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HUMANISME... 
Wat is dat eigenlijk? 
Humanisme is één van de vele -ismen 
die de mens heeft bedacht: naast so-
cialisme, liberalisme, anarchisme, etc. 
De meeste -ismen worden gekenmerkt 
door dogma's. Het humanisme kent 
geen dogma's. Of het moet zijn het zelf-
beschikkingsrecht van de mens. Het 
humanisme blijft vragen stellen, gaat 
uit van on-zekerheid in het leven. Het 
zet vraagtekens waar andere -ismen 
uitroeptekens plaatsen. Niet iedereen 
kan dat waarderen, altijd maar weer 
een lastige vraag als: „Is dat nou wel 
zo?" 
Volgens de statuten stelt het Humanis-
tisch Verbond zich ten doel „allen te 
verenigen die met het beginsel in-
stemmen". Is dat dan nodig, vragen 
veel mensen zich af. Kun je niet even-
goed humanist zijn, zonder lid te zijn 
van het Humanistisch Verbond? 
Natuurlijk. 
Talloze mensen zijn in hart en nieren 
humanist, in de manier waarop ze naar 
de wereld kijken. in hun omgang met 
andere mensen. Anderen gaan zich 
humanist voelen doordat zij zich bewust 
worden van hun ideeën en die herken-
nen als humanistisch. Men is geen hu-
manist OMDAT men lid is van het Hu-
manistisch Verbond. En het zich huma-
nist voelen hoeft uiteraard ook niet 
noodzakelijkerwijs te leiden tot het lid-
maatschap van een humanistische or-
ganisatie. Maar er zijn belangrijke re-
denen te noemen om juist wel lid te 
worden van zo'n Humanistisch Ver-
bond, ook voor mensen die eigenlijk 
niet zo veel voelen voor clubs. Want 
door dat lidmaatschap steunt men een 
organisatie die het mede mogelijk 
maakt dat humanistische waarden als  

vrijheid, gelijkwaardigheid en ver-
draagzaamheid verdedigd kunnen 
worden. En om bijvoorbeeld de nog 
steeds bestaande maar niet meer ge-
rechtvaardigde christelijke machtspo-
sitie meer in overeenstemming te bren-
gen met de huidige realiteit van een 
grotendeels buitenkerkelijk Nederland. 
Daarnaast maakt een organisatie het 
mogelijk dat belangrijke zaken als hu-
manistische geestelijke verzorging en 
vorming kunnen worden opgezet, ge-
koardineerd en uitgebreid. 
Bij deze verdediging en verbreiding van 
humanistische ideeën moet men niet 
denken aan een soort humanistische 
zending of missie, want het is juist ei-
gen aan het humanisme dat het zich 
niet opdringt. Het reikt hoogstens aan. 
En als men toch per se wil spreken van 
een humanistische boodschap dan is 
het deze: Mensen doe iets zinvols met je 
leven en laat het niet als droog zand 
door de vingers glippen. Het humanis-
me heeft wel ideeën wat dat zinvols dan 
zou kunnen zijn, maar zal die nooit aan 
mensen opleggen. Elk mens is daar vrij 
in. En elk mens moet daar vrij in blijven. 

Want de mens stoot centraal. En dan 
hebben we het humanisme in drie 
woorden benoemd. Maar er valt na-
tuurlijk nog wel meer over humanisme 
te zeggen. Een heel informatienummer 
vol zelfs. 

Humanisme, wat is dat eigenlijk? Wat 
is de zin van het leven? Wat is de zin van 
het humanisme? U zult ook in dit num-
mer geen eenduidig antwoord krijgen. 
Want uiteindelijk moet ieder mens dat 
zelf bepalen. De mens centraal dus. 

Voor alle verdere informatie: Landelijk Humanistisch Centrum, Oudkerkhof 11, 
3512 GH in Utrecht. Postbus 114, 3500 AC Utrecht. Tel. 030-318145 
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BUMANISME ...
Wal is dal eigenlijk?
Humanisme is één van de vele .ismen
die de mens heeft bedacht: naast so-
cialisme. liberalisme. anarchisme. etc.
De meeste -ismen worden gekenmerkt
door dogma's. Het humanisme kent
geen dogma's. Of het moet zijn het zelf-
beschikkingsrecht van de mens. Het
humanisme blijft vragen stellen. gaat
uit van on-zekerheid in het leven. Het
zet vraagtekens waar andere -ismen
uitroeptekens plaatsen. Niet iedereen
kan dat waarderen. altijd maar weer
een lastige vraag als: .•Is dat nou wel
zo?"
Volgens de statuten stelt het Humanis-
tisch Verbond zich ten doel ..allen Ie
verenigen die mei het beginsel in-
stemmen". Is dat dan nodig. vragen
veel mensen zich af. Kun je niet even-
goed humanist zijn. zonder lid te zijn
van het Humanistisch Verbond?
Natuurlijk.
Talloze mensen zijn in hart en nieren
humanist. in de manier waarop ze naar
de wereld kijken, in hun omgang met
andere mensen. Anderen gaan zich
humanist voelen doordat zij zich bewust
worden van hun ideeën en die herken-
nen als humanistisch. Men is geen hu-
manist OMDAT men lid is van het Hu-
manistisch Verbond. En het zich huma.
ni st voelen hoeft uiteraard ook niet
noodzakelijkerwijs te leiden tot het lid-
maatschap van een humanistische or.
ganisatie. Maar er zijn belangrijke re-
denen te noemen om juist wèl lid te
worden van zo'n Humanistisch Ver-
bond. ook voor mensen die eigenlijk
niet zo veel voelen voor clubs. Want
door dat lidmaatschap steunt men een
organisatie die het mede mogelijk
maakt dat humanistische waarden als

vrijheid. gelijkwaardigheid en ver-
draagzaamheid verdedigd kunnen
worden. En om bijvoorbeeld de nog
steeds bestaande maar niet meer ge-
rechtvaardigde christelijke machtspo-
sitie meer in overeenstemming te bren-
gen met de huidige realiteit van een
grotendeels buitenkerkelijk Nederland.
Daarnaast maakt een organisatie het
mogelijk dat belangrijke zaken als hu.
manistische geestelijke verzorging en
vorming kunnen worden opgezet. ge.
koördineerd en uitgebreid.
Bijdeze verdediging en verbreiding van
humanistische ideeën moet men niet
denken aan een soort humanistische
zending of missie. want het is juist ei-
gen aan het humanisme dat het zich
niet opdringt. Het reikt hoogstens aan.
En als men toch per se wil spreken van
een humanistische boodschap dan is
het deze: Mensen doe iets zinvols met je
leven en laat het niet als droog zand
door de vingers glippen. Het humanis-
me heeft wel ideeën wat dat zinvols dan
zou kunnen zijn. maar zal die nooit aan
mensen opleggen. Elk mens is daar vrij
in. En elk mens moet daar vrij in blijven.

Want de mens staat centraal. En dan
hebben we het humanisme in drie
woorden benoemd. Maar er valt na-
tuurlijk nog wel meer over humanisme
te zeggen. Een heel informatienummer
vol zelfs.

Humanisme. wat is dat eigenlijk? Wat
is de zin van het leven? Wat is dezin van
het humanisme? U zult ook in dit num-
mer geen eenduidig antwoord krijgen.
Want uiteindelijk moet ieder mens dat
zelf bepalen. De mens centraal dus.

Voor alle verdere informatie: Landelijk Humanistisch Centrum. Oudkerkhof 11.
3512 GH in Utrecht. Postbus 114. 3500 AC Utrecht. Tel. 030-318145
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BERT: 
IK VIND HET BESEF 
BELANGRIJK DAT JE 
GEEN SPEELBAL VAN 
DE GOLVEN BENT 

Janine: „Ik denk dat ik zal vragen waar-
om je springt. Ik vind wel dat je het recht 
hebt om te springen, maar ik zal daar 
niet bij zijn. Ik wil daar niet bij zijn. Ik 
zal natuurlijk alles proberen je te weer-
houden van dat springen. Maar uitein-
delijk is het jouw keus. Dus doé het dan, 

maar doe het wel zonder mij, wacht tot 
ik een eindje weg ben." 
Bert: „Het ligt denk ik heel erg aan de 
situatie. Of ik me sterk genoeg voel om 
er aan te gaan, of dat ik bang ben en zal 
willen weglopen ... Ik denk dat het zeer 
impulsief zou gaan. Het hangt er ook 

JANINE: 
JOUW VRIJHEID 
HOUDT OP WAAR 
JE DIE VAN EEN 
ANDER AANTAST 

vanaf of ik je ken. Als daar een anonie-
me bejaarde zou staan . Ik denk dat ik 
daar heel moeilijk op af zou stappen. 

Wat voor gereedschappen om mee aan 
het werk te gaan heb je opgedaan door 
humanist te zijn? 
Bert: Als jij zoekt met zo'n vraag naar: 
wat is nou het typische van een huma-
nist en hoe zou bijvoorbeeld iemand 
met een andere levensovertuiging er op 
reageren, dan kan je wel zeggen dat ik 
niet zou roepen: 'niet doen, want dat wil 
God niet. Snap je? Gelovige mensen 
zullen in de regel zeggen: „De mens 
beslist niet zelf over leven en dood". De 
humanist vindt wel dat hij zelf beslist 
over het leven en dus ook over de invul-
ling ervan". 

Zou je sterk de neiging hebben het leven 
te redden? 
Bert: „Ik denk het wel, want ik ben na- 

„Ik sta, zeven hoog, op de rand van een balkon. Ik heb geen 
liefdesverdriet, m'n werk, m'n studie verloopt naar wens ... 
Maar ik zie het niet meer zitten. Ik zie de zin van alles niet meer 
in. Ik wil eraf springen." Hoe reageer je als humanist, als je 
zo'n situatie aantreft? Een abrupt begin van een gesprek met 
twee aardige mensen. Ze worden apart met de beginvraag 
gekonfronteerd. 
Janine Roedema (32) stort zich vol overgave op het antwoord. 
Na anderhalf uur praten zal ze trouwens zeggen: „Ik heb het er 
warm van gekregen." Bert Boelaars (29) heeft het moeilijker 
met de vraag: „ ...Tjesus! ..." is zijn eerste woord. Dan stilte. 
En: „Goh, moeilijk zeg." 

TWEE HUMANISTEN OVER 
HOOP, TWIJFEL EN VRIJHEID 

2 hurnanist november 1981 
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TWEE HUMANISTEN OVER
HOOP, TWIJFEL EN VRIJHEID

BERT:
IK VIND HET BESEF
BELANGRUK DAT JE
GEEN SPEELBAL VAN
DE GOLVEN BENT

JANlNE:
JOUW VRIJHEID
HOUDT OP WAAR
JE DIE VAN EEN
ANDER AANTAST

,.Ik sla, zeven hoog, op de rand van een balkon. Ik heb geen
liefdesverdriel, m'n werk, m'n sludie verloopl naar wens ...
Maar ik zie hel niel meer zillen. Ikzie de zin van alles niel meer
in. Ik wil eraf springen." Hoe reageer je als humanisi, als je
zo'n situatie aanlrefl? Een ab rupi begin van een gesprek mei
Iwee aardige mensen. Ze worden aparl mei de beginvraag
gekonfronleerd.
Janine Roedema (32)slorl zich vol overgave op hel anlwoord.
Na anderhalf uur pralen zal ze Irouwens zeggen: ..Ikheb hel er
warm van gekregen." Berl Boelaars (29)heeft hel moeilijker
mei de vraag: ..... Tjesus! ... " is zijn eersle woord. Dan slille.
En: ..Goh, moeilijk zeg,"
Janine: .. Ik denk dat ik zal vragen waar.
om je springt. Ik vind wel dat je het recht
hebt om te springen, maar ik zal daar
niet bij zijn. Ik wil daar niet bij zijn. Ik
zal natuurlijk alles proberen je te weer-
houden van dat springen. Maar uitein-
delijk is het jouw keus. Dus doéhet dan,
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maar doe het wel zonder mij. wacht tot
ik een eindje weg ben."
Bert: ..Het ligt denk ik heel erg aan de
situatie. Of ik me sterk genoeg voel om
er aan te gaan, of dat ik bang ben en zal
willen weglopen ... Ik denk dat het zeer
impulsief zou gaan. Het hangt er ook

vanaf of ik je ken. Als daar een anonie-
me bejaarde zou staan ... Ik denk dat ik
daar heel moeilijk op af zou stappen.

Wat voor gereedschappen om mee aan
het werk te gaan heb je opgedaan door
humanist te zijn?
Bert: Als jij zoekt met zo'n vraag naar:
wat is nou het typische van een huma-
nist en hoe zou bijvoorbeeld iemand
met een andere levensovertuiging er op
reageren, dan kan je wel zeggen dat ik
niet zou roepen: 'niet doen, want dat wil
God niet. Snap je? Gelovige mensen
zullen in de regel zeggen: "De. mens
beslist niet zelf over leven en dood". De
humanist vindt wel dat hij zelf beslist
over het leven en dus ook over de invul-
ling ervan".

Zou je sterk de neiging hebben het leven
te redden?
Bert: "Ik denk het wel. want ik ben na-



JANINE: IK HAD VROEGER EEN GEREFOR-
MEERD VRIENDINNETJE EN ALS DIE EEN 
POP WILDE, BAD ZE ZICH WEZENLOOS. 
IK DACHT: WAT STOM, JE KRIJGT 'M 
VAN JE OUDERS OF JE KRIJGT 'M NIET 

tuurlijk degene, die op zo'n moment 
verder wil leven. Doordat ik zeg, dat ik 
verder wil leven, zie ik meer positieve 
dan negatieve kanten. Ik heb dat ook 
wel eens andersom gehad. Ik zelf. 
Enorm zwartgallig was ik en ik vroeg 
me echt af of het allemaal nog wel zin 
had. 
Maar ik zou dus willen bevorderen, dat 
iemand daar een weloverwogen keuze 
in maakt. Dus zou ik praten. Als dat dan 
is gebeurd en zo'n man of vrouw heeft 
echt alle reden om het niet meer de 
moeite waard te vinden ... Nou oké. 
Dan vind ik wel, dat ie niet van een 
balkon moet springen. Want dat lijkt me 
een bijzonder nare manier om aan je 
end te komen. Ik vind ook dat de over-
heid wegen moet aangeven, waarop 
iemand op een fatsoenlijke manier uit 
het leven kan stappen." 

Laten we nog even teruggaan naar je 
eigen situatie. Toen jij het moeilijk had, 
heb jij toen wel es wat gehad aan een of 
ander humanistisch motto? Aan een 
zinnetje als: -wat een pest die mist, zei 
de pessimist. Ach die trekt wel op die 
mist, zei de optimist?" ... Heb je kracht 
geput uit humanistische mensen in je 
omgeving? 
Bert: „Ja, ja. Ik vind een heel sterk punt 
van het humanisme, dat je zelf je leven 
inhoud kunt geven. Als je derf inziet, dan 
gaan er opeens een heleboel wegen 
voor je open. Ik denk dat Rob Tielman 
wat mij betreft een heel grote invloed op 
mij heeft gehad. Daar heb ik als student 
veel kontakt mee gehad. Ik kom zelf uit 
een katholiek nest. Ben zeer gelovig op-
gevoed. En ik kwam, toen ik vijftien 
zestien was tot de konklusie: als ik ge-
lovig blijf, dan moet ik een heleboel 
dingen. Dingen die anderen mij voor-
schrijven. En dan onder de noemer van: 
God heeft het zo gewild. Dingen die 
naar mijn idee vaak logisch niet te be-
redeneren waren. En ik ben nogal ge-
voelig voor dit: mensen moeten kunnen 
beargumenteren, waarom ze iets doen. 
En de humanist vindt De Mens belang-
rijk. 
Niet dat ik toen direkt een humanist 
was ...maar dat is daarna gaan 
groeien." 

Op de achtergrond speelt om het 
kwartier het carillon van de Dom. 
We praten dus in Utrecht. Vlakbij 
het gebouw van het Humanistisch 
Verbond. Bert Boelaars werkt er bij 
de Stichting Socrates, het weten-
schappelijk bureau van het ver-
bond. Hij is 29 jaar en homo. Janine 
Roedema is humanistisch geeste-
lijk raadsvrouw. Ze werkt in een 
verpleegtehuis. Haar man heeft 
hetzelfde beroep. Hij oefent dat uit 
in de Amsterdamse Bijlmerbajes. Ik 
vraag haar of ze aanvullingen heeft 
bij Berts verhaal. 

Janine: „Ja, ik herken delen van het 
verhaal van Bert. Niet over zijn opvoe-
ding. Ik heb een hele andere achter-
grond. Ik kom uit een heel klein Zeeuws 
dorpje, en Nederlands Hervormd ge- 

doopt. Maar ik noemde me op m'n zes-
tiende ook al humanist. Want ik kon me 
niet voorstellen dat je je wendde tot 
krachten buiten de mens. Bidden om 
een pop ... Ik had een gereformeerd 
vriendinnetje. Als die een pop wilde, 
dan bad ze zich helemaal wezenloos! 
Dat was een wereld waarvan ik dacht: 
wat stom, je krijgt hem van je ouders of 
je krijgt hem niet. Dat kén niet ... Toen 
haar grootmoeder dood ging was ze 
daar helemaal niet verdrietig om! Want 
die kreeg het nu ze, goed . .. Dat begreep 
ik niet, daar kon ik me ook niets bij voor-
stellen. Ik was die grootmoeder gewoon 
kwijt. En ik was ontzettend verdrietig. 
Dat hoorde bij het leven en was ontzet-
tend rot." 

Maar wat zei je in vredesnaam tegen je 
vrienden en vriendinnen als je zei: ik 
ben humanist? 
Janine: „Ik weet dat ik dan zei: dan gaat 
het erom dat je er van uitgaat, dat je 
weet wat je als mens kan en niet kan. En 
dat je het daar mee zal moeten doen." 

Om als geïnteresseerde buiten-
staander makkelijk verder te kun-
nen praten, vraag ik Janine en Bert 
naar tien steekwoorden, in hun idee 
wezenlijk voor het humanisme. Ze 
komen met veel gepieker en ge-
steun tot negen. In de loop van het 
gesprek zullen een aantal ervan de 
revue passeren. Hier zijn ze: Ver-
draagzaamheid. Zelfontplooiing. 
Iedere dag JA tegen het leven zeg-
gen. Respekt. Vrijheid. Betrokken- 
heid/solidariteit. 	Verantwoorde- 
lijkheid. Menswaardig. Ondogma-
tisch. 

Bert: „Ik wil er gelijk iets bij aanteke-
nen. De begrippen die nu genoemd zijn, 
kunnen heel goed gebruikt worden door 
mensen die in God geloven. Maar waar 
het bij het humanisme om gaat is dat je 
vertrekpunt, je basis, een geheel ande-
re is. 

BERT: 
DE OVERHEID MOET 
WEGEN AANGEVEN 
HOE IEMAND OP 
EEN FATSOENLIJKE 
MANIER UIT 
HET LEVEN KAN 
STAPPEN 

Maar het kern tot dezelfde konklusies 
leiden. Je kunt beiden, christen en hu-
manist, uitkomen bij de zorg voor het 
milieu. Maar je gaat van iets anders uit. 
De één zal zeggen; „omdat God de na-
tuur zo heeft geschapen, moeten wij 
haar intakt houden". De humanist zal 
zeggen: „wij hebben er voor te zorgen, 
voor ons zelf en voor ons nageslacht, 
dat we de natuur behouden. Niet omdat 
G6d het zegt. Dat doet gewoon niet ter-
zake, dat laten we er gewoon buiten. 
Maar die begrippen kunnen wij niet 
claimen. We kunnen ze ons niet toeëi-
genen. Alleen: de bron van inspiratie is 
anders. Bij ons is dat: we moeten het 
zelf, nee samen met elkaar hier doen." 

Bert: „Ik kom al pratend ook op het 
Woord doemdenken! Natuurlijk er zijn 
een hoop toestanden in de wereld: 
Het milieu, de atoomoorlog, de overbe-
volking. Dat soort reële gevaren bren-
gen veel mensen tot dat doemdenken. 
Ik geloof dat je daar dus niet aan toe 
moet geven. Er zijn ook positieve din-
gen. Ik besef dat als wij deze wereld zo 
gemaakt hebben met zijn allen, met al 
die reële gevaren van nu erbij, dat we er 
dan ook zelf weer kunnen uitkomen." 

Het echte doemdenken. geen hoop meer 
hebben. dat past niet binnen het huma-
nisme? 
Bert: „Vind ik niet nee." 

Ze zijn er ook niet? Doemdenkers? 
Janine: „Volgens mij niet." 

Pessimisme kan ook niet? 
Bert: „Ach, ik vind het af en toe heel 
gerechtvaardigd om pessimistisch te 
zijn. Een humanist heeft ook gevoel en 
zal zich laten meeslingeren naar pes-
simisme. Hetzij door persoonlijke erva-
ringen, hetzij door de wereld zoals die 
via de media tot ons komt. Maar soms 
denk ik: Goh, het gaat toch ook wel met 
veel dingen goed. Als ik de enquêtecij-
fers uit de Nieuwe Revue lees over sek-
sualiteit in Nederland denk ik: hé op dat 
punt zijn we in ieder geval kwa houding 
een stuk vooruitgegaan. 
Ook de hele kleine dingen. Als iemand 
aardig voor je is op straat, of je hebt 
iemand geholpen de straat over te ste-
ken. Dat klinkt wel erg banaal. Het zou 
zo uit een liedje van de Zangeres zonder 
Naam kunnen komen, maar het zijn toch 
die kleine dingen die je blij kunnen ma-
ken." 
Janine: „Tegen dat doemdenken pleit je 
eigen verantwoordelijkheid. Er ligt voor 
mijzelf in ieder geval een taak om me-
zelf strijdbaar op te stellen. Om poli-
tiek, maatschappelijk zó te manifeste-
ren, dat daar waar het kan, ik m'n stem 
laat horen. En in het klein geldt dat ook. 
Ook in je eigen omgeving voortdurend 
het beste blijven proberen." 
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JANINE: IK HAD VROEGER EEN GEREFOR-
MEERD VRIENDINNETJE EN ALS DIE EEN
POP WILDE, BAD ZE ZICH WEZENLOOS.
IK DACHT: WAT STOM, JE KRIJGT 'M
VAN JE OUDERS OF JE KRIJGT 'M NIET

tuurlijk degene: äie op zo'n moment
verder wil leven. Doordat ik zeg, dat ik
verder wil leven, zie ik meer positieve
dan negatieve kanten. Ik heb dat ook
wel eens andersom gehad. Ik zelf.
Enorm zwartgallig was ik en ik vroeg
me echt af of het allemaal nog wel zin
had.
Maar ik zou dus willen bevorderen, dat
iemand daar een weloverwogen keuze
in maakt. Duszou ikpraten. Alsdat dan
is gebeurd en zo'n man of vrouw heeft
echt alle reden om het niet meer de
moeite waard te vinden ... Nou oké.
Dan vind ik wel. dat ie niet van een
balkon moet springen. Wantdat lijktme
een bijzonder nare manier om aan je
end te komen. Ik vind ook dat de over-
heid wegen moet aangeven. waarop
iemand op een fatsoenlijke manier uit
het leven kan stappen."

laten we nog even teruggaan naar je
eigen situatie. Toenjijhet moeilijkhad.
heb jij toen wel es wat gehad aan een of
ander humanistisch motto? Aan een
zinnetje als: •.wat een pest die mist. zei
de pessimist. Ach die trekt wel op die
mist. zei de optimist?" ... Heb je kracht
geput uit humanistische mensen in je
omgeving?
Bert: "Ja, ja. Ik vind een heel sterk punt
van het humanisme, dat je zelf je leven
inhoud kunt geven. Alsjedàt inziet, dan
gaan er opeens een heleboel wegen
voor je open. Ik denk dat Rob Tielman
wat mijbetreft een heel grote invloed op
mijheeft gehad. Daar heb ik als student
veel kontakt mee gehad. Ik kom zelf uit
een katholiek nest. Benzeer gelovig op-
gevoed. En ik kwam, toen ik vijftien à
zestien was tot de konklusie: als ik ge-
lovig blijf. dan moet ik een heleboel
dingen. Dingen die anderen mij voor-
schrijven. En dan onder de noemer van:
God heeft het zo gewild. Dingen die
naar mijn idee vaak logisch niet te be-
redeneren waren. En ik ben nogal ge-
voelig voor dit: mensen moeten kunnen
beargumenteren, waarom ze iets doen.
En de humanist vindt De Mens belang ..
rijk.
Niet dat ik toen direkt een humanist
was ... maar dat is daarna gaan
groeien."

Op de achtergrond speelt om het
kwartier het carillon van de Dom.
We praten dus in Utrecht. Vlakbij
het gebouw van het Humanistisch
Verbond. Bert Boelaars werkt er bij
de Stichting Socrates, het weten-
schappelijk bureau van het ver-
bond. Hij is 29 jaar en homo. janine
Roedema is humanistisch geeste-
lijk raadsvrouw. Ze werkt in een
verpleegtehuis. Haar man heeft
hetzelfde beroep. Hij oefent dat uit
in de Amsterdamse Bijlmerbajes. Ik
vraag haar of ze aanvullingen heeft
bij Berts verhaal.

Janine: ..Ja, ik herken delen van het
verhaal van Bert. Niet over zijn opvoe-
ding. Ik heb een hele andere achter-
grond. Ik komuit een heel klein Zeeuws
dorpje, en Nederlands Hervormd ge.
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doopt. Maar ik noemde me op m'n zes.
tiende ookal humanist. Want ik kon me
niet voorstellen dat je je wendde tot
krachten buiten de mens. Bidden om
een pop ... Ik had een gereformeerd
vriendinnetje. Als die een pop wilde,
dan had ze zich helemaal wezenloos!
Dat was een wereld waarvan ik dacht:
wat stom, je krijgt hem van je ouders of
je krijgt hem niet. Dat kon niet ... Toen
haar grootmoeder dood ging was ze
daar helemaal niet verdrietig om!Want
die kreeg het nu zogoed ... Datbegreep
ik niet, daar kon ik me ookniets bij voor-
stellen. Ikwas die grootmoeder gewoon
kwijt. En ik was ontzettend verdrietig.
Dat hoorde bij het leven en was ontzet-
tend rot."

Maar wat zei je in vredesnaam tegen je
vrienden en vriendinnen als je zei: ik
ben humanist?
Janine: "Ik weet dat ik dan zei:dan gaat
het erom dat je er van uitgaat. dat je
weet wat je als mens kan en niet kan. En
dat je het daar mee zal moeten doen."

Om als geïnteresseerde buiten-
staander makkelijk verder te kun-
nen praten, vraag ik janine en Bert
naar tien steekwoorden, in hun idee
wezenlijk voor het humanisme. Ze
komen met veel gepieker en ge-
steun tot negen. In de loop van het
gesprek zullen een aantal ervan de
revue passeren. Hier zijn ze: Ver-
draagzaamheid. Zelfontplooiing.
Iedere dag JA tegen het leven zeg-
gen. Respekt. Vrijheid. Betrokken-
heid/solidariteit. Verantwoorde.
lijkheid. Menswaardig. Ondogma-
tisch.

Bert: ..Ik wil er gelijk iets bij aanteke-
nen. Debegrippen die nu genoemd zijn,
kunnen heel goed gebruikt worden door
mensen die in God geloven. Maar waar
het bij het humanisme om gaat is dat je
vertrekpunt. je basis, een geheel ande-
re is.

BERT:
DE OVERHEID MOET
WEGEN AANGEVEN
HOE IEMAND OP
EEN FATSOENLIJKE
MANIER UIT
HET LEVEN KAN
STAPPEN

Maar het kàn tot dezelfde konklusies
leiden. Je kunt beiden, christen en hu-
manist, uitkomen bij de zorg voor het
milieu. Maar je gaat van iets anders uit.
De één zal zeggen; "omdat God de na-
tuur zo heeft geschapen, moeten wij
haar intokt houden". De humanist zal
zeggen: "wij hebben er voor te zorgen,
voor ons zelf en voor ons nageslacht,
dat we de natuur behouden. Niet omdat
God het zegt. Dat doet gewoon niet ter-
zake, dat laten we er gewoon buiten.
Maar die begrippen kunnen wij niet
claimen. We kunnen ze ons niet toeëi-
genen. Alleen: de bron van inspiratie is
anders. Bij ons is dat: we moeten het
zelf, nee samen met elkaar hier doen."

Bert: "Ik kom al pratend ook op het
Woord doemdenken! Natuurlijk er zijn
een hoop toestanden in de wereld:
Het milieu, de atoomoorlog, de overbe-
volking. Dat soort reële gevaren bren-
gen veel mensen tot dat doemdenken.
Ik geloof dat je daar dus niet aan toe
moet geven. Er zijn ook positieve din-
gen. Ik besef dat als wij deze wereld zo
gemaakt hebben met zijn allen, met al
die reële gevaren van nu erbij, dat we er
dan ook zelf weer kunnen uitkomen."

Hetechte doemdenken. geen hoop meer
hebben. dat past niet binnen het huma-
nisme?
Bert: "Vind ik niet nee."

Ze zijn er ook niet? Doemdenkers?
Janine: ..Volgens mij niet. ...

Pessimisme kan ook niet?
Bert: ..Ach, ik vind het af en toe heel
gerechtvaardigd om pessimistisch te
zijn. Een humanist heeft ook gevoel en
zal zich laten meeslingeren naar pes-
simisme. Hetzij door persoonlijke erva-
ringen, hetzij door de wereld zoals die
via de media tot ons komt. Maar soms
denk ik: Goh, het gaat toch ook wel met
veel dingen goed. Als ik de enquêtecij-
fers uit de Nieuwe Revue lees over sek-
sualiteit in Nederland denk ik:hé op dat
punt zijnwe in ieder geval kwa houding
een stuk vooruitgegaan.
Ook de hele kleine dingen. Als iemand
aardig voor je is op straat, of je hebt
iemand geholpen de straat over te ste-
ken. Dat klinkt wel erg banaal. Het zou
zouit een liedje van de Zangeres zonder
Naam kunnen komen, maar het zijntoch
die kleine dingen die je blij kunnen ma-
ken."
Janine: "Tegen dat doemdenken pleit je
eigen verantwoordelijkheid. Erligt voor
mijzelf in ieder geval een taak om me-
zelf strijdbaar op te stellen. Om poli-
tiek, maatschappelijk zó te manifeste.
ren, dat daar waar het kan, ik m'n stem
laat horen. En in het klein geldt dat ook.
Ook in je eigen omgeving voortdurend
het beste blijven proberen."
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Dat is een kracht waar je over beschikt, 
maar: een hele kleine kracht. 
Janine: „Op het hele wereldgebeuren 
gezien, een hele kleine, ja." 

De doemdenker redeneert: die krachten 
zijn te klein... daar kunnen we alle 
rampspoed niet meer mee voorkomen. 
Jij zegt: ik heb het vertrouwen dat het 
wel kan? 
Janine: „Gisteren hoorde ik even de 
VPRO over kernbewapening, toen had 
ik dat helemaal niet." 
Bert: „Wat heerlijk, je laat je dus ook af 
en toe meeslepen ..." 
Janine: Ja natuurlijk. Dat hoort er ook 
gewoon bij. Er zijn momenten dat ik 
denk: nou, nu hoeft het niet meer. Hier is 
inderdaad niet tegenop te knokken. Als 
ik een kabinetsformatie zie.. 
Dus natuurlijk heb ik die momenten 
ook. Maar als ik die niet had, had ik ook 
de andere momenten niet. De momen-
ten waarop ik denk: Verdomme Janine, 
het is de moeite waard! Je moet gewoon 
blijven proberen, totdat het niet meer 
kan!" 

Ik heb wel eens gehoord dat twijfel het 
begin van de wijsheid is. Jullie twijfelen 
nog wel? 
Janine: „Wij twijfelen verschrikkelijk. 
Ik denk dat het verschrikkelijk huma-
nistisch is om voortdurend te twijfelen. 
Want het weten is juist het gevaar." 
Bert: „Oh ja. Ik vind dat heel belangrijk. 
Die mensen die altijd alles al weten, dat 
vind ik zo ellendig." 
Janine: „Ik vind dat dat verschrikkelijk 
beperkend werkt: alles weten, zekerhe-
den. Want je hoeft je dan bijvoorbeeld 
niet open te stellen voor hoe een ander 
is. Je weet het immers al? Ik zelf kan dat 
niet. Ik kan hier, op dit moment zeggen 
dat ik iets zeker weet, maar dat kan 
morgen anders zijn. En ik hoop dat dat 
zo blijft." 

Zou jij kunnen martelen bijvoorbeeld? 
Daar durf je geen nooit tegen te zeggen? 
Janine: „Daar durf ik nee op te zeggen. 
Nu zeg ik: nee ik kan niet martelen. 
Maar dat is nou precies wat ik bedoel. 
Wat ik nu zeg, kan morgen in een ande-
re omstandigheid (en echt, ik kan me er 
niets bij voorstellen) anders zijn." 

ik vraag, of de humanisten over dit 
soort zaken ergens een soort Tien 
Geboden hebben. Het antwoord is 
ontkennend. Het is meer een ge-
meengoed van waaruit Bert en Ja-
nine praten. „Dat je zo niet met el-
kaar omgaat." Ik vraag naar nog 
wat voorbeelden van wat ik „on-
dergrenzen" noem. 

BERT: 
TWIJFEL IS ERG 
BELANGRIJK. DAT 
VIND IK ZO ELLENDIG 
MENSEN DIE ALTIJD 
ALLES WETEN 

Janine: Kijk, jouw vrijheid houdt op, 
waar je die van een ander aantast." 

En bijvoorbeeld het begrip -vrijheids-
strijder" daar hebben jullie beiden 
geen moeite mee? 
Bert: „Als er een vrijheidsstrijder komt 
die Friesland onafhankelijk wil maken 
en daar een guerrilla-oorlog voor gaat 
beginnen, dan zou ik zeggen: wat een 
waanzin. Als daar bijvoorbeeld mensen 
voor moeten worden gedood . . Of zoals 
de Molukse treingijzelingen noem maar 
op 	Dat is bijvoorbeeld zo'n onder- 
grens: ten opzichte van een hoger doel 
mensen gijzelen. Het doel mag wellicht 
heel gerechtvaardigd zijn, maar on-
schuldige mensen daarvoor dood-
schieten, dat kan niet. Dat kán gewoon 
niet. Datzelfde geldt voor wat RAF-
mensen hebben gedaan in Duitsland. 
Hoe prachtig je idealen ook zijn. En hoe 
ellendig het ook is dat een zwaar sys-
teem (de gevestigde orde) je helemaal 
kan overwalsen, als je er andere ideeën 
op nahoudt: wat je doet, blijft natuurlijk 
wel even fout! 

Een andere ondergrens is de wijze 
waarop de televisiedominees in Ameri-
ka hun nieuw-rechtse ideeën verkondi-
gen." 
Janine: „Of hier de EO. Als ik Gert 
Timmerman hoor zeggen dat ongelo-
vigheid leidt tot krirninaliteit en ik bel 
dan op. En er wordt mij dan verteld: 
'mevrouw, u bent veel te intelligent om 
hier zo emotioneel op te reageren.' Dan 
denk ik: dat is voor mij inderdaad ook 
een ondergrens. Mensen zó maar in een 
hoek plaatsen, zoals die Timmerman 
deed ...1" 

We komen te praten over de dood 
van de tien IRA-hongerstakers. 
„Intriest dat het gebeurt. Maar het 
is hun keuze", zegt Janine. „Ik laat 
me er geen kollektief schuldgevoel 
door aanpraten." Ik werp tegen dat 
ik het een chantagemiddel vind, 
dat ik nauwelijks kan aksepteren. 
Dat ik het geen eerlijke manier van 
omgaan met elkaar vind. 

Bert: „Het kan toch zijn dat je het echt 
zinloos vind om verder te leven? Zinloos 
verder leven is geen ideaal van het hu-
manisme. Die IRA-leden, of sommige 
dissidenten in Rusland, die voelen zich 
zo onvrij dat het voor hen geen zin meer 
heeft ... Ik vind het eigenlijk een heel 
sociale manier van doodgaan; als je 
met je dood nog probeert enige invloed 
uit te oefenen. Nee, ik vind dat geen 
ondergrens of zo. Dat kan best." 

Ik denk dat bijna iedereen zich af-
vraagt: Wat is de zin van het leven. 
Hebben jullie daar een antwoord op? 
Janine: „Dat is de zin die je er zelf aan 
geeft. Er is geen zin." 

Dat is alles: dat is verdriet en vreugde, 
dat is haat en liefde, dat is ... 
Janine: „Ja. Maar daar zit natuurlijk wel 
een lijn in. En die is dat ik het nog steeds 
als waardevol ervaar, de dingen die ik 
iedere dag weer doe! Nou ...iedere 
dag ...?" 

Maar de zin van het leven loopt van 
onzin tot zin? 
Janine: „Maar er zit toch steeds dezelf-
de prikkel in: het willen beleven, het 
willen meemaken." 

D'r iets van maken, daar praten we nou 
over. Dat is een hele positieve levens-
kracht. ..  
Janine: „Ik denk dat bij de gratie van de 
dood die zin er voor mij inzit. Omdat ik 
weet dat het ophoudt." 

Zijn het krachtige mensen, humanis-
ten? Moet je er een krachtige geest voor 
hebben? 
Bert: „Ik wil eerst nog even wat zeggen 
over die zin van het leven. Ik vind vooral 
belangrijk, het besef dat je geen speel-
bal van de golven bent. Dat je zelf een 
aantal dingen kunt doen. Je kunt het 
niet allemaal alleen, maar het is ook 
niet zo dat je helemaal niks kunt. Dat is 
zo'n inspiratiebron ... Als je dat een-
maal kunt ...dan heb je za'n perspek-
tief! En dat is toch waar iedereen in ze- 

BERT: IK BEN ZEER GELOVIG OPGEVOED. 
IK KWAM ALS VIJFTIENJARIGE TOT DE 
KONKLUSIE: ALS IK GELOVIG BLIJF, 
DAN MOET IK EEN HELEBOEL DINGEN. 
DINGEN DIE ANDEREN MIJ VOOR-
SCHRIJVEN EN DIE NIET LOGISCH WAREN 
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BERT: IK BEN ZEER GELOVIG OPGEVOED.
IK KWAM ALS VDFTlENJARlGE TOT DE
KONKLUSIE: ALS IK GELOVIG BLUF,
DAN MOET IK EEN HELEBOEL DINGEN.
DINGEN DIE ANDEREN MIJ VOOR-
SCHRDVEN EN DIE NIET LOGISCH WAREN

••• Dat is een kracht waar je over beschikt.
maar: een hele klèine kracht.
Janine: "Op het hele wereldgebeuren
gezien, een hele kleine, ja."

Dedoemdenker redeneert: die krachten
zijn te klein •.. daar kunnen we alle
rampspoed niet meer mee voorkomen.
Jij zegt: ik heb het vertrouwen dat het
wèl kan?
Janine: "Gisteren hoorde ik even de
VPROover kernbewapening, toen had
ik dat helemaal niet."
Bert: "Wat heerlijk, je laat je dus ookaf
en toe meeslepen ... "
Janine: Ja natuurlijk. Dat hoort er ook
gewoon bij. Er zijn momenten dat ik
denk: nou, nu hoeft het niet meer. Hier is
inderdaad niet tegenop te knokken. Als
ik een kabinetsformatie zie. . . 15
Dus natuurlijk heb ik die momenten 8
ook. Maar als ik die niet had, had ik ook ~
de àndere momenten niet. De momen- ~
ten waarop ik denk: Verdomme Janine, .2
het is de moeite waard! Je moet gewoon ..2
blijven proberen, totdat het niet meer
kan!"

Ik heb wel eens gehoord dat twijfel het
begin van de wijsheid is. Jullie twijfelen
nog wel?
Janine: "Wij twijfelen verschrikkelijk.
Ik denk dat het verschrikkelijk huma-
nistisch is om voortdurend te twijfelen.
Want het weten is juist het gevoor."
Bert: "Oh ja. Ikvind dat heel belangrijk.
Diemensen die altijd alles al weten, dat
vind ik zo ellendig."
Janine: "Ik vind dat dat verschrikkelijk
beperkend werkt: alles weten, zekerhe-
den. Want je hoeft je dan bijvoorbeeld
niet open te stellen voor hoe een ander
is. Jeweet het immers al? Ikzelf kan dat
niet. Ik kan hier, op dit moment zeggen
dat ik iets zeker weet, maar dat kan
morgen anders zijn. En ik hoop dat dat
zo blijlt."

Zou jij kunnen martelen bijvoorbeeld?
Daar durf je geen nooit tegen te zeggen?
Janine: "Daar durf ik nee op te zeggen.
Nu zeg ik: nee ik kan niet martelen.
Maar dat is nou precies wat ik bedoel.
Wat ik nu zeg, kan morgen in een ande-
re omstandigheid (en echt. ik kan me er
niets bij voorstellen) anders zijn."

Ik vraag, of de humanisten over dit
soort zaken ergens een soort Tien
Geboden hebben. Het antwoord is
ontkennend. Het is meer een ge-
meengoed van waaruit Bert en Ja-
nine praten. "Dat je zo niet met el-
kaar omgaat." Ik vraag naar nog
wat voorbeelden van wat ik "on-
dergrenzen" noem.
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BERT:
TWUFEL IS ERG
BELANGRIJK. DAT
VIND IK ZO ELLENDIG
MENSEN DIE ALTIJD
ALLES WETEN

Janine: Kijk, jouw vrijheid houdt op.
waar je die van een ander aantast."

En bijvoorbeeld het begrip •.vrijheids-
strijder" daar hebben jullie beiden
geen moeite mee?
Bert:'"Als er een vrijheidsstrijder komt
die Friesland onafhankelijk wil maken
en daar een guerrilla-oorlog voor gaat
beginnen, dan zou ik zeggen: wat een
waanzin. Alsdaar bijvoorbeeld mensen
voormoeten worden gedood ... Ofzoals
de Molukse treingijzelingen noem maar
op ... Dat is bijvoorbeeld zo'n onder-
grens: ten opzichte van een hoger doel
mensen gijzelen. Het doel mag wellicht
heel gerechtvaardigd zijn, maar on-
schuldige mensen daarvoor dood-
schieten, dat kan niet. Dat kán gewoon
niet. Datzelfde geldt voor wat RAF-
mensen hebben gedaan in Duitsland.
Hoepràchtig je idealen ookzijn. Enhoe
ellendig het ook is dat een zwaar sys-
teem (de gevestigde orde) je helemaal
kan overwalsen, als je er andere ideeën
op nahoudt; wat je doet. blijft natuurlijk
wel even fout!

Een andere ondergrens is de wijze
waarop de televisiedominees in Ameri-
ka hun nieuw-rechtse ideeën verkondi-
gen."
Janine: "Of hier de EO. Als ik Gert
Timmerman hoor zeggen dat ongelo-
vigheid leidt tot kriminaliteit en ik bel
dan op. En er wordt mij dan verteld:
'mevrouw, u bent veel te intelligent om
hier zo emotioneel op te reageren.' Dan
denk ik: dat is voor mij inderdaad ook
een ondergrens. Mensen zómaar in een
hoek plaatsen, zoals die Timmerman
deed ... 1"

We komen te praten over de dood
van de tien IRA-hongerstakers.
"Intriest dat het gebeurt. Maar het
is hun keuze", zegt Janine. "Ik laat
me er geen kollektief schuldgevoel
door aanpraten." Ik werp tegen dat
ik het een chantagemiddel vind,
dat ik nauwelijks kan aksepteren.
Dat ik het geen eerlijke manier van
omgaan met elkaar vind.

Bert: "Het kan toch zijn dat je het echt
zinloosvind omverder te leven? Zinloos
verder leven is geen ideaal van het hu-
manisme. Die IRA-leden, of sommige
dissidenten in Rusland, die voelen zich
zoonvrij dat het voor hen geen zin meer
heeft ... Ik vind het eigenlijk een heel
sociale manier van doodgaan; als je
met je dood nog probeert enige invloed
uit te oefenen. Nee, ik vind dat geen
ondergrens of zo. Dat kan best."

Ik denk dat bijna iedereen zich af-
vraagt: Wat is de zin van het leven.
Hebben jullie daar een antwoord op?
Janine: "Dat is de zin die je er zelf aan
geeft. Er is geen zin."

Dat is alles: dat is verdriet en vreugde,
dat is haat en liefde. dat is ...
Janine: "Ja. Maar daar zit natuurlijk wel
een lijn in. Endie is dat ik het nog steeds
als waardevol ervaar, de dingen die ik
iedere dag weer doe! Nou .. .iedere
dag ... ?"

Maar de zin van het leven loopt van
onzin tot zin?
Janine: .,Maar er zit toch steeds dezelf-
de prikkel in: het willen beleven, het
willen meemaken."

D'r iets van maken, daar praten we nou
over. Dat is een hele positieve levens-
kracht .•.
Jonine: ,.Ik denk dat bij de gratie van de
dood die zin er voor mij inzit. Omdat ik
weet dat het ophoudt."

Zijn het krachtige mensen. humanis-
ten? Moetje er een kráchtige geest voor
hebben?
Bert: ,.Ik wil eerst nog even wat zeggen
over die zinvan het leven. Ikvind vooral
belangrijk, het besef dat je geen speel-
bal van de golven bent. Dat je zelf een
aantal dingen kunt doen. Je kunt het
niet allemaal alléén, maar het is ook
niet zodat je helemaal niks kunt. Dat is
zo'n inspiratiebron ... Als je dat een-
maal kunt ... dan heb je zo'n perspek-
tief!En dat is toch waar iedereen in ze-
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kere zin naar op zoek is." 
„En wat dat krachtige mensen be-
treft ... Ik denk dat het in de grond toch 
in zekere zin optimistische mensen 
moeten zijn." 

Ook zelfbewust? Je moet wel een aantal 
dingen bij jezelf herkend en erkend 
hebben? 
Bert: „En ook je grenzen kennen. Weten 
dat je niet alles kan." 
Janine: „Waar ik een beetje mee zit is 
het volgende. Kijk je praat nu met men-
sen die er dagelijks mee bezig zijn, met 
dat humanisme. Ik ontmoet verschrik-
kelijk veel humanisten, die dat dus he-
lemaal nooit zijn. Wat wij hier vertellen 
klinkt allemaal zo mooi en zo berede-
neerd. Het is niet zo dat, als je dat nou 
kunt zeggen allemaal, dat je dán pas 
humanist bent." 

Je kunt dus - in mijn termen - een ge-
weldige Tros-aanhanger zijn en toch 
ook humanist? 
Janine: „Ik ken ze." 
Bert: „Zijn ook best aardige program-
ma's bij." 

Ik bedoel: ik laat alles maar over me 
heenkomen ... 
Bert: „Dat is heel onhumanistisch." 
Janine: „Nee dat kan best. We moeten 
niet zo op een podium gaan staan." 
Bert: „Ach ik denk niet in termen van 
een ballotagekommissie .." 
Janine: „Ik zal illustreren waarom ik het 
zeg. Ik heb jaren in De Hoogstraat ge-
werkt. Dat revalidatiecentrum in Leer-
sum. Nou, daar kwam ik met mensen in 
aanraking, die dus geen godsdienst 
opgaven en dat waren nou typisch de 
TROS, Privé, Storymensen. Vrijheid, 
blijheid en laat maar waaien. En dan 
krijgen ze een auto-ongeluk, benen d'r 
af. Dan zijn ze niet opeens humanist, 
maar ze worden wel opeens gekon-
fronteerd met hevige levensvragen. 
Daar werden ze dus in dat stadium er-
voor kennelijk niet mee gekonfronteerd. 
Nou, en dan blijkt een antwoord van de 
dominee tegen zo'n iemand in de geest, 
van; het is Gods wil geweest en je moet 
dit maar aksepteren", dat je dat krijgt: 
„ja maar om de dooie dood niet! Daar 
kan ik niet mee verder. Dat is geen ant-
woord! Nou, dan zeg ik, dan gaat zo 
iemand zich herkennen in de benade-
ring, die ik als humanist naar hem toe 
heb. Dat je het inderdaad zélf zal mo'è 
ten doen en dat ik hem niets kan bieden 
in die geest van: daar en daardoor 
wordt het akseptabel, wat er met je is 
gebeurd." 

Maar kan een humanist ooit heel erg 
vrijblijvend zijn? 
Janine: „Nee hij kan nooit heel vrijblij-
vend zijn. Dat denk ik niet." 

Maar durf je nou wel of niet een oordeel 
te geven over de mensen die uitsluitend 
de leegheid van TROS, Privé en weet ik 
wat beleven? 
Janine: „Ja dat durf ik zeker. Daar heb ik 
verschrikkelijk veel kritiek op." 

We stappen over het woord ver-
draagzaamheid. In het begin van 

JANINE: 
SOLIDARITEIT VIND 
IK DE POLITIEKE 
VERTALING VAN 
VERBONDENHEID 
DIE MENSEN MET 
ELKAAR HEBBEN 

het gesprek was dat het eerste 
woord dat Bert noemde. 

Bert: „Het simpele feit dat je niet alleen 
op de wereld bent. Dat je dus rekening 
met elkaar moet houden. Het wordt on-
leefbaar als jij niet een zeker respekt 
voor een ander op kunt brengen. We 
moeten dus goed zijn voor elkaar, om 
het maar eens heel simpel te zeggen. En 
dat leidt vanzelfsprekend naar solida-
riteit. Als je die niet kent dan kom je aan 
de ruimte die je elkaar moet laten." 
Janine: „Het is ook verbondenheid. Ik 
denk dat je andere mensen nodig hebt. 
Gewoon nodig. Niet alleen het respek-
teren, het in z'n waarde laten, maar het 
ook nodig hebben voor jezelf om te 
funktioneren. Solidariteit vind ik de po-
litieke vertaling van de verbondenheid, 
die de mensen met elkaar hebben. Je 
hebt natuurlijk wel recht op je een-
zaamheid, of op het alleen zijn, maar 
het is de erkenning van: „kom hier, je 
bent een soortgenoot." 
Bert: „Maar toch niet allemaal hè?" 
Janine: „Nee natuurlijk niet allemaal. 
Je hoeft ook niet met iedereen vriendjes 
te zijn .. ," 

Je mag je medemensen ook rustig in een 
gevangenis zetten? 
Janine (heel zacht); „Nee ... dat mag 
van mij helemaal niet ..." 
Bert: „Nou ...dat ben ik niet met je 
eens .." 
Janine: „Ja ik heb nog geen alternatief, 
maar ik vind dus van niet."  

Een ondergrens? 
Janine: „Ik vind dat echt een onder-
grens ja." 
Bert: „Of een gevangenis nu altijd zo'n 
ideale oplossing is...? 
Maar, bijvoorbeeld: die vandalen, dat 
er maar op los timmeren. Ik vind dat 
wèrkelijk ...! Dat kan niet. En dan kan 
je natuurlijk zeggen: „ja dan moeten de 
strukturen veranderen enzo", daar ben 
ik het allemaal mee eens, maar als ie-
mand toch iets lelijks doet naar andere 
mensen, dan moet'ie daarvoor gestraft 
worden." 

Ben je wel es in elkaar geslagen? 
Bert: „Nee." 

Je vriend? 
Bert: „Ja, ja, maar zelf heb ik nog nooit 
wat ellendigs meegemaakt. Ik denk wel 
regelmatig: wanneer zal ik aan de beurt 
zijn?" 

Heeft dat met dat willen straffen te ma-
ken? 
Bert: Nee dat heeft er voor mij niets mee 
te maken. Wat bij mij heel veel indruk 
maakt zijn berichten in de krant over 
mannen van 58 jaar die, 's avonds hun 
hond uitlatend, in elkaar worden ge-
slagen. Ik wil er onmiddellijk de aante-
kening bijmaken, dat ik dat niet zie als 
iets van alleen de laatste tijd, maar ik 
kan er niet tegen. En van de mensen die 
dat doen denk ik: daar is iets niet mee in 
orde, want dat doe je niet." 

En dus de gevangenis? 
Bert: Er moet zoiets zijn als iemand her-
vormen, tijdens een periode van hech-
tenis. Dat'ie in ieder geval voelt dat de 
maatschappij dat niet pikt." 
Janine: „Ik zeg alleen: straf geloof ik 
niet in! En in gevangenissen nog min-
der! En ik heb er alle reden voor!" 
Bert: „Ja dat ben ik met je eens. Als ik 
zie dat gevangenissen gevangenen 
meer frustreren, dan hen de mogelijk-
heden bieden zich even te heroriënteren 
op wat ze hebben gedaan en op hun 
plek in de samenleving, dan zeg ik ook 
dat gevangenisstraf heel weinig zin 
heeft." 
Janine: „Achttien jaar gevangenisstraf 
is in mijn ogen net zo erg als de dood-
straf. Al ben ik daar natuurlijk ook niet 
voor. Ik vind de menswaardigheid ver-
schrikkelijk in het geding komen. En let 
wel: niemand op de straat weet wat er 
binnen die muren gebeurt. Niemand! 
Dat is een taboe. Dat is weggestopt. En 
dat is keurig, want zo blijven wij 
schoon. Door iemand achttien, of ne-
gen, of zes jaar gevangen te zetten, be-
roof je hem van zijn laatste restje waar-
digheid. Ruïneer je mensen én hun om-
geving voor het leven." 

Het laatste woord: Vrijheid. 
Bert: „dat betekent niet: erop los leven." 

Dat heb ik inmiddels begrepen. Maar 
het is toch ons hoogste goed? 
Bert: „Vrijheid betekent pas wat, als je 
alle andere begrippen die we hebben 
behandeld, erbij betrekt." 

Jan Reiff 
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kere zin naar op zoek is."
"En wat dat krachtige mensen be-
treft ... Ik denk dat het in de grond toch
in zekere zin optimistische mensen
moeten zijn."

Ook zelfbewust? Je moet wel een aantal
dingen bij jezelf herkend en erkend
hebben?
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dat je niet alles kan."
Janine: "Waar ik een beetje mee zit is
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sen die er dagelijks mee bezig zijn, met
dat humanisme. Ik ontmoet verschrik-
kelijk veel humanisten, die dat dus he-
lemaal nóóit zijn. Wat wij hier vertellen
klinkt allemaal zo mooi en zo berede-
neerd. Het is niet zo dat. als je dàt nou
kunt zeggen allemaal. dat je dàn pas ..c:

humanist bent." ~
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Je kunt dus - in mijn termen - een ge- &
weldige Tros-aanhanger zijn en toch ..2
ook humanist? -2
Janine: "Ik ken ze."
Bert: "Zijn ook best aardige program-
ma's bij."

Ik bedoel: ik laat alles maar over me
heenkomen ...
Bert: "Dàt is heel onhumanistisch."
Janine: "Nee dat kan best. We moeten
niet zo op een podium gaan staan."
Bert: "Ach ik denk niet in termen van
een ballotage kommissie .. "
Ianine: "Ik zal illustreren waarom ik het
zeg. Ik heb jaren in De Hoogstraat ge-
werkt. Dat revalidatiecentrum in Leer-
sum. Nou, daar kwam ik met mensen in
aanraking, die dus geen godsdienst
opgaven en dat waren nou typisch de
TROS, Privé, Storymensen. Vrijheid,
blijheid en laat maar waaien. En dan
krijgen ze een auto-ongeluk, benen d'r
af. Dan zijn ze niet opeens humanist,
maar ze worden wel opeens gekon-
fronteerd met hevige levensvragen.
Daar werden ze dus in dat stadium er-
voor kennelijk niet mee gekonfronteerd.
Nou, en dan blijkt een antwoord van de
dominee tegen zo'n iemand in de geest,
van; het is Gods wil geweest en je moet
dit maar aksepteren", dat je dat krijgt:
"ja maar om de dooie dood niet! Dáár
kan ik niet mee verder. Dat is geen ànt-
woord! Nou, dan zeg ik, dan gaat zo
iemand zich herkennen in de benade-
ring, die ik als humanist naar hem toe
heb. Dat je het inderdaad zélf zal moé-
ten doen en dat ik hem niets kan bieden
in die geest van: daar en daardoor
wordt het akseptabeI. wat er met je is
gebeurd."

Maar kan een humanist ooit heel erg
vrijblijvend zijn?
Janine: "Nee hij kan nooit heel vrijblij-
vend zijn. Dat denk ik niet."

Maar durf je nou wel of niet een oordeel
te geven over de mensen die uitsluitend
de leegheid van TROS, Privé en weet ik
wat beleven?
Janine: ,,Ja dat durf ik zeker. Daar heb ik
verschrikkelijk veel kritiek op."

We stappen over het woord ver-
draagzaamheid. In het begin van
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het gesprek was dat het eerste
woord dat Bert noemde.

Bert: "Het simpele feit dat je niet alleen
op de wereld bent. Dat je dus rekening
met elkaar moet houden. Het wordt on-
leefbaar als jij niet een zeker respekt
voor een ander op kunt brengen. We
moeten dus goed zijn voor elkaar, om
het maar eens heel simpel te zeggen. En
dat leidt vanzelfsprekend naar solida-
riteit. Als je die niet kent dan kom je aan
de ruimte die je elkaar moet laten."
Janine: "Het is ook verbondenheid. Ik
denk dat je andere mensen nodig hebt.
Gewoon nodig. Niet alleen het respek-
teren, het in z'n waarde laten, maar het
ook nodig hebben voor jezelf om te
funktioneren. Solidariteit vind ik de po-
litieke vertaling van de verbondenheid,
die de mensen met elkaar hebben. Je
hebt natuurlijk wel recht op je een-
zaamheid, of op het alleen zijn, maar
het is de erkenning van: "kom hier, je
bent een soortgenoot."
Bert: ..Maar toch niet allemaal hè?"
Janine: "Nee natuurlijk niet allemaal.
Je hoeft ook niet met iedereen vriendjes
te zijn .. ."

Je mag je medemensen ook rustig in een
gevangenis zetten?
Janine (heel zacht); "Nee ... dat mag
van mij helemaal niet ... "
Bert: "Nou ... dat ben ik niet met je
eens .. "
Janine: "Ja ik heb nog geen alternatief.
maar ik vind dus van niet."

Een ondergrens?
Janine: "Ik vind dat echt een onder-
grens ja."
Bert: "Of een gevangenis nu altijd zo'n
ideale oplossing is ... ?
Maar, bijvoorbeeld: die vandalen, dat
er maar op los timmeren. Ik vind dat
wèrkelijk ... ! Dat kan niet. En dan kan
je natuurlijk zeggen: "ja dan moeten de
strukturen veranderen enzo", daar ben
ik het allemaal mee eens, maar als ie-
mand toch iets lelijks doet naar andere
mensen, dan moet'ie daarvoor gestraft
worden."

Ben je wel es in elkaar geslagen?
Bert: ..Nee."

Je vriend?
Bert: ..Ja, ja, maar zelf heb ik nog nooit
wat ellendigs meegemaakt. Ik denk wel
regelmatig: wanneer zal ik aan de beurt
zijn?"

Heeft dat met dat willen straffen te ma-
ken?
Bert: Nee dat heeft er voor mij niets mee
te maken. Wat bij mij heel veel indruk
maakt zijn berichten in de krant over
mannen van 58 jaar die, 's avonds hun
hond uitlatend, in elkaar worden ge-
slagen. Ik wil er onmiddellijk de aante-
kening bijmaken, dat ik dat niet zie als
iets van alleen de laatste tijd, maar ik
kan er niet tegen. En van de mensen die
dat doen denk ik: daar is iets niet mee in
orde, want dat doe je niet."

En dus de gevangenis?
Bert: Er moet zoiets zijn als iemand her-
vormen, tijdens een periode van hech-
tenis. Dat'ie in ieder geval voelt dat de
maatschappij dat niet pikt."
Janine: "Ik zeg alleen: straf gelóóf ik
niet in! En in gevangenissen nog min-
der! En ik heb er alle reden voor'"
Bert: "Ja dàt ben ik met je eens. Als ik
zie dat gevangenissen gevangenen
meer frustreren, dan hen de mogelijk-
heden bieden zich even te heroriënteren
op wat ze hebben gedaan en op hun
plek in de samenleving, dan zeg ik ook
dat gevangenisstraf heel weinig zin
heelt:.
Janine: "Achttien jaar gevangenisstraf
is in mijn ogen net zo erg als de dood-
straf. Al ben ik daar natuurlijk ook niet
voor. Ik vind de menswaardigheid ver-
schrikkelijk in het geding komen. En let
wel: niemand op de straat weet wat er
binnen die muren gebeurt. Niemand!
Dat is een taboe. Dat is weggestopt. En
dat is keurig, want zo blijven wij
schoon. Door iemand achttien, of ne-
gen, of zes jaar gevangen te zetten, be-
roof je hem van zijn laatste restje waar-
digheid. Ruïneer je mensen én hun om-
geving voor het leven."

Het laatste woord: Vrijheid.
Bert: "dat betekent niet: erop los leven."

Dat heb ik inmiddels begrepen. Maar
het is toch ons hoogste goed?
Bert: "Vrijheid betekent pas wat, als je
alle andere begrippen die we hebben
behandeld. erbij betrekt:.

Jan Reilt



GEERT VAN OORSCHOT 
kreeg twee jaar geleden de jaap van Praagprijs van het Humanistisch Verbond 
uitgereikt omdat hij als uitgever in de loop der jaren een fonds heeft opgebouwd dat 
in vele opzichten humanistisch van signatuur genoemd kan worden. Onderstaand 
een gedeelte van zijn dankwoord. 

We blijven doorgaan als een Don Quichotte 
om te vechten voor die dingen 

waarzonder ons leven niet respektvol zou zijn 

Ik weet niet zo goed wat humanisme is. Ik weet ook 
niet zo goed wat humanisten zijn. Ik ben een beetje 
bang van het Humanistisch Verbond. Want partijen, 
organisaties, verbonden, kortom: -ismen, hebben 
altijd het karakter van mensen die menen in het bezit 
te zijn van de absolute waarheid. Wie meent de 
waarheid in pacht te hebben, of wie meent dat bui-
ten zijn waarheid geen andere waarheid mogelijk is, 
is iemand die altijd de brandstapel achter de hand 
heeft, benevens een aantal ketters die op de brand-
stapel moeten worden verbrand. 

Wij kunnen altijd maar met veel moeite, met veel 
inspanning en met een poging om eerlijk met onszelf 
om te gaan, een klein gedeelte van de waarheid 
vaststellen. De mensen moeten zich bewust zijn, dat 
men met een nooit aflatende denkinspanning moet 
proberen helderheid, bewustzijn te veroveren. Elke  

partijganger is een vijand van de vrijheid. En elke 
partijganger is iemand die de non -konformist - mis-
schien de humanist - als een onverklaarbare vijand 
beschouwt. 

Ik denk toch dat tegen alles in, en tegen iedereen in, 
en tegen partijen, kerken en allerlei soorten verbon-
den in, er altijd een paar mensen zullen overblijven 
die doen waar ze zin in hebben. 

Mijn hoop is nog wel aanwezig, mijn verwachtingen 
zijn zeer gering. Want ik denk toch dat een humanist 
iemand is die pessimist is, dat wil zeggen - om met 
mijn overleden vriend Melle te spreken - het komt 
nooit meer goed. Maar we blijven doorgaan als een 
Don Quichotte om te vechten voor die dingen waar-
zonder ons leven niet respektvol zou zijn. 
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en tegen partijen, kerken en allerlei soorten verbon-
den in, er altijd een paar mensen zullen overblijven
die doen waar ze zin in hebben.

Mijn hoop is nog wel aanwezig, mijn verwachtingen
zijn zeer gering. Want ik denk toch dat een humanist
iemand is die pessimist is, dat wil zeggen - om met
mijn overleden vriend Melle te spreken - het komt
nooit meer goed. Maar we blijven doorgaan als een
Don Quichotte om te vechten voor die dingen waar-
zonder ons leven niet respektvol zou zijn.
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Al beleven we nu een tijd van 
ekonomische teruggang; nog 
steeds wordt onze samenle-
ving gekenmerkt door een 
zucht naar steeds meer pro-
duktie en steeds meer kon-
sumptie. Dat is het resultaat 
van een ekonomische ont-
wikkeling die sinds de vorige 
eeuw steeds dramatischer 
scheidslijnen heeft getrokken 
tussen arme en rijke mensen. 

projekten is dat zij kunnen steunen op 
de motivatie van de betrokkenen. HI-
VOS geeft voorrang aan initiatieven die 
uit de doelgroepen zelf voortkomen. De 
aanpak van HIVOS heeft tot gevolg dat 
de meeste door haar gesteunde projek-
ten kleinschalig van opzet zijn. 
Met deze werkwijze levert HIVOS een 
wezenlijk andere bijdrage aan het ont-
wikkelingswerk in de derde wereld dan 
de Nederlandse overheid, die zich bij de 
ontwikkelingssamenwerking voorna-
melijk richt tot de overheid in het be-
trokken derde-wereldland. 

Het projektenwerk van HIVOS heeft al-
leen kans van slagen als in Nederland 
voldoende mensen bereid zijn het werk 
van HIVOS te steunen. Daarom is er de 
afdeling Vorming die als doel heeft 
mensen te bewegen zich met de ontwik-
kelingsproblematiek bezig te houden. 
Er zijn HIVOS-komitees, vrijwilligers-
groepen, die informatie-avonden, le-
zingen, tentoonstellingen en akties or-
ganiseren. De HIVOS-komitees werken 
nauw samen met ABAL, de zusterorga-
nisatie van HIVOS. ABAL, staat voor Af- 

(vervolg op pagina 10) 

„Armoede is de zwaarste en meest 
massale beproeving van de mensheid", 
zegt de Amerikaanse ekonoom J. K. 
Galbraith. „Zij is de verwekster van 
vele andere plagen - van honger en 
ziekte tot opstanden en oorlogen toe". 
Misschien om de onverteerbare weten-
schap, dat tweederde van de wereldbe-
volking laepeert, op een afstand te 
houden hebben we de wereld keurig 
cijfermatig ingedeeld. 

De derde wereld, die van de ontwikke-
lingslanden, is de wereld van de kans-
lozen. De mensen die daar leven heb-
ben recht op hulp van degenen die ster-
ker staan. 
Hulp aan de derde wereld, de ontwik-
kelingslanden, is een dringende nood-
zaak. Niet alleen om de wereld „draai-
ende" te houden, vooral ook om ontwik-
kelingen op gang te brengen die ertoe 
kunnen leiden dat ook in de derde we-
reld de eerste levensbehoeften van de 
mensen gewaarborgd zijn en een kans 
op bestaansverbeteringen bieden. De 
hulp die we in de eerste plaats geven uit 
sympathie en solidariteit is uiteindelijk 
ook in ons eigen belang. De Nederland-
se regering ziet die noodzaak al jaren en 
daarom is er het ministerie van ontwik-
kelingssamenwerking. Daarnaast zijn 
er ook instellingen die zich met ontwik-
kelingssamenwerking bezig houden. 
Het Humanistisch Instituut voor Ont-
wikkelingssamenwerking HIVOS is er 
een van. Deze partikuliere organisatie 
werd in 1968 opgericht door leden van 
het Humanistisch Verbond. 
HIVOS is zowel in de derde wereld als in 
Nederland aktief.  . In ontwikkelingslan-
den met projektenwerk, in Nederland 
met vorming, voorlichting, fondsen-
werving en publiciteit. In het projek-
tenwerk is het respekt voor de eigen 
kultuur van de bevolking een belangrij-
ke leidraad voor het Hivos. Het is be-
langrijk om bijvoorbeeld terughoudend 
te zijn bij het introduceren van westerse 
ideeën en technieken in samenlevings-
vormen die sterk verschillen van de 
westerse. Bij het opzetten van projekten 
staat bij HIVOS de verbetering van de 
levensomstandigheden van plaatselij-
ke bevolking voorop. Een ander belang-
rijk kriterium voor de uitwerking van 
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de motivatie van de betrokkenen. HI-
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Al beleven we nu een tijd van
ekonomische teruggang; nog
steeds wordt onze samenle-
ving gekenmerkt door een
zucht naar steeds meer pro-
duktie en steeds meer kon-
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den met projektenwerk. in Nederland
met vorming. voorlichting, fondsen-
werving en publiciteit. In het projek-
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KERNVRAAG BIJ BEWAPENING IS HO 
„Humanisten zullen - zich baserend op principiële menselijke gelijkheid. 
en strevend naar een samenleven in medemenselijkheid, rechtvaardig-
heid en verdraagzaamheid - steeds weer de bestaande maatschappelijke 
verhoudingen en strukturen kritisch beoordelen. Indien geweld wordt ge-
bruikt of met geweld wordt gedreigd zullen zij de verhouding van de 
beoogde doelen tot de gehanteerde middelen eveneens kritisch beoorde-
len". 

Deze uitspraak is afkomstig uit de _ver-
klaring over het vraagstuk van kernbe-
wapening aanvaard door de Verbonds-
raad van het Humanistisch Verbond op 
13 september 1980". 
Met name het doel van kernbewape-
ning (volgens voorstanders een betere 
veiligheid van de westerse samenle-
ving tegen een door de Sowjet Unie 
geïnspireerde wereldheerschappij van 
het kommunisme) en de middelen, te 
weten (modernisering en uitbreiding 
van het wapenarsenaal en met name 
met kernwapens) worden in de verkla-
ring uitvoerig nagegaan en tegen el-
kaar afgewogen. Op grond daarvan is 
men „van mening dat niet alleen het 
gebruik, maar ook het bezit van kern-
wapens ethisch onaanvaardbaar is." 

HV verplicht tot spreken 

Het waardevolle van de verklaring is, 
dat zeer genuanceerd wordt ingegaan 
op de diverse argumenten, die voor- en 
tegenstanders aanvoeren en dat vooral 
ook het goed recht en zelfs de plicht 
wordt aangetoond, dat het Verbond een 
dergelijke verklaring heeft opgesteld. 
Het zet zich daarmee namelijk af tegen 
de opvatting die zowel binnen als bui-
ten het Verbond leeft, dat men met der-
gelijke verklaringen in politiek vaar-
water komt. 

Hiertegen zijn twee argumenten te ber-
de te brengen. Ten eerste getuigt deze 
visie van een zeer beperkte kijk op wat 
politiek is. Indien politiek het vormge-
ven aan de samenleving is, dan is dat 
meer dan een partijpolitieke aangele-
genheid, maar hebben ook andere 
maatschappelijke, ekonomische en 
geestelijke groeperingen daarmee te 
maken, dan alleen het zg. Haagse cir-
cuit. In de tweede plaats zijn kernwa-
pens en de eventuele gevolgen van het 
gebruik ervan van zo'n ingrijpende aard 
in het leven der mensen, dat het een 
aantal morele vraagstukken oproept, 
die - niet uitsluitend, maar wel in de  

eerste plaats - het Verbond verplichten 
tot spreken. Het zwijgen van een orga-
nisatie als het HV zou het in zijn geloof-
waardigheid aantasten. 
Terecht zegt de verklaring dan ook: 
„met de vaststelling dat bezit en ge-
bruik van kernwapens door de mens-
heid niet aanvaard mag worden, is het 
ethisch uitgangspunt in de diskussie 
over kernwapens door het Humanis-
tisch Verbond bepaald." 

Angst bij voor- en tegenstanders 

Dat het gebruik van kernwapens door 
ieder zinnig mens wordt afgewezen, ligt 
voor de hand. Als dan ook stemmen op- 

gaan om eventueel op beperkte schaal 
wel van deze wapens gebruik te maken, 
moet men zich in alle gemoede afvra-
gen waar het gezonde verstand van de-
ze mensen is gebleven. Toch is het risi-
ko in de afgelopen jaren op dergelijke 
ontwikkelingen toegenomen. Juist het 
ontwikkelen van de z.g. taktische 
kernwapens die op kleinschalige wijze 
zijn te gebruiken, verhogen dit risiko en 
tevens is er het gevaar dat „per onge-
luk" iets gebeurt. 
De voorstanders van het bezit van 
kernwapens zien dit als een betere be-
veiliging tegen opdringende wereld-
heerschappij van het kommunisme, 
waar tegenover staat dat men aan gene 
zijde van het ijzeren gordijn al sinds 
jaar en dag het idee heeft niet veel 
goeds te kunnen verwachten van de 
westerse wereld. 

Niet ontkend kan worden dat deze we-
derzijdse angst niet ongegrond is, om-
dat beide systemen overtuigd zijn van 
hun eigen voortreffelijkheid. Welis- 
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:ENSEN VAN ANGST TE BEVRIJDEN 
waar erkennen ze beide dat er nog wel 
wat te verbeteren valt aan hun systeem, 
maar de eigen uitgangspunten zijn 
goed en die van de ander per definitie 
slecht. Wanneer men zo overtuigd is 
van eigen gelijk en van andermans on-
gelijk, ontstaat er de angst dat de ander 
met geweld zijn opvattingen wil doen 
zegevieren. Dat is dan een bedreiging 
van de eigen veiligheid waartegen al-
leen een betere bewapening nog uit-
komst kan brengen. 
Zij die zich tegen de kernbewapening 
keren, zijn vooral beducht voor de ge-
volgen van een eventueel gebruik. Ze 
wijzen op het onherroepelijke, levens-
vernietigende dat niet alleen de direkte 
slachtoffers zal treffen, maar de overle-
venden tot in vele generaties zal blijven 
teisteren. „De overlevenden zullen de 
doden benijden" kan bepaald niet als 
een loze kreet worden gezien. Hoe nut-
tig het werk van deze strijders tegen de 
atoombewapening ook is - zij bieden 
een waardevol tegenwicht tegen hen 
die de bewapening in stand willen  

houden - de motivering, de beweegre-
denen van de meesten wordt ingegeven 
door angst. 

Hier doet zich de paradoksale situatie 
voor dat zowel vóór- als tegenstanders 
zich laten leiden door angst, zij dat de 
één bevreesd is voor een kommunisti-
sche wereldheerschappij en de ander 
voor een totale ondergang van de men-
selijke beschaving inklusief de mens 
zelf. Helaas gaat ook hier de oude 
zegswijze op: Angst is een slechte raad-
gever, 
Angst belet de voorstanders in te zien 
dat zij bezig zijn de aarde met alles wat 
daarop groeit en bloeit naar de ver-
dommenis te helpen en de tegenstan-
ders beseffen door hun angst niet dat al 
zouden we vandaag alle atoomwapens 
de wereld uit helpen (waar laten we de 
rotzooi in 's hemelsnaam?) dat daarmee 
de kennis niet verdwenen is. In tijden 
van hoogoplopende spanningen zijn ze 
immers zo weer gefabriceerd. 
Heel netjes staat er dan ook in de kern- 

wapenverklaring: „In plaats van een 
veiligheidssysteem dat berust op we-
derzijdse bedreiging met totale vernie-
tiging behoort een ander veiligheids-
systeem te worden ontwikkeld. Het 
aandragen van bouwstenen voor dit 
andere veiligheidssysteem is een van 
de moeilijkste maar ook meest urgente 
opgave voor de politiek. Zonder over-
tuigende alternatieven die meer veilig-
heid beloven zal de kernwapenrace 
doorgaan." 

Morele en ekonomische schade onder 
ogen zien 

De grote vraag is - zeker ook in de hu-
manistische gelederen - hoe die nieu-
we bouwstenen er komen. Een van de 
meest wezenlijke problemen is daarbij 
hoe mensen te bevrijden zijn van hun 
angst. Een zakelijke beoordeling van 
alle argumenten, zowel pro als kontra, 
zijn daarvoor een eerste vereiste. Doet 
het er bv. toe of men de wereld één, tien 
of honderd maal kan vernietigen, ter-
wijl één maal al te veel is? Is de angst 
voor een kommunistische wereldover-
heersing reëel? En mocht dat inderdaad 
het geval zijn (wat overigens zeer te 
betwijfelen is) is dat dan onoverkome-
lijk of valt dat in het niet bij een gehele 
of gedeeltelijke vernietiging van de 
mensheid? Het in alle nuchterheid ant-
woorden zoeken op deze en tal van an-
dere vragen zal de angst doen afnemen 
en op den duur wellicht leiden tot een 
algehele bevrijding van dit soort ang-
sten. 
Zullen we dan wellicht ook de vrijheid 
vinden tot het onder ogen zien van de 
agressie die in elk van ons schuilt en 
die we ieder van ons moeten leren 
hanteren ter meerdere veiligheid van 
onszelf en onze medemens? 

Wanneer we op deze wijze de veilig-
heidsvraagstukken te lijf gaan dan 
zullen we ongetwijfeld tot andere op-
vattingen komen over vredesonderwijs, 
dan de ministers van enkele Duitse 
deelstaten die voornemens zijn op mid-
delbare scholen thema's als „defen-
sie", „leger" en „veiligheid" tot vaste 
onderdelen van onderwijs te maken en 
ze zelfs tot examenvakken willen laten 
uitgroeien. 
Bij alle vraagstukken van angst en ver-
nietiging zal ook duidelijker dan tot nu 
toe onder ogen moeten worden gezien 
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welke schade deze toenemende bewa-
pening met zich meebrengt. Morele 
schade: het fatalisme van nemen wat er 
te nemen valt en doe maar wat je wilt, 
want we gaan toch naar de bliksem. 
Maar ook ekonomische schade doordat 
alle energie en kennis in bewapening 
wordt gestopt. Dit leidt tot wezenlijke 
verarming van de samenleving en uit-
eindelijk tot algehele ontwrichting, niet 
alleen van het ekonomisch systeem 
zelf, maar ook van het sociale en kultu-
rele leven. Ombuiging tot en opbouw 
van een diepgewortelde vredesmenta-
liteit zal door schade en schande tot 
stand moeten komen, wil bewapening 
overbodig worden. 
Mentaliteitsveranderingen - zo is een 
veel gehoorde opvatting - beginnen bij 
de kinderen en dus is er een grote taak 
weggelegd voor onderwijs en opvoe-
ding. Zeer zeker zal in het Humanistisch 
Vormings Onderwijs, waar door kinde-
ren uit de hoogste twee klassen van de 
lagere school wordt deelgenomen, op 
deze problemen worden ingegaan. 
Maar kernbewapening is ook een we-
reldwijd probleem en daarom wordt ook 
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„binnen de kringen van de Internatio-
nale Humanistische en Ethische Unie 
hard gewerkt aan bv. een Internatio-
nale Humanistische Vredeskonferentie 
en aan Belgisch-Nederlandse initiatie-
ven, die dan vooral weer samenhangen 
met dat humanistische vormingson-
derwijs. 
In het licht van bouwstenen wordt ech-
ter ook heel konkreet de vraag onder 
ogen gezien of er verantwoorde stappen 
zijn te ondernemen die kunnen leiden 
tot „het beëindigen van de Nederland-
se betrokkenheid bij of het medewer-
king verlenen aan het tot stand komen, 
produceren, transporteren, opslaan of 
het gebruik van kernwapens of onder-
delen daarvan." 

De wereldsituatie ziet er bepaald niet 
rooskleurig uit, maar het zou in strijd 
met de onuitputtelijke menselijke le-
vensdrift zijn het moede hoofd te laten 
hangen. Ook al weet ik dat morgen de 
wereld vergaat, dan nog is dat geen 
reden om vandaag mijn achtertuintje 
niet aan te harken. 

Chtel Verduijn  

(vervolg van pagina 7) 

zetbevordering van artikelen uit ont-
wikkelingslanden, houdt zich bezig met 
de bevordering van de export van arti-
kelen uit de derde wereld naar Neder-
land. ABAL heeft een aantal verkoop-
punten in Nederland. Het assortiment 
van deze ABAL-winkels illustreert heel 
duidelijk wat HIVOS bedoelt met het 
bevorderen van inkomen en werkgele-
genheid van de armsten en meest 
kanslozen in derde wereldlanden.ABAL 
koopt namelijk artikelen van coopera-
ties in de derde wereld in. Zo krijgen de 
mensen daar een redelijke prijs voor 
hun produkten. 

Vanuit de HIVOS-komitees is in sep-
tember 1980 een diskussieprojekt opge-
zet rond het thema „Mensenrechten en 
ontwikkelingssamenwerking". HIVOS, 
Humanitas en Humanistisch Verbond 
waren bij de uitwerking ervan betrok-
ken. Over het thema werd een brochure 
geschreven met als titel: „Nederland en 
de mensenrechten in de Derde Wereld". 
Daarin wordt gesteld dat ontwikke-
lingssamenwerking niet alleen een 
zaak is van financiële en technische 
hulp vanuit de ontwikkelde landen. 
Maar dat veel mensen in ontwikke-
lingslanden ook steun nodig hebben in 
hun strijd tegen de schending van de 
fundamentele mensenrechten in hun 
samenleving. Het gaat om een aktieve 
solidariteit in de ontwikkelde landen 
voor hun strijd voor overlevingskansen 
en voor een rechtvaardiger maatschap-
pelijke orde in hun eigen samenleving. 
Een solidariteit die niet voortkomt uit 
gevoelens van medelijden ten aanzien 
van hun armoede maar die gebaseerd 
is op kennis en begrip van de onder-
drukkende mechanismen in de maat-
schappij waarin zij leven. De eerste fa-
se van de diskussie is afgesloten met de 
oprichting door HIVOS, Humanitas en 
het Humanistisch Verbond van het Hu-
manistisch Overleg Mensenrechten 
H.O.M. 

Het Humanistisch overleg mensen-
rechten is op 31 januari 1981 gestart met 
een campagne onder het motto „Kiezen 
voor de mensenrechten". Met deze 
campagne wil het HOM de politieke 
partijen beïnvloeden om zich sterk te 
maken voor een duidelijker mensen-
rechtenbeleid want daar valt nog wel zo 
het een en ander op aan te merken. Het 
HOM gaat zich verder onder andere be-
zig houden met het bedrijfsleven en an-
dere organisaties in Nederland die 
ekonomische relaties onderhouden met 
landen in de derde wereld waar men-
senrechten worden geschonden. 

HIVOS, ABAL, HOM, drie instellingen 
die vanuit een humanistische levens-
overtuiging proberen een bijdrage te 
leveren aan de oplossing van het veel-
omvattende probleem van de armoede. 

Peter v. d. Akker 

HIVOS: Beeklaan 387, Den Haag, 
tel. 070 - 636907. 
ABAL: Rouwkooplaan 7, Voorschoten, 
tel. 01717 - 7948. 
HOM: Beeklaan 387, Den Haag, 
tel. 070 - 636907. 

•. welke schade deze toenemende bewa-
pening met zich meebrengt. Morele
schade: het fatalisme van nemen wat er
te nemen valt en doe maar wat je wilt,
want we gaan toch naar de bliksem.
Maar ook ekonomische schade doordat
alle energie en kennis in bewapening
wordt gestopt. Dit leidt tot wezenlijke
verarming van de samenleving en uit-
eindelijk tot algehele ontwrichting, niet
alleen van het ekonomisch systeem
zelf, maar ook van het sociale en kultu-
rele leven. Ombuiging tot en opbouw
van een diepgewortelde vredesmenta-
liteit zal door schade en schande tot
stand moeten komen, wil bewapening
overbodig worden.
Mentaliteitsveranderingen - zo is een
veel gehoorde opvatting - beginnen bij
de kinderen en dus is er een grote taak
weggelegd voor onderwijs en opvoe-
ding. Zeer zeker zal in het Humanistisch
Vormings Onderwijs, waar door kinde-
ren uit de hoogste twee klassen van de
lagere school wordt deelgenomen, op
deze problemen worden ingegaan.
Maar kernbewapening is ook een we~
reldwijd probleem en daarom wordt ook

"binnen de kringen van de Internatio-
nale Humanistische en Ethische Unie
hard gewerkt aan bv. een Internatio-
nale Humanistische Vredeskonferentie
en aan Belgisch-Nederlandse initiatie-
ven, die dan vooral weer samenhangen
met dat humanistische vormingson-
derwijs.
In het licht van bouwstenen wordt ech-
ter ook heel konkreet de vraag onder
ogen gezien of er verantwoorde stappen
zijn te ondernemen die kunnen leiden
tot ..het beëindigen van .de Nederland-
se betrokkenheid bij of het medewer-
king verlenen aan het tot stand komen,
produceren, transporteren, opslaan of
het gebruik van kernwapens of onder-
delen daarvan:'

De wereldsituatie ziet er bepaald niet
rooskleurig uit. maar het zou in strijd
met de onuitputtelijke menselijke le-
vensdrift zijn het moede hoofd te laten
hangen. Ook al weet ik dat morgen de
wereld vergaat. dan nog is dat geen
reden om vandaag mijn achtertuintje
niet aan te harken.

Chiel Verduijn

(vervolg van pagina 7)

zetbevordering van artikelen uit ont-
wikkelingslanden, houdt zich bezig met
de bevordering van de export van arti-
kelen uit de derde wereld naar Neder-
land. ABAL heeft een aantal verkoop-
punten in Nederland. Het assortiment
van deze ABAL-winkels illustreert heel
duidelijk wat HIVOS bedoelt met het
bevorderen van inkomen en werkgele-
genheid van de armsten en meest
kanslozen in derde wereldlanden.ABAL
koopt namelijk artikelen van coöpera-
ties in de derde wereld in. Zo krijgen de
mensen daar een redelijke prijs voor
hun produkten.

Vanuit de HIVOS-komitees is in sep-
tember 1980een diskussieprojekt opge-
zet rond het thema "Mensenrechten en
ontwikkelingssamenwerking". HIVOS,
Humanitas en Humanistisch Verbond
waren bij de uitwerking ervan betrok-
ken. Over het thema werd een brochure
geschreven met als titel: "Nederland en
de mensenrechten in de Derde Wereld".
Daarin wordt gesteld dat ontwikke-
lingssamenwerking niet alleen een
zaak is van financiële en technische
hulp vanuit de ontwikkelde landen.
Maar dat veel mensen in ontwikke-
lingslanden ook steun nodig hebben in
hun strijd tegen de schending van de
fundamentele mensenrechten in hun
samenleving. Het gaat om een aktieve
solidariteit' in de ontwikkelde landen
voor hun strijd voor overlevingskansen
en voor een rechtvaardiger maatschap-
pelijke orde in hun eigen samenleving.
Een solidariteit die niet voortkomt uit
gevoelens van medelijden ten aanzien
van hun armoede maar die gebaseerd
is op kennis en begrip van de onder-
drukkende mechanismen in de maat-
schappij waarin zij leven. De eerste fa-
se van de diskussie is afgesloten met de
oprichting door HIVOS, Humanitas en
het Humanistisch Verbond van het Hu-
manistisch Overleg Mensenrechten
H.O.M.

--
HNOS; Beeklaan 387. Den Haag,
tel. 070 - 636907.
ABAL: Rouwkooplaan 7, Voorschoten.
tel. 01717 - 7948.
HOM: Beeklaan 387. Den Haag,
tel. 070 - 636907.

HIVOS. ABAl. HOM, drie instellingen
die vanuit een humanistische levens.
overtuiging proberen een bijdrage te
leveren aan de oplossing van het veel-
omvattende probleem van de armoede.

Peter v. d. Akker

Het Humanistisch overleg mensen-
rechten is op 31 januari 1981gestart met
een campagne onder het motto "Kiezen
voor de mensenrechten". Met deze
campagne wil het HOM de politieke
partijen beïnvloeden om zich sterk te
maken voor een duidelijker mensen-
rechtenbeleid want daar valt nog wel zo
het een en ander op aan te merken. Het
HOM gaat zich verder onder andere be-
zig houden met het bedrijfsleven en an-
dere organisaties in Nederland die
ekonomische relaties onderhouden met
landen in de derde wereld waar men.
senrechten worden geschonden.
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DE AANTREKKELIJKHEID VAN 
HET HUMANISME 
Waarom blijft het Humanistisch 
Verbond toch zo'n kleine klub, ter-
wijl minstens éénderde van de Ne-
derlanders buitenkerkelijk en dus 
potentieel lid is? 
Is het HV als organisatie te weinig 
aantrekkelijk of is het humanisme 
te „kaal" en te „moeilijk" om veel 
mensen echt aan te spreken? Beide 
antwoorden hoor je nogal eens. 
Laten we beide eens onder de loep 
nemen. 

Kliekjesgeest en groepsbelang 
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Het eerste antwoord is, dat mensen die 
zich - vaak na een innerlijk worstelpro-
ces - losgemaakt hebben van een kerk, 
of die zich van huis uit nooit aan een 
godsdienst hebben willen binden, al-
lergisch zijn voor iedere levensbe-
schouwelijke organisatie, ook al is die 
ongodsdienstig als het HV. Als deze 
mensen al ontvankelijk zouden zijn voor 
de „hogere" waarden vinden ze toch, 
dat deze waarden in de praktijk van het 
dagelijks leven gerealiseerd moeten 
worden en dat daarbij een nieuwe zuil 
met al zijn kliekjesgeest en groepsbe-
lang alleen maar in de weg staat. 
De konsekwentie uit dit antwoord is- en 
die is inderdaad al getrokken, getuige 
o.a. het hoofdbestuursbeleid van de 
laatste jaren -, dat het Verbond, wil het 
groeien, niet abstrakt-filosofisch moet 
blijven theoretiseren, ethisch betwete-
ren of relationeel navelstaren. Het moet 
zich open, fleksibel en praktisch op-
stellen en vooral sociaal-politiek stel-
ling durven nemen overal, waar men-
selijkheid wordt bedreigd. 

Dit lijkt me een prima standpunt. Inder-
daad zijn veel buitenkerkelijken over-
gevoelig voor dat, wat ze zien als een 
„humanistische kerk". Verder hebben 
ze tot op zekere hoogte gelijk. Iedere 
organisatie loopt het gevaar op den 
duur te verstarren en dan haar be-
staansrecht te moeten bewijzen door 
zich af te zetten tegen andere organisa-
ties. Afgezien van de vraag of dit voor 
het Verbond ook het geval is of was, kan 
niet worden ontkend, dat het HV in het 
verleden soms zelf tot een ongunstige 
beeldvorming heeft bijgedragen. Bij-
voorbeeld door bij alle aktiviteiten zo 
hoognodig duidelijk te willen maken, 
wat het humanistische karakter er nou 
precies van was. Humanisme was pas 
echt, als er humanisme op stond. 
Met de konklusie van daarnet (de nood-
zaak van een open, aktieve en kon- a 
struktieve opstelling van het Verbond j 
en een sociaal-politiek engagement 2. 
daar, waar mensen in nood zijn en men- : 
selijke mogelijkheden beknot) zal ie- 'c 
dereen het eens zijn. Alleen, het blijkt in $02  
de praktijk (nog?) niet erg te werken: er  
is immers nauwelijks groei in het le- I Onvrede en vervreemding nemen toe in onze samenleving 

1 	  
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dental, waarmee we op het tweede 
antwoord komen. 
Buitenkerkelijken zijn, ondanks hun 
eventuele afkeer voor levensbeschou-
welijke organisaties in principe geïnte-
resseerd in levensbeschouwing. Als 
deze dan maar niet betekent: geopen-
baarde waarheid, filosofische theorie 
of hooggestemd moralisme; maar aan-
dacht voor levensvragen. Voor wie 
geldt dit trouwens niet? Met het weg-
vallen van allerlei maatschappelijke 
zekerheden en vanzelfsprekendheden 
(door werkloosheid, migratie, genera-
tiekloof, pensionering, enz.), is er spra-
ke van een groeiende vraag naar wat er 
aan het leven ten grondslag ligt. De 
vraag naar de zin van het bestaan, naar 
wat leven, dood, lijden, werken en 
werkloos-zijn zinvol kan maken. De 
vraag naar de „menselijke konditie" 
(d.w.z. wat de voorwaarden zijn, waar-
onder mensen zin in hun leven hebben 
of krijgen en hun mogelijkheden kun-
nen ontplooien) wordt steeds sterker. Er 
is een groeiende onvoldaanheid met de 
oppervlakkige realiteit van alledag en 
een algemeen gevoel van niet meer te 
kunnen aansluiten op diepere, vitale 
lagen van de menselijke eksistentie, 
een gevoel van vervreemding. 

Kwalijke bijverschijnselen 

Het is niet zo, dat dit typisch heden-
daagse gevoel van onvrede met het be-
staan altijd wordt vertaald in een di-
rekte belangstelling voor levensvra-
gen. Integendeel, meer primaire uitin-
gen als agressie, de zucht naar ver-
maak en de vlucht in genot- en versla-
vingsmiddelen treden vaak meer op de 
voorgrond. Ook de wijdverspreide ge-
voelens van zinloosheid, verveling, 
eenzaamheid en machteloosheid zijn er 
symptomen van. In de eerste hopen 
mensen zich te verliezen, in de tweede-
vaak het gevolg ervan - zijn ze voor hun 
gevoel verloren. „Brood en spelen" zijn 
meer in trek dan klubjes als het HV waar 
aan levensbeschouwing wordt gedaan. 
Godsdienstige sekten liggen dan nog 
beter in de markt. Die bieden tenminste 

r 

BROOD EN SPELEN 
ZIJN MEER IN TREK 
DAN CLUBJES ALS 
HET HV 

warmte en uitzicht op uiteindelijke be-
vrijding van alle aardse ellende in een 
hoger bestaan. 

Op zich is er - binnen bepaalde grenzen 
- eigenlijk niet zoveel tegen. Deze mid-
delen boeien, verzoeten en doen de 
fundamentele onvrede tijdelijk verge-
ten. Kwalijk zijn echter de bijverschijn-
selen, die (mede door de reaktie vanuit 
de omgeving) worden opgeroepen: van 
vernielingen na de voetbalwedstrijd en 
de kriminaliteit bij overmatig drugge-
bruik tot aan al dan niet rituele zelf-
moord toe. In het beste geval maskeren 
ze de onvrede met het leven, in het  

slechtste geval zijn ze door hun bijwer-
kingen gevaarlijk. In ieder geval dra-
gen ze niet bij tot een helderder inzicht 
in de wortels van het menselijk be-
staan. 

Dit nu wil het humanisme uitdrukkelijk 
wel, op twee verschillende manieren. 
Het is goed op dit moment een onder-
scheid te maken tussen humanisme als 
leefstijl en humanisme als levensbe-
schouwing. 

Humanisme als leefstijl 

Mensen met een humanistische leef stijl 
zijn uiteraard ook ontvankelijk voor het 
moderne gevoel van onvrede en ver-
vreemding. Ze willen er alleen niet voor 
wegvluchten maar proberen het te 
overwinnen door te eksperimenteren 
met nieuwe leefvormen. Kenmerkend 
zijn een kritische houding tegenover 
gevestigde opvattingen, openheid voor 
alternatieve leef wijzen, kreativiteit in 
het verzinnen hiervan en durf ze te be- 

proeven. Het is een duidelijke doe-
mentaliteit, gericht op het scheppen 
van nieuwe samenlevingsvormen op 
alle terreinen, waar fundamentele 
menselijke behoeften tekort gedaan 
worden en mogelijkheden beknot. Een 
humanistische leefstijl uit zich bijvoor-
beeld in grotere aandacht voor licha-
melijkheid, seksualiteit, voeding en 
opvoeding, relaties. Maar ook voor mi-
lieu, demokratisering, politiek en derde 
wereld-problematiek. Het is duidelijk, 
dat deze humanistische leefstijl niet 
louter binnen het Humanistisch Ver-
bond te vinden is, maar ook daarbuiten. 
In groeperingen als NVSH, COC, Am-
nesty International en Wereldwinkel, in 
de vrouwen- en de Encounterbeweging, 
in progressieve politieke partijen, ak-
tiegroepen, binnen bepaalde kerken 
(IKV) enz. enz. 

Humanisme als levensbeschouwing 

De tweede manier, waarop humanisme 
de grenzen van het menselijk bestaan 
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Het Humanistisch Verbond is een demokratische vereniging 
waarvan de leden stemrecht hebben op de ledenvergaderingen 
van de gemeenschappen, zoals de plaatselijke afdelingen 
worden genoemd. Afgevaardigden kiezen elke twee jaar een 
landelijk hoofdbestuur op een kongres, waar verantwoording 
wordt afgelegd over het gevolgde beleid. Zowel de plaatselijke 
besturen als het hoofdbestuur bestaan uit (onbetaalde) vrijwil-
ligers, ook vele andere aktiviteiten worden door vrijwilligers 
uitgevoerd. Daarnaast heeft het Humanistisch Verbond een 
aantal funktionarissen in dienst waarvan velen werkzaam zijn 
in het Landelijk Humanistisch Centrum in Utrecht. 
De vereniging het Humanistisch Verbond organiseert zowel 
landelijk als plaatselijk vele aktiviteiten. De landelijke aktivi-
teiten zoals de geestelijke verzorging en vormingsonderwijs, 
komen elders in dit informatienummer uitgebreid ter sprake. 
Laten we hier eens kijken naar wat plaatselijke afdelingen de 
leden zoal te bieden hebben. 
Deze gemeenschappen organiseren tal van aktiviteiten: bij-
eenkomsten, gespreks-, praat-, projekt-, en ontmoetingsgroe-
pen waarbij humanisme in al zijn aspekten direkt of indirekt 
aan de orde komt. Enige onderwerpen: goed en kwaad, ge-
boorte en dood, angst, schuld, verantwoordelijkheid, geweten, 
gezag, konflikt, straf, onzekerheid, leed, vrijheid, eenzaam-
heid, verdraagzaamheid, vertrouwen, verbondenheid, opvoe-
ding, geluk en liefde. 
Daarnaast zijn veel leden van het Humanistisch Verbond via 
hun plaatselijke afdelingen aktief in hun woonplaats zoals 
bijvoorbeeld in besturen van algemene, sociale en kulturele 
instellingen die prijs stellen op een humanistische inbreng. 
Ook houden veel plaatselijke afdelingen zich onder andere 
bezig met geestelijke verzorging in de vorm van zieken- en 
bejaardenbezoek. 
Dit alles maakt duidelijk dat het Humanistisch Verbond aan 
leden die aktief willen zijn, een heel skala van aktiviteiten 
heeft te bieden. 
Maar ook als men niet aktief lid wil zijn van het HV maar wel 
sympathiseert met de doelstellingen - en via het tweewekelijk-
se blad de „Humanist-  op de hoogte wil blijven - is men 
welkom. Uiteindelijk is de eerste doelstelling van het HV „allen 
te verenigen die met het beginsel instemmen". 

WAT IS HET 
HUMANISTISCH 
VERBOND 

wil ekploreren is door de diepte in te 
gaan. Het wil dieper graven dan een „ik 
geloof", ,,ik voel", „ik vind", „ik wil" of 
,ik doe". Het probeert de omstandighe-

den in kaart te brengen, waaronder 
mensen zich tot een bepaald geloof be-
kennen en waarom. Het onderzoekt hoe 
mensen tot bepaalde gevoelens, op-
vattingen, wensen en gedragingen ko-
men en waarom. Het wil dit niet slechts 
uit wetenschappelijke belangstelling, 
zoals bij de menswetenschappen, maar 
uit gedrevenheid om de „menselijke 
konditie" te leren kennen en te verbre-
den. 
Maar zijn we marionet of robot? In hoe-
verre worden we geleefd? Door wie la-
ten we ons gedrag bepalen, door de bu-
ren, de maatschappij, de traditie? Of 
ook door hoe je vroeger was, door je 
eigen vastgeroeste gewoonten, door je 
zelfbeeld? Behalve het „waar" is het 
„waarom" belangrijk: waarom hebben 
we voor dit oneigenlijke gedrag toch 
blijkbaar onbewust „gekozen"? Wat 
voor diepere motieven hebben we hier-
voor? Het humanisme, als levensbe-
schouwing wil menselijk gedrag dus 
onderzoeken op basis van de overtui-
ging dat mensen in beginsel vrij zijn. 
Het gaat dan om de vraag, hoe het ge-
komen is, dat mensen die vrijheid niet 
willen/kunnen gebruiken en hoe ze ge-
stimuleerd kunnen worden hun leven 
meer in eigen hand te nemen. 

Humanisme als levensovertuiging 

Humanisme als leefstijl en als levens-
overtuiging vullen elkaar aan. Een 
leefstijl alleen loopt het gevaar vluchtig 
te zijn, als ze geen steun en rechtvaar-
diging vindt in een bepaalde manier 
van denken over mens en wereld. Een 
levensbeschouwing alleen dreigt bloe-
deloos en onmachtig te worden, als ze 
niet geënt is op een bepaalde manier 
van leven. Leefstijl gekombineerd met 
levensbeschouwing maken humanis-
me tot levensovertuiging. 
Laten we terugkeren tot de oorspronke-
lijke vraag. Voor wie kan humanisme 
nu een aantrekkelijke levensovertui-
ging en het Humanistisch Verbond een 
aantrekkelijke vormgeving ervan zijn? 

In de eerste plaats voor hen, die de ge-
noemde humanistische leefstijl heb-
ben. Voor hen kan het humanisme ver-
dieping en fundering van hun aktivi-
teiten opleveren en kan het Verbond 
een ontmoetingsplaats bieden, waar al 
deze aktiviteiten gebundeld worden 
door een gemeenschappelijk kader. In 
de tweede plaats is humanisme en Hu-
manistisch Verbond aantrekkelijk voor 
mensen, die geen genoegen nemen met 
„brood en spelen", maar zich de vraag 
naar de zin van het bestaan uitdrukke-
lijk willen stellen. Zij zullen in het hu-
manisme een overtuiging vinden, die 
zich die vraag ook op radicale wijze uit-
dagend stelt en zodoende prikkelt tot 
pogingen tot antwoord. Het Verbond 
biedt een plaats, waar gelijkgestemden 
elkaar zo op niet-vrijblijvende manier 
kunnen treffen. Ten derde bieden hu-
manisme en Verbond onderdak aan de 
geestelijk „daklozen". Aan mensen die 
kampen met gevoelens van zinloos-
heid, verveling, eenzaamheid en  

machteloosheid. Humanisme biedt een 
leidraad en het Verbond begeleiding. 

Tot slot: het zou naïef zijn te denken, dat 
de humanistische levensovertuiging 
aantrekkelijk is voor iedereen. Omdat 
humanisme radikaler dan andere le-
vensovertuigingen is, is ze voor velen 
ook te „bedreigend" of te „moeilijk". 
Het is aan de andere kant onjuist hierin 
te berusten en te denken dat humanis-
me alleen een elitaire voorhoede-ideo-
logie is. Humanisme is er in beginsel 
voor iedereen en het Verbond kan 
daartoe bijdragen door zich beschei-
den, maar duidelijk te presenteren. Ons 
aarzelende, stuntelige. soms wanhopi-
ge, maar toch blijkbaar óók weer hoop-
volle, vasthoudende en menselijke zoe-
ken naar wat het leven de moeite waard 
maakt, is de beste inspiratie die huma-
nisme kan bieden. 

Albert Nieuwland 

Het Humanistisch 
Opleidings Instituut (HOI) 

Het Humanistisch Verbond beschikt 
over een door de overheid gesubsi-
dieerde vierjarige part-time beroeps-
opleiding. Dit is een opleiding voor hu-
manistisch geestelijk werk: het bege-
leiden van enkelingen en groepen bij 
het leren ontdekken/verwerken/hante-
ren van eigen levensvragen en/of 
moeilijkheden van geestelijke aard. Het 
beroep omvat drie werksoorten: 
geestelijke verzorging, geestelijke 
vorming en humanistisch vormingson-
derwijs/levensbeschouwelijk onder-
wijs voor het voortgezet onderwijs, om-
gangskunde, kennis van het geestelijk 
leven, maatschappijleer. 

Inlichtingen: HOI Ridderstraat 42, 4101 
BK Culemborg, tel. 03450-2630. Posta-
dres: Postbus 278, 4100 AG Culemborg 
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wil ekploreren is door de diepte in te
gaan. Het wil dieper graven dan een ,.ik
geloof", .,ik voel", ..ik vind" ... ik wil" of
"ik doe". Het probeert de omstandighe-
den in kaart te brengen, waaronder
mensen zich tot een bepaald geloof be-
kennen en waarom, Het onderzoekt hoe
mensen tot bepaalde gevoelens, op-
vattingen. wensen en gedragingen ko-
men en waarom. Het wil dit niet slechts
uit wetenschappelijke belangstelling.
zoals bij de menswetenschappen. maar
uit gedrevenheid om de "menselijke
kondi tie" te leren kennen en te verbre-
den.
Maar zijn we marionet of robot? In hoe~
verre worden we geleefd? Door wie la~
ten we ons gedrag bepalen. door de bu-
ren. de maatschappij. de traditie? Of
ook door hoe je vroeger was. door je
eigen vastgeroeste gewoonten. door je
zelfbeeld? Behalve het "waar" is het
..waarom" belangrijk: waarom hebben
we voor dit oneigenlijke gedrag toch
blijkbaar onbewust ..gekozen"? Wat
voor diepere motieven hebben we hier-
voor? Het humanisme. als levensbe-
schouwing wil menselijk gedrag dus
onderzoeken op basis van de overtui-
ging dat mensen in beginsel vrij zijn.
Het gaat dan om de vraag. hoe het ge-
komen is. dat mensen die vrijheid niet
willen/kunnen gebruiken en hoe ze ge-
stimuleerd kunnen worden hun leven
meer in eigen hand te nemen.

Humanisme als levensovertuiging

Humanisme als leefstijl en als levens-
overtuiging vullen elkaar aan. Een
leefstijl alleen loopt het gevaar vluchtig
te zijn. als ze geen steun en rechtvaar-
diging vindt in een bepaalde manier
van denken over mens en wereld. Een
levensbeschouwing alleen dreigt bloe-
deloos en onmachtig te worden. als ze
niet geënt is op een bepaalde manier
van leven. Leefstijl gekombineerd met
levensbeschouwing maken humanis-
me tot levensovertuiging.
Laten we terugkeren tot de oorspronke-
lijke vraag. Voor wie kan humanisme
nu een aantrekkelijke levensovertui-
ging en het Humanistisch Verbond een
aantrekkelijke vormgeving ervan zijn?

WAT IS HET
HUMANISTISCH
VERBOND
Het Humanistisch Verbond is een demokratische vereniging
waarvan de leden stemrecht hebben op de ledenvergaderingen
van de gemeenschappen. zoals de plaatselijke aldelingen
worden genoemd. Afgevaardigden kiezen elke twee jaar een
landelijk hoofdbestuur op een kongres, waar verantwoording
wordt algelegd over het gevolgde beleid. Zowel de plaatselijke
besturen als het hooldbestuur bestaan uit (onbetaalde) vrijwil-
ligers. ook vele andere aktiviteiten worden door vrijwilligers
uitgevoerd. Daarnaast heelt het Humanistisch Verbond een
aantal funktionarissen in dienst waarvan velen werkzaam zijn
in het Landelijk Humanistisch Centrum in Utrecht .
De vereniging het Humanistisch Verbond organiseert zowel
landelijk als plaatselijk vele aktiviteilen. De landelijke aktivi-
teilen zoals de geestelijke verzorging en vormingsonderwijs,
komen elders in dit informatienummer uitgebreid ter sprake.
Laten we hier eens kijken naar wat plaatselijke aldelingen de
leden zoal te bieden hebben.
Deze gemeenschappen organiseren tal van aktiviteiten: bij-
eenkomsten. gespreks-, praat-, projekt-, en ontmoetingsgroe-
pen waarbij humanisme in al zijn aspekten direkt of indirekt
aan de orde komt. Enige onderwerpen: goed en kwaad, ge-
boorte en dood. angst. schuld. verantwoordelijkheid. geweten.
gezag. konIlikt. stral. onzekerheid. leed. vrijheid. eenzaam-
heid, verdraagzaamheid, vertrouwen, verbondenheid,. opvoe-
ding. geluk en lielde.
Daarnaast zijn veel leden van het Humanistisch Verbond via
hun plaatselijke aldelingen aktiel in hun woonplaats zoals
bijvoorbeeld in besturen van algemene. sociale en kulturele
instellingen die prijs stellen op een humanistische inbreng.
Ook houden veel plaatselijke aldelingen zich onder andere
bezig met geestelijke verzorging in de vorm van zieken~ en
bejaardenbezoek.
Dil alles maakt duidelijk dat het Humanistisch Verbond aan
leden die aktiel willen zijn. een heel skala van aktivileilen
heelt te bieden.
Maar ook als men niet aktiel lid wil zijn van het HVmaar wel
sympathiseert met de doelstellingen - en via het twee wekelijk-
se blad de "Humanist" op de hoogte wil blijven - is men
welkom. Uiteindelijk is de eerste doelstelling van het HV"allen
te verenigen die met het beginsel instemmen".

In de eerste plaats voor hen. die de ge~
noemde humanistische leefstijl heb-
ben. Voor hen kan het humanisme ver-
dieping en fundering van hun aktivi-
teiten opleveren en kan het Verbond
een ontmoetingsplaats bieden. waar al
deze aktiviteiten gebundeld worden
door een gemeenschappelijk kader. In
de tweede plaats is humanisme en Hu-
manistisch Verbond aantrekkelijk voor
mensen. die geen genoegen nemen met
..brood en spelen". maar zich de vraag
naar de zin van het bestaan uitdrukke-
lijk willen stellen. Zij zullen in het hu-
manisme een overtuiging vinden. die
zich die vraag ook op radicale wijze uit-
dagend stelt en zodoende prikkelt tot
pogingen tot antwoord. Het Verbond
biedt een plaats, waar gelijkgestemden
elkaar zo op niet-vrijblijvende manier
kunnen treffen. Ten derde bieden hu-
manisme en Verbond onderdak aan de
geestelijk ..daklozen". Aan mensen die
kampen met gevoelens van zinloos-
heid. verveling. eenzaamheid en
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machteloosheid. Humanisme biedt een
leidraad en het Verbond begeleiding.

Tot slot: het :zounaïef zijn te denken, dat
de humanistische levensovertuiging
aantrekkelijk is voor iedereen. Omdat
humanisme radikaler dan andere le-
vensovertuigingen is. is ze voor velen
ook te "bedreigend" of te "moeilijk".
Het is aan de andere kant onjuist hierin
te berusten en te denken dat humanis.
me alleen een elitaire voorhoede-ideo-
logie is. Humanisme is er in beginsel
voor iedereen en het Verbond kan
daartoe bijdragen door zich beschei-
den. maar duidelijk te presenteren. Ons
aarzelende. stuntelige. soms wanhopi-
ge. maar toch blijkbaar óók weer hoop-
volle. vasthoudende en menselijke zoe-
ken naar wat het leven de moeite waard
maakt. is de beste inspiratie die huma-
nisme kan bieden.

A/bert Nieuw/and

Het Humanistisch
Opleidings Instituut (HOI)
Het Humanistisch Verbond beschikt
over een door de overheid gesubsi-
dieerde vierjarige part-time beroeps.
opleiding. Dit is een opleiding voor hu~
monistisch geestelijk werk: het bege-
leiden van enkelingen en groepen bij
het leren ontdekken/verwerken/hante~
ren van eigen levensvragen en/of
moeilijkheden van geestelijke aard. Het
beroep omvat drie werksoorten:
geestelijke verzorging. geestelijke
vorming en humanistisch vormingson.
derwijs/levensbeschouwelijk onder-
wijs voor het voortgezet onderwijs. om-
gangskunde, kennis van het geestelijk
leven, maatschappijleer.

Inlichtingen: HOI Ridderstraat 42.4101
BK Culemborg. tel. 03450.2630. Posta-
dres: Postbus 278.4100 AG Culemborg



JOHANNA FORTUIN 
is journaliste, publiceert regelmatig in o.a. de Groene en NRC-Handélsblad en 
werkt soms mee aan radio- en televisie-uitzendingen van het HV. Zij is sociaal-psy-
chologe. 
Onderstaande tekst is een gedeelte uit de inleiding van haar tweede boek „Kant-
tekeningen bij gewoontes, overtuigingen en gevoelens" (Uitgeverij Van Gennep. 
Prijs f 24,50), waarin zij in korte artikelen over uiteenlopende onderwerpen de lezer 
uitnodigt zelf na te denken over zijn/haar eigen ervaringen en oordelen. 

Door voortdurend alert te twijfelen 
kunnen we deze wereld voor zijn bewoners 

ietsje vooruitmillimeteren; 
ietsje draaglijker maken 

Soms, vooral in zonnige vrolijk ogende winkelstra-
ten vol drukte, overvalt me, als ik al die bezige men-
sen zie, ineens een vage duizeling: „Hoe houden ze 
toch in godsnaam vol? Wat is er dat ze op de been 
houdt? Waarom gaan ze maar clt56r en dóór en cióár? 
Wéér opstaan, wéér bed opmaken, wéér naar kan-
toor, wéér de kattebak schoonmaken . . . wat voor 
mysterieuze levenskrachten hebben ze?" 
Dat bijna alle mensen ondanks alles toch maar dap-
per doorgaan vind ik geheimzinniger dan dat er af 
en toe iemand de nooduitgang pakt; gaat slapen om 
niet meer te ontwaken; zijn spiegelbeeld vernietigt. 
Mijn hand heeft ook wel eens naar die deurknop 
getast maar door allerlei samenlopen van allerlei 
omstandigheden is tot nu toe mijn bestaansweerzin 
nooit echt ondraaglijk groot geworden. Tot nu toe. 

■ 
Lang heb ik mijn twijfels ervaren als handicap, als 
pijnlijk tekort. 
Jaloers keek ik naar mensen die antwoorden leken te 
hebben, die wisten hoe ze moesten leven, snelle 
besluiten konden nemen en er meestal ook minder 
eenzaam uitzagen dan ik. Langzaamaan, door de 
jaren heen, veranderde de kleur van mijn twijfel. 
Tijdens mijn zo goed en zo kwaad mogelijk volge-
houden ontdekkingstocht raakte ik steeds opnieuw 
in problemen. Zoekend naar ontsnappingsroutes 
dacht ik zodra ik er één meende te zien lopen: „Is dat 
nou wel zo?" 
Twijfel. Kwam als antwoord op die vraag „nee", dan 
wist ik dat wat een uitweg leek een dwaalweg was 
gebleken. Dat is een vreemde achterwaartse stap 
vooruit. Hoe meer dwaalwegen je op je wereldkaart 
weet in te tekenen, des fe meer vergissingen kun je 
vermijden. 
Twijfelen, alert opletten en voortdurend vragen 
stellen, dat zie ik nu als de best bekende manier om 
het hoofd boven water te houden. 
Zowel persoonlijk als met mijn medemensen als in 
de samenleving als geheel. Steeds opnieuw komen 
we voor problemen te staan en als we die niet oplos-
sen gaan we onder. Zo werd mijn handicap tot han-
digheid. 

■ 

Deze minuscule planeet waarop we met zijn allen 
zitten, zie ik als een bizarre samenloop van eigen-
zinnige omstandigheden. Om geheimzinnige rede-
nen ontstond ooit zoiets als leven. Door de tijden  

heen hebben zich de meest merkwaardige diersoor-
ten ontwikkeld en als allerlaatste speling van deze 
natuur hebben we dan de zogenaamde mensen ge-
kregen. 
Mensen ervaar ik als kale praat-apen. Niets beter 
dan eikebomen, katten, reeën, walvissen of chim-
pansees. Ook niet slechter. 
Geef een kat te eten en de ruimte en het wordt een 
aardig, speels en aaibaar dier. Dat nog spinnen kan 
ook. Laat datzelfde beest hongeren of pest hem en 
het wordt een angstig, blazend, klauwend monster. 
Als dat eenmaal gebeurd is, die kat angstig en on-
gelukkig gemaakt, dan wordt het nooit meer hele-
maal goed. Hoe lief je ook bent, er blijven altijd 
restjes angst en haat in dat dierenlijf hangen. 
Met mensen is het, denk ik, ongeveer net zo. Geef ze 
wat ze nodig hebben en het worden best aardige, 
speelse, nieuwsgierige, aaibare beestjes. Die nog 
kunnen lachen en huilen ook. Maar pest ze en het 
worden monsters. 
Wat mensen nodig hebben en wat mensen kapot 
maakt, dat is onderzoekbaar. Door voortdurend alert 
te twijfelen kunnen we deze wereld - als we dat 
maar echt willen - voor zijn bewoners ietsje vooruit-
millimeteren; ietsje draaglijker maken. Draaglijk. 
Daar gaat het me om. 

■ 
De dood zie ik als het absolute einde. Het niets, ook 
al is dat ondenkbaar. Ik ervaar zo'n sterke intimiteit 
tussen mijn lijf en iets wat wel ziel of geest wordt 
genoemd, dat ik mij niet kan voorstellen dat er, als 
mijn lichaam sterft, ook maar iets ergens voort zou 
kunnen bestaan. „Ziel" of „geest", voor mij is dat 
mijn , wonderlijke hersenmassa waaruit allemaal 
van die interessante gedachten en meeslepende ge-
voelens opduiken. Maar die komen er alleen uit 
doordat er een voortdurende voedende stroom van 
zintuigindrukken ingaat. Mijn ogen, mijn oren, mijn 
vingertoppen, mijn neus, mijn ingewanden, mijn 
gehele lijf zendt ononderbroken miriaden berichten-
stromen naar dat zo goed opgeborgen orgaan. Zou 
dat wezen losraken van mijn ogen, oren, vingers, 
darmen, huid en haar (bij de dood) dan krijgt het 
geen impulsen meer en blijft het onveranderlijk 
hangen in suspens. Dood. 
We hebben één ademtocht en daarna kom t de grote, 
de onvoorstelbare witmaker. Laten we er tijdens de-
ze éne ademtocht dan met zijn allen het beste van 
maken. 
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toch in godsnaam vol? Wat is er dat ze op de been
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Dat bijna alle mensen ondanks alles toch maar dap-
per doorgaan vind ik geheimzinniger dan dat er af
en toe iemand de nooduitgang pakt; gaat slapen om
niet meer te ontwaken; zijn spiegelbeeld vernietigt.
Mijn hand heeft ook wel eens naar die deurknop
getast maar door allerlei samenlopen van allerlei
omstandigheden is tot nu toe mijn bestaansweerzin
nooit echt ondraaglijk groot geworden. Tot nu toe.
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Lang heb ik mijn twijfels ervaren als handicap, als
pijnlijk tekort.
Jaloers keek ik naar mensen die antwoorden leken te
hebben, die wisten hoe ze moesten leven, snelle
besluiten konden nemen en er meestal ook minder
eenzaam uitzagen dan ik. Langzaamaan, door de
jaren heen, veranderde de kleur van mijn twijfel.
Tijdens mijn zo goed en zo kwaad mogelijk volge-
houden ontdekkingstocht raakte ik steeds opnieuw
in problemen. Zoekend naar ontsnappingsroutes
dacht ik zodra ik er één meende te zien lopen: "Is dat
nou wel zo?"
Twijfel. Kwam als antwoord op die vraag "nee", dan
wist ik dat wat een uitweg leek een dwaalweg was
gebleken. Dat is een vreemde achterwaartse stap
vooruit. Hoe meer dwaalwegen je op je wereldkaart
weet in te tekenen, des te meer vergissingen kun je
vermijden.
Twijfelen, alert opletten en voortdurend vragen
stellen, dat zie ik nu als de best bekende manier om
het hoofd boven water te houden.
Zowel persoonlijk als met mijn medemensen als in
de samenleving als geheel. Steeds opnieuw komen
we voor problemen te staan en als we die niet oplos-
sen gaan we onder. Zo werd mijn handicap tot han-
digheid.

•
Deze minuscule planeet waarop we met zijn allen
zitten, zie ik als een bizarre samenloop van eigen-
zinnige omstandigheden. Om geheimzinnige rede-
nen ontstond ooit zoiets als leven. Door de tijden
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heen hebben zich de meest merkwaardige diersoor-
ten ontwikkeld en als allerlaatste speling van deze
natuur hebben we dan de zogenaamde mensen ge-
kregen.
Mensen ervaar ik als kale praat-apen. Niets beter
dan eikebomen, katten, reeën, walvissen of chim-
pansees. Ook niet slechter.
Geef een kat te eten en de ruimte en het wordt een
aardig, speels en aaibaar dier. Dat nog spinnen kan
ook. Laat datzelfde beest hongeren of pest hem en
het wordt een angstig, blazend, klauwend monster.
Als dat eenmaal gebeurd is, die kat angstig en on-
gelukkig gemaakt, dan wordt het nooit meer hele-
maal goed. Hoe lief je ook bent, er blijven altijd
restjes angst en haat in dat dierenlijf hangen.
Met mensen is het. denk ik, ongeveer net zo. Geef ze
wat ze nodig hebben en het worden best aardige,
speelse, nieuwsgierige, aai bare beestjes. Die nog
kunnen lachen en huilen ook. Maar pest ze en het
worden monsters.
Wat mensen nodig hebben en wat mensen kapot
maakt, dat is onderzoekbaar. Door voortdurend alert
te twijfelen kunnen we deze wereld - als we dat
maar echt willen - voor zijn bewoners ietsje vooruit-
millimeteren; ietsje draaglijker maken. Draaglijk.
Daar gaat het me om.

•
De dood zie ik als het absolute einde. Het niets, ook
al is dat ondenkbaar. Ik ervaar zo'n sterke intimiteit
tussen mijn lijf en iets wat wel ziel of geest wordt
genoemd, dat ik mij niet kan voorstellen dat er, als
mijn lichaam sterft. ook maar iets ergens voort zou
kunnen bestaan. "Ziel" of "geest", voor mij is dat
mijn, wonderlijke hersenmassa waaruit allemaal
van die interessante gedachten en meeslepende ge-
voelens opduiken. Maar die komen er alleen uit
doordat er een voortdurende voedende stroom van
zintuigindrukken ingaat. Mijn ogen, mijn oren, mijn
vingertoppen, mijn neus, mijn ingewanden, mijn
gehele lijf zendt ononderbroken miriaden berichten-
stromen naar dat zo goed opgeborgen orgaan. Zou
dat wezen losraken van mijn ogen, oren, vingers,
darmen, huid en haar (bij de dood) dan krijgt het
geen impulsen meer en blijft het onveranderlijk
hangen in suspens. Dood.
We hebben één ademtocht en daarna komt de grote,
de onvoorstelbare witmaker. Laten we er tijdens de-
ze éne ademtocht dan met zijn allen het beste van
maken.



ANTON CONSTANDSE 
ontving in 1973 de Jaap van Praagprijs van het Humanistisch Verbond. Was jaren 
aktief in de Vrijdenkersbeweging en Humanistisch Verbond en schreef verschei-
dene boeken over atheïsme, protestantisme en humanisme. 

ti 

Humanisme, een kulturele noodzaak 

Het humanisme is kultureel noodzake-
lijk. Dit klinkt misschien hovaardig, 
maar het is niet zo, als men begrijpt wat 
onder humanisme moet worden ver-
staan. Wijlen professor Leo Polak heeft 
de basis ervan genoemd: Eenheid bo-
ven geloofsverdeeldheid. Er zijn in ons 
land bijna vijfhonderd kerken en sek-
ten. Zijn er zoveel „waarheden"? Na-
tuurlijk niet. En elk van deze groepen 
beweert toch vaak de „echte waarheid" 
te bezitten. Er is een ontzettende veel-
heid van zeden, gewoonten, geloven, 
verbeeldingen, mythen en legenden, 
waarbij allerlei mensen zweren. Soms 
wordt elders één patroon door een auto-
ritaire staat aan allen opgedrongen, en 
dat is een vorm van tirannie, die lcultuur 
verstikt. 

Het is ook mogelijk, dat a/ deze opvat-
tingen tegelijk in één maatschappij 
vertegenwoordigd zijn. Maar volgens 
welke normen gedragen de leden daar-
van zich dan in het onderlinge verkeer? 
Niet op een roomse, niet op een protes-
tantse, niet op een sektarische manier, 
maar zo dat algemeen-menselijke oor-
delen en idealen tot leidraad dienen 
voor hun verhoudingen. Los dus van 
Oude of Nieuwe Testament, van Koran 
of Dogma, van kerk of gesloten groep, 
die volk en mensheid hopeloos verde-
len. Wat we allen gemeen hebben om 
met elkaar samen te leven, dat zijn: de 
rede; de ervaring die tot wetenschap is 
geworden; het geweten of zedelijk oor-
deel; onze lust- en geluksbehoeften op 
aarde. Ze zijn in wezen, in de kern, 
overal dezelfde, of we nu in Londen zijn 

of in Tokio, in Washington of Bagdad. 
En daarop is het humanisme gebouwd. 

De zeden, de godsdiensten, de „open-
baringen" enz. zijn ons overgeleverd, 
van uit zeer oude tijden. Ze vertegen-
woordigen een ver verleden, veel ver-
ouderde fantasie en dogma's, verstar-
rende en autoritaire vooroordelen. 
Maar rede, wetenschap, geweten, lust-
behoeften zijn levend, scheppend, ver-
nieuwend. Daaraan hebben we te dan-
ken, dat we (als we!) ontgroeid zijn aan 
middeleeuwse ketterjagerij, aan ver-
boden van het jaar nul, aan epide-
mieën, aan wrede regelen ten aanzien 
van het seksuele leven, aan het gebod 
te geloven dat oorlogen noodzakelijk 
zouden zijn wegens het gezag van een of 
andere God. Alle vooruitgang is be-
vochten op heersende godsdienstige en 
staatkundige opvattingen, die eens 
golden als „heilig". 

In ons land hebben toenmalige huma-
nisten, die zich vrijdenkers noemden, in 
1856 de eerste vereniging opgericht, De 
Dageraad geheten, nu als De Vrije Ge-
dachte voortbestaand. Negentig jaar 
later heeft het Humanistisch Verbond 
als organisatie van buitenkerkelijken 
een veel groter omvang gekregen. In de 
vorige eeuw al streed die Dageraad 
voor allerlei vernieuwingen en vrijhe-
den: algemeen kiesrecht, gelijkheid 
van mannen en vrouwen, bewuste re-
geling van het kindertal, sociale zeker-
heid, het afleggen van een belofte in 
plaats van de eed, de krematie, vrijheid 
van geloven of niet-geloven, gelijkge- 

rechtigdheid voor de joden en andere 
minderheden, onderwijs „met eerbied 
voor het kind", inenting tegen besmet-
telijke ziekten. Het Humanistisch Ver-
bond strijdt evenzo voor de gelijke 
rechten van alle burgers, of ze kerkelijk 
zijn of niet, en voor een redelijke, 
ethisch verantwoorde, sociaal gewen-
ste levens- en wereldbeschouwing, om 
het leed te verminderen en de levens-
vreugde te vermeerderen, met een zo 
groot mogelijke vrijheid. 

De kultuur bestaat slechts door haar 
vernieuwing, dat wil zeggen door het 
terugdringen van machten, die aan-
spraak maken op „eeuwige waarhe-
den" en „goddelijk gezag". De mense-
lijke vermogens, die het humanisme al-
tijd hebben geïnspireerd, moesten vaak 
verbeten strijden tegen degenen, die de 
tradities, de ellenden, de gezagsver-
houdingen van het verleden wilden 
handhaven, niet zelden zelfs met ge-
weld. Democratische idealen zijn voor-
al te danken aan humanistische, d.w.z. 
algemeen-menselijke, maar bevrijde 
ethische krachten. En hoezeer is de ont-
kerstening, de emancipatie ook van de 
gelovigen, gepaard gegaan met de 
vooruitgang op de meest uiteenlopende 
gebieden! Twee derden van degenen, 
die nog christenen heten, komen niet 
meer in de kerken. En wat in de kerken 
wordt gepredikt kan niet meer worden 
vergeleken met de lustvijandige taal 
van een eeuw geleden. De herschep-
pende vermogens, die daartoe hebben 
bijgedragen, vormen de voedingsbo-
dem van het humanisme. 
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Het humanisme is de levensovertuiging die pro-
beert leven en wereld te begrijpen uitsluitend 
met menselijke vermogens. Het acht wezenlijk 
voor de mens zijn vermogen tot onderscheidend 
oordelen, waarvoor niets of niemand buiten hem 
verantwoordelijk kan worden gesteld. 

Uit de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond 

humanisme 

Daar draait het hier allemaal om.. Het is 
nauwelijks in enkele woorden te be-
schrijven. Bovendien zijn er in het mo-
derne humanisme velerlei stromingen. 

levensovertuiging 

Wie een levensovertuiging opbouwt, 
bevredigt daarmee een diepgewortelde 
behoefte: de behoefte om bewust te le-
ven en orde en harmonie te scheppen in 
zijn denken, voelen en willen. Hier 
wordt een element genoemd, dat nogal 
eens wordt vergeten, namelijk het voe-
len, de gevoelens, het emotionele. Ons 
denken en handelen, ons doen en laten 
krijgt nogal de nadruk in het moderne 
humanisme en ten onrechte ontstaat 
daardoor de indruk dat humanisten ge-
voelloze mensen zouden zijn. Niets is 
echter minder waar. Een levensover-
tuiging is geen voor eens en altijd ge-
geven grootheid, maar is het resultaat 
van een rijpingsproces waarin o.m. een 
kijk op de mens en zijn wereld ontstaat. 
Een rijpingsproces dat ook tot stand 
komt in de omgang met anderen, waar-
door nieuwe ervaringen worden opge-
daan en verwerkt. Zodoende kan ook 
nimmer van een voltooide levensover-
tuiging sprake zijn. 

menselijke vermogens 

Uitsluitend menselijke vermogens 
stellen ons in staat iets te begrijpen van 
al hetgeen zich aan ons voordoet, wat 
wij waarnemen op direkte of indirekte 
wijze en bovenal zijn het de vermogens 
die het ons mogelijk maken iets van 
onszelf te begrijpen. Aan deze gedachte 
gaan twee vooronderstellingen vooraf. 
In de eerst plaats dat de wereld en al 
wat zich daar op en om afspeelt, zich uit 
zichzelf laten verklaren en daarmee 
hangt de tweede vooronderstelling sa-
men nl. dat aan al wat er was, is en nog 
komen zal geen doelbewuste ordening, 
geen totaalplan met bedoelingen aan 
ten grondslag ligt. 

onderscheidend 
oordelen 
Onderscheidend oordelen is in een pro-
ces van zingeving een zeer belangrijke 
zaak. Zouden wij het onderscheid tus-
sen zin en onzin niet kunnen maken, 
dan zou zingeving bij voorbaat uitge-
sloten zijn. Dit oordelend vermogen in 
goed en slecht, juist en onjuist, maar 
ook in mooi en lelijk, leed en geluk, ver- 

driet en blijdschap, veronderstelt dat er 
normen zijn 
Het hanteren van normen, en de uitleg 
die er aan wordt gegeven verschillen 
van plaats tot plaats en van tijd tot tijd, 
m.a.w. ze zijn kultuurgebonden. In het 
humanisme wordt dan ook ten volle er-
kend en is voortdurende verantwoor-
ding van en bezinning op het hanteren 
en verkoren een eerste vereiste; een bij 
uitstek menselijk vermogen. 

niets of niemand 

Niets en niemand buiten onszelf kan 
verantwoordelijk gesteld worden voor 
hetgeen wij doen op grond van ons on-
derscheidend oordelen. 
Als wij met onze vermogens op schep-
pende wijze met ons eigen leven bezig 
zijn en in onze samenleving staan, dan 

denken en doen 

Denken en doen is iets waar we voort-
durend mee bezig zijn en dat daarom 
ook bij voortduring om verantwoording 
vraagt. Doen zonder er bij te denken is 
gelijk het kakelen van een kip zonder 
kop en denken dat geen handelen tot 
gevolg heeft, is een vorm van dagdro-
men. Het duo denken en doen roept al-
tijd reakties op in de vorm van instem-
ming of afkeuring en dit niet alleen bij 
de ander - de toeschouwer - maar ook 
bij degene die handelt. Het oordeel over 
dit handelen wordt enerzijds bepaald 
door de motieven in ogenschouw te ne-
men die aan het handelen ten grond-
slag liggen. En anderzijds door de re-
sultaten die het handelen tot gevolg 
hebben. Motieven en gevolgen worden 
afgewogen naar normen van redelijk-
heid. 

redelijkheid 

Hier is het oppassen geblazen. We mo-
gen het onderscheid tussen rede en ver-
stand niet verwaarlozen. Indien we re-
delijkheid zien als een vorm van ver-
standig zijn, dan raken we op een 
dwaalspoor. Tegenover verstand staat 
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zijn de mogelijkheden ongekend groot. 
Het gaat niet aan om daar waar wij als 
mens f alen onze hoop te vestigen op iets 
of iemand buiten onszelf, nocht het fa-
len te wijten aan buiten onze invloed 
staande ontwikkelingen. 
Daarbij geldt natuurlijk wel dat onze 
persoonlijke verantwoordelijkheid wel 
groot is, maar niet allesomvattend. Dat 
er in de derde wereld honger wordt ge-
leden, kan niemand persoonlijk aange-
rekend worden, maar toch moeten wij 
als mensen met elkaar (zowel zij in de 
derde wereld als wij in het rijke westen) 
vaststellen dat wij falen zolang wij het 
hongerprobleem niet hebben opgelost. 

gevoel, maar zowel verstand als gevoel 
kunnen het niet buiten de redelijkheid 
stellen. Iemand die wordt bedrogen, 
kwaad wordt en een fikse scheldpartij 
ten beste geeft, handelt niet verstandig 
maar wel redelijk in de zin dat het goed 
te begrijpen is. Wanneer ons dus wordt 
gevraagd ons in alle redelijkheid te 
willen verantwoorden, dan wordt ons 
gevraagd ons verstandelijk én ons ge-
voelsmatig handelen redelijk te willen 
verantwoorden. 

zedelijkheid 

Bij zedelijkheid wordt eerder gedacht 
aan bekrompen burgermansfatsoen en 
„welvoeglijkheid" dan aan hoogge-
stemde ethiek. Ook het woord moraal 
heeft in dit opzicht geen beste klank. 
Toch is de zedelijkheid waar het hier om 
gaat een kwestie van moraal en ethiek. 
Zeden geven iets aan van gemeen-
schappelijk inzicht over goed en 
kwaad. Alles wat wij redelijk vinden 
hoeft nog niet zedelijk goed te zijn, maar 
in alle redelijkheid kunnen wij niet vol-
doen aan de hoogste normen van zede-
lijkheid. Konden wij dat wel dan waren 
wij volmaakte mensen, maar daartoe 
staat het menselijk tekort het missen 
ons in de weg. 

Het humanisme wordt gekenmerkt door de voort-
durende bereidheid zich in denken en doen naar 
normen van redelijkheid en zedelijkheid te ver-
antwoorden. 

Uit de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond 
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Het gaat niet aan om daar waar wij als
mens falen onze hoop te vestigen op iets
of iemand buiten onszelf, nocht het fa-
len te wijten aan buiten onze invloed
staande ontwikkelingen.
Daarbij geldt natuurlijk wel dat onze
persoonlijke verantwoordelijkheid wel
groot is, maar niet allesomvattend. Dat
er in de derde wereld honger wordt ge-
leden, kan niemand persoonlijk aange-
rekend worden, maar toch moeten wij
als mensen met elkaar (zowel zij in de
derde wereld als wij in het rijke westen)
vaststellen dat wij falen zolang wij het
hongerprobleem niet hebben opgelost.

gevoel. maar zowel verstand als gevoel
kunnen het niet buiten de redelijkheid
stellen. Iemand die wordt bedrogen,
kwaad wordt en een fikse scheldpartij
ten beste geeft, handelt niet verstandig
maar wel redelijk in de zin dat het goed
te begrijpen is. Wanneer ons dus wordt
gevraagd ons in alle redelijkheid te
willen verantwoorden, dan wordt ons
gevraagd ons verstandelijk én ons ge-
voelsmatig handelen redelijk te willen
verantwoorden.

zedelijkheid

Bij zedelijkheid wordt eerder gedacht
aan bekrompen burgermansfatsoen en
"welvoeglijkheid" dan aan hoogge-
stemde ethiek. Ook het woord moraal
heeft in dit opzicht geen beste klank.
Toch is de zedelijkheid waar het hier om
gaat een kwestie van moraal en ethiek.
Zeden geven iets aan van gemeen-
schappelijk inzicht over goed en
kwaad. Alles wat wij redelijk vinden
hoeft nog niet Zedelijk goed te zijn, maar
in alle redelijkheid kunnen wij niet vol-
doen aan de hoogste normen van zede-
lijkheid. Konden wij dat wel dan waren
wij volmaakte mensen, maar daartoe
staat het menselijk tekort het missen
ons in de weg.



de helpende zorg 

Men kan fantastische ideeën hebben 
over hoe we zouden kunnen en moeten 
zijn en dat we dat uiteindelijk zelf waar 
zullen moeten maken met onze eigen 
mogelijkheden en vermogens. Want het 
is tenslotte ons leven, dat we - ieder 
voor onszelf - moeten leven. 
Het is ons echter geen van allen altijd 
weer mogelijk op eigen kracht verder te 
gaan. Van tijd tot tijd hebben we alle-
maal weleens een steuntje in de rug 
nodig. Het zou van weinig humanis-
tisch begrip getuigen als humanisten 
niet bereid zouden zijn de helpende 
hand uit te steken. 
Dat is praktisch humanisme als logi-
sche konsekwentie van een humanisti-
sche levensovertuiging: mensen helpen 
als zij met zichzelf, met hun omgeving, 
met hun leven niet wezenlijk meer uit de 
voeten kunnen en het een obstakel 
wordt voor hun ontplooien. 

ontplooien 

Wij zijn vanaf onze geboorte tot onze 
dood één en dezelfde en toch ook weer 
niet. Deze tegenstrijdigheid wordt dui-
delijk, als we beseffen dat wij steeds 
weer ervaringen opdoen. Je handelt en 
je ziet de resultaten daarvan, waardoor 
je weer nieuwe ervaringen op doet en 
telkens verander je. 
Door deze weer te kombineren met je 
ervaringen, vindt er een geestelijke 
groei van inzicht en besef plaats, kort-
om het ontplooit je tot een volwaardig 
bestaan. 

volwaardig bestaan 

Zowel vaar- als tégenspoed, als geluk 
en verdriet, maken deel uit van het volle 
leven. Maar het zijn juist de tegensla-
gen in ons leven die het wankele even-
wicht tussen vreugde en verdriet uit  

balans brengen. Op die momenten kan 
helpende zorg van een medemens een 
uitkomst zijn indien de wil om geholpen 
te worden ook werkelijk aanwezig is. 

in zelfbestemming 

Zelf bestemming vloeit voort uit de hu-
manistische opvatting, dat niets of 
niemand dan jezelf verantwoordelijk is 
voor wat je doet of laat. Je bepaalt bin-
nen de grenzen van je mogelijkheden en 
je vermogens én de vrijheid van je me-
demens, hoe je wilt leven. Het is onze 
vrijheid om bewust ons levensdoel te 

samenleving 

Samenleving is een noodzakelijk iets 
voor ons mensen om tot volle wasdom te 
komen. Gemeenschapszin is iets wat 
we allen gemeen hebben. Sociale rela-
ties, kulturele kontakten, lichamelijke 
warmte, de aanwezigheid van de an-
der; het zijn alle noodzaken voor ons 
(voort) bestaan als mens. Zoals helpen-
de zorg een konsekwentie van huma-
nistisch levensinzicht is, zo is ook het 
streven naar een kreatief klimaat 
waarin mens-zijn zo goed mogelijk tot 
zijn recht kan komen, onlosmakelijk 
met humanisme verbonden. Wij kun-
nen hier zeer verheven over filosoferen, 
maar een zekere mate van alledaagse 
zaken behoren hier ook bij: met een lege 
maag kom je met filosoferen niet veel 
verder dan de vraag hoe je aan wat te 
eten kan komen. Toch gaat het in ons 
leven om meer dan deze eerste levens-
behoeften. Je kunt zelfs zover gaan dat -
wil een samenleving een de mens 
waardige samenleving zijn - er be-
hoeften vervuld moeten worden, die 
minstens van evenveel belang zijn. Eén 
van die behoeften is vrijheid. 

vrijheid 

Over vrijheid is in de loop der eeuwen al 
veel gezegd en geschreven. Een huma-
nistische visie op vrijheid vinden we 
o.m. duidelijk beschreven bij Erich 
Fromm 1), die ervan uitgaat dat mensen 
zich kunnen bevrijden van allerlei 
vooroordelen, waanideeën e.d. Maar 
dat is dan pas de helft van een werkelijk 
vrijheidsbeleven. Die andere helft is  

zoeken en inzicht en ervaring te verwer-
ven. Maar het staat ons ook vrij ons te 
laten voortdobberen op de golven van 
het leven, ons her- en derwaarts te laten 
drijven en maar zien waar wij terecht 
komen. Het is ieders eigen verantwoor-
delijkheid als hij de helpende zorg van 
zijn medemens afwijst en het is dan ook 
zijn zorg waar hij terecht komt. Leven of 
geleefd worden? Vanuit humanistische 
gedachten zal eerder voorkeur uitgaan 
naar de vaak niet gemakkelijke weg 
van zelf leven in plaats van geleefd 
worden, maar dan wel met de vrijheid 
aan anderen om anders te willen. Leven 
en laten leven! 

misschien nog wel moeilijker te ver-
werven dan het zich bevrijden van, na-
melijk de vrijheid tot . . . Bevrijden wij 
ons van allerlei dan is dat nog van wei-
nig betekenis indien wij ons niet de in-
nerlijke vrijheid verwerven om tot 
nieuwe inzichten en keuzen te komen, 
nieuwe verantwoordelijkheden op ons 
te nemen e.d. Kortom, een samenleving 
die de naam menselijk waardig wil 
dragen, zal een geest van vrijheid in 
gebondenheid moeten ademen. 

gerechtigheid 

Gerechtigheid is één van die andere 
voorwaarden die onlosmakelijk aan 
humanisme is verbonden. Het gaat hier 
uiteraard niet om wetten en verorde-
ningen, die straf tot gevolg kunnen 
hebben, als ze niet worden nageleefd. 

Hoe belangrijk deze regels voor maat-
schappelijk verkeer ook zijn, ze zijn al-
leen de neerslag van wat er aan 
rechtvaardigheidsgevoelens leeft. On-
ze opvattingen over goed en kwaad zijn 
het gevolg van ons vermogen tot onder-
scheidend oordelen dat wij van nature 
hebben. Dit vermogen komt pas goed 
tot zijn recht in de omgang van mensen 
met elkaar, waardoor een innerlijke er-
varing van goed en slecht, van 
rechtvaardig en onrechtvaardig wordt 
ontwikkeld. Gerechtigheid gebonden 
aan plaats en tijd: andere tijden andere 
zeden. Meer inzicht in de mens en het 
menselijke bedrijf leiden vrijwel altijd 
tot andere inzichten in wat ge-
rechtvaardigd is. Alleen al deze kon-
statering maant humanisten tot be-
scheidenheid en verdraagzaamheid. 

Het humanisme wordt gekenmerkt door de helpende zorg voor de mede 
mens om hem in staat te stellen zich te ontplooien tot een volwaardig be-
staan in zelfbestemming. 

Uit de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond 
en 
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Het humanisme wordt gekenmerkt door het stre-
ven naar een samenleving waarin vrijheid, ge-
rechtigheid, verdraagzaamheid, eerbied voor de 
menselijke waardigheid en medemenselijkheid 
centraal staan. 

Uit de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond 
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zoeken en inzicht en ervaring te verwer-
ven. Maar het staat ons ook vrij ons te
laten voortdobberen op de golven van
het leven, ons her- en derwaarts te laten
drijven en maar zien waar wij terecht
komen. Het is ieders eigen verantwoor-
delijkheid als hij de helpende zorg van
zijn medemens afwijst en het is dan ook
zijn zorg waar hij terecht komt. Leven of
geleefd worden? Vanuit humanistische
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naar de vaak niet gemakkelijke weg
van zelf leven in plaats van geleefd
worden, maar dan wel met de vrijheid
aan anderen om anders te willen. Leven
en laten leven!

Uit de beginselverklaring van het Humanistisch Verbond

Zelfbestemming vloeit voort uit de hu-
manistische opvatting. dat niets of
niemand dan jezelf verantwoordelijk is
voor wat je doet of laat. Je bepaalt bin-
nen de grenzen van je mogelijkheden en
je vermogens én de vrijheid van je me-
demens, hoe je wilt leven. Het is onze
vrijheid om bewust ons levensdoel te
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balans brengen. Op die momenten kan
helpende zorg van een medemens een
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uiteraard niet om wetten en verorde-
ningen, die straf tot gevolg kunnen
hebben. als ze niet worden nageleefd.

Hoe belangrijk deze regels voor maat-
schappelijk verkeer ook zijn, ze zijn al-
leen de neerslag van wat er aan
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ze opvattingen over goed en kwaad zijn
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varing van goed en slecht. van
rechtvaardig en onrechtvaardig wordt
ontwikkeld. Gerechtigheid gebonden
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verdraagzaamheid 

Weliswaar zijn we er van overtuigd dat 
we op een bepaald moment het best 
mogelijke oordeel vellen of een zo goed 
mogelijke daad verrichten, maar diep 
in onszelf weten we vaak ook dat het 
weleens anders zou kunnen zijn. Deze 
twijfel is een wezenlijk onderdeel van 
humanisme. Twijfel betekent echter 
niet besluiteloosheid. Als wij niet be-
sluiten en niet handelen, dan zijn dat 
ook vormen van besluiten en handelen: 
iets niet doen is in feite ook iets doen, 
nl. niets. 
Naar eer en geweten besluiten en han-
delen met de bereidheid om zich daar-
voor te verantwoorden en wetend dat 
het weleens anders uit kan pakken dan 
werd verwacht, maant tot verdraag-
zaamheid. 

eerbied voor de mense-
lijke waardigheid 
Binnen het algemeen menselijke pa-
troon is ieder van ons een uniek, een-
malig, onherhaalbaar en onnavolgbaar 
verschijnsel. Aan deze bijzonderheid 
ontleent ieder van ons zijn eigen waar-
de en geen mens is daarom meer of 
minder waard dan de ander. 
Eerbied voor de menselijke waardig-
heid, maar ook ... 

medemenselijkheid 
Medemenselijkheid behoren belangrij-
ke drijfveren van onze samenleving te 
zijn. Een samenleving waarin we alleen 
zelf in allerlei opzichten zo goed moge-
lijk aan onze trekken komen, maar waar 
wij ons niet bekommeren om het reilen 
en zeilen van onze medemens, dat is 
geen samenleving in humanistische 
zin. Een volmaakte samenleving is niet 
wat de humanist voor ogen staat. Want 
de mens is niet volmaakt en wat van-
daag zo goed, zo juist en zo volmaakt 
schijnt, kan morgen bij de minste of ge-
ringste verandering door de voortdu-
rend in beweging zijnde samenleving 
weer in het tegendeel omslaan of op zijn 
minst minder goed, juist of volmaakt 
blijken. Het boeiende van de humanist 
is, dat hij al doende een beeld krijgt van 
hoe het zou moeten worden én tegelij-
kertijd weet dat als het zo wordt, het ook 
weer kiemen in zich draagt voor iets 
anders en wellicht iets beters. Voor 
sommigen een hopeloze zaak, voor 
- humanisten - een boeiende en zin-
volle levenstaak. 
(ingekort door redaktie) 	Chiel Verduijn 

Humanistisch Studiecentrum 
Nederland (HSN) 

Het Humanistisch Studiecentrum Ne-
derland is het wetenschappelijk buro 
van de humanistische beweging in ons 
land. Het is opgericht door het Huma-
nistisch Verbond, Humanitas, en de 
Vrije Gedachte. Het HSN heeft sekties 
opgericht die zich bezighouden met 
vredesvraagstukken (bijvoorbeeld de 
geweldloze weerbaarheid) en met de 
grenzen van leven en dood (bijvoor-
beeld abortus en euthanasie). 

De mens was, na Adams val, een zondig 
wezen en pas door Christus' zoendood 
kon hij tot de eeuwige gelukzaligheid 
geraken. Men spreekt dan ook van een 
vertikale richting; vanuit de tijdelijke, 
onvolmaakte en zondige wereld de op-
stijging naar de eeuwige, volmaakte en 
zondeloze heilstaat bij God. Hoewel 
miljoenen leden van dogmatische ker-
ken aan deze zienswijze vasthouden, is 
er een groeiende stroom van gelovigen 
die zich toeleggen op de bestrijding van 
maatschappelijke misstanden als ge-
weld, uitbuiting, armoede en diskrimi-
natie. Zij menen dat het geloof de plicht 
oplegt de maatschappij rechtvaardiger 
en menselijker in te richten. Van een 
vertikaal heilsinstituut wordt de kerk zo 
een horizontaal ingestelde organisatie, 
die de wereld niet meer veroordeelt 
maar wil verbeteren. 
Met het volste recht mag men hier spre-
ken van een humanisering, omdat 
wordt uitgegaan van de menselijke 
waardigheid, van oudsher een huma-
nistisch begrip. 
De geijkte godsdienstige begrippen als 
openbaring, genade, zonde, zieleheil, 
toerekening en laatste oordeel verlie-
zen bij de horizontale gelovigen steeds 
meer de centrale plaats. 

Scheidslijn onduidelijk 

Wat zou het eenvoudig en aantrekkelijk 
zijn, om, in de dialoog tussen christe-
nen en humanisten te spreken over de 
opvatting omtrent Jesus Christus: of hij 
de zoon Gods, op aarde gezonden om de 
mens te verlossen of een mens is, met 
uitzonderlijke gaven, zoals Socrates of 
Boeddha of Marx (het geloof heet toch 
christelijk), maar ook deze scheidslijn is 
onduidelijk geworden. 
Er wordt eindeloos, diepzinnig, op-
pervlakkig, spits, dom, stamelend, 
bevlogen, logisch en onlogisch over 
God gesproken, over Jesus Christus 
wordt steeds meer gezwegen. 
Bij dit alles groeit het inzicht dat er over 
zaken van geloof en levensovertuiging 
niet gedebatteerd kan worden omdat 
argumenten (zoals in de wetenschap) 
hier niet gelden. 
Er zijn nog wel gelovigen die menen dat 
Gods bestaan te bewijzen is, en er zijn 
wel humanisten die menen dat er be-
wijzen zijn dat God niet bestaat. Maar 
zij overschatten de reikwijdte van het 
verstand, een overblijfsel van het ratio-
nalisme. 

Niet-wetend 

Of er achter de wereld der verschijnse-
len een scheppende en besturende 

geest is, weet ik niet, daarin ben ik 
agnostisch, niet-wetend. Ik kan alleen 
maar zeggen dat ik die geest niet ervaar 
als leidinggevend in mijn leven, niet 
ervaar als een wezen met eigenschap-
pen, dat dus godsdienst mij vreemd is 
en ik Jesus niet ervaar als Gods zoon. 
Nadat Calvijn in 1553 Michael Servet, 
omdat deze een andere opvatting had 
omtrent de drieëenheid, had laten ver-
branden, schreef Castellio: Calvijn je 
hebt Servet gedood omdat hij de waar-
heid sprak, want als iemand zijn over-
tuiging uitspreekt is die waar. Ik meen, 
dat er niet gemakkelijk een zuiverder 
verschil tussen de middeleeuwen en de 
moderne geschiedenis is te vinden dan 
dit inzicht van Castellio. Hier ligt één 
der belangrijkste wortels van de ver-
draagzaamheid, een wezenskenmerk 
van het humanisme. 

Dogma's scheiden mensen 

Zoals bij mij het humanisme past, zo 
past bij een ander het christelijk geloof, 
in welke variant ook. Het Humanistisch 
Verbond werd dan ook niet opgericht 
om godsdienst en kerk te bestrijden, 
maar om op te komen voor het goed 
recht van een ongodsdienstige levens-
overtuiging, om deze te verdiepen en te 
verbreiden, om een verweer te bieden 
tegen een waardenloos en normloos ni-
hilisme (dat een prooi kan worden van 
geweld en agressie). Om het respekt 
voor de menselijke waardigheid te ver-
groten, de zin van het bestaan niet bui-
ten maar in het leven te zoeken en te 
leren leven met onzekerheden. 
Hoe moeilijk het wordt om de scheids-
lijn aan te geven door de humanisering 
van het christelijk geloof van velen, het 
duidelijkste verschil is, dat een huma-
nist geen andere antwoorden geeft op 
de christelijke vragen, maar dat hij an-
dere vragen stelt. Zoals Van Praag het 
uitdrukte in zijn Grondslagen van hu-
manisme: „De humanist is niet een 
christen ontdaan van zijn christelijke 
verwachtingen en houdingen; hij denkt 
eenvoudig in andere termen dan die 
van zonde en verlossing, lijden en heil." 
Het kwaad, het lijden en de dood beho-
ren bij het bestaan en dienen aanvaard 
te worden. Ook het humanisme is een 
geloof, niet in de zin van geloof aan de 
eenheid van het mensengeslacht of 
geloof aan de mogelijkheid om iets 
goeds tot stand te brengen, maar geloof 
in de zin van een onbewijsbaar, aan-
vankelijke geesteshouding, vooraf-
gaand aan de doordenking, dat dus niet 
afhankelijk is van kennis of ontwikke-
ling. Het is een geloof dat, omdat het 
geen dogma's kent, (dogma's scheiden 

EEN HUMANIST GEEFT GEEN 
HIJ STELT ANDERE VRAGEN 
Het wordt van dag tot dag moeilijker om duidelijke scheidslijnen aan te 
geven tussen het christelijk geloof en het moderne autonome humanisme, 
omdat zich in de opvattingen van vele gezaghebbende theologen en leken 
een fundamentele verandering volstrekt. Eeuwenlang waren de kerken -
katholieke en protestante - heilsinstituten die de wereld verachtend en 
veroordelend, het zieleheil van de gelovigen centraal stelden. 
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nistisch Verbond, Humanitas. en de
Vrije Gedachte. Het HSN heeft sekties
opgericht die zich bezighouden met
vredesvraagstukken (bijvoorbeeld de
geweldloze weerbaarheid) en met de
grenzen van leven en dood (bijvoor-
beeld abortus en euthanasie).
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De mens was, na Adams val. een zondig
wezen en pas door Christus' zoendood
kon hij tot de eeuwige gelukzaligheid
geraken. Men spreekt dan ook van een
vertikale richting; vanuit de tijdelijke.
onvolmaakte en zondige wereld de op-
stijging naar de eeuwige, volmaakte en
zondeloze heilstaat bij God. Hoewel
miljoenen leden van dogmatische ker-
ken aan deze zienswijze vasthouden, is
er een groeiende st~oom van gelovigen
die zich toeleggen op de bestrijding van
maatschappelijke misstanden als ge-
weld. uitbuiting, armoede en diskrimi-
natie. Zij menen dat het geloof de plicht
oplegt de maatschappij rechtvaardiger
en menselijke.r in te richten. Van een
vertikaal heilsinstituut wordt de kerkzo
een horizontaal ingestelde organisatie.
die de wereld niet meer veroordeelt
maar wil verbeteren.
Met het volste recht mag men hier spre-
ken van een humanisering, omdat
wordt uitgegaan van de menselijke
waardigheid. van oudsher een huma-
nistisch begrip.
De geijkte godsdienstige begrippen als
openbaring, genade. zonde, zieleheil.
toerekening en laatste oordeel verlie-
zen bij de horizontale gelovigen steeds
meer de centrale plaats.

Scheidslijn onduidelijk

Wat zou het eenvoudig en aantrekkelijk
zijn, om, in de dialoog tussen christe-
nen en humanisten te spreken over de
opvatting omtrent Jesus Christus: of hij
de zoon Gods. op aarde gezonden om de
mens te verlossen of een mens is. met
uitzonderlijke gaven, zoals Socrates of
Boeddha ol Marx (het gelooI heet toch
christelijk), maar ook deze scheidslijn is
onduidelijk geworden.
Er wordt eindeloos, diepzinnig. op-
pervlakkig. spits, dom, stamelend,
bevlogen, logisch en onlogisch over
God gesproken, over Jesus Christus
wordt steeds meer gezwegen.
Bij dit alles groeit het inzicht dat er over
zaken van geloof en levensovertuiging
niet gedebatteerd kan worden omdat
argumenten (zoals in de wetenschap)
hier niet gelden.
Er zijn nog wel gelovigen die menen dat
Gods bestaan te bewijzen is. en er zijn
wel humanisten die menen dat er be-
wijzen zijn dat God niet bestaat. Maar
zij overschatten de reikwijdte van het
verstand. een overblijfsel van het ratio-
nalisme.

Niet-wetend

Of er achter de wereld der verschijnse-
len een scheppende en besturende

geest is. weet ik niet, daarin ben ik
agnostisch, niet-wetend. Ik kan alleen
maar zeggÉm dat ik die geest niet ervaar
als leidinggevend in mijn leven. niet
ervaar als een wezen met eigenschap-
pen. dat dus godsdienst mij vreemd is
en ik Jesus niet ervaar als Gods zoon.
Nadat Calvijn in ISS3 Michael Servet,
omdat deze een andere opvatting had
omtrent de drieëenheid. had laten ver-
branden, schreef Castellio: Calvijn je
hebt Servet gedood omdat hij de waar-
heid sprak. want als iemand zijn over-
tuiging uitspreekt is die waar. Ik meen.
dat er niet gemakkelijk een zuiverder
verschil tussen de middeleeuwen en de
moderne geschiedenis is te vinden dan
dit inzicht van Castellio. Hier ligt één
der belangrijkste wortels van de ver-
draagzaamheid. een wezenskenmerk
van het humanisme.

Dogma's scheiden mensen

Zoals bij mij het humanisme past, zo
past bij een ander het christelijk geloof.
in welke variant ook. Het Humanistisch
Verbond werd dan ook niet opgericht
om godsdienst en kerk te bestrijden.
maar om op te komen voor het goed
recht van een ongodsdienstige levens-
overtuiging. om deze te verdiepen en te
verbreiden, om een verweer te bieden
tegen een waardenloos en normloos ni-
hilisme (dat een prooi kan worden van
geweld en agressie). Om het respekt
voor de menselijke waardigheid te ver-
groten, de zin van het bestaan niet bui-
ten maar in het leven te zoeken en te
leren leven met onzekerheden.
Hoe moeilijk het wordt om de scheids-
lijn aan te geven door de humanisering
van het christelijk geloof van velen. het
duidelijkste verschil is. dat een huma-
nist geen andere antwoorden geeft op
de christelijke vragen. maar dat hij an.
dere vragen stelt. Zoals Van Praag het
uitdrukte in zijn Grondslagen van hu.
manisme: "De humanist is niet een
christen ontdaan van zijn christelijke
verwachtingen en houdingen; hij denkt
eenvoudig in andere termen dan die
van zonde en verlossing, lijden en heil."
Het kwaad, het lijden en de dood beho-
ren bij het bestaan en dienen aanvaard
te worden. Ook het humanisme is een
geloof. niet in de zin van geloof aan de
eenheid van het mensengeslacht of
geloof aan de mogelijkheid om iets
goeds tot stand te brengen, maar geloof
in de zin van een onbewijsbaar. aan.
vankelijke geesteshouding. vooraf-
gaand aan de doordenking. dat dus niet
afhankelijk is van kennis of ontwikke.
ling. Het is een geloof dat, omdat het
geen dogma's kent, (dogma's scheiden



Verrijkende ervaring 

Talloze malen wordt het verwijt uitge-
sproken dat het humanisme verstande-
lijk is. 
Deze kritiek zal teruggaan naar de tijd 
waarin humanisten geleerden waren 
die tenminste het grieks en latijn 
moesten beheersen en dit oordeel van 
dorheid zal ook veroorzaakt zijn omdat 
de rede in het humanisme een grotere 
rol speelt dan in de godsdienst. Maar 
het verwijt is niet meer terecht want de 
beleving is de grondslag van de be-
schouwing. 
Als iemand zijn afschuw van b.v. het 
voetballen motiveert door te zeggen dat 
22 mannen tegen een rond stuk leer lo-
pen te trappen, dat ze tussen palen 
moeten zien te krijgen, heeft hij de es-
sentie, de spanning, de kundigheid de 
snelheid, de taktiek, de schoonheid (ja-
zeker de schoonheid) niet genoemd en 
daar gaat het om. 
Zo kan de beleving van het bestaan, de 

verwondering en het ontzag een bron 
van inspiratie zijn, een totale verrijken-
de ervaring en die mag religieus ge-
noemd worden. 
De boeiende beleving van de ondoor-
grondelijkheid van het mysterie van het 
bestaan hoeft niet godsdienstig te zijn. 
Voor dorre verstandelijkheid is dan 
geen plaats. 

Het humanisme geeft geen pasklare re-
cepten, heeft geen troost te bieden, die 
van buiten de mensen komt. Het huma-
nisme zoekt liever naar waarheid dan 
dat het verlangt waarheid geopen-
baard te krijgen en poogt het inzicht te 
vergroten, dat de mensen met elkaar zin 
kunnen geven aan het bestaan, zodat 
dit de moeite waard is. 

Henk Bonger 

de mensen) het respekt voor de mense-
lijke waardigheid niet behoeft in te per-
ken en omdat het rekenschap vragen 
niet in konflikt komt met de resultaten 
van welke wetenschap ook. 
De Europese kultuur heeft twee hoofd-
wortels. Zij stoelt op de menselijke 
waarden van de v6órchristelijke Oud-
heid en op de christelijke waarden. De 
humanisten uit de tijd van de Renais-
sance - bijbelse of christen humanis-
ten, b.v. Erasmus, Morus, Ficino, 
Coornhert - trachtten beide werelden 
met elkaar in harmonie te brengen. Wat 
deze humanisten voor ogen stond was 
een zelf bewuste mensheid, die de god-
delijke gave had ontvangen om zelf iets 
te kunnen, te begrijpen, te ondernemen. 
De Renaissancedenkers ontkennen de 
verworpenheid van de mens, ontken-
nen de erfzonde. De mens kan iets, de 
menselijke waarden zijn beslissend, 
het leven kan zinvol geleefd worden 
zonder een buiten het leven gelegen 
doel. 

ARE ANTWOORDEN OP CHRISTELIJKE VRAGEN 
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de mensen) het respekt voor de mense-
lijke waardigheid niet behoeft in te per-
ken en omdat het rekenschap vragen
niet in konflikt komt met de resultaten
van welke wetenschap ook.
De Europese kultuur heeft twee hoofd-
wortels. Zij stoelt op de menselijke
waarden van de vóórchristelijke Oud-
heid en op de christelijke waarden. De
humanisten uit de tijd van de Renais-
sance - bijbelse of christèn humanis-
ten, b. v. Erasmus. Marus, Fieino.
Coornherl - trachtten beide werelden
met elkaar in harmonie te brengen. Wat
deze humanisten voor ogen stond was
een zelfbewuste mensheid. die de god-
delijke gave had ontvangen om zelf iets
te kunnen. Ie begrijpen, te ondernemen.
De Renaissancedenkers ontkennen de
vèrworpenheid van de mens, ontken-
nen de erizonde. De mens kan iets, de
menselijke waarden zijn beslissend,
het leven kan zinvol geleefd worden
zonder een buiten het leven gelegen
doel.

Verrijkende ervaring

Talloze malen wordt het verwijt uitge-
sproken dat het humanisme verstande-
lijk is.
Deze kritiek zal teruggaan naar de tijd
waarin humanisten geleerden waren
die tenminste het grieks en latijn
moesten beheersen en dit oordeel van
dorheid zal ook veroorzaakt zijn omdat
de rede in het humanisme een grotere
rol speelt dan in de godsdienst. Maar
het verwijt is niet meer terecht want de
beleving is de grondslag van de be-
schouwing.
Als iemand zijn afschuw van b.v. het
voetballen motiveert door te zeggen dat
22 mannen tegen een rond stuk leer lo-
pen te trappen, dat ze tussen palen
moeten zien te krijgen, heeft hij de es-
sentie, de spanning, de kundigheid de
snelheid, de taktiek, de schoonheid (ja-
zeker de schoonheid) niet genoemd en
daar gaat het om.
Zo kan de beleving van het bestaan, de

verwondering en het ontzag een bron
van inspiratie zijn, een totale verrijken-
de ervaring en die mag religieus ge-
noemd worden.
De boeiende beleving van de ondoor-
grondelijkheid van het mysterie van het
bestaan hoeft niet godsdienstig te zijn.
Voor dorre verstandelijkheid is dan
geen plaats.

Het humanisme geeft geen pasklare re-
cepten. heeft geen troost te bieden. die
van buiten de mensen komt. Het huma-
nisme zoekt liever naar waarheid dan
dat het verlangt waarheid geopen-
baard te krijgen en poogt het inzicht te
vergroten. dat de mensen met elkaar zin
kunnen geven aan het bestaan. zodat
dit de moeite waard is.

Henk Bonger
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HET MENSELIJK BESTAAN IS Al 
HET HUMANISME ZIE JE SAMEN 
PUZZEL IN ELKAAR. MAAR DE 1 
Rob Tielman, van beroep socioloog, maar zo langzamerhand 
meer bekend als voorzitter van het Humanistisch Verbond. 
wordt in dit interview aan de tand gevoeld over de grenzen 
van de porno en hete hangijzers als kernbewapening en kern-
energie. Over het gevaar van doemdenken, over rede, ver-
stand en gevoel. Maar bovenal over humanisme en het Hu-
manistisch Verbond. Schuif aan en help mee stukjes van de 
puzzel in elkaar te passen. Maar weet: de puzzel komt nooit af. 

Je bent socioloog, hè? 
Ja, ik ben mikro-socioloog. Ik hou me 
bezig met het terrein van de dagelijkse 
leef wereld van mensen. Hoe ze met el-
kaar omgaan. Meestal houden sociolo-
gen zich met grote maatschappelijke 
verbanden bezig, maar ik richt me 
vooral op kleinschaligheid. 

Dat doet het Humanistisch Verbond 
ook? 
Het HV houdt zich inderdaad met klein-
schaligheid bezig, maar ook wel dege-
lijk met grotere verbanden. Het HV pro-
beert zoveel mogelijk aan te sluiten bij 
wat mensen beweegt, wat hen bezig-
houdt, wat ze motiveert in het leven. We 
proberen daarom niet zozeer prachtige 
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EEN PUZZEL. DOOR 
ING, PASSEN STUKJES VAN DE 
EZEL KOMT NOOIT AF. 

grote theoretische systemen te beden-
ken, waaraan iedereen zou moeten 
beantwoorden. Geen ethiek van bo-
venaf, maar meer een ethiek vanuit de 
leef wereld van mensen. En van daar uit 
probeer je dan randvoorwaarden te 
stellen voor het grote: aan welke voor-
waarden moet de maatschappij vol-
doen, wil je dat de mens goed kan funk-
tioneren. 

Hoe ben je zelf bij het Humanistisch 
Verbond terecht gekomen? 
Ik wist vrijwel niets van dat verbond af, 
zoals zovelen in Nederland. Tijdens 
mijn studie deed ik een onderzoekje 
naar het funktioneren van het Huma-
nistisch Opleidings Instituut. 
Hierdoor leerde ik in één klap ook het 
hele HV van binnenuit kennen. Ik vond 
het een sympathieke club en toen me 
werd gevraagd om in een of ander be-
stuurtje te gaan zitten heb ik direkt ja 
gezegd. 

Weet je nog wat je het meeste aan-
sprak? 
Ja, er waren een paar dingen. In de eer-
ste plaats de persoon van Jaap van 
Praag was erg innemend, open en ple-
zierig. In de tweede plaats ontdekte ik 
tot mijn grote verrassing dat daar in dat 
Humanistisch Verbond allerlei ideeën 
leefden die bij mijzelf ook al wel waren 
ontwikkeld, maar waarvan ik dacht dat 
ik één van de weinigen was die die 
ideeën had. 

Een herkenning dus? 
Ja, een herkenning van: verrek, daar 
wordt over een aantal dingen net zo ge-
dacht als ik. 

HET HUMANISTISCH 
VERBOND KAN ALS 
SPIL FUNGEREN VAN 
EEN BREDE BEWEGING 
IN DE SAMENLEVING 

Over wat voor soort dingen dacht je dan 
na? 
In die tijd - ik praat nu over de jaren 
zeventig - was ik heel aktief binnen het 
COC en werd door de hele emancipa-
tiebeweging van homoseksuelen ge-
konfronteerd met allerlei ethische vra-
gen. Zoals: hoe ga je als mensen met 
elkaar om, hoe bouw je relaties op, hoe 
ga je met seksualiteit om, wat zijn 
emancipatiebewegingen wat is de sa-
menhang tussen vrouwen- en man-
nenemancipatie. En uiteindelijk na-
tuurlijk wat is de zin van het bestaan. 

Het humanisme en het HV bood een ka-
der om daar over te denken. Het was 
alsof er een puzzel met allemaal losse 
stukjes lag. Door de kennismaking met 
het humanisme begonnen die stukjes 
langzaam in elkaar te passen. Niet he-
lemaal kompleet, want het is nooit he-
lemaaf af. Maar er kwam struktuur in. 

Maar hoe werkt dat dan in de praktijk? 
Je hebt over allerlei losse dingen nage-
dacht. maar hoe moet ik me dan voor-
stellen hoe dat tot één geheel wordt ge-
bracht via het HV? 
Nou, om maar iets heel konkreets te 
noemen. Er waren binnen de NVSH, de 
vrouwenbeweging en het COC allerlei 
gedachten over emancipatie die vooral 
gericht waren op de eigen belangenbe-
hartiging, zoiets van: wij vrouwen te-
genover de boze mannen of wij homo's 
tegenover de kwade hetero's. Ik had het 
gevoel dat de scheidingslijnen anders 
liepen en dat er wel degelijk mensen 
waren - van de andere kant, bij wijze 
van spreken -, waar je heel goed mee 
kon samenwerken. Die gedachte, dat je 
toch een groot aantal dingen gemeen-
schappelijk hebt en niet moet denken in 
enge belangentegenstellingen maar 
dat er gemeenschappelijke belangen 
zijn waar we allemaal naar kunnen 
streven, die gedachte die vond ik hele-
maal terug in het Humanistisch Ver-
bond. 

Is dat een soort noemer in deze 
organisatie? 
Een gemeenschappelijke noemer, 
waarin je dus deelemancipatiebewe-
gingen terug kunt vinden. De seksuele 
hervorming, de strijd voor de mensen-
rechten, Amnesty, (waar ik ook aktief in 
was), de milieubeweging, de vredes-
beweging, de vrouwenbeweging, de 
homobeweging, de strijd voor jongeren 
voor meer rechten, de vakbeweging. Al 
dat soort dingen waarin ik aktief was of 
waar ik me bij betrokken voelde en die 
ikzelf toch min of meer had gezien als op 
zichzelf staande zaken werden op een 
gegeven moment in onderlinge samen-
hang gebracht. Zonder dat die samen-
hang nou een dogmatisch karakter had. 

Want dat is natuurlijk heel belangrijk, 
dat je ook een samenhang kunt krijgen 
zonder dat het een keurslijf wordt. Dat is 
het aantrekkelijke in het humanisme. 
Het humanisme geeft een soort raster 
aan. Binnen dat raster zijn er allerlei 
verschuivingen mogelijk. Maar er is in 
ieder geval samenhang. En er wordt 
over de samenhang ook verder nage-
dacht. Hierdoor kunnen de diverse be-
wegingen elkaar ondersteunen. Maar 
ook kunnen ze elkaar bijsturen door kri-
tiek te uiten. 

Geef eens een voorbeeld 
De vrouwenbeweging. Als sommige 
vrouwenorganisaties wat al te zeden-
meesterig gaan reageren op porno, kun 
je proberen om de beweging voor de 
seksuele hervorming en de vrouwen-
beweging voor wat betreft porno onder 
één noemer te krijgen. Zo voorkom je dat 
men meer energie gaat steken in on-
derlinge bestrijding dan in het bereiken 
van gemeenschappelijke doeleinden. 

DE GRENS LIGT 
WAAR HET ZELF-
BESCHIKKINGSRECHT 
VAN DE MENS DE 
ANDER AANTAST 

Maar wordt de situatie daarmee dan 
niet onduidelijk? 
Het gevaar zit er in, dat het wollig 
wordt. 

Dat wordt humanisten nogal eens ver-
weten hè? 
Ja, maar ik vind dat verwijt niet terecht. 
Het humanisme probeert samenhang te 
ontdekken, maar zonder dat het wollig 
wordt, het blijft helder en konkreet. Dat 
heeft te maken met de rol van de rede in 
het geheel. De rede als toetssteen voor 
het menselijk gedrag. Ik bedoel dan 
niet alleen het verstand, maar het 
evenwicht tussen verstand en gevoel. 
Dat is minder zweverig dan men soms 
denkt. Het is ook minder verstandelijk 
dan men soms denkt. Het is iets daar 
tussen in. 
Dit klinkt jou zeer wollig in de oren ... 

Ja. toch wel. 
Laten we nog even doorgaan op die 
porno. Vrouwen protesteren tegen por-
nografie omdat daar de vrouw in een rol 
wordt neergezet waarin ze zichzelf niet 
wil zien. Daartegen komen ze in op-
stand. Het Humanistisch Verbond staat 
daar achter, omdat het voor emancipa-
tie is. Maar het HV is ook voor zo groot 
mogelijke vrijheid. Zo veel mogelijk 
emancipatie. én zo groot mogelijke vrij-
heid dus. Dat botst dan. 
Ja, dat botst. Maar het humanisme heeft 
het uitgangspunt van het zelfbeschik-
kingsrecht van ieder mens. Het recht 
van de vrouw over haar eigen lijf moet 
voorop staan. Vormen van pornografie 
die dat aantasten moeten worden ver-
boden. Maar er zijn ook belangrijke de-
len van de pornografie die niemand 
schaden en die moeten vrij kunnen 
worden vertoond. Dat vloeit ook voort 
uit het zelfbeschikkingsrecht, mensen 

21 humanist november 1981 

GENPUZZEL. DOOR
lNG, PASSEN STUKJES VAN DE
~ZELKOMT NOOIT AF.
grote theoretische systemen te beden-
ken. waaraan iedereen zou moeten
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Het humanisme en het HVbood een ka-
der om daar over te denken. Het was
alsof er een puzzel met allemaal losse
stukjes lag. Door de kennismaking met
het humanisme begonnen die stukjes
langzaam in elkaar te passen. Niet he-
lemaal kompleet. want het is nooit he-
lemaaf af. Maar er kwam struktuur in.

Maar hoe werkt dat dan in de praktijk?
Je hebt over allerlei losse dingen nage-
dacht. maar hoe moet ik me dan voor.
stellen hoe dat tot één geheel wordt ge-
bracht via het HV?
Nou, om maar iets heel konkreets te
noemen. Er waren binnen de NVSH, de
vrouwenbeweging en het COC allerlei
gedachten over emancipatie die vooral
gericht waren op de eigen belangenbe-
hartiging, zoiets van: wij vrouwen te-
genover de boze mannen of wij homo's
tegenover de kwade hetero's. Ik had het
gevoel dat de scheidingslijnen anders
liepen en dat er wel degelijk mensen
waren - van de andere kant, bij wijze
van spreken -, waar je heel goed mee
kon samenwerken. Die gedachte, dat je
toch een groot aantal dingen gemeen-
schappelijk hebt en niet moet denken in
enge belangentegenstellingen maar
dat er gemeenschappelijke belangen
zijn waar we allemaal naar kunnen
streven, die gedachte die vond ik hele-
maal terug in het Humanistisch Ver-
bond.

Is dat een soort noemer in deze
organisatie?
Een gemeenschappelijke noemer,
waarin je dus deelemancipatiebewe.
gingen terug kunt vinden. De seksuele
hervorming, de strijd voor de mensen-
rechten, Amnesty, (waar ik ook aktief in
was), de milieubeweging, de vredes-
beweging, de vrouwenbeweging, de
homobeweging, de strijd voor jongeren
voor meer rechten, de vakbeweging. Al
dat soort dingen waarin ik aktief was of
waar ik me bij betrokken voelde en die
ikzelf toch min of meer had gezien alsop
zichzelf staande zaken werden op een
gegeven moment in onderlinge samen-
hang gebracht. Zonder dat die samen-
hang nou een dogmatisch karakter had.

Want dat is natuurlijk heel belangrijk,
dat je ook een samenhang kunt krijgen
zonder dat het een keurslijf wordt. Dat is
het aantrekkelijke in het humanisme.
Het humanisme geeft een soort raster
aan. Binnen dat raster zijn er allerlei
verschuivingen mogelijk. Maar er is in
ieder geval samenhang. En er wordt
over de samenhang ook verder nage.
dacht. Hierdoor kunnen de diverse be-
wegingen elkaar ondersteunen. Maar
ook kunnen ze elkaar bijsturen door kri-
tiek te uiten.

Geef eens een voorbeeld
De vrouwenbeweging. Als sommige
vrouwenorganisaties wat al te zeden.
meesterig gaan reageren op porno, kun
je proberen om de beweging voor de
seksuele hervorming en de vrouwen.
beweging voor wat betreft porno onder
één noemer te krijgen. Zo voorkom je dat
men meer energie gaat steken in on-
derlinge bestrijding dan in het bereiken
van gemeenschappelijke doeleinden.

DE GRENS LIGT
WAAR HET ZELF-
BESCHIKKINGSRECHT
VAN DE MENS DE
ANDER AANTAST

Maar wordt de situatie daarmee dan
niet onduidelijk?
Het gevaar zit er in, dat het wollig
wordt.

Dat wordt humanisten nogal eens ver-
weten hè?
Ja, maar ik vind dat verwijt niet terecht.
Het humanisme probeert samenhang te
ontdekken, maar zonder dat het wollig
wordt. het blijft helder en konkreet. Dat
heeft te maken met de rol van de rede in
het geheel. De rede als toetssteen voor
het menselijk gedrag. Ik bedoel dan
niet alleen het verstand, maar het
evenwicht tussen verstand en gevoel.
Dat is minder zweverig dan men soms
denkt. Het is ook minder verstandelijk
dan men soms denkt. Het is iets daar
tussen in.
Dit klinkt jou zeer wollig in de oren ...

Ja, toch wel.
Laten we nog even doorgaan op die
porno. Vrouwen protesteren tegen por-
nografie omdat daar de vrouw ineen rol
wordt neergezet waarin ze zichzelf niet
wil zien. Daartegen komen ze in op.
stand. Het Humanistisch Verbond staat
daar achter. omdat het voor emancipa.
tie is. Maar het HV is ook voor zo groot
mogelijke vrijheid. Zo veel mogelijk
emancipatie. én zo groot mogelijke vrij-
heid dus. Dat botst dan.
Ja, dat botst. Maar het humanisme heeft
het uitgangspunt van het zelfbeschik-
kingsrecht van ieder mens. Het recht
van de vrouw over haar eigen lijf moet
voorop staan. Vormen van pornografie
die dat aantasten moeten worden ver-
boden. Maar er zijn ook belangrijke de-
len van de pornografie die niemand
schaden en die moeten vrij kunnen
worden vertoond. Dat vloeit ook voort

. uit het zelfbeschikkingsrecht, mensen •.



moeten de vrijheid hebben naar porno 
te kijken als dat niemand schaadt. 
Dit betekent dat je tot een genuanceerd 
oordeel komt. De grens wordt getrokken 
waar het zelfbeschikkingsrecht van de 
ene mens de ander aantast. 

HET HUMANISME 
VERBINDT VRIJHEID 
EN GELIJKWAARDIG-
HEID MET ELKAAR. 
DAAROM ZIJN ER 
ZOWEL LIBERALEN 
ALS SOCIALISTEN 
IN HET HV 

Hoe is het mogelijk dat socialisten en 
liberalen in één vereniging aktief zijn? 
Om te beginnen is het niet zo dat dile 
socialisten en alle liberalen lid zijn van 
het Humanistisch Verbond. Dan zou het 
ook veel groter zijn. De spanningsver-
houding tussen socialisten en liberalen 
is in hoge mate terug te voeren op de 
nadruk die socialisten leggen op ge-
lijkwaardigheid en de neiging van de 
liberalen om het aksent te leggen op 
vrijheid. 
Nu leidt absolute vrijheid tot ongelijk-
waardigheid en alleen streven naar 
gelijkheid tot onvrijheid. 
Het humanisme vindt dat mensen zelf 
zin moeten geven aan hun eigen be-
staan, dat ze een zo groot mogelijke 
vrijheid moeten hebben. Maar ook dat 
mensen dat in gelijkwaardigheid moe-
ten nastreven. Het humanisme verbindt 
dus vrijheid en gelijkwaardigheid met 
elkaar. En je ziet dan ook een grote mate 
van overeenstemming tussen liberalen 
en socialisten die ook humanist zijn, en 
lid van het Humanistisch Verbond. 

Vul dat nou eens konkreet in aan de 
hand van een voorbeeld. 
De kernwapenverklaring. Daar hebben 
we geruime tijd over gediskussieerd in 
het verbond. 

Hoe ver gaat die? 
Het gebruik en bezit van kernwapens 
wordt ethisch afgekeurd. Tegelijkertijd 
zeggen we dat in het streven om die 
kernwapens de wereld uit te helpen, je 
niet moet uitgaan van een soort getui-
genisethiek. Zo van: wij gooien die din-
gen de deur uit en we zien wel wat er 
verder allemaal gebeurt. Nee, je moet 
niet alleen kijken naar de bedoelingen, 
maar ook naar de gevolgen. En dat vind 
ik typisch humanistisch: dat je niet een 
ethiek absoluut stelt, zo van die wapens 
zijn ethisch onaanvaardbaar en dus 
moeten ze onmiddellijk de deur uit. 
Maar ook niet het andere uiterste, heel 
opportunistisch kernwapens gebruiken 
voor een sterke onderhandelingsposi-
tie. Dus niet alleen kijken naar de be-
doelingen, niet alleen naar de gevol-
gen. Maar zoeken naar een evenwicht 
tussen bedoelingen en gevolgen. 

En hoe werkt dat op dit punt uit? 
Wij doen een appèl op socialisten en  

iineraien om op een zo aoeimang mo-
gelijke manier die kernwapens de we-
reld uit te helpen, inklusief Nederland. 
En dat daarbij niet bij voorbaat moet 
worden uitgesloten dat ook eenzijdige 
stappen kunnen helpen. 
Nu zien we het afgelopen jaar voortdu-
rend dat het niet doen van eenzijdige 
stappen ertoe leidt dat de bewape-
ningswedloop steeds verder wordt op-
gevoerd. 

Maar toch komt nu het wollige weer om 
de hoek kijken. want „niet kan worden 
uitgesloten dat er eenzijdige stappen 
moeten worden ondernomen". Waarom 
roep je dan niet: te beginnen bij Neder-
land? 
Nou, dat is één van de zaken die spelen. 

Maar nog niet als standpunt zijn inge-
nomen. 
Ik geloof dat de overgrote meerderheid 
van onze leden dat wel vindt, dat Ne-
derland op dat punt het voortouw zou 
moeten nemen. Maar er is een minder-
heid in het HV die daar wat terughou-
dender in is. Ik vind dat niet zozeer een 
kwestie van principes als meer een 
kwestie van uitwerking. De vraag is 
wat het meeste effekt heeft. En dat is 
niet zozeer een kwestie van ethiek. 

Is het geen politiek geschipper om de 
liberalen te vriend te houden? De libe-
ralen die er niet over piekeren om die 
kernwapens de deur uit te doen? 
Daar wordt genuanceerder over ge-
dacht in de VVD dan jij vermoedt. 

Maar als het HV zegt: de kernwapens 
Nederland uit, schop je daarmee veel 
liberale leden tegen de schenen. Durft 
het Humanistisch Verbond dat aan? 
Bij mij is die durf in ieder geval wel 
aanwezig. En dat geldt zowel voor de 
schenen van liberalen als socialisten. 

GEEN NIEUWE 
KERNCENTRALES 
BOUWEN. DE ERAAN 
VERBONDEN GEVAREN 
ZIJN ONVOLDOENDE 
AFGEWOGEN 

Een ander heet hangijzer: de kernener-
gie. Heeft het HV daar een mening over? 
Ja. Wij vinden dat er een onvoldoende 
afweging heeft plaatsgevonden van de 
gevaren die aan kerncentrales verbon-
den zijn. Met name voor toekomstige 
generaties. 

Dat betekent dat kerncentrales worden 
afgewezen? 
Dat betekent dat we zeggen dat gezien 
de huidige ontwikkeling van de tech-
niek en de huidige maatschappelijke 
tegenstellingen over kernenergie onze 
energievoorziening niet afhankelijk 
moet worden gemaakt van kerncentra-
les. Het trekt een te grote wissel op de 
toekomst. 

Dus geen kerncentrales? 

Op dit moment geen kerncentrales. 

Geen nieuwe bouwen? 
Geen nieuwe bouwen en proberen an- 
dere energiebronnen aan te boren. 

De huidige kerncentrales dicht? 
Ik vind niet dat het Humanistisch Ver-
bond daar een uitspraak over moet 
doen. 

Omdat het politiek een heet hangijzer 
is? 
Nee, het gaat er om wat het meest 
doelmatig is. Als je door die kerncen-
trales dicht te doen, zo'n tegenreaktie 
krijgt dat het denken over kernenergie 
in een voor ons ongunstige richting 
wordt ontwikkeld, dan moet je het niet 
doen. Maar dat is een afweging voor 
politieke partijen en niet voor het Hu-
manistisch Verbond. 

Lijkt het daardoor niet alsof het HV aan 
lange termijnpolitiek doet en daardoor 
de hete brij. de hitte van alledag kan 
omzeilen? 
Nee, er zijn bepaalde hittes van alledag 
die we zeker niet vermijden. We hebben 
op het terrein van bijvoorbeeld de af-
schaffing van de doodstraf en de rege-
ling van de abortuswetgeving heel dui-
delijk ons standpunt laten horen. 

Maar dat waren punten waar liberalen 
en socialisten elkaar ook wel goed kun-
nen vinden. 
Dat is waar. 

Daar beperkt het zich dan? 
Nee, dat vind ik niet. Het is niet zo dat 
alleen omdat nou toevallig een bepaal-
de politieke partij het niet zo goed uit-
komt, wij dan geen uitspraken doen. Zo 
ligt het niet. Vanuit onze beginsel-
verklaring toetsen wij wat er maat-
schappelijk gebeurt. Daarbij moeten 
wij ons beperken tot levensbeschouwe-
lijke en ethische kanten. Omdat wij uit-
gaan van de scheiding van levensbe-
schouwing en partijpolitiek. Maar als 
een bepaalde kwestie minder gelukkig 
ligt dan zullen we ons toch uitspreken. 
En dat gebeurt ook. 

We hebben net de formatie achter de 
rug. Proberen humanisten nou invloed 
op zo'n formatie te hebben? 
Jazeker. We hebben een brief geschre-
ven aan de toenmalige informateurs. 
Een verlanglijstje. 
Eén van de belangrijkste punten was 
dat hoewel de ontzuiling in de samen-
leving steeds verder vordert, de 
machtsstrukturen in het onderwijs, de 
gezondheidszorg, het welzijnswerk, 
etc. veel te weinig meeveranderen. Wij 
hebben er op gewezen dat het onterecht 
is dat de overheidsgelden nog steeds 
onevenredig ten gunste van de kont es-
sionelen wordt besteed. 
Daarnaast hebben wij gewaarschuwd 
voor het zogenaamde Staphorst-model, 
het samengaan van VVD en CDA in een 
regering die wordt gesteund door de 
orthodox-protestantse partijen. 

Die dreiging was er? 
Ja, ik ben er van overtuigd dat Van Agt 
en een deel van het CDA dat in hun hart 
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•. moeten de vrijheid hebben naar porno
te kijken als dat niemand schaadt.
Dit betekent dat je tot een genuanceerd
oordeel komt. De grens wordt getrokken
waar het zelfbeschikkingsrecht van de
ene mens de ander aantast.

BET HUMANISME
VERBINDT VRIJBEID
EN GEWKWAARDIG-
BEID MET ELKAAR.
DAAROM ZUN ER
ZOWEL LIBERALEN
ALS SOCIALISTEN
IN BET BV

Hoe is het mogelijk dat socialisten en
liberalen in één vereniging aktief zijn?
Om te beginnen is het niet zo dat álle
socialisten en álle liberalen lid zijn van
het Humanistisch Verbond. Dan zou het
ook veel groter zijn. De spanningsver-
houding tussen socialisten en liberalen
is in hoge mate terug te voeren op de
nadruk die socialisten leggen op ge-
lijkwaardigheid en de neiging van de
liberalen om het aksent te leggen op
vrijheid.
Nu leidt absolute vrijheid tot ongelijk.
waardigheid en alleen streven naar
gelijkheid tot onvrijheid.
Het humanisme vindt dat mensen zelf
zin moeten geven aan hun eigen be-
staan, dat ze een zo groot mogelijke
vrijheid moeten hebben. Maar ook dat
mensen dat in gelijkwaardigheid moe-
ten nastreven. Het humanisme verbindt
dus vrijheid en gelijkwaardigheid met
elkaar. En je ziet dan ook een grote mate
van overeenstemming tussen liberalen
en socialisten die ook humanist zijn, en
lid van het Humanistisch Verbond.

Vul dat nou eens konkreet in aan de
hand van een voorbeeld.
De kernwapenverklaring. Daar hebben
we geruime tijd over gediskussieerd in
het verbond.

Hoe ver gaat die?
Het gebruik en bezit van kernwapens
wordt ethisch afgekeurd. Tegelijkertijd
zeggen we dat in het streven om die
kernwapens de wereld uit te helpen, je
niet moet uitgaan van een soort getui-
genisethiek. Zo van: wij gooien die din.
gen de deur uit en we zien wel wat er
verder allemaal gebeurt. Nee, je moet
niet alleen kijken naar de bedoelingen,
maar ook naar de gevolgen. En dat vind
ik typisch humanistisch: dat je niet een
ethiek absoluut stelt. zovan die wapens
zijn ethisch onaanvaardbaar en dus
moeten ze onmiddellijk de deur uit.
Maar ook niet het andere uiterste, heel
opportunistisch kernwapens gebruiken
voor een sterke onderhandelingsposi-
tie. Dus niet alleen kijken naar de be-
doelingen, niet alleen naar de gevol.
gen. Maar zoeken naar een evenwicht
tussen bedoelingen en gevolgen.

En hoe werkt dat op dit punt uit?
Wij doen een appèl op socialisten en
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liberalen om op een zo doelmatig mo-
gelijke manier die kernwapens de we-
reld uit te helpen, inklusief Nederland.
En dat daarbij niet bij voorbaat moet
worden uitgesloten dat ook eenzijdige
stappen kunnen helpen.
Nu zien we het afgelopen jaar voortdu-
rend dat het niet doen van eenzijdige
stappen ertoe leidt dat de bewape-
ningswedloop steeds verder wordt op-
gevoerd.

Maar toch komt nu het wollige weer om
de hoek kijken. want ..niet kan worden
uitgesloten dat er eenzijdige stappen
moeten worden ondernomen". Waarom
roep je dan niet: te beginnen bij Neder-
land?
Nou, dat is één van de zaken die spelen.

Maar nog niet als standpunt zijn inge-
nomen.
Ik geloof dat de overgrote meerderheid
van onze leden dat wel vindt. dat Ne-
derland op dat punt het voortouw zou
moeten nemen. Maar er is een minder-
heid in het HV die daar wat terughou.
dender in is. Ik vind dat niet zozeer een
kwestie van principes als meer een
kwestie van uitwerking. De vraag is
wat het meeste effekt heeft. En dat is
niet zozeer een kwestie van ethiek.

Is het geen politiek geschipper om de
liberalen te vriend te houden? De libe-
ralen die er niet over piekeren om die
kernwapens de deur uit te doen?
Daar wordt genuanceerder over ge-
dacht in de VVDdan jij vermoedt.

Maar als het HV zegt: de kernwapens
Nederland uit. schop je daarmee veel
liberale leden tegen de schenen. Durft
het Humanistisch Verbond dat aan?
Bij mij is die durf in ieder geval wel
aanwezig. En dat geldt zowel voor de
schenen van liberalen als socialisten.

GEEN NIEUWE
KERNCENTRALES
BOUWEN. DE ERAAN
VERBONDEN GEVAREN
ZUN ONVOLDOENDE
AFGEWOGEN

Een ander heet hangijzer: de kernener-
gie. Heeft het HVdaar een mening over?
Ja. Wij vinden dat er een onvoldoende
afweging heeft plaatsgevonden van de
gevaren die aan kerncentrales verbon-
den zijn. Met name voor toekomstige
generaties.

Dat betekent dat kerncentrales worden
afgewezen?
Dat betekent dat we zeggen dat gezien
de huidige ontwikkeling van de tech-
niek en de huidige maatschappelijke
tegenstellingen over kernenergie onze
energievoorziening niet afhankelijk
moet worden gemaakt van kerncentra.
les. Het trekt een te grote wissel op de
toekomst.

Dus geen kerncentrales?
Op dit moment geen kerncentrales.

Geen nieuwe bouwen?
Geen nieuwe bouwen en proberen an-
dere energiebronnen aan te boren.

De huidige kerncentrales dicht?
Ik vind niet dat het Humanistisch Ver-
bond daar een uitspraak over moet
doen.

Omdat het politiek een heet hangijzer
is?
Nee. het gaat er om wat het meest
doelmatig is. Als je door die kerncen-
trales dicht te doen, zo'n tegenreaktie
krijgt dat het denken over kernenergie
in een voor ons ongunstige richting
wordt ontwikkeld. dan moet je het niet
doen. Maar dat is een afweging voor
politieke partijen en niet voor het Hu-
manistisch Verbond.

Lijkt het daardoor niet alsof het HVaan
lange termijnpolitiek doet en daardoor
de hete brij. de hitte van alledag kan
omzeilen?
Nee. er zijn bepaalde hittes van alledag
die we zeker niet vermijden. We hebben
op het terrein van bijvoorbeeld de af-
schaffing van de doodstraf en de rege-
ling van de abortuswetgeving heel dui-
delijk ons standpunt laten horen.

Maar dat waren punten waar liberalen
en socialisten elkaar ook wel goed kun-
nen vinden.
Dat is waar.

Daar beperkt het zich dan?
Nee. dat vind ik niet. Het is niet zo dat
alleen omdat nou toevallig een bepaal-
de politieke partij het niet zo goed uit-
komt. wij dan geen uitspraken doen. Zo
ligt het niet. Vanuit onze beginsel-
verklaring toetsen wij wat er maat-
schappelijk gebeurt. Daarbij moeten
wij ons beperken tot levensbeschouwe-
lijke en ethische kanten. Omdat wij uit-
gaan van de scheiding van levensbe-
schouwing en partijpolitiek. Maar als
een bepaalde kwestie minder gelukkig
ligt dan zullen we ons toch uitspreken.
En dat gebeurt ook.

We hebben net de formatie achter de
rug. Proberen humanisten nou invloed
op zo'n formatie te hebben?
Jazeker. We hebben een brief geschre-
ven aan de toenmalige informateurs.
Een verlanglijstje.
Eén van de belangrijkste punten was
dat hoewel de ontzuiling in de samen-
leving steeds verder vordert. de
machtsstrukturen in het onderwijs. de
gezondheidszorg, het welzijnswerk.
etc. veel te weinig meeveranderen. Wij
hebben er op gewezen dat het onterecht
is dat de overheidsgelden nog steeds
onevenredig ten gunste van de konfes-
sionelen wordt besteed.
Daarnaast hebben wij gewaarschuwd
voor het zogenaamde Staphorst-model.
het samengaan van VVDen CDA in een
regering die wordt gesteund door de
orthodox-protestantse partijen.

Die dreiging was er?
Ja, ik ben er van overtuigd dat Van Agt
en een deel van het CDA dat in hun hart
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ook willen, alleen niet de kans kregen. 
En het vervelende was dat ook een deel 
van de liberalen wel in zee wilden gaan 
met die rechtse splinterpartijen. Dat 
zouden we onze liberale geestverwan-
ten zeer kwalijk hebben genomen, want 
het betekent de verkwanseling van de 
humanistische beginselen. 

AAN EEN POLITIEKE 
OVERTUIGING GAAT 
EEN LEVENS-
BESCHOUWELIJKE 
OPVATTING VOORAF 

Dus men is in eerste instantie huma-
nist. en daarna pas liberaal of socia-
list? 
Ja. Levensovertuiging is een veel we-
zenlijker zaak dan de politieke overtui-
ging. Aan die politieke overtuiging 
gaat een levensbeschouwelijke opvat-
ting vooraf. Opvattingen over de zin 
van het leven, over goed en kwaad, over 
leven en dood. Dat zijn heel fundamen-
tele levensvragen waarop een levens- 

overtuiging een antwoord geeft. Op ba-
sis daarvan kom je dan tot een politieke 
overtuiging. 

Heb je een idee waarom met name 
nieuwe leden bij het Humanistisch Ver- 
bond komen? 	 • 
Momenteel spookt het doemdenken 
nogal rond. De gedachte dat het alle-
maal verkeerd gaat in de wereld, dat 
we onze ondergang tegemoet hollen. 
Doemdenken versterkt die ontwikke-
ling alleen maar. Het is belangrijk dat 
daar tegenwicht tegen wordt gegeven. 
En dan is het humanisme een inspire-
rende levensfilosofie omdat het er van 
uitgaat dat het lot van de mensheid wel 
degelijk ten goede kan worden gekeerd 
als we het maar zelf ter hand nemen. 
Het lot niet leggen in de handen van 
doemgedachten en ook niet in de han-
den van een macht buiten de mens. 
Zelf de handen uit de mouwen steken, 
dan hebben een kans. 

Niet stoppen met denken, maar juist 
doorgaan. 
Ja, want als je je overgeef t aan doem-
denken, help je mee dat dat doemden-
ken ook echt werkelijkheid wordt. De 
zichzelf waarmakende voorspelling. 
Dat is dus één reden voor mensen om lid  

te worden van het Humanistisch Ver-
bond. Een andere overweging is dat 
veel mensen aktief zijn in emancipatie-
bewegingen en aktiegroepen. Die ont-
dekken op een gegeven moment dat je 
op drijfzand bezig bent als je niet in 
staat bent na te denken over de grond- 

HET HUMANISME 
BIEDT GEEN 
VLUCHTWEG. HET 
STAAT MIDDEN IN 
HET LEVEN 

slagen van waaruit je die akties voert, 
en je niet bewust bent hoe alles met 
elkaar samenhangt. 
Het Humanistisch Verbond kan als spil 
fungeren van een brede beweging in de 
samenleving. Een spil voor bijvoor-
beeld milieu-, vrouwen- of vredesbe-
weging. 

Biedt het HV de zoekende mens nieuwe 
zekerheden? 
Nee. Wij willen juist dat mensen leren 
leven met onzekerheden. De humanis-
tische levensovertuiging is geen 
hapklare brok. Integendeel. Wij blijven 
vragen stellen. Als je in zekerheden 
vlucht heb je in feite schijnzekerheden 
gevonden. 
Maar de aantrekkingskracht van het 
Humanistisch Verbond zal groter wor-
den doordat mensen het zien als een 
spil. 

Is dat niet te vergelijken met de ontwik-
keling bij de kerken. de teruggang naar 
de kerken? 
Je ziet geen teruggang naar de kerk. Je 
ziet een teruggang naar de godsdienst. 
Naar het terugzoeken van oude ver-
trouwde waarden. Vaak in sekten. 
Mensen die met hun kop tegen de muur 
lopen en dan hun heil zoeken in hogere 
sferen. Dat is inderdaad een vlucht. 
Men probeert dan niet oplossingen in 
deze mensenwereld te zoeken maar heil 
in een wereld hierna, hier buiten, hier-
boven of waar dan ook. Het humanisme 
staat midden in de wereld. Wij bieden 
geen vluchtweg. Integendeel, wij bie-
den een weg om beter doordacht, door-
voeld, beter gemotiveerd met het werk 
in de samenleving door te gaan. 

Het bieden van een kader? 
Ja, daardoor kun je veel bewuster met 
de dingen van alledag bezig zijn. De 
wereld wordt minder los zand, je ziet 
samenhang tussen allerlei verschijn-
selen, waardoor ze vaak ook minder 
bedreigend worden. 
Op het moment dat je denkt dat de puz-
zel die het menselijk bestaan is, hele-
maal af is en dat er geen stukje meer uit 
of bij kan, op dat moment ben je dog-
matisch bezig. Gooi je de hele puzzel 
daarentegen over de vloer en zeg je het 
zijn allemaal losse stukjes zonder enig 
verband, dan ben je naar mijn gevoel 
niet meer humanistisch bezig. Wij zit-
ten dus aan de ene kant in tussen een 
soort skeptisisme waarbij geen enkele 
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ook willen, alleen niet de kans kregen.
En het vervelende was dat ook een deel
van de liberalen wel in zee wilden gaan
met die rechtse splinterpartijen. Dat
zouden we onze liberale geestverwan~
ten zeer kwalijk hebben genomen, want
het betekent de verkwanseling van de
humanistische beginselen.

AAN EEN POLITIEKE
OVERTUIGING GAAT
EEN LEVENS-
BESCHOUWELIJKE
OPVATTING VOORAF

Dus men is in eerste instantie huma-
nist. en daarna pas liberaal of socia.
list?
Ja. Levensovertuiging is een veel we.
zenlijker zaak dan de politieke overtui-
ging. Aan die politieke overtuiging
gaat een levensbeschouwelijke opvat-
ting vooraf. Opvattingen over de zin
van het leven, over goed en kwaad. over
leven en dood. Dat zijn heel fundamen-
tele levensvragen waarop een levens.
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overtuiging een antwoord geeft. Op ba-
sis daarvan kom je dan tot een politieke
overtuiging.

Heb je een idee waarom met name
nieuwe leden bij het Humanistisch Ver-
bond komen?
Momenteel spookt het doemdenken
nogal rond. De gedachte dat het alle-
maal verkeerd gaat in de wereld, dat
we onze ondergang tegemoet hollen.
Doemdenken versterkt die ontwikke-
ling alleen maar. Het is belangrijk dat
daar tegenwicht tegen wordt gegeven.
En dan is het humanisme een inspire-
rende levensfilosofie omdat het er van
uitgaat dat het lot van de mensheid wel
degelijk ten goede kan worden gekeerd
als we het maar zelf ter hand nemen.
Het lot niet leggen in de handen van
doem gedachten en ook niet in de han-
den van een macht buiten de mens.
Zelf de handen uit de mouwen steken,
dan hebben een kans.

Niet stoppen met denken. maar juist
doorgaan.
Ja, want als je je overgeeft aan doem-
denken, help je mee dat dat doemden-
ken ook echt werkelijkheid wordt. De
zichzelf waarmakende voorspelling.
Dat is dus één reden voor mensen om lid

te worden van het Humanistisch Ver-
bond. Een andere overweging is dat
veel mensen aktief zijn in emancipatie-
bewegingen en aktiegroepen. Die ont-
dekken op een gegeven moment dat je
op drijfzand bezig bent als je niet in
staat bent na te denken over de grond-

HET HUMANISME
BIEDT GEEN
VLUCHTWEG. HET
STAAT MIDDEN IN
HET LEVEN

slagen van waaruit je die akties voert,
en je niet bewust bent hoe alles met
elkaar samenhangt.
Het Humanistisch Verbond kan als spil
fungeren van een brede beweging in de
samenleving. Een spil voor bijvoor-
beeld milieu-, vrouwen. of vredesbe-
weging.

Biedt het HV de zoekende mens nieuwe
zekerheden?
Nee. Wij willen juist dat mensen leren
leven met onzekerheden. De humanis-
tische levensovertuiging is geen
hapklare brok. Integendeel. Wij blijven
vragen stellen. Als je in zekerheden
vlucht heb je in feite schijnzekerheden
gevonden.
Maar de aantrekkingskracht van het
Humanistisch Verbond zal groter wor-
den doordat mensen het zien als een
spil.

Is dat niet te vergelijken met de ontwik-
keling bij de kerken. de teruggang naar
de kerken?
Je ziet geen teruggang naar de kerk. Je
ziet een teruggang naar de godsdienst.
Naar het terugzoeken van oude ver.
trouwde waarden. Vaak in sekten.
Mensen die met hun kop tegen de muur
lopen en dan hun heil zoeken in hogere
sferen. Dat is inderdaad een vlucht.
Men probeert dan niet oplossingen in
deze mensenwereld te zoeken maar heil
in een wereld hierna, hier buiten, hier-
boven of waar dan ook. Het humanisme
staat midden in de wereld. Wij bieden
geen vluchtweg. Integendeel. wij bie-
den een weg om beter doordacht, door-
voeld, beter gemotiveerd met het werk
in de samenleving door te gaan.

Het bieden van een kader?
Ja, daardoor kun je veel bewuster met
de dingen van alledag bezig zijn. De
wereld wordt minder los zand, je ziet
samenhang tussen allerlei verschijn.
selen, waardoor ze vaak ook minder
bedreigend worden.
Op het moment dat je denkt dat de puz-
zel die het menselijk bestaan is, hele-
maal af is en dat er geen stukje meer uit
of bij kan, op dat moment ben je dog-
matisch bezig. Gooi je de hele puzzel
daarentegen over de vloer en zeg je het
zijn allemaal losse stukjes zonder enig
verband, dan ben je naar mijn gevoel
niet meer humanistisch bezig. Wij zit-
ten dus aan de ene kant in tussen een
soort skeptisisme waarbij geen enkele •.
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TRADITIES E 
Hoe we het ook wenden of ke-
ren, we leven in een maat-
schappij, waarin de man in 
hoge mate de dienst uit-
maakt, zowel maatschappe-
lijk, kultureel, sociaal, eko-
nomisch als seksueel. 
De vrouw vervult een daarbij 
aangepaste rol, jongeren 
mogen pas meepraten als ze 
volwassen zijn en ouderen 
alleen mogen nog maar zorg-
behoevende ouden van da-
gen zijn. 

Dit is wel een zeer grove schets van de 
werkelijkheid en onze samenleving is 
gelukkig voortdurend in beweging. Pa-
tronen liggen niet zo vast als deze grove 
schets doet vermoeden en er wordt dan 
ook aan alle kanten aan dit traditionele 
maatschappijbeeld getornd. 

Vrouwen 

Toch wordt ook vandaag de dag de po-
sitie van vrouwen nog in hoge mate be-
paald door de man. Weliswaar is de 
ruimte die vrouwen voor hun eigen 
ontwikkeling hebben weten te verove-
ren groter geworden, maar het mocht en 
mag in veel gevallen nog steeds de 
overheersende en centrale positie van 
de man niet aantasten. Soms lukt het 
enkelen om het verder te schoppen op 
de maatschappelijke ladder. Zij berei-
ken een zelfstandige, onafhankelijke 
positie en het heet dan dat zij geëman-
cipeerd zijn. Waarom? Omdat zij spre-
ken, handelen en vermoedelijk ook 
denken, zoals dat van mannen wordt 
verwacht en door het merendeel der 
mannen wordt gedaan. 
Vrouwen die geen prijs stellen op deze 
gelijkheid, maar zich naar eigen waar-
den en eigen, vrouwelijke inzichten 
willen ontplooien hebben het heel wat 
moeilijker. Mannen moeten dan name-
lijk wat van hun eigenwaarde inleve-
ren. Zich als een man gedragen is nog 
wat anders dan door vrouw-zijn be-
paald, naar daaraan ontleende waar-
den en normen funktioneren in een ge-
mengde samenleving. In plaats van 
gelijkheid (aan de man) gaat het dan om 
gelijkwaardigheid. 

Jongeren 

Veel jongeren wekken de indruk al lang 
de moed te hebben opgegeven om zich 
onderdeel te weten van de samenle-
ving. Sinds tal van jaren hebben zij 
zichzelf een wereldje geschapen met 
subgroepen, eigen mode, haardracht, 
gewoonten en normen. Er is sprake van 
een hele jeugdkultuur waarop de kom-
mercie, kranten, radio en televisie in- 

REDE IS NIET 
ALLEEN VERSTAND, 
MAAR EVENWICHT 
TUSSEN VERSTAND 
EN GEVOEL 

samenhang wordt gezien, de puzzel op 
één hoop gegooid zonder enige samen-
hang. En het andere uiterste waarin de 
puzzel af is en er geen stukje meer ver-
anderd mag worden. Daar tussenin 
zitten wij. 

Je hoort nog wel eens dat men het Hu-
manistisch Verbond zo'n kille club 
vindt. Het verstand voert de boventoon, 
het gevoel moet maar worden uitge-
schakeld en zeker de emotie. 
Dat is zeker kritiek die we ons ter harte 
moeten nemen. Het begrip rede als 
toetssteen voor het menselijk gedrag is 
in onze kring vaak misverstaan als ver-
stand. Alsof alleen het verstand zou re-
geren. Maar dat is een misvatting om-
dat de rede niet louter het verstand is 
maar dat een evenwicht is tussen ver-
stand en gevoel. Als je praat over wat 
rechtvaardig is dan is dat niet alleen 
een kwestie van een aantal beginselen 
die logisch moeten worden toegepast, 
maar het is ook een kwestie van rechts-
gevoel. Het moet een tegenwicht zijn 
tussen het verstandelijke en het ge-
voelsmatige element in een levens-
overtuiging. 

Hoeveel leden heeft het Humanistisch 
Verbond? 
16.000. Eigenlijk veel te weinig. En ook 
niet in overeenstemming met de om-
vang van het humanistisch denken in 
de Nederlandse samenleving. 12% van 
de bevolking staat achter onze doel-
stellingen en 19% noemt zich humanist. 
Dat zijn uitkomsten van een onderzoek 
dat onlangs is gedaan. 

Hoe komt het nou dat die 12% dan geen 
lid zijn van het HV? 
Veel humanisten zijn niet geneigd zich 
te organiseren juist vanuit hun opvat-
ting over de vrijheid van denken. Ze 
zien een organisatie als een aantasting 
van hun vrijheid. 
Maar door zich niet te organiseren, ge-
ven zij wel onevenredig veel ruimte aan 
groepen die tegen vrijheid van denken 
zijn en die zich wel organiseren. 
Het blijkt dat juist omdat je voor vrijheid 
bent, je een bepaalde vorm van organi-
satie nodig hebt. 

Riëtte Kuin 

Stichting Steunfonds 
Praktisch Humanisme 
Deze stichting is het instrument om het 
Humanistisch Verbond aan extra mid-
delen te helpen. 
Naast periodieke inzamelingsakties, is 
er een fonds dat gevoed wordt door er-
fenissen en legaten. 
GIRO 6168 UTRECHT 
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schappij. waarin de man in
hoge mate de dienst uit-
maakt. zowel maatschappe-
lijk. kultureeL sociaaL eko-
nomisch als seksueel.
De vrouw vervult een daarbij
aangepaste rol. jongeren
mogen pas meepraten als ze
volwassen zijn en ouderen
alleen mogen nog maar zorg-
behoevende ouden van da-
gen zijn.

Dit is wel een zeer grove schets van de
werkelijkheid en onze samenleving is
gelukkig voortdurend in beweging. Pa-
tronen liggen niet zo vast als deze grove
schets doet vermoeden en er wordt dan
ook aan alle kanten aan dit traditionele
maatschappijbeeld getornd.

Vrouwen

Toch wordt ook vandaag de dag de po-
sitie van vrou wen nog in hoge mate be-
paald door de man. Weliswaar is de
ruimte die vrouwen voor hun eigen
ontwikkeling hebben weten te verove-
ren groter geworden. maar het mocht en
mag in veel gevallen nog steeds de
overheersende en centrale positie van
de man niet aantasten. Soms lukt het
enkelen om het verder te schoppen op
de maatschappelijke ladder. Zij berei-
ken een zelfstandige, onafhankelijke
positie en het heet dan dat zij geëman-
cipeerd zijn. Waarom? Omdat zij spre-
ken. handelen en vermoedelijk ook
denken. zoals dat van mannen wordt
verwacht en door het merendeel der
mannen wordt gedaan.
Vrouwen die geen prijs stellen op deze
gelijkheid, maar zich naar eigen waar-
den en eigen. vrouwelijke inzichten
willen ontplooien hebben het heel wat
moeilijker. Mannen moeten dan name-
lijk wat van hun eigenwaarde inleve-
ren. Zich als een man gedragen is nog
wat anders dan door vrouw-zijn be-
paald. naar daaraan ontleende waar-
den en normen funktioneren in een ge-
mengde samenleving. In plaats van
gelijkheid (aan de man) gaat het dan om
gelijkwaardigheid.

Jongeren

Veel jongeren wekken de indruk allang
de moed te hebben opgegeven om zich
onderdeel te weten van de samenle-
ving. Sinds tal van jaren hebben zij
zichzelf een wereldje geschapen met
subgroepen. eigen mode. haardracht.
gewoonten en normen. Er is sprake van
een hele jeugdkultuur waarop de kom-
mercie, kranten. radio en televisie in-
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spelen. Zij weten hun wensen en ver-
langens duidelijk kenbaar te maken en 
weten ook hoe zij die gerealiseerd 
moeten krijgen. Hun invloed op het rei-
len en zeilen in de samenleving is groot 
hetgeen niet in de laatste plaats is te 
merken aan de wijd verbreide opvatting 
dat „jong zijn in is". 

De oudjes 

Jong zijn is „in" en ben je niet jong dan 
ben je oud. Waren eertijds de ouden de 
wijzen der samenleving die in hoog 
aanzien stonden, thans is dat wel heel 
anders geworden. Je telt nog maar 

nauwelijks mee, ekonomisch ben je niet 
meer produktief, je wordt geacht geen 
seksuele interessen meer te hebben. Je 
wordt al gauw niet meer in staat geacht 
zelfstandig door het leven te gaan, kort-
om je bent een voortdurende bron van 
zorg. 
Dit beeld van de ouderdom roept veel 
weerstanden op, zowel bij de ouderen 
zelf als bij jongeren. Daar staat tegen-
over dat ditzelfde beeld het doen en la-
ten van ouderen sterk beïnvloedt. Men 
hoeft maar om zich heen te kijken om te 
zien dat zij die ouder worden zich steeds 
meer naar dit beeld gaan gedragen als-
of het zo hoort. 

Homoseksuelen 

Wordt reeds langere tijd aanvaard dat 
homoseksualiteit een feitelijk gegeven 
is en geen ziekte of abnormaliteit, nog 
maar schoorvoetend wordt homoseksu-
eel gedrag aanvaard als gelijkwaardig 
aan heteroseksueel gedrag. Dat hete-
ro's en homo's een eigen levensstijl 
hebben, die doordringt in alle facetten 
van het leven, kan vaak nog maar 
moeilijk geaksepteerd worden, laat 
staan dat het als volkomen vanzelf-
sprekend ervaren wordt. Overigens  

geldt dit in nog sterker mate voor bisek-
suelen, pedofielen e.a. 

En humanisten? 

Eertijds (en soms nog wel) verkeerden 
humanisten in dezelfde soort positie. 
Ook zij weken eens af van het algemeen 
gangbare patroon, nl. van dat van een 
christelijke samenleving. Thans wordt 
in ruime kring in Nederland de huma-
nist aanvaard en begrepen als erbij be-
horend, alhoewel dat lang nog niet 
overal het geval is. 
Gaat men op zoek naar de oorzaken van 
deze ongelijkheid, dan stuit men op de 

eeuwenlang ingewortelde tradities en 
gewoonten, die voor een deel 
voortvloeien uit een godsdienstig 
mens- en wereldbeeld. Dat wereld. 
beeld is weliswaar het onze niet meer, 
maar we kunnen ons maar moeizaam 
bevrijden van de gevolgen van dat 
beeld. Het „hoe het hoort" is zo inge-
roest dat ook al erkennen velen de 
christelijke oorsprong er niet meer van, 
we de gevolgen bewust of onbewust 
nog altijd aanvaarden. 

Graag zou ik nu schrijven „zo niet de 
humanist!", maar de eerlijkheid ge-
biedt te zeggen: ook humanisten heb-
ben daar vaak moeite mee. Weliswaar 
is in het algemeen de bereidheid aan-
wezig om altijd weer kritisch te staan 
tegenover van oudsher bekenden 
waarden, normen en gewoonten. En 
verstandelijk is men overtuigd van de 
gelijkwaardigheid van mensen, on-
geacht hun leeftijd, hun geslacht, hun  

seksuele geaardheid, hun materieel-
ekonomische omstandigheden e.d. 
Maar vaak hecht men nog aan de oude 
opvattingen over de rol van de vrouw, of 
waarde aan een goede financiële posi-
tie die aanzien verschaft. 

Werkgroepen van jongeren, vrouwen 
en homo's 

Men kan zich de vraag stellen of binnen 
het Verbond apart aandacht geschon-
ken dient te worden aan bepaalde 
groepen leden als al de hiervoor ont-
wikkelde gedachten gemeengoed zijn 
onder humanisten. In 't algemeen zul-
len zij verstandelijk en wellicht hier en 
daar met het nodige voorbehoud wel 
mee willen gaan met deze gedachten, 
maar ook humanisten willen weleens 
gebukt gaan onder de last van eeu-
wenlange tradities en gewoonten. 
Daarom kunnen denk- en leefwereld 
van jonge mensen, van bewuste vrou-
wen, van homoseksuele mannen en 
vrouwen en van ouderwordende men-
sen, weleens bevrijdend werken en een 
waardevolle bijdrage zijn aan een hu-
manistisch mens- en wereldbeeld. 
Men kan zelfs van de veronderstelling 
uitgaari dat het voor humanistisch den-
ken en handelen noodzakelijk is gevoed 
te warden vanuit verschillende kanten 
waardoor het veelvormig en levendig 
blijft. 
Om deze - en nog tal van andere - rede-
nen zoeken jonge humanisten elkaar 
regelmatig op en vormen tezamen de 
landelijke werkgroep humanistische 
jongeren. Ook een aantal homosek-
suele humanisten hebben elkaar ge-
vonden en zijn gekomen tot de HV-ho-
mowerkgroep, terwijl onlangs de HV-
vrouwengroep in het leven is geroepen. 
Dit wekt de indruk als of er in het Ver-
bond zelf geen plaats zou zijn voor deze 
leden. Niets is minder waar, vele deel-
nemers aan één van deze groepen zijn 
op andere plaatsen in het Verbond 
sinds jaar en dag volop aktief. Zij heb-
ben ook zeker niet de bedoeling om 
buiten, naast of tegen het Verbond in 
bezig te zijn. Integendeel, zij weten zich 
een onderdeel van het Verbond, zij 
staan met alle andere leden pal voor 
hun humanistische levensovertuiging. 
Maar zij zijn zich ook bewust van hun 
eigen positie, zo men wil hun specifiek 
eigen identiteit, die zij in humanisti-
sche zin willen doordenken en beleven 
als bijdrage aan een veelsoortig huma-
nisme en een veelvormig Humanistisch 
Verbond. 	 Chiel Verduijn 
(ingekort door redakdo) t. oe 
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christelijke samenleving. Thans wordt
in ruime kring in Nederland de huma-
nist aanvaard en begrepen als erbij be-
horend, alhoewel dat lang nog niet
overal het geval is.
Gaat men op zoek naar de oorzaken van
deze ongelijkheid, dan stuit men op de

Graag zou ik nu schrijven "zo niet de
humanist!", maar de eerlijkheid ge-
biedt te zeggen: ook humanisten heb-
ben daar vaak moeite mee. Weliswaar
is in het algemeen de bereidheid aan-
wezig om altijd weer kritisch te staan
tegenover van oudsher bekenden
waarden. normen en gewoonten. En
verstandelijk is men overtuigd van de
gelijkwaardigheid van mensen, on-
geacht hun leeftijd, hun geslacht. hun

En humanisten?

De oudjes

nauwelijks mee, ekonomisch ben je niet
meer produktief, je wordt geacht geen
seksuele interessen meer te hebben. Je
wordt al gauw niet meer in staat geacht
zelfstandig door het leven te gaan, kort.
om je bent een voortdurende bron van
zorg.
Dit beeld van de ouderdom roept veel
weerstanden op, zowel bij de ouderen
zelf als bij jongeren. Daar staat tegen-
over dat ditzelfde beeld het doen en la-
ten van ouderen sterk beïnvloedt. Men
hoeft maar om zich heen te kijken om te
zien dat zij die ouder worden zich steeds
meer naar dit beeld gaan gedragen als-
of het zo hoort.
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Homoseksuelen

Wordt reeds langere tijd aanvaard dat
homoseksualiteit een feitelijk gegeven
is en geen ziekte of abnormaliteit, nog
maar schoorvoetend wordt homoseksu-
eel gedrag aanvaard als gelijkwaardig
aan heteroseksueel gedrag. Dat hete-
ro's en homo's een eigen levensstijl
hebben, die doordringt in alle facetten
van het leven, kan vaak nog maar
moeilijk geaksepteerd worden, laat
staan dat het als volkomen vanzelf-
sprekend ervaren wordt. Overigens

Jong zijn is "in" en ben je niet jong dan
ben je oud. Waren eertijds de ouden de
wijzen der samenleving die in hoog
aanzien stonden, thans is dat wel heel
anders geworden. Je telt nog maar

spelen. Zij weten hun wensen en ver-
langens duidelijk kenbaar te maken en
weten ook hoe zij die gerealiseerd
moeten krijgen. Hun invloed op het rei.
len en zeilen in de samenleving is groot
hetgeen niet in de laatste plaats is te
merken aan de wijd verbreide opvatting
dat "jong zijn in is".



HET HV OVER EEN LEEFBARE TOEKOMST 

Het humanisme meent dat de mens deel uitmaakt van de natuur, dat hij een 
schakel is in een wordingsproces, dat door zijn bestaan mede wordt vormge-
geven. 
Wanneer de mensheid onherstelbare schade berokkend aan het milieu en zo 
zichzelf het uitzicht op een leefbare toekomst ontneemt, handelt zij immoreel. 
Meestal is niet gebrek aan kennis over de effekten van ons handelen de 
oorzaak van de milieuproblemen, maar het streven naar materieel gewin op 
korte termijn. Door de onherstelbare gevolgen die deze houding voor het 
leven op aarde kan hebben, moet deze zedelijk worden verworpen. 
Sociaal-ekonomische kriteria mogen niet maatgevend zijn voor ons hande-
len; daarom wordt een groei-ekonomie als doel van de samenleving afgewe-
zen. Humanisten pleiten voor een levenshouding van maat en zorgvuldig-
heid. 
Met deze levenshouding wordt niet alleen maar het menselijk eigenbelang 
nagestreefd. Omdat wij deel uitmaken van de natuur hebben wij ook de 
plicht voorzover dat in onze macht ligt de natuur ongeschonden te handha-
ven. Bij al zijn handelen moet de mens zich bewust zijn van het effekt 
daarvan op de omgeving. In het ekonomisch leven is uiterste zorgvuldigheid 
met de gezondheid van de mens, dier en plant vereist. 

HET HANGT VAN DE MENS AF OF 
DE TOEKOMST LEEFBAAR ZAL ZIJN 
Sommige mensen zijn van mening dat de hoogste zedelijke eis 
die aan het menselijk gedrag ten opzichte van de natuur ge-
steld kan worden, is dat geproduceerde afvalstoffen af breek-
baar moeten zijn. Niets mogen wij op deze planeet fabriceren 
dat niet in de kringloop van de natuur kan worden opgeno-
men, omdat wij anders de wereld geleidelijk maar onherroe-
pelijk vergiftigen. 

Konflikt tussen mens en natuur 

In de natuur bestaat geen ekonomie; de 
„doelmatigheid" van de natuur - die 
wel degelijk bestaat, - is een andere 
dan die van de ekonomisch handelende 
mens. Wanneer de mens de natuur voor 
zijn doeleinden gaat inschakelen - en 
dat gebeurt steeds wanneer hij zijn be- 

Het afvalvraagstuk dient dan als uit-
eindelijke toets van de menselijke ver-
antwoordelijkheid voor de natuur. En in 
zeker opzicht daarmee ook van zijn ver-
antwoordelijkheid ten opzichte van 
zichzelf. In wat hij waardeloos vindt -
en dus dumpt - verraadt de mens zich 
evenzeer als in wat hij waardeert. Wat 
hij door zijn afval veroorzaakt, tekent 
hem evenzeer als wat hij met zijn akti-
viteit voor heilzaams tot stand brengt. 
De giftige vaten onder Lekkerkerk en 
het door afvalstoffen vervuilde meertje 
De Lepelaar in Naarden getuigen van 
minachting voor het leven. De levens-
reddende medicijnen waarvan deze af-
valstoffen mogelijk het bijprodukt vor-
men, getuigen van achting daarvoor. 

Mens verstoort kringloop 

In de levende natuur is vrijwel al het 
afval bruikbaar voor nieuw leven. Wat 
het ene levende wezen als afval produ-
ceert, is voedingsstof voor een volgen-
de. 
Zo wordt een heilzame kringloop van 
levend materiaal in stand gehouden. 
De basis voor de voortdurende 
kringloop van materie in de natuur is 
dat geen enkel levend wezen een stof 
produceert dat niet kan worden afge-
broken. Twee miljard jaar heeft de le-
vende natuur deze kringloop in stand 
gehouden. 
Toen verscheen de mens die momenteel 
dankzij zijn enorme technische vermo-
gen duizenden nieuwe stoffen per jaar 
ontdekt en honderden op grote schaal in 
de natuur in omloop brengt. Zonder er 
bij stil te staan of dat allemaal wel af-
breekbaar is. 

Niets gaat verloren 

Eigenlijk is afval een ekonomische 
term. Afval is wat wij niet meer met 
profijt kunnen gebruiken in het produk-
tieproces. Wij verwijderen het uit onze 
ekonomie en schepen de natuur ermee 
op. Geen wonder dat „natuur" en „eko-
nomie" vaak met elkaar in botsing ko-
men. Want de natuur kent andere wet-
ten dan de ekonomie. In de natuur gaat 
niets verloren, en niets komt zomaar te-
voorschijn. In het ekonomisch proces 
verschijnen _zomaar" grondstoffen (ze 
hebben geen prijs, zolang ze in de grond 
zitten). En aan het eind van het proces 
verdwijnen er weer andere stoffen, 
eveneens „zomaar" (ze hebben geen 
prijs meer, ze worden weggedaan), 

26 humanist november 1981 

HET HANGT VAN DE MENS AF OF
DE TOEKOMST LEEFBAAR ZAL ZIJN
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In de natuur bestaat geen ekonomie; de
"doelmatigheid" van de natuur - die
wel degelijk bestaat, - is een andere
dan die van de ekonomisch handelende
mens. Wanneer de mens de natuur voor
zijn doeleinden gaat inschakelen - en
dat gebeurt steeds wanneer hij zijn be-

Het afvalvraagsluk dient dan als uit-
eindelijke toets van de menselijke ver.
antwoordelijkheid voor de natuur. En in
zeker opzicht daarmee ook van zijn ver-
antwoordelijkheid len opzichte van
zichzelf. In wat hij waardeloos vindt -
en dus dumpt - verraadt de mens zich
evenzeer als in wal hij waardeert. Wat
hij door zijn afval veroorzaakt. tekent
hem evenzeer als wal hij met zijn akti-
viteit voor heilzaams tol stand brengt.
De giftige vaten onder Lekkerkerk en
het door afvalstoffen vervuilde meertje
De Lepelaar in Naarden getuigen van
minachting voor het leven. De levens.
reddende medicijnen waarvan deze af-
valstoffen mogelijk het bijprodukt vor-
men, getuigen van achting daarvoor.

Mens verstoort kringloop

In de levende natuur is vrijwel al het
afval bruikbaar voor nieuw leven. Wat
het ene levende wezen als afval produ-
ceert, is voedingsstof voor een volgen-
de.
Zo wordt een heilzame kringloop van
levend materiaal in stand gehouden.
De basis voor de voortdurende
kringloop van materie in de natuur is
dat geen enkel levend wezen een stof
produceert dat niet kan worden afge-
broken. Twee miljard jaar heeft de le-
vende natuur deze kringloop in stand
gehouden.
Toen verscheen de mens die momenteel
dankzij zijn enorme technische vermo-
gen duizenden nieuwe stoffen per jaar
ontdekt en honderden op grote schaal in
de natuur in omloop brengt. Zonder er
bij stil te staan of dat allemaal wel af-
breekbaar is.

Niets gaat verloren

Eigenlijk is afval een ekonomische
term. Afval is wat wij niet meer met
profijt kunnen gebruiken in het produk-
tieproces. Wij verwijderen het uit onze
ekonomie en schepen de natuur ermee
op. Geen wonder dat "natuur" en "eko-
nomie" vaak met elkaar in botsing ko-
men. Want de natuur kent andere wet-
ten dan de ekonomie. In de natuur gaat
niets verloren, en niets komt zomaar te-
voorschijn. In het ekonomisch proces
verschijnen ..zomaar" grondstoffen (ze
hebben geen prijs, zolang ze in de grond
zitten). En aan het eind van het proces
verdwijnen er weer andere stoffen,
eveneens "zomaar" (ze hebben geen
prijs meer, ze worden weggedaan).
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HET HV OVER EEN LEEFBARE TOEKOMST

Het humanisme meent dat de mens deel uitmaakt van de natuur, dat hij een
schakel is in een wordingsproces, dat door zijn bestaan mede wordt vormge-
geven.
Wanneer de mensheid onherstelbare schade berokkend aan het milieu en zo
zichzelf het uitzicht opeen leefbare toekomst ontneemt, handelt zij immoreel.
Meestal is niet gebrek aan kennis over de effekten van ons handelen de
oorzaak van de milieuproblemen. maar het streven naar materieel gewin op
korte termijn. Door de onherstelbare gevolgen die deze houding voor het
leven op aarde kan hebben, moet deze zedelijk worden verworpen.
Sociaal-ekonomische kriteria mogen niet maatgevend zijn voor ons hande-
len; daarom wordt een groei-ekonomie als doel van de samenleving afgewe-
zen. Humanisten pleiten voor een levenshouding van maat en zorgvuldig-
heid.
Met deze levenshouding wordt niet alleen maar het menselijk eigenbelang
nagestreefd. Omdat wij deel uitmaken van de natuur hebben wij ook de
plicht voorzover dat in onze macht ligt de natuur ongeschonden te handha-
ven. Bij al zijn handelen moet de mens zich bewust zijn van het effekt
daarvan op de omgeving. In het ekonomisch leven is uiterste Zorgvuldigheid
met de gezondheid van de mens, dier en plant vereist.
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hoeften probeert te bevredigen - be-
staat in principe dus steeds een konflikt 
tussen mens en natuur. Maar al is dit 
konflikt onvermijdelijk, de mens kan 
wel proberen dat konflikt zo klein mo-
gelijk te maken. Binnen zijn ekonomi-
sche orde kan hij proberen de 
kringloopprocessen van de natuur na te 
bootsen. Hiermee zou de lozing van 
schadelijke stoffen in de natuur in be-
ginsel kunnen worden voorkomen. 
In een kringloop-ekonomie komt geen 
„Lekkerkerk" voor. Chemisch afval 
wordt niet geproduceerd: de chemische 
industrie wordt met behulp van chips 
en biotechnologie zo omgebouwd dat 
bij de produktieprocessen onbruikbare 
bijprodukten tot een minimum blijven 
beperkt. Voorzover zulke stoffen toch 
ontstaan, is produktie alleen mogelijk 
als er een nuttige bestemming voor is 
gevonden. Voor wat betreft kernafval 
lijkt dit technisch niet mogelijk. Een 
belangrijk argument om kernenergie 
niet toe te passen. 
In een kringloopekonomie gedraagt de 
mens zich niet alleen verantwoordelijk 
ten opzichte van de natuur waar hij deel 
van uitmaakt, maar ook ten opzichte 
van zichzelf en zijn medemens. 

Maat en zorgvuldigheid 

Het principe van een voortdurende 
materiële groei zonder grenzen is een 
onhumanistische gedachte. De mens 
doet er in de eerste plaats de natuur 
mee tekort. Hij brengt effekten teweeg 
die hij niet kan overzien noch beteuge-
len. Effekten die als een boemerang op 
de mensheid terugslaan. 
Maar daarnaast doet de mens zichzelf 
ermee te kort. Want de menselijke ont-
plooiing eist allerminst ongebreidelde 
materiële groei. Integendeel zelfs, 
menswaardig leven betekent eerder het 
bewaren van je menselijkheid onaf-
hankelijk van materiële omstandighe-
den. Zelfbeperking is daarin een es-
sentieel element, noodzakelijk om het 
geestelijke in de mens te kunnen laten 
groeien. Daarom voelen humanisten 
voor wat betreft materiële zaken de 
noodzaak van een houding van maat en 
zorgvuldigheid. Hierin komt tot uit- 

drukking dat een zinvolle vervulling 
van het leven niet in de eerste plaats op 
materieel terrein ligt. 

Geestelijke groei 

Naast, en op een gegeven moment te-
genover materiële groei staat het prin-
cipe van de geestelijke groei. Groei die 
de leegte kan vullen die de welvaarts-
staat zo pijnlijk heeft doen ontstaan. 
Want materiële luxe noch verzorging 
van de wieg tot het graf kunnen uitein-
delijk zin geven aan ons bestaan; en in 
laatste instantie ons helpen onze ster-
felijkheid te aksepteren. Naarmate de 
pretenties van de welvaartsstaat die 
alle behoef ten vervult, voortschreden, 
is het sterven steeds nadrukkelijker uit 
het maatschappelijk bestaan verwij-
derd. De oude levensvragen zijn er des 
te dringender door geworden. 

De technologie heeft de mogelijkheden 
om de mens uit zijn benarde situatie te 
helpen. Wanneer de mens minder pro-
beert de natuur te dwingen en meer 
probeert er naar te „luisteren", kunnen  

nieuwe technieken warden ontwikkeld 
om milieuproblemen als vervuiling en 
energietekorten op te lossen. Juist 
hierin kan de maat en zorgvuldigheid 
die het menselijk leven vereist, zich 
doen gelden. 

Veel zaken zullen moeten veranderen 
als de mensheid zijn huidige krisis - die 
zich weerspiegelt in de krisis van het 
milieu - wil overwinnen, ja overleven. 
Andere technieken zullen moeten wor-
den ontwikkeld waarbij andere maat-
schappelijke strukturen noodzakelijk 
zullen blijken. 

Erik van der Hoeven 

MILIEU-RESOLUTIES 

Op het kongres van het Verbond 
in mei 1981 stond „de leefbare 
toekomst" centraal. Er werden 
drie resoluties aangenomen. De 
eerste pleit voor een hoge priori-
teit voor het milieubeleid, demo-
kratisering van de besluitvor-
ming over milieu, krachtige aan-
pak van vormingswerk voor een 
persoonsontwikkeling waarin 
een open denkwereld, en besef 
van verantwoordelijkheid voor de 
toekomst centraal staan. In de 
tweede resolutie werd uitgespro-
ken dat de achteruitgang van het 
leefmilieu krachtig moet worden 
bestreden, desnoods ten koste 
van het niveau van produktie en 
konsumptie. Verder moet het 
probleem van chemisch afval 
spoedig worden opgelost, en 
misdadige vervuiling moet wor-
den bestraft. De derde resolutie 
betreft het energieprobleem: het 
verbruik van brandstoffen in de 
rijke landen moet drastisch wor-
den afgeremd, toepassing van 
duurzame bronnen (zoals zon en 
wind) moet daadwerkelijk ter 
hand worden genomen, en het 
toekomstig energieverbruik mag 
niet gebaseerd zijn op kernener-
gie. 

VRIJWILLIGE VERSOBERING 
Het Stanford Research Institute, dat uitgebreid onderzoek 
verricht voor Amerikaanse zaken-kringen, publiceerde 
enkele jaren geleden een rapport over vrijwillige versobe-
ring. Vijf waarden staan hierbij centraal: 

• Materiële eenvoud. Vrijwillig afzien van luxe en over-
daad, alleen dingen aanschaffen die werkelijke behoef-
ten bevredigen, die een aktieve levensstijl bevorderen en 
passitiviteit en afhankelijkheid verminderen. 
• Menselijke maat in leven en werken Afkeer van giganti-
sche ondernemingen en organisaties, anonimiteit, on-
grijpbaarheid, onkontroleerbaarheid. Herstel van men-
selijke maat beoogt gemeenschap, overzichtelijkheid, 
perspektief, evenwicht en stabiliteit. 
• Zelfvoorziening. Zelfstandige gemeenschappen bepa-
len zelf hoe ze leven en werken, produceren en konsume-
ren. wederzijds dienstbaar zijn. Streven naar minder af-
hankelijkheid van grootschalige voorzieningen en ano-
nieme machten. 

• Ecologisch bewustzijn. Erkenning van de ekologische 
samenhang van al het levende. Rekening houden met de 
begrenzingen van de aarde en haar beschikbare hulp-
bronnen. Aanvaarding van verantwoordelijkheid voor al 
het leven in de wereld, nu en in komende generaties. 
Streven naar meer gelijkheid en rechtvaardigheid. 
• Persoonlijke groei. Uiterlijke soberheid, zelfwerkzaam-
heid en zelfvoorziening, ekologisch bewustzijn maken in-
nerlijke groei mogelijk. 
Vrijwillige versobering is geen gril en modeverschijnsel, 
maar integendeel een konsekwente en doordachte ont-
wikkeling, die juist over de beperkingen van onmacht en 
ontoereikendheid heen wil komen. 
Vrijwillige versobering wijst de positieve ontwikkelingen 
van wetenschap, technologie, menselijk vernuft en orga-
nisatievermogen niet af, maar wil juist radikaler en kon-
sekwenter daarmee verder gaan. Ze wil deze ontwikkelin-
gen ondergeschikt en dienstbaar maken aan het leven en 
werken naar menselijke maat. 
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verricht voor Amerikaanse zaken-kringen. publiceerde
enkele jaren geleden een rapport over vrijwillige versobe-
ring. Vijf waarden staan hierbij centraal:

• Materiële eenvoud. Vrijwillig afzien van luxe en over-
daad. alleen dingen aanschaffen die werkelijke behoef-
ten bevredigen. die een aktieve levensstijl bevorderen en
passitiviteit en afhankelijkheid verminderen.
• Menselijke maat in leven en werken Afkeer van giganti-
sche ondernemingen en organisaties. anonimiteit. on-
grijpbaarheid. onkontroleerbaarheid. Herstel van men-
selijke maat beoogt gemeenschap, overzichtelijkheid.
perspektief, evenwicht en stabiliteit.
• Zelfvoorziening. Zelfstandige gemeenschappen bepa-
len zelf hoe ze leven en werken. produceren en konsume-
ren. wederzijds dienstbaar zijn. Streven naar minder af-
hankelijkheid van grootschalige voorzieningen en ano-
nieme machten.
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• Ecologisch bewustzijn.-Erkenning van de ekologische
samenhang van al het levende. Rekening houden met de
begrenzingen van de aarde en haar beschikbare hulp-
bronnen. Aanvaarding van verantwoordelijkheid voor al
het leven in de wereld. nu en in komende generaties.
Streven naar meer gelijkheid en rechtvaardigheid .
• Persoonlijke groei. Uiterlijke soberheid. zelfwerkzaam-
heid en zelfvoorziening, ekologisch bewustzijn maken in-
nerlijke groei mogelijk.
Vrijwillige versobering is geen gril en modeverschijnsel.
maar integendeel een konsekwente en doordachte ont-
wikkeling, die juist over de beperkingen van onmacht en
ontoereikendheid heen wil komen.
Vrijwillige versobering wijst de positieve ontwikkelingen
van wetenschap. technologie. menselijk vernuft en orga-
nisatievermogen niet af, maar wil juist radikaler en kon-
sekwenter daarmee verder gaan. Ze wil deze ontwikkelin-
gen ondergeschikt en dienstbaar maken aan het leven en
werken naar menselijke maat.



PATIËNT HELPEN BIJ MAKEN 
VAN KEUZES 

De afdeling longziekten van het zieken-
huis, de meeste patiënten zitten aan de 
tafel in het midden van de zaal, drinken 
koffie en praten met elkaar. Er zijn er 
maar een paar die in bed liggen: de 
mevrouw die nu voor de 30ste keer is 
opgenomen wegens astma, de twee 
patiënten bezig aan een kuur met medi-
cijnen en de jonge vrouw die een week 
rust moet houden in verband met een 
onderzoek. 
Alleen aan een tafeltje zit de heer S. Hij 
heeft kanker en hij weet het. Hij wil 
graag eens praten met de humanisti-
sche raadsvrouw die is verbonden aan 
het ziekenhuis. In omstandige maar 
zeer helder geformuleerde zinnen ver-
telt hij zijn levensverhaal. Zo ontstaat 
het beeld van een man die vanaf zijn 
twaalfde hard en zwaar heeft gewerkt. 
Iemand die zich moeizaam aan zijn ge-
loof heeft ontworsteld. Een man met een 
dijk van een identiteit, opgebouwd in 
de loop van een stormachtig leven. Van 
„ismen" moet hij niets meer hebben 
maar met de raadsvrouw wil hij wel 
praten omdat zij ook niet-godsdienstig 
is. Hij is ongeneeslijk ziek en hij zit met 
vragen: wanneer en hoe gaat dit aflo-
pen en of hij zich toch nog zal laten be-
stralen zoals de dokters hem aanraden. 
„Maar ik heb toch geen keus?", roept hij 
uit. Daarmee onbewuste?) kiezend. Als 
meneer S. enige tijd later bedankt voor 
het gesprek, blijft hij de hand schudden 
van de raadsvrouw. 

Bij de dienst geestelijke verzorging in 
zieken- verpleeg- en bejaardenhuizen, 
kortweg de dienst ZVB, zijn 55 raadslie-
den werkzaam. Er zijn in totaal 1600 
bejaardentehuizen, plm. 400 ziekenhui-
zen en eenzelfde aantal verpleegtehui-
zen. Een staf van drie personen is ver-
antwoordelijk voor het algemene be-
leid. De geestelijke verzorging in zie-
ken- verpleeg- en bejaardenhuizen  

heeft sinds 1975 een geweldige groei 
doorgemaakt. Wat moeten we ons voor-
stellen bij deze humanistische geeste-
lijke verzorging? 
De noodzaak van geestelijke verzorging 
in zieken- en verpleeghuizen is in de 
eerste plaats gelegen in de ver voortge-
schreden medisch-technologische ont-
wikkelingen. Waar vroeger vaak geen 
keuze mogelijk was, komen mensen nu 
in veel gevallen voor heel moeilijke be-
slissingen te staan: wel of niet bestra-
len, wel of geen chemo-therapie, wel of 
niet opereren. Zulke beslissingen heb-
ben alles te maken met iemands hou-
ding ten opzichte van leven, ziekte en 
dood. En daarmee kom je dan op het 
terrein van de levensbeschouwing. De 
gedachte van geïntegreerde geestelijke 
verzorging is neergelegd in het rapport 
van de N.Z.R.: „De dienst geestelijke 
verzorging in ziekenhuizen" van 1974. In 
situaties waar levensvragen aan de or-
de komen, is de protestantse of katho-
lieke pastor voor veel mensen niet de 
eerst aangewezene. 
Bij de individuele begeleiding van de 
kliënten staat voorop dat men probeert 
gezamenlijk een antwoord te vinden op 
de vragen. Of zoals een raadsvrouw het 
uitdrukt: „Het is de bedoeling om ie-
mand te helpen zichzelf te vinden". Bo-
vendien behoort het tot de taak van de 
humanistische raadsvrouw of -man 
mee te werken aan de humanisering 
van het leefklimaat van de instelling, 
terwijl bezinning op medisch-ethische 
aspekten ook binnen dit werkterrein 
valt. 
Professionele humanistische geestelij-
ke verzorging wordt ook in een aantal 
algemene bejaardenhuizen aangebo-
den. Daarbij is een groot deel van de bij 
de Humanistische Stichting voor Huis-
vesting van Bejaarden aangesloten 
huizen. Behalve aan individuele bege-
leiding wordt daar ook veel aandacht  

besteed aan het werken in groepen. 
Bejaardenhuizen - ooit met grote voort-
varendheid bij tientallen uit de grond 
gestampt - blijken vaak toch niet de 
ideale leefomstandigheden te bieden 
die men er ooit van verwachtte. De 
dienst geestelijke verzorging probeert 
de humanisering van het leefklimaat in 
de bejaardenhuizen te bevorderen. Dat 
betekent onder andere veel aandacht 
voor het aspekt van de zelfstandigheid 
van de bewoners; waar deze als gevolg 
van lichamelijke achteruitgang zeer 
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STUDEREN GAAT NIET ALTIJD VAN 
EEN LEIEN DAKJE 

-Het was ook een heel spannende tijd. 
Je hebt een zekere mate van vrijheid, je 
legt nieuwe kantakten, komt in aanra-
king met allerlei politieke en levensbe-
schouwelijke ideeën. Je begint eigenlijk 
met een schone lei. Niemand kent jou 
uit je vorige leven." 

Aan het woord is Rob, nu vierdejaars 
student in Utrecht. 
Hij kan zich het prille begin van zijn 
studentenbestaan nog heel goed herin-
neren. Een spannende tijd met veel leu-
ke, maar ook minder leuke dingen. 
Voor studenten als Rob die met „een 
schone lei beginnen" en zo af en toe 
bemerken dat dat allemaal niet van een 
leien dakje gaat zijn er studenten-
raadslieden die hen daarbij graag ter-
zijde staan, door middel van indivi- 

duele gesprekken en het organiseren 
van groepen. 
Over humanistische raadslieden aan 
de universiteit bestaat soms onduide-
lijkheid. Je gaat er niet zozeer heen met 
praktische problemen, zoals het niet 
kunnen vinden van een kamer of toe-
standen met de studiebeurs. Voor dat 
soort zaken is er de studentendecaan. 
De raadsman of -vrouw is er ook niet 
meteen voor psychologische proble-
men. Daarvoor kan men terecht bij de 
studentenpsycholoog. De studenten-
raadsman of -vrouw is er voor je schijn-
baar kleine „alledaagse" problemen: 
als het bijv. niet zo botert tussen jou en 
je vriend of vriendin of als je je opeens 
afvraagt waarom je zo nodig moest 
gaan studeren. 
Kortom problemen of vragen die te ma- 

ken hebben met het hele leven. Bij de 
raadsman of -vrouw komt, zoals dat 
heet: het menselijk bestaan op tafel. 
Levensproblemen, levensvragen die je 
wel met anderen kunt bespreken, maar 
die er net niet zijn of die geen belang-
stelling tonen. De studentenraadsman 
of -vrouw is niet iemand die er zich dan 
met de dooddoener „doe niet zo gek" of 
„doe niet zo moeilijk" vanaf maakt. Hij 
neemt de tijd om serieus op die vragen 
in te gaan. In tegenstelling tot de kon-
fessionele kollega heeft de humanis-
tisch raadsman of -vrouw geen bijbel tot 
zijn beschikking waaruit hij rijkelijk 
kan putten. Levensvragen worden niet 
vanuit een bepaald kader benaderd. 
Vanuit de humanistische levensover-
tuiging valt er niet direkt „iets" aan te 
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maar een paar die in bed liggen: de
mevrouw die nu voor de 308te keer is
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patiënten bezig aan een kuur met medi-
cijnen en de jonge vrouw die een week
rust moet houden in verband met een
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Alleen aan een tafeltje zit de heer S. Hij
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graag eens praten met de humanisti-
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pen en of hij zich toch nog zal laten be.
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"Maar ik heb toch geen keus?". roept hij
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meneer S. enige tijd later bedankt voor
het gesprek. blijft hij de hand schudden
van de raadsvrouw.
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Je hebt een zekere mate van vrijheid. je
legt nieuwe kontakten, komt in aanra-
king met allerlei politieke en levensbe-
schouwelijke ideeën. Je begint eigenlijk
met een schone_ lei. Niemand kent jou
uit je vorige leven."

Aan het woord is Rob. nu vierdejaars
student in Utrecht.
Hij kan zich het prille begin van zijn
studentenbestaan nog heel goed herin-
neren. Een spannende tijd met veelleu-
ke, maar ook minder leuke dingen.
Voor studenten als Rob die met "een
schone lei beginnen" en zo af en toe
bemerken dat dat allemaal niet van een
leien dakje gaat zijn er studenten-
raadslieden die hen daarbij graag ter-
zijde staan, door middel van indivi-
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doorgemaakt. Wat moeten we ons voor-
stellen bij deze humanistische geeste-
lijke verzorging?
De noodzaak van geestelijke verzorging
in zieken- en verpleeghuizen is in de
eerste plaats gelegen in de ver voortge-
schreden medisch-technologische ont-
wikkelingen. Waar vroeger vaak geen
keuze mogelijk was, komen mensen nu
in veel gevallen voor heel moeilijke be-
slissingen te staan: wel of niet bestra-
len, wel of geen chemo-therapie, wel of
niet opereren. Zulke beslissingen heb-
ben alles te maken met iemands hou-
ding ten opzichte van leven, ziekte en
dood. En daarmee kom je dan op het
terrein van de levensbeschouwing. De
gedachte van geïntegreerde geestelijke
verzorging is neergelegd in het rapport
van de N.Z.R.: "De dienst geestelijke
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situaties waar levensvragen aan de or-
de komen, is de protestantse of katho-
lieke pastor voor veel mensen niet de
eerst aangewezene.
Bij de individuele begeleiding van de
kliënten staat voorop dat men probeert
gezamenlijk een antwoord te vinden op
de vragen. Of zoals een raadsvrouw het
uitdrukt: "Het is de bedoeling om ie-
mand te helpen zichzelf te vinden". Bo-
vendien behoort het tot de taak van de
humanistische raadsvrouw of -man
mee te werken aan de humanisering
van het leefklimaat van de instelling,
terwijl bezinning op medisch-ethische
aspekten ook binnen dit werkterrein
valt.
Professionele humanistische geestelij-
ke verzorging wordt ook in een aantal
algemene bejaardenhuizen aangebo-
den. Daarbij is een groot deel van de bij
de Humanistische Stichting voor Huis-
vesting van Bejaarden aangesloten
huizen. Behalve aan individuele bege-
leiding wordt daar ook veel aandacht

duele gesprekken en het organiseren
van groepen.
Over humanistische raadslieden aan
de universiteit bestaat soms onduide-
lijkheid. Je gaat er niet zozeer heen met
praktische problemen, zoals het niet
kunnen vinden van een kamer of toe-
standen met de studiebeurs. Voor dat
soort zaken is er de studentendecaan.
De raadsman of -vrouw is er ook niet
meteen voor psychologische proble-
men. Daarvoor kan men terecht bij de
studentenpsycholoog. De studenten-
raadsman of -vrouw is er voor je schijn-
baar kleine "alledaagse" problemen:
als het bijv. niet zo botert tussen jou en
je vriend of vriendin of als je je opeens
afvraagt waarom je zo nodig moest
gaan studeren.
Kortom problemen of vragen die te ma-

besteed aan het werken in groepen.
Bejaardenhuizen - ooit met grote voort-
varendheid bij tientallen uit de grond
gestampt - blijken vaak toch niet de
ideale leefomstandigheden te bieden
die men er ooit van verwachtte. De
dienst geestelijke verzorging probeert
de humanisering van het leefklimaat in
de bejaardenhuizen te bevorderen. Dat
betekent onder andere veel aandacht
voor het aspekt van de zelfstandigheid
van de bewoners; waar deze als gevolg
van lichamelijke achteruitgang zeer
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kan putten. Levensvragen worden niet
vanuit een bepaald kader benaderd.
Vanuit de humanistische levensover-
tuiging valt er niet direkt "iets" aan te



sterk afhankelijk worden van de omge-
ving, treedt dit aspekt heel nadrukkelijk 
op de voorgrond, en krijgt men te maken 
met bijvoorbeeld het recht op zelfbe-
schikking. 

Humanistische geestelijke verzorging 
in zieken- verpleeg- en bejaardenhui-
zen bestrijkt een niet gering terrein. Dat 
de 55 medewerkers van deze dienst hun 
werkzaamheden hoofdzakelijk in de 
randstad konsentreren is maar tijdelijk 
want de groei blijft doorgaan. 

EESTELIJKE 
EER DAN EEN 
ET PATIËNT, 
kT OF 

bieden. Humanisme betekent dat je ak-
septeert dat er over het al dan niet be-
staan van een hogere macht eigenlijk 
geen zinnig woord gesproken kan wor-
den. Dat het enige wat je wel kunt doen 
is, voor jezelf je leven zinvol proberen te 
maken, het liefst in solidariteit met an-
deren. Student Rob zegt het zo: Iedereen 
heeft mensen nodig en mensen hebben 
jou nodig, als er maar eentje begint met 
akties, met samen eten en zo, dan volgt 
de rest snel. Je moet je er gewoon niet 
voor schamen om daar voor uit te ko-
men, niet trots zijn en denken: ik red het 
wel. 
Het is een wisselwerking: als jij geïnte-
resseerd bent in mensen, raken zij ook 
in jou geïnteresseerd. 

VRAAGTEKENS BLIJVEN ZETTEN 
BIJ MILITAIR BEDRIJF 
„Ik vond het niet zo leuk om in militaire 
dienst te moeten", zegt Bart, „maar je 
deed het hè. Ik heb er weinig problemen 
over gemaakt. Pas toen ik er een tijdje in 
zat, begon ik me steeds meer af te vra-
gen wat nou eigenlijk de zin is van zo'n 
apparaat. 
Met m'n maten kon ik daar nauwelijks 
een fatsoenlijk gesprek over voeren. 
Wat dat betreft heb ik veel gehad aan 
de humanistische geestelijke verzor-
ging." Bart is daarmee één van de vele 
dienstplichtigen die ooit een beroep 
heeft gedaan op de humanistische 
geestelijke verzorging in de krijgs-
macht. 
Er zijn in totaal 260 geestelijk verzorgers 
die in de krijgsmacht werkzaam zijn 
voor de geestelijke verzorging van met 
name de dienstplichtigen en beroeps-
militairen. 

Twee en twintig van die tweehonderd-
enzestig geestelijke verzorgers verte-
genwoordigen de humanistische le-
vensovertuiging. 
Nederland en West-Duitsland zijn, voor 
wat het raadswerk betreft, verdeeld in 
twintig rayons. Bij volle inzetbaarheid 
heeft elke raadsman dus één rayon. Het 
zal duidelijk zijn dat de humanistische 
geestelijke verzorging binnen de 
krijgsmacht nog lang niet de plaats 
heeft die het eigenlijk verdient. 
Wat moeten we ons nu voorstellen bij 
deze geestelijke verzorging? Op de eer-
ste plaats is er de individuele begelei-
ding van mensen wat de konfessionele 
kollega's aanduiden met pastorale 
zorg. Het is de van oudsher meest be-
kende kerntaak van geestelijk verzor-
gers. Met aalmoezenier en leger-predi-
kant heeft de humanistisch geestelijk 
raadsman gemeenschappelijk dat zij er 

Johan is, na de zoveelste keer rijden on-
der invloed, uiteindelijk met de justitie 
in aanraking gekomen. Zijn vrienden 
vinden de opgelegde gevangenisstraf 
nog wel meevallen. Johan zelf eigenlijk 
ook wel. Maar wat hij nauwelijks kan 
verwerken, zijn al de andere konse-
kwenties die voortvloeien uit dat 
avondje doorzakken. 

De relatie met zijn vrouw, toch al niet zo 
best, staat op springen. Zijn ouders 
willen niets meer met hem te maken 
hebben en zijn baan is hij ook kwijt. 
Johan is depressief, hij weet geen uit-
weg uit de puinhoop die hij zelf heeft 
aangericht. Met de humanistisch 
geestelijk raadsman van de gevange-
nis, heeft hij lange gesprekken. Die los-
sen weliswaar niet de problemen op 
waarmee hij kampt maar ze geven hem 
toch wel steun. 

zijn voor de jongens. Dat zij o.m. de ver-
trouwensman kunnen zijn van de men-
sen die daar behoefte aan hebben. 
Kenmerkend voor de humanistische 
interpretatie van geestelijke verzorging 
is dat het niet om het antwoord gaat dat 
de raadsman zou willen overdragen 
maar om een antwoord dat de deelne-
mer of kliënt, na zorgvuldige overwe-
ging, zelf kiest. 
Sedert zeer lang is er het vormingswerk. 
Hier wordt de specifiek humanistische 
benadering duidelijk zichtbaar. Het 
gaat om het voortdurend proberen dui-
delijk te maken hoe dubbelzinnig de 
positie van een militair is. Het defensie-
apparaat is een bedrijf. Een bedrijf met 
een uiterst vreemd produkt: gevechts-
kracht en vernietigingspotentieel. Voor 
werknemers in zo'n bedrijf en zeker voor 
de tijdelijke, is het belangrijk dat zij zich 
rekenschap geven van de aard van dit 
bedrijf. Zaken vanzelfsprekend vinden 
leidt onherroepelijk tot vervreemding 
en onverschilligheid ten opzichte van 
het werk dat men moet doen. Dat kan 
hand in hand gaan met een overwaar-
dering van de militaire machtsfaktor. 
Binnen de humanistische geestelijke 
verzorging wordt de noodzaak om bij 
een aantal vanzelfsprekendheden met 
betrekking tot de krijgsmacht vraagte-
kens te blijven zetten daarom sterk be-
nadrukt. Het zal duidelijk zijn dat zo'n 
kritische houding soms tegenvragen 
oproept die in alle openhartigheid die-
nen te worden besproken. 
„Geestelijke verzorging is gericht op 
bewustwording en de krijgsmacht is 
gebaat bij beperking van die bewust-
wording, er is dus altijd een spannings-
veld waarbinnen je als geestelijk 
raadsman opereert", aldus een van de 
geestelijk raadslieden. 

Nederland telt zo'n 3200 gedetineerden, 
mensen die in een inrichting van justi-
tie zitten. Zij zullen weinig gemeen-
schappelijks hebben. Wellicht alleen 
de minder prettige omstandigheden 
waaronder zij moeten leven. En dat ze 
met problemen zitten. Met die proble-
men kunnen zij terecht bij een hele staf 
van hulpverleners. Waaronder de do-
minee, de aalmoezenier of de huma-
nistisch raadsman of -vrouw. Kern van 
het geestelijk raadswerk voor gedeti-
neerden vormen de individuele- en de 
groepsgesprekken. In totaal zijn er (22) 
humanistische raadslieden werkzaam 
in het gevangeniswezen, verdeeld over 
ruim 40 justitiële tehuizen. 
Waarom zoekt een gedetineerde kon-
takt met een humanistisch raadsman of 
-vrouw? Carel Uitenbogaard, centraal 
geestelijk raadsman, zegt daarover: 

(vervolg op pagina 33) 
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VRAAGTEKENS BLIJVEN ZETTEN
BIJ MILITAIR BEDRIJF

zijn voor de jongens. Dat zij o.m. de ver-
trouwensman kunnen zijn van de men-
sen die daar behoefte aan hebben.
Kenmerkend voor de humanistische
interpretatie van geestelijke verzorging
is dat het niet om het antwoord gaat dat
de raadsman zou willen overdragen
maar om een antwoord dat de deelne-
mer of kliënt, na zorgvuldige overwe-
ging, zelf kiest.
Sedert zeer lang is er het vormingswerk.
Hier wordt de specifiek humanistische
benadering duidelijk zichtbaar. Het
gaat om het voortdurend proberen dui-
delijk te maken hoe dubbelzinnig de
positie van een militair is. Het defensie-
apparaat is een bedrijf. Een bedrijf met
een uiterst vreemd produkt: gevechts-
kracht en vernietigingspotentieel. Voor
werknemers in zo'n bedrijf en zeker voor
de tijdelijke, is het belangrijk dat zij zich
rekenschap geven van de aard van dit
bedrijf. Zaken vanzelfsprekend vinden
leidt onherroepelijk tot vervreemding
en onverschilligheid ten opzichte van
het werk dat men moet doen. Dat kan
hand in hand gaan met een overwaar-
dering van de militaire machtsfaktor.
Binnen de humanistische geestelijke
verzorging wordt de noodzaak om bij
een aantal vanzelfsprekendheden met
betrekking tot de krijgsmacht vraagte-
kens te blijven zetten daarom sterk be-
nadrukt. Het zal duidelijk zijn dat zo'n
kritische houding soms tegenvragen
oproept die in alle openhartigheid die-
nen te worden besproken.
"Geestelijke verzorging is gericht op
bewustwording en de krijgsmacht is
gebaat bij beperking van die bewust-
wording, er is dus altijd een spannings-
veld waarbinnen je als geestelijk
raadsman opereert", aldus een van de
geestelijk raadslieden.

Nederland telt zo'n 3200 gedetineerden,
mensen die in een inrichting van justi-
tie zitten. Zij zullen weinig gemeen-
schappelijks hebben. Wellicht alleen
de minder prettige omstandigheden
waaronder zij moeten leven. En dat ze
met problemen zitten. Met die proble-
men kunnen zij terecht bij een hele staf
van hulpverleners. Waaronder de do-
minee, de aalmoezenier of de huma-
nistisch raadsman of -vrouw. Kern van
het geestelijk raadswerk voor gedeti-
neerden vormen de individuele- en de
groepsgesprekken. In totaal zijn er (22)
humanistische raadslieden werkzaam
in het gevangeniswezen. verdeeld over
ruim 40 justitiële tehuizen.
Waarom zoekt een gedetineerde kon-
takt met een humanistisch raadsman of
-vrouw? Care I Uitenbogaard, centraal
geestelijk raadsman, zegt daarover:

(vervolg op pagina 33)

Twee en twintig van die tweehonderd-
enzestig geestelijke verzorgers verte-
genwoordigen de humanistische le-
vensovertuiging.
Nederland en West-Duitsland zijn. voor
wat het raadswerk betreft, verdeeld in
twintig rayons. Bij volle inzetbaarheid
heeft elke raadsman dus één rayon. Het
zal duidelijk zijn dat de humanistische
geestelijke verzorging binnen de
krijgsmacht nog lang niet de plaats
heeft die het eigenlijk verdient.
Wat moeten we ons nu voorstellen bij
deze geestelijke verzorging? Op de eer-
ste plaats is er de individuele begelei-
ding van mensen wat de konfessionele
kollega's aanduiden met pastorale
zorg. Het is de van oudsher meest be-
kende kerntaak van geestelijk verzor-
gers. Met aalmoezenier en leger-predi-
kant heeft de humanistisch geestelijk
raadsman gemeenschappelijk dat zij er

"Ik vond het niet zo leuk om in militaire
dienst te moeten", zegt Bart, "maar je
deed het hè. Ik heb er weinig problemen
over gemaakt. Pas toen ik er een tijdje in
zat. begon ik me steeds meer af te vra-
gen wat nou eigenlijk de zin is van zo'n
apparaat.
Met m'n maten kon ik daar nauwelijks
een fatsoenlijk gesprek over voeren.
Wat dat betreft heb ik veel gehad aan
de humanistische geestelijke verzor-
ging." Bart is daarmee één van de vele
dienstplichtigen die ooit een beroep
heeft gedaan op de humanistische
geestelijke verzorging in de krijgs-
macht.
Er zijn in totaal 260geestelijk verzorgers
die in de krijgsmacht werkzaam zijn
voor de geestelijke verzorging van met
name de dienstplichtigen en beroeps-
militairen.

Johan is. na de zoveelste keer rijden on-
der invloed, uiteindelijk met de justitie
in aanraking gekomen. Zijn vrienden
vinden de opgelegde gevangenisstraf
nog wel meevallen. Johan zelf eigenlijk
ook wel. Maar wat hij nauwelijks kan
verwerken, zijn al de andere kon se-
kwenties die voortvloeien uit dat
avondje doorzakken.

De relatie met zijn vrouw, toch al niet zo
best. staat op springen. Zijn ouders
willen niets meer met hem te maken
hebben en zijn baan is hij ook kwijt.
Johan is depressief. hij weet geen uit-
weg uit de puinhoop die hij zelf heeft
aangericht. Met de humanistisch
geestelijk raadsman van de gevange-
nis, heeft hij lange gesprekken. Die los.
sen weliswaar niet de problemen op
waarmee hij kampt maar ze geven hem
toch wel steun.

Humanistische geestelijke verzorging
in zieken- verpleeg- en bejaardenhui-
zen bestrijkt een niet gering terrein. Dat
de 55 medewerkers van deze dienst hun
werkzaamheden hoofdzakelijk in de
randstad konsentreren is maar tijdelijk
want de groei blijft doorgaan.

sterk afhankelijk worden van de omge-
ving, treedt dit aspekt heel nadrukkelijk
op de voorgrond, en krijgt men te maken
met bijvoorbeeld het recht op zelfbe-
schikking.

bieden. Humanisme betekent dat je ak-
septeert dat er over het al dan niet be-
staan van een hogere macht eigenlijk
geen zinnig woord gesproken kan wor-
den. Dat het enige wat je wel kunt doen
is, voor jezelf je leven zinvol proberen te
maken, het liefst in solidariteit met an-
deren. Student Rob zegt het zo: Iedereen
heeft mensen nodig en mensen hebben
jou nodig, als er maar eentje begint met
akties, met samen eten en zo, dan volgt
de rest snel. Je moet je er gewoon niet
voor schamen om daar voor uit te ko-
men, niet trots zijn en denken: ik red het
wel.
Het is een wisselwerking: als jij geïnte-
resseerd bent in mensen, raken zij ook
in jou geïnteresseerd.

EESTELIJKE
EER DAN EEN

••
ET PATIENT,
~TOF

29 humanist november 1981



REMCO CAMPERT 
schreef de zoon van Kees van Kooten (van Koot & Bie), toen deze werd geboren, de 
volgende bemoedigende brief: 

Beste Kasper, 
nu je je eerste levensjaar ingaat, kan wat 
goede raad van  je oude,  maar vooral 
wijze vriend Remco geen kwaad. 

7 dingen waar je voor moet oppassen: 

één: mensen die natte  zoenen  geven 
twee: jusvlekken op je  nieuwe pak 
drie: loslopende wilde dieren 
vier: een sneeuwbal in je klomp 
vijf: onbekende meneren die snoep onder de f 25,- geven 
zes:  meisjes die naar je toekomen, vlak voor  je gaan staan  en  zeggen: 
„dag, ik ben Daphne .. ." 
zeven: vallend gesteente 

7 dingen waar je achteloos aan voorbij moet gaan: 

één: rare gewoontes van je vader of je moeder (zelf uitzoeken welke) 
twee: politie-agenten die u tutoyeren 
drie: als je een spelletje verliest 
vier: als  ze je in het café vragen of ze soms een  dassie  van je aanhebben 
vijf: als je je ongelukkig voelt, maar je weet niet waarom 
zes:  geen geld 
zeven:  als de warme douche opeens koud wordt 

7 dingen waarvan het verstandig zou zijn als je ze liefhad: 

één: mensen 
twee: dieren 
drie: planten 
vier: boeken 
vijf: als het héél stil is 
zes:  als het héél lekker is 
zeven: als het héél lief is 

Dag, verder red je jezelf wel, hè? 

  

\ • „ 
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WE ZIJN ER VOOR WIE ONS 
WIL HOREN EN ZIEN 
Er is sprake van zowel kritiek als 
waardering voor de programma's 
van het Humanistisch Verbond. En 
met name televisie-uitzendingen 
zijn vaak onderwerp van diskussie. 
Steeds blijkt dan dat vooral de 
maatstaven waaraan programma's 
worden beoordeeld, sterk uiteen 
lopen. Wensen en verwachtingen 
zijn vaak zeer subsektief. 

Wat is daar nou humanistisch aan?" is 
een nogal eens gehoorde reaktie op een 
uitzending van het Humanistisch Ver-
bond. De wedervraag van de program-
mamaker zal dan al gauw zijn wat 
wordt bedoeld met humanistisch. Voor 
hem of haar heeft dat meer te maken 
met de behandeling van de onderwer-
pen dan met het feit dat het HV de pro-
gramma's uitzendt of het aantal keren 
dat het woord humanistisch wordt ge-
noemd in een uitzending. 
Humanisme levert geen pasklare op-
lossingen voor levensvragen, maar is 
een manier van leven, een benade-
ringswijze. Toegepast op rtv-program-
ma's betekent dit dat inzicht in levens-
vragen en maatschappelijke omstan-
digheden wordt bevorderd door het 
„aanspreken en aktiveren van het ei-
gen vermogen van mensen ( ...) in de 
omstandigheden waarin kijkers en 
luisteraars zich in gedachten gemak-
kelijk kunnen verplaatsen. Met name 
deze benadering vraagt geen al te op-
zichtige belichting van de humanisti- 

sche identiteit," aldus de programma-
makers in een dit jaar verschenen nota 
over het radio en televisiebeeld van het 
HV. 

Omdat de ATV-programma's van het 
Humanistisch Verbond in hun korte be-
staan nog geen speciaal luister- en 
kijkpubliek hebben opgebouwd, stelt 

de rtv-dienst dat het beter is zich op zo 
veel mogelijk mensen te richten via de 
verschillende programma's. Een divers 
aanbod dus „voor wie ons kan en wil 
horen en zien". Op den duur zou elke 
rubriek door zijn herkenbaarheid een 
min of meer vaste kring van gebruikers 
kunnen gaan vormen. Het zal duidelijk 
zijn dat die kring van kijkers en luiste-
raars in ieder geval groter is dan 16000 
leden van het verbond. De radio- en te-
levisiedienst ziet haar mogelijke ach- 

terban in de rond twee miljoen mensen 
in Nederland die zich humanistisch 
noemen. Hierop richten zich de pro-
gramma's en dat bepaalt in hoge mate 
de onderwerpkeuze, dosering, toonzet-
ting en benadering. 
Per jaar heeft het Humanistisch Ver-
bond de beschikking over 52 uur radio-
en 13 uur televisiezendtijd. Globaal ziet 
de programma-indeling er als volgt uit. 

Radio: zondagochtend van 9.30 tot 10.00 
uur Hilversum 2. Thematische pro-
gramma's met een informatief en/of be-
zinnend karakter. Meestal één onder-
werp. 

Radio: dinsdagmiddag van 18.20-18.50 
uur Hilversum 2. Wekelijks magazine-
programma „Na vijven en zessen" met 
informatie en standpunten, reakties en 
kommentaar vanuit de humanistische 
beweging. 

Televisie: zondagavond van 20.40 tot 
20.45 uur Nederland 2. Korte rubriek 
„Vijf minuten bedenktijd". Bedoeld om 
mensen aan het denken te zetten of uit 
hun tent te lokken door middel van een 
verrassende, prikkelende vormgeving. 
Ook worden aan de kijker humanisti-
sche standpunten, aktiviteiten en 
overwegingen aangereikt. 

Televisie: vrijdagavond plm. 23.00 uur 
tot 23.30 uur Nederland 2. Driewekelijks 
themaprogramma's die stof tot naden-
ken bieden. 

IHEU: OPBOKSEN TEGEN 
ANTI-HUMANISTISCHE TENDENZEN 
De International Humanist and 
Ethical Union (IHEU) is het overkoe-
pelende orgaan van de humanisti-
sche bewegingen in de wereld. Het 
hoofdkwartier van de IHEU is ge-
vestigd in Nederland, in het Lande-
lijk Humanistisch Centrum in 
Utrecht. Dat is niet zonder reden. In 
Nederland heeft de humanistische 
beweging zich een duidelijke 
plaats verworven. En dat kan be-
paald niet worden gezegd van de 
meeste andere landen in de wereld. 
Vaak zijn onze geestgenoten in het 
buitenland jaloers op de relatief 
komfortabele positie van buiten-
kerkelijken en humanisten in Ne-
derland. 

Kijken we bijvoorbeeld naar een land 
als de Verenigde Staten waar momen-
teel duidelijk sprake is van anti-huma-
nistische tendenzen. Een zogenaamde 
„Moral Majority" lukt het om „zedenlo- 

ze" boeken uit bibliotheken verwijderd 
te krijgen en televisieprogramma's die 
hen niet zinnen, van het scherm te hou-
den. En dan hebben we daar nog de 
vele tv-dominees die zich genoodzaakt 
voelen het christelijke gehalte van de 
natie te bewaken. 
In het Britse koninkrijk hebben de hu-
manisten helaas ook niet veel in te 
brengen. Daar is men nog aan het 
vechten tegen het verplichte bidden en 
de verplichte godsdienstles in het En-
gelse onderwijs. 
Dan geeft Noorwegen een iets vrolijker 
beeld te zien. Daar maakt de humanis-
tische beweging momenteel een sterke 
groei door. Men is druk bezig met het 
introduceren van vormingsonderwijs 
op de scholen. En er wordt veel gedaan 
aan het opzetten van kleine aktieve 
groepjes. Omdat de Lutherse kerk in 
Noorwegen nog steeds geldt als de offi-
ciële staatskerk, wordt daar momenteel 
een grote campagne tegen gevoerd on-
der het motto: Kom de kerk uit, je zit er 
wel in maar als je niet gelooft, moet je  

daar de konsekwenties uit trekken. 
In een land als India zou je misschien 
niet meteen een humanistische stro-
ming verwachten. Maar er zijn daar wel 
degelijk enige humanistische organi-
saties aktief.  . Zij leveren met name een 
gevecht tegen wat je het „obscurantis-
me" zou kunnen noemen en proberen 
daarnaast de bedreigde demokratische 
waarden te verdedigen. 
De IHEU is de overkoepelende organi-
satie van al deze nationale organisaties 
en funktioneert waar men elkaar kan 
motiveren, korrigeren en stimuleren. 
Enige tijd geleden heeft de IHEU beslo-
ten tot het instellen van een kommissie 
voor de behartiging van de belangen 
van buitenkerkelijke Europeanen (het 
zogenaamde Eurocommittee). Boven-
dien wil de IHEU internationaal een 
soort waakhondfunktie op zich nemen 
om diskriminatie vanwege een huma-
nistische levensovertuiging aan de 
kaak te kunnen stellen. Dit wordt de 
taak van een internationale ombuds-
man. 
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introduceren van vormingsonderwijs
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groepjes. Omdat de Lutherse kerk in
Noorwegen nog steeds geldt als de offi-
ciële staatskerk, wordt daar momenteel
een grote campagne tegen gevoerd on-
der het motto: Kom de kerk uit, je zit er
wel in maar als je niet gelooft, moet je

daar de konsekwenties uit trekken.
In een land als India zou je misschien
niet meteen een humanistische stro-
ming verwachten. Maar er zijn daar wel
degelijk enige humanistische organi-
saties aktief. Zij leveren met name een
gevecht tegen wat je het .. obscurantis-
me" zou kunnen noemen en proberen
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kaak te kunnen stellen. Dit wordt de
taak van een internationale ombuds-
man. I



BERT KLEI 

is chef van de redaktie geestelijk leven van het dagblad Trouw en besteedt regel- 
matig in de kolommen van Trouw aandacht aan de humanistische beweging. 

Humanisten zijn niet "niks" 
Paul Custers, de publiciteitsman 
van het Humanistisch Verbond, liet 
me ongeveer een jaar geleden per 
telefoon weten, dat bij hem de be-
geerte was gerijpt, persoonlijk ken-
nis te maken met mij als beheerder 
van het kerkelijk nieuws in het 
dagblad Trouw. Aangezien ik dol-
graag eens een belijdend humanist 
van dichtbij wilde zien, was een af-
spraak snel gemaakt en weldra 
troffen wij elkaar in een ordentelijk 
schenklokaal. 

Ondanks de levensbeschouwelijke 
kloof die tussen ons gaapte, vlotte 
onze konversatie bijzonder goed. 
Alleen keek Paul mij voortdurend 
enigszins bekommerd aan. Ik ging 
tersluiks na of er misschien een vlek 
op m'n pullover zat . . . Nee. Mijn 
spijkerbroek kon 't ook niet zijn want 
die had ik pas gewassen en ik ver-
toonde ook geen bloederige kin,  

daar ik me die ochtend niet gesne-
den had bij het scheren. 
Toen we onze tweede vertering voor 
ons hadden, kwam het hoge woord 
eruit. „Je ziet er heel anders uit dan 
ik dacht", zei Paul Custers en hij 
deelde me mee, verwacht te heb-
ben, een in stemmig driedelig cos-
tuum gestoken heer te zullen ont-
moeten. Het speet me geducht dat ik 
hem tegenviel en bedremmeld 
vertelde ik, dat ook andere redak-
teuren van Trouw op dit punt zijn 
verwachtingen zouden beschamen. 
Hij hoorde me hoofdschuddend aan 
en vroeg vervolgens, of bij onze 
krant 's maandags werd nagegaan 
of wij de afgelopen zondag ter kerke 
waren geweest. Opnieuw moest ik 
hem teleurstellen en ik gooide er 
meteen ook maar uit, dat er in de 
hoek van ons redaktielokaal geen 
harmonium staat, waaromheen ge-
schaard wij des ochtends uit de ou- 

de Morgenzang zingen: „Dat wij 
ons ambt en plicht, o Heer ,Igetrouw 
verrichten tot uw eer", hoewel het 
aanheffen van deze bede in be-
paalde gevallen geen overbodige 
weelde zou betekenen. 
Uit het voorgaande valt om te be-
ginnen af te leiden, dat wij niet aan 
iemand kunnen zien, waar hij 
geestelijk thuishoort. Een jongeman 
met baard, geruit hemd en geite-
haren sokken kan zowel een vege-
tariër als een humanist zijn en net zo 
goed een linkse ouderling als een 
fundamentalistische 	evangelist. 
Een anthracietkleurig colbert valt 
even gemakkelijk om de schouders 
van een onthechte PSP-er als om die 
van een strijdvaardige liberaal. En 
ik hoop dat mijn humanistische af-
nemers niet schrikken, maar lang 
niet alle christenvrouwen lopen in 
bloemetjesjurken rond en aan 't 
naaktstrand is eens een gerefor-
meerde ouderlinge waargenomen. 
Dit laatste brengt me erop, dat 
voorts vastgesteld dient te worden 
dat iemands gedrag ook geen aan-
wijzingen verstrekt omtrent zijn 
konfessie. Vroeger liepen orthodoxe 
protestanten met een preuts mondje 
de bioskoop voorbij, maar thans zit-
ten ze zo breeduit in Tuschinski als 
in hun wijkkerk. En wanneer ik als 
journalist de blik werp op leden van 
het Humanistisch Verbond, neem ik 
waar dat hun gedrag een opmerke-
lijke gelijkenis vertoont met dat van 
doorgewinterde kerkmensen. Ook 
zij zeuren op gezette tijden dat ze te 
weinig in de krant komen en ook zij 
klagen over de tint van het aan hun 
kindertjes geschonken onderwijs. 
Ik juich overigens deze verschijn-
selen toe, want zij bevestigen mijn 
opvatting dat het Humanistisch 
Verbond een soort kerk is, komp/eet 
met televisie-dagsluiters, die echter 
wegens hun minderheidspositie 
reeds halverwege de zondagavond 
hun preekje moeten loslaten. Er be-
staan mensen die, gevraagd naar 
hun geloofsovertuiging, verklaren 
dat ze „niks" zijn. Maar de huma-
nisten zijn niet „niks", zij geloven. 
Niet in bijzondere openbaringen of 
zo, maar in de „menselijke vermo-
gens", om de beginselverklaring 
van 1955 te citeren. Het komt me 
voor, dat je daarvoor soms een extra 
groot geloof in huis moet hebben en 
wat dit aangaat, zou Paul Custers 
best een donker pak kunnen aan-
trekken. 
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BERT KLEI
is chef van de redaktie geestelijk leven van het dagblad Trouwen besteedt regel-
matig in de kolommen van Trouw aandacht aan de humanistische beweging.

Humanisten zijn niet "niks"
Paul Custers, de publiciteitsman
van het Humanistisch Verbond, liet
me ongeveer een jaar geleden per
telefoon weten, dat bij hem de be-
geerte was gerijpt, persoonlijk ken-
nis te maken met mij als beheerder
van het kerkelijk nieuws in het
dagblad Trouw. Aangezien ik dol-
graag eens een belijdend humanist
van dichtbij wilde zien, was een af-
spraak snel gemaakt en weldra
troffen wij elkaar in een ordentelijk
schenklokaal.

Ondanks de levensbeschouwelijke
kloof die tussen ons gaapte, vlotte
onze konversatie bijzonder goed.
Alleen keek Paul mij voortdurend
enigszins bekommerd aan. Ik ging
tersluiks na of er misschien een vlek
op m'n pullover zat ... Nee. Mijn
spijkerbroek kon 't ook niet zijn want
die had ik pas gewassen en ik ver-
toonde ook geen bloederige kin,
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daar ik me die ochtend niet gesne-
den had bij het scheren.
Toen we onze tweede vertering voor
ons hadden, kwam het hoge woord
eruit. "Je ziet er heel anders uit dan
ik dacht", zei Paul Custers en hij
deelde me mee, verwacht te heb-
ben, een in stemmig driedelig cos-
tuum gestoken heer te zullen ont-
moeten. Het speet me geducht dat ik
hem tegenviel en bedremmeld
vertelde ik, dat ook andere redak-
teuren van Trouw op dit punt zijn
verwachtingen zouden beschamen.
Hij hoorde me hoofdschuddend aan
en vroeg vervolgens, of bij onze
krant 's maandags werd nagegaan
of wij de afgelopen zondag ter kerke
waren geweest. Opnieuw moest ik
hem teleurstellen en ik gooide er
meteen ook maal uit, dat er in de
hoek van ons redaktielokaal geen
harmonium staat, waaromheen ge-
schaard wij des ochtends uit de ou-

de Morgenzang zingen: "Dat wij
ons ambt en plicht, oHeer,/getrouw
verrichten tot uw eer", hoewel het
aanheffen van deze bede in be-
paalde gevallen geen overbodige
weelde zou betekenen.
Uit het voorgaande valt om te be-
ginnen af te leiden, dat wij niet aan
iemand kunnen zien, waar hij
geestelijk thuishoort. Een jongeman
met baard, geruit hemd en geite-
haren sokken kan zowel een vege-
tariërals een humanist zijn en net zo
goed een linkse ouderling als een
fundamentalistische evangelist.
Een anthradetkleurig colbert valt
even gemakkelijk om de schouders
van een onthechte PSP-erals om die
van een strijdvaardige liberaal. En
ik hoop dat mijn humanistische af-
nemers niet schrikken, maar lang
niet alle christenvrouwen lopen in
bloemetjesjurken rond en aan 't
naaktstrand is eens een gerefor-
meerde ouderlinge waargenomen.
Dit laatste brengt me erop, dat
voorts vastgesteld dient te worden
dat iemands gedrag ook geen aan-
wijzingen verstrekt omtrent zijn
konfessie. Vroeger liepen orthodoxe
protestanten met een preuts mondje
de bioskoop voorbij, maar thans zit-
ten ze zo breeduit in Tuschinski als
in hun wijkkerk. En wanneer ik als
journalist de blik werp op leden van
het Humanistisch Verbond, neem ik
waar dat hun gedrag een opmerke-
lijke gelijkenis vertoont met dat van
doorgewinterde kerkmensen. Ook
zij zeuren op gezette tijden dat ze te
weinig in de krant komen en ook zij
klagen over de tint van het aan hun
kindertjes geschonken onderwijs.
Ik juich overigens deze verschijn-
selen toe, want zij bevestigen mijn
opvatting dat het Humanistisch
Verbond een soort kerk is, kompleet
met televisie-dagsluiters, die echter
wegens hun minderheidspositie
reeds halverwege de zondagavond
hun preekje moeten loslaten. Er be-
staan mensen die, gevraagd naar
hun geloofsovertuiging, verklaren
dat ze "niks" zijn. Maar de huma-
nisten zijn niet "niks", zij geloven.
Niet in bijzondere openbaringen of
zo, maar in de "menselijke vermo-
gens', om de beginselverklaring
van 1955 te citeren. Het komt me
voor, dat je dáárvoor soms een extra
groot geloof in huis moet hebben en
wat dit aangaat, zou Paul Custers
best een donker pak kunnen aan-
trekken.



OVERWEGINGEN BIJ DIENSTWEIGEREN 
Vanuit een levensovertuiging kunnen 
verschillende politieke visies voortko-
men. Humanisten denken waarschijn-
lijk ook niet allemaal hetzelfde over het 
leger, dienstplicht, dienstweigeren en 
antimilitarisme. Kennelijk zien we ver-
schillende wegen om rechtvaardig-
heid, demokratie en vrijheid te bevor-
deren. 

Als je persoonlijk voor de vraag komt te 
staan of je wel of niet dienst moet wei-
geren zal een humanist in elk geval 
proberen zijn argumenten op een rij te 
zetten, en de keuze voor zichzelf en an-
deren te verantwoorden. 
Hieronder enkele punten ter overwe-
ging bij die vraag: 
• De overheid vraagt aan een minder-
heid (± 30%) van de jongens om militai-
re taken te gaan oefenen. 
- Zien we de overheid als demokratisch 
gekozen lichaam, waarvan we de wet-
ten moeten gehoorzamen, of moeten we 
zo'n wet ook nog toetsen aan ons eigen 
geweten? Zien we de overheid in Ne-
derland wel als demokratisch en vrij-
heidsbevorderend of zien we het leger 
en de dienstplicht als middelen om onze 
kapitalistische samenleving afhanke-
lijk te houden van de NATO, en daar-
mee een gevaarlijke machtsdreiging uit 
te oefenen op Warschau-pact landen en 
Derde Wereldlanden? 
- Waarom wordt alleen een minder-
heid en niet iedereen, ook meisjes, voor 
dienstplichttaken opgeroepen? 
- Waarom is er niet een gelijkwaardige 
mogelijkheid om vredestaken, sociale 
dienstplicht te vervullen? 
• De wet geeft gewetensbezwaarden 
de mogelijkheid een beroep te doen op 
een uitzonderingsprocedure, waarin je 
gewetensbezwaren worden getoetst. 
- Waarom moet niet iedereen een ge-
wetensonderzoek doen bij zichzelf over 
zijn bijdrage aan vrede, veiligheid en 
rechtvaardigheid, ook zij die in dienst 
gaan? 
- Wat is precies een gewetensbezwaar, 
en wie heeft het vermogen en het recht 
om uit te maken of mijn bezwaar al dan 
niet een gewetensbezwaar is? 
- Waarom worden politieke bezwaren 
niet geaksepteerd? 

- Waarom moet je geweten zich tegen 
middelen van geweld keren, en warden 
(gewetens-)bezwaren tegen de bevel-
struktuur van het leger of de erken-
ningsprocedure niet erkend? 
• Ons leger bereidt zich voor op een 
kernoorlog en op relbestrijding. 
- Wordt de kans op een kernoorlog niet 
groter nu er kleinere kernwapens, 
nauwkeurige richtapparatuur, neutro-
nenbommen, antiraketten en schuil-
kelders worden gemaakt en burgers en 
militairen worden voorbereid op een 
kernoorlog? 
- Wordt Nederland een politiestaat nu 
politie, M.E., marechaussee, nationale 
reserve en het leger worden ingezet bij 
een gerechtvaardigde strijd om betaal-
bare woningen (krakers), om behoud 
van milieu (dumping en kernafval), om 
ontwapening (Onkruit), enz. 
- Wil een humanist hieraan meedoen 
of ziet hij andere mogelijkheden om 
humanistische waarden te bevorderen? 
• Vrijwilligersleger en geweldloze 
weerbaarheid worden genoemd als al-
ternatieven. 
- Is het leger niet gevaarlijker als kriti-
sche dienstplichtigen daaruit zouden 
verdwijnen? Kun je in het leger probe-
ren kritisch besef te bevorderen, kun je 
als het er op aan komt alsnog weigeren? 
- Zijn de ideeën over geweldloosheid 
voldoende uitgewerkt en durven we de 
onzekerheid van eenzijdige ontwape-
ning aan? 

Zulk soort vragen ter overweging klin-
ken nogal zwaar. Moet je daar nu een 
antwoord op hebben? Als je tegen ge-
weld bent dan spreekt het toch vanzelf 
dat je niet in dienst gaat? 
Iemand die in dienst moet zal nooit he-
lemaal klaar komen met alle vragen die 
hijzelf of anderen kunnen verzinnen. 
Toch zal hij een fundamentele keuze 
moeten maken waar hij zelf achter kan 
staan. Naast al die maatschappelijke 
vragen speelt natuurlijk ook je per-
soonlijke situatie een rol; of je aan het 
studeren bent, of je je vriend(in) niet al-
leen wilt laten, of je in je omgeving 
wordt gesteund, enz. 
In het Humanistisch Verbond zijn tal 
van jonge en oude dienstweigeraars en 
twijfelaars aan het leger. 
Onder jonge humanisten en in gemeen-
schappen wordt regelmatig over dit 
soort vragen gesproken. 

Frank de Mink 

Landelijk is er een netwerk van bege-
leiders voor gewetensbezwaarden op-
gericht in het HV waarop iedereen een 
beroep kan doen als hij zit met de keuze 
van wel of niet in dienst. Bereikbaar via 
het C.B. of Henk van Sandwijk. 

(055-219860). 

(vervolg van pagina 29) 
„Dat is heel moeilijk om precies aan te 
geven. In het ene geval omdat een ge-
detineerde de raadsman of -vrouw ge-
woon een aardig persoon vindt bij wie 
hij zich op zijn gemak voelt. Een andere 
overweging kan zijn dat de gedetineer-
de de groepsbijeenkomsten die door 
ons worden georganiseerd zo positief 
waardeert, dat hij besluit om nader 
kennis te maken met de raadsman of 
-vrouw. Soms zit het in heel kleine din-
gen, bijvoorbeeld het feit dat een 
raadsman een telefoon op zijn kamer 
heeft waar de gedetineerde eens een 
keer gebruik van mag maken als het 
gesprek daar aanleiding toe geeft. Ook 
zijn er nogal wat mensen die een gods-
dienstige opvoeding hebben gehad 
waar ze alleen nog maar verbitterd op 
reageren en dus heel bewust kiezen 
voor een humanist en niet voor dominee 
of aalmoezenier. Gelukkig zijn er velen, 
die de humanist opzoeken omdat men 
ervaren heeft, met hem of haar zinnig 
over eigen problemen te kunnen praten. 
Eigenlijk is elke motivering voor ons 
akseptabel. Je moet die zien als een op-
stapje om met elkaar in gesprek te ko-
men. Een wezenlijk aspekt van ons 
werk is, om met de mensen over die 
motivatie te praten. 
Hoe zinvol is het raadsliedenwerk in 
gevangenissen? Carel Uitenbogaard 
vindt het niet mogelijk dat exakt te 
beoordelen. „De raadslieden pogen 
hier mensen zinnig terzijde te staan in 
hun persoonlijke tegenslagen en mis-
lukkingen. In hun verbittering, in hun 
verlangens, in hun wanhoop ook. Hoe 
komt men verder in het eigen leven? 
Wat voor uitzicht ontwikkelt men? In die 
zin gebeurt er veel in de gesprekken met 
de raadsman of -vrouw, wat het eigen 
leven van de betrokken gedetineerde 
mens beroert, en ook wel in beweging 
brengt. Dit soort werk kan niet gemist 
worden. Anders laat je mensen in de 
steek." 

Peter van den Akker 

Vrijdenkersvereniging „De 
Vrije Gedachte" 

De Vrije Gedachte is de voortzetting van 
de vroegere Vrijdenkersvereniging ,,De 
Dageraad" en staat open voor alle men-
sen die zonder godsdienst door het le-
ven gaan. 
De Vereniging stelt zich ten doel: het 
bevorderen van het vrijdenken. Zij ver-
staat onder vrijdenken een humanis-
tisch-atheïstische levenshouding die 
gebaseerd is op: 
• redelijk - door de rede geleid - leren 
kennen van de werkelijkheid volgens 
wetenschappelijke methoden, vrij van 
dogmatisme, maar gebonden aan prin-
cipes van toetsing en bewijsvoering. 
• zedelijk - onder eigen verantwoorde-
lijkheid - handelen naar normen die 
voortkomen uit het redelijk denken, uit 
solidariteit met de medemens en uit het 
besef van de eindigheid en onherhaal-
baarheid van het leven van het indivi-
du. 

Adres: Sekretariaat: Postbus 1087, 
3000 BB Rotterdam, tel. 010-192054. 
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OVERWEGINGEN BIJDIENSTWEIGEREN

Landelijk is er een netwerk van bege-
leiders voor gewetensbezwaarden op-
gericht in het HV waarop iedereen een
beroep kan doen als hij zit met de keuze
van wel of niet in dienst. Bereikbaar via
het C.B. of Henk van Sandwijk.

(055.219860).

Zulk soort vragen ter overweging klin-
ken nogal zwaar. Moet je daar nu een
antwoord op hebben? Als je tegen ge-
weld bent dan spreekt het toch vanzelf
dat je niet in dienst gaat?
Iemand die in dienst moet zal nooit he-
lemaal klaar komen met alle vragen die
hijzelf of anderen kunnen verzinnen.
Toch zal hij een fundamentele keuze
moeten maken waar hij zelf achter kan
staan. Naast al die maatschappelijke
vragen speelt natuurlijk ook je per-
soonlijke situatie een rol; of je aan het
studeren bent, of je je vriend(in) niet al-
leen wilt laten, of je in je omgeving
wordt gesteund, enz.
In het Humanistisch Verbond zijn tal
van jonge en oude dienstweigeraars en
twijfelaars aan het leger.
Onder jonge humanisten en in gemeen-
schappen wordt regelmatig over dit
soort vragen gesproken.

Frank de Mink

- Waarom moet je geweten zich tegen
middelen van geweld keren, en worden
(gewetens-)bezwaren tegen de bevel-
struktuur van het leger of de erken-
ningsprocedure niet erkend?
• Ons leger bereidt zich voor op een
kernoorlog en op relbestrijding .
- Wordt de kans op een kernoorlog niet
groter nu er kleinere kernwapens.
nauwkeurige richtapparatuur, neutro~
nenbommen, antiraketten en schuil-
kelders worden gemaakt en burgers en
militairen worden voorbereid op een
kernoorlog?
- Wordt Nederland een politiestaat nu
politie, M.E., marechaussee, nationale
reserve en het leger worden ingezet bij
een gerechtvaardigde strijd om betaal-
bare woningen (krakers), om behoud
van milieu (dumping en kernafval), om
ontwapening (Onkruit), enz.
- Wil een humanist hieraan meedoen
of ziet hij andere mogelijkheden om
humanistische waarden te bevorderen?
• Vrijwilligersleger en geweldloze
weerbaarheid worden genoemd als al-
ternatieven.
- Is het leger niet gevaarlijker als kriti-
sche dienstplichtigen daaruit zouden
verdwijnen? Kun je in het leger probe-
ren kritisch besef te bevorderen. kun je
als het er op aan komt alsnog weigeren?
- Zijn de ideeën over geweldloosheid
voldoende uitgewerkt en durven we de
onzekerheid van eenzijdige ontwape-
ning aan?

Vanuit een levensovertuiging kunnen
verschillende politieke visies voortko-
men. Humanisten denken waarschijn-
lijk ook niet allemaal hetzelfde over het
leger, dienstplicht. dienstweigeren en
antimilitarisme. Kennelijk zien we ver-
schillende wegen om rechtvaardig-
heid, demokratie en vrijheid te bevor-
deren.

Als je persoonlijk voor de vraag komt te
staan of je wel of niet dienst moet wei.
geren zal een humanist in elk geval
proberen zijn argumenten op een rij te
zetten. en de keuze voor zichzelf en an-
deren te verantwoorden.
Hieronder enkele punten ter overwe-
ging bij die vraag:
• De overheid vraagt aan een minder-
heid (::t 3(010) van de jongens om militai-
re taken te gaan oefenen.
- Zien we de overheid als demokratisch
gekozen lichaam. waarvan we de wet-
ten moeten gehoorzamen, of moeten we
zo'n wet ook nog toetsen aan ons eigen
geweten? Zien we de overheid in Ne-
derland wel als demokratisch en vrij-
heidsbevorderend of zien we het leger
en de dienstplicht als middelen om onze
kapitalistische samenleving afhanke-
lijk te houden van de NATO. en daar-
mee een gevaarlijke machtsdreiging uit
te oefenen op Warschau-pact landen en
Derde Wereldlanden?
- Waarom wordt alleen een minder-
heid en niet iedereen, ook meisjes, voor
dienstplichttaken opgeroepen?
- Waarom is er niet een gelijkwaardige
mogelijkheid om vredestaken. sociale
dienstplicht te vervullen?
• De wet geeft gewetensbezwaarden
de mogelijkheid een beroep te doen op
een uitzonderingsprocedure. waarin je
gewetensbezwaren worden getoetst.
- Waarom moet niet iedereen een ge-
wetensonderzoek doen bij zichzelf over
zijn bijdrage aan vrede, veiligheid en
rechtvaardigheid. ook zij die in dienst
gaan?
- Wat is precies een gewetensbezwaar,
en wie heeft het vermogen en het recht
om uit te maken of mijn bezwaar al dan
niet een gewetensbezwaar is?
- Waarom worden politieke bezwaren
niet geaksepteerd?

Vrijdenkersvereniging ..De
Vrije Gedachte"
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Peter van den Akker

Adres: Sekretariaat: Postbus 1087,
3000 BB Rotterdam. tel. 010.192054.

De Vrije Gedachte is de voortzetting van
I de vroegere Vrijdenkersvereniging "De

Dageraad" en staat open voor alle men-
sen die zonder godsdienst door het le-
ven gaan.
De Vereniging stelt zich ten doel: het
bevorderen van het vrijdenken. Zij ver-
staat onder vrijdenken een humanis-
tisch-atheïstische levenshouding die
gebaseerd is op:
• redelijk - door de rede geleid - leren
kennen van de werkelijkheid volgens
wetenschappelijke methoden. vrij van
dogmatisme. maar gebonden aan prin-
cipes van toetsing en bewijsvoering.
• zedelijk - onder eigen verantwoorde-
lijkheid - handelen naar normen die
voortkomen uit het redelijk denken, uit
solidariteit met de medemens en uit het
besef van de eindigheid en onherhaal-
baarheid van het leven van het indivi-
du.

(vervolg van pagina 29)
"Dat is heel moeilijk om precies aan te
geven. In het ene geval omdat een ge-
detineerde de raadsman of -vrouw ge-
woon een aardig persoon vindt bij wie
hij zich op zijn gemak voelt. Een andere
overweging kan zijn dat de gedetineer-
de de groepsbijeenkomsten die door
ons worden georganiseerd zo positief
waardeert. dat hij besluit om nader
kennis te maken met de raadsman of
-vrouw. Soms zit het in heel kleine din-
gen, bijvoorbeeld het feit dat een
raadsman een telefoon op zijn kamer
heeft waar de gedetineerde eens een
keer gebruik van mag maken als het
gesprek daar aanleiding toe geeft. Ook
zijn er nogal wat mensen die een gods-
dienstige opvoeding hebben gehad
waar ze alleen nog maar verbitterd op
reageren en dus heel bewust kiezen
voor een humanist en niet voor dominee
of aalmoezenier. Gelukkig zijn er velen.
die de humanist opzoeken omdat men
ervaren heeft. met hem of haar zinnig
over eigen problemen te kunnen praten.
Eigenlijk is elke motivering voor ons
akseptabe1. Je moet die zien als een op-
stapje om met elkaar in gesprek te ko-
men. Een wezenlijk aspekt van ons
werk is. om met de mensen over die
motivatie te praten.
Hoe zinvol is het raadsliedenwerk in
gevangenissen? Carel Uitenbogaard
vindt het niet mogelijk dat exakt te
beoordelen. "De raadslieden pogen
hier mensen zinnig terzijde te staan in
hun persoonlijke tegenslagen en mis-
lukkingen. In hun verbittering. in hun
verlangens. in hun wanhoop ook. Hoe
komt men verder in het eigen leven?
Wat voor uitzicht ontwikkelt men? In die
zin gebeurt er veel in de gesprekken met
de raadsman of -vrouw. wat het eigen
leven van de betrokken gedetineerde
mens beroert, en ook wel in beweging
brengt. Dit soort werk kan niet gemist
worden. Anders laat je mensen in de
steek."



NADENKEN OVER DE ZIN VAN 
IS VOOR DE GEWONE MAN PUE 
KOOT IN GESPREK MET DE GEWONE MAN BIE 

Ik heb een paar kernvragen aan de ge-
wone man opgeschreven en die zou ik 
jou graag willen stellen. Eerste vraag: 
geloof jij in een godsbestaan? 
Nou, dan valt u wel met de deur in huis. 
Kijk, voor mij is dat net zo onzinnig als 
wanneer u zou vragen of Feyenoord dit 
seizoen nog kampioen kan worden, be-
grijp u wel? Dat weet namelijk nie-
mand. Dus heb het ook geen zin om er-
over te praten, d'as mijn idee. 

Dus je ken er niet over praten vanuit dat 
„niemand-weten"? 
Laat ik het zo zeggen: als Feyenoord dit 
seizoen toch nog kampioen wordt, dan 
bestaat er voor mijn geen god. Ik zeg het 
maar recht zo het mij voor de lever komt. 

GRAAG EEN 
KEIHARDE GOD MET 
EEN GROTE G 
WAAR JE U TEGEN 
KUNT ZEGGEN 

Maar, dan ga ik toch nog ietsje dieper 
en verder: zou je het willen? Zou het jou 
meer houvast in dit leven geven, wan-
neer jij wist dat er een god bestond? 
Ik zou zeggen ja, maar dan moet het 
toch wel een god zijn van een ander 
kaliber dan we nou hebben. Ik bedoel, 
van deze god weten we geeneens of die 
wel bestaat, laten we nou eerlijk wezen. 

Dat is vrij absurd wat je daar zegt. Heb 
je toevallig Camus in huis? 
Nee, hele gewone vieux van Parade, 
niks bijzonders. Als jij mij nou vraagt: 
wil jij dat er een god bestaat, dan zeg ik 
prima. Maar dan ook een god waar je 
wat van merkt, waar je wat aan hebt, 
die bij tijd en wijle eens eventjes in-
grijpt, begrijp u, dat zou ik graag willen 
zien. 

Ja, ja, je bedoelt dus god als zekerheid, 
als het goede. dat de dingen bij elkaar 
houdt. Dat bedoel jij, daar wil jij heen? 
Dat die bijvoorbeeld, nou met zo'n olie-
krisis, dat ie af en toe eens eventjes een 
bronnetje laat spuiten, begrijp u wel? 

Als bevestiging, als goddelijke openba-
ring... 
Nee. Nee, gewoon als service van de BV 
God aan de gewone man. Dat die dus 
niet met benzinebonnen komt te rijden  

in z'n tweedehands Volvo waar die 
's avonds mee op karwei moet om een 
paar meier zwart te verdienen. Om een 
nieuwe Volvo te kunnen aanschaffen, 
want zo liggen de zaken. 

Even terug koppelen naar wat je daar 
zei. Ik lever even iets bij je in. Je zei daar 
de BV God, daar spreekt voor mij een 
bijzonder pragmatisch godsverlangen 
uit, eh zit ik daar goed, of zit ik er hele-
maal naast? 
Nou, dat weet ik niet. Maar ik zie het zo: 
kijk, als er een god moet zijn, en als ie 
komt - dat is helemaal niet uitgesloten, 
want we zijn technisch zeer knap te-
genwoordig. Als ie komt, wel graag een 
keiharde god met een grote G, waar je U 
tegen kan zeggen. 

Dus jij hunkert eigenlijk toch wel naar 
het kinderlijke, geruststellende Gods-
beeld van de oude wijze man, met de 
lange witte baard? 
Hè, schei toch uit, dat is toch niks ge-
worden met die ouwe man. Nee, kijk de 
mensheid heb een manager nodig. Mijn 
ideale god zou dus eigenlijk een krui-
sing zijn tussen de ouwe Willem Drees, 
Cor Koster, Marlon Brando en Genie 
Knetemann, zo zie ik dat. 

Wat ik daar nou in mis in dat godsbeeld 
van jou, dat is de projektie van de 
vrouw. 
0, de vrouw. 0 ja, natuurlijk. Nou dan 
al die vier bijmekaar in het lijf van Syl-
via Kristel. 0 ja, en met het haar van 
Martine Bijl d'r boven op, dat vind ik 
altijd zo mooi haar. 

Ja, ja, maar zolang die god niet haal-
baar is, zul jij toch in jouw aanvaarding 
van jouw leven uit moeten gaan van de 
existentie van jouw menselijke situa-
tie. Dat zal toch moeten. 
Dat is waar, maar daarom neem ik dus 
elke morgen zo'n vitamine C-bruis-
tablet, dat begrijp je wel. 

IK ZIE DE MENS 
ALS MEDEMENS EN 
ALS ETTERSTRAAL 

En hoe zie jij dan de mens? 
U bedoelt na dat bruistablet? 

Nee, gewoon. hoe zie jij de mens? Hoe 
zie jij die? 
Nou, ik zie de mens als medemens en 
als etterstraal. 

En ben jij zelf in je expomentaire zelf-
beleving ook etterbuil en medemens? 
Ja, natuurlijk, tuurlijk. Kijk, al zeg ik het 
zelf, ik ben zo'n peer. Maar tegelijkertijd 
kan ik ook een verschrikkelijke klerelij-
er zijn, sorry dat ik het zeg. 

Dus er is geen konstante aan te wijzen 
in jou zedelijk waardebesef? 
Nee. 

Geen konstante? 
Nee, natuurlijk niet, dat hangt er dus 
elke keer vanaf wat goed of kwaad is. Ik 
zal u een voorbeeldje geven. 

Geef eens een voorbeeldje. 
Voorbeeldje: ik was gisteravond een 
plafonnetje aan het stuken. De man zou 
mij f 300,- zwart daarvoor betalen. 
Afijn, de man moest naar een vergade-
ring, iets over de morele herbewape-
ning, de morele herbewapeningswed-
loop, of zo wil ik van af wezen. 
Dus, ik ben daar gisteravond alleen met 
dat vrouwtje. En dat vrouwtje, laat ik 
het zacht zeggen, dat maakt avances 
tegen mij. Kijk, ga ik daar nou op in dan 
zegt mijn zedelijk waardebesef: ho, ho 
dat kun je niet doen da's niet goed, be-
grijp je wel? 

Dat is dus niet goed als je het zou doen? 
Daar zat je mee, met dat goed en 
kwaad? 
Om die twee te verzoenen, dat zie ik als 
mijn menselijke opdracht. 

En hoe doe jij dat dan? 
Nou, ik heb dat plafonnetje er piepgaaf 
ingeborsteld. Ik heb dat vrouwtje gege-
ven waar zij om vroeg. Melen ik heb die 
man achteraf géén 18% BTW berekend. 
Zo komt dat weer een beetje in even-
wicht, begrijp je wel? 

Ja, maar op zwart werk wordt toch nooit 
BTW berekend? 
Nee, maar het is ook meer het idee. 
Dus ik ging daar gisteravond weg met 
een behoorlijk waardevast zedelijk-
heidsbesef, zo zie ik dat. 

Misschien een moeilijke vraag, maar 
wat is voor jou, met zo weinig houvast, 
dan de zin van het leven? 
0 ja, daar word je mee dood gegooid 
met die vraag, alsof de gewone man die 
vraag kan beantwoorden. 

Kan je die dan niet beantwoorden? 
Nee, die kan die niet beantwoorden. 
Omdat die daar geen tijd voor heeft. 
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NADENKEN OVER DE ZIN VAN.
IS VOOR DE GEWONE MAN PUR]
KOOT IN GESPREK MET DE GEWONE MAN BIE

Ik heb een paar kernvragen aan de ge-
wone man opgeschreven en die zou ik
jou graag willen stellen. Eerste vraag:
geloof jij in een godsbestaan?
Nou. dan valt u wel met de deur in huis.
Kijk. voor mij is dat net zo onzinnig als
wanneer u zou vragen of Feyenoord dit
seizoen nog kampioen kan worden. be-
grijp u wel? Dat weet namelijk nie-
mand. Dus heb het ook geen zin om er-
over te praten, d'os mijn idee.

Dus je ken er niet over praten vanuit dat
••niemand-weten "?
Laat ik het zo zeggen: als Feyenoord dit
seizoen tèch nog kampioen wordt, dan
bestaat er voor mijn geen god. Ikzeg het
maar recht zohel mij voorde lever komt.

GRAAG EEN
KEIHARDE GOD MET
EEN GROTE G
WAAR JE U TEGEN
KUNT ZEGGEN

Maar. dan ga ik toch nog ietsje dieper
en verder: zou je het willen? Zou het jou
meer houvast in dit leven geven. wan-
neer jij wist dat er een god bestond?
Ik zou zeggen ja, maar dan moet het
toch wel een god zijn van een ander
kaliber dan we nou hebben. Ik bedoel.
van deze god weten we geeneens of die
wel bestaat, laten we nou eerlijk wezen.

Dat is vrij absurd wat je daar zegt. Heb
je toevallig Camus hl huis?
Nee, hele gewone vieux van Parade,
niks bijzonders. Als jij mij nou vraagt:
wil jij dat er een god bestaat, dan zeg ik
prima. Maar dan ook een god waar je
wat van merkt, waar je wat aan hebt,
die bij tijd en wijle eens eventjes in-
grijpt, begrijp u, dat zou ik graag willen
zien.

Ja, ja. je bedoelt dus god als zekerheid,
als het goede. dat de dingen bij elkaar
houdt. Dat bedoel jij, daar wil jij heen?
Dat die bijvoorbeeld, nou met zo'n olie-
krisis, dat ie af en toe eens eventjes een
bronnetje laat spuiten, begrijp u wel?

Als bevestiging, als goddelijke openba-
ring •.•
Nee. Nee, gewoon als service van de BV
God aan de gewone man. Dat die dus
niet met benzinebonnen komt te rijden
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in z'n tweedehands Volvo waar die
's avonds mee op karwei moet om een
paar meier zwart te verdienen. Om een
nieuwe Volvo te kunnen aanschaffen,
want zo liggen de zaken.

Even terug koppelen naar wat je daar
zei. Ik lever even iets bij je in. Je zei daar
de BV God. daar spreekt voor mij een
bijzonder pragmatisch godsverlangen
uit. eh zit ik daar goed, of zit ik er hele-
maal naast?
Nou, dat weet ik niet. Maar ik zie het zo:
kijk, als er een god moet zijn. en als ie
komt - dat is helemaal niet uitgesloten,
want we zijn technisch zeer knap te-
genwoordig. Als ie komt, wel graag een
keiharde god met een grote G. waar je U
tegen kan zeggen.

Dus jij hunkert eigenlijk toch wel naar
het kinderlijke. geruststellende Gods-
beeld van de oude wijze man, met de
lange witte baard?
Hè, schei toch uit. dat is toch niks ge-
worden met die ouwe man. Nee, kijk de
mensheid heb een manager nodig. Mijn
ideale god zou dus eigenlijk een krui-
sing zijn tussen de ouwe Willem Drees,
Cor Koster, Marion Brando en Gerrie
Knetemann. zo zie ik dat.

Wat ik daar nou in mis in dat godsbeeld
van jou. dat is de projektie van de
vrouw.
0, de vrouw. 0 ja, natuurlijk. Nou dan
al die vier bij mekaar in het lijf van Syl-
via Kristel. 0 ja, en met het haar van
Martine Bijl d'r boven op, dat vind ik
altijd zo mooi haar.

Ja. ja. maar zolang die god niet haal-
baar is. zul jij toch in jouw aanvaarding
van jouw leven uit moeten gaan van de
existentie van jouw menselijke situa.
tie. Dat zal toch moeten.
Dat is waar, maar daarom neem ik dus
elke morgen zo'n vitamine C-bruis-
tablet. dat begrijp je wel.

IK ZIE DE MENS
ALS MEDEMENS EN
ALS ETTERSTRAAL

En hoe zie jij dan de mens?
U bedoelt na dat bruistablet?

Nee, gewoon, hoe zie jij de mens? Hoe
zie jij die?
Nou, ik zie de mens als medemens en
als etterstraal.

En ben jij zelf in je expomentaire zelf-
beleving ook etterbuil en medemens?
Ja, natuurlijk, tuurlijk. Kijk. al zeg ik het
zelf. ik ben zo'n peer. Maar tegelijkertijd
kan ik ook een verschrikkelijke klerelij-
er zijn. sorry dat ik het zeg.

Dus er is geen konstante aan te wijzen
in jou zedelijk waarde besef?
Nee.

Geen konstante?
Nee. natuurlijk niet, dat hangt er dus
elke keer vanaf wat goed of kwaad is. Ik
zal u een voorbeeldje geven.

Geef eens een voorbeeldje.
Voorbeeldje: ik was gisteravond een
plafonnetje aan het stuken. De man zou
mij f 300,- zwart daarvoor bAtalen.
Afijn, de man moest naar een vergade-
ring, iets over de morele herbewape-
ning, de morele herbewapeningswed-
loop, of zo wil ik van af wezen.
Dus, ik ben daar gisteravond alleen met
dat vrouwtje. En dat vrouwtje, laat ik
het zacht zeggen, dat maakt avances
tegen mij. Kijk. ga ik daar nou op in dan
zegt mijn zedelijk waardebesef: ho, ho
dat kun je niet doen da's niet goed, be- .
grijp je wel?

Dat is dus niet goed als je het zou doen?
Daar zat je mee, met dat goed en
kwaad?
Om die twee te verzoenen. dat zie ik als
mijn menselijke opdracht.

En hoe doe jij dat dan?
Nou. ik heb dat plafonnetje er piepgaaf
ingeborsteld. Ik heb dat vrouwtje gege-
ven waar zij om vroeg. Mààr ik heb die
man achteraf géén 18%BTW berekend.
Zo komt dat weer een beetje in even-
wicht. begrijp je wel?

Ja. maar op zwart werk wordt toch nooit
BTW berekend?
Nee, maar het is ook meer het idee.
Dus ik ging daar gisteravond weg met
een behoorlijk waardevast zedelijk-
heidsbesef, zo zie ik dat.

Misschien een moeilijke vraag. maar
wat is voor jou. met zo weinig houvast,
dan de zin van het leven?
o ja, daar word je mee dood gegooid
met die vraag, alsof de gewone man die
vraag kan beantwoorden.

Kan je die dan niet beantwoorden?
Nee. die kan die niet beantwoorden.
Omdat die daar geen tijd voor heeft.



Laten we nou eerlijk wezen. Dat zou ik 
nou ook best eens willen hoor, lekker 
met broodjes, en koffie, glaasje wijn. 
Lekker ouwehoeren waar we mee bezig 
zijn. Maar daar heb ik geen tijd voor. 

Nee? 
Nee, kan ik niet leien. Meer plafon-
netjes erin, een paar meier zwart, be-
grijp je wel? 

Dus nadenken over de zin van het leven 
dat is voor jou overbodigheidsden-
ken?Dat is voor mijn pure luxe. 

Maar hoe kom je dan klaar met je men-
selijk tekort? 
Bij ons soort mensen is het menselijke 
tekort vrijwel altijd een financieel te-
kort, zo zit dat. 

Maar zo kom je toch nooit toe aan je 
menswording, in het aangezicht van de 
dood. 
Ah, de dood. Laat ik daar heel duidelijk 
over zijn, ik ben nou veertig jaar, ik doe 
aan sport, een beetje surf en een beetje 
squash. Ik dol elke dag een half uurtje 
met de honden. Dus als ik 75 ben, ben ik 
nog in zo'n konditie. Nou, dan hebben zo 
nog 35 jaar de tijd om iets uit te vinden, 
DNA, biochemica, klonen, waardoor 
mijn generatie helemaal niet meer dood 
gaat. Hebt u daar wel eens over nage-
dacht? Dacht u dat ze dat niet zouden 
uitvinden? Tuurlijk. Zijn ze nou mee be-
zig hoor. 

Daar heb ik nog nooit bij stilgestaan. 
Ja, natuurlijk vinden ze dat uit. Kijk, en 
dat maakt tegelijk een einde aan al dat 
gezeik over een eventueel hiernamaals. 
Het wordt één eeuwig hiernumaals, 
daar gaat het heen. 

HET WORDT EEN 
EEUWIG HIERNUMAALS 
EN HET VERBOND ÉÉN 
GROTE GEZELLIGHEIDS-
VERENIGING 

Maar hoe zie jij dan in dat verband, de 
toekomst van het Humanistisch Ver-
bond? 
De gemiddelde leeftijd zal zeker met 
honderden jaren omhoog gaan. En als 
er niemand meer de pijp uitgaat; nou ja, 
dan is er ook geen behoefte meer aan 
die geestelijke begeleiders, begrijp u 
wel? 

Dus jij ziet het aksent van de humanisti-
sche inspanningen verschuiven van de 
menswording naar de bewaking van de 
mensblijving. 
Ja, natuurlijk zonder meer. Het wordt 
één grote gezelligheidsvereniging. 

Een ongelooflijk perspektief wat je daar 
schetst, waarvoor mijn dank. 

Dit „gesprek met de gewone man" vormde 
een onderdeel van het optreden van Koot & 
Bie tijdens het kongres van het Humanistisch 
Verbond in 1979. 
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Laten we nou eerlijk wezen. Dat zou ik
nou ook best eens willen hoor. lekker
met broodjes. en koffie. glaasje wijn.
Lekker ouwehoeren waar we mee bezig
zijn. Maar daar heb ik geen tijd voor.

Nee?
Nee. kan ik niet leien. Meer plafon-
netjes erin. een paar meier zwart, be-
grijp je wel?

Dus nadenken over de zin van het leven
dat is voor jou overbodigheidsden-
ken?Dat is voor mijn pure luxe.

Maar hoe kom je dan klaar met je men-
selijk tekort?
Bij ons soort mensen is het menselijke
tekort vrijwel altijd een financieel te-
kort. zo zit dat.

Maar zo kom je toch nooit toe aan je
menswording, in het aangezicht van de
dood.
Ah. de dood. Laat ik daar heel duidelijk
over zijn. ik ben nou veertig jaar, ik doe
aan sport, een beetje surfen een beetje
squash. Ik dol elke dag een half uurtje
met de honden. Dus als ik 75 ben. ben ik
nog in zo'n konditie. Nou. dan hebben zo
nog 35 jaar de tijd om iets uit te vinden.
DNA. biochemica, klonen. waardoor
mijn generatie helemaal niet meer dood
gaat. Hebt ti daar wel eens over nage-
dacht? Dacht ti dat ze dat niet zouden
uitvinden? Tuurlijk. Zijn ze nou mee be-
zig hoor.

Daar heb ik nog nooit bij stilgestaan.
Ja, natuurlijk vinden ze dat uit. Kijk. en
dat maakt tegelijk een einde aan al dat
gezeik over een eventueel hiernamaals.
Het wordt één eeuwig hiernumaals.
daar gaat het heen.

HET WORDT EEN
EEUWIG HIERNUMAALS
EN HET VERBOND ÉÉN
GROTE GEZELLIGHEIDS-
VERENIGING

Maar hoe zie jij dan in dat verband. de
toekomst van het Humanistisch Ver-
bond?
De gemiddelde leeftijd zal zeker met
honderden jaren omhoog gaan. En als
er niemand meer de pijp uitgaat; nou ja,
dan is er ook geen behoefte meer aan
die geestelijke begeleiders. begrijp u
wel?

Dus jij ziet het aksent van de humanisti-
sche inspanningen verschuiven van de
menswording naar de bewaking van de
mensblijving.
Ja. natuurlijk zonder meer. Het wordt
één grote gezelligheidsvereniging.

Een ongelooflijk perspektief wat je daar
schetst. waarvoor mijn dank.

Dit ••gesprek met de gewone man" vormde
een onderdeel van het optreden van Koot &
Bie tijdens het kongres van het Humanistisch
Verbond in 1979.



HVO: HET KIND EN ZIJN MOGELI 
Het is de bedoeling van het Humanistisch Vormingsonder-
wijs, kortweg HVO, om samen met het kind te zoeken naar 
antwoorden op vragen als: wat voel, denk, wil en doe ik zelf? 
Hoe beleef ik mezelf, anderen en de wereld om me heen? En: 
wat weet en begrijp ik van mensen die ik niet zo goed ken? Het 
kind en de mens staan in het HVO centraal en dan gaat het er 
om zelf te bepalen welke normen en waarden belangrijk zijn. 
De laatste paar jaar is het aantal scholen waar humanistisch 
vormingsonderwijs wordt gegeven, sterk gegroeid: op dit 
moment zo'n vierhonderd scholen. Dat betekent humanisti-
sche vorming aan zo'n vijftienduizend leerlingen van de ba-
sisschool. Het aantal onderwijsgevenden is gestegen tot ruim 
tweehonderd leerkrachten. 
Hoe werkt humanistisch vormingsonderwijs in de praktijk? 
Om hiervan een indruk te geven, hebben we een collage 
gemaakt uit diverse interviews, lesverslagen, etc. We zullen 
de HVO-gevende hier Margreet noemen. 

De les begint. De leerlingen van de vijf-
de klas stormen het lokaal binnen en 
overstelpen Margreet met een luid-
ruchtig enthousiasme. Geestdrift die 
de argeloze toeschouwer enig ontzag 
inboezemt. In Margreet blijken we een 
leerkracht te ontmoeten voor wie het in 
onderwijskringen 	beruchte 	orde- 
probleem kennelijk niet bestaat. Want 
vrolijk babbelend, haar aandacht ver-
delend over de leerlingen die haar al-
lemaal tegelijk iets heel belangrijks te 
vertellen hebben en, onderwijl haar be-
zoeker met een bemoedigend glim-
lachje te kennen gevend dat het hier om 
een gebruikelijke aanloop naar het les-
gebeuren gaat, weet Margreet de chaos 
en het tumult in luttele minuten te her-
leiden tot een ontwapenend lief groepje 
kinderen. Margreet met de aandacht 
van de leerlingen op haar gericht be-
gint met de les. 

Praten over de zin van straf 

„De vorige keer hebben we gepraat en 
gespeeld over regels in de klas en we 
hebben er toen een paar opgesteld. Wie 
weet nog wat we hebben besproken?" 
Johan mag het eerst wat zeggen. „Eh, 
dat we goed moeten luisteren naar el-
kaar." Kantinka een beetje giechelig: 
„Dat we niet aan elkaar mogen frunni-
ken in de les." Rudi: „Dat we niet op 
onze stoel mogen wippen." „Herhaal 
dat nog maar een keer voor André", zegt 
Margreet. Rudi herhaalt het lachend. 
„En je mag ook niet in je neus peute-
ren", vult een ander aan, daarmee een 
geheel nieuwe regel introducerend. 
André schuift schielijk zijn stoeltje bij 
de lessenaar en is weer een en al aan-
dacht voor het groepsgesprek dat ver-
volgt met de vraag wat voor straf er 
moet zijn voor mensen die zich niet aan 
de afgesproken regels houden. Gretig 
gaan de leerlingen nu tegen elkaar op-
bieden in het bedenken van de beste 
straf. 
Er wordt een aarzelend begin gemaakt 
met in de hoek staan en snoep uitdelen. 
Maar naarmate harder door elkaar 
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wordt geroepen, krijgen de voorgestel-
de straf maatregelen een steeds grim-
miger karakter en neemt de joligheid 
waarmee zaken als ophangen en ster-
ven voor een vuurpeloton te berde wor-
den gebracht, toe. Voor Margreet hét 
moment om het gesprek terug te bren-
gen tot de realiteit van de klassesitua-
tie. 
„Ik heb ook een voorstel" roept zij. „Ik 
stel voor om iemand die zich hier niet 
aan de regels houdt die we hebben af-
gesproken voor straf thuis een artikel 
uit Troef te laten lezen en daar in de 
volgende les iets over te laten vertel-
len." „Wat vinden jullie daarvan. Het 
wordt heel stil en het duurt even voordat 
uit de groep wat ongelovig wordt geop-
perd: „Maar dat is toch helemaal geen 
straf?" Margreet begint zichtbaar ple-
zier te krijgen in het gesprek. „Nou, wat 
is dan volgens jou wel straf?" vraagt ze 
aan het meisje dat de algehele verwar-
ring lijkt te hebben vertolkt. 
Het meisje weet het niet zo precies maar 
ze maakt duidelijk dat straf haar toch 
iets pittigers lijkt dan het moeten lezen 
van een artikel. 

Argumenten pro en contra 

De geestdrift waarmee de leerlingen 
zich even tevoren uitputten in het ver-
zinnen van de meest uiteenlopende 
straffen maakt plaats voor een moei-
zaam zoeken naar het antwoord op de 
vraag van de zin van straffen. Margreet 
is niet van zins om de groep de kans te 
geven er zich met een Jantje van Leien 
vanaf te maken. Aanvankelijk ontspint 
er zich enige diskussie tussen Rudi, 
onmiskenbaar voorstander van het 
principe „Ordnung muss sein" en Mar-
greet die al snel de rest van de groep 
bedreven in haar meningsverschil met 
Rudi weet te betrekken zodat na enige 
tijd de kinderen elkaar met argumenten 
pro en contra om de oren slaan. 
Anet met luide stem tegen de onver-
murwbare Rudi: „Maar wat heb je er 
nou aan om iemand steeds de klas uit te 
sturen, dat lost toch niks op?" Rudi  

(meteen in de aanslag om Anet van re-
pliek te dienen), wordt door een sup-
porter van Anet herinnerd aan de regel 
dat er goed naar elkaar moet worden 
geluisterd en hij laat een nieuwe lading 
tegen-argumenten op zich inwerken. 
Rudi, de woorden van de laatste spre-
ker nog zichtbaar naproevend, herhaalt 
zijn fel verdedigende standpunt dat wie 
niet horen wil dan maar moet voelen. Al 
kan hij zich voorstellen dat er goedwil-
lende zondaars zijn voor wie alternatie-
ve straffen meer op zijn plaats zijn. Rudi 
leunt een beetje achterover, hij heeft nu 
duidelijk meer bedenk- dan spreektijd 
nodig. 
Margreet vult de ontstane stilte op. Zich 
tot de hele groep wendend: „Moet je 
luisteren, we hebben eigenlijk al veel te 
lang gepraat over dat straffen. En na-
tuurlijk komen we er ook in dit gesprek 
niet uit. Wat mij heel belangrijk lijkt is 
dat we in ieder geval hebben gezien dat 
je over straf geven heel verschillend 
kunt denken. En ik denk ook dat dat we 
het er allemaal wel over eens zijn dat 
het niet de bedoeling is dat jullie een 
straf leuk vinden maar wel dat de straf 
nut heeft." Er wordt instemmend ge-
knikt, geen tegenwerping valt te ver-
nemen, zelfs niet van Rudi die peinzend 
voor zich uitkijkt. De groep is toch nog 
niet murw gepraat, zo halverwege een 
uurtje humanistisch vormingsonder-
wijs. Er wordt dan ook enthousiast ge-
reageerd op het voorstel om er de vol-
gende les op terug te komen. 

Vertrouwelijke reacties 

„Oh dat is nou jammer, zegt Margreet, 
als de bel gaat, „we zijn er doorheen 
voor vandaag." Iedereen helpt mee om 
het klaslokaal weer op orde te brengen 
en dan zit het uur humanistisch vor-
mingsonderwijs er voor deze groep 
weer op. 
Op weg naar de koffiekamer wordt 
Margreet aangeklampt door Rudi die 
haar kennelijk onder vier ogen wil 
spreken. Margreet loopt een eindje met 
hem op, wat voorovergebogen luiste-
rend naar wat Rudi haar te vertellen 
heeft. Als het téte a téte is beëindigd 
vervolgen we onze gang naar de kof f ie-
kamer.„Ik ben erg blij met dit soort ver-
trouwelijke reakties, zegt Margreet, 
„want daaruit blijkt dat er iets wezen-
lijks gebeurt in die groepsgesprekken. 
Zoals vanmorgen. We hebben gepraat 
over een heel konkreet en natuurlijk ook 
een heel moeilijk onderwerp, dat is één, 
maar even belangrijk is dat je met el-
kaar leert ontdekken hoe moeilijk het is 
om samen met anderen te kommunice-
ren. Tja, en dan kom je op de bedoeling 
van Humanistisch Vormingsonderwijs. 

Kind leren zelf verantwoordelijk te zijn 

Wat is nou het verschil tussen huma-
nistisch vormingsonderwijs en het 
godsdienstonderwijs? „Laten we die 
les van vanmorgen maar weer als voor-
beeld nemen", zegt ze. Daar ging het 
over straf. Ik denk dat het humanisti- 

HVO: HET KIND EN ZIJNMOGELI
Het is de bedoeling van het Humanistisch Vormingsonder-
wijs. kortweg HVO. om samen met het kind te zoeken naar
antwoorden op vragen als: wat voeL denk. wil en doe ik zelf?
Hoe beleef ik mezelf. anderen en de wereld om me heen? En:
wat weet en begrijp ik van mensen die ik niet zo goed ken? Het
kind en de mens staan in het HVOcentraal en dan gaat het er
om zelf te bepalen welke normen en waarden belangrijk zijn.
De laatste paar jaar is het aantal scholen waar humanistisch
vormingsonderwijs wordt gegeven. sterk gegroeid: op dit
moment zo'n vierhonderd scholen. Dat betekent humanisti-
sche vorming aan zo'n vijftienduizend leerlingen van de ba-
sisschool. Het aantal onderwijsgevenden is gestegen tot ruim
tweehonderd leerkrachten.
Hoe werkt humanistisch vormingsonderwijs in de praktijk?
Om hiervan een indruk te geven. hebben we een collage
gemaakt uit diverse interviews. lesverslagen. etc. We zullen
de HVO-gevende hier Margreet noemen.

De les begint. De leerlingen van de vijf-
de klas stormen het lokaal binnen en
overstelpen Margreet met een luid-
ruchtig enthousiasme. Geestdrift die
de argeloze toeschouwer enig ontzag
inboezemt. In Margreet blijken we een
leerkracht te ontmoeten voor wie het in
onderwijskringen beruchte orde-
probleem kennelijk niet bestaat. Want
vrolijk babbelend. haar aandacht ver-
delend over de leerlingen die haar al-
lemaal tegelijk iets heel belangrijks te
vertellen hebben en, onderwijl haar be-
zoeker met een bemoedigend glim-
lachje te kennen gevend dat het hier om
een gebruikelijke aanloop naar het les-
gebeuren gaat, weet Margreet de chaos
en het tumult in luttele minuten te her-
leiden tot een ontwapenend lief groepje
kinderen. Margreet met de aandacht
van de leerlingen op haar gericht be.
gint met de les.

Praten over de zin van straf

••De vorige keer hebben we gepraat en
gespeeld over regels in de klas en we
hebben er toen een paar opgesteld. Wie
weet nog wat we hebben besproken?"
Johan mag het eerst wat zeggen. "Eh,
dat we goed moeten luisteren naar el-
kaar." Kantinka een beetje giechelig:
"Dat we niet aan elkaar mogen frunni-
ken in de les." Rudi: ..Dat we niet op
onze stoel mogen wippen." "Herhaal
dat nog maar een keer voor André", zegt
Margreet. Rudi herhaalt het lachend.
.. En je mag ook niet in je neus peute-
ren", vult een ander aan, daarmee een
geheel nieuwe regel introducerend.
André schuift schielijk zijn stoeltje bij
de lessenaar en is weer een en al aan-
dacht voor het groepsgesprek dat ver.
volgt met de vraag wat voor straf er
moet zijn voor mensen die zich niet aan
de afgesproken regels houden. Gretig
gaan de leerlingen nu tegen elkaar op.
bieden in het bedenken van de beste
straf.
Er wordt een aarzelend begin gemaakt
met in de hoek staan en snoep uitdelen.
Maar naarmate harder door elkaar
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wordt geroepen, krijgen de voorgestel-
de strafmaatregelen een steeds grim-
miger karakter en neemt de joligheid
waarmee zaken als ophangen en ster-
ven voor een vuurpeloton te berde wor-
den gebracht. toe. Voor Margreet hét
moment om het gesprek terug te bren-
gen tot de realiteit van de klassesitua-
tie.
,.Ik heb ook een voorstel" roept zij .•• Ik
stel voor om iemand die zich hier niet
aan de regels houdt die we hebben af-
gesproken voor straf thuis een artikel
uit Troef te laten lezen en daar in de
volgende les iets over te laten vertel-
len." ..Wat vinden jullie daarvan. Het
wordt heel stil en het duurt even voordat
uit de groep wat ongelovig wordt geop-
perd: ••Maar dat is toch helemaal geen
straf?" Margreet begint zichtbaar ple-
zier te krijgen in het gesprek. "Nou, wat
is dan volgens jou wel straf?" vraagt ze
aan het meisje dat de algehele verwar-
ring lijkt te hebben vertolkt.
Het meisje weet het niet zo precies maar
ze maakt duidelijk dat straf haar toch
iets pittigers lijkt dan het moeten lezen
van een artikel.
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mingsonderwijs er voor deze groep
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Op weg naar de koffiekamer wordt
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haar kennelijk onder vier ogen wil
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hem op, wat voorovergebogen luiste-
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maar even belangrijk is dat je met el-
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om samen met anderen te kommunice-
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Wat is nou het verschil tussen huma-
nistisch vormingsonderwijs en het
godsdienstonderwijs? "Laten we die
les van vanmorgen maar weer als voor-
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sche hem er in zit dat we proberen zo'n 
vraagstuk vanuit de eigen beleving 
vorm te geven. Wat er in ieder geval 
niet gebeurt, is dat we voor het wezen 
van straf verwijzen naar vaststaande 
vormen zoals bijvoorbeeld in de bijbel, 
want dat kan ook. Neem maar het ver-
haal van Kain en Abel, in Genesis 4. Wij 
vertellen niets. We proberen het kind 
zelf de eigen waarden te laten ontdek-
ken, zelf keuzes te leren maken, en het 
zich bewust te laten worden dat het hier 
zelf verantwoordelijk voor is. Dat is in-
houdelijk en didaktisch gezien een vol-
strekt eigen werkwijze. Daarbij staat 
bovendien open waar het kind dan uit-
komt. We zijn niet een soort katechisa-
tie voor buitenkerkelijken, we hebben 
geen tien geboden: In het godsdienst-
onderwijs staat de bijbel centraal en de 
boodschap ligt al vast." 

Hoe wordt je eigenlijk als vormingsge-
vende benoemd, wat is haar officiële 
status? „Tja, als je vraagt naar mijn 
rechtspositie dan vraag je eigenlijk ook, 
hoe HVO op scholen wordt geïntrodu-
ceerd. 

Openbaar onderwijs niet neutraal 

Ouders komen meestal met het initia-
tief om aan het humanistisch vor-
mingsonderwijs voorlichting te vragen. 
Ouders en hun kinderen wordt een keu-
ze aangeboden tussen HVO en gods-
dienstonderwijs. Als er op een school 
voldoende kinderen zijn en het ge-
meentebestuur geeft hiervoor subsidie, 
kan er met de lessen worden begonnen. 
Het vormingsonderwijs wordt gegeven 
door mensen die hiervoor zijn opgeleid 
in een tweejarige kursus van de Stich-
ting Humanistisch vormingsonderwijs  

die op verschillende plaatsen in ons 
land wordt gegeven. 
Het aantal kinderen dat wordt opgege-
ven, groeit nog steeds. Dat groeiproces 
ging niet zonder spanningen. Het hu-
manistisch vormingsonderwijs liet 
vrijwel meteen zijn aanwezigheid voe-
len: volgden vroeger bijna alle kinderen 
godsdienstonderwijs, nu is de verde-
ling aardig in de buurt van half om half, 
Het traditionele godsdienstonderwijs 
heeft wat veren moeten laten. Een ont-
wikkeling die binnen het Humanistisch 
Verbond positief wordt beoordeeld. Niet 
omdat er binnen humanistische kring 
wordt gestreefd naar het uit de markt 
prijzen van het godsdienstonderwijs, 
maar eenvoudig omdat er ook binnen 
het onderwijs recht wordt gedaan aan 
de positie van de buitenkerkelijken. 
Rob Tielman, voorzitter van het Huma- 

nistisch Verbond zegt hierover: „Hu-
manistisch Vormingsonderwijs is ei-
genlijk op twee manieren emancipato-
risch. Ten eerste brengt het buitenker-
kelijk denken tot uitdrukking op de 
openbare scholen. Ten tweede bevor-
dert het de emancipatie van de ouders 
want zij moeten bewust vragen om deze 
vorm van onderwijs, vaak tegen de 
wensen van schoolleiding en leer-
krachten in. Het Humanistisch Verbond 
is van mening dat de verscheidenheid 
aan opvattingen die in de samenleving 
bestaat, in het openbare onderwijs tot 
uitdrukking moet komen. De opvatting 
dat openbaar onderwijs neutraal zou 
moeten zijn, wordt afgewezen. Neutra-
liteit zou betekenen dat er geen waar-
den en normen in het geding zijn en dat 
is onmogelijk staande te houden. Het 
ideale schooltype is de school waarin 
de ouders wezenlijke invloed kunnen  

uitoefenen op het onderwijs. Als dat on-
voldoende mogelijk is laat het ouders 
geen andere keus dan te zoeken naar 
bijzondere scholen. En dan zit je midden 
in de verzuiling; onderwijs opgesplitst 
in allerlei hokjes. 

Grote vooruitgang 

Binnen de humanistische beweging 
staat de ontmoetingsschool model. Een 
school met een veelzijdig aanbod kan 
voorkomen dat leerlingen eenzijdig in 
één bepaalde levensovertuiging wor-
den opgevoed. Het humanistisch vor-
mingsonderwijs wil daaraan een bij-
drage leveren. Vorig jaar heeft de 
Tweede Kamer met instemming van de 
toenmalige onderwijsminister Pais be-
sloten om met ingang van 1980 één mil-
joen gulden uit te trekken voor oplei-
ding, studie en begeleiding van huma-
nistisch vormingsonderwijsgevenden. 
Een grote vooruitgang. Tot dan toe wer-
den vergelijkbare godsdienstige voor-
zieningen door de overheid gesubsi-
dieerd terwijl de humanistische bewe-
ging maar moest zien waar ze het geld 
vandaan haalde. 

Rechtspositie nog niet geregeld 

Voorlopig blijft er nog één wenspunt 
voor het humanistisch vormingsonder-
wijs open en dat is een bevredigende 
rechtspositie-regeling voor HVO-ge-
venden. Wieberen Koopmans: „Onze 
mensen in het onderwijs krijgen slechts 
een geringe vergoeding, tenzij de ge-
meente waarin zij werken voldoende 
subsidie geeft. Terwijl godsdienstleer-
krachten op de bijzondere scholen wel 
een rechtspositie en behoorlijke sala-
riëring hebben. We zouden eigenlijk 
een humanistische school moeten op-
richten om hen een rechtspositie te ge-
ven. Maar we willen dat niet omdat we 
dan juist meedoen aan verzuiling, iets 
waar we principieel tegen zijn. De Al-
gemene Bond van Onderwijzend Perso-
neel (ABOP), de Vereniging voor Open-
baar Onderwijs (VOO) en een aantal 
politieke partijen steunen het Huma-
nistisch Verbond in dit streven naar een 
bevredigende rechtspositie-regeling 
voor HVO-gevenden. Het Humanistisch 
Verbond blijft ijveren voor de pluriforme 
school want het schuwt de konfrontatie 
niet, maar wil graag in een gelijkwaar-
dige positie samenwerken. 

Peter v. d. Akker 
Voor nadere informatie kunt u de brochure 
over het hvo aanvragen bij de Stichting HVO, 
Postbus 114, 3500 AL Utrecht, tel. 
030 - 318145, tst. 35. 

Onkerkuilijkheid 
Ook onder de kerkuilen neemt de on-
kerkelijkheid toe. Uit onderzoeken is 
gebleken dat steeds minder uilen in 
kerken nestelen. Het percentage is ge-
zakt tot 17 procent. Dat werd dus een 
wedren tussen de kerk verlatende uilen 
en kerkgangers. Zouden uilen dan toch 
hun naam van wijze vogel verdienen? 
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en kerkgangers. Zouden uilen dan toch
hun naam van wijze vogel verdienen?



JOHAN ANTHIERENS 
is een Belgische journalist, werkt in Nederland voor de Vara en heeft een wekelijk-
se rubriek in de Volkskrant. Hij is atheïst en is zeer vrij in zijn journalistieke 
benadering van onderwerpen. 

Mijn ongeloof in het HV 

De oneerbiedigheid gaat er uit. Wat 
men ook zegt en schrijft en beweert, 
wij, mannen en vrouwen, zijn was-
spelden aan een lijn; we bewegen 
lichtjes op en neer, meer niet. Zelfs 
de grootste bekken durven hon-
derdvijftig duizend keer te weinig 
zichzelf zijn. Een krant als „de 
Volkskrant" zou ook moeten openen 
met de kop „Man steekt straat over 
te Volendam". Omdat alles relatief 
is en in onbelangrijkheid niet voor 
elkaar onderdoet. Het moet natuur- 

lijk wel waar zijn, je mag de lezer 
niet voorliegen, de man moet die 
stap hebben gezet, dat is na te 
gaan. Ik wacht ook op een binnen-
lands bericht in de „NRC-Handels-
blad": „Cipier komt thuis en steekt 
sleutel in het slot te Volendam". 
Toevalligerwijs twee nieuwsfeiten 
op één dag in dezelfde kleine stad. 
Alle steden zijn relatief groot en 
niet. De handeling van de bewaker 
is minder banaal dan de oversteek 
van de onbekende, in één draaien- 

de beweging concretiseert de be-
waarder van mensen de dagdroom 
van hen die hij opsluit. 
Humanist. Het woord doet mij aan 
hogere studie denken, terwijl het 
aan mijn huid moet kleven. Ik ben 
een rabiaat humanist, pardon, zou 
dat willen zijn, maar ik ben traag 
van begrip en aangetast door ge-
woonten, sentimentele afspraken 
en beloftes om voor weinig hand-
geld een korte impressie te schrij-
ven voor het Humanistisch Verbond. 
Ik ken mezelf niet, maar wié ken ik, 
het leven is kort maar hoe kort is het 
leven. U ziet er niet goed uit, wat zit 
u nu kostbare tijd te verdoen? Hebt u 
vandaag gelèèfd? Lééf in plaats 
van te lezen. Lezen is kennis nemen 
van een reglement, is het alphabet 
in gesloten letteren zien passeren, 
steeds dezelfde slimme woorden op 
kop. Hoeveel mensen hebben er 
uren aan Maarten 't Hart gespen-
deerd, als hunzelf roept geven zij 
niet thuis. 
Waarom is het Humanistisch Ver-
bond zoals het is, een kerk voor on-
gelovigen, een feminisme voor bei-
de geslachten, een organisatie voor 
vrije vogels? Waarom werkt het HV 
niet subversief binnen de witge-
kalkte maatschappij, waarom or-
ganiseert het in zijn spreekbuis 
geen nationale wedstrijden in ver-
spuwen op een gloeiende plaat, 
voelt het Verbond zich daar te goed 
voor? Waarom is het Verbond on-
menselijk saai, waarom bedenkt 
het voor zijn discipelen, de agnosti-
ci, geen opblaasbare god die onze 
adem uitblaast. Waarom verbreidt 
onze humanistische vakbond niet 
de anarchistische leer, voor zover 
het HV daar een woord voor over 
heeft? 
Als mens voel ik mij niet verwend 
door het Humanistisch Verbond. Wij 
leven naast elkaar heen, het Ver-
bond en ik. Kan het Verbond mij aan 
geen vrienden helpen, wat men 
geestesgenoten noemt. Ik leef zon-
der vrienden, dat ligt aan mij, maar 
't is lastig. Mocht ik ooit, door een 
fout van de computer, naar de he-
mel gaan dan zijn een handvol 
vrienden het eerste waar ik de Heer 
om bid. 
De hemel bestaat niet, het Huma-
nistisch Verbond wel. Gelukkig 
geloof ik daar ook niet in. 
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Humanisme en wetenschap zijn twee begrippen die nauw met elkaar 
samenhangen. „Onderzoek alles en behoud het goede" is een motto dat 
niet alleen betrekking heeft op vrij wetenschappelijk onderzoek, maar ook 
heel logisch voortvloeit uit een humanistische leef stijl. Hoewel het moei-
lijk is om in een paar zinnen uit te leggen wat humanisme nou precies is, 
een belangrijk kenmerk is ongetwijfeld dat je tegenover jezelf en anderen 
niet gelijk met een oordeel klaarstaat. Dat houdt in: zorgvuldig „goed" 
tegen „slecht" afwegen en je realiseren dat voor een leefbare wereld heel 
belangrijk is dat mensen elkaar de ruimte laten om er eigen opvattingen 
en gedragingen op na te houden. Respekt voor de ander die misschien wel 
anders is, maar die ook alleen jou de ruimte zal laten als er wederzijds 
sprake is van verdraagzaamheid. 

Die verdraagzaamheid is een goed 
ding, vinden humanisten, en dat „goe-
de" kan niet zonder een zekere weten-
schappelijke grondhouding, die in het 
begin werd aangeduid met „onderzoek 
alles". Die onderzoekende houding kan 
natuurlijk meer betekenen dan zo onbe-
vooroordeeld mogelijk in het leven pro-
beren te staan. Nogal wat mensen ver-
diepen zich verder in hun levensover-
tuiging: in de vooronderstellingen (zeg 
maar: de basis) en de opvattingen die er 
logisch gesproken uit voortvloeien (wat 
is ,,goed", wat is „kwaad", ethiek dus). 

Stichting Socrates 

Binnen het Humanistisch Verbond be-
staat een werkstichting die speciaal 
belast is met de verdieping van het hu-
manisme: de Stichting Socrates. So-
crates staat ten dienste aan humanis- 

ten om zich verder te oriënteren als het 
gaat om humanistische ideeën, de ont-
wikkeling daarvan en ook de toetsing 
aan de praktijk, het leven zelf. Regel-
matig belegt Socrates bijeenkomsten 
waar stukjes humanisme ter sprake 
komen. Soms zijn dat diskussie-avon-
den (landelijk, maar ook wel plaatse-
lijk), andere keren wordt een konf eren-
tie georganiseerd van een of twee da-
gen. Zo zijn er de laatste jaren konf e-
renties gehouden over de plaats van 
arbeid in onze samenleving, onderwijs, 
beroepsethiek en de relatie tussen le-
vensovertuiging en politiek. 

Rekenschap 

Socrates geeft daarnaast een tijdschrift 
uit: Rekenschap. Het is een weten-
schappelijk en kultureel blad dat al 
meer dan 25 jaar elke drie maanden 

WETENSCHAP MOET TEN DIENSTE 
STAAN VAN DE MENSEN 

39 humanist november 1981  

verschijnt. In Rekenschap wordt dieper 
op allerlei onderwerpen ingegaan door 
deskundige schrijvers en schrijfsters. Er 
is een redaktie die met zorg de thema's 
selekteert die van belang zijn om in dit 
tijdschrift te behandelen. Elders in deze 
Humanist is een aankondiging opge-
nomen van het meest recente nummer. 

Universiteit en hogeschool 

Ook aan universiteit en hogeschool is 
Socrates aanwezig. Algemeen wordt 
ingezien dat studenten niet alleen des-
kundig moeten worden opgeleid op hun 
vakgebied. Het is tegelijk nodig dat zij 
zich kunnen bezinnen op de vraag: 
waar houden we ons nu mee bezig, wat 
doen we eigenlijk als bioloog, socio-
loog, arts, jurist of noem maar op. Je 
rekenschap geven van je doen en laten 
en voorkómen dat je vakidioot wordt. 
Daarom kunnen studenten het bijvak 
filosofie volgen, en als zij willen kan dat 
ook heel gericht humanistische filosofie 
zijn. Men moet daartoe kontakt opne-
men met de zogeheten „bijzondere do-
centen vanwege de Stichting Socrates". 
Dat zijn op het ogenblik: Dr. M. F. Fresco 
in Leiden, Dr. W. van Dooren in Delft, 
Dr. A. J. Wichers in Utrecht en Drs. L. 
Reerink in Enschede. Nog slechts vier, 
maar er wordt aan gewerkt om hun 
aantal uit te breiden. Het spreekt van-
zelf dat dat veel geld kost en daarom 
bestaat de mogelijkheid om de „bijzon-
dere leerstoelen", zoals ze ook wel wor-
den genoemd, via een donateurschap te 
steunen. 
Naast wat hierboven is vermeld, neemt 
de stichting deel aan het Humanisti-
sche Studiecentrum Nederland (HSN), 
een gemeenschappelijk wetenschap-
pelijk buro van het Humanistisch Ver-
bond, de vereniging voor maatschap-
pelijk werk Humanitas, en de vrijden-
kersorganisatie De Vrije Gedachte. 
Voorts zijn er plannen om een soort 
„Open Universiteit" te starten met kol-
leges en diskussies voor ieder die meer 
dan gewone belangstelling heeft voor 
de humanistische visie op mens en we-
reld. Maar hoe mooi en interessant deze 
verdiepingsachtige aktiviteiten ook 
mogen zijn, wat Socrates betreft blijft 
het uitgangspunt voorop staan dat haar 
werk ten dienste moet staan van men-
sen die er in hun gewone alledaagse 
leven wat mee kunnen doen. 

Bert Boelaars 
BON 
IA, ik steun het werk van de Stichting 
Socrates: 
❑ Ik word donateur ter ondersteuning 

van de bijzondere leerstoelen ten 
bedrage van .f 	 per jaar (mini- 
mumbedrag: f 35,-) 

❑ Ik word kontribuant van de Stichting 
Socrates ten bedrage van f 	 per 
jaar (minimumbedrag: f 17,50) 

WACHT MET BETALEN OP ONZE AK-
SEPTGIROKAART S.V.P. 
Opsturen aan: Stichting Socrates, Post-
bus 114, 3500 AC Utrecht. 
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VERDER LEZEN 
BOEKAANRADERS OVER HUMANISME 

Grondslagen 
Jaap van Praags „Grondslagen van 
Humanisme" is geen eenvoudig boek, 
maar wel een gedegen overzicht van 
het humanistisch denken in vele facet-
ten. Uitgever is Boom/Meppel. Prijs: 
f 34,50. 

Geloven in mensen 
DIC-map, een uitgave van De Horstink. 
Geeft voor een breed publiek in een 
keur van artikelen een overzicht van het 
humanisme in vele facetten. Veel arti-
kelen verschenen eerder in de -Huma-
nist". f 20,90 op giro 58 van de Huma-
nistische Pers te Utrecht onder vermel-
ding van „Dic-map" 

Geschiedenis 
Anton Constandses „Geschiedenis van 
het Humanisme in Nederland" is her-
drukt door Kruseman in Den Haag. 
Een handzame inleiding voor iedereen 
die in kort bestek het ontstaan van het 
Nederlandse Humanisme wil leren 
kennen. Aandacht wordt besteed aan 
Erasmus, Spinoza, Descartes. Multatu-
li, Domela Nieuwenhuis, de vrijdenkers 
beweging, f 20,90. 

De cartoons op de pagina's 8/9, 10, 25, 
26, 33 zijn gemaakt door Len Munnik en 
ontleend aan het boek „Er valt niets te 
lachen" (Uitgeverij Boekencentrum BV, 
Den Haag). 
De cartoons op de pagina's 12 en 27 zijn 
van Arend van Dam en werden eerder 
gepubliceerd in zijn boek ,,Ik zie, ik zie 
wat jij ook wel ziet" (Uitgeverij Kok, 
Kampen). Ook de cartoons op pag. 24 en 
de achterkant van de omslag zijn van 
zijn hand. 

Kijk op leven 
C. H. Schonk, ,,Humanisme, ook uw kijk 
op het leven?" 
Een beschrijving in eenvoudige, helde-
re taal van de principes van het huma-
nisme en de humanistische kijk op het 
leven. 
Te koop bij de boekhandel of anders te 
bestellen via de boekhandel: bij DVG, 
postbus 1087, Rotterdam. 
Prijs f 9,00. 

In staat van besef 
Een selektie uit de meer dan dertig jaar 
durende publicistische aktiviteit van P. 
Spigt, winnaar van de Dr. J. P. van 
Praagprijs 1981. 
Prijs: f 29,50. Rechtstreeks via Huma-
nistisch Verbond: f 19,50 (plus f 4,- ver-
zendkosten) 

„avolic,9110- 
10°a 11010  

„Humanist" is een tweewekelijkse uit-
gave van het Humanistisch Verbond. 
Meestal 8 pagina's met berichten uit de 
organisatie en nieuws uit de humanis-
tische beweging. Daarnaast regelma-
tig beschouwende artikelen over hu-
manisme en recensies van voor huma-
nistische kring interessante boeken. 
Abonnement voor niet-leden bedraagt 
slechts f 25,- per jaar. Door boven-
staande kaart te retourneren naar het 
Humanistisch Verbond, kunt u zich 
aanmelden als abonnee. Alle leden van 
het Humanistisch Verbond hebben een 
gratis abonnement op -Humanist". 
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Prijs: f 29.50. Rechtstreeks via Huma-
nistisch Verbond: f 19.50 (plus f 4.- ver-
zendkosten)
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