichting 
Voorstel 12 is zeer kort en geeft geen verdere informatie. 
In de voorstellen 13, 15 en 15 worden waardevolle suggesties gedaan, maar deze 
voorstellen zijn ten kongresse moeilijk in elkaar te passen. 
Het Hoofdbestuur had verzuimd de afdrachtregeling in een kongresvoorstel op te 
nemen. 
Daar de kontributiebetaling niet in een keer per jaar behoeft plaats te vinden, bestaat 
bij de voorstellers van dit amendement geen behoefte aan een aparte kontributiere-
geling voor bepaalde groepen. De minimum-kontributie voor inkomens onder 
f 17.000,- voorziet hier al in. 
Tevens is in dit voorstel de „5% pot" opgenomen, zodat deze nu geregeld is bij 
Kongresbesluit. 

Kommentaar hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur dankt de gemeenschap Lochem voor de attente wijze waarop deze 
reageert op het verzuim van het hoofdbestuur. Ook lijkt het verstandig het besluit van 
de verbondsraad inzake oprichting van het fonds reserve gemeenschappen door het 
kongres te laten bekrachtigen. Het hoofdbestuur neemt dan ook gaarne het amende-
ment over tot en met 1.4. De punten 2.1, 2.2. en 2.3 zou het hoofdbestuur gaarne 
vervangen door 

2.1. De in art. 10 lid 1 van het huishoudelijk reglement bedoelde afdracht wordt 
berekend door de kontributie-inkomsten afkomstig van leden van een gemeen-
schap te verminderen met de kosten van de door leden van die gemeenschap 
bestemde jaargangen van het blad „De Humanist", zulks tot een maximum van 
f 20,- per jaargang. Van het aldus berekende bedrag (z.g. netto-kontributie) 
wordt 30% aan de gemeenschap afgedragen. 

2.2. Er is een fonds genaamd Fonds Reserve gemeenschappen. 
Het fonds is bestemd voor extra uitgaven waartoe de middelen van een gemeen-
schap ontoereikend zijn. Toekenning van een uitkering uit het fonds vindt plaats 
door de algemeen penningmeester, na ingewonnen advies van een door de 
verbondsraad te benoemen commissie. De algemene penningmeester en deze 
commissie stellen gezamenlijk de regels vast voor toekenning van een bijdrage 
uit het fonds. 
Jaarlijks wordt uit de landelijke kas aan het eind van een jaar het fonds aange-
vuld tot een bedrag gelijk aan 5% van de z.g. netto-kontributie. 
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Op 
voorstel 
door 
Eindhoven e.o. 

Op 
voorstel 
door 
Amstelland en 
Buitenveldert 

KONTRIBUTIE 1982 EN 1983 
Punt 3: voor jongeren t/m 27 jaar zonder eigen inkomen bedraagt de kontributie f 30,- 
per jaar, 
i.p.v. voor jongeren t/m 23 jaar zonder eigen inkomen etc. 
Kommentaar hoofdbestuur 
Zie toelichting voorstel 12 van het hoofdbestuur 

In de voorgestelde tekst dienen de volgende bedragen te worden gewijzigd: 

1. De minimumkontributie wordt: f 65,- (i.p.v. de vermelde f 70,-) 
2. Voor bruto-inkomens beneden f 17.000,- wordt het minimumbedrag: f 45,- (i.p.v. 
het vermelde bedrag van f 50,-). 
Verder ongewijzigd. 

Toelichting 
Naar aanleiding van het kontributievoorstel van het HB konstateert de gemeenschap 
Eindhoven met vreugde, dat het HB van mening is, dat de kontributie in de komende 
twee jaar niet verhoogd behoeft te worden. Daarom volgen wij. graag het HB-voorstel 
door de oorspronkelijk door ons voorgestelde bedragen te veranderen, zoals in dit 
amendement aangegeven. 
De door het HB voorgerekende nadelige gevolgen van het invoeren van een jongeren-
kontributie kunnen door een andere toepassing van de verdeelsleutel CB/gemeen-
schappen vrijwel geheel teniet gedaan worden. Wanneer nl. van de jongerenkontri-
butie eerst de vaste kosten voor de „Humanist" (f 18,-) en de administratie (j.  12,-) 
worden afgetrokken, lijdt de centrale organisatie op deze leden geen verlies. Van 
afdracht van gelden van de jongerenkontributie aan de gemeenschappen zal dan 
moeten worden afgezien, maar ons inziens mogen de gemeenschappen best wat 
offers brengen voor het verjongen van het ledenbestand! 
Mocht het ledenbestand ten tijde van het volgende kongres voor een zodanig groot 
gedeelte uit jongeren bestaan, dat de financiële positie van de gemeenschappen 
gevaar loopt, dan kan de regeling alsnog worden aangepast aan de dan ontstane 
situatie. 

Kommentaar hoofdbestuur 
Het hoofdbestuur handhaaft zijn bezwaar tegen het oorspronkelijke voorstel ook 
nadat de bedragen zijn aangepast aan het hoofdbestuursvoorstel. 
In de toelichting brengt Eindhoven een geheel nieuw idee m.b.t. de afdracht-rege-
ling. Uit financiële overwegingen lijken er geen bezwaren te bestaan, immers de 
inkomsten voor de landelijke organisatie nemen niet af. Toch neemt het hoofdbestuur 
het voorstel niet over. Enerzijds omdat een geheel nieuwe kategorie leden met zeer 
bijzondere regeling ontstaat, anderzijds omdat denkbaar is dat gemeenschaPpen 
door toename der kosten zonder inkomsten-toename in problemen komen. Af wente-
ling van de extra lasten op het fonds reserve gemeenschappen lijkt dan voor de hand 
te liggen (vanuit de optiek der gemeenschappen) en zo is de cirkel weer gesloten. 

LIDMAATSCHAP HV VAN FUNKTIONARISSEN 
De gemeenschap Hengelo e.o. staat achter de intentie van deze resolutie en beseft 
terdege dat dwang in deze geen oplossing is voor het gestelde probleem. Ook een 
alternatief om in ieder geval ervoor zorg te dragen dat vormingsfunktionarissen op 
zijn minst geabonneerd zijn op Humanist, waardoor zij zich op de hoogte kunnen 
stellen van wat er binnen het H.V. leeft, is even zwak. Ook hier kan immers niemand 
gedwongen worden deze periodiek (en andere publikaties uitgaande van het verbond 
of aanverwante stichtingen) dan ook daadwerkelijk te lezen en daar iets mee te doen. 
Wij zouden in deze resolutie duidelijker geformuleerd willen zien dat het feit of 
vormingsfunktionarissen werkelijk werken in de geest van onze humanistische be-
ginselen uitsluitend kan blijken uit hun gedrag, uit de resultaten van hun werk en uit 
hun bereidheid in voortdurend gesprek te blijven met geestverwanten. 
Naar onze mening wordt echter in de toelichting ook een duidelijke denkfout ge-
maakt. Er wordt gesteld dat vormingswerkers goed zouden kunnen funktioneren vóór 
dat een identifikatieproces is afgelopen (eerste zin laatste alinea). 
Iedereen die in het hier bedoelde werk zit weet uit eigen ervaring dat je slechts voor 
dit werk „gekwalificeerd" bent naar de mate waarin je je met de humanistische 
levensbeschouwing hebt geïdentificeerd. Het is juist deze strijd met jezelf die voor-
waarde is voor een goed funktioneren in dit werk. Uit de sociologie is bekend dat dit 
voor elke funktie in het vormingswerk, maatschappelijk werk of de sociale hulpverle-
ning geldt: de eigen levensbeschouwing is niet los te denken van de wijze waarop je 
funktioneert en moet daarom mee gerekend worden tot de „tools" die je als funktiona- 
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ris hebt leren gebruiken. 
Wij zouden daarom de eerste zin van de laatste alinea in deze zin gewijzigd willen 
zien. 

Pre-advies hoofdbestuur 
Amendement op voorstel 17: de opmerkingen komen het hoofdbestuur als juist voor. 
Daar Hengelo zelf geen wijziging van tekst voorstelt, hier het voorstel om in de door 
Hengelo aangewezen eerste zin van de laatste alinea van de toelichting het woord 
„afloop" te vervangen door ,,voltooiing", en in diezelfde zin na het woord ,,overigens" 
tussen gedachtenstreepjes toe te voegen „ - ook wat beginselen betreft - ". 

UITVOERING KONGRESBESLUIT 
a. De woorden „Motie van afkeuring" te laten vervallen. 
b. De tweede alinea als volgt te wijzigen: 

Tevens meent het kongres dat het hoofdbestuur de verbondsraad in deze tijdig had 
dienen te informeren 

Toelichting 
De gemeenschap Lochem vindt een motie van afkeuring te zwaar, daar dit bij aanne-
ming door het kongres aftreden van het hoofdbestuur zou kunnen inhouden. 
Met de strekking van de motie is Lochem het wel eens. 
De alinea betreffende de verbondsraad is in het voorstel Assen c.q. niet duidelijk, 
daar de verbondsraad niet tijdig op de hoogte gesteld was van de handelwijze van het 
hoofdbestuur (ook niet door de voorstellers van de motie) en derhalve niet heeft 
kunnen bijsturen. 
Wel past in de spelregels van de verbondsraad, dat het hoofdbestuur de verbonds-
raad van het niet uitvoeren van een kongresbesluit tijdig op de hoogte had dienen te 
stellen. Het bevreemd ons, dat het hoofdbestuur pas na het kongres bemerkt dat er 
een eerder kongresbesluit zou zijn, waarmee het kongresbesluit 1979 in strijd zou zijn. 
Het hoofdbestuur vindt het echter niet noodzakelijk ons van de inhoud van dit oude 
kongresbesluit op de hoogte te stellen. 
In verband hiermee onderschrijft Lochem de 3e alinea van de motie en wijst hierbij 
ook op artikel 8 lid 1 van de statuten. 

Pre-advies hoofdbestuur 
De motie blijft ontraden. 
Maar het hoofdbestuur - gelukkig uiterst zelden voor de af wijking van een kongresbe- 
sluit geplaatst en zulke afwijkingen ook niet begeert - heeft uit deze zaak natuurlijk 
ook geleerd. 
En wel dit: 
naast de vermelding in de „Humanist" had dit in het verslag van werkzaamheden 
voor de Verbondsraad moeten worden opgenomen. 

AANWENDING VAN SUBSIDIES 
Met verdient aanbeveling de funktie van landelijk consulent gemeenschapswerk op 

te delen in twee of meer regionale consulentschappen, welke eventueel in deeltijdar-
beid kunnen worden vervuld." 

Toelichting 
Aangezien er al een funktie „consulent gemeenschapswerk" op landelijk nivo is 
gekreëerd, lijkt het de gemeenschap Eindhoven overbodig hiernaast nog eens te 
streven naar regionale consulenten. Uit de argumentatie van het HB blijkt ook, dat 
een dergelijke funktie niet uit subsidies kan worden bekostigd. Op zichzelf lijkt het 
streven naar regionale consulenten ons wel zinvol, zodat wij een opdeling van de 
landelijke funktie in regionale (deeltijd)banen voorstaan. Op deze manier is de 
vervulling van de in voorstel 23 uitgesproken wens niet meer afhankelijk van subsi-
dies. 

Pre-advies hoofdbestuur 
De motie n.a.v. voorstel 23: sterk ontraden 
Motivatie: 
Uit de beleids- en prioriteitennota is bekend, hoe urgent het is de interne organisatie 
van het Verbond te versterken door iemand aan te stellen die; 
- meer tijd heeft voor het bijstaan van besturen voor die gemeenschappen, die 

aktiever willen - en soms moeten - worden. 
- kan adviseren en assisteren bij projekten van ledenbehoud. 
- de spil kan zijn in een wervingskampagne (van leden of van contribuanten van het 

Humanistisch fonds), omdat het Verbond in ledental en eigen financiële middelen 
vooruit moet. 
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- de begeleiding van HVO-commissies ter hand neemt, daar dit door het ministerie 
van onderwijs niet bekostigd gaat worden. 

- met de besturen van de gemeenschappen de noodzakelijke vertegenwoordigingen 
in andere besturen nagaat, of de plaatselijke publiciteit, enzovoorts. 

- kan attenderen op de gevolgen van gedecentraliseerd welzijnswerk en andere 
ontwikkelingen. 

Het hoofdbestuur vreest ernstige doorkruising van dit urgente werk, als de post die 
ervoor bestemd is verdeeld zou moeten worden over twee personen (laat staan nog 
meer) met een regionale taak. 
Dit kan niet anders betekenen, dan dat één van beiden (en dat is dan het gunstigste) 
toch voortdurend of nagenoeg voortdurend in Utrecht moet zijn, en dat de ander een 
dag in de week kwijt is aan meeontwerpen, meevergaderen, mee-inspreken, enzo-
voorts. 
Eén persoon daarentegen, kan na een half jaar zo ingewerkt zijn, dat hij het meren-
deel van zijn tijd „in het veld" is, en op die plaatsen waar zijn aanwezigheid het meest 
gewenst is. 
Onze post en die van kadertrainer (die gesubsidieerd wordt) zijn in een evenwichtige 
opbouw van de direkte Verbondsorganisatie noodzakelijkerwijs centrale posten. Pas 
verdere beschikbare posten kunnen geregionaliseerd worden en (blijkens het préad-
vies op voorstel 23) is dit ook de bedoeling. Daarbij kunnen zij eventueel gedeeld 
worden, maar in niet minder dan 7/10 per post. Het hoofdbestuur wil ernstig waar-
schuwen tegen het aannemen van deze motie, daar deze een omgekeerde weg 
aanwijst, die een evenwichtige organisatie bemoeilijkt. 

In de lijst van kandidaatstellingen Verbondsraad hebben zich de vol-
gende wijzigingen voorgedaan: 

gewest Drente: 
• vakature (i.v.m. vertegenwoor-

diging van W. A. van Opijnen 
voor gemeenschap Assen) 

gewest Overijssel: 
• J. de Boer te Delden 
• A. Spikman te Zwolle 

gewest Utrecht: 
• F. de Mink te Amersfoort 

gewest Noord-Brabant: 
• vakature (i.v.m. het niet meer 

beschikbaar zijn 
mw. J. J. M. Scholtz-Mol) 

gewest Zuid-Limburg: 
• J. G. A. Goossens te Maastricht 
• P. Holleman te Geleen  

gemeenschap Assen: 
• W. A. van Opijnen te Assen 

gemeenschap Emmen: 
• vakature (i.v.m. het niet meer 

beschikbaar zijn van J. Smit) 

gemeenschap Groningen: 
• G. K. Lanting te Bedum 

gemeenschap Hengelo: 
• vervalt 

gemeenschap Zuid-Limburg: 
• vervalt 

gemeenschap Zwolle: 
• vervalt 

Voorstel inzake samenstelling leden Financiële Kommissie: 

• D. van Dien te Haarlem 
• D. Olthof te Leeuwarden 
• Chr. Timmner te Heino 

Het hoofdbestuur stelt voor tot herbenoeming over te gaan. 

Ook belangstellenden zijn welkom op het kongres 
Zoals alle jaren kan het kongres ook worden bijgewoond door belangstellenden, mist 
zij zich van te voren schriftelijk aan het Centraal bureau te Utrecht opgeven. 
Belangstellenden ontvangen gratis een beknopte kongresmap zodat zij het kongres 
goed kunnen volgen, plus een toegangskaart. 
Lunches en konsumpties zijn voor eigen rekening, belangstellenden moeten zonodig 
zelf voor logies zorgen. 
Aanmelden vóór 6 mei a.s. 
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SAMENVATTING VERSLAG 1979/1980 
VAN HET HUMANISTISCH VERBOND 
De jaren 1979 en 1980 kenmerken zich voor het Humanistisch Verbond door een sterke 
groei van de aktiviteiten, het hoogste ledental sinds de oprichting in 1946, een 
gestegen bekendheid van het HV (88% in 1978, 96% in 1981), en een groeiend percenta-
ge Nederlanders dat zich zeer verwant voelt met de ideeën van het HV (27% in 1978, 
33% in 1981). Zendtijdverdubbeling, een groei van ruim 9.000 (1979) tot over de 14.000 
(1980) leerlingen bij het humanistisch vormingsonderwijs, meer dan 100 betaalde 
geestelijke verzorgers in leger, gevangenissen, zieken- en bejaardenhuizen, en een 
sterk gegroeide dienst voor de plaatselijke geestelijke verzorging. Het vertrouwde 
Erasmushuis wordt ingeruild voor een drie maal groter landelijk humanistisch cen-
trum, en het vormingscentrum Coornherthuis vindt een nieuwere en grotere behui-
zing in Zeist. 

Is er alle reden om trots te zijn op wat is bereikt, toch zitten er ook enkele schaduw-
kanten aan de afgelopen jaren. Een groeiende organisatie brengt ook extra proble-
men met zich mee. Hoewel er sprake is van een duidelijke verjonging van het leden-
bestand, blijft de ledengroei achter bij het gewenste draagvlak. Vooral de plaatselij-
ke aktiviteiten zouden meer begeleid en ondersteund moeten worden. Groeiende 
diensten brengen kobrdinatieproblemen met zich mee. 

In de verslagperiode hebben wij helaas afscheid moeten nemen van onze eerste 
centraal geestelijk raadsman D. Th. F. d'Angremond, onze eerste organisatiesekreta-
ris Th. W. Polet, en ons Verbondsraadslid A. Vondeling. Hun verdiensten voor de 
humanistische beweging mogen niet onvermeld blijven. 

Het besef overheerst evenwel dat er veel vooruitgang is geboekt. Niet alleen door het 
HV maar ook door de humanistische beweging in de bredere zin van het woord. 
Samen met Humanitas en de Vrije Gedachten werd het Humanistisch Studiecentrum 
Nederland (HSN) opgericht, samen met Humanitas en HNOS het Humanistisch 
Overleg Mensenrechten (HOM). De kontakten met het Humanistisch Instituut voor 
Ontwikkelings Samenwerking, de Humanistische Stichting Huisvesting van Bejaar-
den, de derde wereldwinkels van ABAL en het Humanistisch Thuisfront bleven uitste-
kend. Er werd nauwer met Humanitas samengewerkt, met name op het gebied van de 
levensbeschouwelijke samenlevingsopbouw. Juist in tijden waarin er veel doemden-
ken is, is het bemoedigend te beseffen dat de humanistische beweging meer dan ooit 
pal staat voor een menswaardiger toekomst. 

Hoofdbestuur en direktie 
In het hoofdbestuur traden enkele wisselingen op: P. Spigt en mevrouw A. Th. de 
Leeuw-Mertens legden tussentijds hun taak neer, de verbondsraad benoemde H. 
Engelsman, H. F. Vullings, M. W. van Engers, J. W. P. Schnerr en S. J. C. van 
Eijndhoven als nieuwe leden. Ook de direktie wisselde. W. C. Fiege beëindigde eind 
1979 zijn taak als direkteur en werd opgevolgd door H. Baas. Bij die gelegenheid werd 
de direktie uitgebreid tot een direktieteam, waarvan ook het hoofd verenigingszaken 
en de administrateur deel uitmaken. 

Verbondsraad 
De verbondsraad vergaderde vijf maal. Naast de gebruikelijke uitvoerige gedach-
tenwisselingen over de werkzaamheden van het hoofdbestuur in de afgelopen maan-
den kwamen als de belangrijkste onderwerpen aan de orde: het vormingswerk van 
het Hivos, de geestelijke verzorging in zieken- en bejaardenhuizen, de begroting 1980 
en de tekst van de verklaring over de kernbewapening. 

Kontakten 
Met verschillende ministeries is er regelmatig overleg over met name de financiering 
van verschillende diensten vanwege het HV, waarbij ook het wegwerken van achter-
standen aandacht krijgt. Daarnaast is er een regelmatig kontakt opgebouwd met 
kamerleden van verschillende politieke partijen over alle onderwerpen, die het HV 
van belang acht. Uiteraard vindt ook herhaaldelijk overleg plaats met de andere 
humanistische organisaties over het uitwisselen van ervaringen, onderlinge sa-
menwerking en koiirdinatie. Tenslotte onderhouden wij goede betrekkingen met een 
reeks andere organisaties, waarvan wij noemen: Amnesty International, Vereniging 
voor Openbaar Onderwijs, Nivon, NVSH, de Raad van Kerken, enz., enz. 

Gemeenschappen 
Met de oprichting van de gemeenschap Haarlemmermeer kwam het aantal gemeen-
schappen op 64. De gemeenschappen blijven aktief met een veelheid van taken, waar 
de plaatselijke besturen de handen vol aan hebben. In veel plaatsen zou enige 
versterking van het aktieve kader zeer welkom zijn. Hier en daar groeit ook een goede 
samenwerking met Humanitas. 
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Ledenverloop 
Het aantal leden nam in twee jaar toe met netto 290 tot 15.694. In diezelfde twee jaar 
werden echter 3340 nieuwe leden ingeschreven en bedankten er 2480. Natuurlijk doet 
het HV niet alles goed en beantwoordt het niet aan alle verwachtingen, maar wij 
betwijfelen ook of alle beslissingen tot opzeggen wel verantwoord worden genomen. 
Wèl verheugend is de voortgaande daling van de gemiddelde leeftijd van de nieuwe 
leden: 50% van de nieuwe aanmeldingen is jonger dan 40 jaar. 

Socrates 
Onze sektie wetenschappelijk werk organiseerde een tweetal konf erenties, één over 
de ethische aspekten van beroepskodes en de andere over onderwijs en levensbe-
schouwing. Om meer werk ter hand te kunnen nemen zal in 1981 de beschikbare 
werkkracht worden uitgebreid. Door een aktieve abonnementenwerving kon de opla-
ge van het wetenschappelijk tijdschrift Rekenschap worden verhoogd tot 1000. 

Publiciteit 
Een aktieve puliciteit is een onmisbaar element om het werk van het HV tot verdere 
ontplooiing te brengen. Maar ook hier zijn we afhankelijk van beschikbare werk-
kracht. Die kon in 1980 op een redelijk peil worden gebracht, de resultaten zullen 
vervolgens zichtbaar worden. 

Humanist 
Het vertrouwde blad van het HV, „Humanist" bleef tweemaal per maand alle leden 
voorzien van belangwekkende informatie over aspekten van humanisme en aktivi-
teiten van het HV. In dat kader verschenen ook verschillende dubbeldikke thema-
nummers, o.a. over de kerstviering (eind 1979), zelfdoding, kernbewapening, een 
speciaal studentennummer en een nummer over de milieuproblematiek. Ook hier is 
veel meer stof beschikbaar, die wij gaarne aan onze lezers zouden willen doorgeven, 
maar ook deze goede zaak moet blijven rusten tot wij het geld, dat daarvoor nodig is, 
hebben gevonden. 

Radio en televisie 
De r.t.v.-dienst van het HV heeft twee jaar lang aandacht besteed aan een zeer groot 
aantal onderwerpen. Van alle radio-uitzendingen zijn steeds banden beschikbaar. 
Nu en dan was een punt van diskussie wat precies de humanistische inhoud was van 
een bepaalde uitzenden. De bedoeling van de programmamakers is steeds de luiste-
raars en kijkers aan het denken te zetten. 

Jongerenaktiviteiten 
Het organiseren van kontakten met en voor jongeren werd op 1979 en 1980 stevig ter 
hand genomen. Er vonden vijf zeer goed bezochte weekends plaats, er ontstond een 
landelijke jongerenwerkgroep en vijftien plaatselijke jongerengroepen, er werd bo-
vendien schriftelijk informatiemateriaal geproduceerd. 

Homowerkgroep 
De homowerkgroep van het HV ziet zich als platform voor alle mannen en vrouwen, 
die vanuit hun humanistische levensovertuiging denken en doen inzake emancipatie 
en roldoorbreking op het gebied van seksualiteit en relaties in het algemeen en 
homoseksualiteit in het bijzonder willen stimuleren, zowel intern in humanistische 
kring als extern in de samenleving als geheel. 

Samenlevingsopbouw 
Het HV beschikt over slechts één samenlevingsopbouwfunktionaris vanuit een le-
venbeschouwelijke achtergrond, nl. in het Rijnmondgebied. Deze funktionaris is 
voortdurend bezig met betrekken en begeleiden van zoveel mogelijk vrijwilligers bij 
de werkzaamheden, die vanuit het HV zijn gericht op de samenleving. 

Vormingswerk volwassenen 
Er werd een reeks landelijke kaderbijeenkomsten gehouden ten behoeve van het 
vormingswerk in de gemeenschappen alsmede verschillende kursussen. Door het 
vertrek van de funktionaris medio 1980 viel de landelijke stimulans voor dit werk 
helaas tijdelijk weg. Wèl kon aandacht worden besteed aan de vrouwen-emancipatie 
door de vorming van een landelijke vrouwen-werkgroep. 

Dienst plaatselijke geestelijke verzorging 
De ontwikkeling van dit werkterrein kon in 1979 pas behoorlijk ter hand worden 
genomen door een subsidie van de ALN (Algemene Loterij Nederland), waardoor een 
groep funktionarissen zich bezig kon gaan houden met kursussen voor vrijwillige 
hulpverlening en begeleiding van vrijwilligers. In twaalf plaatsen werden dergelijke 
kursussen gegeven. In dit verband kreeg ook de humanistische uitvaartbegeleiding 
veel aandacht en werd het tevens mogelijk het studentenraadswerk stevig ter hand te 
nemen. 
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Een bijzonder onderdeel van deze dienst vormt het praat- en ontmoetingsgroepen-
werk, dat gericht is op de persoonsvorming van de deelnemers. Hoe ga je om met 
jezelf en met de ander, met je onzekerheid en je eenzaamheid, hoe kom je aan wat 
zelfvertrouwen. Ruim dertig van zulke groepen werden georganiseerd onder deskun-
dige begeleiding. 
Tenslotte werd veel aandacht besteed aan een speciaal projekt over de problematiek 
van de zelfdoding en de rol die de hulpverlening daarbij kan spelen. 

Geestelijke verzorging in zieken- en bejaardenhuizen 
Er was enige groei in het aantal humanistische geestelijke verzorgers in zieken- en 
bejaardenhuizen, waarin eind 1980 bijna vijftig raadlieden een taak vonden, voor een 
belangrijk deel parttime. Het blijft nog steeds een zeer moeizaam karwei om direkties 
van ziekenhuizen te overtuigen van de noodzaak, dat er ook humanistische geestelij-
ke verzorging beschikbaar behoort te zijn. Daar gaat veel werkkracht van de centrale 
funktionarissen en plaatselijke besturen in zitten. Gelukkig vinden zij een grote 
stimulans in de regelmatige werkbesprekingen met de mensen, die de taak van 
geestelijk raadsman of -vrouw in de praktijk vervullen. 

Geestelijke verzorging in de inrichtingen van justitie 
Eénentwintig raadslieden hebben kontakt met ruim 25% van de bevolking in de 
inrichtingen van jusitite, waar zij intussen een alom erkende en gewaardeerde posi-
tie hebben verworven. Ook op dit terrein doen zich nieuwe ontwikkelingen voor: er is 
een groeiende groep buitenlanders en drugsverslaafden in de gevangenissen en de 
dienst is betrokken bij het doorlopende denkproces over de meest doelmatige uitvoe-
ring van straf oplegging. 

Geestelijke verzorging voor militairen 
Hoewel in oktober 1980 het aantal raadslieden in deze dienst met drie kon worden 
uitgebreid tot tweeëntwintig, moet toch nog steeds worden gesproken van een ernsti-
ge onderbezetting en achterstelling, waardoor een aantal militairen, dat wèl belang-
stelling heeft voor humanistische geestelijke begeleiding, niet kan worden bereikt. 
Dat betekende b.v. dat een hum.raadsman slechts tijdelijk aanwezig kon zijn in 
Libanon, waar door de bijzondere omstandigheden de noodzaak juist extra groot is. 
Zo ergens in onze samenleving, dan worden zeker raadlieden voor militairen direkt 
gekonfronteerd met de weerzinwekkende problematiek van de kernbewapening. 
Geen wonder dus, dat deze dienst sterk stimuleerde, dat het HV hierover een uit-
spraak zou doen. 

Humanistisch vormingsonderwijs 
Nadat het HVO gedurende een reeks van jaren had laten zien wat het waard is kreeg 
dit werk eind 1979 een buitengewoon welkome steun door het besluit van de minister 
van onderwijs jaarlijks één miljoen gulden beschikbaar te stellen voor de opleiding 
en begeleiding van de hvo-gevenden. Daarnaast blijft een grote groep vrijwilligers 
onmisbaar voor de plaatselijke/regionale werkgroepen hvo voor de bestuurlijk/orga-
nisatorische begeleiding. 
Eind 1980 werd op 443 scholen door 158 hvo-gevenden hvo gegeven aan 14.353 leerlin-
gen! Een probleem, dat helaas nog niet is opgelost, is dat van een behoorlijke 
betaling en passende rechtspositieregeling voor de hvo-gevenden. Dat heeft echter 
wel onze intense aandacht. 

Humanistisch Opleidings Instituut (HOI) 
Aan het HOI ontvingen eind 1980 157 studenten hun opleiding voor geestelijk werker 
voor een funktie in of vanwege het HV. In de afgelopen jaren werd tevens gewerkt aan 
een verdere uitwerking van het opleidingsprogramma, dat wordt aangeboden door 
zeventien docenten. 
Als er slechts één landelijk opleidingsinstituut is dient dit door zijn ligging zo goed 
mogelijk bereikbaar te zijn. Dat is thans in Culemborg in onvoldoende mate het geval. 
Daarom wordt er gewerkt aan een verhuizing naar Utrecht. 

International Humanist and Ethical Union (IHEU) 
Door de te zwakke financiële positie kan de IHEU slechts een deel uitvoeren van de 
taken, die eigenlijk zouden moeten worden uitgevoerd. Niettemin was er in deze jaren 
een konf erentie in Joegoslavië en één over hvo in Brussel. De IHEU werkte verder aan 
het tot stand komen van een internationale ombudsman voor „niet-gelovigen" en de 
belangenbehartiging van buitenkerkelijken bij het Europese parlement. 

Steunfonds praktisch humanisme 
Het steunfonds bleef aktief met het leveren van een onmisbare financiële bijdrage 
aan het praktische werk van het HV. Behalve het uitvoeren van de inzamelingsakties 
zelf zoekt het steunfonds intensief naar mogelijkheden om de opbrengsten te verho-
gen. 

Jan de Leede 
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Het Provinciaal Ziekenhuis is een psychiatrisch 
ziekenhuis met ca.1100 patiënten en ongeveer 
1.000 medewerkers. 
Organisatorisch is "Santpoort" onderverdeeld 
in 5 hoofdafdelingen, waarvan één de centrale 
voorzieningen omvat en de overige specifiek 
gericht zijn op de behandeling van de patiënt. 
De hoofdafdelingen functoneren binnen door 
beleids- en staforganen in overleg met de 
hoofdafdelingen te ontwikkelen kaders. 
De geestelijke verzorging binnen het ziekenhuis 
gebeurt door een team van personen met een 
verschillende kerkelijke en levensbeschouwe-
lijke achtergrond. 
De taken zijn via een territoriale indeling ver-
deeld. Binnen het kader van een grotere 
integratie van de geestelijke verzorging in het 
algemeen beleid is er behoefte aan uitbreiding 
van het huidige team van geestelijke verzorgers. 

Er bestaan twee vacatures voor 

HUMANISTISCH 
GEESTELIJK 
VERZORGER M/V 
op basis van een halftijds dienstverband 

Eén vacature heeft betrekking op de Jeugd-
psychiatrische afdeling "Amstelland" en de 
afdeling "Rijperland". 
Amstelland is een leef- en werkgemeenschap, 
gericht op residentiële behandeling van ca. 60 
adolescenten met ernstige psychische proble-
matiek. De adolescenten zijn verdeeld over 5 
groepen, t.w. 1 oriëntatiegroep en 4 behandel-
groepen. 
De behandeling is gebaseerd op integratie van 
een psycho- en groepsdynamische aanpak. 
De sociotherapie is een geïntegreerd onderdeel 
van de behandeling. 

Rijperland is een verblijfsafdeling, met als 
doelstelling optimaliseren en heeft een thuis-
functie. 

Deze leefgemeenschap van 20 dames en 18 
heren (variërend in leeftijd van ca. 30 tot 65 
jaar), waar zelfontplooiing individueel zowel 
als in groepsverband in zijn ontwikkeling 
gesteund en begeleid wordt door het behandel-
team, heeft als uitloopmogelijkheid o.m. 
plaatsing in een van de sociowoningen. 

De tweede vacature is voor de afdeling 
"Wieringerland". 
Wieringerland is een gemengde afdeling 
bestaande uit 3 onderafdelingen. De onder-
afdelingen zijn weer opgesplitst in totaal 11 
kleine leefgemeenschappen. 
De meestal langdurende behandeling is 
gericht op het resocialiseren van de patiënt 
om terugkeer naar de maatschappij mogelijk 
te maken. 

Van de nieuw te benoemen functionarissen 
wordt verwacht: 
dat zij de geestelijke verzorging uitoefenen 

in samenwerking met de andere in het 
ziekenhuis aanwezige disciplines 

dat zij bereid zijn om samen te werken in een 
team van geestelijke verzorgers met ver-
schillende levensbeschouwelijke achter-
gronden 

dat zij bereid zijn om de primaire verantwoor-

delijkheid op zich te nemen voor de 
geestelijke verzorging van de genoemde 
afdelingen. 

Vereist wordt dat sollicitanten hun studie aan 
het Humanistisch Opleidingsinstituut hebben 
voltooid of dit binnenkort zullen doen. • 
Ervaring met psychiatrische patiënten wordt 
op prijs gesteld. 

Benoeming geschiedt in overleg met het 
Humanistisch Verbond, doch in dienstverband 
met het ziekenhuis. Honorering in overeen-
stemming met de richtlijnen van de N.Z.R. 

Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt 
door de heer drs. P. Erftemeijer, lid van het 
team van geestelijke verzorgers, tel. 
023 - 37 74 59, door de centrale geestelijk 
raadsman van het Humanistisch Verbond de 
heer C.J. v.d. Hulle, tel. 02152 - 54355, 
alsmede door de heer P. Klabou, bureau 
Werving van het ziekenhuis, tel. 023 - 37 99 00, 
toestel 520. 

Schriftelijke sollicitaties te richten aan de 
Directie van het Provinciaal Ziekenhuis nabij 
Santpoort, Postbus 50, 2080 AB Santpoort-
Zuid. 

PROVINCIAAL 
ZIEKENHUIS 
te SANTPOORT 



Palestina-uitzendingen: gevoeligheid onderschat (foto: Bert Bosch) 

Verschil van mening Verbondsraadsleden en programmamakers 

HOE HUMANISTISCH MOETEN 
DE HV-UITZENDINGEN ZIJN? 
Het Verbond krijgt op grond van artikel 17 van de Omroepwet zendtijd 
toegewezen „voor het doen van uitzendingen op geestelijk terrein". Te-
recht konstateert het hoofd van de Radio- en Televisiedienst van het HV, 
Casper Vogel, in zijn nota „Bekend van Radio en TV" 1 ): Daarbij wordt de 
zendgemachtigden kennelijk ruime vrijheid gelaten wat betreft de invul-
ling van die taak. De Verbondsraad heeft in zijn vergaderingen van 24 
januari en 4 april ruimschoots kritische aandacht besteed aan de invulling 
van deze taak. Op die vierde april zelfs bijna een hele dag, waarbij men 
ook uitgebreid de omstreden Palestina-uitzendingen besprak. Gezien het 
grote belang van deze zaak en de daarmee samenhangende grote belang-
stelling bij HV-leden, besteden wij hierbij uitgebreide aandacht aan deze 
vergadering, waar het af en toe stormachtig toeging. Verbondsraadslid 
Chiel Verduijn zorgde ervoor dat de lezer van de „Humanist" niets hoeft te 
missen. 

geluiden door dat men niet altijd over-
tuigd is van een duidelijk humanisti-
sche identiteit van verschillende uit-
zendingen. 
Dat daaraan nog wel één en ander ont-
breekt moge blijken uit de resultaten 
van een onderzoek dat door de dienst 
Luister- en Kijkonderzoek van de NOS in 
opdracht van de HV-RTV-dienst is uit-
gevoerd. Een voorzichtige en voorlopi-
ge konklusie die uit de cijfers getrokken 
kan worden is, dat het HV als naam 
steeds bekender wordt, maar wat het 
voorstelt en waar het voor staat minder 
bekendheid geniet. (zie ook kader). 

Alhoewel niet met zoveel woorden, 
heeft de Verbondsraad zich bezigge-
houden met het aangeven van een 
raamwerk, waarbinnen het „geestelijk 
terrein" zou kunnen liggen voor de RTV-
programma's. Een raamwerk, niet al-
leen bepalend voor de inhoud van de 
programma's, maar ook - en dat hangt 
er ten nauwste mee samen - voor het 
luister- en kijkpubliek waar de pro-
gramma's voor bedoeld zijn, de zg. 
doelgroepen. 

Wijkende perspektieven 

Er bleek nogal wat verschil van mening 
te zijn, niet zozeer tussen de raadsleden 
onderling, dan wel tussen hen en de 
programmamakers. De laatsten gaan 
er terecht vanuit dat het humanisme 
meer is dan het HV en dat derhalve in de  

uitzendingen meer aan de orde dient te 
komen, dan waarover het HV zich heeft 
uitgesproken of wat binnen het Verbond 
aan de orde is. Hier had geen der aan-
wezigen bezwaar tegen, maar er wer-
den wel twee kanttekeningen bij ge-
maakt, nl. dat duidelijk moet zijn wan-
neer er wél en wanneer er géén officieel 
standpunt van het Verbond aan de orde 
is. Bovendien dient altijd uit de uitzen-
dingen te blijken dat het HV-uitzendin-
gen zijn. Hier rijst de vraag of daarop 
méér of minder de nadruk gelegd dient 
te worden. Programmamakers zijn 
bang voor een soort EO-eff ekt, raadsle-
den stellen daar tegenover dat maar al 
te vaak aan buitenstaanders moet wor-
den uitgelegd wat een bepaalde - op 
zichzelf goede en interessante - uitzen-
ding te maken heeft met humanisme en/ 
of het HV. Van bestuurszijde klinken ook  

16.000 of 2.000.000 

Voor wie worden programma's in de HV-
zendtijd gemaakt? Niemand wil deze 
groep luisteraars en kijkers beperken 
tot de ca. 16.000 leden van het HV. Maar 
wat dan wel? Ook de twee miljoen men-
sen die zich niet meer tot een kerkge-
nootschap rekenen zijn bij lange na niet 
allemaal geïnteresseerd in het huma-
nisme en aanverwante zaken. Moeten 
programma's voor deze laatste katego-
rie mensen toch nog iets te zeggen heb-
ben? 
De Verbondsraad heeft het verlossende 
woord in deze ook niet gesproken. Hu-
manisme eist van mensen dat ze bereid 
zijn na te denken: geestelijk leven komt 
niet aanwaaien, schreef In 't Veld vorig 
jaar nog. In het verlengde van zijn op-
merking ligt het idee dat moeilijke za-
ken die inspanning vereisen niet ge-
makkelijk gemaakt kunnen worden, 
maar wel zo helder mogelijk door de 
luidspreker en op de buis dienen te ko-
men. Gesuggereerd wordt dat de groep 
waarop men de uitzendingen zou die-
nen te richten wellicht duidelijker te 
bepalen is als begrippen als humanis-
tische beweging en humanistische 
kultuurkring worden gehanteerd, zoals 
die naar aanleiding van het onderzoek 
van Wichers 4 ) (zie elders in dit num-
mer) naar voren zijn gekomen. 
In elk geval was men het erover eens 
dat een zekere afbakening van het 
publiek waarop men zich richt, noodza-
kelijk is. Eén van de aanwezigen merkt 
op dat zowel bij de identiteit als bij de 
doelgroepen sprake is van een wijkend 
perspektief: als je in de beleidsnota 
denkt dat je het te pakken hebt, dan 
wijkt het weer naar verderliggende 
grenzen. Er moet echt meer duidelijk-
heid komen in de RTV-doelen en -taken. 

Professionalisering 

Enerzijds blijkt de Verbondsraad (en 
vermoedelijk wel het merendeel van de 
Verbondsleden) moeite te hebben met 
de journalistieke vrijheid die program-
mamakers voor zich opeisen en ander-
zijds is er de mening dat zij zich te voe- 
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Meer mensen kennen bestaan Verbond, 
maar minder weten wat het inhoudt 
In samenwerking met de NOS is 
het Verbond bezig met een uit- 
gebreid 	publieksonderzoek 
t.a.v. het programma „Vijf mi-
nuten bedenktijd". In dit ver-
band heeft de NOS in januari 
1981 op ons verzoek een telefoni-
sche enquête gehouden betref-
fende de publieke bekendheid 
met het Humanistisch Verbond 
en haar doelstellingen. Een ver-
gelijking met eenzelfde onder-
zoek uit 1978 leert ons dat de 
naam van het Verbond bij het 
grote publiek vrijwel algemeen 
bekend is. 
Was het in 1978 88%, thans ant-
woordt 96% dat zij wel eens van 
het Humanistisch Verbond heb-
ben gehoord. 

Wat echter belangrijker is, is de 
vraag of men zich ook iets kan voor-
stellen bij de term „Humanistisch 
Verbond". Welnu, ongeveer 40% van 
de ondervraagden heeft geen idee 
van wat het humanisme inhoudt of 
geeft een onjuiste voorstelling van 
zaken. Enkelen verwarren zelfs het 
Humanistisch Verbond met het Sim-
plistisch Verbond (voor wie van de 
twee zou dat een kompliment zijn?). 
Toch is het opmerkelijk om te zien 
dat de ondervraagden die volgens 
het NOS-rapport een onjuist ant-
woord gaven (in die zin dat ze het 
Verbond niet onmiddellijk koppel-
den aan een levensbeschouwing) 
wel degelijk een aantal kenmerken 
gaven t.a.v. het Verbond waar we 
ons niet voor behoeven te schamen. 
Bijvoorbeeld: het zijn mensen die 
vrede willen en geen leger, zij willen 
een kernenergievrij Nederland, zij 
willen dat mensen vriendschappe-
lijk met elkaar omgaan, etc. 
Aan diegenen die een min of meer 
juiste omschrijving van de doelstel-
lingen van het HV konden geven is 
gevraagd in hoeverre zij zich met die 

doelstellingen konden verenigen. 
De verschillen met het onderzoek in 
1978 zijn frappant: in 1978 was 27% 
het eens met de doelstellingen van 
het HV, in 1981 was dat percentage 
gestegen tot 33%. Nog opvallender is 
het feit dat het aantal mensen dat 
het niet eens is met het Verbond in 
die paar jaar gestegen is van 16% tot 
31%, een verdubbeling dus. De kri-
tiek zit hem vooral in het feit dat hu-
manisten niet in God geloven, geen 
hiernamaals kennen, niet christelijk 
zijn, enz. 

De belangrijkste konklusies uit deze 
enquête zijn: 
• het aantal mensen dat wel eens 
van het HV heeft gehoord, is toege-
nomen. 
• twee keer zoveel mensen weten de 
doelstellingen juist te omschrijven. 
Waarschijnlijk om die reden is het 
aantal ondervraagden dat het eens 
is met het HV én het aantal onder-
vraagden dat het niet eens is sterk 
toegenomen. 
• Maar daarnaast is het aantal 
mensen wat gedeeltelijk, vaag of 
geheel niet weet waar het HV voor 
staat, ook toegenomen. 

Natuurlijk moet ieder onderzoek met 
een korreltje zout worden genomen, 
maar de verschillen zijn te groot om 
deze geheel aan het toeval toe te 
schrijven. 
Een andere vraag is hoe het komt dat 
zo veel meer mensen van het HV 
hebben gehoord dan in 1978 en hoe 
het komt dat men zus of zo over de 
doelstellingen denkt. Over die vra-
gen gaan we verder nadenken en 
onderzoek doen. Maar aangezien 
naar buiten toe het Verbond zich 
hoofdzakelijk via radio en televisie 
presenteert mogen we gerust aan-
nemen dat deze media een grote in-
vloed hebben uitgeoefend. 

Look Bakker 
(lid rtv-kommissie) 

gen hebben binnen de kaders die door 
het HV worden aangegeven. Zuiver 
theoretisch levert dit geen moeilijkhe-
den op: programmamakers zijn zich er 
zeer wel van bewust niet te werken voor 
een algemene omroeporganisatie en de 
raadsleden wensen goede, professio-
neel verantwoorde programma's. 
De Verbondsraad twijfelt er echter aan 
of de programmamakers wel voldoende 
inzicht hebben in welk soort humanisti-
sche gezindheid wordt vereist voor het 
werken in opdracht van het Humanis-
tisch Verbond, terwijl de programma-
makers eraan twijfelen of de raadsle-
den wel voldoende inzicht hebben in 
wat professioneel verantwoorde pro-
gramma's zijn. Bovendien menen zij dat 
wat raadsleden verstaan onder die hu-
manistische gezindheid, nauwelijks 
mogelijkheden biedt om verantwoorde  

programma's te maken, terwijl een deel 
van de programma's huns inziens toch 
al in hoge mate voldoet aan dat krite-
rium. Hierover werd lang en breed ge-
sproken en men mag hopen dat weder-
zijds de gedachten wat verhelderd zijn 
op dit punt, maar dat iedereen in dit 
opzicht tevreden naar huis toe ging, 
moet sterk worden betwijfeld. In elk ge-
val heeft de Verbondsraad zich una-
niem uitgesproken tegen verzelfstandi-
ging van het humanistische omroepbe-
drijf. Het moet-zoals Bert Schwarz (HB-
lid en voorzitter van de RTV-kommissie) 
het uitdrukt - een zelfstandig geïnte-
greerd geheel zijn. Hiermee bedoelt hij 
desgevraagd dat HV-RTV een zelfstan-
dige funktie heeft te vervullen als we-
zenlijk onderdeel van het geheel van 
humanistische aktiviteiten. 
Bij de professionalisering behoort ook  

op de kortst mogelijke termijn een 
redaktiestatuut, dat door het HB werd 
toegezegd. 

Hoor en wederhoor 

Onder meer naar aanleiding van een 
overzicht van programma's uit de af-
gelopen tijd werd gepleit voor meer 
hoor en wederhoor, opdat de zo zeer 
gewenste objektiviteit beter tot zijn 
recht komt. Overigens was er - behalve 
lof - ook veel kritiek op diverse uitzen-
dingen, waarbij het weer gaat om de 
herkenbaarheid van humanisme, ter-
wijl iemand over de Vijf Minuten Be-
denktijd opmerkte het menigmaal een 
soort rebus te vinden. HB-lid Schwarz 
hoopte dat dit in de toekomst minder zal 
zijn. Sinds enige tijd wordt speciaal 
aandacht besteed aan „Bedenktijd" 
waardoor deze uitzendingen volgens 
hem al veel aan duidelijkheid hebben 
gewonnen. Dit in vergelijking tot de 
tweede helft van het vorige jaar. 

Palestina-uitzendingen 

Terecht heeft het bestuur de zg. Palesti-
na-uitzendingen van het vorig jaar tot 
een apart agendapunt van de Ver-
bondsraadsvergadering gemaakt. In de 
eerste plaats werd gepraat over de uit-
zendingen zelf. Na veel heen-en-weer 
gepraat kwam ook HB-lid Schwarz tot 
de konklusie dat het in hoge mate heeft 
ontbroken aan inleiding en toelichting 
waardoor niet tot uiting is gekomen dat 
in de uitzendingen slechts één facet van 
een zeer gekompliceerde situatie aan 
de orde was. Het hoofdbestuur betreurt 
dit. Bovendien achtte de Verbondsraad 
het een beleidsfout dat de gevoeligheid 
van dit onderwerp is onderschat en dat 
de uitzendingen polariserend hebben 
gewerkt, hetgeen niet bevorderlijk is 
voor een juiste oordeelsvorming. Cas-
per Vogel erkende dat de gevoeligheid 
is onderschat. De Raad was het wel 
weer met hem eens dat gevoelige on-
derwerpen op zichzelf niet uit de weg 
gegaan dienen te worden, enkel en al-
leen omdat ze gevoelig liggen. 
Een ander punt was of de diskussie over 
humanisme-zionisme thans voortgezet 
dient te worden. Met name voorzitter 
Tielman heeft zich in de afgelopen tijd 
nogal onbehagelijk gevoeld omdat hij 
als voorzitter over deze zaak wel werd 
aangesproken, maar geen inzicht had 
in hoe er in grote lijnen binnen het Ver-
bond over werd gedacht. Als voorlopige 
formulering van een standpunt stelt hij 
het tweede deel van een ingezonden 
brief van J. P. van Praag gepubliceerd 
in de „Humanist" (zie kadertje) voor. In 
de diskussie hierover kwamen wel eni-
ge bedenkingen naar voren, zowel over 
de nu gevolgde procedure als over de 
inhoud van de brief zelf. Toch stemde 
het overgrote deel van de aanwezigen 
in met het voorstel van de voorzitter. 
Eén van de aanwezigen vroeg de Ver-
bondsraad wel te bedenken, dat zoals 
de Raad is samengesteld een overwe-
gend deel de Tweede Wereldoorlog 
heeft meegemaakt en daarom wel in 
kan stemmen met Van Praags formule-
ring. Haar ervaring met jongere gene-
raties heeft haar geleerd dat daar toch 
wel anders over wordt gedacht, ook zeer 
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HUMANISME EN ZIONISME 

Het standpunt, zoals dat door J. P. van 
Praag in een ingezonden brief (Humanist 
20 nov. 1980) werd geformuleerd en door 
de Verbondsraad in zijn vergadering van 
4 april 1981 werd aanvaard als een voor-
lopig standpunt van het Humanistisch 
Verbond. 

„Tenslotte nog een paar korte opmerkin-
gen over zionisme. Ik ben geen zionist, 
maar het valt me toch moeilijk het zio-
nisme van andere Joden te verwerpen. Ik 
bedenk dan dat Joden de eeuwen door en 
vandaag de dag nog zijn vervolgd en 
vermoord, en tijdens de nazi-periode be-
wust in de steek gelaten zijn door de 
„vrije" wereld. Tenslotte zagen velen 
geen andere oplossing meer dan het 
stichten van een eigen staat, die hen na 
de tweede wereldoorlog door de Ver-
enigde Naties werd toegewezen. Voor de 
Palestijnen een harde zaak. Maar zij 
hebben dan ook in een hardnekkige oor-
log het toegewezen gebied aanmerkelijk 
verkleind en openlijk gestreefd naar de 
vernietiging van Israël. Erger is dat zij de 
burgerbevolking van Israël voortdurend 
hebben geterroriseerd. 
Dat is de keerzijde van de zaak. 

Dit alles verbiedt ons geenszins om kri-
tisch te volgen, wat er in Israël gebeurt. 
Met vele Israëli's - vaak zelf ongodsdien-
stig - zijn we voorstanders van de schei-
ding tussen kerk en staat. En eveneens 
met vele Israëli's zullen we de verderfe-
lijke politiek van Begin en de zijnen ver-
werpen. En, nog eens met vele Israëli's 
zullen we opkomen voor de rechten van 
de Palestijnen. Maar wel in het besef, dat 
we hier met een bijna onoplosbaar 
probleem te maken hebben, waarbij het 
wel en wee van twee volken in het geding 
is. Als er een oplossing mogelijk is, dan 
zeker niet in de sf eer van polarisatie." 
(Jaap van Praag) 

begrijpelijk en verantwoord. Haar 
vraag was of we als HV daar toch niet 
meer rekening mee dienen te houden. 
Over de vraag of de diskussie over hu-
manisme en zionisme moet worden 
voortgezet, waren de meningen ver-
deeld. Enkele voorstanders betoogden 
dat het niet alleen het regime-Begin is, 
dat tot omstreden Israëlische politiek 
leidt, hetgeen o.a. door onze Israëlische 
geestverwanten^ wordt gesteld. 5) Ook 
werd aangevoerd dat vele toestanden 
op de wereld omstreden zijn en derhal-
ve de moeite van het bespreken waard, 
maar dat het bestaan en de politiek van 
de staat Israël somstijds rechtstreeks 
van invloed is op de Nederlandse maat-
schappelijke verhoudingen. In dit ver-
band werd een vergelijking gemaakt 
met het bestaan van Vatikaanstad en 
de invloed die dat heeft (of wel zou wil-
len hebben) op bepaalde Nederlandse 
zaken van algemene aard. 
Een ander voorstel was om te spreken 
over humanisme en het Midden-Oos-
ten, dat dan méér omvattend is dan al-
leen de staat Israël of het zionisme. 
Het voorstel over een diskussie huma-
nisme-zionisme behaalt slechts drie 
vóórstemmers, terwijl vóór- en tégen-
standers van een Midden-Oosten-dis- 

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

LEEFBARE TOEKOMST (2) 
zondag 26 april 1981, 9.30 - 10.00 
uur, Hilversum 2 
Milieu- en mensvriendelijk onder-
nemen („memo") is, zoals in het 
eerste programma bleek, in de 
landbouw sterk in opmars. 
Maar hoe stevig staat het alterna-
tief in de meer technische sektor? 
Is er ook een andere, kleinschalige 
industrie denkbaar en wat is er tot 
nu toe voor ervaring opgedaan? 
Samenstelling Ruud Jans, m.m.v. 
Kwee Swan Liat, docent wijsbe-
geerte aan de Technische Hoge-
school Eindhoven. 

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

JE KUNT ER OOK OVER MEEPRA-
TEN ALS JE OP EEN MIDDAG IN 
HET TROPENMUSEUM BENT GE-
WEEST ... 
vrijdag 17 april 1981 23.00 - 23.30 
uur, Nederland 
In deze tweede uitzending in een 
reeks van drie over het rijke noor-
den en het arme zuiden gaat het 
vooral over voedsel. Of liever ge-
zegd géén voedsel. 
Wie altijd op zoek is naar een paar 
kruimels eten om vandaag door te 
komen, kan moeilijk wachten op de 
resultaten van de noord-zuid-dia-
loog. 
Toch moet die tot verbetering lei-

, den. 
In het Tropenmuseum zijn de kon-
f erentietaf el en de lege eettaf el 
dicht genoeg bij elkaar gebracht 
om duidelijk te maken hoe moeilijk 
het is om besluiten te nemen die tot 
veranderingen leiden. 
Spelleider: Dolf de Vries. Samen-
stelling: Wouter van Dieren en Rob 
van der Linden. Regie: Leen Timp 

	• 

VERBOND OP RTV 

1. Bekend van Radio en TV, uitgangspunten 
en doelstellingen van programmabeleid 
door Casper Vogel, uitgave RTV-dienst Hu-
manistisch Verbond 1981 (zie ook Humanist 
dd. 5 febr. 1981) 
2. Grondslagen van Humanisme door J. P. 
van Praag. Uitgave Boom, Meppel /Amster-
dam 1978 
3. VORMING, handboek voor sociaal-cultu-
reel vormingswerk met volwassenen onder 
redaktie van prof. dr. T. T. ten Have. J. B. 
Wolters' U.M., Groningen 1959 (Ie druk) 
4. Humanisme en Buitenkerkelijkheid, A. J. 
Wichers e.a., Rijksuniversiteit Utrecht, vak-
groep kultuursociologie 1979 
5. Zie: Editorial van Gabriel Glazer in Israël 
Humanist Review no. 2, March 1981. 

kussie elkaar in evenwicht hielden. Dit 
was voor het hoofdbestuur aanleiding 
de mogelijkheden nader te bezien, 
waarbij Bert Schwarz aantekende dat 
een eventuele diskussie via radio en 
televisie om allerlei redenen niet voor 
1982 plaats zal vinden. 

Motie 

Tenslotte mag niet onvermeld blijven 
dat tijdens de vergadering een motie 
werd ingediend waarin een weerslag is 
te vinden van de onbehagelijke gevoe-
lens die er in de Verbondsraad leven 
t.a.v. het RTV-beleid. 
In de motie werd er in de eerste plaats 
op aangedrongen zo spoedig mogelijk 
te komen met een struktuur- en midde-
lennota en daaraan gekoppeld een her-
schreven beleidnota. Het hoofdbestuur 
zag dit niet als een opdracht maar als 
een ondersteuning van zijn voorne-
mens. Wel meende het hoofdbestuur 
dat eerst de struktuur- en middelennota 
in de Verbondsraad moet worden be-
sproken en dat vervolgens bezien dient 
te worden of een herschrijving van de 
beleidsnota „Bekend van Radio en TV" 
noodzakelijk is. Hiermee ging de Raad 
akkoord. 
Meer moeite hadden de aanwezigen 
met het instellen van een kommissie 
van toezicht die vooraf programma's 
beoordeelt en toestemming tot uitzen-
ding van programma's moet geven. De 
Verbondsraad was het er mee eens dat 
in de struktuur- en middelennota wordt 
beschreven op welke wijze kontrole op 
RTV-programma's zal moeten worden 
geregeld. Eenzelfde uitstel van diskus-
sie trof het verzoek tot het vaststellen 
van eisen waaraan RTV-medewerkers 
moeten voldoen. 
Vervolgens werd in de motie gevraagd 
de huidige RTV-groep op haar journa-
listieke en RTV-technische kwaliteiten 
te beoordelen. 
Vanuit de Raad werd opgemerkt dat 
behalve deze twee kwaliteiten ook het 
humanistische gehalte ter beoordeling 
dient te staan. Na een uitvoerige uit-
eenzetting over de huidige beoordeling 
op drie nivo's, liet de Verbondsraad dit 
punt verder rusten. 
Van de zijde van het HB werd tenslotte 
toegezegd, niet de eerstvolgende, maar 
de eerste verbondsraad in 1982 uitvoe-
rig informatie te verschaffen over de 
voortgang van één en ander. 

Zoals al eerder werd opgemerkt: niet 
iedereen ging tevreden naar huis. Het is 
bij tijd en wijle stormachtig toegegaan 
in de vergadering. Zowel de RTV-dienst 
als de Raadsleden hadden zich duchtig 
geprepareerd op de diskussies en het 
hele RTV-beleid is grondig doorgespit. 
Te zijner tijd zal zeker wederom een 
hartig woordje worden gesproken als 
de struktuur- en middelennota ter taf el 
komt waarin dan een redaktiestatuut 
opgenomen. Voorlopig hebben de 
Raadsleden meer inzicht gekregen in 
het RTV-werk en heeft de RTV-dienst en 
het HB in niet mis te verstane bewoor-
dingen te horen gekregen wat er aan 
verlangens en wensen leven. Toch goed 
dat er een Verbondsraad is. 

M. W. Verduijn 
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Demokratie met twee maten 

Het konfessionele 
partikulier initiatief 
probeert van twee 
walletjes te eten 

Er zijn twee soorten demokratie, alge-
mene en christelijke demokratie. Hoe 
dat zo komt kon men de afgelopen we-
ken horen uit de mond van de minister 
van CRM, mevrouw Gardeniers. 

Stel u woont in een bejaardenhuis. U 
bent nog fit en aktief en u hoort dat de 
leiding van het tehuis graag zou zien 
dat één of twee bewoners zich kandi-
daat zouden stellen voor bestuursfunk-
ties. U meldt zich aan, temeer omdat 
enkele andere bewoners er bij u op 
aandringen om dat te doen. 
Dat is dan pech! Wat blijkt namelijk? U 
heeft weliswaar 3 jaar op de wachtlijst 
gestaan na die tweede hartinfarkt, u 
had erin berust dat er voorlopig wel-
eens geen plaats was in één van de 
tehuizen van uw keuze, maar toen het 
bericht van huize Sint Gerontus kwam 
dat daar een kamer beschikbaar was, 
heeft u onmiddellijk toegehapt. Nu is 
Sint Gerontus verder een prima tehuis, 
daar niet van. Maar u kunt niet in het 
bestuur. Zolang u althans niet een ver- , 
klaring ondertekent dat u de identiteit 
van het huis respekteert en de doelstel-
ling onderschrijft („het bieden van ver-
zorging, uitgaande van het Evangelie 
van Jezus Christus"). En hoewel u met 
uw 82 jaar het maken van revolutie al 
lang geleden aan anderen heeft over-
gelaten, is dit toch iets dat u nog steeds 
weigert. 

Het bovenstaande verhaal kan binnen-
kort ook geschreven worden over Marie, j 
die als bejaardenverzorgster meer op 
zichzelf dan op „de Schrift" vertrouwde, 
of over de ouders van Joop die als zwak-
zinnige op evangelische basis wordt 
verpleegd in de enige inrichting die er 
in de wijde omtrek is te vinden. 

Is het echt allemaal zo somber? Op het 
moment is het inderdaad zo dat het 
konfessionele partikulier initiatief vol-
ledige vrijheid heeft om bestuursleden 
naar geloofsopvatting te selekteren. 
Dat zal ook voorlopig wel zo blijven. Het 
ontstaan van Humanitas is mede te ver-
klaren uit de behoefte een (zeer be-
scheiden) tegenwicht te vormen. Een 
hoopvolle ontwikkeling in de jaren ze-
ventig was dat sommige welzijnsin-
stellingen vertegenwoordigers van het 
personeel of van kliënten/bewoners in 
het bestuur gingen opnemen. Een posi-
tief effekt van de participatiegolf. Ster-
ker nog: de door de regering ingestelde 
„Commissie Van der Burg" adviseerde 
in 1977 dat de overheid bij het financie-
ren van welzijnsinstellingen - varië-
rend van speeltuinen tot ziekenhuizen -
als voorwaarde zou stellen dat perso-
neel en kliënten in het bestuur konden 
zijn vertegenwoordigd. 

De regering van Agt heeft hier, zoals het  

hoort, diep over nagedacht en enige tijd 
geleden haar mening bekend gemaakt. 
De regering gaat, zij het in een veel 
voorzichtiger vorm, akkoord met de 
voorstellen tot demokratisering van de 
Commissie Van der Burg, echter ... U 
raadt het al: als er personeel, kliënten, 
patiënten,  etc. in het bestuur komen, 
moet de instelling het recht hebben de-
ze te selekteren op levensbeschouwe-
lijke achtergrond. 
Het is de bekende neiging in het konf es-
sionele partikulier initiatief om van 
twee walletjes te eten. Wel medewer-
kers in dienst nemen en patiënten op-
nemen zonder naar geloof sopvatting te 
vragen. Met als gevolg dat het in bij-
voorbeeld een protestants ziekenhuis 
wemelt van niet protestantse perso-
neelsleden en patiënten. Nu het er op 
aan komt om demokratische rechten te 
verlenen wordt met kracht de identiteit 
van stal gehaald. De identiteit die geen 
rol schijnt te spelen, wanneer de bedbe-
zetting hoog gehouden moet worden. 

Nogmaals terugkomend op minister 
Gardeniers. Haar standpunt vatte ik 
badinerend samen met het onderscheid 
„algemene en christelijke demokratie". 
Wat zij brengt is evenwel een rege-
ringsstandpunt. Het gaat om bejaar-
denoorden, kinderdagverblijven etc., 
maar ook om de gehele gezondheids-
zorg. Over het onderwijs zegt de minis-
ter dat „ ... het vanzelf spreekt dat bij 
het treffen van demokratiseringsmaat-
regelen dit konstitutionele gegeven (te 
weten: de vrijheid van het bijzondere 
onderwijs) in acht moet worden geno-
men". Hetzelfde laken een pak dus. Al 
met al heeft het regeringsstandpunt 
betrekking op 40.000 instellingen. 
Op het ogenblik dat dit geschreven 
wordt, is het nog niet uitgesloten dat de 
niet-konfessionele partijen in de Twee-
de Kamer redelijk op één lijn komen als 
het gaat om het konfessionele partiku-
lier initiatief. Maar je houdt je hart vast, 
met de verkiezingen in zicht. 

Jan Schnerr 
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Stichting Humanistisch Opleidings Instituut 

Er is inschrijving mogelijk voor de vierjarige parttime opleiding voor geeste-
lijk werk, kursusjaar '81/'82 van de 

STICHTING HUMANISTISCH OPLEIDINGS INSTITUUT 

De opleiding stelt zich ten doel studenten op te leiden tot het uitoefenen van 
het beroep van geestelijk werkende. 

Geestelijk werk houdt in het ondersteunen van mensen bij het ontdekken 
en/of aanpassen van hun kontekst waarbinnen beantwoording van vragen 
als „wat is de zin van mijn bestaan, waar leef ik voor, wie ben ik, waar sta ik, 
waar wil ik naar toe"? mogelijk wordt. Hiertoe wordt binnen de opleiding 
gebruik gemaakt van begrippen als: zingeving, scheppen van samenhang 
en orde in de op een bepaald moment voor het bewustzijn aktuele levenser-
varing, zelfaanvaarding, (her-)oriëntatie, identiteit en zelfbestemming. 

In het beroep zijn 3 werksoorten te onderscheiden: geestelijke verzorging, 
geestelijke vorming en humanistisch vormingsonderwijs. 

De werkvelden zijn: 
- verzorgingshuis, ziekenhuis, verpleeghuis, gevangenis, leger; 
- vrijwillige plaatselijke geestelijke verzorging en vorming; 
- humanistisch vormingsonderwijs. 

De struktuur van de opleiding: 
- het gemiddeld aantal wekelijkse lessen bedraagt 10. 
- de lessen worden op vrijdag of zaterdag gegeven. Daarnaast is er om de 14 
dagen les op woensdagmiddag en -avond. 
- in alle kursusjaren moet er naast het volgen van de lessen een stage-pro-
gramma gevolgd worden. 

Eerst na een toelatingsgesprek is toelating tot de opleiding mogelijk. 

Voor inlichtingen en aanmeldingen: 
Humanistisch Opleidings Instituut 
Ridderstraat 42 
Postbus 278 
4100 AG CULEMBORG 
tel.: 03450-2630. 

Porno or yes? 
Is porno de theorie en verkrachting de 
praktijk? Hebben sommige feministen 
en het CDA elkaar gevonden in het ze-
denmeesteren? Hoe staan humanisten 
daar tegenover als traditionele verde-
digers van de vrijheid van meningsui-
ting en een vrije beleving van seksua-
liteit? 
Humanisten gaan uit van het zelfbe-
schikkingsrecht van mensen. Ver-
krachting is een duidelijke aantasting 
van het zelfbeschikkingsrecht en moet 
dus bestreden worden. Maar als ie-
mand verkrachting verheerlijkend be-
schrijft of afbeeldt, mag dat dan wel? 
De vrijheid van meningsuiting vindt 
daar haar grenzen waar de vrijheid van 
anderen in gevaar komt. Wie oproept 
tot rassenhaat, tot geweld tegen vrou-
wen, homoseksuelen en kulturele min-
derheden, misbruikt de vrijheid ten 
einde die - van anderen - te belagen. 
Wie het zelfbeschikkingsrecht verde-
digt moet echter zorgvuldig zijn in het 
bestrijden van de belagers ervan. 

Alle porno op één hoop gooien en een 
wettelijk verbod eisen of in brand ste-
ken is zeer onzorgvuldig. 
Het valt toe te juichen dat vrijer over 
seksualteit gesproken kan worden. 
Uitwassen mogen nooit een argument 
zijn om met het badwater ook het kind 
weg te gooien. 

DIALOOG 
Wie aantastingen van het zelfbeschik-
kingsrecht wil bestrijden en daarbij zo 
min mogelijk wil zedenmeesteren, kan 
op humanistische bondgenoten reke-
nen. Wie alleen nog maar het eigen ge-
lijk kent, en vrijheden wil aantasten 
van anderen die niemand schaden, die 
zal een humanistische verdediging van 
de verdraagzaamheid op zijn of haar 
weg vinden. 

Rob Tielman 

Maartaktie 
Steunfonds 

EXTRA LEERGELD 
VOOR MEER 

LEEFBAARHEID 

Het Steunfonds Praktisch Humanisme 
is voortdurend op zoek naar geldgevers. 
Eén van de aktiviteiten in dit kader is de 
jaarlijks terugkerende Maartaktie. Dat 
deze aktie steeds weer een sukses is, is 
vooral te danken aan vier kategorieën 
mensen: 

• leden van het Humanistisch Verbond 
die giro of bank hebben gemachtigd pe-
riodiek (meestal maandelijks) een be-
drag aan het Steunfonds over te maken. 
• niet-leden die hetzelfde hebben ge-
daan. 
• leden van het Humanistisch Verbond 
die incidenteel een bedrag clp giro 6168 
van het Steunfonds overmaken. 
• niet-leden die dit eveneens doen. 

Praktisch Humanisme 

Omdat de meeste vormen van praktisch 
humanisme vaste uitgaven met zich 
meebrengen zijn de bronnen van re-
gelmatige inkomsten het belangrijkst. 
Het eerste deel van de Maartaktie is dan 
ook het handhaven van de periodieke 
inkomsten. Daarom stuurt het Steun-
fonds aan alle vier genoemde katego-
rieën een folder met daarin een nadere 
argumentatie, een brief en een machti-
gingskaart. Dit jaar ligt het zwaarte-
punt van de Maart-aktie op de noodzaak 
van humanistisch vormingsonderwijs 
op de openbare scholen en wekt op 
„leergeld liever vooraf dan achteraf te 
betalen". 
Degenen die de machtigingskaart niet 
willen gebruiken, ontvangen enkele 
weken later een brief met een akseptgi-
rokaart: incidentele giften blijken een 
aanzienlijk deel van de Steunf ondsin-
komsten uit te maken. 
Dat het Steunfonds de leden van het 
Humanistisch Verbond weet te vinden 
is duidelijk. Maar hoe komt het aan 
kontribuanten die geen lid zijn van het 
Verbond? Onder andere van HV-leden 
die aan het Steunfonds namen en 
adressen doorgeven van mensen die 
het Steunfonds met een redelijke kans 
op sukses kan benaderen. 
Hierboven merkten we al op dat het 
Steunfonds zelf weer steunt op vier 
soorten kontribuanten. Als deze steun 
verzwakt gaat het Steunfonds wanke-
len, en daarmee het praktisch huma-
nisme. 

Dus als u goede adressen weet ... 
Ons adres is: Stichting Steunfonds 
Praktisch Humanisme, Paulus Buys-
laan 23, 3818 LC te Amersfoort, tel. 
033 - 16474. 

29 humanist 20 april 1981 



disku -:7-73s,51 e 
r-1 7, 

""Z 

POL :r E'  

Als laatste in deze diskussieronde over 
de relatie tussen ethiek en politiek geeft 
de redaktie van de „Humanist" het 
woord aan Chiel Verduijn die onder an-
dere in de historie van het Verbond 
heeft geplozen en konkludeert dat er ei-
genlijk niets nieuws onder de zon is: het 
HV heeft altijd al min of meer gewor-
steld met de problematiek van openba-
re verklaringen. Dat de redaktie hierbij 
de diskusie over ethiek en politiek af-
sluit, betekent uiteraard niet dat hier-
over het laatste woord is gezegd. Inte-
gendeel. Zo heeft het hoofdbestuur on-
langs besloten deze diskussie verder op 
te pakken. Ook het wetenschappelijke 
broertje van de „Humanist". het drie-
maandelijkse tijdschrift „Rekenschap" 
heeft reeds aandacht geschonken aan 
dit onderwerp (zie het maartnummer 
met een artikel van Peter Derkx en ook 
in het juninummer zal aan dit onder-
werp aandacht worden besteed). En 
voor wat de „Humanist" betreft: de ru-
briek „Brieven van lezers" staat open 
voor eventuele reakties. Wel verzoekt 
de redaktie om deze zo kort mogelijk te  

houden gezien de zeer beperkte ruimte 
in de „Humanist". 

re ook niet in op het begrip politiek, 
terwijl hij alle diskussies rond bv. de 
kernbewapeningsverklaring van het 
HV telkens weer bleek dat iedereen zo 
zijn eigen uitleg had over wat politiek 
dan wel was. 
Tegenover de zeer beperkte begripsom-
schrijving van Van der Hoeven wordt 
hier gekozen voor de ruimst mogelijke 
opvatting die wellicht ook het meest 
aansluit bij de oorspronkelijke beteke-
nis. Men kan nl. naar recht en rede be-
weren dat een stad-staat (een polis) in 
het oude Griekenland een leefgemeen-
schap was. Alles wat deze leefgemeen-
schap betrof was politiek. Vertaald 
naar deze tijd is politiek dan een voort-
durend proces van vormgeving aan on-
ze leefgemeenschap, d.w.z. onze sa-
menleving, onze maatschappij. Be-
langrijke bijdragen aan deze vormge-
ving worden ongetwijfeld geleverd door 
bijvoorbeeld de overheid (vooral een 
studie-objekt van politicologen) en door 
politieke partijen, die door menigeen in 
diskussies gelijk gesteld worden met de 
politiek. Toch zijn deze twee niet de 
enige machten die hun bijdragen leve-
ren aan het politieke proces. 

ALS FAKTOR IN VORM  -LIITING  
NAAKTE BESTAAN VA   	V 
-Daar er van enkele zijden kritiek werd 
geoefend op deze verklaring van het HB 
vormde deze een punt van bespreking 
op de volgende HB-vergadering". 
schrijft H. Bonger in zijn „Bouwstenen 
tot de geschiedenis van het Humanisti-
sche Verbond", een uitgave ter gele-
genheid van het tienjarig bestaan van 
het HV. De verklaring had betrekking op 
het vrijheidsrecht der Indonesische vol-
ken en de voorkeur voor het voorgestel-
de akkoord (= de Linggadjatti-overeen-
komst van sept. 1946, MVn.) boven een 
oplossing door dwang en geweld op 
grond van „het humanistische begin-
sel, dat elk mens en elk volk het recht 
heeft op de mogelijkheid om zich volle-
dig te ontplooien en zijn eigen aard te 
verwezenlijken, onvermijdelijk tot deze 
gevolgtrekking moet voeren." 

Bonger gaat verder over het eerste jaar-
lijkse kongres van het HV te Utrecht in 
maart 1947: „Het kongres keurde de 
handelwijze van het HB ten aanzien van 
de zg. Linggadjatti-verklaring goed, 
nadat het HB gemotiveerd had dat het 
geenszins de bedoeling was geweest 
een politieke uitspraak te doen. Het HB 
verklaarde dat het in de toekomst de 
uiterste voorzichtigheid zou betrachten 
ten aanzien van verklaringen die met 
politiek verband houden." 
In een buitengewoon kongres in oktober 
van hetzelfde jaar te Zwolle wordt een 
motie van de gemeenschap Arnhem 
met aanzienlijke meerderheid verwor-
pen, waarin zeer duidelijke aanwijzin-
gen voorkomen hoe de politionele aktie 
(een eufemisme voor oorlogsvoering) in 
Indonesië beëindigd dient te worden: 
het aanvaarden van arbitrage en het 
terugtrekken van de Nederlandse troe-
pen in hun aanvangsstellingen. 
Zo leert de historie dat het Verbond in 
zijn thans 36-jarig bestaan vanaf het 
eerste moment heeft geworsteld met de 
problematiek van openbare verklarin-
gen. Tevens tonen deze voorbeelden 
aan dat ten kongresse in één jaar tijds 
een duidelijk onderscheid is gemaakt 
tussen algemene politieke vraagstuk-
ken én hun praktische oplossingen. In 
dit geval is een duidelijke keuze ge-
maakt voor het zelfbeschikkingsrecht 
van volkeren, toegepast op de toen ak-
tuele Indonesische kwestie enerzijds en 
anderzijds het geven van zeer konkrete 
voorschriften in een internationaal po-
litiek zeer geleden situatie. 

Rebelse vleugel 

Door de jaren heen is de diskussie in 
meer of mindere mate gaande over de 
vraag of het Verbond ten kongresse of 
bij monde van zijn hoofdbestuur zich 
over aktuele kwesties dient uit te spre-
ken, en zo ja, op welke wijze. 
Zo werd door jongeren in 1959 tijdens 
het 13e kongres een scherpe aanval op 
het hoofdbestuur gedaan, waarin het 
werd verweten „geen eigen, princi-
pieel humanistisch geluid" te laten ho- 
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ren; men schrikt terug voor ondubbel-
zinnige uitspraken e.d. In deze kritiek 
wordt verder nog gekonstateerd: Er is 
behoef te aan meer principiële uitspra-
ken over klemmende vragen ( .) De 
maatschappelijke taktiek heeft drin-
gend een ideële aanvulling nodig." Ir. 
E. Hijmans antwoordt in een bewogen 
geïmproviseerd betoog, dat diskussie 
over de met name genoemde onderwer-
pen in de gemeenschappen natuurlijk 
nodig is, maar in een gemengde orga-
nisatie als de onze kan het bestuur geen 
mening dikteren. De taak van het HB 
bestaat erin de diskussie op gang te 
houden en het algemeen-menselijke 
aspekt in deze vraagstukken naar voren 
te brengen. Van Praag voegt hier later 
aan toe: „Men verlangt konkrete stel-
lingname, een geluid als een klaroen-
stoot: hier begint het nieuwe leven. Van 
het humanisme moet deze roep uit-
gaan. Maar beschikt het humanisme 
over zo'n toverwoord? Als er een woord 
was, zou het overgenomen worden door 
de gehele wereld. Is het niet in strijd 
met de menselijke positie, dat een mens 
zo'n woord zou kunnen vinden?" De kro-
niekschrijver over de tweede tien jaar 
van het HV merkt lakoniek op dat het 
Verbond „in 1959 een gevestigde orga-
nisatie bleek te zijn geworden, kom-
pleet met de „rebelse vleugel", die der-
gelijke organisaties plegen te kennen. 
Latere kongressen hebben geleerd dat 
deze „rebelse vleugel" niet maar een 
verschijnsel van voorbijgaande aard 
was." 
Teneinde te komen tot een - niet volle-
dig - maar wel afgerond beeld van de 
geschiedenis, dient vermeld te worden 
dat in 1976 een diskussiekahier ver-
scheen over „de relatie tussen levens-
overtuiging en politiek". Voor zover 
schrijver dezes bekend, is met het ver-
schijnen van dit kahier het voor de eer-
ste maal dat het vraagstuk op een meer 
fundamentele wijze, los van aktuele za-
ken, binnen het Verbond aan de orde 
komt. Toch krijgt dit fundamentele 
vraagstuk pas weer de volle aandacht 
als de opschudding losbreekt rond de 
kernwapenverklaring in de zomer van 
1980. In deze opschudding blijkt weder-
om dat er een heilloze spraakverwar-
ring ontstaat, zodra het woord „poli-
tiek" valt, terwijl als een soort tegen-
pool afwisselend de woorden „levens- 
beschouwing, 	cq, 	-overtuiging", 
„ethiek" en „geestelijk" worden ge-
bruikt, hetgeen ook geen bijdrage aan 
duidelijkheid is. 

Politiek: meer dan een politieke partij 

Bij vorige schrijvers is een begripsom-
schrijving van politiek wat in de ver-
drukking gekomen ten opzichte van die 
van ethiek. Terecht kapittelt de heer 
Mazure de begripsomschrijving van 
politiek van de heer van der Hoeven: 
politiek is het nastreven van maat-
schappelijke doeleinden vanuit per-
soonlijke belangen. Helaas gaat Mazu- 



VAN DE SAMENLEVING IS HET 
AL EEN POLITIEK FEIT 

In dit proces speelt macht namelijk een 
doorslaggevende rol. Politieke partijen 
ontlenen die aan het aantal; het aantal 
burgers dat volksvertegenwoordigers 
kiest. Hoe meer volksvertegenwoordi-
gers een partij heeft, destemeer invloed 
heeft zij in de Staten-Generaal, d.w.z. 
in de Eerste en Tweede Kamer. Vroeger 
was misschien ook privébezit een faktor 
waar macht aan werd ontleend, thans 
schijnt het in onze westerse samenle-
ving veeleer zo te zijn dat niet de kapi-
taalkrachtigsten, maar zij die zeggen-
schap hebben over produktiemiddelen 
e.d. macht hebben: topmanagers on-
danks het feit dat zij zich in een werk-
nemerspositie bevinden. Daar staat te-
genover een niet te verwaarlozen groep 
in onze samenleving die macht uit kan 
oefenen, nl. de goedgeorganiseerde 
werknemers. 
Van geheel andere orde, maar daarom 
niet minder machtig is kennis. Kermis is 
macht, leert een oud gezegde, maar de-
ze kennis is niet algemeen. Weliswaar 
behoort kennis voor iedereen toegan-
kelijk te zijn, maar dat is schone schijn. 
De specifiek wetenschappelijke kennis, 
die juist zoveel invloed heeft, kan maar 
door weinigen gekontroleerd worden 
omdat de meesten onzer daartoe de 
deskundigheid ontbreekt en vaak ook 
de gegevens. Wij nemen alleen kennis 
van de resultaten van het wetenschap-
pelijke bedrijf. 
Maar macht wordt niet alleen en uit-
sluitend aan het aantal, het beschikken 
over produktiemiddelen of het hebben 
van kermis, ontleend. Zij kan ook ver-
kregen worden door kracht van argu-
menten, om het even of deze argumen-
ten bijbels-theologisch zijn gefundeerd 
dan wel berusten op ethiek en levens-
overtuiging. In het proces van vormge-
ving aan de samenleving draagt het 
humanisme het zijne bij door middel 
van zijn organisatie - het Humanistisch 
Verbond - die dan een machtsfaktor is 
op grond van argumenten, ontleend 
aan een levensovertuiging die een hu-
manistische ethiek in zich draagt. 
Bij deze redenering zou men in het ui-
terste geval het naakte bestaan van het 
HV reeds tot een politiek feit kunnen 
rekenen, want enkel en alleen door zijn 
bestaan is het - zij het in zeer beperkte 
mate - al een faktor in het proces van 
vormgeving aan de samenleving. Elke 
daad die door of namens dat Verbond 
wordt verricht, is dan een politieke 
daad en het doet er niet toe of het een 
brochure uitgeeft, geestelijke bijstand 
verleent, HVO op scholen geeft of welke 
andere aktiviteit onderneemt. Blijft 
natuurlijk wel het beleid van de organi-
satie om te bepalen wat zij van vol-
doende belang acht om zich over uit te 
spreken of zelf aktiviteiten te onderne-
men. 

Ethiek en levensovertuiging 

Eerder in dit,artikel wordt gesteld dat 
het HV handelt op grond van ethiek en  

levensovertuiging. Een dergelijke uit-
spraak vereist wel enige toelichting. 
Vorige schrijvers stonden uitvoerig stil 
bij ethiek en hier wordt dan ook vol-
staan met de eenvoudigste omschrij-
ving, nl. de bestudering van het filoso-
fische „de mens zoals hij te zijn heeft". 
Er kan met deze eenvoudige omschrij-
ving worden volstaan omdat hier geen 
wetenschappelijke bestudering van het 
vraagstuk voor ogen staat, maar uitge-
gaan wordt van een humanistische le-
venshouding met een aantal kenmer-
ken, die niet wetenschappelijk te bewij-
zen zijn maar waarvan we op grond van 
redelijke en zedelijke overwegingen ten 
diepste overtuigd zijn. Die kenmerken 
zijn o.m. vrijheid, gerechtigheid, vei-
ligheid, ontplooiing tot een volwaardig 
bestaan in zelfbestemming, e.d. 
In ethiek, gebaseerd op een humanisti-
sche levensovertuiging, gaat het erom 
te proberen aan te geven hoe de mens 
heeft te zijn en juist waar kenmerken 
van die levensovertuiging met elkaar in 
gedrang komen, zal een humanistische 
ethiek zoeken naar grenswaarden. 
Wanneer onze mogelijkheden tot zelf-
ontplooiing tot een volwaardig bestaan 
en onze vrijheid worden bedreigd dan 
zullen we ons daartegen dienen te ke-
ren, maar tot welke prijs? Ook wanneer 
we met ons verweer ons bestaan als 
zodanig op spel zetten? In het denken 
hierover dient een humanistische 
ethiek de grenzen aan te geven aan wat 
kan en wat niet meer verantwoord is. 
Eén van de weinige zaken waarover 
humanisten het in het algemeen eens 
zijn, is dat absolute waarden voor hen 
niet gelden; of zij gaan er eenvoudig 
vanuit dat ze niet bestaan of zij stellen 
dat de mens met al zijn vernuft toch niet 
bij machte is absolute waarden te be-
vatten. In de af weging van waar gren-
zen liggen als fundamentele vragen 
van het menselijke (voort)bestaan aan 
de orde zijn, zal een humanist zich laten 
leiden door wat het betere en wat het 
slechtere is in deze zaken. Zo ontstaat 
min of meer een raamwerk van huma-
nistische ethiek als onderdeel van een 
humanistische levensovertuiging. Een 
levensovertuiging is dan te allen tijde 
méér dan wat afstandelijke en in zekere 
zin ook wat vrijblijvende ethische op-
vattingen. 

Humanisme en praktijk 

Op zichzelf is nu nog geen duidelijkheid 
geschapen door het vervangen van het 
begrip „ethiek" door dat van „levens-
overtuiging" in de discussie rond ethiek 
en politiek. Het gaat nl. niet om een 
persoonlijke levensovertuiglijk ver-
antwoorde politieke verklaring, maar 
om een organisatie, die o.m. in zijn 
doelstellingen de verdieping, verbrei-
ding en verdediging heeft staan. Dra-
gen dit soort verklaringen bij aan deze 
doelstellingen? Hierover kan men van 
mening verschillen, maar één ding is 
zeker: beperkt het Verbond zich tot theo- 

retische verdieping en abstrakte ver-
breiding van het humanisme dan zal 
het wat dit betreft snel verworden tot 
een gezapig klubje filosofische navel-
starenden. Maakt het Verbond echter 
duidelijk hoe humanistisch gedacht en 
gehandeld kan worden aan de hand 
van konkrete, aktuele problemen en 
vooral waar ethische grenzen liggen, 
dan draagt het wel bij tot vormgeving 
aan de samenleving, maar loopt het 
uiteraard ook het risiko dat er leden en 
omstanders zijn, die het geheel of ten-
dele oneens zijn met de gevolgde ge-
dachtengang. Omdat dit risiko onver-
mijdelijk is, menen deze leden e.a. dat 
het Verbond kommentaar op aktuele 
kwesties dan maar beter achterwege 
kan laten. 

Verklaringen 

Blijft tenslotte o.m. de vraag over welke 
waarde gehecht mag worden aan een 
verklaring. Het zou zeer onhumanis-
tisch zijn te veronderstellen dat in een 
verklaring het eens en voor altijd ver-
lossende, het toverwoord gesproken 
zou zijn, waarover diskussie verder niet 
mogelijk is en waaraan elk zich huma-
nist noemend mens blindelings gebon-
den is. Verklaringen over zaken zoals 
abortus, euthanasie, kernbewapening, 
milieuvraagstukken e.d. zijn veeleer 
een geheel van weloverwogen en zin-
nige op humanistische overtuigingen 
gebaseerde overwegingen die tot één of 
meer konklusies leiden, niet als eerste, 
laatste of enige waarheid, maar als een 
bijdrage in het denken en handelen ten 
aanzien van een bepaalde zaak. 
In kerkelijke kringen kent men andere 
benamingen, die ieder hun eigen tradi-
tie hebben. Encyklieken zijn in elk ge-
val de hoogste uiting van het Roomse 
leergezag en volgens paus Pius XI ook 
het laatste woord in tegenstrijdige 
kwesties. Herderlijk schrijven is een 
hervormde gewoonte om haar synodale 
mening kenbaar te maken. Wellicht 
zouden in plaats van een verklaring van 
het hoofdbestuur, de verbondsradd of 
een kongres Humanistische Overwe-
gingen het licht moeten zien. 
Overwegingen zonder konklusies kun-
nen echter al gauw tot een „geen-vlees- 
geen-vis" verhaal leiden en het zijn 
vooral de konklusies die aanleiding ge-
ven tot de opvatting dat er maar geen 
verklaringen moeten worden uitgege-
ven. 
Dus toch van tijd tot tijd en als daar 
aanleiding toe is een humanistisch 
standpunt bekend maken op grond van 
deugdelijke, op humanistische levens-
overtuiging gebaseerde overwegingen 
als bijdrage aan het vormgeven van ons 
aller samenleving. Nog nimmer heeft -
voor zover schrijver dezes bekend is - 
een HV-kongres bij meerderheid een 
hoofdbestuur gewraakt om een afge-
legde verklaring en dat geeft de burger 
moed. 

M. W. Verduijn 
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