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Een maandblad met een antroposofische 
achtergrond, serieus en toch leesbaar. 
Artikelen over onderwijs en opvoeding, 
kunst en cultuur, spiritualiteit en milieu. 
In recent verschenen nummers: 

* 'Voor verbinding met het gevoel is op school 
weinig-p-dimt?, zegt orthopedagoog Robbie 
Bertsch. 'Het gevolg is dat een toenemend 
aantal kinderen buiten de boot valt.' 

* Minister Jan Pronk: 
`Niemand is illegaal op aarde. 

* Een boom wil graag serieus genomen worden 
- bodemkundige Maja Kooistra krijgt na een 
ernstig auto-ongeluk een bijzonder contact 
met pomen. 

Verder praktische artikelen over gezond eten, 
woninainrichting, tuin. 

I 	 I 
'n Blad om niet aan je voorbij te laten gaan. 
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psychotherapeut Ad Dekkers. 
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'Ik klamp me vast aan wat ik zie' 

Over zichzelf praat ze liever niet. Ze houdt wel van 
afstandelijkheid. Maar Rascha Peper schrijft met 
voelbaar plezier over zandkastelen en nutteloze fol-
lies. Een interview met een naar depressie neigende 
schrijfster die lichtvoetige boeken schrijft. "Schrijven 
is een behoefte om gekend te worden door die grote 
onbekende Ander die precies begrijpt wat je bedoelt." 
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Je ziel aan een touwtje 

Harm van Veen (73) heeft een passie: vlie-
geren. Voor hem is vliegeren een manier 
om met de wind te praten. "Alles wat zich 
daarboven afspeelt, voel je door het touw 
in je hand. Ik kan dag en nacht nadenken 
over de krachten die zo'n vliesje laten be-
wegen." 

PAGINA  20 

Racism: Beat It! 

Uit oprechte woede over 
vreemdelingenhaat organi-
seerde Gerrit Meijer zes jaar 
geleden het Racism Beat It 
Festival. Inmiddels is zijn 
festival uitgegroeid tot een 
jaarlijks terugkerend mu-
ziekfeest, waarop zwarte en 
witte jongeren samen naar 
wereldmuziek luisteren. 

PAGINA  28 

De praktijk van paars 

verwachtingen waren hoog gespannen. Paars 
het humanistische verlanglijstje gaan uitvoe-

oed geregeld, het huwelijk 
omo's, kostwinnersvoordelen 

gesc 	 er van deze verwachtingen te-
rechtge omen? Een inventarisatie van meningen. 

PAGINA 1 1 

De waarde van ouderdom 

De angst voor ouderdom zit er goed in. 
Wetenschappers zoeken ijverig naar een 
verouderings-gen en er worden ons pillen 
en poeders aangesmeerd om de rimpels te 
bestrijden. Alsof ouderdom niet ook iets 
is om te vieren! Een fototentoonstelling 
geeft een ander beeld van ouderdom. 

PAGINA 23  



Vanuit het hoofdbestuur: 

Paars 2? 

Dat veel humanisten in het 
begin van de jaren '90 vurig 
gepleit hebben. voor een 
paarse regeringscombinatie, 
is alom bekend. Wij wilden 
een alternatief voor de wijze 
waarop het CDA altijd ge-
probeerd heeft hun christe-
lijke moraal via een regeer-
akkoord op te leggen aan de 
hele samenleving. Vooral 
bij ethische zaken (euthana-
sie, abortus) kwam dat tot 
uitdrukking. Paars zou uit-
komst bieden... 
Ik was ook blij. En wat is er 
nu van geworden? Na vier 
jaar paars maken we de ba-
lans op: euthanasie nog 
steeds in het Wetboek van 
Strafrecht, homo-huwelijk 
nog steeds niet gelijk be-
recht, de bede nog steeds in 
de troonrede. Als geen an-
der heeft minister Zalm ge-
pleit voor het God zij met 
ons op de rand van de nieu-
we euro's. Wederom van 
staatswege de verkondiging 
van een christelijke bood-
schap. Het HV deed ertegen 
wat het kon, maar Zalm 
kreeg gewoon z'n zin en de 
paarse partijen lieten hem 

\ gezamenlijk zijn gang gaan. 
De dames en heren van 
paars worden bedankt! 
Guus J. den Besten 
Noordbroek 

Oogkleppen 

De wereld stond op zijn 
kop. 'Het recht' stond op 
het punt met Nederlandse 
hulp Bagdad te bombarde-
ren. De Humanist zegt 
niets, geen woord erover. 
Oogkleppen, denk ik. Ik 
hoop dat de redactie niet in 
een droomwereld leeft en 
dit soort situaties niet hele-
maal aan krant, radio en te-
levisie overlaat. 
E. Wennen 

Den Haag 

Vrije Zondag 

Marian Verkerk toont zich 
in haar column van het 
aprilnummer optimistisch 
over de mogelijkheden van 
flexibilisering van de ar-
beidstijd. Iedereen moet zo-
veel mogelijk zelf kunnen 
bepalen hoeveel uur en op 
welke dagen er gewerkt 
wordt. Dit is individualise-
ring ten top, want gemeen-
schapsleven wordt hiermee 
onmogelijk. Als er geen ge-
meenschappelijke vrije tijd 
is, kan men zich niet verbin-
den aan een vereniging of 
vrijwilligerswerk gaan 
doen. Nu al kunnen wij in 
ons gezin niet altijd samen 
eten omdat de een 's avonds 
bij Albert Heijn moet gaan 
werken als de ander nog 
niet thuis is van zijn werk. 
Familie- en vriendenbezoek 
zal nog meer met de agenda 
gepland moeten worden. 
Bovendien vind ik het nogal 
naïef om ervan uit te gaan 
dat we onze arbeidstijd alle-
maal naar eigen wens kun-
nen kiezen; collega's en de 
organisaties hebben name-
lijk ook hun belangen. 
De vrije zondag is echt niet 
alleen van waarde voor 
kerkgangers, maar geeft ons 
allemaal een rustpunt in de 
week. Niet alle dagen het-
zelfde straatbeeld, niet alle 
dagen spitsuur, niet alle da-
gen geclaimed door ver-
plichte arbeid; is dat niet 
een weldaad in een maat-
schappij die op volle toeren 
draait! 
Keete Jansma 

Geldrop 

Kleuterleidster 

In het interview met Willem 
de Ridder (Humanist van 
april) is te lezen dat vertellen 
iets oubolligs heeft, de sfeer 
van geitenwollensokken en 
kleuterleidsters. Voor gei-
tenwollensokkendragers wil 
ik niet opkomen, die kun-
nen dat zelf het beste. Maar 
ik wil met klem protesteren 
tegen de associatie van kleu-
terleidsters met oubollig-
heid. Vooral omdat deze as-
sociatie, openlijk of bedekt, 
vaker voorkomt. 
Een kras voorbeeld maakte 
ik mee toen een bezoekster 
met kweekschoolopleiding 
verkondigde dat ze het zo 
nuttig vond dat simpelere 
meisjes kleuterleidster kon-
den worden. Als oud-kleu-
terleidster overwoog ik iets 
te vertellen over mijn oplei-
ding voor dit beroep, maar 
ik dacht: laat maar. Nu ook 
in de Humanist de kennis 
over het opvoeden van kin-
deren op een cruciale leef-
tijd de spotlust blijkt op te 
roepen, wil ik wel reageren. 
Ik ben het met De Ridder 
eens dat een `meestervertel-
ler' en een kleuterleidster 
niet met elkaar verward 
moeten worden. Maar ik 
verschil met hem van me-
ning over wie van de twee 
oubollig is. 
E. Schram-Stoorvogel 

Oosterhout 

HurnansAsche 
wensen en centen 
Artikel I van de Rechten van de Mens 
luidt: alle mensen worden vrij en gelijk 
in waardigheid en rechten geboren. Zij 
zijn begiftigd met verstand en geweten, 
en behoren zich jegens elkaar in een 
geest van broederschap te gedragen. 
Inwoners van Algerije, Bosnië en Alba-
nië snakken hiernaar. Ook bij ons om 
de hoek lijden mensen onder discrimi-
natie. Kortom: de klassieke idealen van 
het humanisme - rechtvaardigheid, ge-
lijkwaardigheid en vrijheid - klinken 
misschien vanzelfsprekend, maar zijn 
het niet. 
Leo Bosland, penningmeester van het 
Humanistisch Verbond: "De idealen 
staan in de jaren negentig zelfs minder 
op de voorgrond dan ooit. De tijdgeest 
is nogal materialistisch: als individu 
mag je best idealen hebben, maar de 
maatschappelijke discussie gaat eerst 
en vooral over materiële zaken. Veel 
humanisten voelen zich hier ongemak-
kelijk hij. Zij hebben juist behoefte aan 
een publieke discussie over idealen." 
Het is de taak van het HV om dat pu-
blieke debat aan te zwengelen. Daar-
voor moet er volgens Bosland eerst een 
doortimmerde humanistische toe-
komstvisie komen, waarbij die visie 
ook wordt uitgedragen. En er moeten 
natuurlijk financiën zijn om dat alle-
maal mogelijk te maken. 
Het Steunfonds Humanisme zamelt al 
veertig jaar geld in voor het humanis-
me. Die acties blijken goed aan te 
slaan. Bosland: "Vorig jaar zijn de gel-
den van de actie vooral gegaan naar de 
versterking van de humanistische gees-
telijke verzorging en naar het project 
`Digitaal mensentaal'. Dit jaar wordt 
het geld ingezet voor de ontwikkeling 
van het Humanistisch Perspectief -
voor die toekomstvisie dus. Verder zal 
er geld gaan naar het project 'De ideale 
mens?', naar de viering van vijftig jaar 
rechten van de mens en naar het plat-
form armoedebestrijding, waarin het 
HV zijn krachten bundelt met vakbon-
den en kerken." 
Eind april heeft u als lezer van de Hu-
manist een brief en een acceptgiro van 
het Steunfonds in de bus gekregen. 
Helpt u mee? 

Uw brief is van harte welkom. 

Maar schrijft u zo kort en 

bondig mogelijk (maximaal 

200 woorden). De redactie 

behoudt zich het recht voor 

uw brief in te korten of niet 

te plaatsen. 
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net als bepaalde paarden die, zo weet 
ik, op een effen weg het meest mis-
stappen." 

uit: 'Over de ervaring, essays', door 
Montaigne 

Columniste Marian Verkerk was 
voorzitter van het Humanistisch 
Verbond 

VoorzKter ir' V 
legt funde neer 
Marian Verkerk heeft besloten om met 
onmiddellijke ingang af te treden als 
voorzitter van het Humanistisch Ver-
bond. Ze is anderhalf jaar voorzitter 
geweest. Het hoofdbestuur was verrast 
door haar besluit. Een te grote werk-
druk is de reden voor liet vertrek van 
Verkerk. Verkerk is docent en onder-
zoeker aan de Erasmusuniversiteit en 
buitengewoon hoogleraar in Gronin-
gen. 
Waarnemend voorzitter Liesbeth Mul-
der: "De voorzitter is verschrikkelijk 
belangrijk voor liet Humanistisch Ver-
bond. Hij of zij moet niet alleen be-
stuurlijk en organisatorisch goed zijn, 
maar moet ook de inhoudelijke capaci-
teiten bezitten om te kunnen optreden 
als boegbeeld van het HV. De voorzit-
ter geeft lezingen in het land, zit na-
mens het HV in fora en landelijke 
werkgroepen en moet de publiciteit 
zoeken om de standpunten van het HV 
uit te dragen. Zo'n voorzitter moet bo-
vendien tijd hebben. Eigenlijk zoek je 
dus een schaap met vijf poten. 
In Marian Verkerk hadden we een uit-
stekende opvolgster van Paul Cliteur 
gevonden. Ze ging ongelooflijk ambiti-
eus van start. Misschien merkte ze 
gaandeweg af en toe wel dat het haar 
teveel dreigde te worden, maar ik denk 
dat ze uit enthousiasme en plichtsge-
voel niet heeft willen weten dat het 
haar te zwaar was. Totdat ze merkte 
dat ze het echt niet redde en plotseling 
de beslissing heeft moeten nemen om af 
te treden. Dan komt zo'n inzicht als een 
overval. 
Voor het Humanistisch Verbond en het 
hoofdbestuur is dit een zware klap. We 
hebben natuurlijk gesprekken gevoerd 
over haar besluit, maar het bleek voor 
Marian Verkerk de beste oplossing om 
direct te vertrekken. We zullen dat 
moeten respecteren. Het bestuur vindt 
het jammer dat Verkerk haar te zware 
werkdruk niet eerder aan de orde heeft 
gesteld, maar dat is een constatering 
achteraf, die nu niets meer aan de feiten 
verandert." 
Binnen het hoofdbestuur wordt al een 
tijdje  nagedacht over een andere invul-
ling van het voorzitterschap. Mulder: 
"Het is misschien een idee om de func-
tie op te splitsen in een voorzitter die 
als boegbeeld naar buiten wil treden en 
een vice-voorzitter die de organisatori-
sche en bestuurlijke klussen op zich 
neemt. Maar omdat heiden sterke per-
soonlijkheden moeten zijn, is de kans 
groot dat die twee in elkaars vaarwater 
zitten. Ook is er geopperd om  de  voor-
zitter gedeeltelijk te betalen, omdat de 
taak zoveel tijd kost - naar schatting  

Wat moet je schrijven als afscheid ne-
mend columniste? Nog erger: wat 
schrijf je als ex-voorzitter van het Hu-
manistisch Verbond? Waarschijnlijk 
schrijf je over wat je hebt gemist of 
waardoor je bent teleurgesteld, of juist 
over wat genoegen schiep of wat je 
verwonderde. 
Het kan allemaal, maar ik wil gepast 
eindigen. Met een citaat van Montaig-
ne over de ervaring - want die heb ik 
zeker gehad - en over het betwijfelen 
van vanzelfsprekendheden. Dat laat-
ste heeft, zoals u weet, bij mij altijd 
een bijzonder gekoesterd plekje in 
mijn hart gehad. 

"Ik weet niet wat ik ervan zeggen 
moet, maar de ervaring leert ons dat 
de waarheid door zoveel commenta-
ren versnipperd en vernietigd wordt. 
(...) Nooit zullen twee mensen over 
één ding helemaal gelijk oordelen, en 
het is onmogelijk twee precies dezelf-
de meningen te vinden, niet alleen bij 
verschillende personen, maar ook bij 
dezelfde persoon op verschillende tijd-
stippen. Meestal vind ik stof tot twij-
fel op plaatsen waar de commentator 
het niet nodig vond er op in te gaan. Ik 
struikel het snelst op vlakke bodem, 

soms wel vier dag- of avonddelen per 
week." Er zijn op dit vlak nog geen 
knopen doorgehakt. 
Als grote verdiensten van Verkerk 
noemt Mulder haar inzet voor de op-
richting van een humanistische alliantie 
- een platform waarin alle humanisti-
sche organisaties gaan deelnemen. Doel 
van de alliantie is elkaar te versterken. 
Ook moet de alliantie een groot pu-
bliek duidelijk maken hoe breed en 
veelzijdig de humanistische beweging 
is. Mulder vermoedt dat de vorderin-
gen rond die alliantie Verkerk niet snel 
genoeg gingen ('de werkelijkheid was 
wellicht wat taaier dan ze wilde'). Mul-
der roemt ook Verkerks voortrekkers-
rol rond het Humanistisch Perspectief, 
de formulering van de langetermijnvisie 
van het EIV. "Verkerk heeft daar veel 
tijd in gestopt. Als het goed is, komt er 
straks een prachtig Perspectief." 
Inmiddels heeft het hoofdbestuur alle 
lopende zaken waarbij Verkerk betrok-
ken was geinventariseerd en die taken 
onderling verdeeld. Daarbij zijn twee 
prioriteiten gesteld: voortgang van de 
humanistische alliantie en van het Hu- 

Vlakke bodem 
Marian Verkerk 

manistisch Perspectief. Mulder heeft als 
waarnemend voorzitter de organisatie 
daaromtrent op zich genomen. Het is 
niettemin mogelijk dat niet alle geplan-
de activiteiten van Verkerk op korte 
termijn worden overgenomen. Mulder: 
"We moeten niet in de valkuil trappen 
dat we de resterende bestuursleden 
gaan overbelasten." Het bestuur zal ge-
durende de interimperiode zo nodig een 
beroep doen op deskundigen binnen de 
humanistische beweging. 

Stil Human 
Veel lezers stuurden een kaartje in voor de lezers-
actie uit het maartnummer, waarbij tien exempla-
ren van de cd `Still Human' werden verloot. 
De winnaars zijn: Dhr. J. v.d. Berge (Middelburg), 
A. Koning (Veenendaal), J. Nijdam (Groningen), 
H. Grijseels (Zwolle), H. Lieftink (Schiedam), 
Ilette Klok (Norg), Michiel Wijnbergh (Drieher-
gen), M. van der Merk (Sneek), Joep de Bont 
(Amsterdam), J. Trienekens (Nijmegen). 



`Ghana ligt net zo goed in 
Nederland als in Afrika' 

uitsluitend slachtoffer 
`Zwarte jongeren zijn hip. Zij hebben hun eigen cultuur. Wij hebben niks.' Witte jongeren 

kunnen daar behoorlijk mee zitten. Typerend, vindt psychologe Ann Phoenix. Omdat blan-

ken hun huidskleur zelden als een probleem hoeven te zien, zijn ze geneigd om te ontken-

nen dat ook zij tot een etnische groep behoren. Phoenix deed onderzoek naar de manier 

waarop Londense jongeren hun identiteit vormgeven. Een gesprek over Bounty's, zijden 

sjaaltjes en hokjesdenken. 

'0_7,4~11011,111-144r: 
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Ann Phoenix 
Een 

bruin meisje winkelt 
met haar zwarte moe-
der in het sjieke Lon- 
dense 	warenhuis 
Harrod's. Als ze tus-
sen de zijden sjaaltjes 
neuzen, stapt een 
winkelmeisje op hen 
af. 'Deze sjaals zijn 
erg duur hoor', zegt 
ze. Haar vooronder-
stelling is duidelijk. 
Moeder en dochter Ann Phoenix 

kunnen deze sjaals na- 
tuurlijk niet betalen, of, erger nog, 
wachten op een kans om sjaaltjes in hun 
tas te stoppen. 
Het bruine meisje, later gevraagd naar 
haar visie op het voorval, voelt heel 
goed dat het personeel haar niet ver-
trouwde. Ze schrijft dat toe aan haar 
leeftijd; het winkelmeisje vond haar 
kennelijk te jong om genoeg geld te 
hebben. "Een onwaarschijnlijke ver-
klaring", vindt psychologe Ann Phoe-
nix. "Haar moeder werd immers ook 
niet geholpen. Het ligt veel meer voor 
de hand dat de huidskleur van moeder 
en dochter de reden is voor het gedrag 
van het winkelpersoneel." 
Het bruine meisje is niet bepaald dom. 
Waarom dan toch die onlogische ver-
klaring? Phoenix: "Dit meisje komt uit 
een welgesteld gezin. Geld geeft haar in 
veel opzichten een bevoorrechte posi-
tie. Maar in het warenhuis beschermde 
geld haar niet tegen racisme, en het is 
voor haar pijnlijk dat onder ogen te 
zien. Veel zwarte mensen uit de mid-
denklasse weigeren te erkennen dat  

factor de boventoon 
voert." 
Ook in ons telefoni-
sche gesprek weigert 
Phoenix dit beeld te 
versimpelen. De iden-
titeit van zwarten is 
net zo complex en 
veranderlijk als de 
identiteit van 'de' 
blanke, en daar zullen 
we mee moeten leven. 
Sommige Britse jon- 

geren van Indiase ou-
ders zien zichzelf bijvoorbeeld louter als 
Brits, sommigen identificeren zich sterk 
met de Indiase gemeenschap, en weer 
anderen zien zichzelf soms als Brits, 
soms als Indiaas, afhankelijk van of ze 
op school zijn of bij hun familie. "We 
worden allemaal geboren in een veel-
vormige omgeving, die ons soms voor-
delen biedt en soms tegen ons werkt. 
Het is van belang om dat steeds te blij-
ven zien", vertelt Phoenix met haar rus-
tige, mooie stem. 
Zelfs bot racisme werkt meerdere kan-
ten op. Zwarten hebben allereerst last 
van de ideeën die witten over hen heb-
ben. Maar ze kunnen die vooroordelen 
ook inzetten. Zwarte jonge mannen die 
weten dat ze op straat angst inboeze-
men, spelen daar soms mee. 'Ik kan lo-
pen waar ik wil. Blanken gaan wel opzij. 
Ze denken dat ik erop los sla als ze tegen 
me aanbotsen', vertelden ze Phoenix. 
En de sterke subcultuur die zwarte jon-
geren van de weeromstuit ontwikkeld 
hebben, blijkt aantrekkelijk voor be-
paalde blanke leeftijdgenoten. Phoenix 

'Ik kan lopen waar ik wil. Blanken gaan wel opzij' 

hun kleur soms in hun nadeel werkt. 
Sommigen zeiden letterlijk tegen me: 
`Zo wil ik niet denken, want daar kan 
ik niets aan veranderen'." 

Simpel 
Ann Phoenix (43), psycholoog aan het 
Londense Birbeck College en dit sei-
zoen buitengewoon hoogleraar aan de 
Universiteit voor Humanistiek, heeft 
onderzoek gedaan naar de manier 
waarop jonge zwarte mensen hun iden-
titeit vormgeven. Uit de interviews die 
ze met hen voerde, bleek hoe complex 
dat allemaal ligt. "Identiteit is een inge-
wikkelde mengeling van ras, economi-
sche klasse, geslacht en leeftijd. En het 
hangt sterk van de situatie af welke  

ontmoette in Londen witte jongeren die 
zoveel mogelijk optrekken met zwarte 
jongeren, zwarte muziek draaien, zwar-
te kleren dragen en de zwarte taal van 
de straat spreken. "In veel gevallen 
hoorden ze er helemaal hij", zegt Phoe-
nix, "maar opeens konden ze ook bui-
tengesloten worden. Echt zwart werden 
ze nooit. En dat wisten ze." 

Bounty 

De rassen verschillen in biologisch en 
fysiologisch opzicht niet of nauwelijks 
van elkaar. Objectief gezien is er dus 
geen enkele reden voor racisme. Maar 
dat neemt niet weg dat je huidskleur 
veel heet te zeggen over je identiteit. 
Blanken hebben zoals bekend een groot 
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ingezonden mededeling 

Over de hele wereld vieren we het vijftigjarig bestaan van 
de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Helaas kunnen veel mensen zich 

nog steeds niet op deze rechten beroepen. Daarom ondersteunt Hivos organisaties 
in ontwikkelingslanden die zich inzetten voor de mensenrechten. 

Hivos steunt lokale organisaties die bouwen aan een samenleving gebaseerd op gelijkwaardigheid. 

Vanuit het humanistisch gedachtengoed willen wij kansen scheppen die door omstandigheden niet aanwezig zijn. 

Democratisering, emancipatie en armoedebestrijding bevorderen. 

Een goed voorbeeld van zo'n organisatie is 4C's van de mensenrechtenactivist Willy Mutunga in Kenia. 

Willy Mutunga verzet zich tegen het vasthouden van 1200 politieke gevangenen en pleit voor eerlijke verkiezingen. 

Hivos ondersteunt 4C's in haar strijd voor vrijheid en een menswaardig bestaan. 

Maak het Jaar van de Mensenrechten tot een feestjaar. 
Ondersteun het werk van 4C's en andere mensenrechtenorganisaties met een donatie. 

vrijheid om te kiezen 
Hivos, giro 716000 Den Haag, telefoon 070 - 376 55 00 

• 

Frvos Mensen helpen mens te zijn 



""z  z 

= 

_ z  

z >  

z 
o 
< > 
z o 

z  

Blanken hebben een groot arsenaal aan fantasieën over de 'aard' van zwarten 

arsenaal aan fantasieën over de 'aard' 
van zwarten. Maar ook zwarten hou-
den er ideeën op na over wat mag tellen 
als echt 'zwart' gedrag. Phoenix: "Dat 
blijkt uit een scheldwoord als `13ounty' 
voor een zwarte die van binnen 'wit' is 
omdat hij zich te wit gedraagt." Iro-
nisch: "Zwart ben je van je geboorte, 
maar je moet er kennelijk ook flink je 
best voor doen om zwart te zijn." 
En witten? Witten hebben geen kleur. 
Witten zijn gewoon. Phoenix: "Omdat 
witte mensen in Europa hun huids-
kleur zelden als een probleem hoeven 
te zien, zijn ze geneigd om te ontken-
nen dat ook zij tot een etnische groep 
behoren. Ook dat kan gek genoeg tot 
problemen leiden, zeker onder kansar-
me witte jongeren. Zij zijn soms jaloers 
op zwarte klasgenoten die iets hebben 
wat zij zogenaamd ontberen: een eigen 
cultuur. In de jaren tachtig vermoord-
de een blanke jongen een Aziatische 
jongen op het schoolplein, naar later 
bleek uit een soort wrok. De Aziatische 
jongen had een identiteit, hij was Azia-
tisch. De witte jongen was in zijn ogen 
helemaal niks en dat stak." 
Volgens Phoenix voelen veel blanken 
zich het slachtoffer van emancipatiebe-
wegingen. De klachten zijn bekend: 
`Die zwarten pikken mijn baan af'. Of: 
`Ik heb weliswaar betere papieren, 
maar ik ben geen vrouw en maak dus 
geen kans'. Phoenix: "Sommige witte 
mannen spelen een projectie-spelletje, 
dat luidt: 'Als er tegenwoordig één 
groep gediscrimineerd wordt, dan zijn 
wij het wel'. Zij zien hun eigen bevoor-
rechte positie niet onder ogen. Ik vind 
het een pijnlijke discussie. Maar ik wil 
die uitspraken niet wegmoffelen omdat 
ze me niet bevallen. Je kunt een hou-
ding pas veranderen als je hem hebt er-
kend. En we moeten onder ogen zien 
dat sommige witte mannen inderdaad 
niet in een gespreid bedje vallen." 

Taxi! 

Juist voor zwarten is het weleens moei-
lijk te erkennen dat sommige witten het 
in sommige opzichten slechter hebben 
getroffen dan zijzelf. Phoenix noemt 
het voorbeeld van een aantal zwarten 
die klaagden hoeveel moeite ze hadden 
om 's nachts een taxi aan te houden. 
Totdat een witte vrouw zei: 'ik kan niet 
eens een taxi betalen.' Phoenix: "Dat 
was voor hen niet makkelijk om te ho-
ren. Ze konden zichzelf niet langer lou-
ter als slachtoffer zien, zelfs al hadden 
ze te lijden onder racisme." 

Veel mensen vinden het moeilijk om 
hun eigen bevoorrechte positie onder 
ogen te zien. Waarom is dat, denkt u? 
Lacht: "Dat komt deels door de manier 
waarop ons politieke systeem is inge- 

richt. Als je gezamenlijk iets voor el-
kaar wilt krijgen, helpt het om je als 
underdog te presenteren. Gedeeld 
slachtofferschap is een effectief middel 
gebleken om actie te voeren. 
En er is een psychologische reden voor. 
Het is natuurlijk niet altijd prettig om 
je verantwoordelijk op te stellen. Ik 
neem aan dat jij een witte vrouw bent, 
en dan denk je automatisch niet na 
over de voordelen die je hebt ten op-
zichte van zwarten. Het is makkelijker 
om tegenslagen te verklaren vanuit je 
achtergestelde positie als vrouw, dan 
om mislukkingen onder ogen te zien 
ondanks de maatschappelijke voorde-
len die je huidskleur je brengt. Dat is 
heel menselijk." 

We zijn ons tegenwoordig uiterst be-
wust van de eigenschappen die ons uit-
zonderlijk maken. We zijn zwart, 
vrouw, of homoseksueel. We komen 
uit een arm gezin, hebben een handi-
cap, of hebben de pech zo 'gewoon' te 
zijn dat we buiten elke regeling vallen. 
Voor iedereen is er wel een belangen-
groep. Eenmaal in die groep gaat het 
uitsplitsen gewoon verder. Je bent een 
gehandicapte uit een achterstands-
buurt, of een woordblinde homoseksu-
eel. Totdat je de enige in het vakje 
bent. Verliezen we zo geen politieke 
daadkracht? 
Ann Phoenix herkent het patroon on-

middellijk. "Oh yes, een moeilijk pro-
bleem! Als iedereen zijn eigen positie 
heeft, lijkt het alsof normen en waar-
den geen rol meer kunnen spelen om-
dat ze volledig afhankelijk zijn gewor-
den van ieders eigen plekje in de we-
reld. Tja, zo verlies je inderdaad poli-
tieke daadkracht. Zo is er geen discus-
sie of debat meer mogelijk.  

Maar ik denk dat dit niet de enige ma-
nier is om je op te stellen. Ik denk dat je 
als vrouw seksisme kunt veroordelen, 
zonder te doen alsof seksisme altijd een 
rol speelt, of dat je geslacht altijd tegen 
je werkt. Je kunt er principes op na 
houden en tegelijkertijd snappen dat 
jouw positie veranderlijk en relatief is. 
Dat lijkt me een betere manier van po-
litiek bedrijven. 
Ik denk dat we veel energie moeten 
stoppen in het bedenken van andere 
manieren om verschillen te zien. Ma-
nieren waarbij wit niet altijd direct te-
genover zwart staat, vrouwen niet me-
teen tegenover mannen, en machtigen 
niet vanzelf tegenover machtelozen. 
Waarin je identiteit niet voor eens en 
voor altijd vaststaat. Als we andere 
beelden zouden gebruiken om de we-
reld mee te beschrijven, zouden we de 
wereld misschien werkelijk anders 
kunnen gaan begrijpen." Ze denkt 
even na en zegt: "Een collega zei pas te-
gen me: 'Ghana ligt net zo goed in Ne-
derland als in Afrika'. Dat is één ma-
nier om dingen anders te zien. Ik denk 
dat we die kant op moeten. We moeten 
ons best doen om een andere taal te le-
ren spreken." 

■ 

Op 12 mei houdt Ann Phoenix haar 
oratie als bijzonder hoogleraar aan de 
Universiteit voor Humanistiek met de 
leeropdracht 'Feminisme, Humanisme 
en Eniancipatievraagstukked. De titel 
van haar Engelstalige rede luidt: 
'(Relconstructing gendered and ethni-
cised identities: are we all marginal 
nou'?'. Plaats en tijd: 1-.30 uur precies 
in de Aula van het Academiegebouw, 
Domplein 9, Utrecht. 
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Nalaten is iets heel anders dan nalatigheid 

Bij een overlijden moet er snel heel veel 
geregeld worden. Dat gaat veel gemakkelijker 
als u zelf al maatregelen heeft genomen. Maar 
veel mensen vinden het moeilijk of onaange-
naam om zulke maatregelen te treffen. 

Het Steunfonds Humanisme heeft betrouw-
bare, ervaren mensen die u kunnen helpen. 
Als uw executeur-testamentair bespreken ze 
met u hoe uw laatste wil er uit moet komen 
te zien. En uiteindelijk dragen ze ook nog zorg 
voor punctuele uitvoering. 

Het Steunfonds Humanisme is opgericht door 
het Humanistisch Verbond. Het Humanistisch 
Verbond strijdt voor een humane, tolerante 
samenleving. Vraag gerust meer informatie, 

telefonisch op nummer (020) 521 90 00 of 
met de onderstaande bon. 

STEUNFONDS 
Humanisme 

J A 	ik wil meer informatie over een executeur-testamentair van het Steunfonds Humanisme. 

naam 

adres 

pc / plaats 

telefoon 

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: 
Steunfonds Humanisme, Antwoordnummer 10938, 1000 RA Amsterdam 

v / m 

H 

t 

>arische onotteivingen 
Bootreis van Nice naar Amsterdam 

Van 22 mei tot 3 juni 1998 organiseert het Instituut 
voor Internationale Excursies een cruise waarbij het 

Iberische schiereiland centraal staat. De bootreis 
begint in Nice (Frankrijk) waar u 'aanmonstert' op 
het comfortabele cruise-schip ins Calypso. Vervol-

gens vaart het schip om Spanje en Portugal heen en 
zet via de kanaaleilanden koers naar Amsterdam. 

In verscheidene Spaanse en Portugese havens zal er aangelegd 
worden en is er gelegenheid een excursie te maken (Barcelona, 
Sevilla. Lissabon, Porto, Santiago de Compostella, Guernsey). 
Aan boord wordt een lezingenprogramma aangeboden dat aan-
sluit bij de excursies die u onderweg kunt maken. Een team van 
Nederlandse reisleiders zal hiervoor garant staan. Een Nederlandse 
arts reist met u mee. Reissom vanaf Fl 2590,- p.p. 

ij 
H 

Instituut voor Internationale Excursies 
Postbus 54 - 1860 AB Bergen NH 
telefoon 072-5812600 - fax 5896034 ! W;!« 

 

Dominicaans Act. 
Centrum 

 

Dominicaans Activiteiten Centrum Huissen 

Inspirerende cursussen in een kloosteromgeving 

8-9 mei 
	

DROMEN, DENKEN, DOEN. Een weekend om 
geweldloosheid in jezelf te verhelderen en te 
versterken. 

9-10 mei 
	

ER STROOMT EEN JORDAAN DOOR MIJ. 
Een cursus om de mystiek in je eigen leven te 
onderzoeken. 

30 mei e.v. MIJN STEM HEEFT DUIZEND KLANKEN. 
Een pinkster-stemweekend m.m.v. het Roy Hart 
Theatre. 

5-7 juni 
	

LEVEN IN WIJSHEID. 
Een inspiratieweekend met meditatieve oefeningen, 
muziek en creatieve activiteiten. 

12-14 juni VAN TOP TOT TEEN. 
Een weekend voor vrouwen om d.m.v. lijfwerk rot 
jezelf te komen. 

Juli-augustus DIVERSE ZOMERWEKEN. 
Waarin verdieping en ontspanning centraal staan. 

Nieuwsgierig geworden? Voor meer informatie ot inschrijving 
hel: 026-3264422. 

ingezonden mededelingen 
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Euthanasie 
'De melldingsbereidheid van artsen zail a heen maar afnemen° 

Hans Schraven, voorzitter van de Ne-
derlandse Vereniging voor Vrijwillige 
Euthanasie: "Het euthanasieheleid 
van het paarse kabinet is bijzonder 
mager en teleurstellend geweest. En 
dat met twee D66-ministers op Justi-
tie en Volksgezondheid! Er is eigenlijk 
voortdurend gezocht naar excuses om 
maar geen fatsoenlijke wetgeving te 
hoeven maken. In het begin van de 
kabinetsperiode was er het excuus dat 
men moest wachten op een evaluatie 
van de huidige gang van zaken rond 
euthanasie. Toen die evaluatie er was 
en bleek dat artsen euthanasie veel te 

weinig meldden, moest de regering 
natuurlijk met iets komen. Dat wer-
den de toetsingscommissies voor eu-
thanasie, die tussen de arts en het 
Openbaar Ministerie in komen te 
staan. Maar dat is een irrationele non-
constructie, die de huidige euthanasie-
praktijk alleen maar kan schaden. 
Want euthanasie blijft strafbaar en 
met zo'n commissie duurt het nog lan-
ger voordat artsen weten of ze al of 
niet vervolgd gaan worden. Daardoor 
zal de meldingsbereidheid alleen maar 
verder afnemen. 
De enige verklaring die ik heb is dat 

Wim Kok de euthanasiewetgeving 
heeft tegengehouden. Zijn persoonlij-
ke weerstand tegen euthanasie klinkt 
door in het paarse beleid. Maar als de 
persoonlijke opvattingen van een po-
liticus bepalend worden voor het be-
leid, dan hebben we geen democratie 
maar een egocratie. Mensen die de-
mocratisch gekozen zijn, hebben 
daarmee een verantwoordelijkheid op 
hun schouders geladen. Als ze die niet 
kunnen dragen, dan hadden ze niet de 
politiek in moeten gaan.- 

Is bet humanistische verlanglijstje uitgevoerd? 

J  (3fAtijk van paars 
De verwachtingen waren hoog gespannen: voor het eerst een regering van socialisten en 
liberalen. Eindelijk zou het humanistische verlanglijstje worden uitgevoerd: euthanasie goed 
geregeld, het huwelijk opengesteld voor homo's, kostwinnersvoordelen afgeschaft en de 
combinatie van werk en zorg gemakkelijker gemaakt. Wat is er vier jaar later van deze 
verwachtingen terechtgekomen? Was het paarse kabinet inderdaad liberaler en humanistischer 
dan eerdere kabinetten? Een inventarisatie van meningen. 'Paars helpt. Een beetje.' 

►  

Wie de keus voor een politieke partij laat af-
hangen van partijprogramma's, staat op 6 mei 
te zweten in het stemhokje. Want de verschillen 
tussen de serieuze partijen zijn marginaal en al- 

k 	leen voor geschoolde economen nog te begrij- 
pen. Wie snapt het verschil tussen twee en drie 
procent groei? Wie kan oordelen over de werk-
gelegenheidsgevolgen van de uitbreiding van 
Schiphol? 
Misschien is het ook beter om politici te beoor-
delen op hun activiteiten van de afgelopen vier 
jaar dan op hun plannen. Hoe hebben de paar-
se politici het de afgelopen vier jaar gedaan in 
de ogen van enkele belangengroepen? 
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Strafrecht 

'Er zijn nog nooit zoveel cellen gebouwd 
wijs de afgelopen vier jaar' 

Ook het strafrecht is van oudsher zo'n onderwerp waar levensbeschouwelijke opvattingen een 
grote rol spelen. Want het maakt nogal wat uit of je vindt dat mensen van nature slecht zijn of 
dat het doorgaans de omstandigheden zijn die maken dat iemand grenzen overschrijdt. Heeft 
vier jaar paars in dat opzicht een verschuiving te zien gegeven? Mieke Emmen, bestuurslid van 
de Coornhert Liga, die ijvert voor hervorming van het strafrecht: "Wij zijn erg teleurgesteld. 
Toen Sorgdrager aantrad, had ze allerlei goede bedoelingen en ze wilde per se niet de minister 
worden die veel cellen zou bijbouwen. Uiteindelijk zijn er nog nooit zoveel cellen bijgekomen 
als de afgelopen vier jaar. 
Dat is natuurlijk niet alleen haar schuld, veel van dat soort zaken staan al langer op de rails en 
dan is er moed voor nodig om te breken met zo'n traditie. Maar Sorgdrager is wel teveel mee-
gegaan in de waan van de dag. Er was nogal wat commotie over een vermeend cellentekort en 
over het heenzenden van criminelen. Maar dat die heengezonden mensen uiteindelijk wel be-
recht zijn, daar hoor je niemand over. Er zijn nu veel meer cellen, maar die zitten vol met ver-
slaafden, gekken en een enkele rijke drugscrimineel. Dat is allemaal niet zo zinvol. 
Ook op het gebied van alternatieve straffen is er te weinig veranderd. Onze inzet is altijd ge-
weest dat alternatieve straffen, zoals taakstraffen of dienstverlening, daadwerkelijk een alter-
natief zouden vormen voor de gevangenis. Maar in de praktijk zie je dat de alternatieve straf-
fen de reikwijdte van het strafrecht alleen maar groter hebben gemaakt. Hele lichte zaken, die 
vroeger werden geseponeerd, worden nu met dienstverlening bestraft." 

Vrouwenemancipatie 

'Veel ideeën, weinig beleid' 
Heeft vier jaar paars dan misschien 
verschil gemaakt voor vrouwen? Sabi-
ne Kraus, beleidsmedewerker bij het 
Instituut voor Gender en Etniciteit, dat 
zich richt op advisering en beleidsbeïn-
vloeding op het gebied van emancipa-
tie en de multiculturele samenleving: 
"AIs ik moet samenvatten, dan zou ik 
zeggen dat paars is blijven steken in 
goede ideeën. Er zijn allerlei commis-
sies ingesteld, zoals de Commissie Dag-
indeling en de Commissie Toekomst-
scenario's, maar als het op concrete 
maatregelen aankomt, dan blijft het 
toch meestal bij een oproep aan de so-
ciale partners om bijvoorbeeld betaald 
ouderschapsverlof mogelijk te maken. 
Nu, in het zicht van de verkiezingen, 
roept Melken ineens dat de kinderop-
vang uitgebreid moet worden, maar de 
afgelopen vier jaar is de zaak gewoon 
gestagneerd. 
Wat een heel slechte zaak is, is dat ou-
ders na een scheiding voortaan auto-
matisch gedeeld gezag hebben over de 
kinderen. Terwijl het meestal de moe-
der is die het leeuwendeel van de ver-
zorging op zich neemt. De zorgtaken 
zijn dus niet gelijk verdeeld, maar de 
macht wel. Dat is een rare situatie, 
want diegene die verzorgt, moet naar 
mijn mening ook de beslissingen ne- 

men. 
Verder is er door paars vooral ingezet 
op werk, werk, werk. Dat is natuurlijk 
belangrijk voor de economische zelf-
standigheid van vrouwen, maar tegelij-
kertijd is er weinig aandacht voor de 
tweedeling op de arbeidsmarkt. Er is 
de afgelopen jaren nogal wat slecht be-
taald werk aan de onderkant van de ar-
beidsmarkt bijgekomen. Denk maar 
aan Melkertbanen, ongeschoold werk 
in de zorg, oproepkrachten en dergelij-
ke. Het zijn in de praktijk toch vaak de 
zwarte en migrantenvrouwen die in die 
banen terechtkomen. 
Wel een wapenfeitje is de Wet op de 
Loopbaanonderbreking, die regelt dat 
je tijdelijk kunt stoppen met werken. 
Maar tijdens die loopbaanonderbre-
king krijg je maar zeshonderd gulden 
per maand en dus is zo'n loopbaanon-
derbreking voor de meeste mensen niet 
te betalen. In het belastingstelsel zijn 
ook de kostwinnersvoordelen nog 
steeds niet afgeschaft. Nu wordt het als 
het ware nog gesubsidieerd als maar 
één van beide partners werkt en meest-
al is dat natuurlijk de man. Er zijn wel 
plannen om die voordelen in .de toe-
komst af te schaffen, maar dat gaat 
nog een tijd duren. Alweer: wel ideeën, 
maar geen beleid." 

Homo-huwelijk 

°Waarom 

mogen alleen 
hetero's 

burgerlijk zijn?' 
Hoewel Nederland internationaal 
bekend staat als homo-paradijs, 
hebben we nog enkele opvallend ou-
derwetse wetten: homo's mogen 
geen kinderen adopteren, hebben 
niet dezelfde pensioenrechten en 
trouwen mag ook al niet. Heeft het 
paarse kabinet iets aan die ouder-
wetse wetgeving gedaan? 
Henk Krol, hoofdredacteur van de 
Gay Krant: "Een beetje, maar niet 
genoeg. Wij hebben ons de afgelo-
pen jaren sterk gemaakt voor de 
openstelling van het huwelijk voor 
homo's. Daar waren niet alle ho-
mo's het mee eens, omdat het huwe-
lijk voor veel mensen nogal een bur-
gerlijke lading heeft. Maar mij 
maakt dat niets uit. Niet alle ge-
trouwde mensen zijn burgerlijk en 
bovendien: als iemand burgerlijk wil 
zijn, wie ben ik dan om die keus te 
veroordelen? Het is toch niet eerlijk 
dat alleen hetero's burgerlijk mogen 
zijn? 
Ik blijf het wonderlijk vinden. Je zou 
toch verwachten dat een echt niet-
confessioneel kabinet ogenblikkelijk 
gezegd zou hebben: 'Hup, open dat 
huwelijk voor iedereen die dat wil'. 
Nu zit je weer opgescheept met zo'n 
rare tussenvorm van geregistreerd 
partnerschap. Kennelijk zit dat 
CDA-gedachtengoed er toch erg 
diep in bij mensen. Ik begrijp ook 
niet waarom iemand als Frits Bol-
kestein, die toch altijd heeft gestre-
den voor homorechten en nota bene 
in het hoofdbestuur van het Huma-
nistisch Verbond heeft gezeten, uit-
eindelijk, als puntje.bij paaltje komt, 
toch tegen openstelling van het hu-
welijk voor homo's stemt. 
Maar ach, laat ik niet te negatief 
doen, het is wel allemaal veel be- 
spreekbaarder geworden, de discus- 	1 
sie is opengegooid en mogelijk kan 
een tweede paarse kabinet de rit af-
maken." 
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Onderwijs 

'Levensbeschouwelijke lessen nog 
steeds afhankelijk van goede wil 

gemeentes' 
Politici zijn bezorgd over de normver-
vaging en willen het onderwijs inzet-
ten voor de bestrijding daarvan. Je 
zou dan ook verwachten dat een 
paars kabinet veel aandacht besteed 
aan de vormende rol van het onder-
wijs. Maar volgens Rob Tielman, 
voorzitter van het Contactcentrum 
Bevordering Openbaar Onderwijs, is 
er weinig veranderd: "In kringen 
rond het openbaar onderwijs is de te-
leurstelling over vier jaar paars groot. 
Politici roepen voortdurend dat in het 
onderwijs normen en waarden moe-
ten worden overgedragen, maar on-
dertussen wordt er niets gedaan aan de 
achterstelling van godsdienstles en hu-
manistisch vormingsonderwijs (EIVO) 

in het openbaar basisonderwijs. Er 
werken nu vierhonderd HVO-docen-
ten in het basisonderwijs, die zo'n 
veertigduizend leerlingen bereiken. 
Maar omdat gemeentes geen financie-
ringsplicht hebben, is de financiering 
van het HVO nog steeds afhankelijk 
van de goede wil van de gemeentes. 
En dus zijn er honderden gemeentes 
die lantaarnpalen belangrijker vinden 
dan normen en waarden en weigeren 
om levensbeschouwelijk onderwijs op 
openbare scholen te vergoeden. En 
dat terwijl in het bijzonder onderwijs 
de financiering van godsdienstlessen 
prima geregeld is. Van een paars ka-
binet zou je zo'n vorm van discrimi-
natie toch niet verwachten?" 

Genetisch onderzoek 

'Wonderlijke discussies over ce en 
van embryo's' 

Hoe is het gesteld op het terrein van het genetisch onderzoek? Is het embryo vei-
lig gebleken in de handen van paars? Trees te Braake, gezondheidsjurist aan de 
Universiteit van Amsterdam en adviseur van de Gezondheidsraad: "Ik had van 
een niet-confessioneel kabinet meer verwacht van wetgeving rond experimen-
ten met embryo's. Aan dergelijke experimenten bestaat grote behoefte, omdat 
die er mogelijk in de toekomst voor kunnen zorgen dat ernstige aangeboren 
ziekten als cystische fibrose uitgebannen worden. Het CDA heeft dat altijd te-
gengehouden, of heeft zulke rare dingen in wetsvoorstellen gezet dat ze door de 
Raad van State ogenblikkelijk naar de prullenmand zijn verwezen. Er hebben 
ook hele wonderlijke discussies plaatsgevonden over de vraag of een cel die je 
uit een embryo haalt nu wel of niet zelf ook een embryo is. 
Ikzelf heb er niet zo'n moeite mee als er speciaal voor het doen van experimen-
ten embryo's gekweekt worden. Voor het CDA is dat uit den boze. Die vinden 
dat je mensen niet voor dat doel mag gebruiken. Dat vind ik natuurlijk ook, al-
leen zijn embryo's volgens mij geen mensen. Uiteindelijk is dat toch het cruciale 
meningsverschil: waar begint de beschermwaardigheid van het leven? Er wordt 
nu hard gewerkt aan een wetsvoorstel dat medische experimenten met 
embryo's regelt. Maar dat soort wetgeving gaat niet zo snel, dat zal wel iets 
voor het volgende kabinet worden. Als dat maar goed gaat... 
Wat dit kabinet wel goed heeft gedaan is de Wet Medische Keuringen, die gren-
zen stelt aan wat je tijdens een medische keuring mag vragen. Dat betekent dat 
er niet zomaar allerlei genetisch onderzoek gedaan mag worden, bijvoorbeeld 
bij het afsluiten van levensverzekeringen of bij aanstellingskeuringen. Dat heeft 
D66 goed voor elkaar gekregen." 

`Maar ach, laat ik niet 
te negatief zijn...' 
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Interview met Rascha Peper 

L t de 
eld zien zoals hij is' 

Over zichzelf praat ze liever niet. Ze houdt wel van afstandelijk-
heid. Maar ze schrijft met voelbaar plezier over zandkastelen en 
nutteloze follies; randverschijnselen in de architectuur die een 
belangrijke rol spelen in Het Spaanse hondje, het nieuwste boek 
van Rascha Peper. Een interview met een naar depressie neigende 
schrijfster die lichtvoetige boeken schrijft. 'Mijn eerste boek was 
dramatisch en dieptriest. Geen uitgever wilde het hebben. Later 
dacht ik: wil je verdriet of weemoed verteerbaar maken dan moet 
het anders. Toen heb ik lucht in het verhaal geklopt. Dat werkte.' 

D ra cr a 't 
	 irriemorte. 

"Ik heb het idee dat ik op moet schie-
ten. Toen ik jonger was, schreef ik ook 
wel eens wat, maar dat leidde nergens 
toe. Voordat ik van schrijven echt 
werk van ging maken, was ik 34 of 35. 
Ik ben dus laat begonnen en ik vind dat 
ik toch nog wel wat moet afleveren. Ja, 
een groot oeuvre bouwen, die ambitie 
heb ik wel. Ik heb nu al een half jaar 
niets gedaan, dus ik moet wel weer 
eens aan de slag." Ze zit op de bank in 
haar Amsterdamse appartement: zwart 
haar, zwarte broek, zwart omlijnde 
ogen en een beige jasje. Rascha Peper 
(1949) ziet er vrolijker uit dan de pers-
foto's verraden. jonger lijkt ze, mager- 

e 	der ook. 
Op deze zonnige dinsdagmiddag is ze 
nog een beetje aan het bekomen van de 
boekenweek. In verband met de publi-
catie van Het Spaanse hondje, haar 
nieuwste roman, heeft ze dag na dag 
opgetreden in boekhandels, literaire 
cafés en zaaltjes van bibliotheken over-
al in het land. Vooral signeren vindt ze 
een vreemde bezigheid. "Dan vraagt er 
weer iemand of ik iets wil neerschrij- 

ven voor een zieke tante. Maar wat 
kan ik schrijven voor iemand die ik 
niet ken?" Het contact met lezers ver-
rast haar ook wel. "Soms heeft iemand 
iets in mijn romans gezien wat nog 
geen recensent heeft opgemerkt." 
Peper, haar naam is een pseudoniem, 
bezet een geheel eigen hoekje in de we-
reld van de Nederlandse literatuur. Ze 
bouwt gestaag aan een eigen oeuvre, 
waarin hele eigenaardige, maar zeer 
geloofwaardige werelden worden be-
schreven, bewoond door wonderlijke 
karakters. Neem Rico's vleugels, gepu-
bliceerd in 1994 en genomineerd voor 
de AKO Literatuur prijs, waarin een 
ouder diplomatenechtpaar verslingerd 
is aan hun verzameling van zo'n twee-
honderdduizend schelpen. Na een 
langdurig verblijf in het buitenland is 
het echtpaar in Nederland neergestre-
ken. Het wil de verzameling schenken 
aan een museum. Voordat ze van hun 
schatten afscheid nemen, gaat de heer 
des huizen de schelpen catalogiseren. 
Daarvoor krijgt hij hulp van Rico, een 
veertienjarige blaag uit het dorp. Pas  

veel later blijkt hoezeer de man geobse-
deerd is door jonge jongens, een obses-
sie die hij jarenlang heeft proberen te 
sublimeren door zich te concentreren 
op zijn schelpenverzameling. 

Een echt meisje 
Ook in Russisch Blauw, waarvoor Pe-
per de Multatuliprijs ontving, speelt 
een obsessie een rol. Een jonge histori-
cus raakt verstrikt in zijn fantasieën 
over de Romanovs, de laatste tsarenfa-
milie van Rusland. Hij vindt zelfs reële 
aanwijzingen voor het idee dat hij de 
laatste nabestaande van de vermoorde 
familie is. Beide hoeken eindigen in een 
duidelijke climax: in Rico's vleugels 
met een felle brand die de schelpen 
doet knappen door de vlammen; in 
Russisch Blauw door de ontdekking 
van de historicus dat hij niet is wie hij 
dacht te zijn. Een desillusie die samen-
valt met hoop, omdat hij pas nu voor 
het eerst een echt meisje in zijn armen 
kan sluiten. 
Peper afficheert zichzelf als een echte 
verhalenverteller. Van hekentenislite- 
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Kasteel gemaakt door het 
Haagse zandbouwersbedrijf 
waar Peper inspiratie putte 

ratuur houdt ze zich verre. Waarom? 
"Ik houd wel van die afstandelijk-
heid", antwoordt Rascha Peper. "Het 
is prettig om je eigen ervaringen en ge-
voelens op gefingeerde hoofdpersonen 
te projecteren. Bovendien wil ik mijn 
privéleven gescheiden houden van mijn 
schrijverschap. Wat dat betreft ben ik 
erg gereserveerd. 
Op verzonnen personages heb je meer 
grip dan op je eigen leven, dat altijd 
veel rommeliger verloopt dan een ver-
haal. Bovendien, ook mensen die auto-
biografisch schrijven laten naar belie-
ven sommige dingen weg en dikken an-
dere aan. Juist door fictie kun je de we-
reld laten zien zoals hij is. Personages 
kunnen levende personen worden. Dat 
vind ik sterker dan mensen die zo vre-
selijk autobiografisch schrijven." Dan 
heel beslist: "Wat Connie Palmen doet, 
zou ik niet willen en absoluut niet kun-
nen. Haar drijfveer is exhibitionistisch. 
Ik zal haar boek over Ischa Meijer niet 
lezen. Ik ben er niet eens benieuwd 
naar. Ik zou me een voyeur voelen als 
ik het las!" 

Fundamenten leggen 

"Ik wil een intrige verzinnen, met een 
kop en een staart en een middenstuk. 
Ik vind het leuk om lijntjes uit te zet-
ten, een structuur te bedenken. Een 
bouwwerk neer te zetten, om in de ter-
men van de nieuwe roman te spreken." 
Een quasi-frons trekt over haar ge-
zicht: "Fundamenten leggen, een uit-
stapje maken naar een balkonnetje, een 
zijgang inslaan." 
De nieuwe roman, Het Spaanse 
hondje, is een familiegeschiedenis van 
drie broers. Jasper, Victor en Felix zijn 
zonen van een beroemd architect. Geen 
van de drie is in de voetsporen van hun 
vader getreden. Felix, de jongste, is een 
briljant wiskundige, behept met de 
ziekte van Gilles de la Tourette, waar-
door hij een reeks charmante tics heeft: 
het nummer 69 is voor hem onweer-
staanbaar, net als alles wat rond is zo-
als draaideuren en cd's. Victor wilde 
architect worden maar is na de bouw 
van een follie, zo'n nutteloos bouw-
werk, op een landgoed overspannen 
geraakt en uiteindelijk gaan werken hij  

Jasper, de oudste broer. Jasper is ty-
pisch een man van de jaren negentig, die 
met zijn zandkastelenbedrijf `SandArt' 
goud verdient. Na de dood van hun 
moeder raakt Victor van slag. Hij ver-
dwijnt spoorloos - maar wordt aan het 
eind van het verhaal teruggevonden. 
De verhaallijn van Het Spaanse hondje 
is snel verteld, maar zegt nog niets over 
het plezier dat Peper gehad moet heb-
ben in het bedenken van deze surrealis-
tische geschiedenis met zijn onvergete-
lijke maar zeer geloofwaardige karak-
ters. Toch is het verzinnen van verha-
len voor Rascha Peper niet het wezen-
lijke van schrijven. "Het inspirerende 
schuilt niet in het geknutsel, maar in de 
kernpassages waarin datgene komt te 
staan wat je echt wil zeggen. Die passa-
ges kunnen me sterk ontroeren." 
Peper loopt de kamer uit en komt even 
later terug met een gebonden uitgave 
van Het Spaanse bondje. Ze leest hard-
op een stukje voor. De passage gaat 
over Victor die in dienst van een 
Spaanse monnik bouwt aan een fantas-
tische kathedraal om Maria te eren. 
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Victor bevindt zich hoog in het bouw-
werk in een tredrad, bedoeld om mate-
rialen omhoog te takelen. Victor kijkt 
vanuit grote hoogte neer op het Spaan-
se platteland. Hij ziet een kind aanko-
men op een fiets. Altijd als hij in het 
tredrad loopt, denkt hij aan zijn broer 
Felix: "Eigenlijk voelde hij zich altijd 
namens Felix in het rad lopen, alsof hij 
zijn broers fascinatie voor ronddraai-
ende voorwerpen tijdelijk waarnam." 

Tred rad 

Ze slaat het boek dicht. Zegt dan: "Of 
hier letterlijk de kern staat, dat weet ik 
niet. Maar voor mij is het een kernpas-
sage, een keerpunt in het boek. Victor 
is weemoedig en gedesillusioneerd. Hij 
is niet gelovig maar heeft wel een hang 
naar het Absolute. Niet voor niets 
heeft hij het modieuze en tijdelijke van 
de zandkastelen de rug toegekeerd. Hij 
kan zelf niet geloven, maar hij kan zich 
wel in dienst stellen van een monnik 
die gelooft in Maria, \ oor wie hij ge-
heel op eigen houtje de kathedraal aan 
het bouwen is. Die monnik is Victors  

verbinding met de zingeving in het le-
ven." 
Klaarblijkelijk geeft het kind op de 
nieuwe fiets Victor een glimp van een 
andere mogelijkheid om zin te zien in 
het leven. "Dat kind komt enthousiast 
aanrijden, het staat nog aan het begin 
van haar leven - cliché cliché als ik het 
zo vertel. Maar zo zie ik het wel voor 

me. Die man die uitkijkt over het 
Spaanse landschap. Wat dat betreft 
ben ik erg visueel ingesteld. Ik heb geen 
filosofie. Ik klamp me vast aan wat ik 
zie." 

Niet lang na deze passage wordt de 
verblijfplaats van Victor bij toeval ont-
dekt door zijn schoonzus Pleuntje. 
"Een merkwaardig toeval", geeft Peper 
toe. "Pleuntje ziet Victors hondje. En 
door niets te doen, krijgt ze hem uitein-
delijk uit het tredrad naar beneden." 
Deze verhaallijn had ze niet van het be-
gin af aan voor ogen. "Zo'n boek als 
Rico's vleugels is opgezet als een 
Griekse tragedie. Dat gaat over een 
man die onafwendbaar op zijn noodlot 
afstevent. Toen ik dat schreef, wist ik 
van het begin af aan al hoe het af zou 
lopen. Bij deze roman was het anders. 
Ik had steeds in gedachten dat Victor 

Ik heb geen filosofie. 
Ik klamp me vast aan 

wat ik zie 

in Spanje zou blijven en niet ontdekt 
zou worden. Dat vond ik uiteindelijk 
toch onbevredigend. Het leek me aar-
diger om Pleuntjes rol verder uit te 
bouwen." 

Ze praat over de grote bevrediging die 
het schrijven kan geven. "Het is een 
groot genoegen als iets op papier staat 
zoals ik het hebben wil. Dan heb ik me 
echt kunnen uitdrukken. Al pratend 
heb ik dat gevoel nooit - misschien 
komt dat omdat ik niet zo vlot praat." 
En hoe belangrijk is het publiceren? 
"Heel belangrijk", antwoordt Peper. 
"Er is die drang om anderen te zeggen: 
`Dit boek hen ik. Lees het maar, dan 
ken je mij'. Schrijven is een behoefte 
om gekend te worden, door de grote 
onbekende Ander, de ideale geestver-
want die precies begrijpt wat je he-
doelt. Het klinkt wat hoogdravend, 
maar daar doe je het voor." 

Zandkastelen 

Een van de meest charmante verzinsels 
in Het Spaanse hondje is liet bedrijf  

`SandArt' van broer Jasper. De zand-
sculpturen van Jasper lijken net zo fri- 
vool en onbelangrijk als de follies van 
Victor, maar er is een duidelijk ver-
schil: Victor faalt in zijn vak. Jasper 
weet daarentegen geld te maken van 
zandkastelen, meer geld dan zijn vader 
ooit in de architectuur heeft verdiend. 
Jasper triomfeert over zijn overleden 
vader en geniet daarvan. Voor beurzen 
en festivals ontwerpt hij decoratieve, 
soms huizenhoge sculpturen. En voor 
pas gefuseerde bedrijven organiseert 
hij cursussen. Peper beschrijft de en-
tourage zo levendig en gedetailleerd 
dat je bijna zou geloven dat dergelijke 
bedrijven bestaan. 
"Maar ze bestaan echt!", roept ze uit. 
"In Den Haag is een professioneel 
zandbouwersbedrijf gevestigd. Ik heb 
gevraagd of ik daar kon komen kijken. 
Toen spraken ze ook over cursussen 
waarin managers van pas gefuseerde 
bedrijven leren 'samen te bouwen aan 
een nieuw fundament'. Het maken van 
zo'n zandkasteel is trouwens hartstik-
ke moeilijk!" 
Peper liep een dag rond in Maduro-
dam, waar het bedrijf bezig was met 
het uitbeelden van de geschiedenis van 
Nederland in zand. "Een man of acht 
was daar heel serieus aan het werk. En 
ik heb zelf raampjes uitgekarfd, dat 

viel me niet mee." Het bedrijf heeft 
ook de foto voor het omslag geleverd, 
vertelt Peper. "Ik voel me schuldig dat 
ik het wat lullig en al te commercieel 
heb neergezet. Of ik al een reactie heb 

gehad? Nee, de boeken zijn verstuurd, 

maar ik heb er nog niets over ge-
hoord." 

Twee jaar lang heeft Peper aan deze ro-
man gewerkt. "Het hele boek is een 
kwestie van geduld hebben", verzucht 
Peper. "Eigenlijk is schrijven een kwes-
tie van niet te vaak achter je bureau 
vandaan komen. Soms zit je een hele 
dag te worstelen rnet drie zinnen. Maar 
bij ieder boek komt er een stadium dat 
ik niets anders wil dan schrijven. Ik 
weet dan welk verhaal ik wil vertellen, 
ken mijn personages door en door. En 
dat moet er dan uit. Meestal duurt die 
fase een half tot driekwart jaar. Dan 
werk ik heel gedisciplineerd. Daarvoor 
niet. Dan laat ik me al te graag aflei-
den. Dan moet er nog een plant verpot 

worden. Of moet ik heel nodig een 
truitje gaan kopen in de stad. 

Nee, ik maak geen schema. Het boek 
zit in grote lijnen in mijn hoofd. Al 

schrijvende wijk ik niet van die opzet 
af. Maar er kunnen wel dingen veran-
deren. Neem Felix, dat is echt een heer-
lijke man. Hij heeft veel meer ruimte 

gekregen dan ik aanvankelijk van plan 
was. Ik heb hem het syndroom van Gil- 
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Niet ieder boek hoeft de lezer te 
wijzen op de ellende in het leven 

les de la Tourette gegeven. Ik was al 
langer door die ziekte gefascineerd, 
vooral ook door de beschrijvingen die 
Oliver Sachs ervan geeft. Ik vond het 
zo leuk om over hem te schrijven. Hij 
heeft zich echt naar voren gedrongen. 
Eerst wilde ik hem wiskundige laten 
zijn, maar ik dacht: van wiskunde weet 
ik weinig af. Een wiskundige denkt an-
ders, redeneert anders. Dus maakte ik 
hem congrestolk, maar daar bleef ik 
maar aan pielen. Toen heb ik me toch 
maar overgegeven aan het idee dat Fe-
lix een wiskundige moest zijn." 

Goudmijn 
Peper komt er rond voor uit dat ze 
haar verhalen gebruikt om haar fasci-
naties uit te diepen of vorm te geven. 
Het materiaal waar ze haar thema's 
aan ophangt, haalt ze soms uit de 
krant. Zo zijn delen van de entourage 
in Het Spaanse hondje - het zandkaste-
lenbedrijf en de monnik met zijn 
Spaanse kathedraal - gebaseerd op 
krantenartikelen. Ook Rico's vleugels 
vond zijn oorsprong in de krant. "Ik 
wilde al langer iets doen met de ver-
houding tussen oudere mannen en jon-
ge jongens. Het idee van het echtpaar  

met zijn schelpenverzameling was een 
mooie aanleiding om iets met dit the-
ma te doen. Die gedreven verzamel-
woede is fascinerend. Verzamelaars le-
ven niet meer voor zichzelf, maar heb-
ben een eigen wereldje gecreëerd waar-
in ze de orde zelf bepalen. Wat zit 
daarachter? De psychologie heeft daar 
een wat makkelijke verklaring voor. 
Verzamelen zou voortkomen uit een 
gemis. Maar wat is dan dat gemis? 
Voor een schrijver is zo'n gegeven een 
goudmijn." 
Rascha Peper schrijft bij voorkeur over 
grote en gevaarlijke passies, waarbij 
het verontrustende toch behoorlijk 
dichtbij moet zijn, zo schreef een recen-
sent naar aanleiding van Rico's vleu-
gels. Zijn conclusie: "Maar in die 
weergave zijn die destructieve harts-
tochten toch uitermate geruststellend." 
Geconfronteerd met dit oordeel zegt 
Peper: 'dat begrijp ik niet'. Ik probeer 
een andere formulering: hoe pakkend 
haar verhalen ook zijn, ze schrijnen 
niet. Nu knikt Peper begrijpend: "Mijn 
verhalen zijn mild, als je dat bedoelt. 
Een interviewer vroeg mij eens of ik 
niet uit woede schreef. Nee dus. Wat ik 
wil vertellen, moet er wel uit, maar ik 
schrijf niet uit woede of rancune. Ik wil 
niet laten zien hoe gemeen de wereld is 
of hoe lelijk. Ik schrijf uit zachtere ge-
voelens zoals weemoed of melancholie. 
Niet ieder boek hoeft de lezer met de 
neus te drukken op het feit dat leven el-
lendig is." 

Peper wordt weggeroepen door haar 
zoon. Als ze even later terugkeert, her-
neemt ze: "Van nature ben ik zwaar-
moedig, ik neig tot het depressieve. In 
Oesters, mijn eerste roman, was dat 
nog zeer voelbaar. Dat gaat over een 
vrouw die uit een depressie omhoog 
krabbelt. Ik maakte toen de fout het 
boek loodzwaar te maken. Dramatisch 
en dieptriest. Na een tijd heb ik het 
boek weggelegd - er was geen uitgever 
die het wilde hebben, en terecht. Later 
dacht ik: wil je verdriet of weemoed 
verteerbaar maken dan moet het an-
ders. Toen heb ik lucht in het verhaal 
geklopt. En dat werkte. Het is een stuk 
opgeknapt. 
Kijk, mijn personages hebben altijd 
twee kanten. Ze staan aan de zijkant 
van het leven. Ze kunnen de realiteit 
niet zo goed aan. Ze zoeken naar iets 
hoopvols, naar zingeving. Maar ze 
hebben ook altijd een laconieke, een 
humoristische zijde. Ze laten zich niet 
volledig meeslepen door hun fantasie. 
Ze willen hun droefenis en hun lijden 
aan het leven compenseren, maar ze ra-
ken nooit euforisch. Uiteindelijk den-
ken ze toch: doe maar gewoon, dan 
doe je al gek genoeg." 

Rascha Peper, 'Het Spaanse hondje', 
L.J. Veen, 304 blz., f34,90. 

Rascha Peper: 'Dit 
boek ben ik. Lees 
bet maar, dan ken 
je mij' 
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Uw favoriete deugd 
Dit is een aflevering uit de serie 
'deugden voor de 21ste eeuw'. Be-
gin volgende eeuw wordt de serie 
gebundeld. Lezers van de Huma-
nist kunnen aan dit boek een bij-
drage leveren door in maximaal 
600 woorden op persoonlijke wij-
ze te vertellen welke deugd zij van 
belang vinden om mee te nemen 
naar de volgende eeuw. Een des-
kundige jury maakt de selectie. 
Richt uw column aan: het Huma-
nistisch Verbond, postbus 75490, 
1070 AL Amsterdam, o.v.v. 'boek 
deugden'. 

In de magisch-realistische 
wereld die het Suriname van mijn jeugd 
was, zou de vraag naar de belangrijkste deugd niet zijn op-
gekomen bij een kind van nog geen zes jaar. Als mijn groot-
vader mompelde dat wij in de regentijd geen boom mochten 
beklimmen omdat de boomgeesten dan slecht gestemd wa-
ren, dan deed ik dat gewoon niet. Niet vanwege 'angst voor 
de boomgeest' maar omdat ik kon voelen dat mijn grootva-
der ons wou behoeden en behouden. 
En toen er een keer een buurtjongen uit een boom viel en 
ons het bericht had bereikt dat die nooit meer zou kunnen 
lopen, geloofde ik evenmin in het bestaan van boomgeesten. 
Ik bracht de tijding naar mijn grootvader die zijn ogen ver-
wijdde terwijl hij mij aankeek en zei: 'Boomgeesten kunnen 
erg gemeen zijn als het regent. Dan willen zij geen kind 
zien.' 
Zijn achterkleinkinderen in Nederland zouden zich niet la-
ten afschepen met dit soort opmerkingen. Zij zouden wel-
willend vragen of opa nog zo'n verhaal wist over boomgees-
ten en zo. Hun dagwereld wordt bevolkt door flitsende spel-
letjes van licht op monitoren. Hun wereld is heredeneerbaar 
en bestuurbaar met modem en instructieregels. Hun wereld 
is oproepbaar en eindigend als een televisienamiddag. De 
wereld wordt betoverend pas als zij alleen zijn gelaten in de 
duistere stilte van hun slaapkamer, overgeleverd aan hun ei-
gen ervaringen en gedachten, geplaagd door hun verbeel-
dingskracht. Dan wordt weleens vanaf her bed gevraagd of 

het echt alleen mensen zijn die 
kunnen voelen. 

Mijn grootvader zou zonder ook maar 
enigszins te aarzelen hij een dergelijke vraag zelfs middenin 
de nacht meteen een ervaring beschrijven waaruit moest 
blijken dat alles wat bestaat geladen is met het gevoel van 
bestaansrecht. Van bergen tot teddybeertjes, van grootouders 
tot toverballen; ook al zijn beertjes gemaakt om 'dood te 
knuffelen' en toverballen bedoeld om weg te sabbelen. En 
zijn ogen zouden haast uit de kassen vallen wanneer hij zijn 
nakomelingen één voor één zou aankijken bij zijn strikvraag 
of bergketens dan net zo waardevol zijn als grootouders? 
De magie uit het wereldbeeld van mijn opa heeft mijn ogen 
reeds vroeg geopend voor het feit dat er geen bestaan moge-
lijk is zonder zorg. Zonder zorg is er geen notie van veilig-
heid. Zonder zorg is er geen paplepel, geen moedermelk. El-
ke vorm van cultuur is een symptoom van zorg. Elke bewe-
ging in de natuur is op zorg gericht. Mensen zorgen, dieren 
zorgen, planten zorgen en de rest zorgt ook. Zonder zorg is 
er geen sprake van een relatie met wie of wat dan ook. Zon-
der zorg valt alles uit mekaar. Dus met mij gaat zorgzaam-
heid) mee naar de volgende eeuw, als een deugd die duurza-
mer is dan de Liefde, krachtiger is dan de Hoop en meer le-
vens redt dan het Geloof. 

Astrid H. Roemer is schridSter 
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Vliegeren voor je plezier 

Je ziel a 
een tou 

 

Harm van Veen: 'Een vlieger zit tussen twee vuren: de grond en de wind.  

Vliegeren lijkt een vorm van kinderlijk vermaak, maar dat 

is een ernstige vergissing, vindt Harm van Veen. "Als je 

vliegert, dan praat je eigenlijk met de wind. Alles wat zich 

daarboven afspeelt, voel je door het touw in je hand. Ik 

kan dag en nacht nadenken over de krachten die zo'n vlies-

je laten bewegen." 

"Mijn vrouw en ik wandelden een aan-
tal jaren geleden door het Londense 
Regent Park. Daar zagen we volwassen 
kerels met bootjes varen. Daar moest 
ik een beetje om glimlachen. Vervol-
gens zagen we een man met een heel 
klein vliegertje in zijn hand. Dat was al 
helemaal grappig. Maar een aantal ja-
ren later liep ik er zelf ook zo hij! Nu 
zie ik anderen om mij glimlachen-, 
grinnikt Harm van Veen. "Op een dag 
liet ik een van mijn miniatuurvliegers 
buiten op. De Reinigingsdienst kwam 
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net voorbij. Eén man van de mannen 
riep: 'Ken je hem wel houwen?'" 
Aan de telefoon had Harm van Veen 
gewaarschuwd: "Ik heb één makke. 
Als ik over vliegeren begin te praten, 
dan kan ik niet meer ophouden." En 
hij blijkt niet te hebben gelogen. In zijn 
Haagse flat vertelt de voormalig leraar 
handenarbeid in prachtige volzinnen 
drie uur lang over zijn 'ongelofelijk 
veelzijdige hobb) le kunt met vlie-
gers zelfs vissen vangen. Hang het aas 
aan de vlieger en wacht. Je ziet wel  

wanneer de vissen hebben gehapt." 
Aan de muur van zijn woonkamer 
hangt her en der een vlieger. Tegen de 
wand staat een glazen vitrinekast ge-
vuld met zijn specialiteit: de miniatuur-
vlieger. Hele kleine vliegertjes, in de 
vorm van een drakenkop of een vlin-
der, sommige niet groter dan een post-
zegel, die je zelfs in de huiskamer kunt 
oplaten. Van Veen pakt er een uit de 
kast, een miniatuur 'cloosvlieger', 
knoopt het geval aan een heel dun 
touwtje en dat weer aan een bamboe-
stok en loopt er mee door de kamer. 
"Deze heeft een goede stabiliteit. Hij 
blijft mooi hoog in de lucht." 

Ballet 

Vliegeren staat voor de 73-jarige Harm 
van Veen gelijk aan spelen, aan plezier 
maken zonder je te hoeven voegen naar 
welke sociale regel dan ook. "Als je 
vliegert, dan praat je met de wind", 
vindt hij. "Alles wat zich daarboven af-
speelt, dat voel je door het touw in je 
hand." 
Hij haast zich te zeggen dat iedere vlie-
ger zijn eigen soort plezier aan het vlie-
geren beleeft. "Een stuntvlieger vindt 
het prachtig om figuren na te bootsen. 
Om zijn vlieger een perfect vierkant te 
laten vliegeren, bijvoorbeeld. Dat i 
bijna acrobatiek. Er zijn ook vliege-
raars die hele balletten met hun vlieger 
uitvoeren. Vijf vliegers die op muziek 
identieke figuren maken." Met bewon-
dering in zijn stem: "Dat vereist jaren-
lange training." 
Zelf houdt Van Veen meer van de klas-
sieke stationaire vlieger. Meestal laat 
hij die op in de duinen vlak bij zijn huis 
in Den Haag. "Ik lig graag op mijn rug. 
Dat is een heel ander gevoel dan het 

stuntvliegeren oproept. Ik vind het 
mooi om te bedenken wat er gebeurt 
met dat stukje natuur dat die vlieger is. 
Ja, voor mij hoort een vlieger bij de na-
tuur. Ik weet wel, vliegers groeien niet 
uit het gras zoals krokussen, maar 
toch. De natuur is meer dan een boter-
bloempje. Een papiertje dat dwarrelt is 
ook natuur. Ik kan dag en nacht na-
denken over de krachten die zo'n vlies-
je laten bewegen." 
De laatste jaren is Van Veen niet meer 
zo vaak in de duinen te vinden. "Mijn 
vrouw werd ziek, zodoende kon ik er 
niet meer zo vaak op uit. Toen heb ik 
troost gevonden in het binnenshuis 
vliegeren. En van het een komt het an-
der. Ik heb toen maar een internationa-
le club voor liefhebbers van kleine vlie- 

gers opgezet." Voor de prijs van één 
kleine vlieger per jaar weten leden van 
de SKIL (Small Kites Illustrated Letter) 
zich verzekerd van hun clubblad. 
Naast de stuntvlieger en de stationaire 
vlieger is er nog een derde soort: de 
vechtvlieger, heel populair in Azië. 
Vechtvliegeraars dopen hun lijnen in 
een mengsel van lijm en gemalen glas. 
Vervolgens laten ze hun vliegers op en 
proberen ze elkaars lijnen door te snij-
den. "Je vliegert in feite met een soort 
figuurzaag", mijmert Van Veen. "Een 
nobel spel, veel beschaafder en edeler 
dan voetbal, waar ze elkaar toch maar 
het ziekenhuis in schoppen." 

Bliksem 

De vlieger is twee- tot drieduizend jaar 
oud. Vermoedelijk is hij ontdekt in 
China, daar komen de oudste geschrif-
ten over de vlieger vandaan. Maar de 
precieze geschiedenis is niet bekend. 
"Veel ge riften n verbrand omdat 
Chinese eizers von n dat de geschie-
denis m t hen moest eginnen", zegt 
Van Veen. Mogelijk is de vlieger ont-
dekt door een Chinees ie zag dat zijn 
gevlochten hoed blee dansen in de 

md. 	a ook dat st at niet vast. 
Wel is duide 
	dat et vliegeren vele 

toepassingen h ft ekend. Zo beston-
den er krijgsvli rs waarmee je vuur 
ko 	en 	vijandelijk gebied. 
Wetenschappers ieren thermometers 
met een vlieger 	of gebruikten de 
vlieger in hu 	van de aërodyna- 
mica. Een 	iegeraar is Benja- 
min Fr 	 ijdens een don- 
derbui 	 toonde zo aan 
dat de bh 	 sch verschijn- 
sel is. Ook 	s Wright, uitvin- 
ders van het vliegtuig, 	perimenteer- 

den met de vlieger om meer te begrij-
pen van de turbulentie in de lucht. Het 
is een aspect dat ook Van Veen hevig 
interesseert: "Een vlieger zit eigenlijk 
tussen twee vuren, hij zit vast aan de 
grond, maar reageert op de wind. De 
kans op stabiliteitsverstoringen is dus 
veel groter dan bij een vliegtuig. Een-
maal van de grond heeft een vliegtuig 
alleen nog te maken met de wind. Ei-
genlijk is het dus makkelijker om een 
vliegtuig te maken dan een vlieger." 

Als kleine jongen hield Van Veen 
hartstochtelijk van vliegtuigen. Over-
dag bouwde hij aan zijn zelfontworpen 
modellen, 's nachts droomde hij dat hij 
kon vliegen. Maar daar bleef het hij. 
Hij was 'te bang en te nerveus' om echt 

`Ken je hem wel houwen?' 
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Rusland per bod 
St. Petersburg - Moskou - Wolgograd 

Rusland is bij uitstek een land om per schip te 
verkennen. Meren, kanalen en rivieren zijn goede 

verbindingswegen tussen bezienswaardige steden en 
dorpjes. Tijdens de hieronder vermelde reizen maakt 
u op een comfortabele wijze kennis met een boeiend 
land. Belangstellenden kunnen aan boord lezingen 

en een basiscursus Russisch bijwonen. 

Tsaar Pelerreis 
7-17 augustus 1998. 
Via de Russische binnen-
wateren van St. Petersburg 
naar Moskou met excursies 
zowel in de stad als op het 
platteland. 

Wolgareis 
17-27 augustus 1998. 
Bootreis van Moskou via 
Kostroma, Nishni Novgorod. 
Uljanowsk, Samara en 
Saratov naar Wolgograd 
(voormalig Stalingrad). 
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rden. 
een aar of v ftig was, zag hij 

e 	tentoon Iling v n de vliegers van 
de Amer aanse ku,listenaar Tom van 
Sa 	anaf dat moment had 
ger irus hem t 	Daar 
hi" vooruit op e ritre n want ee 

ar later leek h t kg en bij ied 	-n 
opulair. "In 	.arstte het lege- 

ren 	-ns 1 s" herinnert Va Veen 
zich 	et as -en ware vlieg renais- 
san . Hoe da kom 	c terpf kun j  

alles natuurlijk verklaren, maar een 
aantal dingen valt op. Bijvoorbeeld dat 
het surfen in dezelfde tijd heel populair 
werd. Zowel vliegeraars als surfers a-
ken gebruik van de nieuwste, lichtste; 
materialen, ontwikkeld door de indisi 
triële techniek. Veel mensen hadde 
het idee dat je techniek ni moest ver-
trouwen. De laatste wer I 
aan dat idee bijgedrage , de e ste 
trouwens ook. Ga maar/  a: het v,fie 
tuig is dankzij de oorlog tot stand  

vlie tuig 13t ij kennen is 

	

ne 	Ergerlijke uitvoe- 
• nwerper." 

surfen vonden mensen 
oepassing van die tech-
an Vee " t technolo- 

	

e dat. 	 moderne e gebrui 
rolijke, ha t anar- op een 

erg ig doel te anjer. on 
{plezier." r voor je 

/-" 
In het pinksterweekend (zaterdag 30 
mei tot en met maandag 1 juni) vindt 
in Amsterdam een groot vliegerfeest 
plaats. (Informatie: 020-6233450). In 
winkelcentrum Magna Plaza in 
Amsterdam is tot die tijd een vlieger-
tentoonstelling opgesteld. Beide activi-
teiten zijn gratis. 

Lezersactie: Gratis vlieger! 
Wilt u nu zelf wel eens voelen hoe leuk het is om te vliegeren? Grijp 
dan uw kans. De redactie verloot vijf vliegers onder lezers van de 
Humanist. De Amsterdamse vliegerwinkel `Vliegertuig' stelt deze 
handgemaakte en bijzonder makkelijk vliegende `Kiskeedee'-vliegers 
ter beschikking. Ze schijnen het prima te doen vanaf windkracht 
11/2  tot en met 7, zijn 63 cm. lang en inclusief haspel en 50 meter 
draad. Stuur een kaartje naar de redactie, Postbus 75490, 1070 AL 
Amsterdam o.v.v. 'vlieger'. 
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Instituut voor Internationale Excursies 
Postbus 54 - 1860 AB Bergen NH 
telefoon 072-5812600 -  fax 5896034 3 0 WI! 
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De uAanie van ouderdom 
`Elk levensstadium heeft zijn eigen kenmerk: de zwakte van kinderen, de felheid van jonge 

mensen, de ernst van de gevorderde leeftijd en de rijpheid van de ouderdom. Zo passen zij in 

het natuurlijke schema; men moet er te juister tijd van profiteren. Hoe lang ook de vorige 

levensperiode, is, wanneer die verstreken is, kan geen troostende gedachte die dwaze angst 
voor de ouderdom sussen.' 

Dat schreef de Romeinse filosoof Cicero zo'n tweeduizend 
jaar geleden in zijn boek Over Ouderdom. Er is slecht naar 
hem geluisterd, want de angst voor de ouderdom zit er te-
genwoordig goed in. Wetenschappers zoeken ijverig naar 
een verouderings-gen, er worden ons pillen en poeders aan-
gesmeerd om de rimpels te bestrijden en we gaan bij elk pijn-
tje naar de dokter om maar niet voortijdig te overlijden. 
Waar men zich vroeger afvroeg hoe je moest leven, daar is 
het tegenwoordig belangrijker dat je lang leeft. Gezondheid 
is het hoogste goed geworden; de natuur wordt daarbij voor-
al gezien als een obstakel dat ons geluk in de weg staat. 
Voor veel mensen is ouderdom een hindernis, een ziekte 
waarvoor de medische wetenschap nog geen geneesmiddel 
heeft uitgevonden. 'Iedereen wil oud worden, maar niemand 
wil het zijn', zo gaat het gezegde. Ouderen worden in die vi-
sie niet gezien als wijze, rijpe mensen, maar als mensen die 
niet zo goed meer mee kunnen. Het ideaal van jeugdigheid 
heeft in alle hevigheid toegeslagen. Dat ideaal blijkt ook uit 
het eigenaardige feit dat mensen op hun vijfenzestigste jaar 
verplicht met pensioen moeten: kennelijk is men dan niet 
langer bruikbaar voor de arbeidsmarkt. 

Dat oudere mensen wel eens over een geheel eigen expertise 
en vakkundigheid zouden kunnen beschikken - juist vanwe-
ge hun leeftijd - wordt vaak over het hoofd gezien. Cicero 
zou over zoveel onkunde zijn hoofd schudden: 'Mensen die 
beweren dat bejaarden niet met belangrijke zaken bezig kun-
nen zijn, missen voor die bewering elke grond. Je kunt ze  

vergelijken met hen die zeggen dat een stuurman tijdens het 
varen niets doet. Terwijl anderen in de masten klimmen, 
over het dek hollen en het boordwater hozen, zit hij, het roer 
vast in de hand, rustig op de achtersteven. Hij doet niet meer 
wat jongeren doen, maar zijn werk is belangrijker en van 
meer waarde. Niet door kracht, vaart of handigheid worden 
deze grote taken verricht, maar door beleid, gezag en inzicht. 
Deze drie hoedanigheden raakt een oudere mens niet kwijt, 
meestal maakt ouderdom ze zelfs nog rijper en sterker'. 

Beleid, gezag en inzicht. Die kwaliteiten van ouderen laten 
wij in onze moderne, op snelheid en jeugdigheid gerichte sa-
menleving voor een belangrijk deel verloren gaan. Ten on-
rechte, vindt het Humanistisch Verbond. Ouderen zijn, juist 
omdat ze over levenswijsheid, inzicht en ervaring beschik-
ken, bij uitstek in staat andere mensen te begeleiden, te trai-
nen of van advies te dienen. 
Het HV heeft in samenwerking met het Landelijk Bureau 
Leeftijdsdiscriminatie een fototentoonstelling gemaakt om 
aandacht te vragen voor de specifieke kennis en inbreng van 
ouderen. Omdat ouderdom met meer komt dan gebreken. 
Op de volgende pagina's een selectie uit die tentoonstelling. 
De foto's zijn gemaakt door Catrien Ariëns. 

Gert van Dijk 

Voor meer informatie over de tentoonstelling kunt u bellen 
met 020 - 5219040 (Dini Boer). 

Lesgeven 
Een ander iets Ieren 
vraagt kennis, vaar- 

digheid en geduld 
en daar kun je heel 
lang mee doorgaan 
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Corrigeren 
Van sommige mensen accepteer je het gezag eerder omdat hun leeftijd respect afdwingt 

24  M E 1 1 0 9 8 



Supervisie 
Ook al is je voorganger met pensioen, hij is vaak een goed klankbord bij de oplossing 
van een nieuw vraagstuk 

• 

Trainen 
Hij mag dan 

zelf de snelste 
niet meer zijn, 
hij kent wel de 
fijne kneepjes 

die je nodig 
hebt om aan 

de top te 
komen 
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Raad geven 
Haar levenserva-
ring en levens-
kennis komt van 
pas als het leven 
even niet mee zit 

Opleiden 
Dit vakmanschap verdwijnt uit onze samenleving als hij jongeren niet leert hoe het moet 
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Wel of niet een koekje bij de 
Wel of geen kinderen? Wel f nie 
een nieuwe baan? Het aant-eil- / 
waar je als moderne mens Voor I 
staat is vrijwel oneindig. 14a-h—is 
het belangrijk steeds de juiste keus 
te maken, want één keer verkeérd 
gekozen en je bent je leven lang,j 
accountant, vormingswerker of iets 
anders onaangenaams. 

` te r  

Kiezen: een koude douche wil wei eens helpen 

Zo bezien is het wonderlijk dat er op 
school niet meer aandacht is voor kie-
zen. 'Kies exact', inderdaad, maar hoe 
je dat doet, keuzes maken, dat mag je 
dan weer helemaal zelf uitmaken. En 
dus rommelt iedereen er maar zo'n 
beetje op los en kiezen mensen voort-
durend de verkeerde levenspartner, de 
verkeerde kleren of het verkeerde be-
roep. Een praktische gids waarin ge-
woon duidelijk staat hoe je moet kie-
zen zonder achteraf spijt te krijgen, is 
daarom welkom. Zen en keuzes maken 
van Rients Ritskes pretendeert zo'n 
boek te zijn. 
Hoe doe je dat, een keus maken? Eerst 
moet je volgens Ritskes verstand en ge-
voel op één lijn brengen, want oneven-
wichtigheid tussen die twee is een bron 
van weifelachtigheid. Iedereen die wel 

eens moeite heeft met opstaan weet 
wat hier wordt bedoeld. Een goede op-
lossing is het uitoefenen van voldoende 
druk op de beide hersenhelften, bij-
voorbeeld door vuurlopen of parachu-
tespringen. Minder avontuurlijke types 
mogen ook mediteren of een koude 
douche nemen. 
Je eigen geschiedenis, zo leert Ritskes 
ons verder, heeft grote invloed op de 
keuzes die je maakt. En dus is het van 
belang een goed inzicht te hebben in de 
ervaringen die je hebben gevormd tot 
wat je bent. Daardoor kom je op het 
spoor van allerlei vooroordelen en on-
verwerkte ervaringen die je belemme-
ren bij het maken van een juiste keuze. 
Ken uzelf, is hier het motto. 
Daarnaast moet je ook weten wat de 
zin is van je leven. Als je niet weet waar  

je in het leven heen wilt, weet je bij 
concrete keuzemomenten niet goed 
wat je moet kiezen. Wat je uiteindelijk 
kiest maakt volgens Ritskes niet zoveel 
uit, als je er maar goed over hebt nage-
dacht. 
Ook op andere manieren relativeert 
Ritskes het belang van keuzes: of je ge-
lukkig wordt of niet heeft niet zoveel te 
maken met de juiste keuze, maar veel 
meer met de beslissing dat je gelukkig 
wilt worden. Of, zoals Ritskes het for-
muleert: 'geluk hangt samen met ons 
vermogen dat te denken wat we willen  

denken'. En tja, dan maakt wat je kiest 
niet zoveel meer uit. Als u dus twijfelt 
of u het boek zult kopen, dan heeft u 
het zeker nodig. Mijn besluit staat in 
ieder geval vast: tijd voor een nieuwe 
baan. En die kinderen... eh, dat stel ik 
nog maar even uit. Dat mag ook. 

Gert van Dijk 

Rients Ritskes, 'Zen en keuzes maken. 
Oosterse wijsheid voor praktische 
mensen', uitgeverij De Driehoek, 
ISBN: 90.6030.57.3.6. Prijs: f34,90 

Tien tips bij het kiezen 
1) Wees je bewust van het aantal kleine en ogenschijnlijk onbelangrijke keuzes dat je elke dag maakt. 

2) Leer besluitvaardiger te worden door steeds de goede keuze te maken daar waar het feitelijk niet 
moeilijk is om te zien wat voor jou de juiste keuze is. 

3) Overzie bij belangrijke en onbelangrijke keuzes de gevolgen voor de korte en de lange termijn. 

4) Keuzes maken is veelal vermoeiend. Neem daarom liever één grote beslissing dan tien kleintjes. Be-
sluit bijvoorbeeld liever één keer dat je zeven maal per week sport, dan dat je zevenmaal per week de 
keuze maakt of je die dag al of niet traint. 

5) Stel keuzes waar mogelijk uit, want met het verstrijken van de tijd komt er vaak aanvullende informa-
tie, die je opnieuw voor een keuze kan plaatsen. 

6) Weet dat niemand ooit vooraf weet wat de juiste keuze is, maar dat bijna altijd blijkt dat je de juiste 
keuze hebt gemaakt als je met redelijke overtuiging achter die keuze staat. 

7) Je hebt vaak blinde vlekken in je visie op de keuzeproblematiek. Vraag daarom regelmatig betrouw-
baar advies. Maar niet te veel, want er zijn net zoveel meningen als mensen. (zie punt 6) 

8) Zorg voor een optimale geestelijke en lichamelijke conditie als je keuzes moet maken. 

9) Kijk in keuzemomenten niet teveel naar je oude ervaringen, want veelal is de situatie niet meer de oude. 

10) Neem deze adviezen serieus en aarzel niet gevolg te geven aan je weloverwogen besluit. 

(bron: het besproken boek) 
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Gerrit Meijer over zijn Racism Beat It Festival': 

Uit bezorgdheid over de vreemdelingenhaat van Nederlandse 

jongeren richtte Gerrit Meijer de Stichting Pop Against 

Racism op. Het Racism Beat It Festival, de eerste en bekend-
ste activiteit van de stichting, is inmiddels een niet meer weg 
te denken jaarlijks muziekfeest. Zwarte en witte jongeren 
luisteren er samen naar wereldmuziek. 

DOOR SASKIA VAN LOENEN 

Het begon allemaal in het najaar van 
1992. Gerrit Meijer, toen 28 jaar oud, 
volgde met grote ongerustheid de be-
richtgeving over toenemende vreemde-
lingenhaat en afnemende tolerantie je-
gens buitenlanders. In Win en Solin-
gen vielen enkele doden na aanslagen 
op woningen van buitenlanders. Ne-
derland reageerde verontwaardigd met 
de briefkaartenactie 'Ik ben woedend'. 
Meijer: "Maar ook in ons land was het 
raak. In Eindhoven werd een Somaliër 
uit een trein gegooid. De vreemdelin-
genhaat van jongeren groeide. Ik werd 
steeds bezorgder, kwader ook. Het ab-
solute keerpunt voor mij was een zon-
dagavond in november. Op televisie 
zag ik prognoses van het aantal zetels 
dat de politieke partijen zouden beha-
len als er toen verkiezingen zouden 
zijn. De Centrum Democraten zouden 
uitkomen op vijf zetels." 
Meijer: "Op dat moment knapte er 
iets. Ik dacht: nu ga ik iets doen." Vu-
rig: "Ik geloof heel sterk in het feit dat 
ieder mens van onschatbare waarde is. 
Dat iedereen kleur aan een samenle-
ving geeft en dat iedereen kansen moet 
krijgen om te kunnen wonen, leven en 
werken." 
Meijer zette vaart achter zijn plannen 
om jongeren bewust te maken van het 
gevaar van racisme. Het eerste idee dat 
bij hem opkwam besloot hij direct in 
de praktijk te brengen: het organiseren 
van een groot popfestival. Meijer: 
"Muziek, dat spreekt alle jongeren 
aan. Verder ben ik ervan overtuigd dat 
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muziek verbroedert. En door de sa-
menstelling en stijlen van de bands heb 
je een vanzelfsprekende cross-over 
naar allerlei culturen. Veel populaire 
bands bestaan deels uit zwarte muzi-
kanten, of spelen zwarte muziek." 

Ontslag 
Meijer werkte in die dagen als project-
leider Marketing bij het Amsterdamse 
energiebedrijf. Zijn ervaring met pro-
jectmanagement kwam goed van pas in 
de aanloopperiode naar het eerste festi-
val. Maar voor een groot, landelijk fes-
tival moet ook een complete organisa-
tie van de grond worden getild. Zonder 
brede steun is dat onmogelijk. Tot Me-
ijers verrassing kwam er echter spon-
taan hulp uit verschillende hoeken. 
Zijn broer, student Fiscaal Recht, hielp 
hem bij het oprichten van een stichting. 
Na een wedstrijd zaalvoetbal vertelde 
teamgenoot Paul dat het hele idee hem 
erg aansprak. Een wedstrijd later zei 
een vriend van de keeper hetzelfde. 
Meijer: "Met z'n drietjes zijn we gaan 
praten en op 2 maart 1993 was de 
Stichting Pop Against Racism formeel 
een feit." 
Meijers enthousiasme werkte aanste-
kelijk. Vrienden en familie doneerden 
gezamenlijk duizenden guldens; er 
werden leden geworven èn gevonden 
voor het Comité van Aanbeveling; een 
ontwerper zorgde voor een logo. On-
danks al die hulp was de pioniersfase 
zwaar. Naast zijn baan moest Meijer 
ieder vrij uurtje in het project stoppen. 



Gerrit Meijer: kippenvel bij een 
waanzinnig optreden 

Enkele weken geleden is de naam van de stichting 
veranderd in 'MIXT Stichting voor interculturele 
projecten'. 	terrein is de laatste tijd aanzien- 
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Die situatie was niet lang vol te hou-
den. Het was half april, nog geen half 
jaar na zijn 'keerpunt'. "Ik moest afwe-
gen: Of ik blijf dit doen Of ik neem ont-
slag en ga er helemaal voor. Ik heb 
daar enkele nachten van liggen zweten, 
ja." 
Meijer zegde zijn baan op. "Ik heb in 
die tijd veel aan mijn oma gedacht. In 
de Tweede Wereldoorlog had zij jood-
se onderduikers onder de vloer. Ook 
zij heeft toen een wezenlijke keuze ge-
maakt: dit kan niet, ik moet iets doen. 
Ik realiseerde me dat mensen onder 
veel extremere omstandigheden dan de 
mijne hun• leven letterlijk in de waag-
schaal hebben gezet. Vanaf dat mo-
ment nam een ontzettende gedreven-
heid bezit van me. Ik heb ook werkelijk 
geen seconde getwijfeld of het festival 
er zou komen!" 

Oude computer 

Ondertussen bleef de hulp toestromen. 
De stichting kreeg kosteloos kantoor-
ruimte aangeboden; de gemeente Am-
sterdam schonk enkele 'verouderde' 
computers; een pr-bureau zorgde voor 
een interview in het Financieele Dag-
blad om eventuele sponsors over de 
streep te trekken - met succes. Meijer 
roemt ook de inzet van honderden vrij-
willigers die net zo gedreven zijn als 
hijzelf. Lachend vertelt Meijer dat hij 
op een gegeven moment de disc-jockey 
Frits Spits aan de lijn kreeg: "Hij was 
de eerste Bekende Nederlander die bel-
de. Frits had lucht gekregen van het 
festival en vroeg een beetje veronge-
lijkt: 'Waarom weet ik dit niet!'. 'De 
rollen waren ineens omgedraaid. Het 
festival was zo groot aan het worden 
dat de media op Ons zaten te wachten." 
In de zomer van 1993 was het eerste 
Racism Beat It Festival een feit. De be-
zoekersaantallen overtroffen alle ver-
wachtingen. Tachtigduizend jongeren 
pakten zich samen in het Amsterdamse 
Bos en genoten van topbands als Mot-
her's Finest en Kool & the Gang. De 
dag werd een waanzinnig succes. 
Meijer: "De kick van dat eerste festival 
is nooit meer te overtreffen." 
Afgelopen zomer vond het vijfde Ra-
cism Beat It It Festival plaats. Andere 
locatie, iets andere opzet. "We hebben 
nu twee podia; het 'All Rhythm'-podi-
um is echt voor pubers en staat in het 
teken van dance. Op het `Racism Beat 
It'-podium staan rock en wereldmu-
ziek centraal." Meijer vertelt hoe hij 
tijdens het festival regelmatig zijn por-
tofoon uitzet (`dan achteraf maar ge- 

LL 	dat ik niet bereikbaar was') om 
te kunnen genieten van zijn geestes-
kind. Kippenvel bij een waanzinnig op- 

2 treden of bij duizenden aanstekervlam- 
2 metjes. 

Subtiel 

Dat de stichting zich vooral op jonge-
ren richt, is niet toevallig. Meijer: "Al-
lereerst voel ik mij zelf nog steeds jon-
gere, al ben ik natuurlijk een ouwe lul 
voor de gemiddelde puber. Maar voor-
al: jongeren gaan straks onze samenle-
ving vormgeven. De personeelssamen-
stelling zal overal erg veranderen, jon-
geren van nu zullen samen moeten 
werken met mensen uit allerlei cultu-
ren. Als we er nu niet aan werken dat 
mensen goed met elkaar door de bocht 
kunnen, krijgen we later geheid proble-
men." 
Daarom moeten mensen met elkaar in 
contact komen en elkaars verschillen 
leren kennen, vindt Meijer. Veel irrita-
ties zijn immers gebaseerd op misver-
standen. Neem het Marokkaanse meis-
je dat op school bestraffend wordt toe-
gesproken door de lerares: 'Kijk me 
aan als ik tegen je praat!' Het lijkt heel 
onbeleefd van dat kind om de juf niet 
aan te kijken, maar bij haar thuis ge-
tuigt het van respect om de ogen neer 
te slaan als een oudere persoon tegen je 
praat. "Als mensen dat soort dingen 
van elkaar weten gaat het beter, daar 
ben ik van overtuigd", zegt Meijer. 

Het Racism Beat It It Festival mag dan 
een succes zijn, onzekerheden over de 
toekomst zijn er wel degelijk. De finan-
ciën zijn een probleem. Het aantal 
meerjarige subsidie-overeenkomsten is 
uiterst beperkt. Het rond krijgen van 
de begroting was al een jaarlijks terug-
kerende stressfactor en lijkt alleen 
maar moeilijker te worden. Toch blijft 
Meijers vertrouwen in de toekomst en 
het plezier in zijn werk overeind. "Het 
is ieder jaar weer een enorme klus. 
Maar ik denk dat ik dit wel tot mijn 
65e wil blijven doen. Het hart klopt 
nog steeds. Het is zoiets machtig moois 
om dit werk te kunnen doen." 

■ 

Het zesde Racism Beat It Festival vindt 
plaats op 16 augustus in Recreatiege-
bied Spaarnwoude (vlakbij Amster-
dam). 
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Activiteiten in mei 

kt/ 
() Homoweekend 

Van 1 t/m 3 mei vindt het 36ste Ont-
moetingsweekend voor lesbische vrou-
wen en homoseksuele mannen plaats, 
dit jaar in Heeze bij Eindhoven. Het 
weekend wordt georganiseerd door de 
Homo/Lesbische Werkgroep i.s.m. het 
Humanistisch Verbond en Driekant. 

Friese bakerpraatjes 

De tentoonstelling 'Heet gebakerd... 
hoezo? Feiten en bakerpraatjes over 
geboorte' biedt een overzicht van de 
Friese gebruiken vanaf de 17de 
eeuw rondom de periode van negen 
maanden voor de geboorte tot 
achttien maanden daarna. Het 
thema geboorte wordt belicht vanuit 
verschillende invalshoeken, zoals 
anticonceptie, miskraam en 
speelgoed van de boreling. Tot en 
met 1 augustus in streekmuseum 
Het Admiraliteitshuis, Diepswal 27 
in Dokkum, tel. 0519-293134. 

Dodenherdenking %—• 

Tijdens de Nationale Herdenking kunt 
u op maandag 4 mei vanaf 19.00 uur 
rechtstreeks de bijeenkomst in de Nieu-
we Kerk te Amsterdam bijwonen via 
TV2 en Radio 1. Bijzonder dit jaar is 
dat kolonel J.P. de Vries, Hoofdkrijgs-
machtraadsman, een korte overden-
king zal uitspreken. Joost de Vries is 
oud-directeur van het Humanistisch 
Verbond. Het is voor het eerst dat een 
humanist deze eer ten deel valt. 

Bevrijdingsfestivals 

Op dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag, 
zijn er zowel 's middags als 
's avonds in alle twaalf provincies 
en in Amsterdam weer Bevrijdings-
festivals. 

nog plaats hebben voor idealen. Dit-
maal een portret van Eckart Wintzen, 
een ondernemer die eruit ziet als een 
hippie, zeer begaan is met het milieu, 
en de BTW wil vervangen door de 
BOW (Belasting Onttrokken Waarde). 
Niet de menselijke arbeid moet belast 
worden (dat leidt slechts tot werkloos-
heid) maar de hoeveelheid aan de aarde 
onttrokken grondstoffen. Wim de Bie 
baseerde op hem zijn creatie Eberhard 
Strinzen. 

Raadswerk in gevangenis 

Op woensdag 13 mei vertelt Mini 
Dommerholt over haar werk als huma-
nistisch geestelijk raadsvrouw in de Pe-
nitentiaire Inrichting De Geniepoort in 
Alphen aan de Rijn. In dit Huis van Be-
waring wachten gevangenen het uitein-
delijke vonnis af. Ook dient het als ver-
blijfplaats voor mensen die onder de 
noemer 'vreemdelingenbewaring' zitten 
ingesloten. De lezing vindt plaats in So-
ciëteit De Burcht, Burgsteeg 14 in 
Leiden, aanvang 20.00 uur. 

Hippie 
	efii4 

Op maandag 11 mei van 16.00 tot 
16.45 uur op Radio 5 een uitzending 
van 'Boven het dal', het interviewpro-
gramma met gasten die in hun wereld 
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SENSAOS 
oog in oog met het meisje in de mummie 
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informatie 	radio 	gezocht 	expositie 	activiteit 	lezing 	humanistisch verbond 

Veel mensen zijn bang voor haaien. Ze associëren de haai direct met Jaws, de agressieve en 

bloeddorstige witte haai uit de gelijknamige film. In werkelijkheid vallen haaien slechts zelden 

mensen aan. Er wordt echter een felle jacht op deze dieren gehouden, met als gevolg dat een 

aantal soorten in hun voortbestaan wordt bedreigd. Een realistisch beeld is noodzakelijk om uit-

sterven te voorkomen. Via deze fraaie expositie wil het museum het beeld over haaien bijschaven 

en respect creëren voor deze diersoort. U kunt de onderwatergrot betreden en de leefwereld van 

de haai zelf ervaren; daarnaast zijn er diverse interactieve mogelijkheden en wordt de bezoeker 

geconfronteerd met de vraag 'dreigende haaien of haaien bedreigd'? 

Naar de haaien! 

Revalidatie & thuishulp 
Van donderdag 14 tot en met zondag 
17 mei vindt in de Jaarbeurs te Utrecht 
de beurs 'Support '98' plaats. Deze 
beurs voor revalidatie en thuishulp 
geeft mensen met een handicap, oude-
ren, chronisch zieken, hun familie en 
verzorgers informatie over de verkrijg-
baarheid en bruikbaarheid van hulp-
middelen. Ook kan informatie en (juri-
disch) advies worden verkregen over 
thema's als woningaanpassingen, va-
kantiemogelijkheden, sporten met een 
handicap en aangepast vervoer. 
Geopend: 14/15 mei van 10.00-18.00 
uur en 16/17 mei van 10.00-16.00 uur. 
Informatie: tel. 0182-691340. 

Bi-eenkomst 
Op zaterdag 16 mei is er een landelijke 
`bi-eenkomst' met als thema 'Blik op 
Biseksualiteit' in De Klokketoren, Slo-
temaker de Bruïneweg 272 te Nijme-
gen. Meer informatie: tel. 06-
52766064. 

Tentoonstelling over haaien, 
geschikt voor een breed publiek 
vanaf acht jaar. Vanaf 17 mei t/m 16 
augustus in het Natuurmuseum, 
Gerard Noodtstraat 121 in 
Nijmegen, tel. 024-3297070. 

Utopia 98 

Op zondag 17 mei houdt Omslag, 
Werkplaats voor Duurzame Ontwikke-
ling, de bijeenkomst 'Utopia 98'. Tien-
tallen organisaties die werk maken van 
een leefbare, kleurrijke en duurzame 
wereld presenteren zich hier; ook wor-
den er praktische workshops gegeven. 
`Utopia 98' is een ontmoetingsplek voor 
iedereen die belangstelling heeft voor 
natuur en milieu, vrede en geweldloos-
heid, een andere economie, wonen en 
werken in zelfbeheer, internationale so-
lidariteit, kritisch consumeren en ge-
weldloos actievoeren. Studiecentrum De 
Kraaybeekerhof, Diederichslaan 25 in 
Driebergen, 10.00-17.00 uur (toegang 
gratis). Informatie: tel. 073-5941622. 

Ongekend verweer 
Vanaf 18 mei kunt u zowel in Hellen-
doorn als Zaanstad de reizende ten-
toonstelling 'Ongekend verweer' bekij-
ken. De tentoonstelling belicht de ac-
tieve rol van vrouwen in conflictsitu-
aties en is een samenwerkingsproject 
van het HOM en het Vrouwenberaad 
Ontwikkelingssamenwerking. 'Onge-
kend verweer' is tot en met 13 juni te 
zien in de bibliotheek van Hellendoorn 
en tot en met 28 juni in de centrale bi-
bliotheek van Zaanstad. 

Mummie-gezicht 

Tentoonstelling `Sensaos: oog in oog 
met het meisje in de mummie', tot 
en met 7 juni in het Rijksmuseum 
van Oudheden, Rapenburg 28, 
Leiden. Informatie: tel. 071-
5163163. 

De tentoonstelling presenteert de eerste gezichtsreconstructie van een Egypti-

sche mummie in Nederland. De 1889 jaar oude mummie is van het Egyptische 

meisje Sensaos, dochter van een hoge ambtenaar in het provinciebestuur van The-

be in Boven-Egypte. Het meisje overleed in 109 n.Chr. op 
16-jarige leeftijd. Haar lichaam werd gemummificeerd en 

bijgezet in het familiegraf in Thebe. Op de tentoonstel-
ling worden de resultaten van het mummieonderzoek, 

het gezicht in verschillende fases van reconstructie en en-

kele historische gegevens over het meisje gepresenteerd. 

Verder zijn te zien de mummie van Sensaos, haar lijkwade, 

de beschilderde kist waarop haar naam en sterfdatum 

staan en de papyrus die in haar kist gevonden werd. Voor 

kinderen is het onderzoek begrijpelijk gemaakt via twee 

speciale afleveringen van 'Het Klokhuis'. 
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DENKEN&DOEN 
Activiteiten in mei 

Acteur en tekstschrijver Greig Coet-

zee, een blanke Zuid-Afrikaan, vertelt 

in dit provocerende stuk het histori-

sche en hysterische verhaal van de 

laatste dagen van het Zuidafrikaan-

se leger, de South African Defence 

Force, na de vrijlating van Nelson 

Mandela en de afschaffing van de 

apartheid. Hij doet dat met de over-

gave van iemand die weet hoe 

wreed, complex en verwarrend het 

leven van de soldaten van het apart-

heidsleger was. Recensies in Zuid-

Afrika spraken van een 'komisch', 

'eerlijk' en 'raak' stuk. 

Ecovolunteer 

Wie een directe bijdrage wil leveren 
aan het onderzoek en de 
bescherming van dieren in de vrije 
natuur kan deelnemen aan een 
ecovolunteer project. Zo kunt u 
lokale onderzoekers en 
natuurbeschermers helpen bij hun 
werk ter bescherming van wilde 
dieren en hun leefomgeving. Er zijn 
23 verschillende projecten in allerlei 
delen van de wereld. Lijkt het u wat 
om oog in oog te staan met franje-
apen, bultruggen of vale gieren? Of 
toch liever met chimpansees of 
tuimelaars? Neem voor deze en 
andere bedreigde diersoorten een  

kijkje op de internetsite 
`http://www.ecovolunteer.org' of bel 
voor informatie met 074-2478985. 

Werkgevers opgelet! 
Bedenk: vluchtelingen zijn de meest 
gemotiveerde werknemers van 
Nederland. Help hem of haar nu 
aan een baan. Meer informatie: 
Emplooi, Prins Hendrikkade 48, 
1012 AC Amsterdam, tel. 020-
6277501 (fax 6262205). 
Emplooi kan ook nog tientallen 
vrijwilligers gebruiken om het aantal 
te plaatsen vluchtelingen - in 1997 
meer dan duizend - te kunnen 
verdubbelen. Geïnteresseerde oud- 

managers of ex-ondernemers die 
niet meer sollicitatieplichtig zijn, 
kunnen contact opnemen met 
bovenstaand nummer. 

Zuid-Afrikaans theater 
Theatersolo 'White men with 
weapons' (Engelstalig) op zaterdag 
23 mei in RASA, Pauwstraat 13A, 
Utrecht. f 17,50, aanvang 20.30 uur. 
Informatie: tel. 030-2319676. 

Jeugdnatuurkampen 

Natuurkampen voor de jeugd van 8 
tot en met 18 in de zomer. Bel 
0347-342085 voor een uitgebreid 
programmaboekje. 

Bij een aantrekkende arbeidsmarkt wordt het meer en meer zoeken naar 

mensen die niet alleen de nodige professionele kwalificaties hebben, maar ook 

persoonskenmerken als motivatie, flexibiliteit, inzetbereidheid en loyaliteit. 

Veel vluchtelingen brengen die kwaliteiten mee. Emplooi, het arbeidsbemidde-

lingsbureau van de Vereniging VluchtelingenWerk Nederland, wil voor erkende 

vluchtelingen werk te vinden. Bij Emplooi werken ruim tachtig adviseurs (vrij-

willigers) die bemiddelen en mensen in een nieuwe werksituatie begeleiden. 

Alle adviseurs hebben ervaring als manager, directeur of ondernemer. 

De meeste vluchtelingen bevalt het uitstekend om eindelijk weer te mogen 

werken. Ze bouwen een nieuw leven op en kunnen hun gezinnen onderhou-

den. Erkende vluchtelingen staan dan ook vaak te trappelen om aan de slag te 

kunnen. Daarom de oproep aan alle werkgevers: praat eens met een Emplooi-

adviseur bij u in de buurt. Hij of zij kent vast vluchtelingen die aan uw eisen vol-

doen. Ook kennen zij de weg naar subsidie voor uw bedrijf. 

Een Jeugdnatuurkamp is een leuke manier om 

kinderen kennis te laten maken met de na-

tuur. De Stichting Veldstudie Hei- en Boei-

cop en Ecomare, centrum voor wadden en 

Noordzee op Texel, organiseren in de zo-

mer van 1998 diverse natuurkampen. Doel 

van de kampen is om de deelnemers een 

fijne, actieve buitenvakantie te bezorgen. 

Alle kampen staan in het teken van na-

tuurbeleving, natuurstudie, sport, spel en 

creativiteit. Afhankelijk van de leeftijds-

groep ligt het accent anders en verschilt de 

benadering. Alle twintig natuurkampen 

vinden plaats in de zomervakantie (juli en 

augustus). Lokaties zijn onder meer Naamstede, 

Hei- en Boeicop, Amerongen, Ameland, Texel, 

Hellendoorn en de Ardennen. Ook een Wadden-

boottocht behoort tot de mogelijkheden. 
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Ziek worden, een bekende 

die last heeft van fobieën, 

de relatie die al een tijdje 

moeizaam verloopt, ouders 

die onverwachts hulpbehoe-

vend worden... In zulke ge-

vallen hebben mensen aller-

lei vragen. Het kan echter 

lastig zijn om in het doolhof 

van voorzieningen in de ge-

zondheids- en welzijnssec- 

tor de weg te vinden naar informatie of hulp. Sinds kort kunt u 

daarvoor terecht bij de Korrelatie Gezondheidslijn (telefoon- 

nummer 0900-1450, maandag tot en met vrijdag van negen 

uur 's morgens tot negen uur 's avonds), voor alle mogelijke 

vragen over lichamelijke of geestelijke gezondheid en alge- 

meen welzijn. U wordt persoonlijk te woord gestaan en ade- 

quaat verwezen naar de organisatie in Nederland die het ant- 

woord op uw vraag heeft, of die de hulp biedt die u zoekt. 

In een persoonlijk fotodocument ver- 

beeldt Tang het samengaan van de 

Chinese en de Nederlandse cultuur, zo- 

als dit tot uitdrukking komt in het da- 
gelijkse leven van haar drie Chinese 

— nichtjes die in Nederland wonen. Hun 

leven vertoont veel gelijkenis met haar 

eigen verhaal, geboren in Amsterdam 

maar vele malen teruggekeerd naar 

Hongkong. Yuk-Lin Tang volgde haar 

nichtjes onder meer tijdens hun dage-

lijkse leven in Zaandam. Ze observeert 

hoe de moeder van de meisjes speciaal 

voor de kinderen wat onwennig Nederlandse gebruiken in-

voert zoals het versieren van een kerstboom. Ook de reactie 

van de tieners na het zien van een naaktschilderij tijdens hun 

eerste bezoek aan het Rijksmuseum is haar niet vreemd; de 
weifelende houding maakt langzaam plaats voor een volledi-

ge omarming van dit voor hen ongebruikelijke fenomeen. 

Gezondheidslijn 

Pas geopend: het telefoonnummer 
van de Korrelatie Gezondheidslijn, 
waar u terecht kunt met alle vragen 
over gezondheid en welzijn. 

Tussen twee culturen 

Foto-expositie 'This used to be my 
Playground' door Yuk-Lin Tang, tot 
en met 4 oktober in het Museum 
voor Volkenkunde Rotterdam, 
Willemskade 25, tel. 010-4112201. 

Niets te danken! 

Conferentie 'Niets te danken' op zater- 
dag 6 juni in de Nieuwe Buitensociëteit  

te Zwolle. Opgave door storting van 
f 100,- (ƒ25,- bij minimuminkomen) op 
giro 355925 t.n.v. Aktie Strohalm o.v.v. 
`conferentie 6 juni'. Informatie: tel. 
030-2314314 of 020-5219022. 

Op tal van plaatsen in Nederland schie-
ten lokale ruilkringen uit de grond 
waarin goederen en diensten op ruilba-
sis verhandeld worden. Ruilkringen 
zijn gebaseerd op gelijkwaardigheid en 
wederkerigheid: tussen de hele kring en 
tussen de deelnemers bestaat een 'Voor 
wat, hoort wat' relatie (zie aprilnum-
mer Humanist). 
Op de conferentie, georganiseerd door 
het Humanistisch Verbond, Humanitas 
en Aktie Strohalm, wordt onderzocht  

of en in hoeverre deze lokale ruilkrin-
gen geschikt zijn voor het stimuleren 
van gemeenschapsgevoel, (vrijwillige) 
zorg en hulpverlening. En hoe werkt 
dat eigenlijk, zo'n lokale ruilkring? Zijn 
ze geschikt als middel tegen sociale uit-
sluiting? Willen we zorg en hulpverle-
ning wel op ruilbasis organiseren, of 
verdwijnt daarmee de onbaatzuchtig-
heid? 

Hortus 
Tentoonstelling 'Hugo de Vries en de 
Hortus Botanicus', tot en met 30 
september in de Hortus Botanicus 
Amsterdam, Plantage Middenlaan 
2A, tel. 020-5257842. 

Hugo de Vries (1848) was een beroemd Nederlands bota-

nicus. Rond 1900 was hij hoogleraar aan de Universiteit 

van Amsterdam en directeur van de Hortus Botanicus Am-

sterdam. De Vries heeft grote invloed gehad op de ontwik-

keling van de biologie. Hij herontdekte de erfelijkheids-

wetten van Mendel en ontwikkelde de mutatietheorie als 

verklaring voor evolutie. Zijn onderzoek vond internatio-

naal waardering en navolging. Ter gelegenheid van zijn 

150-ste geboortejaar is 1998 uitgeroepen tot het Hugo de 

Vries-Jaar. Aan De Vries zijn op dit moment enkele ten-

toonstellingen gewijd, waaronder één in de Hortus Bota-

nicus van Amsterdam. Op verschillende plaatsen in de tuin 

en in de kassen wordt het werk van De Vries belicht. Er zijn 

perken ingericht op de manier zoals dat in zijn tijd het ge-

val was. In een van de perken worden verschillende mu-

tanten getoond van De Vries' belangrijkste proefplant, de 

grote teunisbloem. 
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Horizontaal 

6 Ook een keer accoord, zij het maar kort. (8) 
8 Hoofddeksel in de duinen. (4) 
9 Trendy. (2) 

11 Onder alle omstandigheden een ding. (5) 
12 Bijziend reptiel. (9) 
15 Dit jong is in Engeland groot. (3) 
17 Tevreden na betaling. (7) 
18 Muziek van een andere planeet. (4) 
19 Verstandig insect. (2) 
20 Driepoot voor de klas. (4) 
21 Toch kan zo'n boek boeiend zijn. (10) 
25 Belemmering in de slaap. (3) 
26 Alles achter elkaar. (5) 
28 Duitsers houden blijkbaar niet van die geur. (9) 
29 Alerte vogels. (6) 
30 Er zijn er die rot hun laatste volhouden. (4) 
31 In de steek gelaten sluizen. (8) 

Verticaal 

1 Neerslag. (10) 
2 Met kracht nog net niet aan de kook gebracht. 

(6) 
3 Geestelijke in bed. (5) 
4 Leuk, maar meer niet. (4) 
5 Sobere broodbelegging. (12) 
7 Boterham, soms in het oor. (4) 

10 Vervelende stof. (4) 
13 De oude is meestal nogal conservatief. (5) 
14 Passages die het overdenken waard zijn. (9) 
15 Drukke tijd tegenwoordig. (10) 
16 Was blijkbaar een luidruchtige vereniging. (5) 
18 Veiling van mij. (3) 
19 Sommigen kunnen er breedvoerig mee praten. (5) 
22 Bang knaagdier. (5) 
23 Nog minder glanzende vogel. (6) 
24 Eng hij Calais. (4) 
27 Evert Wassenaar. (2) 

Win een boekenbon! 
De redactie verloot een boekenbon onder de inzenders van het juiste, gezochte woord (onder het crypto-
gram). Stuur uw oplossing vóór 14 mei naar: Redactie Humanist, Postbus 75490, 1070 AL Amsterdam. 
De winnaar krijgt bericht en wordt in de volgende Humanist vermeld. 

Oplossing cryptogram aprilnummer 

Horizontaal 
5 Brouwerij, 6 kuil, 7 dominee, 9 soep, 11 
eend, 14 eind, 1 .5 bierkaai, 16 beer, 17 ieder, 
18 steen, 19 Aken, 20 huilen, 23 bedstro, 24 
jongen, 25 streken. 

Verticaal 

1 Avond, 2 begin, 3 wijzen, 4 mussen, 5 
bloed, 8 oefening, 10 onderspit, 11 eigen, 12 
haverkist, 13 uil, 1.5 bloemetjes, 20 hutje, 21 
tekst, 22 doorn. 

Het gezochte woord was: STADHUIS 
Boekenbon gewonnen door: Mieke Bijpost uit St. Pancras 
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Abonnee op de Humanist 
Een jaarabonnement kost u slechts f 50,-. Hiervoor ont-
vangt u  negen nummers per jaar, waaronder een dub-
beldik themanummer (december/januari) en een speciaal 
vakantienummer  in de zomer. Wilt u eerst kennismaken 
met de Humanist, dan is een proefabonnement ook mo-
gelijk (3 nummers voor f 10,-). Voor een abonnement in 
het buitenland betaalt u f 77,50 per jaar. Abonnemen-
ten lopen automatisch door tenzij deze vóór 1 november 
schriftelijk zijn opgezegd. 

Donateur van het 
Steunfonds Humanisme 
Als donateur van het Steunfonds Humanisme steunt u 
financieel de activiteiten van het Humanistisch Verbond. 
Het Steunfonds is een werkstichting van het HV en heeft 
als doel het werven en beheren van financiële middelen. 
Als donateur ontvangt u minimaal twee keer per jaar 
informatie over een project of activiteit van het HV met 
een acceptgiro. Zo kunt u per keer beslissen of u een 
financiële bijdrage wilt geven. Ook krijgt u informatie 
over de landelijke publieksactiviteiten. 

Lid van het 
Humanistisch Verbond 
Met ingang van 1 januari 1998 bedraagt de minimum-
contributie f 100,-; een hogere bijdrage is natuurlijk 
welkom! Leden met een minimum-inkomen betalen 
f 55,-. Jongeren tot 27 jaar betalen slechts f 40,- per 
jaar. Bij het lidmaatschap van het Humanistisch Ver-
bond is de Humanist inbegrepen. Per lid kan één per-
soon op hetzelfde adres kiezen voor een gratis medelid-
maatschap (zonder Humanist). Als u eerst meer infor-
matie wilt, kan dat natuurlijk ook. 

Wij hopen u als abonnee, donateur of lid te mogen be-
groeten! 

Kent u iemand 

die de Humanist 

graag zou willen 

lezen? En wilt u 

hem of haar een 

jaarabonnement van f 50,-

schenken? Vraag dan snel de 

kaart aan waarmee u familie, 

vriend(in), kennis of buur kunt 

opgeven. Op de kaart is ook 

ruimte voor een persoonlijke 

wens of boodschap aan de 

ontvanger van het cadeau. Eén 

telefoontje naar het Humanistisch Verbond is 

genoeg: 020-5219030. 

De Humanist: een blad dat prikkelt 

tot nadenken en inspireert tot keuzes 
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UNIVERSITEI 
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U T R E C H T 

Humanistiek: een nieuwe 
menswetenschap. 

Humanistiek is de studie die vanuit hu-

manistische perspectieven de mens en zijn 

vragen centraal stelt. Tijdens de opleiding 

worden disciplines als filosofie, ethiek, 

psychologie, sociologie, pedagogiek, geschied-

en religiewetenschappen met elkaar ver-

bonden. Je leert zodoende de mens en zijn 

vragen zeer breed benaderen. Datgene wat 

je aan theorieën leert, kun je in deze zes-

jarige 'wetenschappelijke beroepsopleiding' 

ruimschoots in de praktijk toetsen. Daarna, 

als doctorandus in de Humanistiek, kun je 

aan de slag als professionele begeleider bij 

ethische en zingevingsvragen, zowel aan 

individuen als organisaties, maar ook op 

beleids- of managementsniveau. 

Studenten die reeds een andere opleiding 

voor hoger onderwijs hebben afgerond kun- 

nen in aanmerking komen voor een verkort 

programma. Naast de reguliere opleiding biedt 

ffr, 	  

BON 

n  

de UvH ook andere studiemogelijkheden zoals 

contractonderwijs. 

Voorlichtings- en Meeloopdagen 
Wie een nadere kennismaking wenst met 

de studie, kan een reguliere onderwijsdag 

bijwonen (dat kan van november tot juni). 

Als 'meeloper' schuif je die dag aan bij eerste-

of tweedejaars studenten. 

Ook organiseren wij drie voorlichtings-

dagen per jaar. De eerstvolgende vinden 

plaats op zaterdag 14 maart en zaterdag 6 

juni 1998. Wil je meer informatie? Bel ons 

dan op (030) 239 01 00, of stuur de bon in. 

I 	I Ik kom naar de voorlichtingsdag op 6 juni 1998. 
	 HM e 

I I Stuur mij informatie over de opleiding. 

	 Stuur mij informatie over meeloopdagen. 

Naam (voornaam voluit): 	  

Adres:  	 Postcode 	- 
fl 	

Plaats: 

11 Stuur naar de Universiteit voor Humanistiek, Antwoordnummer 4031, 3500 VB 

V 

Utrecht (postzegel niet nodig) 


