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HUMANIST In dit nummer

Geweld kan soms worden gezien als het klei-
nere kwaad dat wordt gebruikt om het grote-
re kwaad te beeindigen, Zo gezien wor~telen
humanisten ook met de oorlog in de Golf: het
was kiezen lussen kwaden. De oorlog~behan-
delingen zijn \'oorbii. maar de discus~ie gaat
door. Biivoorbedd laatst in De Brakke
Grond. waar het HV een sympo~ium organi-
seerde over de ethische dilemma's \'an de mo-
derne oorlog. In deze Humanist een speciaal
katern met de belangriikste teksten . , .•.
••. , .....•••... vanaf pagina IJ

Á"v' Ze kwamen om inspiratie op te doen uit o\'erlevering. uit de \'aakr::? r "'I ~ strijdbare mhalen \'an de eersle generatie humanistes. Die moesten zichp t-l (/) \'an tweederang, burgas moeizaam opkookkeo naar de status \'.10 \'01-
b ~-d waardig meos. Eéo \'an de conclusies op deze HV-Vrouwendag voor
\- •• \Touwen: meer aandacht voor de koe~terende rol I'an mannen is gewenst

. ... , ..... , .••••••...........• op pagina 30

Annemiek Horstman is humanistisch
raadsvrouw in het Huis \'an Bewaring
en in de gel'angenis \'oor langgestraf-
len, beide gelegen in Leeuwarden.
Vaak komt cr veel woede, \-erdriet en
pijn uit het \'erleden naar bo\'Cn .
Vraagt de gedetineerde zich af: Waar-
om moest mii dit nou jui,t overko-
men: Els \'an Thiel liet zich e\'en in-
sluiten .••••••.. 0ppaginaH

VERNIEUWD RECHT,
VERVLOGEN HOOP
MHetzou een moeizame. lange weg worden. Niet eenmu-
dig. Maar ik had alle hoop", zegt "bdz~' Rood-de Boer in
het inteT'iiew met Ingeborg \'an T eeseling, Obiectief ge-
zien heeft ze grenzen verlegd in het recht. Maar het is haar
niel gelukt om die nieuwe wereld te bouwen die ze H)()r
ogen had .. . . \'anafpagina6
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VERENIGD EUROPA MOET RECHT-
VAARDIGE SAMENLEVING ZIJN
Oln de (wee jaar komen 11: hij elkaar: ddc-
~alics \'an de \'akhonden FNV en CNV, de
Raad van Kerken, liJkerkcn t'n het Huma-
nistisch Verhond.!'ralen ze o\'cr een luaal-
schappelijk heer hangijzl"T. Dil keer werd op
7 en N maart in Gardcn.~n imcnsid mei el-
kaar gesproken OHr de (lnlwikkclin~cn În
Europa. Ccnlraal stond de ••raag '\1;'clk Eu-
ropa w;lIen we?' Daar bnl,l<ll nalUuriijk
wcl verschil van mening over - lIJ wil kardi-
naal Simonis weeT gaan cvangcliwrcn om-
dal Europa ;H1dcrs 'hel schicn:ibnd \'an
Azië of een kolonie \'all Noord-Amerika'
1011worden. rnJJ.r uiteindelijk hleek cr lOch
heel wal gczarncnlijks over Ic leggen. En
kon iedere club zich vinden in de slO1"crkla-
ring.

lil die \'crkIJrinj; OCT1;Hlrukkl'lldl' dedlw-
lllt'rS tlal Europa nict lo'i ge/Jcn kan wordl'll
\'an ziin verll'dcn. Europa hl'cft zich 'ion ja'lr
1,1111-\ ,un Je rnl van dl' wereld geprcsl'n1eerd
als ecn werelddeel d'lt is gericht Ol' !:wweld-
Jadi~l' l'xpansic cn koloniale uithuiting. En
was ouk zelf hel IOn("t'l \'an hloedige oorlo-
gen en ;deologi'ichl' verscheurdheid .• \taar
d,laTn,last hlTfl Europa ;n zijn ges..:h;edenis
heLlngrijkc humane en cuitun"le w,larden
tot omwikkeling gehr:lcht dil' PeTSpl",1id
hil'den v(lor Je toekomsr.

Ik vakhondm" kerkm en HV ondl'rschrij-
ven hl'l belang van vcnlcrg'l,mde Europese
samenwerking_ Dele 'iamenwerking bn
een hij,lrage leveTen aan Ht'dl' en onr'ipan-
ning, Het wegvallen van de himll'ngrel1len
i'i t"l"ntuss,'nstap in het p[(KeS v:ln Europese
('l'nwording, D,larhij moet recht wordcn ge-
d,l:ln aan beLlngrilke w:I,Hden als gelijk-
w'l'lrdight."id, reçhtvaardigheld, ni)ht."id,
n-ralllwoorJelijkhei(j tOna,ln de n"..:hlell \'al1
dl" mens, Venkr is hel van bdang om een
nil'uwl' Vl'rbinJing Ie zOt'ken lUssen gelouf,
tnl"n'ilJp\"H1ing, maatschappijvi .•ie <'n hl'l
J'lgelijkse handelen. Ook moet Je Europese
,","uwordil1g Iei,kn tot de ontwikkeling van
l",'U n"c1llvaardige rnoudiak' "Imenlcving
dour middel \'an \'rrgroting van <il"imerna-
liOTule solid:lr;wit. Aldus dl" t'indv<'rklaring.
Condusil" van alle dednt'lIIers wa .• dat dl'
olltwikkdingen 111Europ'l niet uiv,luitend
gdeid mogen WOrdl"1\door l"..:onornische en
financii.'lr bdangl"lI. Ook mOl't voldoende
aand,Kht worden ht'slt'ed aan de soei,lk,
nrlturelc en e..:ologrs..:he dimensies.

De structuur \';111dl' Europese Gemeenschap
moet worden gttol'tsl '1'111twte <.:titeria. Ten
l'erstl' of er el'n hijdragl' wordt gek'\'erd Jan
het bcrt'ikell vall et'lI rn:hl\'a;lrdigl' n-rhou-
dingen en ten tweedl" of er .•prake is van een

deltlo<.:tariseh Europa.
De vakhondm, kerken en HV vinden Jus
Jat Europa een rel-htva,udigt S<l1lwnlcving
moet ziln. Daarhil moet de t'CtJIIOlllisdll" or-
de worden getoetst zowel ,Uil dl" wa;lg of
dezc bijdraagt aan 11('1vcr heteren \'an Je
positil' van dl" zwakkeren en Iwt sociaal kli.
1I\,ut en al .• aall dl' \'Ta,lg of het l'cologiseh
veranlwoord IS_Onze huidige ecollomisçht"
orde heamwoordt O1l\'oldoenJl' aan deze
<.:titeri,l, Ver,m"kringl"n in het dl'nken o\'cr
l'conOlllische groci, owr pn,duktiellletho.
den tn ovcr consumptiep<ltrolll'n i.•daarom
lIoodzakdijk.

De orgam"lties oll"krSlTepen vcrdl"f lk
nood,aJk v,ln ("cn inlegrat", ,1'lnpak l"n zien
de volgende t.1ken voor I:n \'en'nigJ Europa.
. Dl' noodzaak \"1IICOlIt,lI:Iell met Cenrra'll-
en Oost-Europ,1 is 'ltleen lIlJM groter gl"-
worden. UitWIsseling van ervaringen en et"lJ
gczaml"nlijke \"Crwerking van het \'erkden is
van hd'lllg voor Ü:lI EUroP'I.
. De dctlnemcml organi .•aties van dl" confe.
rentie zullen zich inzetten voor extra inves-
teringcn lil kenni'iOverdracht ,"n ondersteu-
ning van de partners, Ook lil" nationalc
o\"erhnkn t"n hl"t bedrijfslcvt"ll zouden zich
hiertol" verpli<.:hl 1II0l'tl'n 'loden. •.
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HIVOS voert actie voor Zuid.Afrika. Dt" verbett"rtng van de rclatil's tusst"n Oost
l'n \X'est moet wordt"n aangegrepl"n 0111de
problt"rllt"n van dt" Derdl' \X'rreld ook beter
te helpen op te lossen. D,latnlor rlloet er
ml'er worden ged,lan ,Ian ontwikkelingssa-
tlwnwerking. llt"terl" ,tfletmogelijkheden
voor produkten uit dl" Derde Wl'reld, moet
Iwt schuklenvraa'-\stuk worden opgelost en
het fundiorll'fl'n van de internationale orga-
nls,uies wordl'n verbeterd. , Er is el'n fund,l-
mentelI' bezinning nodig op de invulling van
hl"! bl"grip duurlan1l" ontwikkeling en de
rnogdi)h gevolgen die invoering kan hd,-
ben voor ••k l:conomische ordl".
. Ik ontwikkelingen ten a,llllit"n van de soci-
ale eenwording blijvt"n achter t.a.v. de voor-
uitgang dil' wordt gt"hoekt op economlscht"
l'n politiek tnrein. Een versnelling en inten-
sivt"ring V:1I1 de sociale dimensie IS nood"l'
kelijk en zal een rl'chtvaatdig Europa ten
goedt" kOJllt"n.
. Ik ontwikkt"ling naar l'en imq;raal Europa
Haagt ccn specifil'k beleid d,1t is gl'richt op
jongerl"n, Ondl'rwijs is d,t;trom van groot
bdang.
. Een rechtvaardig EumpJ \'cfl'ist een gelijk-
waardigt" positil' \'an \'rouwt"n en mannen
als het g;ut om rechten, verantwoordc-
lijkheden l'n lllogdijkhl'den tot bt"ïnv!oc-
ding.
. I~innen Europ,t verkeren migranten nog
stn'ds in cen slechtl' positie. Vooral hun
fl'cbrspositit" sta,H onder druk. Van n'n vrij
\"('rkeer binnen Europa is geen sprake en l'r
is nog stt"l"ds sprake V,lIl ungt"lijkt" politieke
en soci,tll" rt"o.:htl'n. \'(.'etsiniatie\'en hi('fvoor
zijn nodig. Ook t"ist dl' ernst \-an het vluchte-
lingenvraagsmk on1 een humarll' hl'nade-
ring, o.a. door middl'l van l'en ruirnhartig
lOdatingsbek'id. Er is ber,ud l"n bezinning
nodig om tijdig l"n ,tdl'lju,ut tt" kunnen rea-
~eren op nieuwe situatie~. \Xianr voorkomen
Ill(K't worden dat allern no~ gcrt"agl"t"rd Llll
wonkn vanuit financiee!.economischt" mo-
tievl'n.

Aan Ill't eind van hun vl"fklaring roepen dl'
dl'l"lnl"lllendr organis<tties dt" Nederland~l'
regl'rin~ op om in hl'! hijwndl'r a,ll1dacht tl"
schenken aan ht"l tot ~rand hrengl'n van de
socialr dimensit", ht"t \"t"rsterkl"n van het de-
mocratisch ~eh,tlte t"1l de aanpak van het
rnilieuvraagsruk rn dt" Europl"se samenle-
ving in wording.

Ht"s \'an HUiJ,l"ll

Voor het 1fUIII,lIIisrls,h \,,,,1'011,1 gr.l{ hoofd-
I/cstllllrslid [rik de Ci", 1'1'11 illlo.'iding Ol'er
,Je Imlll,mis/Is,h/' l'isic op EllffJ(M. Hiera,m
zal ill e("// kUlIIl'ltd 1Il/IIIIIIer I'all .I" H'OIt.I-

Ilist ,lillld,ICIJt worden hest ••.••.d.

'Zuid.Afrika Post-Apart" is de naam van dl"
Hmr!ichtingscamp,tgne waarmt"e HIVOS.
het Humanistisch Instituut voor Ontwikke-
itngssalllenwnking, dele maand aandacht
vraagt voor hl,t drmocratiseringsproct"s rn
Zuid-Afrika. De ao.:tiviteitt"n bestaan ondl'r-
IIll't"r uit een openinpbijn'nkomst op 11
april in I'aradiso Amstl'rdarn, de o\'erel"ll-
komst van l"t"n dekgatie uit Znid-Afrika,
lelingen aan 12 universiteiten l"1lhogt"scho-
len, 10 plaatsc1ijke biit"enkom~ten in het he-
lt" bnd, een advenentiecampagne en n'n
slotmanifrst,Uie op 26 april in ht"l Conwes-
gehouw tt" Den Hug.

Afschaffingvan deapanht"id rn Zuid.Afrika
brtekent T1ll"erdan jllfldi,o.:he pennestrekt"n
t"ll politieke deals. De grootste opgave voor
ht"t nit"uwe Zuid-Afrika is ••k beëindiging
van dl' sociaal-t"conomisc1ll' en cll1rurde
aparthl"id. Dit" ht"etr de lwartl" llwerdt"rhl"id
van de bl'vo[king va,lk letterlijk n,tar tle
rand van de s'lrllt"nlt:ving gedre\'t"n. :\tiljoe-
nt"n Zuid-Afrikanen op het plartcland l'n in
de IOwnships rond de grote stt"dt"n drl"igl"ll
de 'n'rgt"wn groepen' te ••••ordt."ll. Een groei-
l"nd aantalniet-gouwrnemcntclel"n politiek
ongl'bonJen Zuidafrikaanw ontwikke-
lingsorganisaties zet 7kh nlOr dele groeprn
in. Divl"fse organis;Hit"s ontvangen dadrbij
financit'le steun van HIVOS. Hun wt"rk l"n
bilJragl" aan het demoo.:r:nisl"ringsproces, de
wit" ohstakels op wt"g naar echte drmol'fati-
serrng en hl,t belang van blijvendt" poliril'ke,
morde l"n fin'lncit'lt" stl"un vanuit Nt"derland
staan o.:entraal in dt" campagne Zuid-Afrika
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rmt-Apart, met als ondt"rtitel 'Slegs vir Al-
mal'. HIVOS organisel"rt dl'ze campagne in
samenwetking met het SACCC, hl"t cen-
trum \'Oor Zuidafrikaanst" hallingen in ;'\ie-
dnlJnd.

Op dt" openingsbijeenkolllst op vrijdaga-
vond 12 april in I'aradiso, Amstl'rJam, ver-
/Orgen Lydia Kornpe en Stone Sizane It"lin-
gen; dragen ~tauriCl' Di. I.enn~' St, Luce,
Rich,trd Jurgens en Astrid Roerner poi'lie
voor; presentl"ef[ tonedschrijvt'r :\.-lanaka
stukkl"n uit zijn nieuwste stuk. Ekap (Tc-
rug na:tr hui,) en zorgt dt" ZuiJafrikaanse
hand van Joe !\blinga voor een swingende
afsluiting. Aanvanj,t: [9.30 lIlIL

De slotmanifrstatit" op vrijdag 16 april in
ht"t Congresgdlouw te Den Haag bq;int om
hal( df 's ochtends met groepsdiso.:ussies
over tic toekomst van Zuid-Afrika. Daaraan
wordt ook deelgenomen door dclegatiele-
Jl"n uit Zuid-Afrika en \t"rtt"genwoordigers
\'an dl' Nedt"r1andc regering, ontwik kelings-
organisaties l"n anti-apanheidsbl'weging. In
de middag volgl een todio.:hting op HIVOS.
activiteiten in Zuid-Afrika en een forumJi-
sCll';sit" over het them,l 'Van Vii'tnden lOt
medehurgers: dl' haat voorbij. Het forum
staat olJd('r leiding van hdla ,\It")'l"r. (kd-
nelllers zijn ondt"r n1l'l"r Van :\tierlo (D66),
Du rreez (Vr)'t" Weekblad), Van Wachern
(Shdl), Nieml'l (VPRO), Boon (Grol:ne Am.
stenbrnmt"r) en Monteiro (HIVOS), Minis.
tl"r Pronk is gevt<laj,td de dag af te sluiten.
TOl'gang: gratis, lunch 10 gulden.

Gaat u uw testament opmaken?
Denk dan ook aan een legaat voor
het Steunfonds.

IHEU-congresin 1992
Van 26 lOt JO juli zal migend jaar in Am-
stl"rd,tm het IHEU-eongres worden gehou-
den. Dan zal ook het veertig jarig ht"~t,Ull
\'an de internationale hurnanistische bewe-
ging worden gevierd. Bd'lngstdlendl"n kun-
nen contact opnemen m<,t Gt"rhen rotman.
td.m.0.10-,H2155,
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In 1991 is een bedrag van /13_590._ vrijgesteld van suksessierecht.
Legateert u een hoger bedrag. dan wordt van het totaal slechts 11%
suksessierecht betaald. Het Steunfonds i5 nl. een instelling van
algemeen maatschappelijk nut.
Voor meer informatie: mevrouw M vd Lans, 030 - 322786.



Verhuizing zo goed als zeker
Per I februan \'oIW:nJ j:J.Jrzal het HUlllanis-
tisch Vl>rhonu hoogsrw;uTSl"hijnlijk een
nieuw adres hebhen; I'lompdoTcngrachr 19
in Utrecht. Daarmee krijgen ht'[ HV met Je
mCCH'rhuilCIlUl' ondcrhuurdr:rs [HEU,
HVO, 7.VB en Steunfonds C'cn locatie vl.lk-
hij de Universiteit 'lOOT HU111Jni,ril'k. Zodra
het bcstd; is gocJgd.:curd en de gl'llwcntc
akkoord is, kan het hUUrCOtllT,KI Wordl>l1
gl'tl"kcnd. Hel interieur van het gebouw 1;11
dan Ilog ingrijpl:nd wonkn gl'TcIlO\'ccnl
overeenkomstig Je wenSt"n van het HV. Het
voormalige bankgdlOuw aan het ()udkcrk-
hof waar het HV momenteel nog is gehuis-
vest, word, ;llgt'lIlt'en ervaren als een 7t'('r
ondoelmatige plek om het CCnlraal Hurl',lll
van het HV optimaal te laten fUllctÎnnl'T("ll.

De nieuwe locali ••..bevinut zich ook in de
hinnenstJU van Utr ••..cht, op iets grorere
loopaisl,mu v;Hl he{ Centraal St,uion annex
parkeergarage.

Nieuw nummer van Humus
Er staat hed veel iniormatie in de nieuv.'l'
Humus uil" vorige maJ.nu is v••..rschenen.
V••..el nieuws \lit het Humamstisch Verhonu
l'rt omgeving. En 1.0 hoort het ook. Nu wc-
tl'n wc tenminste d,ll Yvonm' Achterberg al
25 jaar de ledenatiminislr,nil' V,l1l het HV
heslierf, Jat vormingswerker H,1I1SVerte-
gaal naar het ;-":inm is vertrokken en dat
:-'1Janje van Hengel7ijn pi aars hedt ingeno-
men. Maar ue Iocr krijgt ook eell kijkje iu
dl" afdeling H,lJrlem, inzicht In het geestelijk
raadswnk hij Justitie en hoelende gr;lfiekjes
over hel aantal HV.led ••..n. Verder komt het
religieus humanisme aan hod, wordt hel
project 'Overll"\"en of helev ••..n. helicht en
mag directeur JOO>l de Vries uitleg geH'n
over hel reorg;lllisatieplan van hel hoofdbe-
stuur.
U kunt een gratis exempLur van Humus
aanvragen door l'en kaartje te sturen nJar
he{ HV, Posthus 114, 3500 AC Utrecht.
Bellen kan natuurlijk ouk: 030-31 !l145,

Jaap van Praag
10 jaar geleden

overleden

Dele Ill,l;lnd is het tien jaar geleden Jaap van Praag op 69-jarige leeftijd o\'erleed. Hij
W,IS één van de oprichters \'an het Humanistisch Verbond en gaf een belangrijke
impuls tot het moderne humanisme.
Volgende Illaand lal op hel congres van het HV in Rhenen speciale a,lIHtldlt worden
hesteed aan de'/e cersle voorlitter \'an het Verbond bij de uitreiking van de Dr. J.P,
\'an Pra.lgprijs.
IJe prijs werd in 1969 ingesteld wen Jaap van Praag afscheid nam als ,'onrl.iner van
het tiV. \XI,lnl ;lis er iets is waar de figuur van Jaap van Praag mee i\ verhonden, dan is
het wel 1I1el hel Humanisti"h Vcrhond. ,"tede door hem werd hel niet enkel een
levenshcschouwelijk cenlrum, maar ook een organisatie die het humani\me in de
praktiik van het dagelijks le,"en brengt. Het wa\ Van Praag die zijn schouders zelle
onder duhs al\ IHEU, HOI en HIVOS. Hij \"Oegde daarmee de d.lad bij de droom.
Die spannin~ tussen droom cn daad hield Van Praag l'n hele leven hezig. Aan Je ene
kant de droom, het ideaal, En aan de andere kant de daad, de praktijk. Iloe deze met
elkaar te \'crzoenen? Als je alleen droomt, gaal de daad verloren, ma,lr bij enkel
daden komen de dromen weer in wrdrukking.ln dal ongelooflijke aelieve leven lukte
het hem \oms om de droom \'an een menswaardiger samenle\'ing iets dichterbij te
brengen. Niet dat hij daar optimislisch owr was. Maar het was de 7.Îndie hij aan lijn
leven gaf. Ook tegen de stroom in hield hij onvermoeid vol om het moderne InHlla-
nisme inhoud en vorm ICgeven. In droom en daad.

De historicus Sioerd Wieling werklonder begel ••..iding van prof. Roh Ticlman a.lIl een
hiografie van Jaap van Praag, Ah u dil projecl wlit sleUnen, kunt u een gift (J\'erma-
ken op giro 582293 \'an de Hichling Socrales te Utrecht onder vermeldin~ van
'biogr,lfie Jaap van Praag'.

KANDIDATEN GEZOCHT
VOOR ADVIESGROEP BEZINNING
Het hoofdbesluur roept kandidaten op die belangstelling hehben om deel IC nelllen aan de
~Ads-icsgroep belinning~ (AG8). I)el,e adviesgroep is een nieuwe, permanente cnlllmi"ie,
bedoeld om hel bestuur terzijde Ie staan hij hel omwikkelen van s-isies op \'Taagsmkken van
lc\'Cnsbeschouwing, cultuur en samenleving. Hel hestuur beoogt daarmee hij te dragl'n aan
maatschappelijke discussies en tot ,'ersterking van het Humanistisch Verhond ah sturende
kracht op geestelijk %cbied, Een uitgehreide beschrijving \'an de opzet van de ACH is op
aannaag verkrijgbaar bij het dire({iesecretariaat \'all het CenlnlJI Bureau, Poslbu\ 114,
3_,00 AC Utrecht, 030-318145. Op hetzelfde adres kunnen geg.uligdcn voor hel lidmaat-
\ehap van de ACH 1.ieh aanmelden. Ook zij die het hoofdhestuur willen wijl_en op mogelijk
geschikte kandidalen, wnrden uitgenodigd die aan het bestuur ICmelden.
Algemeen crilerium voor hel lidmaalschap is dat men os'er een brede m,l<l\seh,lppelijke
oriëmatie beschikl en maatsch,lppelijk dan wel wetenschappelijk actief is; levens dienl men
HV-lid Ie lijn en verlrouwd met de \'ereniging. Kaudidatcn worden - \'oor een periode van
drie jaar - benoemd door hel hoofdbestuur, Jal uit zijn midden de voorziuer ;l;lnwijsl;
daartoe is inmiddels dr. E. de Gier benoemd.
Dl" sluitingstennijn \'oor aanmeldingen s'oor de AGB ISgöleld op 30 april.
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Jwd recht, vervlogen hoop

door Ingeborg van Teeseling

Een groot huis in Amsterdam-Zuid. Een moderne
marmeren tafel, vier meter lang, staat als een eiland
tussen meer conventionele meubels en duizenden
boeken. In een poging tot structuur zijn met een
lettertang gemaakte plakkertjes aan de planken
bevestigd. 'Euthanasie, incest, samenlevingsvormen.'
Maar de boeken houden zich niet aan de categorisering.
Door en over elkaar stralen zij vooral gebruik uit.

De dubbelheid van de kamer reflecteert de frictie in de
ziel van één van haar bewoners. Madzy Rood.de Boer,
emeritus hoogleraar Personen., Familie- en Jeugdrecht
aan de universiteiten van Tilburg en Utrecht. Nu alleen
nog universitair actief als promotie-begeleidster en
voorzitter van het curatorium bijzondere leerstoelen
van de Stichting Socrates. Daarnaast zitze in vele
besturen, variërend van ziekenhuizen, bureaus inzake
kindermishandeling tot aan de Raad van Commissarissen
van de VNU. Een arbeidzaam leven. Zowel vroeger als
nu. Veel geprobeerd om een 'nieuwe wereld' tot stand te
brengen. Groot rechtvaardigheidsgevoel en 'sodal
conscience'. Objectief gezien genoeg bereikt ook. Maar
toch droevig. Want 'deze wereld vind ik niet aangenaam.
Enhet beroerdste isdat ik er niks aan kan veranderen.
Dat heb ikmoeten erkennen.'

foto: Chris Pel1l1,lTts
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Het zou een moeizame, lange weg worden met
als doel de wetgeving te beïnvloeden. Niet
eenvoudig. Maar ik had alle hoop.

Praten met M;H.lzy Rood-de BOLT, jUriste.
Sjiek en onconve'ntioned. IkscheiJen l'n
overtui~J, Strijd haar en pessimistisch.
'Er 7jln menscn die din~en doen. Die, zoals
Hdb Haa"e Zl'gt, 'krassen in de rots let-
ten'. :\1ensl'n die iets voor ;lllJen:n heteke-
nl'll. .\lensen Jie een verschil maken,
IIl,elJhouwers, musici, schilders, schrijvers,
Ik b~ J;.I.ar v;lllnach! Hl heJ m'er na te den-
ken en realiseerJe me d.I.! ik ;lltijd alleen
Illaar woorden bch gehad. Dat is niet loveel.
Eigl'nlijk veel te weinig. Toen hen ik maJr
een l'xtra slaappil gaan halen, W;lnt nee,
daar Wl'Td ik niet vrolijk van, Moetl'n con-
c1uderl"ll dal het te m,lgl'r is wat je hl,bt
kunnen dOl'II, Aan de anJl'Te bil! kun je jl'
;lfHagl'n waarom je Jan lO nodig moet.
\X'aarom mol'! je die kras in Je rots n'tten?
W;larom moel je invloed Ill'bben, dingen
veranderen?
D,11Ik01ll ik uit bij mijn jeugd . .\Iiln grom-
vaJl'T was onderwilzer, bter hoofd van een
kwn.ksdlOol. .\lijn grootmoeder wa, één
van de l'l'rsle meis)l's in l'ril."sland dil."naar de
Ims gin~, ;\-liJn ouJl'TS warl."n allehei
journalisten. Hl,t woord is du, altijJ helJ.ng-
rijk gl'WeeSI:

EIGEN WEG
'Mijn vallcr was chef huitenland V,H1het
Rottl'rdams Niellwsblall. '\liJn mOl."dl."r
m;takte de \'rouwenp;lgina van Het Volk l."n
schreef over alles wat ml.t kinderen tl' ma-
ken h,ld, Vadl'r keek daar wat op Ileer, vond
het luxe flauwekul. Voor;ll vlak nmr de
oorlog, toen hij van 7ijn huilelliandcorre,-
pomlt."men hoorJe hoc overal de troepen
bil1nenmJrcheerJen, In ons gezin was het al
in '37, '.lX duidelijk Jat l1l't oorlog lOu wor-
den, Vadl'T waarschuwde daar in de krant
voor en a;111tafel werd er vaak over ge,pro-
kl'n, Feitelijk correct, WJnt dat WJS hdang-
njk, Check, dllbbd-chec\..:. En Jan zo ohW'-
tid mogdijk doorgeven. Objeclief en he-
trokkell, Veranlwoordelijk.

Heel \'l,d hOl'kcn, nel Jb hier.l'btop je buik
op de grond je volkoml'n verlit'7en, Die in-
tensiteil lll'b ik later nooil meer terug kun~
nen vinden, Elke eerste vakantiedJg met va-
der mee naar de boekhanJd. Dan mocht W
uitkiezen, dl' voorrJad op peil brengen,
Tien, vijftien hoàen tegelilk. Heel ped'lgo-
gisch \';lak, 1.ezen in andere talen, over Jn-
dere uliluren,

Je kon nooil zomaar een \'erhaal H'rtdlell,
.Alles moest zorgvuldig worden uitgedrukt.
Mijn vader schreef ook r0I11;11IS,die niet
wrko,htl'lI, DJt mJakle hl'm hitter. Hil
koesterdl' stiàenl de hoop dat ik 111lijn
vllet,pOn'l\ zou treden. Ma;1T tegen die tijd
had ik me al voorgenomen om ;Illes anders
dan mijn vada te doell, !l.1ijn keule \"Imr de
rechu.'nstlluie stdde hem dan ook tek'uT.
-'bar ik vond d,lt het hem lJlet aanging, Ik
beta;llde mijn l'igen studie door ernaasl te
werkt'n, \VoonJe niet l!Il'er onder zijn d;l\..:.
Dus was ik dl' t'nige baa, over lllijn !en'rl.
In [961 gaf ik miin prudsdlTiit aan mijn
vadl'r tl."leien. Een paar l!:lgen Liter zei hij
dat hij niet ,'erJer WelSgekomen lbn pagina
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26, omdal hij hel leer oneens was uwt de
intetpunctie. Ik ben cum l.tude gepromo-
\"Cad, du, mijn heoordela;Hs hadden min-
der IJ ••t van de komm;l\ dan mlln ,'ader.
Vn'll;tter hoorde ik vJn mensen dat hij lOch
heel trots op me WJS geweest. :\Ltar tegen
mij Im'ft hij 1..1,11nooit gt'Zl'gJ, Hij heeft
nooit willen prJten over de inhoud van WJt
ik schreef. Als hij het JI bso
Natrrurlijk W;l, dal kwetsend . .\!Jar het was
de prijs die ik bl.taaldt' voor het feit dJt ik
mijn l'igen weg ging. Ik heh Jlti)d wel men-
sen om lIle heen geh.l.d die reIS lil me zagen,
En ik re"liscen!t: TIle dat als je je losmaakt
van een 1.0 Jominante persoonlijkheid, dM
definitief is,

Ik stt.llie ht'm teleuL Op school was ik gl'cn
goeJe k'erling, Jlhoewel ik toch gewoon het
gymnasium heh gehJalJ. Hij vond rne lelijk
en dik en Lel dJt ook regdmatig. Hij lachte
om miln vriend)t's. En ;llhoewd lbt mijn
1l."lfvertrouwen aantastte, lllerkll' ik vanzelf
d,n cr z;lt mannen op de werdd W,HeTldie
nou net vallen voor dikkt, propjes, Het soort
vrouw d;lt hij in zijn hoeken beschreef,wJ-
ren rijZIge hlonde l'riaillnell. nal vond hij
mom.
Ik hen lil vijf jaar ;lfgestudeerd, terwijl ik cr
el."nhJ;\ll bij had. Dat vijzdde mijn lelfver-
trollwen wel ,wer op. De buitenwereld
bouwde op wat hij "tbra\..:. Vooral a,1ll ntiJn
nun heh ik wal d,n bl.trl'ft wel te dJnkell.
Ik sprak heTlllegen, kwam al snel in verzet.
Kreeg eIgen idn'ën en rlll.ngde hem niet meer
in miln leven. Nam niemand lI1el."rmn'naar

huis. DeelJe hooguit nog dingen mei mijn
drie hroers. "'kl dil' zonen h,IJ hij het naar
ziln idee veel lwter getroffen J;111ml't mij,
Alhoewel cr gl'cn wrschil in opvoeding be-
stond. !l.Ltar dat kwam van mijn nWl,dl'r,
die S1erk geloofde in dl' gelijkheid van vrou-
Wl."r1l."llrnJnnen.'

WETTIG EN ONWETTIG
.1n hellaJtsteja;lr \'an de oorlog werkte ik in
een kinJertehuis, Kwam daar iJl aanr;lking
met volstrekt andt're mcnsen, anderl' dl'nk-
beelden, ZJg hOt. de andert' helft leefde,
Honger, onderdrukking, l."lIende. Daar hdl
ik veel van geleerd. Dat zoog ik op. Het
m,I,lkte me, 7eker ill die allerlaatste oorlogs-
11la;trlden, wel af en toe wanhopig, Dan
dacht ik d,tt er nooit meer een eind Jan zou
kOlllen, Die vreselijke kO[l. Maar tegelijk
zette het idct, zich in me \'Jst dat ik in mijn
lel'en it,ts \"IlOr deze kinderen wilde doen.
(\iet als groep~l('id>ter; dat was me tl' wei-
nig. Her IllOt'St fundamentelcr, Daarom ging
ik rechten studl'ren. KinJerrechter wilde ik
worden. OmJJt het anJers JIIoest. Dat was
ook dl' iJlvloeJ "Jn mijn moeder, die een

grote sociale bcwogenheiJ had. We h;ldden
bij\'Oorhedd altijd inwonende dienstmeis-
jl'S. Ongehuwde moeders, die hij ons kwa-
men via het I.eger de~ Heiis. Ik ben dus
opgegroeid JIIl't de val1lelfspn:kendheid dat
er geen Vl"rschil WJS tussen wettige en on-
wettige kinderen, En met de kbssieke onge-
huwde moellcr: de hoeren meid die ver-
krJcht werd door haJr alleeJlwonende hJas.
Vf(lUWl'n dil."zich ni(,t konden verweren, die
eruit geschopl werden als bleek dat ze zwan-
ger WJren, Bij ons Ihuls WJS dal Jh ••olulli
geen tahoe. L1Ier reali,eerde ik me pas dat
de kinderen die tbar van kw,lmen door het
recht on~elijk bedeeld werden. Dat mnd ik
heel onrecht\,;tardig, Ik vond niet d.l.l je een
slachtoffer lo kon bl.handelen, In mijn
proefschrift heb ik dat aan de bak gesteld.
Heh n'n poging gedaan om &11 te verande-
ren. Dat is gelukkig ook ~c1ukt. ~iel dankzij
mij, h\JlJL

Van mijn studie heb ik genott'n. De prachti-
ge soort logica waarop hl,t recht gehaseerd
is, Liscineerde me, De hc1derl." structuren.
Vooral !Oen ik na mijn kalldiJ;uts als assis-
teme vall professor .\1eijt-rs ging werken,
,\kijers h,ld de l."en'olle opdrJcht gl'kregen
om een nieuw Burgerlijk \Velhoek Ie sdlTij-
\'l."n,En alhoewel ik niet meer deed dan Lijn
tekstl."n uittikken, wt'rJ ik erJoor in dl' gele-
genheid gesteld om van dichtbij mee te ma-
ken hOL'hel sukClsd van zoiets groots als
een \X'l'lboek werd opgezet, De leer~tukken;
principiële vr;lgl'll en llitgangspullIl'n,
;..Jieuwe interprl'taties vJn recht~heglnsdl'n,

GrenZt'n verleggend, Iht hedt mijn denken,
vooral owr ht't Personen-, Familie- en Jeugd-
recht grondig heïnvloed. Ik zag daar dal
het recht ~t:en statisch hedrijf was, maar
heïnvloed en uitgerekt kon worden. NJ mijn
tijll hij Meiiers wist ik dat ik dat wilJl."doell,
Gn'n kindl'Trechter worden, nlJar nog ba"l-
Ier: denken, schrijven en dtKert'n over mo-
gelijke en nodige wijzigingen van het rechl,
In de loop ,ler jJren hen ik me gaJn realise-
ren dat achter de wens tot ver,\lldering een
Illensbeeld zat. Mijn oudt'r, WJrl'n remon-
str,lnts l'n zo ben ik ook opgevoed, Toen ik
ging studen'n i, Jat op ,ll."achtergrond ge-
raakten toen ik vlak n;l mijn studie trouwde
was ik eIgenlijk al gl'rlllsloos uil het geloof
gl'g!edl'n. Geen worsleling, nlJJr de consta-
tering d;Jt ik zeer wel 1.01Hkr kon. \Val nle
l'rgerde was dat er mensen waren die Leiden;
'Wat een armoedig, leven moel jij hebben'.
T eT\vijl er wel degelijk normen en waarden
WJren, waan'an ik dacht dat ik Ie lelf had
uitgnonJen en die ik bIer bii het humJnis-
me terugvond, Rechlvaardigheid, meer nog
dan re,hrslekerheid, Gelijke rechtl."n voor
mannen en vrouwen, een principe &11 niet



Er waren een paar dingen die ik zo snel mogelijk
veranderd wilde zien. De positie van onwettige
kinderen was daar één van.

gcJcdJ wenl Joor dl' wetgever, DJ! ,oort
wkcn. ~1ciicr., WJ.Shet wcll'l'Jls I1K'l<:<:11Jn'l
van die gcd.lchtl'n, 11laar kreeg de v.'l,tswijzi-
gingen dic H' 1110l'Stl"nondCrSIClltll'n zclJl'J]
door de Kamer. Vooral de c()nkssionc1c
paTliwn lagen rcgdm.lTig dwars. Veel slik-
kt~nmoet J,\( lijn gcwcc';t. TlKh h•.•cf! hij hl"(
een en ;lIlJcr bl'reikt, ondJnb ;lllc Ideur-
stellingen. [k wist Ju, goed w,\;lT ik ,Jan
hegon. Het 10U l"l:ll I1lOC1Z;lme, bngc wq~
worden met ,lis docltlc wctgc\'lIlg IC bCÜ1-
\'Io('dcn. Nict l'l'll\'ouJig. ,\\;lilT ik had ,tllc
hoop.
Vlak IJ,\ mijn huwt'll)k bl."ll ik ,1.111een S(Jóa-
Ic academie Ics g;l:ln gnCIl. Ondntusscn zat

ik in alkrlri commissic, cn hcsflIren di •.•lidi
baig hicldl'l1 IIll" w,ll ie nu de )cugdhulpver-
kning zou 1l0l'Inell, TheOrie en pr;lktijk
n,uS{ elk.I,H. Gn"!} dro~e r~'chtsprofe ••sor
worden. m;ur il1 direcl contact hlijven mt'f
hct veld, zmLn JCwed wal cr speeh.

Er w;ut'n l'en pa.u din~en dit' ik 10 ••nl"!
mogdilk \"t'r;mdcrd wilJe zien. Ik positie
van onwenige kinderen was d;};H <,1.11I"an.
Wc hehhen ht'l ,bar nel over geh.Id. Hn.1
onrecht\-a;lrdig. [har heb ik tegen geknukt
en nu ziln dil' vCTschillen VerdWl"T1en.Sil'l
alleen door mijn .Ictivileiten, Ik heb mijn rol
gespeeld lil el"n H:el bredere heweging.

VrouwelIjke Kaml"r1edl'n. l'en internatio-
na.ll vcrdr:lg, rechtskundigl'n.
Ook heb ik het :lllijd onjlll ••t gevonden &J1l'T
na een scheidlllg geen .lIltomatis..:h om-
g.lt1gsr~'..:ht bestond voor Je ow.kr aan wit'
,k kinderen niel waren loegewezl'n. D;H
,..:l1rn'f ik <11111I ':lo2 cn lil Je..:emher \'<ln
hel afgelopm j;l,lT is d.n clllJdijk gewilligd,
j.1, ik weet &n <"en,k'el \'.\11Je "rouwenhl'-
wl'ging daar leg<"n was, 1I1;1;\rik vind d,lf lij
len~d van een ouderwets nun.\'rouwhl~l'1d
uilj.;.lan. De man ,lIs rotzak en Jl' \Tll\lW ;lls
sLKhtoffer.lk g<"loof niet .1,11de wndd zo lil
elkaar steekt. En W;lI lbn ook dl' reJen van
een el'hlScheiJing is, hel kind IS \'<111beide
ouder ••samen. Natuurlijk zijn er uitzonde-
ring,dau,ules voor lwa,uwq;ende redl'nen.
lJKest. ,laan; .1:1.1soort dingen. 'h'rder hl'h
ik IJl'I altijd onre..:hn'a;udig gevonJen dal
kinJer~'n met gehoord worden. J.n ze
skehts subject zIJn. ~Oll, dat hoorn'chl nJOr
kindt:fl'l\ is in I ':lSl in de \-\'<"1gl,komcn. Dat
was n'l] revolutie, omdat h~'1vo,)r het gl'voc1
\'an de t\lenscn knJhbl'ldl' ,wn het redlt V,lIl
de \lu,krs,

Ik aanzet voor dl'Zt, wijzigingl'n h<."bbellW~'
in dl' COlllnmslc \X/iarda g<"gt'\'Cn. Hel,r1ijk
wnk. Op een hoog ahstr;1Ctieniveau pr,Hen
owr \1I1l'je het rCl:h! van de \\wkdljkh<."id ~'l1
hel wl.ltl'nft'cht dichlCf hij elbar kunt brcn.
~cn. Want d,l,lr ót een ongcloft'lijkc kloof
tu'scn. Sl'em Cl'n voorbeeld: het samcnwo-
nen. Voor de \\'el bc,raal dal nog 1I,III\\'e-
lijks. tetwijl hl'l in de maarsch,lPl'ij zelf zeer
veelvuldig voorkomt. ;\IJ;lr cr is nog st<."l",1>

Ik heb het altijd onjuist
gevonden dat er na een
scheiding geen
automatisch
omgangsrecht
bestond voor de ouder
aan wie de kinderen niet
waren toegewezen.

nlJ;lr l;,;n model en d,l{ is hd huwelijk. Ik
otltwikkc1ingt:n g,UI1 zo snel. tLH I, voor .Ic
\\Tlgl'vcr nauwelijks bil te houdell. Dl.' kl'u-
zC'l'rijl1l'id i, vCl,1groter gcwordcn. lenmin-
SIC in de w<."stnse wereld. Alle Ieefvormcn
z_ijngeaü-epteerd. Ik ben lid van tl'n ;l;l11l;11
internati{lll;lle gczelsl-harpen op hl'l gebied
\'an het 1'l'f'Oll<."n-.I'amilil'- en Jeugdrt'cllI en
ik ZICd:H er. ol1tbnks ;llie verschillen, roJe
JraJetl lopen. Normen veranderen. ook in
lllosli1l1landell. \'(le grOl'len toe naM el'n in-
lern,nion;llc rechtsorde. En dM hedt me
toch wel J" belrekkl"li)klll'id van hel ;";eder-
Lmdse recht doen inziell. ,\knwn ~.iin mo-
bieler geworden. dl' grl'tln'n zijn open. [);ur
lIloeten wc ons hell'r 0]' voorbl'fl,iJen. Al-
hoewel ik stellig geloof lbt wc lil ~eJl"fbnd
nlOrtrekh'r~ moeten zijn en zull<."nblijH'Il.
W'O\!tbt bt'lr~,fl h,ld ik een \"oofllitg;\Ilgsor-
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Het werk in de Commissie Wiarda was heerlijk.
Op een hoog abstractieniveau praten over hoe
je het rec!- van de werkelijkheid en het
wettenrecht dichter bij elkaar kunt brengen.

De directrice van het allereerste kindertehuis
waar ik werkte, zei altijd: 'Als je van de honderd
kinderen er maar één kunt redden, heeft het zin
gehad'. Toen vond ik dat veel te weinig, nu lijkt
het me onhaalbaar optimistisch.

timi~me, zonder naïef tl' zijn over de ~ncl-
hóJ. Het ~aJt h~d LlIl~l-J;lm . .\1:\;1r wel
vooruit. \V~kunnen nooit meer terug, On-
danks alle tegenwerking; allemaal adtter-
hoedq:evechten, SinJs Jl' kerplichtlH'1 van
] ':102 zijn men~en werkelijk mondiger ge-
worden l'n mindl'r gehoorzaam. Daar zullen
d~ partijen die die wet IOl'n invoerden.no~
wel een-; spijt vall hl.hben gehad. Wanl Jls je
hel proll'lariaal, zo;tls JJt wen h~ctle, leert
lezen en schrijven, zull~n ze het gcleenle ook
gaan gehnnken. Arme regenten.'

KIEZEN VOOR HET KIND
'.\Iensl'l1 zijn de laat,le 15,20 iaar voorJI
anders gaan denk~n over het zelfhl'schik-
kingsrecht. Dat wordt veel sterker benJ-
drukl dan ooit t~voren.lhar zil' je ook weer
die verandl'rdl' normen in. NalUur1ijk stetk
beïnvloed door de ontkerkelijking van l\"t"-
Jerland. De gl'dachte dat dl' mens wikt t"n
god heschikl wordt door steeds minder
mens~n onderschrewn. En Jat lijkt mij l'en
ITrworn~nheid . .\lensl'n zijn wez.enlijk an-
ders gaan ,knken Ol'l'r hun posilie in de
wereld. Ltt~n zich niet meer gaeggen hoc ze
hun levcn mOl'tl'n inrichlen. Ecn optimis-
tisch ,tcmull"IlJe g~dachte. Er zijn dlls blijk-
baar mcer men,~n ,~ie mocilc hebben meI
,lruk van bovcnaf, of ,~ie nou van dl' k~rk of
dl.' ovcrheid afkomslig is. Alhoewel ik nu
ook begin tc zien dat er aan dt"individu,llise-
ring die JaM het gl'volg van io;, bC7.\varen
kleH'u. "leml'n voelen zidl minder verant-
woordelijk voor anderen. De zorg VJn kin-
deren voor hun ouders stond vrucg~r 111de
wet. Nu komt het vaak voor dat kinderen
l.ich niks van hun ouder, a,lntrekken. Het is
leder voor zich gcwordcn. En het resUlla,11 is
e~n grote eenzaamheid hiJ \'eel mecr meml'n
ltm vroeger. \X'am burcn en vrienden laten
het ook vaJk afweten.

Van 1':171 tot I':1SI heb ik 111dl' Zedelijk-
heid~comrnis,i~ l.:C7-etell.Aan d~ orde kv,'am
toen ook \'crkr:u:hling hinm'n het huwelijk.
Ik heb het da,lr moeilijk mee gehad. Ik weel
niet of in dit soort I.Jken een vervolging en
,'en veroordl'ling de IlIlste methodl'1l ziln.
Hinnen huwelijken kunnen mell'>Cll elkaar
dl' meesl \"te~dijkc dingl'n aJndoen. Ik her-
IIlller Illl" d,lt mijn lIIo~dl'r vertelde m'l'r Cl'n
l'Chtp'l;tr J;tt al 16 ja,lr alleen \'U briefjes meI
elkaar communiCCl'rdl'. Kijk, ik heb altijd
gl'dacht: als jc als vrouw wordt mishandelJJ
slap je op. Ik Wel"IJat ml'n van feministi"hl'
zijJe zegt dat dic \'ToUWen Jat niel dur\'l"n.
Maar ik heb zo'n moeile om ovt'r vrouwen
Ie denken in termen van sla,hlOffers, Zo wil
ik zelf ook niet zijn.
Wanlleer hCI e,hl~r een kind bl'lTefl, heeft
de maatsdl,lppii tot laJk ,nel ell zOlllkr veel
aarzeling op te treden. l\Iisbruik, verwaar-
lozing, mish'lndcling, in,est: dirt'ct aail' on-
dernemen. Ik weet dat de laatst,. jaren dt'
di';(ussie zich sll,t'ds met'r ri,ht op de rech-
ten van d~ ouders . .\-Iensen !atl'n ZIch niet
Ilwer berustend hun ouderlijke rechten Ont-
ncmen. Dat is prima, maar ni"t len koste
I'an de kindl'ren.lk hen zeker in dit geval hl ij
d.lt ik gel'n kinderrechter ben. Ook ,11ollldat
di~ worden ovcrLlden met werk en dc over.
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h~id ze rampzalig weinig hulpmiddelt'n ttr
h~sl'hikking ~tl.lt.

Ik d~nk dal ik een kinderr~chter gewee~t zou
Zl)n di~ lil principe altild l'Oor ht,t kind geko-
zen zou hl'bbtn. Alhoewel ik weet dal ook
dan het kind het kind V.Hl de rekening
wordt. Als ik daarover doordenk, heb ik wel
ecns het gevoel dat er siruJties zijn waarin
niels helpt. Er zijn kinderen die gewoon
gecn kJns hebbl'l\ omdat ze toevallig in die
wil'g gchoren werdl'n. Naruurlijk mOl'l ie ze
wel helpen, maar ik geloof meI meer dat het
zin he~ft. Alles wal jl' doet is vergeefs. De
direktric~ VJn het allercl'rste kindertehuis
waar ik werkIe, zei altijd: als je van de hon-
dl"Tdkiuderen er maar ~én kunt redden heeft
htt zin gehad. Toen vond ik e'l!"n\'eel tl'
weinig, nu lijkt hel me onhaalbaar optimi,-
tlsch. Natuurlijk zijn er men ,en die wel
overlev~n, maar dal i~ d,m mel'r een kwcslie
van btrakll'r dan van h\llpverl~ning. BegrilP
ml' niet v~rkeerd, je mo~t hlij\'Cn proheren.
Dal is J~ verantwoordelijkheidsgevoel, je
lIlensbeeid . .\laar hoop heh ik nit"t mcer.
Hel is dwl"ilen Illet de kraan opl'n. En dat

1ll.1Jkt ongl'lofeliJk somher, W,lIlt het ziJn er
l.oveel. Kilk naar de studies van ts:e1Draaijer
over incest. Hoel'cel was hel ook wecr, ~~n
op de zes vrouwen?
Ik kan ,bn ook buitl'ngew()on hoos wurdl'lI
als ik l.Îe hoc de overheid zich de Llahte
jaren van ,1e jeugdhulpwrlening heefl afge-
maakl. Op hudgettaire grond~n. (harnm
hen ik ook niet gaan stemmen de laato;te
keer. Dat is voor mij heel uitzonderlijk. Ter-
wijl ik de tm'men op Justitie op hel permon-
lij kc vlak ,1,Hdig VlilJ. :\har blijkbaar lj]n ze
politiek nil.t in staat om hCl tij H' keren. Hel
is naluurlijk ook ~en makkeli)kl', kw~tsh'lTe
s~(\or. De grotl' ond~rnemingcn zijn niel t~
pakkcn. Dus wor •.1t de ]l'ugJhulpverlening
hrl slachloffn. Ook al omdat hcl gl'en po-
pulair verkiezingsilem is. Het kan memen Ie
Wl'lllrg schelcn. Er zit ge~n winSI in.'

GROTERE VARIËTEIT
'H~t mensbeeld is l'~nljjdiger geword~n.
Vroeger leefden wc met de dorpsgek, d~
invalide, de iong-S1eT\'l'nJe. Een grotere va-

riëll'it. Nu is l~dereen erop uit om zo lang
mogelijk jOllg t~ hlijven, cr reddijk uit te
7jen. W'e s,huiwll oud worden op, wijzt"n
ziekt~ ;tf. Doen net al,of de dood niet mCl'r
b~~tJJt. \'l/e ontkennen hel, net als oud wor.
den. Hel kind waMmee iets is, ahortl"Ten wc.
\X'e wilk'n niks waar een l\lankem~nt aan
zit. We willen p~rfl'etie en gemak. Mikken
op anJersoortig~ memen. Willl'1I JlI~m;t;t1
dat orne zoon ~cn tweede Ron Brandst~der
wordt. Het wordt opp~rvlakkiger. OVCTge.
luk praat niemand mecr.
Het afgelopen jaar heb ik deel uiIgemaakt
van l'l'n visitaliccommissie di~ h~t onderwijs
aan de rechten faculteiten llIU~H met~n. Alle
negen fanlltcilcn hezochl, meI tielltallt"n
mensen gepra,tt. W'at me trof was dat ht"t
allemaal ging orn hel produkt jurist.
:-..IiemanJ hJd het meer over v~rJntw()ordc-
lijkheid en zorg vour Jndcr~n. Maalsehap-
pdijke ideologieën? Rechl\'J'lrdigheid? 50-
çiale strucluren? Dat heb ik nergens ge-
hoord, bij nicmJnd. Dal vind ik een verlies.
Daar wurd ik heel drorvigvan. En het klinkt
zo nostalgisch, Jat weet ik. .\Iaar ,Jfscheid
nemen van dat lll~nshrdd vind ik hl'elmori-

lijk. Ik kan het ook niet, wil het nier. Die
verharding, ik kan ,.bar niet mee ln'~n. Hl'l
is z,o de,ign gl'worden. Mensen maken een
keus lussen een kind of een boot.
Vrorger geloofde ik lil de voortgang der
dingen. Dat hen ik kwijt. Ik ben nirl rn staat
geweeSI om die nieuwe wnell~ Ie houwen
Ji~ ik voor ogen had. Die foto van di~ ene
zwarte vogel in Je Golf zal ik niel meer
vcrgl'len. Dal is Cl'n symbool. Hel is me ni~t
gelukt. Mijn kracht~n zijn niet groot gello~g
gehll'ken. Een Jroc\'ige condusie na zo\"~d
jaar prubl'T~n.

Toen miin moeJer stierf z,ei ze dat het haar
eigenlilk niet kon schd~n. Omdat de werdd
haar nieTSmccr l.ei. Tocn vond ik dat vrese-
lijk. Nu deel ik ha,H mening. Ik vind deze
wereld niet aang~naam. En hel heroerdSIl' is
dal ik er niks aan kan \"~ranlieren. Dal heb
ik moeten erkcnnen.'



(I~GfZO~D[N MEDEDfLlNG)

ACADEMISCH
ZIEKENHUIS LEIDEN
Geestelijke Verzorging

In verband met het vertrek van één van onze team-
leden zoeken wij, ter aanvulling van ons team, een

humanistisch geestelijk
verzorger m/v
(part-time, 10uur per week)
vac.nr. 91.F.03.14.HM

Tot de taak van de geestelijk verzorger kan o.a_
gerekend worden:
- het !everen van een bijdrage aan de geestelijke ver-

zorging van patiënten en hun naasten;
- samenwerking en overleg met medewerkers van

andere disciplines:
- meedenken over ethische vraagstukken. zoals die

zich in een academisch ziekenhuis voordoen;
- in samenwerking met humanistisch geestelijk ver-

zorgers in de regio participeren in een 24-uurs be.
schi kbaarheidssysteem.

Wij vragen:
• een voltooide opleiding aan het Humanistisch

Opleidingsinstituut en/of de Universiteit voor
Humanistiek:

- bereidheid tot collegiale samenwerking met de
geestelijk verzorgers van confessionele signatuur;

- bij voorkeur ervaring in de intra-murale gezond-
heidszorg.

De benoeming geschiedt in overleg met het Huma-
nistisch Verbond.

Aanstelling geschiedt in ambtelijke dienst van het
AZL.

Salaris: max. f 6376 bruto per maand, op full-time
basis.

Informatie: nadere inlichtingen kunnen worden
ingewonnen bij ds. eh. Schokker, hoofd dienst Gees-
telijke Verzorging (071 - 26 27 40) of bij dhr. F.Loth,
personeelsconsulent (071 - 26 27 97).

Reacties gaarne binnen 2 weken na verschijnings-
datum van deze advertentie.

Bij indiensttreding is de Algemeen Burgerlijke
Pensioenwet van toepassing.
Vakantietoelage 8%.
U kunt solliciteren door een brief te zenden aan het hoofd
van de dienst sociale zaken AlL,
Postbus 9600, 2300 RC Leiden. Graag op de brief het
vacaturenummer vermelden.

~SCH ZIEKENHUISLEIDEN

HSN.studiedal:
over milieu
Op laterdag 20 april houdt het
Humani~ti~ch Studiecentrum
Ncderland (HSN) een studiedag
ovcr het milieu mei ah tild
'Gmci en Evenwicht'. De JaK
bcgint om 10.00 uur,eiodigt om
16.00 uur en vindt pIJats bi;
Humanilas-Rotterdam, Pieter
de Hooehweg: 110 in Rolter-
dam. U kunt l.ich aanmelden
dour f 10,- over te maken op
giro 550.B.t van de HS~ in
Utreehl.
Na de opening van de dag door
OIC\'rouw i\t.J.H. den Ouden-
Dekkers, ?-lIllen leTingen wor.
den gchouden door prof.dr D.j.
Wolfson (over economische
groei en economi\ch even-
wicht), Ir.l'. Bruning (over de
behandeling en prey'entie y'an
industriële waler\'Cf\'uiling),
prof.dr H.J.Achterhui~ (o~'er de
filosofie ~an ecologisch duur-
zaam leven), prof.dr R.\\'.
Hommes (o~'cr wijzigingen in de
instelling van de mens tegenover
{Ie bimfeer) cn drs. E.H.T.M.
NijpeIs (over recente ontwikke-
lingen met betrekking tOl mi-
lieubeheer). Na deze lezingen
2.11 een panddi~eu~sie worden
gehouden onder y'oorzin:r-
schap van meHOUW L. Boey-
kens, waarbij er gclegenheid zal
T.ijn voor vragenslellen en dis-
cussie.

Weekend voor
alleenstaanden
Van zaterdagmorgen 27 lOt
7.OndagmiddJg 28 april zal in Je
Volkshogeschool Drakt:>llburgb
in Baarn ook dit jaM weer een
weekend voor JlleenSIJanden
worden gehouden. Hel weck.
end is bedoeld voor hununis.
!isch denkende memen lUssen
30 en 60 jaar die al1eenstaami
zijn. Het weekend kost f 150,-
(voor lllellsen met een mini-
lllum.inkomen is een reductie
tot f 75,- evelllueel mogelijk).

U kunl II schriflelijk of telefo-
nisch opge~'l'n, lIIel vermelding
\";In leeftijd en gesLICht, vi>ör lR
februari bij Aglles de IJ Rie,
l.aan van de Marel 621, 7R2J
BS Emmen. Tel.nr.: 05910-
2264S. Verdere gegevcns wur-
den u dan nog opgemlUrd.

De Golfoorlog (5)
.\lel vl'fwonJerin!-\ en Jfkeuring
heh ik in uw februarinurnmer
VJn de ••Htllllanist~ hel stand.
punt OVl'r de Golfoorlog ge-
lezen.
Met IIben ik het n'ns dj! remlu-
tics van de VN nagcleefd moe-
ten worden; maar volgens rC\(J-
lutie 67S sta,tt er niet dat mili-
tair direct na 15 januari moet
worden lI\gegrepen. Dit is iets
WJ! de VS ervan hebben ge-
maakt. Het WJS zeer wcl mogc-
lijk nog geflllllle lijd met eCOllO-
mische sancties door te gaan,
wat volgeo~ vel!;'n ook werd
voorgestaan. DJI het Hurnanis-
tisch Verbond llIet op dele ge-
J<lChte is gekomen, vind ik vcr-
wwpcli,k.
Het is toch I,eer mhumaan van
dl' Westerse bnden om eerst
Irak vol te SlOppen met (veel te
veel) WJpens - uit opportunisti-
sche redenen omlll't funJ<ullen-
talistische regiem van Chumci.
ny ICvernietigen - en lUIweertc
proberen Irak met de grond ge-
lijk Ie maken. Heeft u dan niet
be,!;'ft dat alleen de w'lpl'nin-
Ju,trie hier de winnaar is en dat
aan de ene kant al die oude ex-
plo,icven moesten worden op-
gcruimJ en dat de nieuwe zoge-
naamdc "sman"-wapens eCllS
in dc praktijk moeslen worJen
beproefJ~ Het was lOch ook tij-
dl'ns de oorlog Iran.lrak al be-
kcnd d.n SaJd,lm Hocssein niet
deugde? (gasaam'allen tegen
Koerden). Bestuur, bespreek
eens Je houding van praktisch
alle andere bnden inzake Je
Go1foorlo/; behalve die van de
VS, Engeland en (helaas) :"e-
Jcrland.

c. Kuijper (Landgraaf)

Een nieuwe koers ...
een duidelijker koers?
:\ten bcra,ldt zich in dl. gelede-
ren val! het Vl'rbonJ over een
Nieuwl' Koers. Ecn streven, dJI
hrede steun verdient. Mogen wij
verwachten, J.u wij Jan ook
wat duidelijker worden in onze
Joelstellingen~ Voorzitter Jan
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Brieven zijnwelkom.
Houdt u net wel kort. De
redactie benoudt zien
net reent voorom

brieven inte korten of
niet te plaatsen,

Voor nadere informatie: telefoon 02526-74178
(bijgeen gehoor overdag, probeer het 's avonds opnieuw!)

Wjj zijn beschikbaar voor diverse vormen van dienstverlening op dit
gebjed, variërend van een enkel advjes tot volledig
interjmmanagement

Wijhage richt zich op ondersteuning en verbetering van het
management van non profit organisaties.
Wij doen dit vanuit de overtuiging, dat ook non profjt organisaties
baat hebben bij leiding op zakelijke basis. Djt hoeft geen afbreuk te
doen aan ideële uitgangspunten; in tegendeel, ook ideële belangen
zijn gedjend met doelmatige en doeltreffende uitvoering van de
dageljjkse werkzaamheden.

uw partner in managementondersteuning

G,F, ,\1akkink (Wageningen)

.Ins van alle vormen van discri-
mm,llie hel invoeren van Espe-
ranto als eerste vrecmde taal
\loor ieder op Je s(holen moeten
bevotderen. Dit is t.'en IllJ,urc-
gel, dit.' \ll'c1taligheid o\ll'fhodig
maakt, m,IM niet vcrhindt'Tt,
Nu worJen bij de EG kbllt" t;]-

kn wegens ko,ten, rompslomp
l'n gchrek aan ,"erta[l."rs l'n tol-
ken lerzijde geschm"t'n, Jus ge-
discrimineerJ,
Vel'ltaligheid discrimineert ook
hel Nl'derLmJs in onll' school-
programm'l's Joor beperking in
buren. Zij h,'moeilijk! ook
vakken in te voeren die in onze
tijd urgcllter zijn Jan etnis(he
talt.'l1, waarm herzdfJeop ande-
Tl' maniert.'n mo,'t worden ge-
zl'gd,
Kortom: het wordt tijJ d;]t bu-
manisten hun oogkleppen \loor
het Espt.'ranto afdoen. Deze t;lal
biedt op lange lermijn een Vloei
wijder cultureel 7.icht dan ken-
ms v;ln !wee of drie amil'[c
\'rl'erndl' tJlen,

kClUele inteelt moet worden tl'-
g,'ngegaan, .,
Dit lijkt niet \'oor tegl'nspraak
vatbaar. Toch wil ik op l'en ge-
vaar ,'n een tekortkoming ~"an
dit ,tanJpunt wijzen. Hel ge~
vaar besta,H n'Hlle1ijk d;lt het
streven naar lIIt'ertaligheid hel
vooroordeel voedt als zou hel
HV l'en elitaire bt'weging ziln,
Want hl't lerl'u en h,ll1tert.'n van
\'Cel t,lku is alleen voor een elite
weggelegd, voor hen dil' over
voldoende taaltalent beschik-
ken en die gl'kgenheid haJdt'n
in talenslUdie en het gebruik van
vrt'emde talen vel'! lijd st"ken.
Voor de geworll' mensen is dit
niet \\'t'ggelegJ,
\'(.'il ht'l HV zich van het odium
van dil;uiteit hevrijden, zonder
Je wa;lrJe van talenstudie te
loo(hellt.'n, Jan 7;11 het zich
vooral moeten lIl'pannen om
een niet-elitaire Jelllo..:ratis(he
iuternatiol\ale cOlllmuni(atie
tot stand te helpt.'n hrengen,
D,lan'oor beschikken we over
het democratische optimale 1'0-
Iyetnischc Esperanto.
Vec!t,lligh{'id aanbevelen voor
Je EG is in strijJ met ht't gt.'-
z(llld,' n'rst,md, Esperanto IS
daarvoor de relevante hulplaaI.
Humanisten l.llUden als best rij-

(Ingezonden mededeling)

WIJHAGE B.V.,

doen 7.ondl'r belidll te worden
\';HI fascistoïde neigingl'n? .\Ien
bn cr van ovef{uigJ lijn d,\! het
aanul veruordclingl'n Jan dr,I,-
tisch lOU dall'n en de mensen
zich in hui, l'IJ op Str.1at veiliger
zouden voekn, \X'ij hUllunisten
makt'n de indruk l1l't GOl'de lil
de mens tc willen (ultivetl'n en
d,urbij dt' men, betn te willen
zien Jan hij i" Een nobel s!te-
ven, maar Lnt'n wij daarin nit.'1
te vcr gaan,
AI, wij ons moet{'n bqwrken,
lau.'n wij OIlSJan in inkr gl'val
beperken tot w,n Illl'{'r duide-
lijkheid,

J, I.eenl\'aar (Maarten,dijk-U)

[n dl" So..:rall'slezing prijst prof.
Tielman de Nl'lkrt1ud,c \'Cdta-
lighciJ, Hicrdoor wordt .,dl'
\"t'fl."l."nzelvigingvan humani,me
en dogm;ltisl"h rationali,mc"
voorkomen, Dit ma,lkl duidc.
lijk _hoezeer in n'l\ eenworJenJ
Europa ,ll' vedt'llighciJ moet
worJl'n toegejuicht en Je eema-
lighl'iJ als een gevaar \'lJOr IIltel-

Veeltaligheid
versus Esperanto

G1;Nr,l \'an Loon is duidelijk
geweesl in het bestuursstand.
punt tt"n ;unzien van ,k Col.
foorlog. Van twt"e kwadenlll'ett
men d~' mimt kwade g~'kozen,
In dit geval et"n gruwelijke keu.
te, omdat lllen kiest voor de
oor1ogssiluatie, voor het exp!o.
dt"ren t.'n ht.'l op drift raken \'an
dt.' n1l'est harbaarst.' eigenschap-
pl'n dil' in de 1I1l'IlSleven, ~bar
hoc dan ook, het is l'en dl1lddi]-
kc keuze,
[k hoop d,H het HVook ten aan.
zu~n van de m,lalschappl'lijke
problemen dUidelijke uilS!,ra.
kl'll g,lat doen,
El'n voorbeeld. Een organisatie
,lis Greenpeace maakt in bredl'
kringl'l1 veel indruk door de wij.
ze V,Hl Ixstrijding \';111de mi-
[ieuramp die over om gl'kotllen
is, Zou het ons Verbond niet sie-
ren, als wij hesluiten el:n \'l'rk[a-
rmg uit te gl'\'l'n waarin wij de
doelstellingen van Greenl'e,lCe
vollt.'dlg onJ,'rsteunl'n?
Een ,lIlder voorheeld, De lOene-
menlie crimlllaliteit in de <;;1-
ml'n[eving maakt velt.' memen
Onl-àl'r. ,\kll krijgt ,Ic indruk
dat wij in e("n ad~'o(;\tl'rKultllur
teredn gekomen I-Îjll, waarbij
kleine onjuistheJen in Jalering
of lu,ll\Ispelllng en bijvoorbeeld
het H.'laat inzt.'nden \'an Cl'n Jo-
cument, zware 111Isd,ldigers \'rij-
lIit doen ga,Ill, Dit lOt verhijst,,-
ring van het grote I'uhllà, Men
maakt veel ophd over hl,t Recht
V,lIl Jl~ criminell'l1. Not;1 hem'
van dl' groep ml'nSl'n llie dl'
groots!e minachting ~'(\Or hel
Rt.'cht toom en die I-Îch in d,'
Hik samenleving hed dllidl'lilk
ongelukkig voelt.
Voor humanisten zou dt.' I"t~ilig-
heiJ in de samenleving Je be-
langrijkste Joelstel[ing mOl'll'll
zijn, Dl' kwalitt'it van Je samt.'n-
leving hll"lah imn1l'rs in bl'-
langrijke matt.' Je wij7.e, W,l;HOP
wij n1\'t dkaar kunnen eOl11ll1ll~
niceren. Zou lll't dan gel'n ,\;\11-
bl'\'l'ling ,"crdienen (rililinekn
IIll't el'n strafhla{i (ni)voorneeld
JrI" of mel'r veroorJdingt.'n)
voor Je rest \',lrJ hun koven V,Hl
de samenicving af te londeren?
Zou het Vcrboud .Ll'lrover gl'en
duidelijke uil,!,ra;]k kllnnen
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Jan Glastra van Loon

DE MENS IS NIET ALLEEN MAKER MAAR
OOK MAAKSEL VAN DE GESCHIEDENIS
I)e Golfoorlog heeft de gemoederen duchtig
in beweging heeft gchrachl. En ((recht. Ook
bleek \Tijwcl vanafhcl begin cr een
diepgaand verschil van mening IC leven
onder de memcn in hef algemeen, maar ook
onder humanÎHcn en onder leden van het
llumanislisch Vcrbondm'crde naagufhet
nou wel of lIiel jUiSI10U zijn (ik gebruik geen
zwaarder woord, bij voorkeur lIid) urn
legen het geweld v'an Saddam Hocssein
ander geweld in ~lcmming te hrengt:n. Ik
persoonlijk meen dal het terecht was, 0;11 dat
mensen daarov'cr van mening kunnen
verschillen. J\laar cr waren anderelI, en
onder hen waren ook humanislen-
misschien zelfs wcl v'(Jora! humanistclI - die
dal niet terecht vonden.

En zo unIstonJen er t ••••'t'c discussil'S. h'lI
prima in.' diSCUSSIem'tT de vra;lg 'Is geweld,
ja dan nee, in dit geval {erl'cht', En l'en
secundaire discussie owr UI:\'raag of Ie over
die vraag prmtipieel van IIIl:ning kunt
\'erschillen, Dat 7.ijn{wee hel:I H'rschillende
soorten discussies, Wat mij hl,dt getroffen,
is d'lt over hef {wcede puut de emoties even
hoog opliepen als owr het eerste runt. Ik
heh mij afgevraagd hoe d'lt lOl! kunnen,
waardoor d'lt kwam, Ik 7,alproberen
da.1ron~r een mogelijke verkbring te gl:wn,
Ik denk dar het oplopen van die emoties te
maken heeft met het fl'it dat die twee
onderwerpen met elkaar verband houden,
Zij die vinden dat een oorlog nooit m'lg
plaatsvinden ,lis ccnmiddel om iets recht te
letten, menen dat eigenlijk iedere humanist
het daar ook mee eens zou mOl'ten 7_ljn.En
er is iets wat in die tedeneTlllg ook mij
aansprl'Ckt, \'{'ant ik denk lLit iedere
humanist een natuurlilke (ik bedoel
daarmee bij zijn hum,misme passende)
afkeer heeft van iedl:r vorm \fan geweld. En
dus vt"rwantschap zal voelen mt"t patifisten.
~taar d,n is nog niet voldoende om in il'dn
concreet geval als humanist tot het oordeel
te moeten komen dat geweld niet
geoorloofd is.

I.aat ik, OlTlllll ook op dit rUllI
mis\'erstandl:n uit de wereld te helren, of in
ieder geval vl:rderl: misverstanden te
\'Oorkomen, uitdrukkelijk zeggen dat ik zdf
persóönlijk, dus niet in enige functie, een
Iq;enstander was van het gebruik van

geweld per 16 januan van .In j,lar en
ml'l'mle d'lt het embargo langer een k,lns
mm'st krijgen. ~bar tegelijkertijd n1Ct'n•.k
ik dJt er ot"gri!, moest kunnen zijn voor
degene die vonden dat het geweld niet
langer mocht worden uit~esteld, En voor
dat standpunt zijn ook argumenten en
redenen a;lllte voeren, al waren dal nirt dl'
mijne. Ik hl'h geprobeerd om dat hegrip
uiteen {eleflrn in Cl'n artikel in ons hl ad dl'
Humanist. Dat heb ikgnn'ten. \X'ant ik hrb
J.lar op scht"rpe reauies OlllV;\Il~en, Felle,
en vooral agressil'H' re'Kties. Dat leidt mij
tot dl' vraag welt er nu eigl'nlilk aan de hanJ

".
Ik sprak al mTr dit' n'Huurlijke
verwantschap tussen humanismet'u
pacifisme, En ik zei al d,lt iel-kre humanist
vanuit zijn hUIIl;lnisme tegen omlog is en
dal ook iedere humanist er van overtuigd i_al
7.ijnJat ieder oorlog een kwaad IS . .\laar
nou komt het ver,chil, denk ik. Pacifisten
l.eggt"n: 'Er is geen groter kwaad tIlssen
mensen mogelijk J,llleen oorlog, dan
wJpengeweld'. En er lÎln anderen llie
zeggen: 'In pruKipe is dit zowat hel grootste
kwaad welt ICJe tussen lllensen kunt
\'I)()rstellell, maar er kan nog grotl'r kwaad
zijn'. Hetvoorbeeld wat je dan natuurlilk
voor de geest komt, zekl'r als je die hebt
llleegema'lkt, is ..1,11van de T weelle
\'(Icrddoorlng. Er was tOl:n in mijn ogen
meer dan voldoende reden - wrgassing van
miljoenen ltIrnsen, gl'nocidl' - om ook met
warengl'weld te willen ol'tT<.'den tegen dat
nationaal.socialistische regime,

Velen zeggen: in principe is
wapengeweld zowat het
grootste kwaad wat je je
tussen mensen voor kunt
stellen, maar er kan nog een
groter kwaad zijn. Pacifisten
zeggen dat er geen groter
kwaad mogelijk is.

Ik ga nog l'en starW verder met mijn poging
om te begrijpen hoc hrt komt dat
hUlIJ;lllisten over dit tweed •., ondl'rwerp zo
fel van mening kunnen \.t"rschillen. Ik heb
het \'ermonlen Jat het tI: maken heeft met
een mensbeeld, J.lt ll'ker tot de
bt'Llngrijkste voedingsbronnen heef!
behoord van hl,t humanisme, Het
mensbeeld ~'an dl' Verlichting: De mens is
van naturegoed en als wenu maar Je
onlstandigheden opheffen die in de weg
staan aan het tol lijn recht komen van z'n
natuur, dan 7.aldan dus ook het menselijk
leven, het bestaan en samenleven goed 7_1In.
Valluit dat mensbeeld lag het ook voor de
hand om tot de belangrijkste
omstandigheden die het goed fUllctioneren
van mensen en mens('liJke samenlevingen in
de wegstondl:n, alles aan ICnlcrh'n (de
godsdil'nsten, de kerken) wat niet op een
raliom'le manier gerekend kon worllen lOt
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de mensdijkl' natuur. Ik nlt.'en dat dat
mellsheeld dour de histori~(hl" feirl"n ldf
wel'rlegd is. Iht hij wijze van spreken al het
regime van JeJa(ooijnenen Rolwspierre
heeft aangetoond Jar je niet alles kunt
schuivell op oJllstandiglll"den van tI~vallige
:urd. Zodar je als je die Illaar opheft, ervan
uit mag gaan Jat d,ln hel tussen mensen
l;oeJ zalzi)n.
Ik nwen dat de geschiedenis ons vl'e1cl"r1cl"rt
dat menst."n van nature noch goed no(h
kwaad zijl1, maar evellZl'l'r in staat tol (en
ldfs l;elll"igJ) creatief en (Ollstructief als rot
dt."stTlKtief gedrag. Dat l't umstandighellell
zijn dil' uil maken welke van de twee
l11ensdijke mOj!;dijkheden gaar overheersen,
is voor mij dl' 1csdit."de geschiedl'rlis ons
\'IlOrimudr. Afhankelijk van
omslandigheden dil"wij 1.e1fhi,lOri,ch
hehben voorrgehracht, zal t."rml"er \.reue of
juiH minder \.re(le ondl"r JlleH';t."nhl"ersl'l1.
En Jal is hetgeen waaraan we alles lelf
kunnen, maar ook n1(~tel1 dO<."l1.Alleel1
kunnl"n we dat nooit v;muit e<."nschone lei,
van: ga maar terug l1;l,lr Je n:lluur<."1lJan
komt hel vanzelf weer op lijn pooIjes
ter(.,hl. \Xliikunnen nooil 7.eAAen'Er is een
ideale start, maar daarna is hl"t misgegaan'.
Hel is op ieder mOlllent in dl' menselijke
geschil'd<."llis zo dat die mens nier alleen
maar van 1I:lIure iets is, maar ook door zijn
cuhullr, door zijn geschiedenis iels is, Eli h<."l
is op ieder moment van onZl' ges(hieJcnis LO
dal de mens nil,t alleen rnakl"r, maar ook

maaksd van de geschiedenis is. En het is
dus, op ieder moment van de geschiedenis
zo dar wij die hislOrts<:he omstandigheden
en de bl"pl'rkingen dil" dat oplegt;lJn onze
mogelijkheden om (onsrru(rief Jan wd
d•.•stru(\ief bezig te zijn, in onze heoordeling
van wat mogelijk is een vooraanstaande rol
mod [Ockelllll'n.

Ook in diloplicht is mijn ml'ning dilt we
Il(l(h door terug te kerl"n tOl onle zui\'l"re
'nalUur' een oplossing kunnl"n bereiken,
noch dat het zo i~d.u het volma •.•ktc
hereikbaar zou zijn. Er zijn gel"l1definitieve,
absolule oplossingen \"flor dit SOOrl
vraagslIlkken als dil' van geweld, van
slraffen, eerlijk inrichten v•.•n de
sanll'llleving, van een rechtvaardige
verdeling \'•.•n de kansen, l"ngaat 1Izomaar
door,

{lat hetekent bij voor twee dingen. In eerste
plaats dar we voor een cOlllinue r•.••.•k staan
van hezinning en •.•"iviteit om dl'
olllslandighellen zo gUllstig mogelijk te
makl"n \'OOreen \'fl'edzame, eerlijke
~amenleving, En Jat hel dus ook nodig is dat
we met e1ka•.•r op een zo eveiw,ichtige, OPl'll
manier in discu~~ie g•.•an over de7.e kwesties.
Nier bij voorbaat (Ienkend dat de motieven
v,ln de een of de motieven van de ander wel
niet zullen deugen OI1\(!atze niet
on~reenstemmcn met lle opvattingen die we
zelfkoesreren.

Zij die vinden dat een
oorlog nooit mag
plaatsvinden als een
middel om iets recht te
zetten, menen dat iedere
humanist het daar ook
mee eens zou moeten
ZIJn,
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Henk Manschot

DE GEBRUIKTE WAPENS ZIJN TE
VERSCHRIKKELIJK OM DEZE OORLOG
NOG TE RECHTVAARDIGEN
Ik hegio eer~t met een klein stukje wat ik
vanmorgen las in de Volkskrant. Daar Slaal
iels over de VN-waarnemer die in Irak is
geweest en die verslag daarover heeh ge.
daan aan de Verenigde Naties. En hij ~chriifl
hel volgende (hij was daar van 10- t 7
maart): 'Niets wat wij gezien of gelezen heb-
ben, had ons voorbereid op de vnrm \'an
verwoesting die hel hele land heeft geraakt.
Irak is de komende lijd in feite teruggezet
naar ccn pre-industrieel tijdperk met alle
belemmeringen die voort\'locien uil de PO\t-
industriële afhankelijkheid ,"ao een imcn\icf
gebruik van energie en technologie'.

Mijn inleiding gaat over de n~rh{)llJing tus.
wn de inzet van l'en uorloy;cn de schade. De
s(hadc aan mcnscnlevt.'ns, aan infrastnl<:-
\Uur, aan milit.'u.lk denk namdijk dat dil'
schade in eerste imtantit.' humani,tl"n \'l"r-
ontrust, Erasmus klaagt al over de ,tompzi-
nigl" oorlogsmentaliteit In zijn da~l"n en de
schade die hel vrroorzaakt. Kam vt.'rzuchtte
dat oorlogsdrift onder menst.'n niet minder
is dan hun \'ermogcn tot reddi)kheid. JUIst
omdat de mens van nature tot oorlog in
staat is, en dl"gehde geschiedenis daar vol
van is, wordl ht.'t de hoogste tijd om te zoe-
ken of wc die oorlogsdrift kunnen indam-
men en welke wegen wc daarvoor Illoett.'n
zot.'ken. Dat is iets wat \'(lOndurend mUl.t
gebeurrn.
Maar ook na de wereldoorlogen die' wij in
dezt.' eeuw hebben ml'egemaakt, na Hiroshi-
ma l'n Auscbwitz, komt na deze oorlog op-
nit.'lIw de vraa~ naar bo\'en: is de sch,lde nu
wel in verhouding tot de inzet die dl' oorlog
had? En moeten wc uit de schade niet lerl"n
dal een oorloggren op!o,sing is? En dat
naarmale de geschiedenis \'{)(Jrtgaat, dl."oor-
log steeds minder een oplossing is. D,H is één
VJn de vragen in mijn verhaal. Maar ik u~i
al, ik moet die vraag belichten in rdatil' tot
het hUIIJ;lnistisch mensheeld, En daar hJd ik
veel meer moeite mee, Want wat is dat hu-
mJnisrische mensheeld precies?

Eén VJn dl."artikelen over de Golfoorlog die
hl't mij het mn'stl' indruk gemaakl hl'eft, is
van et."nJoodst."ethicus, Tugendhat ge-

naamd, die in Dit.' Zeit el'n artikd schrt.'ef
over den" ourlog, DuitslJnd en Israël, Hij
schrt.'ef dat uitdrukkdijk Jls jood, En ht.'t
,lnikel heeft me geraJkt omd<n hij twee keer
wrwijst na,lr het humanisme. De et.'rste krer
dort hij dJI, ik citeer, als hij Zl'gl 'dt.' dt.'rmor-
dige wereld van de islam die el'n grote hu-
manisti"h erfgoed hedt, en die Zeker gl'en
geringer verlichtingspotentit.'el heeft dan het
westen'.
Ik vind dat van bdang, Ook v('rschillende
Islamitische inteleetuelell hebben in Die Zrit
l'n in Le :-'londe betreurd dat het humanisti-
sche t'n umverSC1listische geluid van dt.' islam
niet sterker klinkt in de arena van Olll:e tijd.

Even verder 111 zijn artikrl verschijnt de lerm
'humanistisch beheer' I11Jar dan in rclatil'
tot het jodendom en d,lllZt."gt T ugendhat het
volgende: 'De joden hebben alleen, al op
grond van hUil religie, steeds Je neiging ge-
had om op hun lot ethisch te reageren maar
cr w,urn daarhij twee extreme mogelijk he-
dt.'n voorhJnden die zich heidt.' uiteraard
voeJen aan de joodse religie, De eerHe, die
110t.'lllik umversalistisch. Daartol' behoor-
dell alle grote joodse humanisten Jls K,lrl
Marx, Sigmllnd Frt.'ud, Alht.'rt Einsteill,
Martin Buber, honderden ,1IIdere namen t.'n
vooral honderdduizenden naamlozt.'n.'
Uitgangspunt \'Jn deze weg is, dat iedereen
Jllereersr l'l'n I11t.'nswordt en als mens wordt
he"houwd t.'nniet allereerst als jood, chris.
ten, moh,lllllllt.'d,lan, Duitser of Pool.
De andere weg, p<lrticularistisch genoemd,
vertrekt vJn de zelfbevestiging v,m het jood-
se volk als volk, Dit.' weg gaat uit van de
uitspraa k: '\X'ii willen een volk liln al, ande-
re volkerrn, wij willen ook in politit.'kr op_
zicht een natie zijn, ons hoogste hou~'ast IS
hl,t overleven en het welzijn van ons volk.'
De meeste uitgesproken voorkeur op deze
weg, is natuurlilk het zloni,me gewet.'st, of is
hel nog. '~1aar,' Zt'gt Tugendhat erhij, '\Xiij
moeten ons goed realiseren dJt in Europa en
Amt.'rika hij zeer veel joden een universa Iis-
ti"hl' ilw:rpretatie de ovnhand hedt gl'-
had. En het i, pasop het einde van de Twt.'t.'-
dl' \Verddoorlog toen dl' joden zich verblt.'ll
vOl'lden, dJt cr een omsl,lg kwam. Ik bat die

historische illterprt.'tatie voor wat ht.'t waanl
IS.

Ik hJal dit citaat naar \"llren om drit.' rede-
nen. Ik eerstt.' is d;lt hier door el'n jooJse rn
ook door lslallliti"he Juteurs et.'n funda-
mentele orlt."matie van hun eigen ln't.'nsbe-
schouwing wordt aangeduid met dt.' term
'humanistisch '. Ik vind dat van bdang om-
dat wij genukkelijk de neiging hebben om
bij humJni,me allereerst te denken aan onzl'
eigen Europese bronnen en wortels. Het is
goed om te weten Jat de bronnen van het
humani,me verspreid liggen ovt.'r de hele
mensenge"h iedl'n is.

De tweede retll'n om dit citaat naar \'oren te
hJll'n is, omdat 'hllmamsrisch' hier wordt
gebruikt als een aanduiding voor een vorm
van universeel denkl'n. Dar wil 7.eggen: een
tlenken w,larin de bestemming van demen,-
heid als geheel en de principiële gl'lijkheid
van alle mensen Jls grondslag en norm
wordt gt."nomen voor de inrichting \'Jil het
leven van individuen en ~'olkt."ren. Iht is het
uitgangspunt VJn her univt.'rsde denkl'n, En
oll1willl" van Jeze gedJchten verklaarden al
deze humanisten zich dJn ook tegen deze
oorlog.

De derde redell waarOIll ik het citaat naar
voren haal is, 0111&11Je auteurs vrJgen stel-
kn bij hun eigen levensheschouwing. Hoc
komt het, zo zou ik hun vragen willen sa-
menvatten, dat in het jodelH~OIn of in de
islam niet een universalistische maar een
particularistische uitlrg van hun religie de
overhand heeft gekregen? \Vaarolll bl'gaven
zoveel joden zich in het voetspoor van het
zionisme? WaJrom geven grote groepen in
de Arabischr werr:ld de voorkeur aan een
n,uional istisch-I sla m itisch funda mrmJ Iis-
me? Waarom, kortom, schijmvoorvelt.'l1 in
deze regio een particularistische opstelling
gr:loofwaardiger en juister dan de universa-
lisrische? Op die vraag komt natuurlijk geen
eenduidig antwoord, maM een suggestie
hebben d.: autt.'urs wel gemeen: de keuze
voor de particularistische uitleg heeft te n1<1-
ken met miskenning van geleden onrecht.
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Een miskenlllllg door de wereldgerneen-
~Ch,lp. In ,Ic situ,Jlie wJ,uin velen ZIChin het
Gulfgchied l)Cvindell, kon hlijkhaar een
denk,'n vanuit de mensht:id Jls gehccl niet
meer in o\'creenstemming worden gebracht
lIIet het l'igl'n le\'cnshelJng . .\liskenning \'an
onrecht. miskennlllg van hct rccht op Icven.
op ren cigl'n Ic\'cn in deze wcreld, ISdus
l'oli)khaar dc wortd van hct particlllJrrSrtlC
l'n die wcrkt door tot lil Je interprctatie ,-an
de Icvt'nshesl'hollwing zelf,

AI~ ik dc auteurs goed hch heg repen, d,ln
stellen zij Jat in de twee Ic\'cnsheschoLlwlll-
gen dic hct mccst recht~trcch hij deze oor-
log hetrokkcll waren - het jodendom en de
Islam - eClll'igcllsoortig hlll11amstisch mens-
en wereldbeeld \"crhorgen ligt. ~1aar dat de-
ze orientJtic, dezc 'weg' in onlC dagcn niet
helder genoeg. niet sterk genocg I, llitgcte-
kcnJ om richting te kunnen gcven ,1,111de
samcnleving. Dc oorlog mJ:lkt echter helder
hOl' belangrijk het is dat lodendolll en isLlm.
dat juJl'n en islamieten zich opnieuw rl'ken-
schap gl'Vl'lI van hun eigen humani,ti,c!lt' en
universalistische' wortl'ls.

Ik nu'en dus dat levensheschouwingen wel-
licht ook op h1ln eigen verantwoorde-
lijkheiJ in situ,Hie, VJn oorlog kunnen wor-
dcn aangesproken en d,lt d,lIlcen U11lversele
interpreTatil' (dil' in mijn ogen in alle grote
n'ligil's J.lnwczig is), aanleiding is urn zich
sterk tc maken \lOor I'rcdr, \Y/anteen univcr-
salistisch perspectief hil'dl cen heler pcr-
spel:licf 0111ver'l.hilicn tussl'n grol'pen op tl'
10sscl1d'Hl een pJrtil'uL1risti,ch perspl'cief.
Dat was mijn eersu'punt. Een hllmanistisc!l
nlCnsbl'l:ld is nier een Haag die wij Jlicen

hehben. een hllm,lnistisch menshceld IScen
Vr,lag die elke leH:nshl'schouwing Zich 7.31
mOl'ten stellen.

Ik nC\'lIIl1 cwn mce van hl.t Golfgehied naar
de Vl'rl'nigde Staten. W'l'lkc Icl'cnsorientatil'
of levensvisie, welk mensbeeld of wcreld-
bedd kwam Jaar als leidingge\'l'nd naar vo.
rcn tijdens de (;()Ifoorlog? Ik vind dic vr,ug
!liet 70 eenvoudig te heantwoorden. ,\Iis-
schien is t'r begin van e('n antwoord !l' loe-
kCIIbij uitspraken die politieke kidns zclf
een p'l'lrh-erhehhengedaan, Zij hadden
het over l'l'n7ckere 'way of life' die in dezc
oorlog in 11l"tgniing was. Dl' 'way oflife' IS
voor mij zoiets ,lis een lllensbeeld. \X'an! een
l11ensbedd vind ik niet il'ts ahsu'KIs. hct IS
l'en visie op meliS cn wereld dil' richting
gcelt ;1;111het handdl'n.l'residt'm Bushge-
hrllikte ll'lfs die uitdrukking meerdcre ma-
kn l'n hij washl't die zei. 'Our w;lroflifl'is
111hl,t geding in ,kzc ourlog. Hij doelde
daarl11CCuitera;lnl op dl' 'American WJ.y of
life', "laar in één ,l,km V(lq~t hij cr steeds
a,m roe, dat dl' 'Amnican way of life' ener-
zijds en Je wercld\\'ijde aspiraties \"an dc
mensheid, vrede en vcilighl'id, vrillwlc! Cll
rechlSzekerh,'id amlerz.ijds. \"(llkdig in cl-
ka;us verlengdc liggen. Stcrker Il()g: d;lt
Anlerika dc mensheid \'oorg,lat n,l.Ir. ik ci-
teer, 'een Ilieuwe wereldordc waarvoor hl,t
w;l.lrJ is onl tl' vechten'.

AJn Al11l"rik;lansc zijde lilkt cr gel'n onder-
scheid te heSt;1;ln tussl'n l'en unin'rsalisti-
'iche en particubrislischc 'itelllllgllame, Als
wc de Amt'rik"ansc kidcrs m()gen gelOH'l1
Jan heeft dc' American way of lifc' op voor-

Niet de Verenigde
Naties maar de
Verenigde Staten zijn de
voortrekker van wat zij
noemen de wereldorde
en het nieuwe denken.
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beeldige wijze aan het univl."rsdt: bdanj.: \'an
de menshl'id vlt:••..~en bloeli gt:geven. De Gol.
foorlog bood ecn uitgell."7.l'ngelegt:nheid om
met vl."c1retorisch vlagvertoon het bedd
Wl."erop tt: tuij.:en dat Amnik:l, sinds haar
ontstaan tWl'e eeuwen geledt:n, gevochtl'n
hl'eft \'oor dl' dt:mocratie. Dat zij opkomt
voor de redlten van de mens. En du~ :lIs dat
nodig i"de !t:wn, van zijn mall11l'n en \'nlU-
wen inzet, W:lnneer de mtt'rnalionale rech-
lorde op f1agrame wijzl."wordl geschlmden.
Hoe vaak mochten wij niel horen .1;1.1Ame-
rib Wl'l'r lrots kan zijn op zi..:hzdf en op de
wereld die haar \"l)Ij.:de.Maar als we even
:lfzien van deze typisch Amerika'lnse reto-
ril."kdie mogelijk een antwoord was op de
grootspraak van Saddam Hoessein en we
kijken IU,lr hun daden, dan rijlen er toch
een aantal vragen. Vragen die voor mij in dl'
richting gaan van: was Amerika dl' grot<.'
voortrekh'r 0111<.'<.'nj.:eschondl'n rt:chtsord<.'
te herstellcn - en hl,cft lij daar inderJ.lJd
veel voor gedaan? Of was Anll'rika zo actief
omdat er m••..••..r was dan alleen de n:rd<.'di-
ging van de r••..chtspraak, en wat ISdat meer
dan?

Is de Inlernationale rechtsorde geloofwaar-
diger of ongeloofwaardiger geworden met
h••..t O\'er ••••'ichl van de VS op het internatio-
nale tOl1l'l,l?Hl'bben de internationale orga-
nisalies aan gezaggewonnl'n of hebben l.e
aan gezag ingeboet? Al, de Golfoorlog ~~n
zaak hedt vcrdui,tcrd,dan is hel wd de
onathankdijkhcid, of heler: dl' onpartiJdig-
heid van de inlernation:lle rechtsorde en de
inrernationale organen. Oie orde is minstens
een bl'etje op sleeptouw genoml'n. Niet de
Verenigde Naties maar de Verenigde Staten
zijn de voortrekker van wat zij noemen de
werddorde en het nieuwe denken. f\1a:lr
door welke w:l:lnlen l:ltell zit zich d:larhij
leiden?
Het minste wat lI1ellk:ln zeMen I,d:ltin de
Amerikaanse ',,"':lY oflife' het onderscheid
tussen het universele en het elgenhel,lng,
tussen een internatioll'lle rechtsorde en een
'pax :lmericana' onzichlbaar geworden is.
Humanisten die de oplossing van de conflic-
len tussen volkeren weken in l'en stel'ds
f{'chtvaardigcr universele rechtsorde en een
steeds sterker doorvoering van de Rechten
\'an de .\lens, kunnen, naarmate de stand.
punten van de VN en de VS meer op elkaar
gaan lijken, op dit punt niel gereserveerd
genoeg zijn. Ik denk dat humanisten, vanUil
hun universele optiek meer dan ooit in deze
silu:ltie uitged'l:lgd zijn om een eigen \lisie te
ontwerpen op wat een rechtvaardige we-
reldorde is. En dat geldt niet :lIleen voor dl'
hum:lnisten, m:lar natuurlijk ook nlOr men-
sen hier in Nederbnd, in Europa. \'{':larom
heeft Europa niet een eigen vi~ie op de
rechtsorde in de wereld? En zou die niet
kunnen \ler,chillen van die van de VS? Is
daar heen gesprek over mogelijk, 7.ijnook
wij mi>schien op ,leepwuw genomen en is
hel van belang om in dit verbanJ het uni\ler-
~ele d:lt in het humani,me zil, weer eens
naar voren te h:llen zodat ook Je parti..:ulie-
re belangen heter onderscheiden kunnen
worden?

Ik kom bij mijn laamepunl en dat I,: 'het
humanisme onder de W:l(ll'ns?' r\'ederbnd
sta:lt in de wereld hekend als een vrede-
lievend land, :'vlaar vele Nederlanders heh-
ben olJ1h<lnd gere:lgl'erd op de oorlog. Ont-
h,lIld waren voor:ll de velen die eigenlijk
tegen oorlog zijn, ma:lr feitelijk Illl'egingen,
'Nederland is de oorlog ingerold' stond bo-
ven ffn van de krantenartikelen. En inder-
d,lad, Ja,lr leek het SOIl1'iop. In de Tweede
K:lll1l'r is wel W:lt gediSCUSSieerd over Je
procedures ma:lr een principieel debat is er
eIgenlijk nauwelijks geweest. En ook dl' sa-
menll'ving :lIs geheel leek meer geïnteres-
sl'erli in het verloop van de oorlog J,Hl in de
vraag of drze gerechtva:lrdigd was of niet,
De IIlreSlr Nederlanders W:lren denk ik OlH-
hlltst en ongelukkig met de oorlog, maar ze
wezen het toch nielecht af. Om \'l'rschillen-
de redenen: omdat de grol'e sdll'nding van
de internationale rechlOrde ongedaan ge-
maakt moest worden, uit meeleven met Is-
rai.'l, of gewoon omdat de s:lmenwerking
van gealin'rden verplichtingen schepl.
Maar wat del.eredenell ook waMd mogen
zijn, hel blijft onthutsend dat een vreedZ,lalll
land zich zo gedwee laat meenemrn In een
oorlog. Wat betekent onze vredelievendheid
d,m eigenlilk nog?

I_aat ik ti de I'raag voorleggen die velen lich
hebhen gesteld en die ook ik aan dl'ze oorlog
heb overgehouden, Die vra;lg hetreft dl' re-
btie tussen oorlog en grweiJ .. \lijn pro-
bleem is eigenlijk niet op de eerstl' plaats het
verschijnsel oorlog op zich. Ik denk dat in dl'
wereld waarin we nu ~'erker!."n, l'en intrrna-
tionale voor allen rechtv:lardilje orde nog
niet k'ln wordenopgebollwd zondl'r kt:lcht-
metingen V:ln andere a:lrd dan politieke en
diplom:ltieke. Dl' recht\la:lrdige wacldorde
is cr nog niet. Deorde diel'r I" is hel noga:ln
het SChllIV!."Il.Elkl, dag vinden er schendin-
gen van den' orde plaats, elk ja'lr 7.iethet
plaatIC er weer 'lndns uit, we l.ijn nog niet in
suat om als nK'nsheid <.'ennlOr allrn goede
en r<.'chtv:lardige orde tl' stichten, \'{'ij zijn
hoogstl'ns meer dan \'rot:gn doordrongen
van het inzicht d:lt een lkrgelilke orde cr
Illoet kOIJll'n. Op straffe \'an H'rnieriging
V:ln de mensheid als g!."heel.
,\lijn vraag, en niet alleen de mijne, br:treft
du~ niel op de l'erste pla:lts de oorlog, ma:lr
de geavanceerde militaire wapens. Zijn deze
wapens nog een bruikhaar instrument hij de
ophollw van l'en rechtvaardigl' wereldorde?
Het groOtSll' probleem in het (;olfgebied
was niet de schending van de inteTll;1tionale
rechtsorde, ho ••..ernstig en On.1anvaarb'lar
deze ook was, Hrt enste en grool~te pro-
bleem was de aanwezigheid \";ln militaire
technologie a:ln alle fronten en dl' wedloop
rn<.'tdr: wapens als middd om een eigen poli-
tiek kracht bij te 7etten. Daardoor ontstond
er een dodelijke situatie waarin de \lerlei-
ding kon opkomen om via geweld te berri-
ken wal langs andere wegen l'n andere
krachtmetingen niet bereikt kon worden,
En dal a,ln beide zijden, Het mag W:lar lijn
dat dl' aanleiding \loor de oorlog gerecht-
vaardigd was, de logica van de wapens die
daatlllee in gang werd gezet, was het steeds

minder. Aan het hegm \'an de strijd wrrd
nog geprobeerd om het gehruik van wapCllS
aan strikte VOOT\v"l<lrdente binden, Gl'en
burgerdoelen, geelJ dll'misch, wapens, geen
biologisch!." wapens, geen ,IWOmW:lpens.
.Ma:lr al gauw schovell de grenzen op V:ln
watmogdijk nlll kunnen worden inge1d
a,Hl wapens. Hinnen honderd dagen kW:l1ll
de atoomoorlog al in het vizil'r, Door dit
pro..:es, door dit schl1lven met wat mogelijk
zou kunnen worden, kW'1111bij velen de
vraag op of d<.'wapentechnologie, in plaats
V:ln een hulpmiJdeI te 1.ijn,om een recht-
vaardige r<.'chlsorde te stichtl'lI, niel een im-
p,l~se heeflveroor1aakt in n'n ingewikkeld
rroce, .1,1(tot een nil'uwe waeldorde moet
leiden.

Ook 1,lngs een andere weg kom ik bij de
genoemde condusie uit. \'('ant het tweede,
nauweliiks verborgen <Hgulllelll om SaJ-
dam Hoe~sein :lan te \I'lilen, luidJe .1'11hij te
gevaarlijk geworden W:l'iv:lnwegel_ijn wa-
pens, Hij had 7_ichin militair opzicht tot dl'
stetkste mogl'ndheid V:ln de regio opge-
\H'rkt.lharbij de logic:l volgend dat nll'll
militair de sterkste mOd zijn wil men lil deze
wetelJ 1.lIngelijk kunnen h:llen. S:lddam

Het blijft onthutsend dat
een vreedzaam land als
Nederland zich zo
gedwee laat meenemen
in een oorlog.

Hoessein bleek voor dit dod tot verschikke-
lijke daden in Slaal,
De nog sterkeren hebben gewonnen op een
niet mindere verschrikkelijke m:lnier. In en-
kele dagen tijd wl."rden een half milloen do-
den genl:lakt, een hel \loor de ~lachtoffers,
voor hun LJmilir:s. En 11l.tzal nog een hel
worden voor llegcne die die slachtoff<.'rs
hebben gemaakt, voor de overwinnaars dus,
Want ik verwacht nog een Golfoorlog-srn-
droom ZO:llser ook er:n Vietn:lmoor1og-syn-
droom ISgeweest.

Hoe, naar deze feiten nog te praten over een
r!."chtvaardige oorlog? Een oorlog die te
r!."chtvaardigcn 1.01lzijn als het minste van
twee kwaden. Anderen kunnen dat mis-
~chien nog. Ik kan dat niel meer. \'\Iamdele
verschrikkelijke w:lpens hebben de grond
waarop ik een dergelijke recht\";l:lrdiging 7.al
1I1()('tenbouwen, de hOlicm ingeslagen. Ik
weet slechts dal men I'erder nlOl't kijken d:ln
de ;Ktllaliteit van deze oorlog. Ihtillen de
context erbij moet betrekken en die is l'rl'en
van de wapens, Voor mil volgt eruit Jen de
nieuwe wereidorJe begint bij een ~lrijd te-
g!."nJeze W:lpellS. Deargumentendie het
hand \lest V:ln de Nederlandse humanisten
aanvoert, om 7kh te scharen in de rijen van
hen die strijd a:lnbinden tegen de wapens,
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tegen de fabrica~e en verkoop, hun ~ehruik.
die argumenten lijn nog meer &ln ooit ,IC-
weel lijn en verdienen ome biJ\';l1 volledig.
:\lisschien gaat het te vcr om da3r nu al bij tl'
Zl'ggl'l1dat dl' norm zal mol'!l'n wor(!en dat
hl'! belil en hl'lgl'hruik van uergelijkege-
avancCl'rde wapens een misdaad is tegen de
mensl1Ciu, ma3r ik lOU heel graag die rIch-
ting opg;lan.
lht vergt een aanscherping lOU je kunnen
I,eggen van hel humanistisch ml'llsbeelu.
Tot op heu",n is dit mensheeld nog wel te
verl'oinden met het helil van dergelijke W,l-
pl'ns - al is het gchruik aan voorwaarden
gc1mnden. Ze mogen er nog lijn, minslens
voor zelfn~rd",digil1g en afschrikking. Nu
e",hler opnil'lIw duidrlilk is geworden dat
dergelijke voorwaarden in de logica \.an de
oorlog ontoereikend blijken en de n~rme[i-
gl'nut: uitwerking van \Ie wapens allt:t:n
maM groter wordt, is ht:t dc hoogstc tijd om
mei betrl'kking tot delt: wapens tlJt een
nieuw ml'nsbeeld te komen. Dl'Golfoorlog
heeft gel\'eru dat het aloude samenspel van
politieke en militaire logica brt niet langer
redt. De politicke leidns mOden op wek
naar een andl'Tl' bondgenoot, de bondge.
noot van een werddwijde mel\t,lliteirw\'-
randering als alternatief voor wereldwijde
bewapt:ning. Een ul'rgl'liJk P,lCt zou in mijn
ogen de niruwe ••••Treldorde werkelilk een
slap dichtt:rbij brengen.

,
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Anet Bleich

HET BEELD VAN DE 'UGLY AMERICAN' ZIT
BLIJKBAAR OOK DIEP BIJ HUMANISTEN
.\1isschien doe ik cr goed aan alvorens ccn
aantal punten uit hel betoog van Henk
.\bnschOI kritisch legen het licht IChouden,
rnC1_c1fCl'cn kort voor tc stellen. Ik ben
namelijk geen lid van uw Verbond en u heeft
het recht om te weten wie ik dan wel ben. Ik
ben politicoloog en jounalist, ccn
nieuwsgierig en kritisch waarnemer van de
politieke werkelijkheid om mij heen. Ook
ben ik moeder, oftewel iemand die het
opgroeien van een klein mensje gcfacinccrd
volgt cn af en toc probent enigszins tc
begeleiden. En ik ben jodin, wat met zich
meebrengt dal ik ht:l als plicht crvaar de
joodse culturele erfenis ço mijn mcclcjodcn
IChelpen beschermen. Wat betreft de
waarde waarop ik me oricntc;:r, staan de
rechlcn van de mens eenzaam bovt:naan.
Dal maakt me ovnigens eerder lotel:n vurig
sympathisant van Amnesty International
dan nn het Humanistisch Verbond. De
behodte om me op een lamel ijk abstracte
filosufische of l.elfs theologische basis als
humanist Ie organiseren, slaal nogal \"er van
mij af.lk mcl mij in die afstandelijke
houding enigszim gesterkt doordat \'olgt:ns
mij uit de humani~lische
wercldbt:schouwing geen duidelijke
conclusie valt te trekken over de
unvermijdelijkheid en al hel dan niel
gerechtvaardigd zijn \'an zoiets als de oorlog
in de Golf.

Zeker, moeiteloos kan wurdcn vastgcsteld
dat door ht't oorlo~geweld de rechten van
mensen, ja zelfs het recht op leven zwaar zijn
geschonden. Maar dat was ook al het geval
vó6r 15 januari. Menig Koeweiti kan daar
et:n lang en treurig verh,ul over vertellen.
Dit haalt de vraag naar de
gerechtvaardigdheid van de Golfoorlug weg
van dc absolute ethische oordelen en
verplaatst het naar het wat schimmiger
terrein van een politieke afweging met
ethische componenten.L1at ik 11de mijne
ge\'en.
Ik twijfel of de Colfoorlog zal bijdragen aan
een nieuwe wereldorde. Eerlijk gezegd vind
ik het hele idee dat oorlog tot iets mOOISof
mooins kan leiden, tamelijk pervers. ~taar
lbt is toch iets anders dan de vraag of oorlog
onder bepaa Idt"omstandigheden een
onolllkoumbaar antwoord kan zijn of
flagrante agressie. Wat betreft de crisis in de
Golf hl'b ik dat vanaf het begin gevreesd, en

ik denk het nog steeds. Het feit dat Saddam
Hoessein de 'moeder \'an alle \"e1dsl:tgen'
uitl.indl'lijk roemloos heeft \'t'rloren,
vergrout misschien achteraf de verleIding
om ht'l gt:vaar dat vallzijll optreden uitging,
te bagatelliseren. Dat lijkt me niet terecht.
De Iraakse bezetting van Koeweit had voor
S,lddam Hocssein wel degeli]k als ,"zet dat
hij hiermet: dt: voorwaarde wilde scheppt"n
voor het It:idt:rschap van Irak en hemlelf in
de Arabi,cht: wereld. Dl' felle reactie van et:n
meerdnheid in dt: Arahischt: liga,
a'tn~t:\'ond door Egypte en Saudi.Arabië,
wijzt:n eropd,lt Saddam\ KOl'wl'itse
avontuur door heil ook 70 i, opgevat. Het
kit dat S,lddam Hoessl'in hl" vervolgl'ns
doelbewust op een oorlog heeft laten
aankomen. want laten we wel welt:ll; één
concessicvan zijn kant voor 15 januari was
voldoende gewetst 0111Operatie Dl.st:rt
Storm af te v.'Cndtn' kon op tWl'e dingen
W11ll'11.

l\togelijkheid A was dat lj)n besluit om het
op te nemen tegen wat toch ook voor hem
l'('lll1uideiijke overweldigende militaire
ovcrm,lcht moet zijn geweest, l'rvan
getuigde dal hij zijn verstand verloren had.
Die 111ogl,lijkheid kon op dat moment niet
hekm,lal worllcllllit~esloten,l\bar
achleraf gesproken kun je l.eggen dolt het feit
dat hij minder dan twee maanden Iattr
bt:slnot om, zonder zich overigens ook ll1,l;1f
iets a,ln te trekken van de hier 70Vt:e1
besproken ArabiSl"he hllt\'Cr voor verllt"s
van eer, eieren voor zijn gl'ld tl' kiezen, er op
duidt dat hij kl'lInl'lijk gdleel bi) zinnen was
t:n nog steeds is,

De andere mogelijkheid was, d;lt Saddam
Hoessein half janU,lri hooptc hl'l (onflict in
zijn voordeel tt: kunnen beslissen, Dat was
'Illeen denkbaar geweest door het verbreden
van de militaire confrontatie tussell Irak l'll
de door Amerika !wkidecoalirit: totee]]
'heiti~e' oorlog van dl' de helt: Arabi,cht"
wndd !e~en het \X/esten en mogelijk 1.e1fs
!Ot een werddwijdecrisis. Waarbij dan, zo
moet SadJ.\11I Hoessein ~ehoopt hebben, de
Sovjet-Unie halverwege van partner 1.0U
wisselen. DM zo '!lw!ale wereldolllvattl'nde
en dus uitera;\rd ook veel bloediger (wal
niet apocalrptische) oorlog Sadd,lm
Hoesseins dOl'l was, is niet mijn gellachte
maar ook de analysl' van dl' voormalige

Sovjet.ministt"r van Buitenlandse Z,lkl'll
Eduard Sjevardnatze, in n'n intervil'w met
het bbd ,\losktJl\ News van 10 m,lart. Om
lo'n ontwikkding te voorkomen was
SjevardnatZl' (een hUlllJl1Ist hij uitstek wu je
leggen) d,ln ook voor een schl'rp, Jl'StlOods
militair antwoord op de Iraakse agressil' en
dn'igementen.

Tot een apocalyps is het gelukkig niet
gekomen. De gevreesde chemischl' en
hiologische wapens van Irak zijn nil't
gebruikt. Iht is echter niet dl' \'l'rllienste v,m
Saddam Hoeswin, Het is het gevolg van de
militaire succeSSl'n van de alliantil'. En \'al1
dt, ht'perkt gd,k~,t:n re"ponse in de
Arahische wl'rcld op de [rJ;\kse rol.p Otlll'l'n
'heilige oorlog'.
Ik wiluiteraarJ niet niervonrhij gaan. geen

Ik twijfel of deze oorlog
zal bijdragen aan een
nieuwe wereldorde. Ik
vind het hele idee dat
oorlog tot iets moois kan
leiden, tamelijk pervers

mens met een hart l.OI! dat kunnen doen.
aan ht"r In'ddat door DeseT[ Storm is
\'eroorz,lakt. Oorlog is altijd et"ll Idiikc
laatste noodgreep en niet iets wat tot mooie
rl'sultaten leidt. Dt" olllredderingen ellt:ndt:
onder de Iraakse bl'volking is
hartverscheurend, l:\'enals dl' folteringen en
\'ef\'olging waaraan dl' Palestijnen in
Koeweit lijken te zijn hloolgt'steld, Het feil
dat het Palestijnse leiderschap, dJt. zoals
een Amerikaanse politicus eens terl'chr heeft
opgemerkr 'never misses an opportunity to
miss an opportunity' - door onomwonden
vuor Saddam Hoe,sein te kiezen dil'
levembclangen van de Palestijnl'tl in
Koeweit en andere Golfstaten op het spel
heeft gezl't, doet hier absoluut niets aan tol'
of af. Zoiets kan nooit rechtvaardiging zijn
voor het vervolgen van een Wet'rlOI.e
hevolkingsgroep,
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\Vat [r;lk bt.'lrdt, lijkt 11l'tI11l'trouwl'ns jui,t
voor uw Hum:lni,lisch V~rhondt'ell
uitstekeud Idee om adie tl' g,1;\11VOl'fl'11voor
het stllreTl van medil'ilnl'n IU,1r 1I,\ghlbd l'11
"oor een zo snd mogelijk herstd
bi)\"(lClfbl'dJ V,ln Je w;lterieidingen d,I,lr,
Het Isechrel'n on\Trdr'lgeIIJk iJeeJat IU
'l!loop V,Hldl' oorlog. Ji •.•IlJlUuriijk nog
nil't hdem;IJlls ;lfgdnpl'l1 omd,lt hij nog m
IrJk voorlwoedt - er Illensen dn'lgen te
stnven Joor Ziekten Jie uitbreken doclr l'ell
gehrek ,un schoon WJter, '\dil'W
hllm,lnit,lire steun aJIl de hurgl'rs van Irak
lijkt mij eerlijk gelegd ook l.illniger Jan hct
adller,1f v,ln,lf dl' hultlalllslische k,msd
\TIlelI van oorJdell O\'cr hOL'.Ic ,llli,lntil' (of
de Amerik'Hlen) Je grondoorlog h,IJJen
moeteIl \'oeren,

I lel bedJ vall Je 'uJ;ly Anll'ric,m' lit di,'p, In
d •.•l)erJe \'(/erdJ, lIl,ur ook hij links in
Euror'!, En blijkha,lrook hij Ncderl.Jndsc
hllmanisten, W',II d •.•lJt"fde \X'ereld betreft,
kan ik dil' ;mti-Amerikaanse retlcx goed
bq:rijpl'n, hL\,lr d,m lijkt Ji •.•mc meer op
lijn plaats in Zuid-:\I1ll'tiLt, dJn lil Je
ArahisdlC wl'rriJ die lIlet ziJiI enorme
olierijkJolil h("d W;JIminder ;ll1e~1lmeur het
slachroffl'r is dan ml'nign'n J,ur!l' kl'nnlèl1
gl'lèft, DIè\wsters,' linbe reacti,' - di,' al
Jardig is wlènsrlegeld In het betllog van
mijn gt'adue voorgang,'r - vind ik l'erlijk
gClcgd t:ultdilk lllflem, Oln niet ICl<:ggl'n
tragisch,
Zoals wc l,lgl'n W,ISh•.•t ,Ie 0rlet van
Sadd'lm Hncs,cin 0111de llllliront;ltil' tllS'l'll
helllen e,'n hrnk \'('Iè,tl'rs-ArJbi,chlè
ll),llitie ovcr KoC\wit olllte ze!tlèn in n'n

oorlog II1swn hlèl we,tell en dl' Ar,lbi"he
nJtie, Die 0Pllèt is mislukt, m;ur Jat hlèeft
l'CIl..lcd van links in EUroP;1 ernil't toe
kunlll11 hn1lgl'n om hl'! van Ill't begin lOt hl,t
l'ind \'an Jl' Golfoorlog gl'kOl'stt'rdl' idee op
tl' gl'vcn Jat hl'! hier inderJa"J zou gaan om
l'lèllbot,ing msslèn die Idijkl' AlIleriLluen
(of 'hl,t westerslè Jl'I1ken' of let, Jngdijb)
l'n 'een Derd •..\X'lèrdJ-taItJ, "Ie Arabieren'
etc. Om dal" volg<:ns mil,onlimlÎgl'
gnl.1chtl' tl' kunnen \"l.lholllllèll. rt\(ll'l mlèll
lÎln tOl'\'llldlt netl1l'n lot Ill't beh'ndl'
axioma delt als .I•.•fl'iteu niet kloppeIl met Je
id,'ologie dat jammer ISVOl)rJe feiten,

Dil' f,'itell sprl'keu, 1011)l' zq.:gell, I(ld}
<:igl'nlijk dUiddijke t;I'II. Eell meerdnheid
van dlèAr;lbisehe Iig;1nam \'Cmhl" hegin af
,un sdll'rp stellmg tl'gen Ir;lk, l)iadfde
meerderheid stl,ltll<k actief ,k - d(lOr lil' Yt'...:
gdegiriull'ndlè - militairl' ;Kti<:stq:l'n [rak.
De heelden uit fll't hl'\'rijdc KOC\\Tit LlIl'n
IWilli); rlllllue \'(.or t \\iljd OI'l'r dl' d,ur
kU'IlJe g<'vcll'kns tl'lt ;I,ll1zien \'an lk
Ir,L.lbe ht'leltlng,lk illwOIwrs van Riad in
SauJi-.\r'lbii.; WJren l'wn onlll't owr dlè
Ir,l,lbe Scud-aanval1ell ,lb ,IL-bl'\\olll'rs 1';l11
Tel AI-iv, honc'm, hl" ging ";In,lf lll't bl'gin
af ",In ook 1èt1Ili•..t 111de l,ut,tl'l'l,I;lts om l'l'n
intern Ar,lbisch conilil't, w;l,trhij dl' nil't-
futldanll'nralistisdl'" kr ,1.:1uend,l;Jf zirh met
Hl'l \X'''Ql'n wrbolldelt. ()Cl\.:dit i, o\Trig,'ns
<:l'nsimplifie,uil' W,1I1tS,uldam H(leS"'in zelf
i, gl','n fundalt1l'nuilst. Hij heeft d;l;u ;11IlTl1
IIJ;1arewlt n1l'Cgdlirt, Hij ISeen Arahi,dl-
1l,lli(lIl;llisl, ll'rwill S,luJi-:\r ,Ihii:'en hel
Illèutr'lk lr;ll1 juist ha'1ions "'111hLlmlrisch-
fllndamelltalisml' 7ijn,

Door het oorlogsgeweld
zijn de rechten van
mensen, ja zelfs het recht
op leven zwaar
geschonden. Maar dat
was ook al het geval
voor 15 januari.
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Dit alles gl'zegd hcbhcndc. hoop ik d,lt u hct
mij nict al tc cuvcl duidt, dat ik l'l'n bcct)c
lTIctogcn mnc,t knippcren tocn ik Henk
!l.taoschot hier hoorde praten m-er, ik óteer
'de rwee levensbeschouwingen die hl:{meest
recht,treeks hij lll'ze oorlog hetrokken
waren. hl,t Jodl'ndom en de I,bm'. \'(' aot
zoals ik hoop te hebben aangetoond, was de
islam als zodanig geen partij in de/c oorlog
die cr juist éen tus,en onder ,lndere
islamieten wa,. Hoc Henk Manschut t:r bij
komt het JodcnJom als betrokken partij op
te vocrell, is mij hclemJ.all'ell raadsd. Ik
villd het ook cen Iwctje onzorvuldig. Her
jodcndomls lumclijk een religieuzc
gcestclijke culturcll' c,ltegorie en alszodanig
gl'ell partij lil wat voor oorlog dan ook. Het
ISniet identiek ll1l't dl' staat Israël. En ovcr
de joodse staat valt op te merken dM het I.ich
afzijdig heeft gehoudcll ill dl' Golfoorlog en
cr slechts indirl'ct - n,uoe1ilk als sbchwffer
van ongl'provocecrde Iraabc agressie - bij
betrokken raakte.

l'.:adat Hrnk .\-Lll\';lhot Jldus rWel' van de
I-'o'l'rcldgodsdirnsten als hoofdrolspclrrs in
zijn particuliere Golf theater h('eft
opgevoerd, ga,u hij ertoe (wer 1.1.'hl'lcrend
tol' re 'prekt'n. Zr moesten zich ITl<lareens
univer,ali,tischl'r g,lan op stcll('II, vindt hil.
En Ie dienen dan kelll1elijk ol.er hrt grvoel
hren te st,lppen dM het jegens hl'n begane
onrt'cht door lle wereld wordt miskend. Ik
zal hi('r niet het woord voeren namens dl."
Ishlmleten. Di(' 1.ljnda,lr, dunkt mij, zl'lf
uitstekend to(' in staat. Wat betreft dl' JIJden.
en dus niet het jodendom, denk ik niet dat dt'
d,lar in hrede kring I('\'t'nde s).nlpathi(' voor

de sta,1t Israël (is dat trouwen, op ZIChzelf al
een gebrek aan universalisme, Haag ik me
af). voortkomt uit hct gnoel Jat het jegl'ns
hen begane onrecht door de wereld is
miskrl1J. Ongetwijfeld speelt Auschwitz bij
die s).mpathie wet een rol. Nier omdat 'de
Joden' door 'miskenning van het jegens hl'n
hegJne onr('cht' zo wraakzuçhtig Ijjn
geworden, cn dat ze nirt meer univ('r<;cel
kunnen denken, maar omdat een volk dat
ree('111is onderworpen JJn een poging lOt
uitf(ll'iing urn gel'n andere reJen dan dat ht'!
be<;tond, inderdaad extra gl'voc1ig i<;
geworden voor bedreigingen voor zijn
hestaan. Dat lijkt me menselijk en hrt hedt
met al of niet univer,eel dl'llkcn weinig te
maken.

Hetls j,lmmerJat Henk Manschot bij zijn
bl'schouwingen over het jodendom rn isbm
in feite voorthorduurt op Saddam 's
kopreling. En cr in het geheel nic! bij
srilstaJt dat de poging van SadJam
Hoe<;sein Oln zijn agrrssie tegl'n Koeweit te
maskeren - Joor de Arabischc wcteld te
mohilisen'n voor de bl'vrijding van
Pale,tina oftewel in de7.e vorm dc
vrrnietiging van Israël- huitengewoon
bedreigend was. Universalisme,
cosmopolitisme, het herkennen van de
ander Jls medemens, het zijn idl'alen die mil
aanspreken en die mij ook heel actueel
lijken. De aJllwezigheiJ daarvan l'n het
ulltbreken dJarvan. spelen aan beide kamen
zeker een rol in hijnlOrhecld het Isr,leJisch-
I'"lestijn,e confliçt.
Aan bl'ide kamen vindt Jaaffl\"er ook een
llebat plaats. AJIl de hraelische kant is dat

debat geloof ik war expllCietl'r, wordt het
wat op grotere schaal gevoerd dJn aan de
Palestilnse, wat een van dl' prohlemen is.
Maar calijk gezegd geeft ik de
particularisten in Israd én onder de
Palestijnen groot gelijk, als zr zeggen dat
universalisme natuurlilk nooit kan
betekenen dat men zichzelf tot willoos
slachtoffer laat makelI. Die conclusie vah
uit dl' gl'schirdenis nog net wél te Irekken,

Voor ml'zclfhoud ik het maar op l'en
uitspraak van de joodsr filosoof rn ethicus
HilleI, die eens hedt gezegd: 'als ik nirt voor
lliczelf opkom. wIe doet ht'l dan wel? r..laar
als ik alleen voor mezelf opkom, wat hen ik
&111 voor iemJnd l' De bredrfe aanvaarding
van zo'n motto zou wellicht ook in ht'l
:\lidden-Oosten aan een waarlijk
humanistische oplossing kunnrn bildragrl!.

Had er dan wel een mars op Baghdad moeten komen?

Ik heb in mijn inleidinggezegd dat hoewel ik
deze oorlog onontkoombaar acht, ik niet
het gevoel hrb dat zo'n oorlog hijdraagt aan
ren nieuwr rechtsorde, Sam ROlemond zei
dat om zo'n nieuwc rechtsorde te creëren, er
cent een soort van orde moct komen en
daarna komt hrt rccht geleidelijk ook w('l.
D;\ar heb ik daar toch zeCf grot(' twijfels
over .Ik heb veel kritiek op het anti-westers
denken, dan wd d(' naar miin gevoel over-
dre~.en zelfkritiek op hel westen of op Je vs.
I)ie heb ik ook hier veelvuldig hduisterd.
Maar op een punt is mijns imiens die kritiek
w('1 terecht. Dat is als wordt gezegd dat er
natuurlijk een ontzeu('l1d <;trueturele onge-

lijkh('id in de wereld bestaat. En dal om een
stahide internationale rechl<;(Jrde ft: bou-
wen. aan die ongdijkhcid in levenskansen
van de menst:n over op \.erschillende delen
op de werdd, met vcel grotrre prioritcit iets
gedaan 7.almoden worden,

Hoewel ik in dl' Golfoorlog absoluut ,lan de
zijde van Amerika sta, moet mij van het hart
dat in het naspel \.an drze oorlog ('r toch ook
weer een bijsmaak van cynisme hij me bo-
venkomt als het inderdaad zo is dat ('r in
Koerdistan en ook in hetllliden van Irak
met napalm en met fosfor op de burgerbe-
\'olking wordt gegooid. En dat de Verenigde

5tat('11 - kennelijk ~.anuit h('t idee dat zij de
Sji'i('ten en de Koerd('n lOch een wat riskan-
te politi('ke factor vinden en eigenlijk Iiew:r
een and('re militair naar voren zagen komen
om Saddam Horssein te ,.crdringcn - zich
wel heel passieflijkl'Il op te stellen,

Hoedat wel zou moeten, weet ik ook niet.
Had er d,m wcl een mars op Baghdad mor-
ten komen? Ik bell daar zelf niet hdemaal
uit. Maar ik vind het c('n heel helangrijk
vraagstuk: wat kunncn wij en de internatio-
nale g('meenschap doen om te voorkom('n
dat er in Irak alsnog ren soort \'an genocide
wordt gepleegd?
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Sam Rozemond

JEMOETJE OOK AFVRAGEN OF
BERUSTING IS TE RECHTVAARDIGEN
Er lijn seel theorieën over de n:chl\'aardigc
oorlog, Inin~tcm al ~ind\ de \mcl-\c
middeleeuwen. Mijn C,,"TSICSlcllinl-\ is dat
nicl-pacifiHcn aan die Iheorieën bitter
weinig hehhen. Ik lal dit toelichten.
War kom je in dicthcoricën van de
Tl."chr\'aardigc oorlog tegen? Bijnlllrhccld
dal rc(hl moet ~taan tegenover onrecht, dat
de uorlogvoering mO\'j uitgaan s'an ccn
bevuegd ga.ag en moet worden geïnitieerd
\'olgcns erkende procedures, dal andere
midddcn dan oorlogvoering waTen
uitgeput, ual de norlngnJcrinlo: kans heeflol'
succes, d,ll Ut"aangelegde midddcn ook
prop0rlionccl zijn tcn nplichle van hel dot:!
en dal datdod schap moet worden
omlijnd.
Als ik nu del.e criteria langdoop ten aan/ien
vall de Înng\lc ervaring meI de norlo~ in de
Golf, dan kunnen wc hel \'olgende
opmerken.

Eerst recht tegen'l\'er unrecht. Zelfs Je
vraag of het onrecht gl'hn.1 ,1,ln de kant V;]II
Irak, \'an S;I,ld;lm Hoesseill l'lg is zeker in d,'
eers\e fa~e ;llom he\wis\, Er waren
historische ,lrgulllenten: hoor,1c Koewei\
eigenlilk niet hij IrJk, was hl"\ eigenlijk niet
zo J,l\ Ko\:weil Je ollerrijs onaanvaMdh,ur
n;l'lr hencdm drukte? En h,lli Irak eigenlijk
geen aansrraak or een haven or l'i'lI vall de
Knew,'itse eil,llldje~? Dit l.ijn geen
argumenten die het ol1recht, dl~
O\'erromrdingcn H'fOI'ef1l1g van KoC\wit
in n.n ,meier licht rlaatst . .\LI:lr Ik ICI al dat
IK'Icriteflulll luiddl'; rl'cht tegcIlO\',.r
onrl'cht. D,ln is de \'raag in hoc\-erre het
rechl aan de kallt van ,il' V;'; LIgof ;un
degelll'n die gemadnigd door J •.VN lwhhm
opgelrl'den. En men komt vcel argullll"lIt,"U
legt"Tlab: dl"Amerikaansl' 'lmhassaJ,'ur h,ld
S"d<l,ll11HOl'S.,eil1,':ln te vorcn onvoldoend,"
gew:t:lrschuwJ. En menig bnd had Irak V'1l1

Meer nog dan een keuze
tussen kwaden gaat het
om een keuze tussen
kwade kansen. Dat
maakt het ook zo
moeilijk om te zeggen
wat nu gerechtvaardigd
was.
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wapens voorzien, Erwordt gemeten met
twee malen, kijk naar de Koerden, naar
Tibet. En in het geval Timor en tien .mdere
gevallen zijnde VN niet in die mate
opgetreden, Het geval van de Pakstijnen
wordt er natuurlijk bilgehaald en er wordt
gezegd dat dilt em resolurie van de VN is
waar de Ilall"ving van aanmerkelijk minder
sterk is aangepakt.
Bij dit laatste argument moet wel worden
opgemerkt dat er verschil is tus~en die twee
resoluties ten aanzien van de Palestijnen en
die ten a,mzien van Irak. In het geval Irak
werd het land verzocht zich
6nvoorwaarJelijk zich terug te tn'kkl'n
terwijl de hrn van remlutie 242 nwt
berrekking lot Je Palestijnse kwestil' iuist is
dat Israël daar verzocht wordt zich
voorwaardelijk terug te trekken uit belet
gl"bied. En voorts is naar voren gebracht J;n
in Koeweit nog geen democratil" heerste en
of dal eigenliik nog niet het doel van de
oorlog in el'n anul'r daglicht stl"lue. \Va,lrbii
je kUIlf opnll"rken Jal democratie zoals wij
die kennen een hoge uitzondering IS In Je
wereld rn volgens Je nl<latstav'en van
Amnrsty International Koeweit wellicht Ill't
meeH fatsoenlilkl' Lilld van het helt-
.\lidden.Oosten was,

Het tweede punt is dl' v'raag: ging de
oorlogsvol'ring uit van bevoegd gezag en
liep het volgl'ns dl' iui~te procedures? ()ok
daarbij kun k ,lllerlci twiifels n,lar voren
brengen. In lll't hand\'l'st van de VN staat
dat alleen gewdd lIIag wurden gebruikt
wanneer de I'ijf pl'rmallellle leden VJn de
VeiligheidsraJd daaraan meewerken. [n het
geval van China Iwbben wc gezien dJt er een
stem-onthouding was. \X/as dat nu een
actieve medl'werking~ De Veillgheidsr,lJd
heeft nil't aangl"gt'vell krJchtens welk Jrtikel
precies werd opgetreden, alleen een
algemeelI hoofdstuk werd genoemd. Als een
bepaJld .lrtikel was genoemd, d,m was
wellicht de v'erplichtingontstaJn om J,lll
(Jok de hele actie onder een commando van
Je VN te stelk'll. En Jls we kiikl'n n,lar
bl'v'oegd gezag hier in Nederland, d.1l1is cr
l'en discussi.: geweest over de vraag of wc
een verenigde vergadering van de Euste en
TweeJe Kamer mocst plaatsvinden, Lharop
werd d,ln geantwoord: nee dit is l'igl'nlijk
geen oorlog, dit is een gewJpende ,lÇtie.
~L1ar vervolgens hehhen we wel
mJ,llldenlang op de televisil' elke keer dit
item aangekondigd gezien als dl' oorlog In
dl" Golf. Een ander procedureel punt is dat
nil.t nog l'l'ns uildrukhli)k is vastgestl'lli
door dl' Veiligheidsra,ld dat anderl'll
middden h,uidl'n gda.lld.

Dat brengt mij op mijn derdl' criterium;
waren alle andere middelen uitgeput? Ik
vind het arguml'llt ,bt lJe economische
sancties nog l'en bns ludd.:n, l'igl'nliik één
van de zwakste argun1l'ntl'n tegen het
gewapl'nd optreden, Ten l'crstl' was cr geen
enkel begin van een aanwij7-ing dat die
ecunomische sancties werkdiik gingen
knijpen, En allOuden ze gaan knijpen, Jan
zouden ze gaan knijpen tegenover Je

lraaksl' !-oevolking en nil,t tegenover dl: kliek
van Saddam Hoessein, Als l.e daar wel tegen
W,lren gebruikt dan had S,ldJam Hocssein
alsnog de Golf kunnrn bevuilen, en mensen
voor de tl,levisil' in gemartelde toest,md
kunnell \"l'rtonen. En een Scml.aanval op
hrJ!'1 bnceren met hl,t verwacht bare gevolg
dat Israëllou reagerl'n.
h'u andl'r middel, de liiplomatie. Was (\ie
tot het einde uitgeprobeerd ~W,1t de Sovjet-
lJnit' en lekerook frankrijk in een laatst
stadium Haar \'Orl'n he!-Obengebracht, was al
in strijd met de in een l'erdere fl'solutie v;\n
de Veiligheidsraad. I),lt was ,1Il'igl'nliJk o\"(.'r
de schred en Saddam Hoessein hedt lelfs
op die ,lvances niet gereageerJ.
Hl,t v'ierde criteflilm was de kans op succes.
Achteraf kunnen Wl: 7_eggen,dat cr in dk
geval militair succes is gebot:kr. tl-laar dat is
dan eventies los v'Jn de vraag wat eigdijk
werd heoogd. BeoogJ werd de bevriiding
I',m Koeweit, mJar in de resolutie van de
Veiligheidsraad stond ook het herstel van
lu,de en veiligheid in dl' rt'gio. En wc
kunnen bii elke nieuwsuitzending horen dat
de vrede en veiligheid in dl' fl'gio nog niet
zijn hersteld.

Een vijfde criterium was; zijn dl"middelen
ook proportioneel ten opzichte van het
dod? Wc weten nu nognict wal nu eigenlijk
het dodental is gcwl"t'sr.11ijn mdruk is Jar
in clk geval nog een onvoldoende
rechtvaardiging is gegeven van veel van Je
bombardementen op Ira,lbe steden. En
7cker geen enkele rechtvaardiging voor het
in de allerlaatste fase hombardercn van
bussen met een open dak, Nu kun je zeggen:
dat was dan disproportioneel en een
afwijking van wat geoorloofd was. Ik denk
dat je van tevoren moet inCJlculeren
wanneer je met een oorlog hegint, d,H cr
altijd disproportionele middelen zullen
worden gebruikt. En dan is ma:lr weer dl'
vra,lg hoe disproportioneel mag het nog ziin
om nil"t de hele oorlog alsnog
onrechtv;urdig te maken. Dus hen jl' cr nil't
door te l.eggen dat cr hliikbJar een p<1Jr
commanlbnten of een paar pilotl"n over de
schreef zijn geg,lan, Je weet van te voren d,lt
als]e dit paJ hewanddt, d,lt cr dingen lUllen
gebeuren die over de schred ziin.

En dan het laatste critl"riul\l; wan'n die
oorlogsdoe1cn nu eigenlijk scherp? Doel
wasde heHiiJingvan Koeweit, Daarbij
kWJm volgens de Veiligheidsraad het
herstel van Hcde en v'eiligheid, Er zijn
andere motieven (zOJls de olie) die zeker
hl'hhen llleege~peeld. Dan kun Jl"je afH:lgen
of die hijkonll'nde doelen her hoofddoel - de
bevrijding vall Kocweil, eventueel
aangevuld met het herstel van vrede en
veiligheid. nil,t besmetten, Dan denk ik
biivoorbeeld a,ln de T achtig.jarigc oorlog
die werd gevoerd vanwege de
godsdicnstvriil1l'id. tl-bar ook om het
herstel van privileges, Als het alleen om de
godsdienstvrijheid was gl'gaan, was Jie
oorlog waarschijnliik nooit l'en sut:t:e~
geworden.En als her alleen om de privcley;es
wu gaan, (lok niet . .\Iiin indruk is dat een

slll"cesvolie oorlog een ml'lIgl.ling moet 7_iin
van idealistischl' én \"Jn meer in belangen te
vatten doelstellingen 0111uberhaurt ergens
toe te leiden,

Als ik nu de verschillende fl'chtvaardigingen
VJn de oorlog IJngsloop, kom ik tot dl'
conclusie dat voor vecl punten ten aJnzien
VJn de Golfoorlog geldt dal cr gerede twijfel
mogeliik. Van een a,lnt,ll punten kan I1Il'n
zonder meer zeggen dat dl' mJ,It~tavcn van
de theorie v,ln dl' rechtvaardige oorlog nil,t
zijn gehaald . .\bar ik denk d,lt hij elke
oorlog uit het verleden die we ons voor ogen
kunnen hJle11, dit (lP zou gJJn. Zeker gaat
het op \'om dl' T'lchtigiarige Oorlog. Ik zou
zelfs willen v-erdedigl'n dat het (lpg,lat voor
de Tweede Wereldoorlog, u<n op t,ll van
punten de strijd v'an de gl'Jllieerdl'n nil,t
\'oldeed a,ln deH' hoge m,lat~taven,
En dJarom kOln ik lot mijn IWl'l'dl'stelling.
Die IS dJt jc niet alleen een thl'oril' van de
rechtl'aJrdige oorlog moet hebben, lJl,lar

Er was in deze
Golfoorlog ook een
goede kans in het spel.
Namelijk dat de
Verenigde Naties tot een
zinnig optreden konden
komen.

(lok een theoril' van de rechtvaardige nil't-
oorlog, \Xo'a.lrbij ie je ook moet 'Ifvragen:
was herusting gerechtvaardigd gewl'est? En
als je het van die kant benadert,d,ln kom ik
persoonlijk tot de conclusie u<n die
berusting in dit geval zeer dllldelijk niet
gercchtvaardigd was. Sterker nog, dat cr
maar wl'inigge\'alle11 zijn waar de berusting
zo onjuist zou 7j)n geweest,

Wc hadden hier het eeme geval Silllis 1'}.35
dat eell lid~taat van dl' volkerenorg,lnisatie
een andere IidstJat op,loktl'. Dat wil niet
zeggen dat cr niet tal van schanddaden zijn
gl'weest. Dus allel'n al in dat opzicht was
wat Irak deed een vrij hilzolllll"rgl'vai. En als
je dit liet pJSSerell, zou je vermoedelijk alle
anJere gl'v'Jllen bii een gdilke behandeling
mocten 1.1Ienp,lsseren.
Verder moesten wij aannemen dat SadJam
HoeS\ein nog belig was met het 7kh
toerusten met chellllsche wapens en
nucll'airewapens, \'('ij lllOC\ten aannemen
dat hij toch eigenlijk bezig was met dl' wijzer
van dl' klok zijn verschillende buurlanden
aan te v'allen. Eerst Iran, vervolgens Koeweit
en dan daarnaSaudi.Arabiëen wie Wet'l of
Syrië of Turkije aan de !-oeurtzouden 7_iin
gewCl'St.

Mi]n derde stelling is, dJt een
rechtvJardiging VJn dl' oorlog nooit in
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t~rl11~11kan worJ~n beprodJ \':llll •••kahl'id.
H~t I~altijJ een gok, lelf~ 'lÇhtnai. \'(Iij
Wl'tl'n nu nog llll't wat Jl' ll;l\\'l'rking i~ van
dl'n' OOrlllgCll wl'tl'n, ik z~i hl"t ,11,zelf, nog
nil't wat Ik Jirl'ctl' gl"\'olgl"ll ziln. In 'Ilic
gl'\"llkn gaat hl't 0111l'l'n keuzl' 1U"~l'n
kwadl"n" .\la'lr ik Z\lUdat nog ~tnkn willl'n
JoorvoeTl'n; hl't ga;lt Ollll'l'n kl'uzc lu,sen
k\\',ldl' kanwn. l)at m'I,II.:t hl't voor on., al
Hl'sclljk moeililk onl . zelf, achtnaf - te
Z.q::gl'nW:l1nu gt'rl'chtvaardigd wa~. Hel
m,ukt hl't llog veel tllOeilijker voor
regeringeil. \'(',Int dil' kuunen niet zegg~1l
d,lt ze l'r nog ~en~ IwC"ewekcn o\'\'r
n,ldl'nken. Die moetl'n op l'~n gl'gl'wn
lIlUlIll'nt liie gok al d,ln niet WJg~n. ,\Iaar ;lls
ik Zl'g ,bt t'r l'Cn 'lfwq::ing i, tu"~n kwaden
kanwn, dan zou ik cr ,lan rot' willen
t')e\'('eg,'n d,lt t'r hier lU Jit gl'val ook l'en
gOl'de 1.;111'>in h~t ~pel wa~. De gOl'de I.:an,>
llamdilk dat de Verl'nigde Nalies v'oor h~t
~n,1 na Je T we •••de \'('crddoor!og tot zinnig
optreden op het gehieJ V,lll \'Tl'Je l'n
v~iligheid konden komen ZOJ,lt Iwrh.lling
en n'lVolging van lI•••t g•••Jr'll; V:lll SaJJam
Hoe~sl'in nnwaar~<:hijnlilker zal word •••n. Of
Jat in ielkr gl'Vall'Cll urde met elelllent •••n
van el'n rt'chtsonk in h~t len'n zOllJ~n
kUnnl'l1 wonkn gl'roep,'n.
AI, ICwilt hcginnen ml't dit.' or(k te bouwen,
lbn Jenk ik J,1I hC"thestl' a[ gauw liL'vijanJ
ISvan het heter •••.En ik denk dat je himK'n
het begrip rcchtsordl~ moet kil'Zl'n om h('1
,lCCt.'11t[•••I~gg~n hij orde. ,\Is j•••hl.t ;l((ent
zou legg~n hij h~t reçht, d,ln kun jl'o\'er dl"
hde wNdd hq::lnn~n rn~t vrijwel o\"('ral op

te trl'Jen.
:\Is i<' het hebt ov •••r een ordl" moet je i<'
afvragen war J,\Il Je minimak"orde is. 11.:
zOlllLm 7_egg~n;dat i., in ieder g~v,lllbt
I~dl'n van Je VN elkaar niet ~traffdoo,
mog~r1 opslokken.

Ik \'ra,11::of oorlog is gereçhtl'aarJigJ, .loet
lllij altild wat Jenken aan Jl' vr,lagof str;lf is
gneçhtvaardigJ, [k oen in ('~n I'er verledt'n
l'I'r1Sop ,trafrt'<:ht gl'promowerJ, Ju~
mis.,<:'hll'nJ,1t Jat mij extr,l a;lTlleiJing geàt
0111die I'erhinding tl'leggen. Ik d~llk Jen dl'
criteria elbar geJ~ehdijk overlappen. H<:t
c1~lIlent van de cig~nlijke vergl'lJing 'pedt
In het .,lr,lfr •••çht weinig. Je hebt daarn:l,lst
hl,t voorkomen van herhaling •••n ht,t
voorl.:om •••n V;ln navolging. ZOllln er nog
wel andl'T~ aan ro •••gcvoegJ.Die kom je
tegl'n bi) Je r~<:htl';Jardiging \',111slraf. Dil'
kom jC"ook tegeJl bij deal thn niel
rel:Ii{V'l'lrdiging v,1n oorlog. En ('r i, nogc •••n
alldcr •••parallel. In h~t strafrecht heb it' een
hed v~r'>Çhillt'nJe pakblls Iwbt,en d,1t he!-
k in hl" int('rnationalc recht ook. Het feit
dat Oo~t. Timor, en Tihet nid up del.elfJe
wijze lijn g•••regeld als Koeweit, nug nier
hdekenell dal j•••in het gl'val I'an Kot."weit
nit."toptr~eJt, n~t 10 ,lis Jat in h("t ,>trafrel-ht
llt't g",vJ.1i~. Eris nuget.'ll and~re parallel: lil
t"l"noorlog kOtl1l'n v•••el ons<.:huldige
.,l.lChtoffcrs om, l'n bij straf wordt dt' familil'
1"111tOend'lder op l'en soms z~er "hrij tWllde
wijz •••lWll'ld •••eld - zonJer dat dat ons van
weerhouJt om die straf op ICleggen.

Er is verschil tussen de
VN-resoluties t.a.v. de
Palestijnen en Irak.
Irak moest zich
onvoorwaardelijk
terugtrekken terwijl
Israël wordt gevraagd
zich voorwaardelijk
terug te trekken.

DE VADER l/AN ALL~ VELDSLAGEN
~



Het probleem is dat Saddam Hoessein geen enkel principe heeft

11.:hoorde 1-0;:\'0:11iemand 1.cggen: 'ja. j<: hebl
onze principes cn je hebt de prinópcs van
Saddam Hocssein. Ze bedoelde ooslcrsc
prÎncÎpes. ik denk dal wc moelen oppassen
d:lt we niet het hele oosten op die manier in
ccn leer verkend Jall:lichl stellen. Eén van
de grOlt problemen van de Golfoorlog was
juist dat S;lddam HocsscÎo juist geen enkcl
principe heeft. Dat is \'oor ons heel moeilijk
is om dal voor te stellen. \'ilc kunnen ons niel
\umstellen uat daar iemand is die lichtvaar-
dig denk, over de dood van honderdduizend
hurgers \'an ûrn eigen land. Terwijl wij sla-
peloze Ilachten hebben van de dood van
honderd \'an zijn burgers. Dan kom je in ccn
heel andere denkwereld terecht. Hoc kun-

oen cconnmi"hc sanClics werken legenover
iemand die vol~lrekl geen principe~ heeh. en
dic er \'ohtrekl geen behoehe aan heeh om
gere~pectcerd te ••••,orden.
Ik zou iedereen wilkn aanraden die over
vrede en veiligheid gaat di~cu~~iëren oluniet
ICproberen nog enig fatsoenlijk te \'Crwach-
len hij de tegcnslander in een conflict. Zo'n
Saddam Hocssein die laalsl nog in een inter-
view zei dal hij één grole foul heeft gemaakt,
namelijk het vrijlalen van de gijzelaars ...

Dan nng de kwnlie \'an het zelfbescllik.
kingsrechl en de grenzen in de Arahi~che
\'\'ereld. Hier geldt denk ik lOch dal je ergens
een hegin V,lIl orde zal moelen aanva'lTden.

Irak erkende Koe ••••.eit als een zelfstandige
staat, ah een lid \'an de VI\'. als een lid \'an
de Arabische liga en als een lid ,'an de ge-
meen~chap van Islamitische volkeren. Als je
d'lIl op een gege\'Cn momenl7,egl dal die
gren7.en •••••.el een beetje willekeurig z.ijn ge-
Hokken", d;}n kun je zeggen dM dat ook
geldt voor bijvoorbeeld de grens lus~en Bel-
gië en Nederland. Als je niet bereid bent om
grenzen lussen staten te eerhiedigen m.ur
onder dreiging van ••••.apçns gaal morrelen
aan die onaantastbaarheid \'an grenzen. dan
kun je zelfs niel een allereersle begin van
orde in de wereld scheppen. laat staan een
allereerste begin \'an rf,.'Çhtsorde.

Betogers, enige tienlallen Amerikanen en Nederlanders. demonsIreren \'otJr hel Amerikaanse consulaat in
Golfoorlog.

Amsterdam legen de
(Foto: ANP).

,
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Ina Brouwer

DE DREMPEL NAAR GEWELD IS DOOR DE
MODERNE WAPENWEDLOOP VERLAAGD
Jn n"vol~in!; van Anct Bkieh wil ik een aan-
tal uitgang~pllntt"nvan mijn eigen gedach-
tengang gen:n. Ik hen Joals u w<"ct,lid ~'an
Je Tweede Kamn nlOr Gmen !.inh, maaT
W,lSdal ooit voor dt" CI':'\. Ik behoor tOl de
\'ictn,tm-gcncratic.Dat heeft nog,l] wat in-
vloed geh'IJ op mijn denkwij7e. IlCllO goed
,11,de vfl'ueshcwcginj.; dat heeft gehad.
,\laM ik wil nadrukkelijk Iq;gcn dat ik niet
'Ilken een alken van geweld heh - ik ga
CTV,1nuit dal iedneen die hil'rJ.it dal hcd!.
~1a"r dal ik Iq;c1ijkntijd hen gnllrmd door
een partij ""',larin ook henadrukt werd dat cr
omsl;llldighcdcn lijn waJrin hel rcdn, nee,
zelfs de plicht, Ollhl,l.11 lOt v'cnel. Soms ge-
wapend \'er7.ct. omkr umstandighcut'll
waarin cr geen andere uitweg is dan w:wa.
['end ~ewdd tot het redden ,'an debC\'ol-
kin~,'an uitroeiing. Ik Tweede \\'crddollT-
log ISdaar natuurlijk hét 'ooroecld \'an.

Ik ben dus nadrukkelijk geen pa..:ifisl. Ik
denk d,1t dat bcLln~rijk i, 0111eH'n te leggen,
omd,H ik uit 11l'tverhaal van SMTI !{oLel1lond
tm-h em heetk,kindruk krijgaat iedercen
die m:h te~cn het militair ~cwcld in dl' Golf
heelt ~ckecrJ, minstens H'rd,ldll wordt VJ.1l
p'l<.ifislJ1l',Dat i, mi''irhicn wel een gem'it-
stellend". 0lwatting \'Imr de v()orst'lllders
I'cmhct gd'ruik I'an geweld in de (;olfoor-
log. maar d,ll'! geen rerht ,lan de vl'r'i<.hillen-
de nuannring<.'n.
Ik hen van oonkel d,H t'elllllelll\e re<.ht'ior-
de waarowr in dit ronf1l(t ,>tccdsw,)rdt gl.-
sproken. nwl'r d'ltl ooit nodig I'>.[)'){lr hcr
l'lnde VJn hct Oo,t- \VCStnltl!lin IShet erg
bl.LingTilk om een ni,'lIwe wl'TeIJordc!
Tl'du'iorde tc vcsligl'l1. Het einde ,;Hl Omr.
\X-'estn)IJtli<.t hctckcl1<.leimmcrs het cmde
van CCIlopdeling van de wereld in twce
o\'<.'TZl<.htelijkl'blokken_ ,\laar ik geloof nil'!

Ik vind dat de
economische boycot
veel en veel langer had
moeten duren. Het
embargo is niet
voldoende kans
gegeven.
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dat cr een laatste oorlog bestaat die uiteIn-
delijk Vfrdezal brengen.

De eerste vraag is of deze oorlog rechtvaar-
dig was of niet. Mijn antwoord is nee. Ik ga
daarvoor terug, nirt alleen tot i5 augustus
maar vcr daarvoor. Het was al jarenlang
bekend, zeker bij degene die later drel uit-
maakten van de Jlliantie, dat Saddam Ho,"s-
seineell ~ruwelijkdictatorwas. Hil werd
echter grsteund door landen van dezelhk
Jlliamie. Zij voorzagl'n hem van Jllerhandl'
rnateriaJI dat hij nudig had \'Oor de opbouw
van zijn bewJpening.ln 1985 en daJfIlJ wa,
cr groot protest v'an verschillende kJllIen
legen de levering van gifgas waJrmee hij
onder Jndere Koerden te lijf ging en uit-
moordde.
Er WJ, wel protest tegen de wapenexporten
nJar SJddJm Huesscin, ook in dl' landen die
later deel uitmaakten v'an de alliantie. Er
kwam echter geen response, ook niet van dl'
kant van de Nederlandse regrring.lrak was
de vriend, want de vriend was namelijk de
vijand vJ.n de toenmalige vij;lIld IrJn. En dus
hl'bben wete mJken meteen land dat bewa-
pend werd door dirgene dil" IJter militair
optraden tegen Irak. r..tet andt."fe woorden,
had men iets willen proheren om de bezet-
ting van Koeweit en daarllll"e ook deze oor-
log te voorkomen, dan had men toen op
moeten tteden voor dó' uitvOl'rillg van tallo-
ze VN-resoluties en had It1rn zich bij zichzelf
trn rade moeten gaan. Men had moeten op-
treden tegen wapenexporten en tegen dl" le-
vering van gifgJ.s. ,'ten had dl"dictator Sad-
dam Hoessein morten Isolerl'n en politiek
duidelijk moeten mJkrn dat wat ons betreft
hij zo niet verder kon ga:m.

Dat is allemaal niet geheurd. integendeel, er
zijn zelfs herichten die erop wijzen dat Sado
dam Hocssein niet geheelz.ekrr WJ.SdJ.t JI,
hij Koeweil zou binnell\'Jllen, dJn ook ver-
oordecld zou worden door ,Ie VS en Jndere
landen van de wester,e JlIiJntie. Er l.ijn gr-
ruchten dat zelfs op I ó jJnuJri [rJk niet
dircel is veroordeeld voor de be:tdting van
Koewrit, maJr dat dat pJS later is gebeurd.
Er zijn dus grote H;1Jgtekens te zetten bij de
duidelijkheid overdenormen en waarden
VJn de kJnt van de westerse alliantie.
Dan kun je natuurlijk leggen: dJt liJn iOIl-
ten gew ••est. En die worden nu ook voor een
grom d••el toeg ••gevell. l\-iaar toen Koe •••..eit
eenmaJI was baet, kon er niets anders ge-
beuren dan militair optreden, vond men.
Ook dat hen ik nil"t van lIll'ning.lk vind dat
de economische boycot, uitgl'roepen door
de Verenigdc Natics, veel en veel langer had
moeten duren. Men wi,t, lIlen kon weten
dat een economische boycot tegen irJk niet
direct zou werken, in ieder geval niet binnen
twee à drie maanden. S,lddam Hocssein had
voorrJden genoeg om voorlopig zijn gang te
kunnengaJn.
De economische boycot hJd dil, langer
muelen duren. En h;ul bovendien volgrns de
regels V,IIlde VN moeten worden gei'vJlu-
l'erd alvorens eventueel tot e••n militair op-
tr"den te komen. Dat nu is nier gebeurd. In
november kWJm de CIA z.elfs nog lllet n'n

onderzoek WJ.lTllit bl••ek dat de economi-
sche boycot ging werkrn. De secretJns van
de VN WJSVJn mening.IJ.l de laatste ge-
weld,resolutie VJn de VN die het ultimJtultl
stelde, bijnJ onvermijdelijk moe,t1ciden tot
de oorlog die hij h'ld gehoopt te voorkomen.
Ik bendu, VJn mening Jat hl.tembargo niet
voldoende kans is gegeV('n.

Het beshlit tot militair optreden is een
nieuwe stap van geheel Jnder ••orde. Ik ben
het in dil' zin eens lIlet SJm ROlelllond ,lis hij
zegt: 'Jr kunt niet alles structureel geweld
noemen'. Ook ik ben van mening dJt een
he,hlit rot nlilitair optfl'den el"n nicuwe stelp
is. :-'bar juist een stap dil' niet lichtvJ.Jrdig
mag worden genomen. Er ISnamelijk kwal i-
tJtid een vrrschil met de ,ituatie daJrvoor.
Toen werden cr sl,tehtoffers gemaakt door
Saddam Hoess ••in.ln de situatie JaJrnJ, na-
mdijk het militair geweld aan de kant VJn
de we,terse alliantie, Itlaaklen wijzelf
slachtoffers en wc wisten dat die slachl-
offl'rs gemaakt werden. In het geval van IrJk
honderdduizenden dus.

AI, de oorlog eenmJJI is begonnen, is de
\'raaK of er sprJ.ke ISvJ.n evenredigheid, van
proportionaliteit. Is cr sprake V,lIlterughou-
dendheid van de kam van de alliantie om
met geweld te werk te gaan. Ik ben van
mening dat ook die regel is overtreden in de
I'latste dagen van de oorlog. Op het mOlllent
dat er mogelijkheid lag, een toezegging van
de kant van Irak om terug Ie trckkl'nuit
Koeweit, zijn cr nog talloze bombardeltlen-
tl.n uitgevoerd op ,'luchtende burger, en ,01-
daten waarbij zeer WJarschijnlilk tiendui-
zenden zijn gedood zonder dat ze enige mo-
gelijkheid hadden om aJn de bombarde-
menten te ontsnJppen. Ik ltlerll dat dat ze-
ker niet kan voldoen aan de eisen van pro-
portionaliteit. En het beangstigt me een
beetje dat die discussie nauwelijks wordt
gevol'rd.

Devraagis v("f\'olgens: wat dan wel? Wat
moet je doen als je een regime JI, dat van
SJddJm Horssein veroordeelt en je vmdt
dat er internationJ'11 moet worden opgetrr-
den. [k heh het JI genoemd: \lerbodop WJ-
penexport en het uitvoeren van de V~-rrso-
luties. DJJrvoor moet je geduld hebhen,
moet je volhardrnd zijn ••n moet je controle
uitoefenen. Iht is 7.eker niet gl.beurd.
DaarllJast vind ik het erg belangrijk om je re
reali,eren Jat Jls je zegt d,lt cr geen enkele
andere mogelijkheid meer is dan militair op
te treden, dat ook betekent dat je beslist o\"er
het lot van Irakese burgers. Natuurlijk (Jok
over het lot van je eigen sold,urn, nMar die
soldaten zijn een onderded \'Jn jr elgrn de-
mocratie. De men,en die door hrl oorlugs-
geweld van de westerse en ArJbischr JlliJn-
tie werden getroffen, l.iln mensen die nooit
hebben kunnen kielen. Noch voor hun ei-
gen didJWr Saddam Hoes,ein, noch voor
een afgt."\"JJrdigde van de landen die bt'slis-
sen om militair geweld tegen hen te gehrui-
ken.
Het IS een illusie te denken, en ik vin.l dat we

ons d,tar ook niet levredrn lllee mogen stel-
len, dat die burgers nid ~bchtoffer zullen
zijn omdat wij tegenwoordig wapen, hl'b-
hl'n die onderscheid m,lken tussen militaire
doekn en de burgerbenllking.

Tenslotte wil ik puntsgewijs de stellingen
nalopen VJn SJm Rozrmond. Hij zegtJJl
hd gern moeite kost om honderden bezwa-
ren enlwijfels te formuleren als het gaat om
de criteria als stond recht tegl'noller onrel-ht,
WJShel middel e\'enredig aan het doel. Vol.
gens hem komt je deur eigl"nliik nooit uit_Je
kunt die HeUg nooit helemaal beantwoor-
den. JUist d.larom v.ind ik het zo ontzettend
belangrijk d.n l"r niet overhaast een heslis-
,ing wordt genomen. Beter l'en jaar wJ.chtrn
met een dngelijke besli,sing die tot 70veel
,bchtoffer" zovrd haell, lO\'rei diende en
zoveel destflll-iie aanleiding geeft. Beter hel
vreedzame middd van Je l'conomische boy-
cot echt de kJns gevrn dan te zeggen, wc
weten het nid zeker metar wc bten de Wct"g-
schaJI overSIJ,ln neur het gebruik VJn mili-
IJirgeweld.

Men had deze oorlog
kunnen voorkomen
door consequent op te
treden tegen
wapen exporten, door
Irak al jaren geleden te
isoleren.

Daarnaast zegt SJItl Roz.elllond: maar ah je
berust, zijn cr ook slJehwffers. Dat zijn de
sbchtoffers van SJddJm Horssein. D,lar
heeft S,Jm Rozemond z.eker gelijk in. Alleen
ik denk dat hd nog sterd~ een groot wrschil
is, en mod zijn tus,en de slachtoffers die
gem;lakt wurden door de dictJtor die je vcr-
oordeelt l'n de slachtoffers die grm,ukt wor-
den door je eigen gebruik van geweld.
De drrmpel nJar g,'wdd moet hoog zijn. En
misschien I,die wd dJnk zij de moderne
middelen VJn ur wJprnwedloop \'erlaagt.
Als tweede punt stelt Sam Rozemond dat
het altijd een gok i,_ Rechtv'aardiging is
hooguit sprcuLuief. Dat is waar, je kunt de
zakl'n niet H)Or honderd procent J.fwrgen.
l\-iaJr als wil erVJn uitgJan dM onle demo-
cratie hogere waJrd('n hrvJl, bl'trkent dat
ouk dat in je hJndelingen Jan ,Iie waarden
Illogen worden getoelst.

Ik wil nog een opmerking maken OH'r de
vierde stellingen dat is de vergelijkingdie
Sam Rozemond maakt met het strafrecht. Ik
WJSdetar zeer verbJasd OH'r. Her lijkt 7.0
simpel. Je zrgt, er is een dJder SJ.ddJm
Hoessein (of ren andere moordenaJr) en dil"
mod je treffen want uileindc1ijk heb lt"dJn
te mJken met dl" vergelding, preventie etc.
~bar wat is nu z.o typerend van het str;lf-
recht? Bij strafrecht i, l.el'! nauw omschre-
ven dat een stJat Jlleen maar diegene mag
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En als een dictatioraal regime geen dialoog wil?

trdfen dil' de dader IS. D,lt dt>gene die te
makcn krii~t IIll't de sta<lt, J()onLir straf
worJt 0pl;elq~d, dO()rdat hij gevangen
wordt gel.ct l'K, moet (lok voor bijna voor
de volle honderd pron'n1 bewezeH zijn &11
hij degene ISdil' dl' daad hl'eft beg'lan, Je
moord hl'e11gepll'egd, .\-Iaar als wc kijken
n'I,lr het militair geweld, dan maakt Jat mi.
liuir geweld gn'n enkel, Illaar Jan ook gecn
enkel ~ersdliltussen 5add,11ll Hoessem en
de burgerbevolking die hem niet hecft kun-
lwn kio.l'n, Dan zijn de burgers de slacht-
offl'rs van de bomb,udementen, Il'rwijlzij
nil'!s an,!l-rs z.ijn dan sl;tchtoffers van de his-
torisdll' situatie waarin lii zich bevindl'n,
'\let andere woorden: als Ill't zo is dat je een
vergl'lijkillg trdt met het strafrecht, dan wu
het erom g,I,ln dat je Saddam Hoesscin per-
soonlijk 7.OU willt'n treffen, t>.1JardJn mJg
het niet 7.0 z.iin dat jt' de burgerbt'volkmg
van Irak dJJr aan opoffert, Dat i, jlll,r z.eer
strikt verbodt'n in het Nedl'rbndse straf.
re,ht, Het g,lJt om inJiviJut'lc \.t'rantwoor-
delijkheid en individuele vergelding en ,tr<1f.
Ik denk dal dat ook mijn grootstt' prohleem
ISmt'1 dele oorlog.
Ik heb Jls volkwt'rtt'gcnwoordigt'T inl;t'-
stt."llIdmt't het ll'ndt'1l van I'Jtriot-rakct!t'n
naar [,raël.lk vind en vond d;l.t het erg
hdJngrijk wa, dJt de burgt'rbt'volking van
IsrJd wrdt."digd wl'rd, }'l.Jar ik lit en zat llIt't
ht."1grote problet."m dJI ik ni(;'(sht'b kunnell
doen tot dl' vt."rdt'diging van de hurgt'rbevol-
king van IrJk. D:n is hl't groot,lt' prohleem
dat ik met deze oorlog heb.

Ik haJl maar één vrJJg uit de discussit', AI\
jt>nu pleir voor l'en dialoog en dat ook zit't
'115 een opl(Js~in~ van conflicten 111Je we.
reld, zit ie dan ei~enlijk niel mei kge handt'n
als de Jnder g-een dialoog wil f DJt is natuur-
lijk de kern VJn het prohlt't'lIl, ook in het
geval \'an Saddam Hoes~ein,Je kunt niet
H'ggen dal alles wel is op re losscn mei een
dialoog. Het is de realiteil dal cr dictatoriale
regimes zij die niers voelen voor een dialoog,
Ik Illot't eerlijk Zl'gllen d,lI ,Ib ik zie hoede
Koerllen nu opnieuw met gifgJS worden he-
swokt en hoc het militairgewclll nu tegen de
eigenlijke be\"Olking wordt gebruikt, ik geen
enkele illusie heb m'er de vraa~ hoe dt."ze
meneer optreedt tegen volkeren.
Ik dl"llk dus dJt de internationale gemeen-
schap zulke diculoriale regimes l'omelluent
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Ik ht>bme afgevr,lJgd of dat niet lets tc
mJken het'ft met de wijze van oorlogWOl"
ring tegenwoordig. Het wordt ons voorge-
spiegeld al, een videospel; we mogen een
knop indrukkt."n en \'t'rvolgen, gebeurt l'r
iets maar de s[;Khtofft'rs \'Jn onze dadl'n
zien wt>nid. Die zullen wt' misschien nooit
lien. En dal mlakt het zo gevaarlijk en aan
de anJere kant missçhien ook w gemakke.
lijk om mi[itJir gt'weld weer te Jççt>pteren in
een intl'rnationJIt' rechtsorde, Ik ben met
Sam RozemollJ VJn mening &11,als nwn
van de Verenigde Naties een suççe, wilnlJ-
h'n, t>rdJn n>nscqul'l1IIll0r! worden opgc-
tn'den.

MaM ik denk wel Jat t."rJ,lll ook conSCljuent
mott worden opgetreJt'n, jarenlang Jls dat
nodig is, \'oor het isoleren t'n het veroorde-
1cn van dinJtors in het :\lidJen-OoS!t."n en
waar ook tt."rwacld, En dan kan ht>tllIt."tzo
zijn dal terwillt' van lil' ma,htspoliriek dt'
enl' keer Irak t't'n \'fiend is v;ln het westen t'n
dc andere keer, wellicht nu, Syrië of Iran dt'
vriend is van het westen.llJn moet helzo
lijn dat er ecn çonsequentt' veroordeling
komt op grond van Je VN-rt'solulil's en dat
lllt'n daar nmsequcnr nJar handl'lt. DOl't
men dat nit't, d'ln zal militair optreden wrl-
li,hl stet."dsmt'er gewoome wordl'n in Il1tt'r-
nationalt." bt'tràkingen. \X/am één ding staat
vast, Je drempel naar militair g(weld is HWI
de Gol foorlog tot mijn grote spijt opnieuw
ver1aJgJ.

moer isoll'ren, nlJar dan ook heel çonse-
quent, Dat berekent wel dar de Vcrenig{le
Naties een kraçhtiger instrument moel wor-
den, Het belekent dal jt' niet Jllcen in {}or-
lngstijd maar ook vooral in HedeHijd de
polirieke wil moel hebhen om een land re
isoleren,Je moet jel.elf d,ln beperkingen op-
leggen al\ het gaat om wapenproducrie en
wapene'port. Daar moel hel westen nu aJn
gaan werken,
I\'atuurlijk moer je altijd blij\'Cll plt'iten voor
een dialoog. ,"laar al\ die dialoog er nit't is,
is het het heste 0111dinatoriale rt'gil11e~IC

isolert'n. Want als de dialoog niet werkt en
jt' d'ln direct militair mOei oplreden, \'omzit'
ik et'n tijd met veel militaire confliçten om-
d,u dt' wereld aan het uireen"Jlkn is uit z'n
ou{le wrhandl'n.

KRENTEr
Jan Glastra van Loon: 'Op het moment dat
Saddam Hoesscin Koeweit binnenvalt,
moet jeeen mJatregei nemen waarvan je
hoopt dat die hem stopt. Dan moet je gaan
drcigl'n, en die dreiging moet gdoofwaardig
zijn; wam het liefste wil je met drt'iging
kunnen volstaan, Daarom ben jeopzo'n
moment wel gedwongcn om -andets dan jt'
zou willen uit l'en oogpunt \'Jn ~'rijc mt."-
ningworming- jaelf als regrrinp;een lI-\'ijg-
pli,ht opleggen.'

Deehlt'mef uit de za31: 'Ik vind dat et."nt'rg
zwak excuus. Zo maak je jezelf als o\'t'rheid
hil voorbaat monddood.'

Anet Bleiçh: '~har srel it' voor Jat jel.egt:
'We willen geen geweld plegt>n, wc willen
een Jndt're oplossing zol'ken. En dJn krijg je
te maken met een maçhthl'bbef die niet van
plan is om één van die andl'ft." wcgt'n tl'
bewandelen. Wat dan? Alleen JI uit her on.
p;elooflijke ft."it&11Saddam Hocssein er nop;
S1eeds zit, zelf, na deze oorlog, kun je toçh
aflt'iden dat de sJIKtiepolitiek tot het jaar
1005 had kunnen duren? En JI dietiid wa,
hij in Koeweit geble\'l'n, was dt' KoeweitiÄs
een ellendig lot besçhon'(l gt'wt't'st en wa,
Saddam Hocsst'1ll voorlgegJan om zijn mili-
taire wapenar~t'naal uit te bouwen,
Ook als je de wndusie volgt Jie !\-lansdlOt
trok, dat we in de Jllercerste plaats de wa-
pens moetcn aanp'lkken, kom Jeop hl'rzdf-
dl' pUlli tercchr. Wat mOl't ie dot'n als wij
bepJalde wapens 7.0afsçhuwdijk vinden
dat wc ze afschaffen, maat l"l'n ander heeft
die scrupules nit."ten wil van dt'lC wapens
gebruik maken om de 1I13çhtwerhoudingt'n
in de wereld tt."zijnen gunste tc verandert."n f
Dat lijn grote prohlemen. Als ik die in mijn
afweging betrt."k, zt'gik: Amerib heeft to,h
het vuile werk opgeknapt.,.'

Dl~clnt>meruit de zaal: 'Hl't is volstrekt niet
vastgestt'ld dat her emhargo niet wt'rkre, De
,1Jngl'gt>ven procedurc in het HJndveSI van
de Verenigdt' Naties is niet gel'olgd. Rt'solu-
tie 678, die onvermijdelijk op een oorlog
aamtuurde, lIlot'st er 7.0nodig doorgt'jast
worden,Je kunt nu ct>nmJJI niet 500.000
mfnsen in dl' wot'stijn !atrn zitten tot d~'
zornt'r



UTDE DISCUSSIE
Anl't Blci,h; 'Uw tlcigingom de Amerika.
nen Je hoofd\"crantwoorJc1ijkhcid VOOT de
oorlog in Je SChOClll'll te schuiven, frappeert
mil. Ik gdoof niet dat VN-rcsoluril' 67X, die
in prinópcgcwrld mogdijk maakt, geweld
uok onvcrrnijddijk maakt. Al tijdens de ont-
moeting tussen AzÎz t'll Baker had Saddam
Hocssein toezeggingen kunnen doen dar hij
zich uit Irak zou tl."rugtrckkcn. Hij had vrel
minder vcr hoeven re gJ.an dan hij na twet."
maanden oorlog hl'eft gedaall, en d,m Wh

de oorlog cr nooit gekolllen. De Vl'ram-
woordelijkheid voor dl" oorlog ligt voor een
leer groul gcdcelte bij Saddarn Hocsst"in:

Dcclncmcruitdczaal: '\'o;'aarom IsJicda-
tum \'011\2 augustus 1'J'JO zo belangrijk? Er
is loch men aan de hand dan (Lu op die dag
een gn.'ns werd overschreden? Er speelde
toch ook al van alles daarniór?'

Anet Bleich: 'Als u \fan meningb(llt dat al
veel eerder tegen Saddam Hoessein had
moeten worden opgetreden, bijvoorlweld
op het moment van degasaallval tegen de
Koaden, ben ik hef met u el'ns. ~1aar ik
vind het een wondt"r1ijke redenering dat het,
omdat heTal vt"e1et"rder had gemoett"n, later
niet zou mogen:

Dt"e1nt"mer Uifdt" zaal: 'Het verbaast me
stt"t"dsweer dat er zo weinig aandacht wordt
bestced aan dt"vraag waarom mt"nst"n dOl'n
wàt ze dot"n. Zo is uit de psychologie bL'-
kend, dat m,lllnt"n die wónig of niet met l'en
vader opgroeien vernielers wordt"n. Ook
Saddam Hoessein was al iong zijn vader
kwijt; alle dictators van de laatste tijd had-
dl'IJ dat, Dus d,lar kan de infectiebron \'an-
daan komen, waardoor deze mensen ziek
zijn. Een ander psychologisch aspect is. dar
oorlog een mannen7.'lak is; een monocul-
tuur dus. En Iedere monocultuur gaat mis,
Daar kun je iets aan doen Jls je dat weel.'

Anet Bleich: 'U wijst, evenals de schrijfSTer
Alice ~lil1er, op de betekenis van opvoeding
voor oorlog en vrede, :-'1aar u moet niet
vergeren, dar het om zeer langdurige proces-
sen gaat. Het zal generaries in hes1Jg nemen
om te komen toTeen min of meer gelijk-
waardigt" opvoeding en tut een min of meer
gelijkwaardige verhouding tusRn de sek-
sen. Op bet moment d'lt een crisis uitbreekt
zoals in de Golf, kom je mei Alice hlil1er niet
veel verder:

JJn Glastra van Loon: 'Inderdaad overheer-
sen in onze cultuur de waarden die over het
algemeen als mannelijk worden beschouwd.
Vrouwelijkewaarden worden als \'all min-
der belang opzij geschoven, Volgens hel kla-
re, rationalistische, mannelijke denkp'l-
troon kan iets dat A is niet tegelijk ook niet-
A zijn. Dat leidt tot zwart-wit-denken, lOt

denken in termen VJn ';lUes of niets' en 'goed
en kwa,ld'. :-'1aJr mensen horen in zo'n
keurslilf niet Ihuis. Zeker in l1\:thumanisme,
dal ni~t van dergelijke strikte scheidingen
uitj;\aat, zouden we ons daar niL.tin mOl'ten
latenper,en.'

lna Brouwer: '\,(/ie pleit voor andere oplos-
singen, voor niet-mililaire middelen, krilgt
al gauw te horen: Dat werkt niet. :-'lct ande-
re woorden, in de terrl1l'n van dele di,..:u"ie:
S;lddam Hoessein luistert nietll;I,1t een
mannelijk antwoord, Vrouwelijkeant-
woorden, die meer geri..:ht op samenwer-
king, worden niet gdoofd en krijgen dus
ook geen echte kans,'

Deelnemer Uil de zaal: 'De Verelllgde Natil's
h~bben ook resoluties .ungenomen ten aJn-
zi~n van de door lsr;ld bezette gebiellen.
.\Iaar daarvan i, de naleving niet afgedwon-
gen, Er wordr dus met twee matt'n gemeten,'

Anet Bleich: 'Het Israëlisdt-l'alestijnse con-
flia lit zeer ingewikh'ld in elkaar en leent
zi,h niet voor oplossingen waarbij het mes
op takl gaat, in dezin van: 'Ze trekken zi,h
maarrerug', Ik hoop - en nuss<.:hien is dat
~en goede bns temidden van de kwadl' - dat
het na deze oorlog lets eenvoudiger 7.alwor-
den om tot een vergelijk tussen Israël en de
Arabische wereld en tussen Israël en de Pa-
Il'stiJnen IC komen. De terugdringing van het
gevaar van een hegemonie in het Midden-
Oosten onder diaJtor Saddam Hoessein zal
d.l,tr mlsM;hien toe kunnen bijdragen.'

Dl'elnemer uit lil' zaal: 'Ik lwn achteraf rtlt."er
tegen de oorlog geworden d,ln toen hij nel
was uitgebroken, Dat komt door de manier
waJrop bij is uitgn'oduen, Erziln idioot
\T~Ibommen op Ir'lk gq~ooid; Ze zijn daar
bezig geweest alsof er in het :-'lidden-()osten
ongedierte woont.

\am Rozemolld: 'Alleen al het feit dat lo'n
perceptie kan O!Hstaan \'ind ik buitenge-
woon treurig. Dit is één vanle de 7.(l'r ernsti-
ge en 7.e1fsmisdadige aspecten van de oor-
log. Alleen is in de hele wercldgescbit'denis
waarschijnlijk nog nooit een fatsoenlijke
(lorloggevoerd: eell oorlog die aan ome
maatstawn voldoeT.
Je kunt Jus vaststellen dat er ongert'chtighe-
den klL'ven ;lan lleze oorlogvoering, Maar je
zult le7.elfook de \'T,l;lg IHoeten slellen, wd-
ke ongerechtigheden t'r zouden kleven aan
het nlet voeren van deze oorlog, Daarbij
denk ik aan de slachtoffers die nog in Irak
hadden kunnen vallen, hbar ook aan de
slachtoffers die zouden kunnen vallen in tal
van agressies, wannet."r deze agressie nil,t
wu zijn afgestraft: en daar zouden wil ons
dan medeverantwoordelijk voor hebben ge-
maakt.'

Deelnemer lIit de lJal: 'Oorlog is een vak,
Dat kan Je niet tuen uitocfenen door men-
sen die bij het minste geringste de neiging
hebben om over de schrt'cf te gaan. Dat
hebben we gezien in Vietn;1l11,De ergste oor~
logsmisd.lden d.ur zijn niet begaan Joor
beroepsmilitairen, m,lar door degt'nen die
nun of meer toevallig de oorlog zijn inge-
hJald:

Jilit Gla,tra van Loon: 'Op zich7.elf is dat
jlmL hIaar bet risico van een leger dat uit.
sluitl.'"nduit beroepsmilitairen bestaat is, dM
bepaalde belangen g,lan ontstaan, Een be-
roepsleger z,ll zo \'eel mogelijk geld uit de
begroting willen binnensicpen om zijn be-
wapening te kunnen maximaliseren, En \'er-
Hllgenszal het willen bewijzen dat het geld
dar in dat leger wordt gl'Ïrwesteerd goed
wordt besteed. Het is dus wenselijk dat iede-
re militair zich strikr heroep,matigge-
draagt. hIaar het is nier wenselijk om et."n
leger te hebben dat alleen uit beroepsmilitai-
ren best,l,lt:
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MEER HOREN, ZIEN EN LEZEN OVER DE GOLFOORLOG

Een samenvauing van het sympo~ium KieLen lussen Kwaden is op 27 maart 1991 over de radio uitl\:czondcn
door de Hurn,mis(ischc Omroepstichting. U kunt de radio-cassette van dele uiu_cnding meI de (lId "De Spicv;d'
bestellen bij de HOS, door overmaking ,.anJ 10,- up gironummer 9449 Icn name v'.m Humanistisch!;
Omroepstichting Hiln~rsum.Vermeld op uw overmaking a.u.h. rilel en cl.Hum V"all de uiucnding.

In de afgelopen maanden heef! hef HumaniHi"h Verbond meer uitzendingen aan de Golfcrisis en de
(GoIOoor1og gewijd. Ook hicnan kUn! u de radio+casscllcs hij de HOS bestellen, op de hicrho\'cn genoemde
wijze.
Het gaal om de volgende uitzendingen:

3 September 1990: Slan van BOlleke in gesprek meI de Britse kernfysicu\ Frank Barnaby. Over de dreiging van
een kemoorlogin het Midden-Oosten en nucleair lerroriMne. Duur: 55 minuten.

19 November 1990: Amerika en de Golf. Een reportage vanuit lIet Amerikaanse thuisfront o"'er de
\'oorbereidingen voorde oorlog ell de belallgen die wmden verdedigd. Redactie: Hans Meulcnhroek en Kees
Vlaanderen, Duur: 55 minuten.

2Januari 1991: Stan ,'an Hlluckein gesprek met het ,'oormalige hoofd van de hraëlischegcheime
inliehlingendi •..nst Harkahi. O"er de problemen in hel Midden-Oosten en het Israëlische beleid, dat gekenmerkl
wurdl door een gehrek aan zelfkritiek. Duur: 30 minuten.

14 januari 1991: Stan ••.an Houcke in gesprek met de polilicoloog l.e(l Hiegel. O\'er de wmequenrics VJn de
Golfoorlog. Onder andere wordt ingegaan op haatge\'oclells IUss•..n d •..WC\lerse en de arabi"he wereld. Duur: 55
minUIen.

11Maan 1991: Klaagzang o"'er oorlog. E•..n compilatie van fictie ••.e en niel-fictieve lekstfragmcnten o ••.er oorlog.
Redactie: Kees Vlaanderen. Duur: 55 minUl •..n.

27 Maan 199 t: De Spiegel. Samen ••.atting van het op 2J maan gehouden symposium Kielen lUssen Kwaden. Zie
boven. Redactie: Hans Meulenbroek. Duur: JO minuten,

Op tde\'isie hedllscha Meijer. in een extra uitzending op 10 Inaart 1991, zijn praatprogramma gewijd a.UI de
Golfoorlogen het aldan niet moeten kiel,en lUssen kwaden. Bij hclta aan de tafel zit hed van der Spek,
voormalig lid \'an de Tweede Kamet "'oor de 1"S1' en pacifist. Ah gaslen zijn 0.;1. aallwezigjan Glaslra van Loon,
\'oorziuer Humanistisch Verbond, Ad Melkert, lid van de Tweede Kamer \'oor de PvdA el1mevrouw E. Staf,
luitenant-kolonel huiten dienst.
De \,ideoband ••.an del,e uitzending is eveneens bij de Humanistische Omroepstichting Ic ••.erkrijgen. Ah u deze in
huis wilt krijgen, moet 11f 45.- overmaken naar de Humanisti\che Omroepstichting Hil\'ersullI, o.v.v. 'Ischa 101
3 '91'. Na ont ••.angsl \'an uw overmaking wordt de \'ideoband u 1,0 spoedig mogelijk toegestuurd.

Ter gelegenheid \'an hel symposium Kiezen tussen KwadelI heeft de afdding Puhliciteit van hel Humanistisch
V•..rhond een \peciale Knipsclkraut samengesteld meI artikelen o ••.er de Golfoorlog, Ikl.e knipselkrant beslaai 88
pagina '\, De volgende onderwerpen kom •..n
aan de orde: chrnnologie van de Golfoorlog; oorlog: te rechn'<Iardigen of niet; heeld en vii.llldbecld; de Nieuwe
"'erddorde en de Noord-Zuid-verhouding; naht:\chouwingen en vooruitblikken na afloop \'an de oorlog.
U kunl deze speciale Knip\clkram \'oor de eveneens sp •..ciale prijs van J 6 •.\0 bestellen door dit bedrag ov •..r t•..
maken op gironummer 58 I.n .••..Humanistische Pers Utrecht a.v.v. 'Knipselkrant Golfoorlog',
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RAD I 0 & TELEVISIE
ZONDAG
9.03 -9.30 uur, Radio I

De Verbeelding
14 april: H~lènc Nolthcnius
18 april: Hcinrich Biil]

J\tAANDAG
\HIS. 13.00 uur, Radio 5

Het Voordeel van de Twijfel
15 en 22 april:

Ilh:galcn: Onzichtbaar en
rechteloos
Vlm:htdin~cn die NcJcrLmd ziln binnenge-
komen op een toeristenvisum vormen l"cn
omvangrijke maar prohlematische: grol"p.
Hoc zi)lc\'cn wordt in de ccr~tc uitzending
uitcl."ngczcl aan tlc h,md VJ.Oeen aantal por-
trdll."n. [n het twn"de programma wordt in-
gcg:lJn op hUil rechtspositie. HOl"kan cr een
bcleid gevoerd worden voor ct'n groep
waarvan het bcstaJn in feite wordt ont.
kend? Die Haag krijgen Je diverse overhe-
den voorgdcgd.

WOENSDAG
1230 - 13.00 uur, Radio .S

Ikhalvc dril' afleveringen \"<111het actuele
hijna livc-progr,lmma waarin Guikje Roe-
rhof en haar gasten praren OH'r maars(hap-
peli]ke, politieke en permunlijke kwestics,
wordt op 24 :Ipril het purtret uiq!;elOndcn
van Wim V,111Dooren, bijzonder hoogler:l:lr
filosufic aan de Te(hnischc Universitól v,1ll
Delft v:lnwege de stichting Sonate,. Dit
programma stond al t'crder a:lngekondigd
nW:lr Illocst toen wijken voor de a.:tualitl:il,

S :Ipril

Gestolen tijd
Paul Hili is één V,ln de (;uildford rour, die
wt'rdcn bes<,;huldigd een ;unul bom aansla-
gl'n te hebben geplcegd waarbij zeven men-
sen omkwamen. Vnoordecld tot Il'vens-
lang, blcv'en zij - t'n amieren - altijd volhou-
den J.1t ze onschuldig waren, In oktober
19S<) hesliste het Court of Appe,tl dat er
tijdens het proces gebruik was gt'lllaakt van
vals bewijsmateriaal. De vin wt'flk'n on-
voorwaardelijk vrijgel:Jten t'n het vonllls
vernietigd.
DeH" do<,;umentaire re<,;onstrueert welke
sporen 15 ja:lr onre<,;htmatige opsluiting
veruurza,tkt hij l'aul Hill en zijn rua,telJ.
Dt'ze produktie van de krsc RTE, gemaakt
dour Julian Vignolc" was één van de prij,-
wmnaar, op de I'rix Italia 1<)<)0.

Natuurlijk ook in april wet'r twce maal
Isch,l, t'n wel op zondag 14 en 28 april
(2I.JO - 22.00 uur). En ook, bijna cven na-
tuurlijk, weer een aflevenng van YOY.
Daarin gaat het de7.e kl'er over dl."zestienja-
rigl' J'vleike. Hij haar werd drie j,ur geleden
de ernstige 7.ickte S,LE. (Systelllls Lupu,
Erithl'nlat()';us) ge(onstateerd, een ZIekte
WJ,lfhii het afweersysteem eigen organen
afbreekt, Bij ~1eike leidde llit l'f undn arllic-
re toe dat ha'lf h,Ht werd aangl.taSt wa,lt-
door zij eell nieuwc hartklep mUl'st krijgen.
Een half j:lar gelcden onderging ze dal." zwa-
re operatie. Hct g,Ut nu hetn met "ki kc,
maar nog ,teeds wt.'et ze van tevoren nooit
hoe zij l.i<,;hde volgende d;lg zal vOl.kn, ()f 7_1."
heel n1Ol' zal zijn, en ofhl,tlTlI dag met veel
of een d'lg zonder pijn wordt. Van paardrij-
den en uitgaan ISniet lall/{er sprake meer en
door Jl1e lIIedi,~.he behandelingl'n is ze op
school achter w_"raakt.
Ondanb alle, ,tra.a.1t .\kikt.' t'chter l'en he-

Zondag 14 april (21.50 ullr):

Twee zeer redelijke heren
Daarnaa,t wordt in ,tpril Het Onderzoek
afge,loten: een reeks portretten van weten-
,chapper, die zich in hun onderLOek hezig-
houden met, 11l dl." rt11lllste lHl V-,1I1ht'1
woord, het gedrag van de mens.
(Zie v'oor de inhoud \'an d;\[ progr;llllnu dl."
Humanist van vorige m;unJ).

Zondag 1-1april (22.0_'i uur):

r
Vragen aan de beul
Ik Zwit,erse hi"oriclls en politinJloog
Alcx SchmiJ werkt ,tlcnige laren in Neder-
land. Aan de Rijksuniversiteit vall Lt'idell
doet hij onderloek n;1;1tdl' oorzakl'n van de
schending van l11t'lIsenrcchten, Eell bebng-
rijk onderdl,e1 daarvan vormt Schmid\ on-
derzoek naar folteraars. W;H ûjn de mo-
tieven en idel'i:'n van folteraars en welke so-
ciale Olmtandigheden en k,lfakterlrekken
maken dat men,en folteraars worden? Om
die vragen te kunnen hl'antwoordcn It'gt
SdllltiJ zogenaamde ego-donlmenten a;l1I
van folter;urs, waartoe hij foltcraars uit alle
mogelijke landen interviewt. Dit.' intl'rvil'ws
registH'l'rt hIj met een video<:amera,

hMtenswaardig(:'" Icn'llslust uit. yoy trok
enige tijd uwt haar op. Hoe is hel Olll op
jOngl' In'ltijd l'en ernstige ziekte te krijgt.'n t.'n
hoe ll'ef je daarmee verder? \X/al bn de
toekomst je nog hieden en hol." rt.'agcrt'n dl'
lI\enSl'n in je omgeving?

'Her mysterie van dl' fascinatie voor geweld
moet wl'tens<.:happelijk onderlodlt wor-
den', verwoordt Schmid zijn eigen drijfve-
ren, Ziln onderzoek bevindt óch nog lil een
beginstadium, rna;lr de bedden dit' III het
plOgrarnm't fe zien zijn van ht't intcn'lew
dat hij h,ld met de I'eruviaanst.' heul Ra.ul
.\lont0Y;l zijn onthullend ('n omlmsterend.

ZonJa.g 21 april:

Tussen twee paradijzen
zondag 21 april wordt, tot slot, Tus>en twee
p;1fadilwn herh;l;lld. 'Ik heh een omzeilend
groot s<.:huldge\"Oel. Om dat kwijl te raken
moet je dit soort dingen doen. Hl't is onge-
looflijk wat er met de Kut'rdl'n gebeurt.
Daarover mag geen enkele Koerd zwijgen'.
aldus lbrahllll Selman, die in I <)ll-luit Koer-
distan naar Nederland vluchtte. Vier jaar
later maakte hil over de heimwee naar zijn
land en familie, zijn pogillgt'n om een nil'uw
leven op te houwen, t'n zijn vers<.:heurJheid
tussen 'hier' en \bar" de theaterv()orstd-
ling Tussen fwt.'e paradijzen. In mei I<)SIl
zond het Hunwnistisch Verbond een telcvi.
sieadaptatil' V,lIl die voorstelling uit, Drie
jaar later hedl hct programma nog nIets a,Hl
ze~ingskracht en - pi)ll1ijk genoeg - aan
a<,;tualilcit vt.'r1oren. Reden te meer om het
nu te herhalen.
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IK KRIJGOP VRIJDAGMIDDAG
HET 'PRETTIG WEEKEND'
MOEiliJK OVER M'N liPPEN
'Of ze in hun leven hebben gefaald, is een vraag die ik niet zou
durven beantwoorden. Ergens moet er iets zijn misgelopen. Ik
hoop datze in de loop van de tijd gaan voelen, ècht gaan voelen,
wat ze zichzelf en anderen hebben aangedaan. Daar mag wat
mij betreft de gevangenisstraf ophouden. Maar meestal
moeten ze dan nog twee, drie of zes jaar ... '
Aan het woord is humanistisch raadsvrouw AnnemÎek
Horstrnan. Ze is geestelijk verzorger in Leeuwarden, in het
19de eeuwse Huis van Bewaring en in De Marwei, de nieuwe
gevangenis voor langgestraften. Die wordt vanwege de
vergaande beveiligingsmaatregelen ook wel het 'Alcatraz van
het Noorden' genoemd. AI slaagde een gedetineerde er kort
geleden nog in om te ontsnappen door zich op de binnenplaats
door een helikopter te laten oppikken.
Het werk van Annemiek Horstman betekent elke werkdag bij
elkaar ongeveereen uur wachten voor elektronisch bewaakte
deuren en door ellenlange bewaakte gangen lopen, altijd met
een indrukwekkende bos sleutels bij de hand. Zij heeft veel
ontmoetingen met heel gewone, aardige en boeiende mensen
en praat met hen over zingeving in een situatie die met dat
begrip lijkt te spotten. door Els \an Thid

Humanistisch raadsvrouw Annemiek
Horstman, geestelijk verzorger in de
Leeuwarder gevangenissen

Mensen die nog maar net zijn opgepakt,
kOllll'n tlTecht in een Hui, van Bewaring.
Afnankelijk ~'an wat ze op hun kerfstok heb-
ben en hoc de rechtsgang verloopt, zillen ze
daar ~'oor kortere of bngere tijd V,ISt.Er 1.ijn
de boeleklanten die lOt l,:rore frmtratie V3n
anderen na twee of drie dagen al weer weg
mogen. Ook zijn er de menSl'n die een oudl'
straf van een maand of Zl'Skomen uilZinen.
Maar de grootste groep komt na een deli<.:1
binnen en moet nog de hele procedure door-
lopen tot aan de definitieve berechting. D,1t
kan lang duren, soms meer dan twee jaar.
Zeker als het gaat om een hoger bCTOrps-
zaak of een ~'rrloek om cassatie. De gemid-
delde verblilfsduur is een maand of acht.
Maar om wat voor redenen ll1enSl'n in hl,t
Huis van Bewaring trrechtkoml'n, bijna al-
lrmaal hebbl'll ze één ding gemel'n: ze lc\'en
in onzekere, gespannen afwachting. Wat
gaat er komen? Hoevrcl straf? Waarheen?

Wie op bl'l registraticformulier 'humanist'
of 'geen geloof' invult, of te kennen geeft deU

de Islam of het hindoeïsme IS toegedaan,
l'n die ook nog toevallig op de bovenste ring
van de gevangenis verblijft, krijgt Annemiek
Horstman op bezoek voor een kennisma-
kingsgesprek. Wam het team gl'cstelijke
ver1.Orging hedt de 'klanten' in ringen ver-
deeld. De dominee neemt de middelste ring
voor zijn rekeningen de pater hel \-lak', de
begane grond, De drie geestelijk ver1.Orgers
verwijzen naar elkaar door. De humanis-
tisch raadsvrouw zt'gt O\'l'r dat eerste con-
tan met de gedetineerdt': 'Iets moet cr fout,
hed erg fout zijn gelopen. Er komen vragen
op: waarom ik? Hoc heeft het zo kunnen
lopen? Hoc moet ik verder? In zo'n gesprek
vertelll'n mensen vaak spontaan Jat dit toch
echt niet Je bedoeling was, :\-Iaar vooral ook
wat 1-e eigenlijk m<.:thun le\'en hadden ge-
wild.'

GEMOEDELIJKE SFEER
Et'rst hezot'ken we h<.:tHm, van I\ewaring in
Leeuwarden dat in 1874 is gebouwd. Ooit is
het oude gedeelte verlaten omdal het nil,t

meer geschikt was als onderd'lk voor gedeti-
neerden, maar hel nijpende (:ellentekort
zorgde ervoor dat het robuuste en sombere
gebouw in het centrum van de stad - ge.
sdlikt of niet - opnieuw in gebruik werd
genomen. Een bord op Je huitenmuur laat
weten dat de grootschet'pse verbouwing in
de derJe fase verkeert, De ontmoeting meI
Annernit'k HorSlman vindt dan ook pla<1ts
bij een geluidsdl'cor van draaiende cement-
11101l'ns boren en timmeren. Om 10 uur
's ochtend~ is het rustig op de A-3fdcling.
Een deel van de gedetineerdt'n is in de werk,
zaal, de reM ót 'op cel', 1.ange winl', gangen
met hlauwe deuren. :\--1c1op ooghoogte een
spionnetje. Knalgele hallusrr,ldl's, In de
wachtruimte zitten twee donkerblauw geü-
niformeerde bewaarders in een hankstel dat

betne tijden heeft gekend. Et'ngedl,tineer-
de staat met t'en TClodgeblokte theedfll'k
kopJes af te drogen, Het koffieapparaat
pruttelt. Een graplC ovt'r en wel'r in hel
fries. Een gelnnt,delijkl' sfeer, huiselijk hij-
na. '''1:1ar dat is bedrieglijk,' vertelt Anne'
rniek Horstman, 'Onder dIe gemol'delijk-
heid gaat veel spanning schuil. Achter al die
ge,loten deuren kun je veel onrust vinden.
Daardoor kunnen kkine voorvallen plotse-
ling escakren. Hel kan hier Jan heel grim-
mig wordl'n: ••
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Nadenken over jezelflijkt in zo'n systeem niet
de meest voor de handliggende bezigheid.

STOOM AFBLAZEN
Anlll'mid; Hor~tm,ln keek li)den~ haar S1ll-
dil' voor hlllllalll~ti,;..:h raadwrnuw wal
rond in dl' wl'rl'ld van krijg~ma..:ht 0:11
zio:ko:nhllls. :-.Ltar loen ze Sl,lgl' gllll,: lopo:n in
het Hili'; van Bo:waring, wist zo:lI1eteo:n:Jit IS
l1ujll plek. '.\lissdlil'n om&n ik llll't go:Jeli-
neo:rdl'n gl'woon pratl'l1. Ik L\l1 Zl' ,umprl'-
ko:n op do: reJen wa,lrom JO: hin Z.ittO:ll.In
eo:n zio:kenlul\'; voel ik 1110:;llli)d schuldig ,LH
ik gezond hen. Nl'O:, ik votl me hiO:f niet
schuldig d,lI ik vrij rondloop. AI krijg ik
wij(bgsmiJdags het 'prl'fflg wo:o:h'nd'
Illoeilijk o\'('r mijn lipPO:ll:

El'lI gl'l'stdi)k \'Hzorger l1l't'llll l'ell 'peó,lk
pb;\Is in hilllll"n inrichtingl'n van justitie.
Hl'! i, iemand die mln of llll'l'r buiten het
sysll'l'm st;lat, dil' .1<:,ge~rrl'kkl'n llll't dl' gl'-
Jctinl'erden llll'! rarporteer!. ,\k! wie j<.:
kum prMcn zondn dat hd con,cquentie,
heeft. Annemick Horsllll,ln: '.\lensen kun-
Ill"n bij mij ,100lll afhla7en, 7.e mogen vloo:-
kt'n l'n h'Ul'ren, 7.e m0l,:en hun hart lu..:htl'n
over mt'Jl,~t'detillt'erJl'll en bl'wa,lnlers,
zonder Jeu iem,lud deur I'erdl'r [l'ts over
hoort. Als ie 1l\ n)'n gl'slutt'lI instiluulll,dt,
ISd,lt hel'l bl'langri)k. Ik huop dat 7e,al is het
m,ur voor l'\Tn, los kOlllcn I'an de illri<.:h-
ling. Iht is nil'l alll'l'n voor dl' men ,en, meur
ook voor hel in~titullf el'll goedt' z,uk:
Ze nOl'nu l'l'lI HUI~ V;Hl Bl'\vJring of l'ell
gev,lngenrs t'('n 'tol;l;llinslitllul'. "Alks
wordl l'r go:rcgdd, nlOr eigl'n initiatief is
kUl'dijk en fi!!,lIurlijk gel'n ruimte. En rdkl'-
ten'lI op welt i, gdlt'llrd, ll'IJcllkl'n over le~
zclf, li)kt in ZO'I\ s~'sl<,elll nil'! Jl' llll'<"t voor
dl' handliggt'nde !wzigho:id. JUiSI daarom
zijll ~('csldi)kc \'l'rzorl:wrs 7.0 got'd op hun
pLlals in inri<.:hting<.:n \,(Hlr lustitil'. \X/;lnt
hun ;land;\Çht, \tl'un l'U bl'geleidmg richlen
7.i<.:hvooral op die levensvragen,"

ZINLOZE DAAD
Rdlcl'll'n'll? J<' d,lden o\'crdl'nkl'T1? E<.:hl
\-oekn Weltk jl'leli en andl'ren hcbl aangc-
lban? Verder nlOl"tcn kWll lllel het besef
d,ll k il'm,llld Ill'bt gl'dood? Anrwmià
Hor,tlll;1n; '.k kunt het niet tenl!!,draaien, je
mOl'1 er mce verder. Hoeved s..:huld, \'('f-
drlel en SPljt]l' ook vOl'Ir. Als l'l'll \'olkolllen
zlllioze dood V,ITI11'I\Lllld tot gnolg hl'l'ft
delt Jt' dadn geut lwdl'nkt'n; prubl'l'rt 1<'
komen tot \'l'r;llIderingt'l\ iu ziln It'vl'll,
voortaan andl'rs wil omgaan IIIclzichzdft'n
<1nden'n, hlîjft lll't l'('n zinlozl' d,ud. :-'1.lar,
1llIss<.:hll'n... lIli"..:hien krijgt het ;l<.:hteraf
d,llI w<.:h nog l'!lIge 1111:

Gaau haar gespro:kkcn met geJetillt:nJen
vooralovcr .lil' schuldgc\'oekns?
'7.df hegin ik er nil't O\Tr. ,\lijn laak is om
een H'rtrouwen,perS<Hln te Zl)n, om It' sleu-
T11'1Ien l'en !ijJlJng uwe tl' lopen, Er is ook
een \Tr,chil IUSH'n de gl'dl"tinel'rden in Ilet
Hui, van Ikwarillg en in de gevangenis. In
hl'! HUI'; van IkweHing l1l'l'rst een l1l'ctÎ,;;he,
gnpalll1l'1I sf('l'r. :-'lt:llsell zlln vooral bezig
llll.t Hagen w;H l'r ;llknu,ll meT hl'U IS gl'-
hemd en hoe hl'! ,YStl'l'lll \";\11de gn'angt.'ni,
in (,Ikaelr zit. SOlllS Wl'el dl' familie nog van
nief,. En \t'rdn ,lfwa..:1uell, ,tl'eos maar af-
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\\,Khll'n. Iloewcl str,lf wlkn 7e kri1!';l'n? En
waaf gaan Il' die uit/.inen? \X';lllt n IS nog
stn'lh l"l:1lw;lchtlijst voor Llll~eslrafIO:ll.

:-'kt gedetineerd('n die lil De :-'brwei zillen,
Je gevangl'nis, heb Ik eo:n ;Imler <.:onu<.:t.
[);l,H worsrdt nll'1l voor,ll lllel de s<.:huld.
W,I,lg, 7.l' kOlllo:n tot TIlst en hl"1hl'sef waT ze
heblwll gedaan, hq';1Il1door TO:drlngl'n. Dan
krijgen 7e het v;uk ag moeilijk. Soms wor-
do:n Jil' gevol'lcns wl'g.gedrukl door l1wdici)-
ncn of drugs ..\Il"T1Sl"ndil' zi<.:hs<.:huldig -l'<.:ht
~i."hll!digvoell'n - 10p('IJ iirual stuk, ~;I;ln hil'r
kapot. \"\';11Iwdt een ~ev;Hlgeni~straf Jan
voor 7in?'
';-.Jeltuur!ilk, mt'nSl'l1 zijn 7e1f v~rantwoordl'-
lilk voor wal 7.ehebhen ged,lan m;IM of H'

JJar ook ;lltilJ voor dl' voll" 100 % schuld
over llloetl'n votlell ... Zo had ik <':OI1lJctmet
een man dil' n<.:h vers<.:hrikktlijk l'IIO:lldig
Hl('ldo: o\'<:r dl' dooJ V;HlLijn \'rio:ndin. TOl'n
ik met hem n;lging w;1IN 3Iiem;I'11 was go:-
bemd, bleà d,lt hil wtl Je trekker had o\"('r-
gdl,uld, m;ur öók dat hij ten l'inde raad
was door Jo: ernsligl' H~rslaving \-an hl.t
mósJl'. En d;lt hij door do: hde omgeving
volstro:kl ;un zijn lOl overgo:t1letl was. Hil
was niet dl' l'nigo: die \'<:ranrwoordtlijk wa"
dil" sdlUld droeg ... D,larun'r heb ik HTI nH'1
ho:m go:praat. Om dl' bijna ondragl'li)ko: last
van sdmld wal li<.:bta te makl'11 zodal hel
k\'('n W('l'r enigS7ins kl"lhl,H voor hem
\\wd en hij meI 7ich7elf in het reinl' kOIl
komen:



Veel gedetineerden zijn zelf ook slachtoffer.
Vaak komt hier veel woede, verdriet en pijn uit
het verleden naar boven. Men vraagt zich af:
Waarom moest mij dit nou juist overkomen?

LEVEN IN EIGEN HAND
Is 'zingt'ving' In dae omgeving nOIl geen
ht'driq;lijk woord?
':\Iijn gesprekken worden lIJtuurlijk ge-
kleurd door mijn hUlllani,lisch nwn,bl.'l'ld.
Ik ga ervan uit dM memen hot' d;1ll ook in
staal lijn 1,elf iets van hun lel'en te makt'll.
Het klinkt misschiell vreemd 111een omge-
ving meI tralies en hl'l alom 'piedende oog
van c;1Im:ra's, maar toch \'ind ik dall11ensel1
het leven in eIgen hand hebbcn - met hun
mogelijkheden en onmogelijkheden, Nk
tuurlijk, straf i, volak uitzichtloos, Vooral
als je kijkt naJ.r wal de gedetineerde huiten
Je gcvolngenis nog te w,Khten staat, V,uk I>
z'n huwelijk stukgelopen, zijn de fJ.mihde-
den tot vreemJl'll H'rworden en draolgt hij
le\'ensbng het stcmpel van hollCsklJ.nr. Toch
ken ik mensen tlie uin slagen weer cen nor-
maJ.lIeven op te bouwen,
Je zit hier nu toch eennlJal, zeg ik vaak,
proheer er zelf zin aan te geven. Dat is het
t'nige wat je mct gevangenisstraf doen kunt.

Als k je bat meesleuren door het systet"I1I,
wordt het één lange, lange vervelt'nde dag,
Ga cursussen volgen, ga studeren, zorg dat
je iets heh[ Jfgem;lakt als je eruit komt, En
prohet'r de disópline op te brt'ngen het \'01 te
houden.'

'Als je voor de rcchter slaat, maakt het nog
allijd uit of je een haan hebt en uit wat voor
milieu Je komt. Ik zie hit'r zo veel jonge
jongens die met heel weinig bagage het levcn
instappen, Als je gecn warm nest hebt gehad
mJar een ver1cdt'n van kindertehuizen en
nil"t het ~l'VOel heht meegekregen dat je
iemand ben!, red je dan Il1Jar eens .. , Veel
gedclineerden zijn zelf ook 'sLIl:hwffcr',
Vaak komt hier et'n heleboel woede, wr-
driet en pijn uit het verleden naar bov'cn,
Men vraaglzich af: waarom moeS! mij dit
nou juist overkomen?
Mensen ml"1zo'n jeugd hehhen eigenlijk al-
leen gelt"t'rd cont'lClen te verhreken, Ze gin-
gen van het l"nl"naar ht't andert" tehUIS, En
anders vertrokken de groepsleiders \vel. I~il
sommigen merk ik toch dat we na verloop
v'an tijd samen in slJat blijken onze contac-
ten wel uit te laten groeicll tot een vertf()lJ-
wensband, Dat doet me dan gOl'd.'

Annemiek Horstman is zelf afkomstig uit
een warm, Brabants arheidersmilieu en kent
dl" aehtl'rgrond van \'eel gedetineerden niel
uit eigen ervaring, 'Ik kan me wel een voor-
stelling maken van de pijn van verlaten zijn_
Na de Jood van mijn broer bij een ver-
keersongeluk, heb ik me ook de vraag
gt"stdd: wat ht'cft het eigenlijk allemaal nog
voor zin? Na een lange 1,oektodlt ontdckte
ik dat het IC'"t"nis zoJ.ls het is, En

dat het enige dat 11lt"te doen stond was om cr
zdf 1.1nJ.an te gcven, Ik [J;l11ldevcrantwoor-
delijkheid voor mijn leH'n in eigen hJ.nd,
Daardoor kreeg ik de kracht om door te
gaan, Die ervaring wil ik a,lI1bieden aan de
mensen die hier zitten.'

IN CEL OPZOEKEN
We nt'mennoge\'Cn een kijkje in Je Marwel,
Bij ht:l oude tlui, van Bcwaring beperkte de
buitenportier zich tot het overnemen van
gegeveJH; uit het paspoort en kon ik na een
goedmoedig knikJt' doorl0pt"n, Bij De r-.Lu-
wei, de ,plinrernieuwe, optimaal beveiligde
gevangenis voor IJ.ngge,traften, is de sfeer
grimmiger en l.k controle intensiewr. De
:\larwei is nieuw, modem l'n vooral groot,
immen, groot, In totJ.al is er plaa!s \"{)or252
gedetineerden, Anncmiek Horstman voelt
zich \'Cel hetn thuis in het stokoude Huis
van Bewaring. '[k ,\Iarwt'i is een koud en
steril'l gebouw, Ged mij m,l<\f de rommel en
rotzooi van het oude gebouw, dat I~Ht ten-

mins[l", AI njn er ook mensen die ll'ggen:
goOi m,lar tl"gen de grond, er is [e veel ellen-
Je gewel"st binnen die dikke muren, C;cvan-
geni,,,lrJf IS JI[ijd vrijheidsbenemlllg, waar
je ook terelht komt. !lbar 111Oe .\!Jrwei
wordt ook de bt"wq;mgsvrijheid binnen de
muren nog et'ns nnstig beperkt.'

Tegen ~rn restrictie heeft het team geestelij-
ke verzorging direct bij mgebruikneming
van De :\Ltrwei krachtig geprotesteerd, De
drie mochten de gedetineerden niet in dt" cel
opzoeken, 'Als Je in iel11;lllds lel kom[,neem
je l'nignmate ded aan ziJn leefwt'reld, Er
zijn foto's van tJe men"en dil' hem nastaan,
er h'1I1gen misschien schildnijen die hij zelf
heeft gl"I11'Ukt, er ,ta;lt een complltt"r of een
gita;tr of hij houdt n'n vogeltJe, Het Conl,K[
is anders, de persoon krijgt meer achter-
grond, ml'l'r rclid.'
Owr de in de1_eIllalllll'nwercld alom tegl'n-
wlJordige afbeeldingen van vrouwen in alk
staten VJn ontkleding, hJJI[ 1,eh,tJr schou-
ders op, 'Ik zeg n nooit iets van, Het is hun
plek, ze mot"ten zdf weten \\'Jt ze er ophan-
gen. Soms ga ik wel zo zitten dat ik bep'lalde
foto's niet hoef tt' zien.'

Ot" klantl'n van de geestelijk raadsvrouw -
'c1iihul'n' vindt ll' hulpverlenersjargon - wo-
nen op tien v'ierkante meter pl'r pl'rsoon. Ze
vcrblijvcn er tegen hun zin en 1.Îjn in bijna
'liles atnankdijk, Door het spionnetje of 11l't
ruitje in dl' deur kunnen ze zich nooit een
motll<.'nt echt onbl'spied wanen, Ze moeten
omgaan me[ l11ensen die ze niet zelf hebhen
gekol,en, Ved 'lCtiviteiten als sporten, naar
bibliotheek of werkzaal gebeuren in dl'
,\larwt'l allet'n in groepsH'rband, Contlict-

stof te over dus, Hoe komen I1ll'nSl'lI toch
clan hl"t idet' dat het hier wel t'en Iwtel of
zelfs et'n 'Hilwn' IS?
Annemiek Horstm,lIl: '.\lensen worden op-
gesloten ol11&n ze dingen hehhen geda,1I1dil.'
niel deugl"ll. D,n vlllden ze trouwens idf
vaak ook, ,\tur is he[ een oplmsing om
gedetineerden &111in een systeem te plaatsen
wa,lrin 1e 101;1011'lfh'lnkdijk ziJn? 'XiJarin ie
helemaal op Zld1Ldf terUgJ:eworpl'n wnr-
den? El"n cOll1pll"le mclnnenwereld wJarin
mJlho-gedrag ,111eellmeur wordt ver,terkt?
En dJ.t Jllellual om lt' \'()(Jr Ie bereidt'n op tk
terugkt"er naJr dl' maatschappij, Dan wring!
er toch iets,'

BEZINNINGSRUIMTEN
In hl,t oude Huis van Bewaring is de he1.În-
ningsruimte t'l'flijk \'Crdedd, De helft is voor
de hUl1Ianistisdl r,ladsvrouw, Hier wonkn
de gnll'psgesprekken gehouden en tWl'l'-
nUJI per jaar n'n bezinningsdag. De andere
helft van de ruimte is zo ingericht tbt de
pater en dl' dominn' er hun diensten kunnen
houdt"n, Aan de wand h.1ngen 'hongerdoe-
ken'. \'edklellrigl' w,1I1dkleden die in de Ikr-
de Wereld lijn gemaakt. Een veratJeming in
een verder desola[t" hoek van het gebouw,
Ook de bl'linningsruimte in De ,\larwei
;Idemt een heel ;1I1dere - menselijker - sfeer
dan de rest \'J.n het gebouw, 'De enige plek
in het hele gebouw wa,u pl'l11tell staan,' reg!
,\nnemll'k terwijl zt"gauw een gieter pakten
de gelegenheid J.'l11grijp[ een plantenbak op
slJkken te controleren. Hier praten gedeti-
neerden over J.ndere .lingen dan wat
zich in de bajeswereld afspedt. Op de muur
een door de hum,1l1islisch raadsvrouw ont-
worpen schildering die dl' belangriikste Ie.
~'ens- en geloofsovertuigingen symboliseert.
Het bekende humanistische s)'mbool is pro.
mitll'l1l aanwezig,
'Ik wil dat er binnen ht,t instituut in il'der
gt-v'al êên plek is waar de gedetineerde J.1s
'totale' mens wordt bekeken en nil,t ,lis de-
gelll' die dit of dat op z'n kerfstok hl.'eft, Ik
sta aan de kan! van de mensen dil" hier alh-
ter ,lot en grt'ndd zittt'n. Kier 'hlind" nid
onvoorwa<lfdelijk, ik ga ze niet verontschul-
digen, Wat 1,e bebbl'n gedaan klopt niet,
deugt niet, en dat zeg ik ook, En vt"rder .. ,
Kijk, de mannen die hier zitten zijn vaJk
aardige, gewone en ht"el hoeiende I11t'nSen,
Misschien tref ik hier wel l1It'er boeiende
lIlel\st'n aan dan huiten tleze 11111fl'n.' •

Oratie dr. Herman Coenen
Op woensdag 8 mei zal dr, Herman Coenen
zijn ambt van gewoon hoogleraar aan de
UniversiteÎl voor HumJnistit'k in het open-
baar aanv'aarden met hel uitspreken van een
rede getiteld 'Lof der lichtzinnigheid', De
plechtigheid hegin om 14,30 uur (precies!)
in de Blauwe Zaal in de Stadsschouwburg
van Uuecht op hel Lucas Bolwerk 24, AJn-
sluitend is er een receptie,

HUMAt\lSTaprilll)9t 37



Zo maar. in vogelvlucht. twee mOll\l.'ll!t'n
uit het lan);e level! van Jantje Huizill);<l-
Drenth. Ze werd in 1913 in hn Groningse
Stadskanaal ~ebon'n. Als kind verhuisdl' ze
va;lk, Veelerveen. Tcrapelkanaal en T crapel
wnden hl'kende rla,Hsl'n, De familie \'er-
hUlsdt."zo vaak door Je onrsLJ);en vanJant-
jes vader. die stakingslcidn was in dl.' aard-
Jrrelmedindustrie. Bii ht"t beëindigen van
zo'n staking raakte hii steevast l-ijn baan
kwijt t."11moest op loek na;\[ 'los werk'. Om

1925, Ik ging Ildar de '\/ulo, Ik was ill de
klas het enige arbeiderskind, Ali;1I fiets
droe}.: het "'erkrekel/ t'al! de '",ilwerlllogell-
dell': enl rijwidhelastil!}.:plaatj(' 11/ete('1!gat
erm.
/93 1. fk lIJerd lid t'all de Fedaatit. hili Ar-
/Jeiders ESperalltist('II, afdelÎlIf: Stdds- Mus-
se/km/dal, ZI'I'en à acht mi/lillen 1'11één
meisje. Dit meisje werd voorzitter.'

Op 9maart. een dag na de wereldwijd gevierde Internationale
Vrouwendag. vond in Utrecht de elfde landelijke Vrouwendag

van het Humanistisch Verbond plaats. 'Aartsmoeders van het
humanisme. inspiratie uit overlevering' was het thema. De
vier 'aartsmoeders' die in de ochtenduren geïnterviewd

werden. vrouwen die vanaf het begin hun invloed hebben doen
gelden in het Humanistisch Verbond. vinden het toe bedeelde
predikaat wel wat erg 'bijbels '.
Vrouwenrevens tegen de achtergrond van de twintigste eeuw.
lag het aan het thema dat er zo veel grijze hoofden waren?
Tachtigers, zeventigers, zestigers en vijftigers. Enige veertigers

~

en dertigers. Geen mannen. En jonge vrouwen waren in het
Landelijk Humanistisch Centrum in Utrecht op de vingers van

één hand te tellen.
Aan de aartsmoeders lag het niet. Zij lieten duidelijk zien hoe

maatschappelijke, sociale en politieke gebeurtenissen diepe
voren groeven in het patroon van hun persoonlijke leven. Zo
hielpen ze de ongeveer honderdvijftig bezoeksters op weg bij
een speurtocht naar overeenkomsten en verschillen tussen de
generaties.

'WIJ WILLEN GEEN
MEISJE DAT OP KAMEF
WOONT, Wij

ZOEKEN EEN
NET MEISJE'

door Els van Thle!
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Ik ben er op deze Vrouwendag achtergekomen
wat voor een waanzinnige knokpartij vrouwen
van zestig, zeventig jaar hebben moeten voeren.

De 'aartsmoeders' klommen van tweederangs
burgers moeizaam op naar de status van
volwaardig mens.

ue eindjes aan db,lr te kunnen knopen,
stonden vader en moeder voor dag en dauw
op om aardappels te rooicn en korrn te hin-
den bij ue hoeren . .\-loeuer vond toch nog
tijd ue 'Proll'tarischl' Vrouw' te lezen, Jantje
las al jong over haar schouder mee,

Terwijl meHOllW Huizinga als 'aartsmoe.
dt'r' gezeten op een podium, het brelu
schelst van een wneld waarin haru werken,
strijdbaarheiu en zdfbewllstzi)n slemel-

woorden waren, wordt duiudilk hoc zeer
haar jellgdiarelJ hl'pall'nu waren voor het
renlerc vrrloop ran haar leven, 'Humanis-
me? Ik ben Jltijd hununistisch gl'weest, al
1Jng vonrdJt het Humalllsrisch Verbond be-
stond, Ik noemde hl,t alleen niet zo. Ik wl"rd
na de oorlog wel lid, l'n ook een zeer actief
lid, maar eigenlijk hoddl' Jat voor mij nier
l'ens zo nodig. Mijn oprol'uing en de sfeer
thUIS hadden ervoor gezorgd dJ! ik levens-
IJng dl"kant koos van mensen die onrrchr en
onvrijheid bestrijden,'
Het leven van Jantje ging niet over rozen.
Zowd haM man Jb haar zoon kwamen bij
vnkee[';ongelukken om her leven. \Vaar ze
dr kracht \'(lIld verder te ga;)n, vroeg inter-
viewster Rina Spigt. 'Ik h,ld een dochter VJn
(-Iertien. Ik kon niet gaan zitten treuren. De
llltnS is wat Jit aangaat net een duveltje lil
el"n doosje. Hoe d;)n ook, hij flopt cr stteJs
weer uit ... Je hebt het \'oorrrcht te leven.
Probeer het dan ook. Maak er WM van. Als
ik de nacht niet kende, zou ik ook nooit de
zon zien opkomen,' De za;)1 werd tr el'n
beetje stil van,

SLEUTELKIND
Was het toe\'al dat alle vier de 'aJrlSmoe-
ders' uit milieus komen waarin ze ,11jong
wrrden gestimuleerd om op eigen oenen te'
staan~

Hannie Singer-Dekker was wal I,e een 'sku-
tel kind' noemen. Toen haar \'ader in 1918
plotseling stierf, zonder een cent op de bank,
moest h;);)r mOe'der teTUg tuar kantoor, De
bedrijfsleider e'iste een verklaring voorzil'n
van handtek{'ning Jat het bedrijf \"(lór het
gezin zou iPJn ... ).lcvrouw Singer-Dekker
verteld!.' het vcrl7.eggende I'crh.lal van haar
eerste 'sollicitatic'. Hoe ze na het behal!.'n
\'Jn haaruoctoraall"xamen Rechten in 1IJ41
heel bekdd, en ml'll'en Janbe\'eling van de
profe,sor in de hand, ging vragen of ze voor
niets op ('l'n kantoor mocht komen w('rken,

Het ging hel.1as niet door ",'a nt er waren
geen stol'len gt'nol'g. 'Ma,u nog dezelfJl'
dag werd ik gebdd: dl' loopjongen had nl't
I.ijn baantje opgelq~d. Of ik cr iets \'Oor
voelde, Ik hapte grt,tig toe en heb si1h.bdien
diep respect voor loopjongens, Alles wal
wa,Hd i, ged'l,m te worden, mort w gocd
doen.'
En met warmc instemming van het publiek:
'De heir emancip,uil' is op te h,mgen aan
economische zdfstandighl'iu. Ik word wel

eens kTirgel als ik jonge Houwru hoor zeg-
gen Jat ze alleen leuke banen willen. Het
gaat er toch om dM Ie lezelf in kvcn kuilt
houden? Dan moet Ie ook bereid zijn van
Jllts aan te pakken. Ik kan nil,t zeggen dat ik
eronder geleden heb, alzcgt een ;)nder mis-
schien: l.ie je wel, de gekkigheid straalt er
v,maf.. .•

Uit een heel Jnder vaatje tapte 'aartsrnoe-
dl'r' Adri lil 't Hout-llorgt:rs. Zij oogst hart-
en geloei met de Haag of 'factureren op l'en
kantoor nou LUWei creatiever is dan als
moeder iels moOIs voor je kind maken van
een goedkoop lapje v;)n de markt.'
En of vrouwen wel weten 'war Ie zichlelf en
hun kinderen <lanJocn door h;lby's op heel
jonge leeftijd naar een crèche te hrengen?'
Als Adri in 'I Hout het prille lachjLoen ue
n'rste stapÎt's van een kind nlemOr('l'rt, moet
11' ha,u sttlll \'erheffen om nog bovcJl ue
protesttrende zaal uit te komen.
Ook Adri in 't Hout - haar leVl'nsbe,chrij-
ving toont een indrukwekkend aant;)1 be-
stuursfuncties - werd als Illtisjt al gestimu-
leerd lO snel mogelijk zelfslandig 11."worden.
Toeu zc in 1939 als achnienl,lTigl.' vanwege
de oorlogsdreiging hals over kop uit Zwit-
serland terugkeerde, waM Ze' zou gaan stu-
dnen, spr'lk h,I<lT vader de proktischc
woorden: 'Wir Wel't hoc sm'l jl" op jezelf
aangewel-l'n 1Ilit zijn.' Niet lang hierna
barstte het oorlogsgcweld los en werd haar
woonplaab Rotterdam gebombankerd. Ze
trouwde 'zwart' in I IJ44, 11\de vl"f(lIIderstd-
ling dat ue oorlog pr'lktisch voorbij wa,.
.\-Iaar toen moest de hongetwinter nog ko-
ltltn .. 'Als cr el'n kind bijkwam, moesr er
een ,tod uil, zo krap behuisd wan'n we.'

GROTE GEDREVENHEID
'Aartsmoelkr' Cm Springcling reagent fel
op de uitspraken van Adri in 't Hout, 'Mijn
dochter brengt h,lar kind ook nJar ern crè-
che. Dat kind gedijt prima en heeft nirt één

maar rwee huizen!' Cor Springcling is ;)ch-
tellleventig rn 'lfkotllstig lIil een b('wust le-
vend rood-liberaal gelin, Ze gunt de be-
zoeksters V'Hl dl' Lmdc1i)ke Vrouwenu;lg
een blik in h.t.lr lange leven: cen b.xicnde
Itll'ngding van persoonlijke t'Tvaring('n ge.
kll'urd door maatschapptltjke I'erallderin-
gen. Geboren III I IJ U wl"rd 11' al ,lis jong
meisje aClief lid van de SDAP en de Arbei-
derssponhond. Het aanlegg('n V,Hl ek,c-
trisch licht in haar ouderlilk huis in 1IJl J, en
een jJar of lrs laler de intre(ll' van de radio,
vermeldt ze als hoogtepullIen in h,\;)r jonge
leven. Ze krel'g een Hije opvording en
1110Chlals achllit:njarige 7elf, erll bmpeer-
trektocht maken met dril' \'rirndinnen .
.\-lits ... Ie een door ha,l[ vader persoonlilk
gemaakte ploertendoder in de fietstas stopte
en het ding's luchts al slJprnd in dl'aansbg
IOU houden.
'\X'ij woonden in el'IJ leer chrisldijk dorp en
wcrdctl mt:t de IIl'k a'lTlgekl'ken. Dat maakt
je al jong bewust \";ln wat je wel rn niet hml.
Het gaf mij een grote mate van geJrl'ven-
heid: wij moesten laten zil"n daterook andt,-
re menstn W,lren dan christellen.'
Aan hct eind van dl'7.e Vrouwendag z;)1Cor
Springeling naar huis g'lan mei een ria me
bos bloen1l'n en een extra woord van waar-
denng Otllllat le maar lil'Îst 562 keer hl'dl
meegl'daan ;)an l'en werkgro('p, commissie
of andl're ;Jl.tiviteit van hcr Humanistisch
VerbOlId!

Leuke verhak'n, olllTOnendl' vcr halen, treil-
rige vcrhaltn. Wal vooral blijft hangen, is
een gevod v;)n bewonunÎng voor de geest-
kracht en vastltoudrndheid van UC/l" vier
\"Touwen.

De IJren '2(J. De (iets wordt J/gemeen ge-
f)fuikt. Vro/lwenkit'sr{'cht. Easte (eministi-
sche golf. (;1'lijkstdlillg I'JI/ fJi;zollder en
opellhJur ollderwijs. Ogillo e/l KII,lIfSpuhli-
cerell een methode ter v{)orkoming van
zW'IIIKerschap;de periodh'ke onthouding.

Als huiswerk hauden de deelneemsters thuIS
een sclJeltlatisch overzicht ontvangen van de
helangrijkste historische gl"beurt('nissen van
de twintigste eeuw, Vaderlandse geschiede-
nis, .\taar grsl'hiedcnis die in vrouwenlevcns
diep beeft ingegrepen, Ernaast was ruimIe
openge1Jtcn voor hel persoonlijke lewlls-
\"I'rha;)!. Zo werd het eigen levt'n .Il,tterlijk-
geplaatst in de tijd,

's .\-liddags gaat de speurtvrIJt verder, pra-
tend in kleine groepjes . .\locht jij als meisje
studen:n? Kon je een ol"urs krijgen? Koos ie
voor al die kinderen of ovrrkwalll het je?
Was humanisme voor jou l'en bewust geko-
zen IrvensO\'l"rwÎging? ('Nel" hoor, hunt;).
nisten leken me lekker ruinllll'nkend').
Denk je nu Jnders over sexualiteit Jan vroe-
ger?
Eronstaat al snel en als van/.dfeen sfeer van
warmte, solidariteit en onderling vertrou-
wen. Net 7.na1sde 'aartsmoeuers' in de nch-
trnduren, verhalen vrouwen van de ouden'
gener;)tie in kleine kring over crisis en werk-
loosheid, beknotting ('tl onrecht. Toen ik •••
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De hele emancipatie is op te hangen aan
economische zelfstandigheid. Ik word wel eens
kriegel als ik jonge vrouwen hoor zeggen dat ze
alleen leuke banen willen.

Ilo- diren na dc oorlog op ecn kantoor gmg
solliciteren, krl"eg ik IC horen: Wij willen
geen ml'isje Jal op kamers woont, wij zoe-
ken l'en net meisje.. .'. Over hel moeizame
beYl"chten van ecn stukje eigl,tl leven. De
voorldurende angst voor zwangerschap en
De Pil als grote uilkomst ('Dc Illl"estbl'vrii-
dende en bdangrijkste ontdekking vour
vrouwen', h,ld Hannil' Singer-Dekker'm's
morgens al genoemd).

Ma,lr ook de vl'crtigers hebben hun verhaal.
Zij mochten wd studeren en werken, kon-
den kiézt'll voor hel moederschap. En die
dat met vallen en opsra:m héél goed, soms Ie
goed, proheerden te doen. Zij vertdden m'N

alles wat sinds dc jarcn zestig moest kunnen
en vaak toch niet kOll,El'll dee1nel'lllster: 'Ik
hehoor niellOt de gener:lIie die slechte erva-
ringen met mannen hl'dt. Ik ben getrouwd
IIlCIl'en man die altijd hed bewust dl' zorg
voor onze dril' kinderen op zich Ill'dl willrll
lWlllen. Hij is ook een dag in dl"wl'l'k Ihuis
gewn:sl 0111voor 7.e Ie zorgen. Ik werkle
twee, mms dlie dagen huilen de deur. On-
d,mks al die oprechtl' goede wil van bl.idl.'
kanten, ben ik een kn'r erg ovrrspannen
geweest. Ik wilde mijn baan hl.'elgoed doen
l'tl legdijkenijd wilde ik ecn supcrmoelkr
zijn. Tom realiseerdc ik \lU:dat mijn hoog-
geslcmde idealen niet in één gel1l'ratic te
verwczenlijken zijn. Ik hesloot te proberen
dan maar slukjes ervan Il' realiseren. Mijn
dril' wtlcn zijn nu !lIssen de tien en de vijf-
tien.lk merk d,lllllijll zoons hrt vanzrlfspre-
kcnd vinden dat wij \'l'rantwoordrlilk zijn

\'oot elkaar, dat we voor elkaar zorgen. Dat
liln dc kleinr dingen waartllee ik tt'vrcdcn
moel zijn, denk ik. Okn'. ik heh l'en carrii:'re
geh'ld. D:u kostte me zoveel kruim dal het
'koestl"fcn' Ine uit de \'in~l'rs ~Iip!e. En dat
wil ik ook IIIl"l'llIaken!'

AANDACHT VOOR KOESTEREN
''\X'I.' hebbcn vanJ:lag aartsmoeJcrs, mot.'-
.Iers, dochters en kleindochIers in huis', zegt
Ellen IIrugm:m" liJ van de voorhrreidings-
groep. hij de afsluiting van dil gelil.'l'ltcvan
Je dag. Vier g('ller,lIit's. \'(TM wa, hel hoei-
end oln {o openh:lrtig mei dkaar Ie praten
en de verschillcn en OI'creenkomsten in 01lZt'
levens te zil'n.' Zc vat een aaillal lhema's
samcn die in dl' gespreksgnwpcn naar voren
warcn gekomen. Bil\'{mrbcrld hoe H'rschil-
knd de sexuJliteil door dl' genrraties hl"en
bekefd werJ. Door de oudste generatie :11s
een :ungelcgenheiJ IOUll'rvoor mannen, als
Cl'1]pretje nlOr atbciders die hl,t {och al 7.0
zwaJr h,ldden. De j:Hl'n zestig w:l:lrin sex
mocht en 1ll01'st,oi he{nu Il'uk was of niet.
Hol' dl' angst voor zwanger,chap vroeger
menig vwuwenlewn overschaduwde en het
grote kindertal nauwl,liiks tijd overliet om

IINGUO~DEN "'EOEOELINGI

aJn iets :mdl'rs te denken. Kinderen krijgl"n
en opvoeden was l'en zJak vall Houwcn.
Was? 'Kinderen nemen el'll helangrijke
plaats in hilll\l"nons leven, Wiewillen gra,lg
goed voor ze zorgen, :-Ob,lrhe{ koesleren
van kinderen IS toch niet lollter een a'lIIgelc-
gl'nheid van Houwcn? Hl,t koesIeren en hl'l
kOSlwinnen mOl'lencerlijk verdeeld worden
lussen mannen en Houwen.'
Ellen BrugmJns !rekt de redl'nering door
naar het Humanis{isch Verhond, WJar de
takcn en verantwoordelijkheden ook gl.'-
derld moeten worden, 'Vrouwen moelen
meer invlocd krijgen. Dat hoeft nJOr mij
persoonlijk niet bitllll'n l'en vrou\\l'J1groep"
Als w:u Wl'samen hebben onrwikkekl maar
op dl' gOl'de plek binnen het Vl'rhond tc-
rechtkomt. lht er bijvoorheeld méér aan.
Jacht komt voor de 'kol"stercnde' rol van
mannen. Ik bIJl me goed voorstdlert dM er
in de toekomst mannen rondlopl'll op de
vrouwendagen ... Ome feministische waar-
den moeten door vrouwen èn mannen wor-
Jl"n gedeeld.'

Klazil"n van Ihandwilk-Wiltjer, voorZIlter
van de vrouwengroep, pikt de vnonet op en

ZUID AFRIKA
POST APART

DE VRAGEN

HU\IA:"iIST april 1991 40

Nu de laatste
apartheidswetten
door De Klerk zijn
afgeschaft kunnen we:

o Tevreden achterover
leunen

o Naar Zuid-Afrika
verhuizen

o Vragen hoe we verder
lot steun kunnen blijven

o Hier beginnen

Een democratisch
Zuid-Afrika kan niet
zonder een vrije
meningsvorming.
Voorwaarde daarvoor
is:

o Iedereen moel kunnen
lezen en schrijven

o Journalisten uil atle
windstreken en uit
alie lagen van de
bevolking actiel

o CNN 24 uur per dag op
de kabel

o Verhalen, gedichten en
legenden van eigen
bodem zijn bij iedereen
bekend

De positie
van de vrouw in
Zuid-Afrika:

o Zal even moeten
wachten, er zijn
dringender zaken

o Verdient alie aandacht,
de ontwikkeling van de
maatschappij lees je af
aan de positie van de
vrouw

o Emancipatie van de
zwarte bevolking
betekentautomatisch
emancipatie van de
vrouw

o De vrouwen hebben
zich in de
anti.apartheidsstrijd al
geemancipeerd



I~~st ~~n moti~ voor waarin hd hoofdhe-
stuur dringend v'erl,Ochtwordt de Landelij-
ke Vrouwendag nog tenminste drie jaar te
bren voorthestaan. Het voortbestaan V;1I1
de Vrouwengroep is door de komende her-
strucrurrring onzeker, Klaziell van Brand-
wijk- -: '\Y/r gaan praten. We laten het er
niet hil 7.itlen. Het vrouwrnwerk moet hlij-
\'t~nbesraan, maar misschien moeten wc een
andl're koers gaan varen:
Uit \"Celverhalen komt naar von'n hoc vrr.
rijkend het hununisme voor veel nou wen IS

geweest. Hoe het heeft bijgedragen rot een
bewuster en 'hn'rijder' lev'en,

AANGEPASTE VROUWEN
Een vrouw uit het publiek merkt op: 'Hl,t
7.ijnaltijd hel'! grzelligedagen. Ook vanda'lg
was het Wl'ererg kuk. .\-laar het is wel weer
ouwe koek! Til'n )Jar grleden hoorden wc al
dezelfde verhalen. Ik had lil'Vl'r gl'had &11
hier vier jongl' vrouwen hadden gl'zl'ten om
te vertellen hoc het l'r anno 1991 voorsraat:
het gez.in,het werk, de kinderen en Jl' pgan-
tische:'organisaril' die noJig is om Jir alles.
met of zonder partner, tl' LII~nlopen:

ninn~n hl,t Humanisrisch Vl'rbond v'oeh
Gien Vos, lid van de voorberl'idingsgroep,
zich hij tijd 1'11 wijle een raJicall' fl'ministe,
Daarhuikn voelt ze z.ich doorgaans 'ren
hed gewoon ml'ns d,lt hl,t woord feminisllIr
niet zo gauw in de monJ 7,al nemen'. 'Er
warl'n te ved mannelijke denkhl'ddl'n rond!
Ik neem het mannen nirt kwalijk, maarna,lr
mijn smaak zijn er wel te veel aangepaste

vrouwen, Als ik hinnen 11L,tHumanistisch
Verbond 7.egJat ik hl"!et'n manlll'nholwerk
Vind, kijken Zl' me glazig aan en weten Ilil't
waarover ik hl.t heb, Het was een heerlijk~,
gezellige dag, :\1aar is hrt eigenlilk niet treu-
rig Jat we nu nog op zork zijn naar onz~
'aartsmoeders'? '

ONGEKEND HOGE EISEN
Waarom trok dl'ze elfde Landeli)ke Vrou-
wendag toch zo wl'inig jongl' vrouwen? S3S-
kia ter Kuile (29), lid van de morhereidings-
groep en k3ndidate voor het hoofdhestuur:
'V3ak kunnen wij niet genocg waardering
opbrengen voor wat oudere vrouwen heh-
h~n gedaan. Wij re,lliseren ons niet dat het
aan hun insp,mningen te d,lIJkt'IJis Jat wij
het wat gl'makkelijker hl'hhen. Ik ben er op
dez~ Vrouwendag achter gekomen wat voor
een waanzlllnige knokpartij vrouwen van
7,estig,zeventig jaar hebhen moeten VOl'ren!
Ik zal nil't met n'n man hoevl'll bakkeleien
of ik wel mag g3an werken, Ik huze wer-
ken of kinderen ligt voor mij niet mel'r zo
loodzwaar. Ach, jl' weet natuurlijk uit de
hoehn wel een bel,tie hoc het toentertijd
W3S,1l13arhet is 10\:1'0nog iets heel3nders31s
ern vrouw je persoonlijk vertelt d3t ze 31s
dertienj3rig meisje el'n 'dienstje' moest ne-
men om de kost te \'Crdienen. D~ '<l<lttsmoc-
ders' klommen van tweed~rangs burgers
mocizaam op n,lar de st3tus van volwaardig
mens. Ik heh da3r groot respcct voor. Het is
gocd al, wil de probl~men \'3n onze moeders
en grootmoeders in l'l'n groter verh,md kun-
nen pLiatsen, \X-'aarmee ik per se nief wil

(INGEZONDEN MEOEOElINGI

heweren J,n mijn gener3tir niet ook met
'tijdgehonden' moeilijkheden te kampen
heeft.'
'Her HUlllanistisch Verbond zou cr gOl'J
aan doen juist Jie probl~men Ie belichren;
hctoogde Saskia tt'r Kuile. Mcnsen van on-
dcr de vijfl'ndertig drrigen hun intl'resse re
v'erliezen omdat het verbond weinig aan-
knopingspunten hiedt hij hun belevingswe-
reld, Een ethi"he henadering V3n de loop-
haanplanning is zo'n onderwerp, 'Een on-
det\verp hij uitstek voor humanisten, leder-
een die ik ken, i~ erml"e hezig, A3n de ene
kant Je àlles t"isendeh<l3n,a3n dl' andere de
kloof van oVl'rsp3nnenheid 1'11 bijstandsuit-
kering. Als jongerl' word je tussen beide po-
len heen en wel'r f;estuiterd, want cr worden
ongekend hoge cisen gestelJ, Moet ik om-
wille van de carrit.-remijn privéleven opoffe-
ren, mijn vriendenkring eraan gevcn l'n
niemand in mijn omgeving tot sreun zijn?
Hoe moel ik tot kl'uzes komen in dir tergend
dilcmma?'

Terwijl vrouwenmuziekgroep Salome nos-
t31gischeklanken uirstrooit O\'er Je vertrek-
kende det'lill'emsrers, zcgt een deelneemster
op de v3lreep: 'Goed dat de '3arlSllloeJers
el'ns in het zonnetjc zijn gezet, Als het gaat
over mrnsen van het eerste uur, zijn dar
alrijd mannrn, En cr waren en zijll zoveel
sterke vrouwen binnen het Humanistisch
Vl'rbond,' Ik vraag naar haar leeftijd. 'Zeven
entachtig', zegt ze, 'zevenent3chtig en nog
alrijd actief in het Humanisti,ch Verhond en
in de oudheidkunJige vereniging!' •

Het grootste probleem
In een post-apartheid
Zuid-Afrika 18het
ontbreken van een
democratisch kader.
Prioriteit Is dus:

o Trainingen voor
actieve leden van
basisorganisaties

o Het huidige blanke
kader voorlopig op zijn
post zien te houden

o Ruimte geven voor
vallen en opstaan

D Een tijdelijk internatio-
naal ambtenarenleger
sturen onder auspiciën
van de VN

In Zuid4Arrika is de
apartheid afgeschaft,
Vanaf nu zijn de
verschillen gebaseerd
op:

o Opleiding en kennis

o Inkomen en welvaart

o Vriendjes en afkomst

Q Sexe

Een bijdrage gestort
op giro 716.000
betekent dat:

D U minder belasting
hoeft te betalen,

D Meneer Zak Mabiletja
zijn project kan starten
om het asbestafval te
verwijderen uit de
townships

Q U de ontwikkeling van
de zwarte bevolking
praktisch ondersteunt

D HIVOS haar werk in
Zuid-Afrika kan voort-
zetten en uitbreiden

HIVOS, Humanistisch Insti-
tuut voor Ontwikkelingssa-
menwerking is een van de
vier medefinancieringsor-
ganisaties in Nederland,
De andere zijn:
Novib, Cebemo en ICCO,
HIVOS financiert projecten
van particuliere organisa-
ties in 25 landen in Azië,
Latijns-Amerika en Afrika,
Sinds 1986 ondersteunt
HIVOS in Zuid-Afrika orga-
nisaties op het gebied van
educatie, economische
zelfstandigheid, plalte-
landsontwikkeling, vrou-
wen en milieu, Organisa-
ties van de bevolking zelf
die een progressieve rol
spelen in de opbouw van
een post-apartheid Zuid-
Afrika.

In april houdt HIVOSeen voorlichtingscampagne over het Zuid-Afrika van nu en in de toekomst Er
komen o,a, vijf gasten van partnerorganisaties in Zuid-Afrika naar Nederland om lezingen te
houden. Voor meer informatie over de activiteiten in april: HIVOS ZUID-AFRIKA POST APART
Aaamweg 16, 2596 HL Den Haag, tel. 070 - 36 36 907 Giro 716 000
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HET HV-GEBEUREN

NATUUR EN ~lILlEU IN ZlJrI'HEN

VAN HET HOOFDBESTUUR
(V"u rubriek ver:;c/,ijnl ",,,Ier ver
anlwo<mldijklJeid van u/I:<'"'I'<'II se
crl'taris Jm;n ••Ik••.grm)

Een groot deel van de bc-
~Iuurwcrgadcring in maart ging
over laken van oorlog en vrede.
Allcrccr~t wa~ daar de afloop
van de Golfoorlog die, naar wij
nu welen, dullenden nwn\l:nlc-
vcns heeft gckmt. Mei name het
hlncdbad dat is aangericht on-
dcr Iraakse miJaten die m:h in
de laal~lc faw uil Koeweit l:ll
Itma in noordelijke richting te-
ru!\:trokkcn, moel ••.cr~chrikkc-
lijk lijn geweest. Op grond van
lllcdiabcrichtcn is de indruk
ontstaan dat - met hel oog op de
bevrijding \'an Koeweit - n
geen militaire noodl.aak meer
was tOl die laatste vernietiging
over Ie gaan. Het bestuur be-
sloot zijn diepe \'crontrusting
hierover kenbaar te maken in
een Open Hrief aan de Slaten-

In de HV-hijeenkomst van :wn-
dagmnrgen 21 april lal de heer
Vcrholt een inleiding v'erlOrgen
mnd hel actuele them;l N;ltuur
en Milieu. Hij lal ljjn verh;l;ll
mei name wespilsen op de ach-
ICruitganl': v'an hel vogdhcstand
wals die door milieufactoren
V'Croorzaakt wordt en op de n1O-
gelijke hulp die ter verhetering
s'an de siwatie kan worden inl':e-

HUMANISTISCH CAFÉ
IN GOUDA

Het maandelijks humanistisch
café van de afdeling '\1idden-
Holland is s'ooral hedoeld als
een plek wa;lr humanislis<.:h
gainde mensen.lcden en niet-
leden. elkaar in cen open. on-
gedwongen sfeer kunnen ont-
moeten, Op m,l;lndal':aV(lOu. 6
mei lijn zij v'anaf 21.00 uur
welkom in hL.t COC-Trefcen-
lrum. Spieringstra.u Il.lA IC
Gouda. Het Interview. waarin
een humanist mer een anJere
hunlanÎst een vraagge~prek
heeft. vindt ergells in het mid-
den \'an de aHllld plaats, \'\-'ie
meer informatie H)()raf wemt.
bn hellen met '\1arry Men-
sl:h'lan. [cl. OI820-2.F7S.
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Generaal. Hierin vnwekt he,
IIV de reg erin!!;met allt: haar ten
dienste staande middden een
onderLoek tt: hevorder~n na;)r
de motie\'en en oorzaken \'an
dele slachting van memenle-
vens,
In een nahespreking van eerdere
verklaringen van het hestuur
over Golfcrisis en -oorlol':
schaarde het hestuur :t.ich ,Khter
de initiatie\'Cll die in dit \'erhand
liln !:enomen.

De ;).mda(ht richtte lich \'(H'ol-
gens op hel rapport van de On-
derwekscommissie-HVB. inge-
steld door het Congres 1989 om
duidelijkheid te verschaffen
over de relatie tussen HV en
HVB (Humanistisch Vredeshe-
raad) en het Congres 1991 te
adviseren over toekomstige or-
!!;anisatil.\'orm. taakstelling en
werkwijze voor het vredeswerk

let. De heer Vcrholt is werk-
l.aanl hij hetlmtitllUl voor Eco-
logisch OndeTLOl.k en heheert
daarnaast het vogel-asyl te
Gors~eI, I'laats \'an handeling is
't Praelhuys van Je Pol heek aan
de Van Doorenhorehstraat 1 IC
ZlIlphen. Aanv'ang 10,]0 uur;
de toegang is gratis. N'ldne in-
formatie: 0.s7.m-2-1.'i03,

"LOESJE" KOMT
KAAR ZUTPHEN

lJe afdeling ZlIlphen hceft Loes-
je hereid geHlOden naar Zut-
phen te komen en een workshop
ICverzorgen. Na een korte inlei-
ding over doelstelling en werk-
wijl.e van deze inmiddels alom
hekende d.lme l.ullen de deelne-
mers aau de workshop worden
uitgenodigd ook zelf ophou-
wend kritische teksten te formu-
leren - voor ;lan de muur en
v'oor een glimlach,
De workshop wordt gehouden
in cultureel centrum De Haille-
hof te Zutphen op dimdag-
as'ond 16 april. aanvang 20,1l0
uur; toq:ang is graris. Nadere
informatie: OS750-24.'i0.3.

in en vanuit het 1-1V. Hel uih'oe-
rige. !:edegen rapport hev;)t ;)Is
helangrijkste aanhe\'e1in!: een
proces te starten \'an !:eleiddijke
rc"integratie \'an het humanis-
tisch vredeswerk in hel HV_
Hierbij dienen de samenwer-
kingsmogelijkheden met het
HOM (llumanistis<.:h Overleg
Mensenrechten) en HIVOS
(Humanistisch Instituut voor
()ntwik kelingssamenwerki ng)
onderzocht te wordcn, Kon het
ht:sluur lieh goeddeels vinden in
de aanhcv'elingell. de uiteinde-
lijke heslissin!: hiero\'er is aan
het Congres in mei,
TUl slm stelde hel bestuur 010-
schrijviogen \';)st \'oor de raak-
afbakening tussen hoofdhe-
stuur en d.lgelijks hestuur (als
n,ldere uitwerking van ht"l prin-
ópe Khesturen op afst;)ndK) en
profielschetsen vnnr HB-. DH-
en DB-leden in functie,

ROBTIELMAK
Voorliller ••••.as hij van het IIV.
profc~sor is hij nu en op W(lens-
dag 17 april in Den Hmch om
het over de kritiek op h\,t huma-
nisme te hehhen. Dit natuurlijk
in het kielwg l'an de Socrates1c-
zing I 'J'JO die hij mer dit onder-
werp hield. Plaats is het woon-
\'entrum De Clockenweerde aan
de Klokkenlaan in Den Hmch-I
noord. Aanvang 2Q.OO uur.

KAAR DE BAKA.
I'YGMEEÉK
IN WAGENI1\GEN
Op wndag 28 april wllen de
afdelingen Arnhem en Wage-
ningen telamen een hCloek
hrengen a;ln de tentoonstelling
van de Haka-pygmeet:n in het
tropi~che regenwolHl \'an Ka-
Illeroun uie wordt !:ehouden in
het Afrika Museum in Berg en
Dal. De excursie hegint om
11.00 uur en duurt onl':,,'eer 2
uur, De kosten Tijn 5 gulden per
persoon plus een hijdrage voor
de begeleider. Ter afsluiting l.al
een !!;elamenlijke pannekoek-
maaItijd pla,mvinden. ook in
Berg en Dal. Opgal'e voor 18
april hij Cccs Stam. tel.nr,: OSS-
-13OJ.H.

HOOGLERAREN
IN A~ISTERDAM
Jn de reeks loingen owr he-
dendaagse filmofische stro-
mingen en het humani~me
spreekt op 16 april prof. dr. H.
A. J\l. MansehlJl O\'er:
••Recente ont ••••.ikkelingen in
de ethiek van de gewndheids-
lOrg en de hetekenis daarl'an
v'oor het humanisme".
Op 23 april I_alrrof.Jr. K. van
der Lecu ••••.hel hehhen over:
KFi1o\oferen met kinJerenK

en op 7 mei spreekt prof. .Ir,
H.I'.J.M. Kunnell1an over:
KN;lar een post-moderne lou-
t ••ring van het humanisme",
Plaats: Humanistisch Ver-
bond. Reinier Vinkelerkade
64. Amsterdam.
De 1c1-ingen beginnen om
20.00 uur prceies op de g:e-
noemde data; zaal open I'J,30
uur.
In voorbereiding is een uitgav'e
van een bundel v'erslagen v'an
alle lezingen die in hel kader
\'an del,e c}'c1us lijn g:ehouden.
I'rijs plm f 6.75, hestellingen
schriftelijk op hovens'enneld
adres.

KAMPEERWEEKEND
"SPEL DER ELEMENTEN"
Van donderdag 9 mei tot en met
zondag 12 mei (Hemelvaart) or-
ganiseren de Jonge Humanisten
op Texel ccn kampeeT\\'eekend
voor iedereen tussen 17 en JO
raar. Texel; eiland v'an l.on.zee
en lucht; eiland in een l'erl'uilde
zee. mooie n;l1Uurgebieden en
hinlogisch-dyn;lmische Ltnd-
houw, Een plaats om even terug
Ie gaan naar de elementaire za.
ken in het le\'en en na te denken
"over-Iewn K, Een plaats om
ook lekh.r te g;enieten. En Jat
kan,., \'\-fe logeren op ccn
mooie, goed geoutilleerde karn-
peerhoerderij. De rode draad
van het weekend is geweven
rondom h\"l "Spel der elemen-
ten", Ko\ten van dil weekend:
f 7.S.- {inclusief m,ultijden}.
Men infnrmatie en op~av'e hij
Ariane de Brauw: 0]0-] IIH4.'i.



HET HV-GEBEUREN

CURSUS 'HUMANISME ALS Ir(SPIRATIEBRON'

THEMADAG LICHAMELIJKHEID EN INTIMITEIT

Speciaal voor wijwilligen en in
het HV actine leden wnnh op
zes achtcrccn\'olgcnde wocns-
da!:avondcn de cursu~ 'Huma-
nisme als inspiratiebron' gege-
ven door RUlh Spoon en Nicnkl
Bruins.
In Ja,c (unus gaat hel om hcr
beschrijven cn onderloeken \'an
hel humanisme. Zo wordt cr
aandacht he\fl'cd ,wo Je pmlU-
laten, aan de hl'gimdvcrklaring
van het HV cn W,II humanisme
beteken! VImT de laak van Hij-
willigers. Daarbij ••••.ordt hel ei-
gen denken, h;lndelen cn \'oden
'getocht' ;l;lll het humanisme,
de eigen crv;uÎng en beleving
krijgt hierbij n;ldrukkclijk aan-
I dacht. De cursus werkt IOCnaM
i een duidelijk rcsu1ta;H cn staat
onder leiding van deskundige
begeleiders.

STROMINGEN
IN GRONINGEN

Op 14 april organiseert de afde-
ling Groningen 1'n laat~te 10n-
dagbijeenkomst van dit seiwen.
Han Sil.: Dhian Ho houdt dan
el.:n lezing O\'l.:r ••O\'ereen-
komsten l.:n wr~ehillen tussen
christelijkç en islamitische stro-
mingen". Hij gaat in op mogelij-
ke wl.:tmatigheden in en rond
het \'erschijnsd godsdicnst, ook
de aClualiteit \'an dc Golfcrisis
kan in de discussie na de pauzl.:
wordcn besprokcn.
Plaats: Humanistisch Cenlrum,
W.A. Scholtenstraat 2. Gronin-
gen. A:mvang: 14,00 lIlfr,

Op zaterd<lg 27 <Ipril organise-
ren de jonge Humanisten een
themadag o\'Cr lichamelijkheid
en intimiteit. 's Ochtends zullen,
na l.:en korte lheoretische inlei-
ding, met spelvormen uit de
haptonomic lichaams"Cfenin-
gen worden gedaan. Na de
lunch wordt in kleincre grocpies
bekeken hoe mensen zelf en hun
omge\'ing omgaan met lichame-
lijkheid en intimiteit.

Aan de ordc lulkn o.a. komen
de \'olgende onderwerpen:
drempcl~ bij te maken \'an licha-
melijk cont<lct, in hoe\'erre laaI
ie ie bij hct maken van conlaCl

Ik cursus is aantrekkeliik voor
mcnsl.:n dil.:actief willen wonlen
in hd HV l.:n mcer basis willen
hebben. A-taar de cursus is ook
heel geschikt \'CIm \'riiwilligers
die informatic over humanisInt."
wil1l.:no\'l:rdragcn of actkf wil.
len zijn op hct terrcin van g••..es-
telijke \'oTllling of \'erwrging en
\'oor bcsluursledcn,
Dae landelijke cursus wordt
gegcwn op les woensdagavon'
den: 24 april. I mei, 8 mei, 15
nlei, 22 ml.:i en 2') mei, elke kl.:cr
van 1930 uur tot 22.00 uur.
Plaats is het Landelijk Huma.
nistisch CCn!rum, Oudkerkhof
II in Utrcch!. De cursus kost
f 25,- voor leden. U kunt zich
aanmeldl.:n op bovcngenot."md
adres of telefoni~ch: 0.30-
318145 (Arianc de Ihauw of
joost van Alkemade).

DOOR AFRIKA
IN HAARLEM

De heer R,Pfeiiffers toOn! op
wocnsdag 24 aprill.iin dia's van
een expl.:ditil.: door Afrika,Plaats
is hl.:t NiHJOgehouw, Voor-
hc1mstraat .3 in Haarlem. Aan-
vang 20.00 uur

SOCIALE VERNlEUWlr(G
IN ASSEr(
In Dl.: Sl'llhherbl.:rg, Oudl.: Mo-
lenslr;l'u 79 in Asscn zal wet-
houder G.j.Eeriand op wocns-
d.lg 17 ,Ipril n'n inleiding hou-
den m'er het onderwerp soçÎalc
vernieUWing. Aam'ang 20.00
uur.

leiden door je gevoel, inlimiteit
op het wcrk, hoc gaan m<lnnen
(en \'Touwl.:n) ondl.:rling met el-
kaar om,
Deze dag is voor jongeren Int JO
jaar. b••.-giru om 10.30 uur en zal
plaats vinden in hct Erasmus-
hui~, Oud kerkhof 11 in
Utrecht. Binnenkomst en er is al
om 10.00 uur koffie. Kosten
l.ijn f 10,- (inc!. lunch). Het
programma duurt lOt ongeveer
17.00 uur. Da:Hna etell en te
drinken. In verhand met hct n.r-
sturen \'an een info-pakkel op-
ge ••..en ••..óór 21 april hij de afde-
ling Verenigingsz.aken, tel. 030-
318145.

TRAININGSDAG '~lEER
DEELNEMERS OP
ACTIVITEITEN'

Behal\'e hel bestuur warcn er
nog drie belangsrellendcn! (..• )
Hel was een boeiende discus~ie,
alle thuisblijvers hebben W,1I ge-
mist!
Dit zijn twee \'eelgelaen opmer-
kingen 10 afdelingsbladl.:n.
\\'aarom komen cr lO weinig
memen op wlke aClivileiten?
En waarom komt er altijd hel-
zelfde groepje men\en? .\iaar
hoc bneiken je dan nieuwe
memen?
(Iiero ••..er zal op l.alCrdag I S mei
een werk-dag voor besluurs1c-
dcn en organisatnren van aClivÎ-
teiten wordl.:n gchouden. In een
inleiding zal eerH een <lnalyse
worden gemaakt van de knel-
punten die er ûin om mensen IC
hl.:reiken en de rnogeliikheden
om die wcg te ncmen. Ven'ol-
gem zullen in kleine groepjes ei-
gen voorbceldcn en \ituaties
worden uitgcwerkt. Hierbij ko-
men onder andere aan de orde:
liet maken ,'an ecn goed plan,
1.ich WrpLialsen in de situatie
\'an de deelnemer cn hoc be-
kendheid te verkrijgcn.
De dag wordt gehouden in het
Landelijk Humanistisch Cen-
trum in Utrecht (Oudkerkhof
11) van 10.30 uur tot 16.30 uur.
,"'nOleIding vóór 4 mei bii de
afdding VerenigingHaken (Ari-
ane (Ie Ihauw), tel.or 030-
,HSI4.'!. Op hel/dfdl.: nummcr
kan joost V,lIlAlkemadc nadere
informatie ge ••..en.

OOG OP DE TOEKO~lST
VAN i\OORD-HOLLAND
Op n <.n 14 april or):alll-
sent lIet geWe\t Noord-Holland
hel traditionele geweslelijk
weekend. In het ZeelJuis in Ber-
,CO
De 'lankomst in Bergen lal za-
lerdag zijn lUssen 13.30 en
14.00 uur. De kmtcn bedragen f
30,- terwiil \'(Jor kinderen tot en
lIlet de leeftijd \'an 16 jaar een
vrijwillige bijdrage wordl ge-
vraagd. Opgave en \'erdere in-
formatie n,1 I januari bij Ton
Oorullan Gerlings, Patrijlenhof
96, 1742 KJ Schagen, tel.nr,
02240.17252 (huis) of 02247.
1')41 (werk).

NEEM EEN ABONr(EMENT
OP DE HUMANIST
Voor slechts drie tientjes kriigt u
een jaar lang de Humanisl in de
bus. Eén telefoontje naar het
Humanistisch Verbond is \'01-
docnde: 030- :HS14.l (!Oestcl
2&). En als u lid wordt van het
HV, krijgt u het blad gratis.

LID \VORDEr( VAr( HET
HUMAi\ISTISCH VERBOND
IS EENVOUDIG
Lid worden van het HV is een-
voudig. Stuur een kaartje mct
uw naam en adres naar: Postbus
114, 35()0 AC Utrecht. U kum
ook bel1cn: 030-31&145.
Als richtlijn voor de hoogte ••..an
de contributie wordl een half
procent van uw bruto-inkomen
aangehouden. Als minimum-
contributie geldt een bedrag van
f 75,- als u een bruto-jaarinko-
mcn heeft van f I&.()OO,- of ho-
ger. Is dat bruto-inkomen lager
dan f 18.000.- dan belaalt u f
45,-. jongeren onder de 27 jaar
betalen een minimum-contribu-
tie van f 35,-. U kuOl de tOOlri-
hUlie desgewenst in tennijnen
bela1cn: per kW<lrtaal of per half
laar.
Uitgangspunl is hel indi\'iduecl
lidmaatschap. Per lid kan cn
persoon, wonend op hetzelfde
adres, zonder enige verdere kos-
tcn medelid worden. Deze ont-
\'angl dan geen Humanist.
Bij aanmelding ontvangt u \'an
ons een acceptgirokaart om te
betalen.

U KUNT OOK EERST EEr(
GRATIS Ir(FORMATIEPAKKET
AAr(VRAGEN

Sluur dan een kaartje naar: Hu-
m<lnistisch Vcrhond, Postbus
114,3500 AC Utrecht. Of nog
makkelijker: bel 030-318145

HU,\\'\.'IIST april 1991 -IJ



(INGEZONDEN MEOWWNG)

Academisch Ziekenhuis Groningen

Part-time humanistisch
geestelijk verzorg(st)er 50%
vacaturenummer JB.826719

Het Academlsc/l Ziekenhuis Gronmgen is een
van de acht academische ziekenlwizen in
Nederland.
De - soms zeer speciabstlsc!le -laken op!lel
terrein van pa/J9ntenzorg, onderzoek en
ondefWIj'S worden in nauwe samenwerkIng
met de Medisc/le Facu/tmt van de Rijksuniver-
slIM Gronmgen verricht,
J88rl~ks bezoeken 338,000 pa/Jëntelluit de
vier noordelijke proVincies onze po/ikIJmeken.
Inde 1056 bedden worden elkjaar een 2$.000
patlëntenopgenomen.ln!let AlG werken
ongeveer 5()(){) mensen in allerleI functies,
Allemaal werken zif • direct of indJfe;;t. aan
een optimale behandeling en verzorgIng van
onze paMnren.

De dienst Get!stelijke verzorging is een
integraal OIlderdet!1 van onze paliêntenzorg
111Oe d,enst werken protestantse pastores,
een RK.pastOf en een humanistlschgeeslelijk
verZOfg(st)er,

Functie-inhoud

U begeleklt paliênten en hun familie en u
onderhoudt contacten met verpleegkundIgen
en andere meOewerkers
Ook voert u regelmatig overleg met het team
van geestelijk verZOfgers.

Functie-eisen

U bent een humanistisch raadswO\Jwi.man,
Belangrijk isdat u in staat bent tot inter-
dIsciplinaire samenwerkIng en participatie in
een team met pastores,

Arbeidsvoorwaarden

Het AlG komt in een later stadium van de
soll"rtatieprocedure met een salarisvoorstel
alhankelijk van leeltijd. opleiding en ervaring.

Informatie

VOOI nadere inlichtingen kunt u bellen met drs.
F. Strikwerda. hoofd dienst Geestelijke
Verzorging. telefoon05l}612201. of 's avonds
en in het wel'lkend 050.347535

Sollicitatie

Uw schriltelijke soll"itatil'l kunt IJ binnen
14 dagen zenden aan de Dienst Sociale
Zaken van hel Academisch ZiekenhuIS
Groningen. postbus 30001,
9700 RB Groningen. Vermeld daartlij het
vacaturenummer Op briel en envelop.

IINGEZONDEN MEOWWNGI

Bejaardencentrum "de Berkhof",
gevestigd te Winterswij~. roept .
kandidaten op voor de meuwe functie van

HUMANISTISCH
RAADSVROUW/MAN, voor 16uur

perweek
voordrie instellingen, te weten 8 uur in het
Bejaardencentrum "De Berkhof' en 8 uur in
Streekziekenhuis Koningin Beatrix én regionaal
Verpleeghuis "Pronsweide", alle te Winterswijk.

Werkzaamheden:
• het zorgdragen voor een aanbod van

geestelijke verzorging ten behoeve van
patiënten/bewoners.

• het gestalte geven aan de opbouwen verdere
uitbouw van de geestelijke verzorging

• het bieden van ondersteunende activiteiten
ten behoeve van medewerkenden, voor zover
daartoe gevraagd

• het leveren van een eigen bijdrage aan de
optimalisering van het leefklimaat

• het samenwerken met de geestelijk
verzorgers van confessionele signatuur, die
werkzaam zijn inverpleeghuis en ziekenhuis
(I full-time RKen I full-time NH-geestelijk
verzorger)

Gevraagd wordt:
• een afgeronde opleiding aan het Humanistisch

Opleidings Instituut
• inhoudelijke benoeming tot humanistisch

raadsvrouw/man door het Humanistisch
Verbond

• zo mogelijk ervaring met (een van) de
doelgroepen.

De aanstelling vindt plaats bij bejaardencentrum
"de Berkhof', van waaruit detachering naar de
andere instellingen geregeld wordt. Salariëring
conform de CAO-Bejaardentehuizen.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij:
"Bejaardencentrum De Berkhof' , directie de
heer H.J. B.Slotboom, tel.: 05430-1 S 164 en bij
mevrouw P. L Hobbelman, hoofd van de dienst
geestelijke verzorging bejaardenhuizen van het
Humanistisch Verbond, tel.: 030-318145.

Sollicitaties dienen binnen drie weken na het
verschijnen van dit blad gericht te worden aan de
directie van "De Berkhof', Postbus 9000, 7100
GA Winterswijk.

HlIMA:\'IST april '99t .H
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