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IN DIT NUMMER
U IS NIE VAN HIER NIE! GELUKKIG NIET

Babet Niemel en Roei van Broekhoven hebben als tijdelijke standplaats Zuid.Afrika.
Eerder maakten ze voor de VPRO-radio (in samenwerking met HIVOS) reportages
vanuit de Filippijnen en Pakistan. Tot begin april nog wekelijks te horen over het
'nieuwe' Zuid-Afrika. In deze Humanist een boeiende reportage van een gemengd
stel ......................•.............................•...... pagina 8

HOE LEG E KINDEREN ZO'N OORLOG UIT!
Een vraag aan iemand die er bij-
zonder hoogleraar in is: Lennart
Vriens. Hij doet in vredespedago-
giek en noemt zichzelf een 'ge.
vaarlijke idealist'. Is zo'n oorlog ei-
genlijk wel aan kinderen uit te leg-
gen? En hoe verschillend reageren
jongens en meisjes op de informa-
tie? Een interview van Ingeborg
van Teeseling. Het maakt mis-
schien moedeloos, maar de mens
moet veranderen Pagina 18
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Het Humanistisch Vredesberaad wijst de oorlog in de Golf af als voorbarig, met
bijbedoelingen gevoerd en ondeugelijk. Als het dan echt zou moeten,zo'n oorlog, dan
moet het met de zogenaamde Blauwe Baretten van de Verenigde Naties. Maar
eigenlijk moeten conflicten tussen staten op andere wijze worden opgelost. Over het
dilemma van de vuile handen en kiezen tussen twee kwaden op pagina ..... pagina 22
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VERBONDSRAAD BESPREEKT
VERSCHEURDHEID OVER DE GOLF
'Inderdaad. wc denken verschillend. En we
zijn het niet alleen oneens, wc zijn zelfs ver-
scheurd', Dit concludeerde HV-voorlitter
Jan Clastra van Loon aan het eind van l'en
lang dehat dal zaterdag 23 februari in de
Vc;:rhondsraad werd gl:houdcn. De Ver-
h()nd~raad riep het hoofdbestuur Ier venlnt.
w"ording over de drÎe pcrwcrklaringcn die
n;l;lf aanleiding ,'ao de nisis in hel Golfge-
bied warcn gepubliceerd. Zoals later bleek,
vond del.1: discussie slechts enkele uren \'oor
hel uithreken van hel grondoorlog plaats.

'Nicnund wil oorlog,' constateerde Vcr-
hondsraadslid Guus den Besten, 'Ill;UT waar
ligt de grens van wat nog acccptabd is~ Die
subtiliteit is goed afgewogen in het artikel
v;ln Je voorzitter dat in de Humanist van
februari stond. :-'Lur daarnaa ••t heb ik kn.
tiek op de toonzening van het pershericht
waarin het hoofdbesruur zich di ••tanlieert
van de opvattingen van het HUlllJnistisch
Vredesberaad. Op z'n zacht,t ~ezcgd vind ik
dit onelr~ant: Het Vrrliesberaad W:lS zel.'r
tdeurge,teld OVl.'rde wijz.e waarop dil.' vcr.
klaring, zonder overleg, n,i,lr buiten is ge-
bracht. En VerbondsrJad,lid JooP Uots

meende dat 'als dit onderwerp (lns zo ver.
scheurt, het hoofdbeSluur geen verklaringen
kan uitgeven waarin rén hepaalde nll"ning
naar voren komt'.

~taar cr was ook steun voor de vcrkLningell
van het hoofdbestuur. Zo vond Andrt de
Hruin de tt'hh.'n 'zeer genuanceerd'. Voor-
zitter Jan Glasna v,m Loon lichttc tol' hOl'
de \'crklaringcn na rijp beraad en zonder
trgcnstemmen in het hoofdhesruur tor stand
kwamen. 'Dc situalic was van dien aard dat
we als Vl'fhünd niel ome m01ll1 konden
houden. Als levcmheschouwelijk genoot-
schap hehben wij de verplichting om morde
grrmcn aan te ge\'Cll aan de deskundigl.'n dil.'
ovrr de oorlog beslissen. 'Hi) benadrukte
dM is gcz.ocht naar een tl'ksl waJ.rin l'en
groot deel vJ.n de ledell zich in 70U kunnen
herkennen. De voorzitter gaf ook aan waar-
om het he,lUur behodte had om een pers-
vcrkbring uit te geven w,urin wordt bena-
drukt d,l! hel VredesberaJd niel nJmens hel
Verbond oprrcert. 'Het HVB is Jls autono.
me werbtichting gerechti~J l.dfstandig een
nll.'nlllg publICcren. :-'Iaar dat hlel'k H'rwar-
rend tl' werken. Vclen lazen de uitspraak

van het Vn:desber,lJ.d als de opvatting van
het Verbond, Daarom was een rechtlt'ning
nodig die beslist niet negJ.lid is bedodd
voor het HVB. Wij wilden dllideliik maken
dat ook onJt."r humanisten ver~chi[[end
wordt geJJcht over de oorlog', Jan Glastra
van I.non vroeg zich 'lf of dat eigenlijk onge-
wenst is. 'Ik zou het rJ.ad,t."lachtig \'inden als
wc het hicr ~l.'makke1ijk allemaal over l'ens
wuden zijn. Als we daarel1H~gen met respect
\'oor e1kaJ.r hierover kunnen di,cllssiërt."n,
doen wc recht aan deverschilkn v:ln mening
en dat is win~t.'
Na dele uitvoerigc ver,lllfwoording z.ag de
Verh()nd~raad af van stl'llIming over het ge-
voerde hdrid.

Er kwamen op de vergaJering vJ.n dl' Ver-
bondsr,lad nog twee auJert." ondt."rwerpen
ter sprake. Er lag l'en Jiseu,sit."n(J[J over
pnlofilie op tafel. Dezc werd mei instem.
ming begroet als ecn ~olide basis \'oor wrde-
re discussie in Je wreniging. Dl' Vcrbonds-
raad sprak cr zkh met grott." meerderheid
over uit om ecn studiedag over pedofilie tr
houden.
Een J.nder PUilt op de agcnda was het puhli-
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citeitsheleid van hel Humanistisch Ver-
hond. Dit naar aanleiding van het inmiddds
opgeheven hekidsplatform Pllhlicitl'it. Be-
halve waan.lering nJOr de pllhlicitt"itsacrivi-
teiten - lIlt"t name de Humanist werd ge-
nOl'md - sprak de Verhondsraad heulrgd-
beid uit over de geringl' beschikhare fin,ln-
ciële middelen. Enkde sprekers hen,ldruk-
ten dat de verschillende Hlfllll"Il van puhlici-
teit optim.ul op dkaar moeten worden af-
gestl'lIId. De nieuwe afdding Externe en In-
teml' Communicatie hedt daarhij et"n cen-
trale taak. ;\larkt"tingsondef7.ot"k moet uit-
wijlen hoe onle puhliciteit het best kan
worden uitgn'oerd. Een voorstd om daar-
voor nu al geld uit te trekken, wnd verwor-
pen.

Hert Bodaars

Oorlog, en wat nu?
Op zondag 7 april organi~eert een groOt
;1<1nlalmaatschappdijke en levemhesehuu-
wdijke organisatie~ een Jiseus~ie-hiieen-
komst met al\ thema 'Oorlog, en wat nu?'.
De vraag die op de'le dag centraal staat, l.al
zijn: wat kUImen we nu al doen aan herHe!
van dialoog, vrede en recht na de Golfoor-
log? Aan (Ic orde wlkn onder andere ko-
men hoc de \ituatie zo heeft kunnen e\calc-
ren tot e(:n oorlog, hoc op de puinhopen
w(:er opnieuw gebouwd kan worden, en ht"t
vijandheeld en zelfbeeld.
De hijeenkom\t begint met een plenaire l.i!-

ting, waarna er in groepen zal worden gedis-
cussieerd over politiek/mililaire aspecten
van de Golfoorlog, sociaal-economi\che as-
pecten (waaronder ook de Noord-Zuidn:r-

houding) en n:ligieul,e-ethische a\pecten
(waaronder ook heeldvorming).
Deelnemende organi\aties zijn onder andere
IKV, Pax Christi, Nederlands Centrum Bui-
tenlanden, NOVIB, politieke jong(:ren- en
Huuwenorg;ltli\aties, FNV-jongeren en het
International Cenler for Peace in tbe Middle
East. Ook het HUlllanisti\ch Verbond, HI-
VOS en het HOM steunen het iniatief. Op
het mOlllent van het ter perse gaan V;llldele
Humanist, was nog niet bekend waar de
bijeenkumH lal worden gehouden, op welk
tijd\lip en welke kosten aan deeln.lme zijn
~'erbonden. Hedt u belangstelling, neem
d,Hl contact op met hel secretariaat van de
.lfdeling Publiciteit, tussen 10.00 en U.OO
uur,le1.nr.: 030-31814'i.

(Ingezonden mededeling)••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,----,=--, •
: ~ Bejaardencentrum :: nJ ERASMUSHIEM :
• •• •• Erasmushiem te Leeuwarden is een modem geoutifleerd verzorgingstehuis voor 162 •
• bewoners. Daarnaast zijn er 105 aanleunwoningen. •

: Het bejaardencentrum is aangesloten bij de Humanistische Stichting voor Huisvesting van :
• Bejaarden te Amsterdam. •

• In verband met het vertrek van de huidige funktionaris roept het bestuur van de Stichting •
• Erasmushiem via onze bemiddeling kandidaten op voor de funktie van •• •: hoofd algemene zaken hbo-niveau :

• •• Deze manager geeft leiding aan de afdeling van ca. 20 medewerkenden, werkzaam in de •
• keukenseklor. de huishoudelijke dienst, de rekreatie-afdeling. de technische dienst en de •
• linnenkamer. •
• Evenals de kollega's in het managementteam moet de aan te trekken funktionaris bereid •
• en in slaal zijn een beleid te voeren, in overeenstemming met de beginselen van die •

Stichting.
•• Bij de sollicitatieprocedure zijn betrokken het bestuur, de staf. de bewonerskommissies en :

de ondernemingsraad.• •• Voor deze zelfstandige en verantwoordelijke funktie gaat de voorkeur uit naar een praktisch •
• ingestelde •• •: leider dienstverlenende sektor :
• •• die over de vereiste deskundigheid en ervaring beschikt en die in staat is op een moderne •
• wijze leiding te geven, overleg te plegen, te delegeren en de medewer1l.ersIe begeleiden. •
• Bijzondere belangstelling voor het werken met ouderen en het in teamverband behartigen •
• van de specifieke dienstverlening voor de ouder wordende mens zijn essentieel voor het •
• goed vervullen van de funktie. •

• Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn volgens de CAO voor Bejaardentehuizen, •
• salarisschaal 11, van f 3.789,- tot f 5.780,-. Geboden wordt voorts een welvaartsvaste •
• pensioenregeling bij het PGGM, •• •• Kandidaten, mIv, in de leeftijdskategorievan 30-40 jaar, wordt verzocht schriftelijk kontakt op te •
• nemen mei Drs. J, de Zeeuw, onder kode ~Erasmushiem". •• •• •• Psychologisch Instituut Friesland •
: Bedrijfsadviesbureau Personele Organisatie :
• Archipelweg 115 - 8921 TH Leeuwarden •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
HU,\I.~ •••IST maan 1991 ~



Op 23 maart symposium over Golfoorlog:
'Kiezen tussen kwaden'

Nieuw wetsontwerp kan juist
tot legalisering ongelijke
behandeling leiden

Op zaterdag 23 maar! organi,eerl het Humanisti,eh Verhond een symposium over
ethische dilemma's van de oorlog onder het Ihema 'Kiezen tu,sen kwaden'. Bij hetter
perse gaan van deze Humanist waren no~ niet alle deelnemers bekend. Wel 'lullen cr
in ieder geval inleidingen worden gehoudcn dour prof.dr H.Manschot, hnogicraar
aan de Universiteit voor HumaniSliek, door dr S. Rozemond, adjunct-direCleur \'arl
het instituUI ~'oor internationale betrekkingen 'Clin~cndael'en (nog onder \'oorbe-
houd) door prof.dr T. van A,peren, hoogleraar wijsgeTige ethiek aan de Uni,'crsileit
van Am,terdam. Ook HV-voorziucr mr.J.F.Glastra \'an Loon zal op dil symposium
een inlcidinl; houden.

Hel symposium vindt plaals in 'De Brakke Grond', Nes 45 in Amsterdam, begint om
10.30 uur (de zaal is alom 10.00 uur open) en eindigt om 15.00 uur. De IOcgangsprij,
is f 10,- (inclusief koffielthee) terwijl ter plaatse lunchbonnen verkrijgbaar zijn voor f
12,50 per stuk. U kunt zich aanmdden aan de zaal. Maar u kunt zich ook verzekeren
van een plaars door f 10,- over te maken op giro 58 len name van hel Humanisti~eh
Verbond te Utrecht onder vennclding \'an 'Symposium 23 maart'. Het entreebewijs
zal dan voor u op naam gereed liggen aan de kas,a \'an 'De Brakke Grond op 2.3
maar! om 10.00 our.

Weezenkas viert
IOOeledenvergadering
Dt: Weczenkas is een springlevende vere-
niging. Oat wordt hewezen door het feit
dat op 20 april de 100c jaarvergadering
op gepaste ••••.ijz,c zal worden gC"Îcrd.
Niet dal de Wcclcnkas al 100 jaar be-
staal. Bij uitwndning is cr kennelijk
meer dan één keer pcr jaar vergaderd. In
1895 werd de WCelcnkas opgericht op
initiatief van de vader ,"ao de vrijdenkers
A.H. Gcrhard. Een eeuwgclcdcn konden
ouderloze kinderen van niet-kerkelijke
huize slechts op de lokale armenzorg re-
kenen. Vandaar dil idealistÎsche initia-
tief.
Ook nu nog is de Weelenkas volop bezig
om welen en halfwezen morele steun en
geldelijke bijdragen tc gel'cn. Natuurlijk
zijn de sociale \'llQTzicningcn cn sludicrc.
gelingt:n veel \'crbeterd. Maar de uil
praktijk blijkl dat kindnen bij het weg-
"allen \'an êên van hun ouders worden
geconfronteerd mei ingrijpende mate-
riële \'crandt"ringen. De Weczenkas zorgt
dan voor t"t"nextraatje.
In 1995 bestaat de \"eezenkas tOO jaar
en dal belooft een groot fee\! te worden.
"'har ook de WOe kden\'ergadering la-
ten wc niet ongemerkt \'oorbijgaan. Hel
plan is om \ middags en een deel van de
avond een gel.eIIige bijeenkomst IChou-
(Ien in hel zaleneemrum de Eenhoorn in
Amersfoort. Na de vergadering is cr een
feeHelijk programma \'an o.a. muziek,
cabaret en een kleine tenlOonslelling. Pu-
pillen, oud-pupiIlen en het Hi\os hebben
daarvoor hun medewerking IOcgezegd,
In de loup der jaren is de Weezenkas wel
oud-pupillen uit hel oo!!>,'erluren, Bent u
oud-pupil of kent u oud-pupillen, wih u
dan naam, adres en telefoonnummer
doorgeven aan: IJl' Weezenkas, Ant-
woordnummer 675, 2060 WL Sant-
poort Zuid.
Een postzegel is niet nodig, Uitnodiging
en programma worden dan zo snel n1O-
gelijk toegestuurd. En wilt u meer infor.
malie OHr de Vereniging de \Veezenkas,
O\'er de doelslellingen en de (zeer lage)
contributie, dan kunt u bij helZelfde
adres tereçht.

Studiedag hulpverlening
familieleden van vermisten
Op vrij,.hg 8 maart organiseert de Landelij'
kt" Organisatie SIaçhrofferhnlr in sanlt'n-
wl'rking met het ICODO en her InstiluU[
voor Psychotrauma, et"n sludit"dag voor
huJpverlent"rs en geestelijk raadslit"dm die
ervaring hebbm m..,t hulpverlening aan fa-
milieleden V,lIl \'ermistt" personen,
Plaats is Utredn, toegang gratis. Voor opga-
ve en nadert" informatie: LanddijkeOrgani-
sarie Slaçhtofferhulp, j\lcvr. I. van Ikt"k,
Postbus 19150, 3501 DD Utreçht. Td,:
030.340116.

Er was lang over gepraat. Maar vorige
maand werden woorden dan eindelijk om-
gelet in dadt"n, De rt"gt"ring nood de Tweede
Kamer het ontwerp aan voor een \\'t'f Celij-
ke IkhanJeling. Dit wu een eind moeten
maken aan elk ongerechtvaardigd onder-
~eheid tussen mensen, .\Iaar helJa~. gij na-
dne nestudt'fing blilkt het wetwoorstelniet
zo \rrak en helder' te I-I)n ,lIs de regering
beloofde.

Ook het nit"uwt" WeIS0I\tWt'fr bat ruimte
voor ongeliikc nehandeling op grond van
sexuele voorkeur. Wcliswaar staat in de wet
dat niel gediscrimineerd mag wordl'n op
grond ~'an hetero. of homu~exuele geri..:ht-
heid. h1a,H n I, let, ht"el e,senriecls ;lan
toegevoegd: cr mag niet worden gedis,rillli-
neerd op grond van het enkele ft~itvan hete-
ro- of homoscxudt' geri,htheid, Disaimi-
natie up grond van ,exucl.., geril'hthl'id is
dus vt"rboden. !'.ta<lf er i, een "-"nzij: tt"nzij
iemand daar uiting aJn geeft, bijvoorbeeld
door samenwonen of door lidnuat'l.:hap
van een hOlllogroep. Hierdoor zou dan de
mogelijkheid blijven bestaan Olll
honlOsl"xucletl etl ongehuwd sal1lt"nwonen
den te wcren. Daarmee gel'Ît het kabinet

HJOrrang ;Ian het Grond wet~artikcl 23
(vrtJheid van onderwijs) boven het Grond
welsartikel I (algemCl'tl vcr bod op
discriminatie).
Dil staat haak> op de opvatling van hel
Humanistisch Verbond. Het Vernond is van
mening dal morele of god"HJienstige bezw;l-
rt"n tegen hOlliosexualiteir niet lllOgen leiden
tot een \X'ct Gelijke Behandeling l-licongelij-
ke bdlandeling op grond van sextiele voor-
keur tod,I,H. Het bezwaar van het HV regen
de twee eerdere \'oor,tdlen voor een \'(-'et
Gelijke Ikhandeling i, dan ook van IOcpas-
sIlIg op dit TIIeuwe wersvoorstel: het bevat
ongl"wt"nste uit7onderingshepalingen. Het
Humanistisch Verbond heeft nog liewr
géén Wet Gelijke Behandelmg dan een
slechte Wet Geli,ke Beh,mdcling. Want een
wet die ruimte laat voor Cl'tl afwijkt"lIde he-
handeling van homosexuele le..,rkra,hren,
legaliseert discriminatie, BO\'t"ndien brengl
zo'n wet het gcvaar lIlt"t lKh mn. dat dege-
nen die homosexualiteit afkeuren, het wllen
beschouwen als t"en rechtva,lrdiging voor
discriminatie van lesbische Houwen en
hOlllosexuele mannen • ook "builen hl"1
onderwijs.

Ingrid Cramer
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(Ingezonden mededeling)

HUMANISTISCHE BOUWSTICHTING
BEJAARDENHUISVESTING

Huurwoningen voor ouderen in Capelle aande Ijssel
In het wooncentrum voor ouderen aan de
Fidelio en T osca in Capelle aan de Ijssel komen
naar verwachting binnenkort
tweekamerwoningen vrij. Belangstellenden
kunnen zich hiervoor in laten schrijven.

Het wooncentrum voor ouderen bestaat uit
zelfstandige woningen en een aantal
gemeenschappelijke ruimten. Bijvoorbeeld
ontmoetingsruimte, hobbyruimte,
wasserette. logeerkamers. De bedoeling van
een wooncentrum is dat bewoners
gemakkelijk met elkaar in contact komen en in
de gemeenschappelijke ruimten samen
activiteiten ondernemen. Een beheerder
onderhoudt de algemene ruimten. Bovendien
staat hij de bewoners met raad en daad ter
zijde.

De woningen zijn comfortabel ingedeeld.
Naast de woon- en slaapkamer hebben de
tweekamerwoning een inpandige ruime

berging. Elke woning is aangesloten op een
alarmeringssysteem dat dag en nacht bewaakt
wordt.

Voorzieningen zoals winkels en openbaar
vervoer zijn op loopafstand van het
wooncentrum te bereiken.

De huurprijs van de tweekamerwoningen is
ongeveer 825 gulden. Dit bedrag is inclusief
de bijkomende kosten voor o.a. verwarming,
water, alarmeringssyteem. beheerder en
algemene ruimten. Bewoners met een laag
inkomen kunnen individuele huursubsidie
aanvragen.

Voor meer informatie enlofinschrijving:

Humanistische Stichting voor Huisvesting van
Bejaarden. Postbus 599. 2900 AN Capelle ald
Ijssel. Tel.: 010-4504766.

(Ingezonden mededeling)

De Stichting Geestelijke Verzorging in Ziekenhuizen, Bejaardenhuizen en Verpleeginrichtingen te Rotterdam
e.o., vraagt voor het De/taziekenhuis te Poortugaal een:

HUMANISTISCH
GEESTELIJK RAADSVROUW IMAN

voor 32 uur per week
Het Deltaziekenhuis is een psychiatrisch ziekenhuis. Binnen de instelling bevinden zich de sectoren: Ambulante zorg.
Opname en Vervolgbehandeling. Langdurige behandeling en Beschermd Wonen, Bejaardenpsychiatrie.

Tot de laken behoren
• een bijdrage leveren aan de geestelijke verzorging ten

dienste van patiënten en hun lamilie:
• het meewerken aan de integratie van de geestelijke ver-

zorging in het ziekenhuis:
• het leveren van een eigen bijdrage aan de optimalisering

van het leefklimaat
• vorm geven aan bezinningsbijeenkomsten en gespreks-

groepen:
• het verzorgen van lessen levensbeschouwelijke oriëntatie

binnen het kader van de verpleegkundige-opleiding.

Gevraagd wordt:
• een afgeronde opleiding aan het Humanistisch Opleidings

Instituut;
• bereidheid tot samenwerking in teamverband met de gees-

telijk verzorgers van rooms.katholieke en protestante
signatuur;

• inhoudelijke benoeming tot humanistisch geestelijk raads-
vrouw/man door het Humanistisch verbond .

Gezien de samenstelling van de dienst gaat de voorkeur uit naar een humanistisch geestelijk raadsvrouw.

Het salaris wordt vastgesteld overeenkomstig FWG-schaal 65.

De aanstelling zal plaatsvinden bij de Humanistische Stichting Geestelijke Verzorging.

Inlichtingen kunt u verkrijgen bij de directie: de heer EH Schuijer, alsmede bij de heer U.S. Rogier, voorzitter van de
Stichting Geestelijke Verzorging, tel.: 010-4148811 en mevrouw M.E. van Angeren, hoofd van de dienst geestelijke verzorging
in psychialrische ziekenhuizen en verpleeghuizen van hel Humanistisch Verbond. lel.; 030-318145.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 14 dagen richten aan de
Stichting Geestelijke Verzorging in Ziekenhuizen, Bejaardenhuizen en Verpleeginrichtingen te Rotterdam e,o .•
Postbus 70, 3000 AB Rotterdam.
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Socrates benoemt
twee hoog leraren Rekenschap over rituelen

Sinds kort kent de stichting So-
uates twee nieuwe bijzonder ••
hooglcran:n. Op I., fchruari
werden dT. H.V;sscr (52) be-
noemd tot bijzonder hoogleraar
op het gebied van de humanisti-
sche "isic, op mcns en computer
hij de Rijhunivcrsitcit Lim-
burg. En op diezelfde dag wcrd
\'oor de UnÎ\'Cnilcil Twente
dr.J.W. de Bcus (39) henoemd
tol bijzonder hoogleraar op het
gebied \'ao de politieke filosofie,
in het hii10ndcr de humanisti-
sche beûnning op politieke
\'Taagslukkcn.

HSN.studiedag
over milieu

Op zaterdag 10 april houdt het
Humanistisch Studiecentrum
Nederland (HSN) ccn slIldicdag
over het milieu met als titd
'Groei en Evenwicht'. De dag
begint om 10.00 uur, eindigt om
16.00 uur cn vindt pl;lJts bij
HUlnanilas-Rotlcrdam, Pieter
de Hoochweg 110 in ROlter-
dam. U kunt zich aanmelden
door f 10,- over te maken op
giro 550334 van de HSN in
Utrechl.
Na de opening \'an de dag door
mevrouw M.J.H. den Ouden-
Dekkers, zullen lezin~en wor-
den ~ehouden door prof.dr D.J.
\\'olfson (over economische
groei en economisch even-
wiehl), Ir.F. Bruning (o\'er de
behandeling en pre\'cntie \'an
industriële watef\'ervuiling),
prof.dr H.J.Achterhuis (over de
filosofie van ecologisch duur-
zaam leven), prof.dr R. W.
Hommes (over wijzigingen in de
instelling van de mens legenover
de biosfeer) en drs. E.H.T.M.
Nijpcls (over recente omwikke-
lingen met betrekking tot mi-
lieubeheer). Na deze le1.ingell
l,al een paneldiscm~ic worden
gehouden onder \'oorlitler~
sehap van menouw L. Bocy~
kens, waarbij cr gelegenheid zal
zijn \'oor \'ragcnstellen en dis-
cmsie.

Her mJ.artnummer van Rl'h'lIscl!<lp i, ge.
wijd aan het onderwerp rituelen. Henk
i\bnschot en Albcrt Nieuwland (die hel
nUl11l11Crsallll'nsleldl.'n) hebben tevoren ge-
p•.•ild hoc het met de rituelen binnen hel
Nederlandse Hum.lllistisch Verbond is St'-
,tdd.
Humani\ten tollt'1I soms J.\'ersit' regen rir",:-
kn omdat het voor;ll met godsdienst \.er-
band 7.0Uhouden. Toch kent het huolJnis-
n1l.",zo blijkt uit een inventarisatie van HV-
medewerker Dick .\Ietselaar, tal van ritue-
ten. In de Anj!;clsaksische tanden t'n In ~oor-
,",,'egenvieren humanisten in gemeenschaps-
wrband dl.' gl.'boone van kinderen. 1~e1gl-
sche humanistt'n vieren de overgang van
kinderen nJ.ar de puberreit t'n Duitse vril-
denkers ,raan speciaJ.1 stil bij de overgang
naar de volwassenheid. In de Angelsaksl-
s..:he landen lijn verda humanistische hu-
wdijksvieringen, vil'ringen van homo-rela-
ties en soms ook van scheidingen, En in t<11
\'<ln landen ziln speciale feesten bij wisselin-
gen van de seIzoenen.

In Nl:der1<1nd is de hum<1nistische uitvaart-
begeleiding misschil'l1 wel hC't bekenJstl' ri-
tueel onder hum<1nisten. M<1<1rlondagoch-
tendbijeenkomsten - met discussie na, Ie-
Jenvcrj!;adl'rlOgen en meuwjaJ.rsbijeenkom-
Sfen kunnen natuurlijk ook als rituelen van
dl.' humanistische beweging worden om-
schreven. Weinig afdclillgt'n erkennen dit
echter, zo bteek uit de peiling. 'Bezinning' en
'ritueel' lijken elkaar uit te sluiten. Ten on-
rechte. Het voornaJ.mste doel van dit maart.
nummer V<111Rekenschap is om de oriëntatie
op humanistische riruelen te verbreden.

Het openingsverh<1al is een beschouwing
van C;erhard Binkhorst OH'r de veranderen-
de funClie van her ritueel in het klassiek(,
Griekenland, UWIbehulp van leksten van Je
lragediedichters Acschrlus, Sophoc1e> en
Euripides.
Jacqu~'s J;lOssen houdt zich vcrvolgeus in
een artikel bezig ml't Je vmag wa,Hom be-
kl.'llde traditionele studentenrituelen in de
iaren lestig verdwenen ~'n W,l<lrom anno
1991 cr toch weer meer belangslelling is
voor deze riruelen.
.\Iet n<1me ook voor hum<1l1istische j!;eeste-
lijk verzorgers is het artikel van de Bdgische
hoogleraar Patrick Vandermeersch interes.
sant, Dat gaal over het mogelilke conflict
tussen PS~'ehOfherapeuten en geestdijk ver-
zorgers bij Je toepassing van bepaalde ritue-
len in de hulpverlemng.
John Luijs wijst cr in een arrikd op dat het
HV een dubbelzinmg beleid voert. Enerûjds
stimuleert het de rituelen van humanistische
be1-inning, mJ.ar <1nderzijds ook dl.' rituelen
van geborgenheid in de afdeling, rk1inning
staar echter in het tekcn \'an rationele af-
st;ll1deli)kheid, een houding Jie nier past bij
het stren'n naar een hC'chl gemeenschapsle-
ven met vieringen en rituelen. Het HV dielll
,\;In dele gespletl'nheid een t'1ude te makl'n

en John LIlijs stelt alvast een keuze \'oor.
Verder werd lil Rekenschap Je afscheidsre-
de van Socrates-hooglera<1T ~brccl fresco
opgenomen. De Losse notities zijn van Je
hand van de bekende vertaler ~'an Franse
poë1.ie Ernst van Altena. Hij schrijft over de
funClie van 'het ritueel V<1nrIJm, mme cn
regelmaat" in de Jichrkunst.

U kUilt dit lIummer l,'illl Rekenschap bestel-
len door! 12,50 te stortelI op giro 5R2293
UU', .<tic!JtiIlK Socriltes te Utraht onder
I'{'rlllc/dillg I'all 'Rl'ken.<d,ap //Iailrt I')') J "
£l'/I ,l!lOllllemellt kali wordnl lI,mgl'vrilagd
door te .<cbriil'f'1I lIa,1r het HI/m,misti.<ch
Verholld, AIffU'oordll/llllmer 218 J, 3500
VB Utrecht (('eli postzegel is IliI.'t nodig). De
a/JOlIJu'IIII'/ltspri;s is ! 45,- (4 lIummers).
\Vachl met heia/eli s.v.p. op OIIU acceptgi-
rvk<lilrt. Nieuwt' ,lbcJIIllce.< (JII/lIallgclI lIIet
korting 1war keuze ééll /Jil/I de 1'()/Xl'lIde 11 j/-
l/itX,II'{,II: \'(.'cllijn l.onder grenzen voor
! 20,- (i.p.f'.! 24,50) o(Humanisme in het
leven van .. , f'oor !5,- (i.p.v.! 8,50), Gaar-
II{' uw keI/U vermeIdelI bi, OPKat'C 111111 het
ilbulll1emclIt.

Twee nieuwe HVO.
brochures verschenen
In de rt'eb 'Visies op Onderwijs' van de
srichting Hurnanistisch Vorrningsondnwijs
zijn rwee nieuwe brochures vl"r~chenen. De
eerste van Piel Fcld dra<1gt dt' titel 'Een hu-
manistische v'isle op ontwikkeling,educarie'
en beschrijft hoc in dt' loop der tijd de ideeën
over her onderwiis over de Derdt' \X'creld
liln veranderd en hoe humanisten daar re-
l:en<1an kijken. Er is ook l'en uitgebreidl'
praktijkbeschrijving in deze brochure opge-
nomen. Prijs is f :'1,-
De !wel'de brochure heer 'Een perspectief
vour Gl'l'stl.'lilke Stromingen' en geeft de
srand van zaken van het ondl'rwijsmaleri<lal
\'Oor dir nieuwe v<1kgebied op de b<1sis-
school. Het materiaal is in twee benaderin-
gen (antwoorJgericht en vr<1gengericht) ver-
deeld. Vooral in combinJ.rie met elka<1r 1.ijn
ze bruikbaar voor de praktijk. De brochurt.
hev<1tveel titels van rnaterialen, adrl"S~etll'n
criteria. t\utettrs lijn Sylvi<1 Kohlm<1nn en
Fred Wart na. Prijs is f 5.-

U kum deze brochures bestellen door h~.t
juisle bedrag over re maken op giro 4302.13
ten n<1l11eV<1tlPublicaties HVO te Utrecht.
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U IS NIE VAN
HIER NIE?
R('porta~cs uit Zuid-Afrika zijn
nog tot begin april te horen op vrijdags:
\'PRO's 'Het Gebouw' op radio 1 van
10.30 UUriot 11.05 uur.

door Babet Nlcmd & Roei van Broekhon~n

GE
l



ENGD BERICHT
· HET 'NIEUWE'
ZUID-AFRIKA

Ze wonen vanaf januari dit jaar met hun twee kinderen in
Kaapstad, Zuid.Afrika. Als gemengd stel. hij wit, tij 'gekleurd'.
doen Babet Niemel en Roei van Broekhoven voorde VPRO.
radio iedere week vef'5lagvan hun ervaringen in het 'nieuwe'
Zuid.Afrika.
Een jaar geleden werd Nelson Mandela vrijgelaten, en vorige
maand kondigde president De Klerk aan dat de laatste gehate
apartheidswetten lullen worden afgeschaft. Verheugend
nieuws in een tijd van oorlog aan de Golf en net toenemende
geweld in de Sovjet-Unie. Hoe hoopvol tijn de ontwikkelingen
in Zuid.Afrika? Zullen de ultrarechtse blanken alle
veranderingen kunnen verkroppen?

Een gemengd bericht uit
het 'nieuwe'Zuid-Afrika waar de
apartheid nog lang nie uitde hoofden
van de mensen is verdwenen nie.

De man lacht ons vriendelijk toe. Hij is
verkoper van plastic potten waarin
pindakaas wordt gedaan. De drie grote
kartonnen dozen die hij van de lopende
band haalt, lijken niets te wegen. Waar gaat
onze reis heen?
Als hij onze bestemming verneemt, bevriest
de glimlach. "Good lu(;k", wenst hij ons toe
en draait zich om.

Deweg naar De Aar is heet, eindeloos en
stoffig. Af en toe rent een zich vervelende
struisvogel een eindje met de auto op. De
aarde is roodbruin met lage stekelige bosjes.
DeKaroo heeft een geheel eigen channe.
Dat is geen tekst uit een reisbrochure, dat
zeggen de mensen hier zelf.

Er zijn wcinigstops onderweg, de dorpen
met namen als Spijtfontein, Witput en
Houtkraal herinneren aan een provinciaal
Hollands verleden. In Hopetown,
halverwege Kimberley en de Aar, schopte
eind vorige eeuw een kind tegen een steen.
Die steen bleek een diamant. Eén van de
eerste die in Zuid-Afrika werd gevonden.
Zo te zien heeft Hopetown zich weinig van
de vondst aangetrokken.

Op de plek waar de weg de Oranjerivier
kruist, heeh de eigenaar van het Caltex
benzinestation zijn woonkamer in een
wegrestaurant veranderd: Dressoirs,
koperen kolenkitten en eindeloze rijen
koelvitrines met glazen deuren. Op elke
deur een briefje met dezelfde tekst: Kies
eerst, voor" dede"ropent.
Wezitten pal voor de air-conditioning,
drinken gifgroene limonade en eten
koeksisters, een nationaal Zuidafrikaans
koekje, een soort oliebol gevuld met
suikerstroop. Achter de balie zit de
eigenaresse te praten met een blanke man.
Er wordt veel in onze richting gekeken.
Ik vraag waar de wc is en wordt buitenom
verwezen naar het toilet van het
benzinestation. Had ik daarook moeten
plassen als ik niet bruin was geweest?

HUMANIST maan 1991 9



'Maar er is hier geen witvrouw,' zeg ik, 'ik woon
hier.' De man draait zich ziedend om en
schreeuwt woedend tegen een lege straat dat dit
wel heel arrogant is, dat hij moet geloven
dat ik de vrouw des huizes ben.

\Ve zijn nu twee maanden in Zuid-Afrika,
het 'Nieuwe Zuid-Afrika' waar pre~ident
De Klerk een jaar geleden Nelson Mandela
vrijliet en in februari dit jaar de meest schrii-
nende apartheidw •.etlell herriep. \X'e hehben
domicilie gekozen in wat door Zuidafrika-
nen graag wordt af~eschilderd als het 'libe-
rale bolwerk' van het land, dl' stad Kaapstad
aan het widelijkste puntje van het Afrikaan-
se continent.
Hier lJndde in de 17e eeuw de hollander jan
van Rieheeck, met de opdracht om een hl'-
voorradingsstation voor schepen op weg
naar [ndië te stichten. Het was schoelje wat
hii bij zich had, Manschappen die nauwe-
liiks wilden deugen en het Zuidafrikaanse
avontuur zagen als t'en uitweg uit het Hol-
lJnd van dil' tijd.

Onder Van Rit'bet'cks be\'el werd het puntie
van dl' KJ.ap riip gemaJ.kl voor kleine land-
bouw. Ze kochtt'n schapen van (le autochto-
ne bevolking om d(' schepen op weg naar
Indië' te voorzien van VCTS vlees, Die ,1lHoch-
tone he\"()lking was dun genaid, Hel waren
Khokhois en San (Hottentotten en Bosjes-
mannen), Afrikaanse stammen die als no-
nuden k-t:fden \';lll dl' veeteelt.
In het huidige Zuid-Afrika leven 7.ii slechts
VOOr[in geogrJ.fische namen als de Hotten-
tot-Holland Bergen aan de rand van Kaap-
stad. De KhokhOls dn de San 7.IJnnielllleer,
ze hleken niet opgewassen tegen het geweld
v'an de 1I1lmigrerende Europeanen. Die Ell-
ropeanen van toen vormen nu de enige wine
stam die het AfrikaJ.nse continent herbergt,
de BUHen-Afrikaners.

KlEURHEWIJS

In het enige hotel dat het plaatsie De Aar rijk
is, en dat heel trdfend Ho/cl de Aar heet,
kriigen wc een mottige kamer toegewezen.
De AM kan zich niet 111een grote toeristen-
stroom \'erheugen. De receptioniste ver-
baast zich over mijn Nl'dnlandse p,lSpoort.
~Zo, u is nie VJn hier nie~~, zegt 7e, blade-
rend door mijn identiteitsbewijs.
Nee, gelukkig nil't, denk ik.
Ze is een kleurlinge. Het is verb,17end hOl'
snel je hier 'kll'urbewust' wordt. In Neder-
land noem ik mezelf zwart, in Zuid-Afrika
ben ik hergeddinieerd als kleurling.
Kleur luistert nauw in dit IJnd. EerSI is cr
natuurlijk hlauk, (witte Afrikaners en witte
Britten), dan i, er een rijk geschah.t'rd palet
van kleurlingen, 'Bruinmensen' in het Afri-
kaans: Cape-coloureds, .\Llleiers, Indiërs,
Chinezt.'n en gewone kleurlingen. Op de on-
derste sport van dl' ladder st;lan de zwarten.
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~iemand heeft toendertijd de moeite geno-
men ook hen in delail in te dclrn. Zulu's,
Xhosa\ of Tswana's, zwart was zwart en
van geen beTekenis,
En al die verschilkmk groeperingen h('bhen
nog sleeds hun eigl'n vourzieningen. Eigen
scholen, etgen gezondhl'idswrg, eigen
woongebieden. Zo zijner 14 departt'menten
voor onderwijs ('n 15 voor gezondhóds-
zorg. Het maakt de Jdministratie van 'ge-
scheiden oOlwikkeling' tot een kostbare
zaak. Eén van de omstreden hervormingen
die president De Klerk heeft aangekollll'n,
1I10etaan die zonderlinge indeling et.'n einde
maken. Op weg naar hel Nieuwe Zuid-
Afrika.

HET ZWEMBADINCIDENT

Ik zou De Aar nooit gezien hebhen alstk niet
in de 'Argus', een lokale Kaapse krant, had
gelezen OV(T••••.at ze in De AJr eufemi,lisçh
'het z••••.embad-indicenr' noemen.
Een grol'pje gekleurde kinderen en hun on-
derwijzers wordt op een zomer,e zond'lg-
middag lloor een groep tierende blanken uit
hl" zwem had geslagen omdat ~zwarten en
kleurlingen hun vuil niet in ons Zwembad
kunnl'n komen af ••••.Jssen~.
Dl" blanken zijn Afrikaner Boeren, aClievc
It'den van de ullrareçhtse Afrik(ll/rr Wet'r-
IlIIrld.,. Bewegillg, de A \'\-'B.
Ze staan fil'r op l'en foto in de krant. Man-
nen, vrouwen en kinderen lil kh,lki met op
de heup revolvers en om de borst holsters
met kogels, Een vrolijk familieportret.
Daar dus is 'het goede oude Zuid-Afrika',
wJ.ar Roels' oom Cor lIll"t heimwee ovt.'r had

gesproken tijdens een theevisite in ons hlJl'
in Kaapstad. Oom Cor heeft een spierwitte
hond met de naam Kees die een hekel hedt
aan zwanen, Oom Cor, die geloofl dat cr
een hiologisch verschil is tussen zwart en
hlank. Lht heeft hij in de dik 40 iaar die hij
hier nu woont, wel gt.'leerd.
Verontschuldigend voegt hij cr aan toe, ter-
wijl hij me OVt'T7.'n Iheekopje aankiikt: "In
iedl'r geval Zuid'lfrikaanse zwarten, dil' zijn
definitief anders."
Hel is volgens hem medisch be ••••.ezeu en
trouwen;, IC ziet het toçh zelf als ie 40 jaar
met ze optrekt~
Nog een koekje, oum Cor?

LIBERAAL

Oom Cors theorieën zijn een exceptioneel
geluid. In de Moederstad van Zuid-Afrika
valt iederel'n OVt'Telkaar heen om het predi-
kaat !iherllal opgeplakt te krijgen. En edijk

Openbare wi1cnen op
johannöburg anno 1977.

AI ~'erleden tijd?

is eerliik, als ie in dit land allibeTaal kunt
z.ijn, dan verdient Kaapstad dele eretitel.
Van grof racisme was lot nu IOc geen spra-
ke, alhoewel mijn aanwezigheid in een ex-
clusief hlanke wijk soms verwarring wekt,
Een meloenen verkoper (ras: kleurling) belt
aan de deur, Wiltk misschien spanspek ko-
pen, 7.e liin lekker wel. Nl'e, nee, wuif ik
beleefd en ook aan nl<ln~o's h(,h ik geen
behoefte, Ik sta op het punt de deur te slui-
ten, maar de verkoper is nog niet overtuigd.
En de wit vrouw dan, h()eweel ik dat zii geen
vruchten van hem wil? "I\taar cr is hier~een
witvrouw,~ zeg ik, ~ik woon hier.~ De man
draait ziçh ziedend om t'n schreeuwt woe-
dend t,'gen een lege straat dat dit wel heel
arrogant is, d;1t hij moet geloven dJ.t ik de
vrouw des huizes ben. \X'at een verheel ding,
Scheldend loopt hij de strJat uit.

In het beglIl van ons verblijf hier was ik op
mijn hoede, elke blanke was immers een
potentiële rJeist. ;\iaar in het nieuwe Zuid-
Afrika IShet niet meer 'çomme i1 faut' 7.War-
ten Kaffirs te noemen en kleurlingen 110/-
II/S.

En bovendien, zo sprak oom Cor mij be-
moedigend toe, betroffen de geldende ras-
sentheorie mij niet. Ik WJ.Sblootgesteld aan
jaren van :'\ederlandse beschaving, hij kon
zit'n dat ik de cultuur 'tot in miin botten' had
opgenomen, ik was een heschaafd mens.

Volgens Jan van Eck, p,Hlenll'lltslid voor de
miniscule DernoCTJ.tische Partil, kun ie hui-
dige Zuid-Afrika als volgt kensl'hetsen:
"Vroeger zou men een zwarte botv,'eg de
toegang tot een zwembad hebhen ontzegd
omdat hij zwart was_ Nu zegt men: "je mag
wel binnen, maar dan moet je jt' wel gedra-
gen. ~ Een beschaafde blanke heeft geen be-
zwaar tegen een beschaafde zWJ.rte, Van
Eçk: ~Vroeger wa, het racisme open, nu is
het hypocriet en verborgen. ~
Reden genoeg voor ons om nJ.ar De Aar te
gaan om zrlf et'ns kennis Ie rnJ.ken met dat
oude Zuid-Aftika,

BEHULPZAAM

Aan de telefoon is commandanr Uothma, de
plJatseiijkc leider van de AWH, een en al
behulpzaamheid. We ziin hartelilk welkom,
hii zal zelfs vrij nemen, om ons rond te leiden
in zijn dorp. We spreken af elkaar om half
el'n in hotel De Aar te treffen.
Da<lTvübr wil ik de kleurlingen die zo Iocge-
takeld zijn, ,preken.
[n eerste instantÎe denk ik dat Darwin 5010-
mon blank is. Hij heefl blauwe ogen, blond
krulhaar. Zijn zoon van vijf het't Vlamme-
kil', en is roodharig. Een vergissing?
Darwin lacht "'Tl mijn verwarring. Hij wiist
op ziin "cus .• , dat de neus van een blan-
ke?" Nee, nec cr is wel degelijk een hoop
zwarr bloed in de familie.
Darwin is onderwijzer op de kleurlingen-



Vroeger zou men een zwarte botweg de toegang
tot een zwembad hebben ontzegd omdat hij
zwart was. Nu zegt men:je mag wel binnen,
maar dan moet je je wel gedragen.

school van De Aar en woont in de kleurlin-
genwijk, die nauwelijb onderdoet voor Je
betere blanke wijk van het dorp. Patiobun-
galows en sierhekken voor de meer gefortu-
neerden.
Op de bank in zijn huis zit een trillende oude
vrouw. Darwin nOl'ffit haar 'Auntie'. Ze is
net die morgen uit haar huis geUT omdat ze
een huurachterstand heeft. De mannen van
de gemeente zijn gekomen en hebben de
deur op slot gedaan. Eerst moet Auntic
maar eens met geld over de brug komen,
hebben ze gezegd. Maar Auntie heeft geen
geld. Ze hoopt dat haar dochter in Kaapstad
haar een cheque heeft gestuurd. Zou meneer
DarwÎn haar zolang kunnen helpen? Straks
komen de kinderen uit sçhool en dan kun-
ncn ze het huis niet in.
Vind ik het heel erg, vraagt Darwin, als we
eerst langs huisvesting rijden om daar te
vragen wat er aan de hand is?
De straten van de kleurlingenwijk zijn op dit

moment van de dag het speelplein voor kin-
deren. Kinderen in schooluniform, blauwe
overgooiertjes, blauwe korte broeken en al-
lemaal met een stropdas. We gaan stap-
voets, Darwin wordt overal gegroet. Een
witte piek-up maant ons tot stoppen. "Dat
zijn de jongens van hUIsvesting," gromt
Darwin en stapt uit.
Er wordt wat gesmoesd en gelachen en Aun-
ties zaak lijkt opgelost. ~Ze gaan de deur nu
losmaken," zegt Darwin voldaan.

HET KLEURLINGENBAD

Hij wil me graag het zwembad laten zien. Of
beter, de zwembaden. In De Aar zijn er drie,
één voor de blanken, één voor de kleurlin-
gen en één voor de zwarten. Tenminste, dat
was vroeger zo. Oktober vorig jaar besloot
president De Klerk de openbare voorzienin-
gen open te gooien voor elke Zuidafrikaan,
ongeacht zijn of haar ras. In principe kan nu

iedereen gaan zwemmen waar hij wil.
"Maar ik zie hier nog niet snel een blanke
komen," zegt Darwin bitter. We staan bij
het kleurlingenbad wat er, zeker in deze hit-
te, erg aantrekkelijk uitziet. Groene gras-
veldjes, spartelende kindert."n.
Darwin roept een jonge jongen, Vincent en
een Charles, dertiglarige man die ook on-
derwijzer is. Ze waren op die zondagmiddag
bij het 'zwembad.incident'.
"We waren hier met de kinderen, het water
was een beetje troebel en, in een opwelling,
besloten we naar het blanke bad te gaan.
Ht."t is hier vrij ver vandaan, zo'n kilometet
of tien. In eerste instantie was er niets aan de
hand, de kinderen speelden in het kinder-
bad, wij lagen te zonnen op de zonneweide.
Het was een leuk avontuur, we voelden ons
lekker. Toen kwam Vlammekie naar me toe
gelopen. Een blank meisje was haar broertje
uit het poedelbakje komen halen en had
gezegd: "Kom broertje, hulle daar hebben
kierne, " (bacterieën).
"Even daarna liepen een paar jongens op
Vincent af en begonnen aan hem te trekken
en te duwen. Ik wilde er net op af gaan, toen
de badmeester de blanke jongens wegzond.
Ze gingen in een hoek van de zonneweide
staan. Ze waren met een stuk of 15, steeds
omkijkend naar ons.
Een paar minuten later zag ik dat veel blan-
ken vertrokken. Ze gingen het water uit en
naar de kleedhokjes. Ik roep de kinderen bij
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We wantrouwen al die plotselinge openheid.
Ook bakker Hendriks zal nu niet toegeven dat
apartheid een verwerpelijk systeem was. Net als
iedereen zegt hij: 'Ik heb nooit iets fout gedaan.
Niks gedaan waarvoor ik me nu hoef te
schamen.'

elkaar cn zei dal ze zid} moesten aankleden.
De jongens die aan Vinn'nt hadden ~etrok-
ken, warCll vcrdwt'nen. Ik was hang dal ze
de handen van mijn aulO zouden lekprik-
ken, dus Ik liep naar hui ten om te kijken.
Op dat moment kwam er een pick-upaulO
aanrijden met dril' mannen ('rin, 7.•.: hadden
haarden en ik vermoedde, dal ze van dl'
AWB wan'n. Ze liepen achtl'r me aan naar
hmnen en sisten: ~Jij bLlllke kaffir, we krij-
gen jou wel uit De Aar weg. ~
Ik heh niet> gczcgd, hcn naar dl' kindcren
toegegaan en hcb zc achter in dc auto gczel.
Op een ahtandll' stond een groepll' blanken
te kijken en te bchen, die vonden het een
leuk spektakel. I\othma liep naM me toe en
begon te ,chn'l'uwen: ~Jul1ie hennc dieren,
de bijhclzegt het toch, ~
Toen trukken ze Vincent uil dl' bak van de
pick-up, l'n slot:gen Vlallll11l'kie meI eell
snorkel op zijn hoofd. Een andne man sloeg
CharIe, hier met n'H fietsketting over lijn
gezicht. ~
lhrwin draait het hoofd van CharIe, een
sbg naar links. Het lidtl'kell dat boven ZIjn
wenkbrauw tot onder de wang loopt, ISnog
nid helemaal Jicht.
Een klem meisjt: van 6 werd door Borhma
bij de keel gegrl'pell en begon hysterisch rl'
gill('n. Vincel1l staat bij dit hele verhaal te
wippen van hak op teen, van reen op hilk.
Hij is nog steeds ra7.end. Voor hem hl,bbell
bLmken afgedaan. De hele week na hl,t inci-
dent is hij het dorp ingegaan, 111 llc hoop één
van de aanvallers tegen re komen, Om hem
te vermoorden, om hun op hun bl'k te ,ban,
om zijn woede af te kUIlIll"n reagl'ren. Hij
wil niet meer n;lar school. h'lI paar van Je
leraren d,lJr lijn hbnk. Voor het mcident
kon hij dat wcll1l'bben, nu kan hijlllet meer
naar ze luisren'n. Hij ziet geen toekomst
men mer hlankl'lI. Charlt's knikt instem-
mend. De sfeer is gespannt'lI, dl' mannen

\"ociL-nzich intelIs venlt'derd. Darwm stt'ekt
zijn wveelste sig;lret op, ~Ik hel, Vlammekil'
niet kunnen \"erJl'digen, ~ legt hij en staart
voor Zich naar dl' grond.

Het IS half een, tijd voor onze afspraak met
de A\VB. Voor Ill't hotel staan twee m;lIl11en
tt' Jralen hij hun auto l'II kiJkt'n ,teeIs naar
Roei en mij, Dan st,IPPt'1I zc in en rijden
weg ... Dat 1110l'll'lI ze gt'wee;\ zijn," 7.l'gl
RoeI. Wl' zijn l'f van overtuigd dat ze lIid
zutlt'n tt"rugkerclI. Boven in olne Linter
m't'r1eggen IH" l'en beetje zenuwachtig. \X'l'
hadden "thui,' in Kaapstad plannen ge-
ma.lkr. 11.. (als 'kleurling') zou uit beeld hlij-
wn tot Rot'I ze had kunnen illlervlewl'n,
daarn.l zou ik pas tevoorschijn komen, of
misschien wel helemaal nid. ;..Iaar onder-
weg beJ.Khten we dat hl't toch nonSl'ns was
0111;1.111hUil wetten te gehoorlanll'lI. Niks
stit'kem, als IC moeite zouden hebbell IIIl't
een gekleurd.' journalist, dan moest dat
l1uar.
Ku hl'hh('n Wl' 'lUebel spijt, het zou jall1mer
lijn na dil' hele rt'ls de herl"n niet t'ens re
sprehn tl' kriJgen.

WANTROUWEN

Er woont een bakker in Lh' Aar, bakker
Hendriks. Veertig jaar gdedell emigreerde

hij uit Nederland naar Zuid.Afrika, waar
hiJ z'n heroep voortzette, De Aar was toen-
Jenijd nog m;lar een klein vlekje op de
kaart, Een handjevol zwanelJ, ('eli hanJje-
vol kleurlingen en nog minder blanken.
Nu IS bakker Hendriks gepensioneerd, zijn
kraakheldere winkel wordt gt'rund door
ziln do.:hter en schoolll.oon, SinJs 22 jaar
zit Ht'ndriks in de gemct'nteraad van Ik
Aat, hij is l'en fervent aanhanger van Ot'
Klerk en is 'het'!rt'nuJI' voor de huidige ver-
anderingen.
Tellslotte zijn de meesten van lijn klanten
zwartcn en kleurlingen. En volgens Hen-
Jriks kan dit land econoll1I,;.:h niet overle-
ven zonder die grocpcn min of meer tevre-
den te steIIcII .•• Politieke onrust is niet glll."d
voor dc zaken. Vorig jJar nog hebht'n de
klL-urlingen en de zwarte gemeemchap Jllt'
wille winkels geborcor. Ze kWJmen hit'r
geen brood kopen, het heeft me duizt'llden
rands gekost,~ Zl."gtde kleine zelfstJndige.
Hendriks gaat regelmatig [erog naar Neder-
land waar hij zich wild ergt'rt Jan de pu-
blieke opinie o\'er ziJn nit'uwe vaderland,

Wc lunchen in Hendriks bungalow in de
goudkust vJn Dl' Aar. ~Dit is v(,l'Ttig jaar
hard werken, hoor,~ zegt hij. Het illlerieur
11\ huize Ht'ndriks ademt l'en hollandse
sfecr. Vl."e1lwaar eiken meuhelen. ~Vinden
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'Nieuwe' Zuid afrikanen zijn nu bereid te
erkennen dat een behoorlijke scholing de
achterstand uit de wereld zou kunnen helpen.
Waarmee de 'achterlijkheid' van de zwarte niet
meer zo aangeboren is als voorheen door blank
werd verkondigd.

jullie het nu niet heel anders hier?," vraagt
zijn vrouw uie vis in kaassaus opschept.
"Anuers Jan zc in Nederland willen uoen
~c1oven over dir bnu?"
Ja, wc vinden het anders dan verwacht.
.\Iaar Wl'er andcrs anders dan bakker Hen.
driks en zijn vrouw wuden willen. Wij wan-
trouwen al die plotselinge openheid, zelfs
van deze hanelijke bakker. Ook bakkl'r
Hendriks zal nu niel toegeven dar apanhl'id
een \'l'rwerpdijk sysleem was. En net als
iedereen 1.egt hij; "Ik heb nooit iets foul
gedaan. Niks gedaan waarvoor ik lTIe nu
hoef re schamen,"

Als we hem vragcn of er nu verschil is lussen
een bl;mk en een zwarte mellelTlens, mOl'r hil
l'ven diep nadl'nkcn, ~Als mens zijn wc alk-
maal gelijk, ~ zegt hij dan, zijn woorden
mrgvuldig kil'lcnd, "Maar als we het heb-
ben over discipline, over verantv,.oorde-
lijkheidsgcnJel. .. , dan zijn zc nog vcr
achter."
Om daarna te vertellen mer hoeveel moeite
hij begin jaren zevelllig(!) Jc cerste bgere
school voor zwarten in Dl' Aar wist IC krij-
gen. Zwarten zijn dus, om maar eens een
bekend c1ichê te gebruiken, nit'l minJn
maar anders. En het voordeel van ue
'nieuwe' Zuidafrikanen als bakker Hell-
driks is dat uie bereid ziln re erkennen Jat
een behoorlijke scholing de achterst,lnu uit
de werdd zou kunnen helpen. W'aarml'e dl'
'achterlijkheid' \'an de zwarte niet meer zo
aangeboren is ,lIs voorheen in dit bnd alge-
meen door btmk werd vrrkonJigd,

.\har onder lleze laag van 'liberalisme',
sçhuilt nog de last uit een donker \'Crledl'n.
~Toen ik in Nederland was," vertelt de bak-
ker aan de lunch, "hadden wij een keer l'en
Surinamer te eten. Ik moet toegeven, die
man had wt'rkelijk manieren, ik heb nog

nooit Iemand 1.0 elegant met mes en vorm
0111 zIen gaan. ~ Ik heheers Illl;'"en onderdruk
l'en srerk verbngen de watl'rkaraf \'an tafel
re I't~gen.

WELCOME

Pre<.:iesOITIhalf een gaat de telefoon op ka.
mer 15 van hotel De Aar. Dus to~'h.
•.Er zijn een paar ml'J1Sl'n bencden, die u
willt'll zien," zegt de reCeptiolllstC. dat moet
dl' AWil ziln.
Een paar st:lrren .Khter Rot"! loop ik de trap
af. Er staan vier vrouwen in de lohby, ar-
moedig gekleed, de harl'n onverzorgd en
piekerig bngs het ge1.idn, Ze begroeten hem
vriendelijk, heten hem wt'lkolll in De Aar.
Dan kom ik aanlopen, ROl'1 draait zich om
en /l'gt: "En mag ik jullie voorstellen aan
Babene Niemel."
Er valt ('cn doodse stillt:. Ik zie de gekleurde
receptioniste achter haar bureau wegdUI-
ken. De vrouwen kijken elkaar aan, de
recbtse giechelt wal nl'tvcus. Ik stn'k mijn
hand uit en pak de hand van de grootste van
de vief. Die mompdt lets van haar naam en
"niçe 10 mel't )'ou". Dl' ;lndefen volgen met
tegel11jn. Ze blijven dkaar als schoolmeisjes
veclhetekend aanzien.
"Whert' are the lllen?", ro •..'pt RoeI opge-
ruimd.

"Eh, ... dil' kOlllcn 10, ze moesten lÎçh nog
even omkleden," liegt de grote vrouw. Er
parelt zweet 0l' h,lar ncus, zenuw,Khlig
duwt l.e hl'! mOllluur van haar bril op zijn
plek.
"We gaan ze wel even halel1." Hl'! groepJc
struikelt het hord uit. Van,Khter de halie
klinkt een onderdrukt gehinnik. De reccpd-
(miste hl'cfl van het tOlll'elstukje geflOten.
" ":I,'dconll' 10 De Aar," zegt ze, "I hope )"011

cnjor your st:ly

Een paar minuten larer JtrlVerl'1l 'çomnl.ln-
dam' Bothma cn 'korporaal' Stein, Ze ver-
trekken gel'll SPICf, maar halen opgelucht
adem als ik ze in hl,t Hollands aanspreek.
l\"et als \'l'cI Afrikaner boeren spreken 1.C
nauwelijks Engl'[.;.
Bothm;\ heeft t'en \'lassige baarll, rossig. Hij
mist twee voortanden. Stein, zijn m:lat,
heeft een m,Htialc snor wa:lf\':ln de punten
wrgnlldig lIIet grome zeep zijn opgedra:lid.
~Hii W:lS lle man van Je fielsketting," bc-
denk ik, Hij heeft vriendelijke bruine ogen
en is wat ~erlegen met zijn grote logge ge-
stalte. De commandant \'oerl het woord .
Natuurlijk hebben ze niemand d;I1 zwem-
bad uitgeslagen, Ze l.ijn te hulp geschoten,
toen 7.e hoorden .-bt dronkcn kleurlingen
Jongt' meiSjes lastig vielt'n in het bad. En
toen hebben ze die kleurlingen 'we~e-

Zwanen in een
lownship
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Ze waren zonder te betalen het voorheen
blanke zwembad binnengestapt om trots te
herhalen dat geen zwarte of kleurling daar ooit
nog een voet zou zetten als het aan hen lag.

stuurd'.
Stein herhaalt grinnikend, proevend h,ust,
de laatste woorden: ~en toen hebhen we ze
weggestuurd. ~

Ik bat ze die middag alleen md Roei op pad
ga:m. Later hoor ik op dl' ca,settebandjes
die RoeI met ze 0Pll;llll, de branietoon terug
die ik ook in de straat had gesign,rleerd,
Nee, de wet stond niet meer 7.0automatisch
'Khter dl' bLll1kl' als vroeger, dus ze konden
niet in details treden. Maar ze leerden regel-
matig mensen l'en lesje, da,H konden we van
op aan.
Ze stuurden ze hun oude Ford Sil'rra lang-
laam doorde rustige ,tralen van I)t' Aar. Dl'
m,mier waarop zwarten vanaf dl' trottoirs
de auto en de inlittendl'n nakeken, ,temde
Roei niet echt op zijn gemak.

ANONIEME STEUN

Ze waren zonder te betalen hl,t voorheen
hlanke lwemhad binnengestapt om trolS te
hcrh,rlen &n geen lWarte of klt'urling Jaar
ooit nog t"en voet ZOUZl'tten als het aan hen
bg. Die middag na het incidmt was het
water 70% vuiler gewcest dan andl're da-
gen, WIst Bothma. Hij wildo: Je opzichter
van ht"t bad erhij hetrekh.'n.
~\'(.'hat are rou doing h<.:re,~ vrot'g dt"ze,
"wa3rom stelt u mij niet op de hoogtt" V3n
uw 3ctiviteiten?~
Bothma sloeg t"en arlll onl zijn schouder, de
man dl'ed een stap achteruit,
~\X'e laten hem allo:t"n nuar zien Jat Wil
hlanken dit bad 7.0 willen houden," zei
lIothma samenzweerdl'rig.
De b'IJmeester dra'lide li,h om, schouJt".
rophalend. Toen was Stl'in naar hem toege.
stapt, ~korn, V([tt"! van onze problenwn".
De baJrnet"ster haJ Roei vl'rwijtend 3arlge-
kt"ken, nmd3t die helll in dC7_esituatie had
gebracht.
~lk heh geen prob1cmen,~ h,ld hij ge1.l'gd.
Om zich vervolgcns te verontschuldigen, hij
had werk te dOl'n.

"Ik b'ldmeester is o.k. ~, hadden dt" kleur-
lingen me al verteld, "llIaar hij ISnatuurlijk
bang nlOr ,1c AWit" Je mol'! nit"1 denken
dat ze veel aanhang hehhen in De Aar
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hoor, ~ zegt bakker Hendriks. "Ab het er JO
zijn die zo denken, ziln ht"t er v-eel."
Dat ~telt niet l'Tg g('rll~t. ;\tiss<,:hien Jat t"r
alles bij elkaar m3ar Iwee A\xrU-t"rs klappt'n
uit hcbhl'1l gedeeld. :\-LlJr il'dt"reen wt"et nu
te wrtcllen, hoe dt" andere hlankl'n uit het
zwem had erbij stonden tc lachen,
COlllmandam Bothma bt"focpt zich ook op
die anonieme steun lil De Aar. ~lederet"n is
hl.t met ons l'ens. Dit land i, van ons en dat
wil De Klerk nu aan die lWarten geven,
Over ons lijk." Om aan te gewll hOL'serieus
hij dal meent, lil.ht hij Steins overhemd op;
wc 7ien een revolver in een holster achter in
zijn hroeksband gt"sroken,
Die hebben wt" altijd hij ons, voor het geval
Jat. ~
En hij, hl'dt hij get"ll pistool?
•.Dat hecÎt miln vrouw mee, die i, bood-
schappen doen Hl het dorp."

HOER EB RAAI

Door de telefoon hadden ze uns, toen wt"
nog in Kaapstad waten t"lIzij geen idee h3d-
den dat een vall ons 'gckh:urd' zou zijn,
heloofd dat ze cen 'boett:braai' voor ons
zouden organisert'll. Tot mijn verbazing
blijkt dat door te gaan. \'(.'e zijn van harte
welkom.
Ik a'lt7-el, kijk niet uit naarecn avondje brJs-
sen met dit soort dames en l1l'rell . .\laar dl'
nieuwsgierigheid wint, En Jus rijden wc in
dt' schemering naar de rand vall De Aar,
waar Bothrna's huis St,lat.

Er zijn wat vrienden uitgt"llOdigJ, ook
AWB-ers met hun Houwen, ,\lijn komst IS

kennelijk voorspl'ld, ze reageren nil,t vn-
baasd. Bothma zelf Slaat hoven een halvt"
oliedrum, dit' als barbcquc dient. Op ht"t
,toffige erf wt"lIIc1t het van de kindefCn, alle-
maal met dat stekelige kortgeknipte haar en
vuile gt"llchlcn. Ze klimrnt"n in de windmo.
len rn springen vandaar af in l'l'n enorm
wJ.tt"rn:scrvoir, het kroos zit in hun h,1ar.
.,Kunnen lij ook schiden?," Ha,lg ik de
HOUW met de hril, die ons die morgen in de
lohhy van het hotel upwachne.
"AIlt"l11aal,~ zegt zt", ~zelfs die van twee jaar
heeft al rnt"t hulp van mijn man cm paar
keer geschOlen."' De vrouw is ook korpo-
raal, net als haar man. Verdl'r is er een veld-
kOfl1~t en nog wal 'gewon~' burgers,
Dt" vrouw V3n BOlhma negcert me, Een an-
dere, driftig ogende man met lange grij7_e
baard, verliest me gecn moml'nt uit hl,t (log
nuar geeft geen antwoord als ik ht"l11wat
Haag,
Ik scht'nk Illaar wat wijn in, die is altijd goed
in dit land.

HLOEDRIVIER

"Onze voorvadl'ren,~ docecrt de onver~
mocihare Bothma, zijn mond \"01 kippl"
bout, ~hebhen voor dit land gevochten bij
Bloedri\'ier. "
Er wordt instcmmend geknikt. W'ed ik \'3n
H1oedrivler?



Op het stoffige erf wemelt het van de kinderen,
'Kunnen zij ook schieten,' vraag ik, 'Allemaal,'
zegt ze, 'zelfs die van twee jaar heeft al met hulp
van mijn man geschoten',

Natuurlijk weet ik van llloedrivier. Je kunt
geen boek over de Boeren lezen of je komt
dat verhaal tegen. Over 362 boeren, die om-
singeld door een overmacht '1;'\11 dlll7.enden
Zul u's besluiten een week lang Ie bidden Hl!
GoJ. Daarna hakken ze het hele Zululeget
in Je pan, de rivier kleurde rood van het
bloed, Sinds die tijd voelt de Afrikaner boer,
dat GoJ aan zijn zij staat, Hij is uitverkoren,
het enige echte \'olk ~'an God dat via West-
Europa nu uiteindelijk in Zuill-Afrika be-
land is. En die zich d,len nooit vandaan l'll
laten jagen door een stelletje zw,Hten.
"Het gaat nil,t Oltl gl,tallen,~ schreeuwt
Bothma .•• Natuurlijk zijn l'r veel meer zwar-
ten dan blanken, maar God staat aan Ofll.e
kam. "

De bijbel komr op [afeI, wijnbekers word ••n
aan de kant geveegd om pLuts te nuken
voor dit oud en beduimeld e.xemplaar uit
19.13, Latere uitgaves zijn niet goed, te mo-
dern vindt Bothma. Hij slaat het open bij
één van de vele ezelsoren. Er zijn h••le aline-
a's met rode ballpoinr ondl'rstreepl.
"Kijk," zegt ie dan, mij Jankijkend, "hlet
staat het. Als een blanke man Illet een ZW,H-
te VTOUWgemeenschap heeft, d,1II komen
daar 'bastaards' uit voort. Kinderen, die tot
in her tiende geslacht erna niel lle hl'melse
vergadering mogen bilWOnen. Kindl'ren die
nergens bij horen."
~Maar daar staat [Och niet> over blanke
man en 7.warre \'rouw?"
Tenminste, ik zie hn niet.
Weer bladert hij driftig door de hijbel. Om
dan los te barsten in een stroom van woor.
den. Adam betekent in het hebreeuws Illt'ns,
maar ook roodachtige, Dus Adam was rood
en nier zwart. En verder spreekt de bijbl'l

tlfI~.
• I I--' --------

van 'beesren' en 'dieren'. Met die dieren be-
doelt de bijbel gewoon dieren, maar die
beesten, dat zijn de zwarten. Die stammen
ook van de aap af, wij, wij blanken niet.
Daarom hoef je zwarten ook l'igenlijk nil,t tl'
bet'llen \'oor hun arbeid, je betaalt een beest
toch ook niet?
De comm.mdam heeft e••.n rood hoofd van
opwinding. Stein, z'n \'tiend, luistert
ademloo,. De vrouwen ZÎln al een tijdw ~til.
De maan sraat vol aan de hemel, de aarde is
nog warm van de brandende zon van die
dag, hd ruikt naar viigebomen en licht ge-
schroeid vlees.

HONGERSNOOD

"Ik ben bang voor zwarten," z••.gt de doch-
ter van Stein, "want ze willen ons doodma-
ken met eell mes in het donker," Vader kijkt
trots, moeder knikt imtemmend.
"En weet je, ~ v'alt Bothma in, ~weet je hoe
d;lt Z;lt met die hongersnood in Ethiopië? De
hele wereld heeft zich daar laten bt'etnemen.
D,\I was geen hongersnood. Kijk, die zwar.
ten zijn te hll om rl' werkl'n, dat weten we
allemaal! Omdat 7.eniet werken, hebbeTlze
wel 6 keer pt>rd'lg gemeenschap, met stn'ds
\"Cr~chillende \'touwen. Daardoor krijgl'l\ ze
allemaal Aids rn daarom gingen ze en m:lSse
dood 111Ethiopië, ~ Hij ziet me uitdagend
a,ln: "Zo i, her echt hoor, ze hebben de hele
wereld becrgehad, "
Ik mek in het donker !toc1s blik, "ZI' menen
het serieus," zeg ik wat ovcrbodig.
De \'touw van Bothma is naast de booskij-
kende baard op een bankje gaan zillen, Ze
gIechelen, ze heb hen hct duidelijk OVl'Tmij.
Bij de harbCl-]ue zingt iemand; "Al sla je mij
driemaal op mijn kop, Jan sta ik op, dan ,tel
ik op.~

Terug in de auto halen we opgelucht adem,
Ik weer niet of ik het n'e1langer 70U hebben
volgehouden tussen zoveel achterlijkheid,
Roei vendt hoe hij 's middags al een lesje
had gekregen van HothOla, over Hilkr dir
keer. Die wa~ niet zo slecht geweest, in elk
geval nid zo slecht als hij nu wordt afge-
spiegrll1. En die 5 milloen joden - als het er
al wveel waren - misschien waren die wel
uit barmhartigheid omgebracht. Omdat er
niet genoeg te eten was in de kampen, Trou-
wens, als cr 6 miljoen joden verg;lst zouden
zijn, - hij had even de cijfers niet bij zich-
maar dan 7.ouden de ovens nu nog hebben
moeten branden. Bothma had het uit een
betrouwbarl" bron, er waren nil"t eens ge-
noeg botlen teruggevonden om ook maar de
helft van die 6 miljoen te v(."ranrwoorden.

VOOROUDERS

Dl' volgende dag rijden we {Ie JOO kilometer
terug naM Kimberll"Y, vanwaaruir we na:lr
Kaapst'ld kunnen terugvliegen. De weg is
nog steeds wit en droog, het Iand,chap al-
ken ondcrbrok.cn door kilollleterslang prik-
keldraad, om lIl."ene boerderij van de ander
Ie schl'idt'n,
Klungc1ig handgesl'hildrrde bordjes geven
de naam van de eigl'naar aan, veel Holland-
se namen: Piet \'an Zijl, A. de Groot. In
Kimllt'r1ey hebhen we nog even tijd voor hl'!
mijnl1luseum. Het ligt aan de rand van hrt
'gat vem Kimberley', waarrl"gen het eind van
de vorige ecuw honderden gelukszoekers als
gekken ilJ de grond groeven op mek naar
diamalllt'll.
Het gat is nu anderhalve kilometer in door-
~nee en bijna t'en kilometer diep. Aan de
rand ervan omstond de stad, een boom-
tOWII, met gdukszoekers uit hed Europa.
Nadat de voorouders van Hothma de boere-
noorlog regen de Engelsen verloren hadden,
trokken ze \'erslagen en berooid naar ~teden
als Kimherley. Op wek naar werk. Hun
landl'fijen waren afgebrand, ze waren plat-
zak en bn ••.id alles te doen om hun gezin te
onderhouden. Daar stonden 7.e voor het
eerst van hun le\'en, pet in de hand, zij aan
zij met d••. zwarten in de rij. Hedelen om
werk, of een onderkomen.

De vernedering welS enorm. De hoeren ken.
den de 7.warten ,1I1el"11als hun arheiders.;-.Ju
moesten ze her vaak regen hen atlev.gen. De
zwarten waren bereid all ••.s aan te pakken
terwiJll-lc trotse boeren niet veel meer kon-
den dan boeren.
Ze hadden maar een ding nlOr op de 7.war-
ten: ze hadden ~tl'mrecht.
De blanke boeren konden stemmen, de
zwarten niet. En dus zorgden de Afrikaner
politici voor allerlei beschermende maatre-
gelen die blanken eerder en beter werk bood
en die de zW3rten de stad uit joeg. Je kon nil,t
van een blanke, ook al ••••.as die arm, ver-
wachten dat hij naast een zwarte in l"en krot.
tenwijk zou gaan wonl"n.
Die beschermende maarregelen vormde hl,t
begin van de latere Apartheid.

De geschiedenis lijkt zich te herhalen. Mer
dr afschaffing van Je apartheidswetten,
ontneemt De Klerk vooral de arme blanken
als Bothma de bescherming die hen altijd-
wnder dat zij daar iers voor hoefden te doen
- superieur maakte aan de zwarten. Borhma
en zijn vrienden zijn bang, en niet rcn on-
rechte, dar ze in het Nieuwe Zuid-Afrika
weer zullen mOeien concurreren met de
zwarte. Of nog erger: misschien wel te wor.
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den ingrhaald door de zwartt", wan( "naar
het ~chiin(ZÎUt"n:tt"nu ook al op dt"univer~i-
tei!". En al~ ~naks de zwarte ook stemrecht
krijgt in dit bizarre land, dan is er geen wt"t
meer die gothma dt" hand bovt"n ht"t hoofd
houdt. Dan zal hij ht"t zdf moett"n dot"n.
"laar BothOla klampt zich vast aan de won-
dt"rbaarlijh redJing van zijn voorouders in
dt"slag bij Blm:dri\'ier. Als het moet wil hij

ervoor ,rerven, maar voor die tijd ~gaan cr
eerst een stelletje van hcn~.

Terug in het 'veilige' Kaapstad lijkt Dt"kir
een b07.everre droom. Vrienden laehen har-
telilk om ome verhalen, hit."rneeml geen
weldenkend mens de A\VB serieus.
'~ Avonds wt."ethet Journaal te melden dal
dl."eerSICblanken een dorpje hebben opge-

kocht om cr een hlank 'thulslanJ' te begin-
nen. De Konservarieve Partij is wocdend om
De Klerks' 'uitvt:rkoop' van blanke bclan-
gt:n. Kt:urig in het pak I-wstokenparlementa-
riërs roepen op 'actie' en suggt:ren zelfs 'ge-
wapende aetie'.
Het nieuwe Zuid-Afrika is er nog niet. Er
zijn nog nier genoeg nieuwe ZuiJafrikanen.

•

Hivos in Zuid.Afrika
HIVOS steunt momenteel zo'n derlig
niet-gou \'ernemen tele ontwik keiingsor.
ganisaries in Zuid-Afrika, verspreid O\'er
het hele land. Zonder uitzondering zijn
hun aCtiviteiten gericht op verbetering
van de positie van de zwarte meerder-
heid van de bcvolking door organisa-
tie,'urming, scholing, onderwijs, het
scheppen van basisvoonieningt"n en
werkgelegenheid. Doel is een non.raci-

aal democratisch en rechtvaardig Zuid-
Afrika.
De concrete activiteiten zijn zeer uit-
eenlopend: opzetten en hegeleiden van
werkgelegenheid,proj ceten, (lrgani~atie
van coöperaties in de landbouw, stimu-
leren van kleinschalige bcdriivigheid,
scholing cn vaktraining voor jongeren,
alfabctiseringsprogramma's voor werk-
lozen en vakhondsleden, verbetering van

basisvoorl.ieningen (huiwesting, water
elcktricireit e.d.}, organisaliemrming in
plalleland~gemeenschappen, kadertrai.
ningen \"Ilor ontwikkdings- en volksor-
ganisaties, sen'icevt."riening "oor v:"lk-
bonden, managemenllr:"lining voor ont-
wikkelingsprojecten, financieel beheer
van economische activiteiten, kunstzin-
nige vorming (Alexanura Arts Centrc) en
mediaprojecten .

(Ingezonden mededeling)

Vraag de
ultgebfelde

bfochure aan:

HIVOS
Leningenfonds

Raamweg 16, 2596 HL Den Haag tel. 070-36 36 907

GCFA, Gn:lIlIda
f 154.000,_
S%
1 december 1999

AANSCHAF SUiKERRIIITPERS

organiutie :
lening
R'ntc
vervaldatum :

P.A1delSllla, N!Jl'l'I~cD
t lS.cn'l,.

""

Ideëel
beleggen

in de derde wereld
RENlELOZE lENING

Wie in Nederland een bedri~ start of wil uilbreiden komt al snel bij een
bank terecht voor de broodnodige financiën. Voorde mensen van GCFA
was er geen bank bereid tot een lening. En dat geldt voor zoveel

mensen in de derde wereld die zich een toekomst willen scheppen.
Om in dit gemis te voorzien richtte HrVOS (Humanistisch Instituut

voorOnlwikkelingssamenwerklng) in 1971 hel Leningenlands
op. Dit fonds is opgebouwd uit gelden van Nederlandse
particulieren die legen geen of een lage rente hun

geld inleggen. Met dat geld verstrekt HIVOS
kredieten en garanties aan initiatieven in

Afrika, Azië en latljns-Amerika. Om
hun ontwikkeling te

bevorderen
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Leerboek
over geestelijke
stromingen
verschenen
'Ooit hebhen wij elkaar 7.Óin de weg gest,lan
dat ik nog heden wens: Kunnen wij nid
sámcn "erder ga;m als mens en mrdemt"I1'i?'
Een prachtig motto van een bijwnder boek
ovn geestelijke stromingen in On7.e samen-
leving: 'Mens en medemens',

In 191\5 (rad de Wet op het Basisonderwijs
in werking en daarmee had de Nederlandse
schooljeugd cr een nieuw vak hij: 'kennis
van gecHclijkc stromingen'. Onderwijzers-
toch al duizendpoten - moesten in de prak-
tijk zelf maar uitvinden hoc z.cw'n nieuwe
poot cfbil konJt'n lopen. Geen sinecure,
want wie WCl" nu wat een geestelijke stro-
ming preciö is? Etn onderwijzer hot vaak
110g wel de elementaire begrippen van zijn
eigen lcwmovertuiging. Maar wat zijn an.
dl'Tsdcllkende buurman beweegt, hedt hij
v,lak ook maar van horen zeggen, fragmen-
tarisch en uit de tweede hand. Een goede,
eigeruijdse leidraad ontbrak. Daar is nu in
voorzien met hel verschijnen van hel hoek
':\lens en medemens'. Hel boek is in de eer-
ste plaats bestemd voor pedagogiesIudenten
die hel nieuwe vak Ialer moelen ge\'en. Hel
hoek is ook geschikt voor andere sluderen~
den die een oplt'iding volgen waarin aan-
dacht wordt geschonken aan wat mensen
geestelijk bezighoudt. En het is natuurlijk
ook hedoeld voor iedereen die is ge"interes-
seen.! in wat de drijfveren van andere men-
sen lIJn.

Het bock heschrijft drie types van geestelij-
ke stromingen. In de eerste plaats levembe-
schouwcJijke stromingen (jodt:l1dom, chris-
tendom, islam, hindoc"isme en SOci,llisllle).
Daarnaast komen de politiek-maatschJppe-
Iijke stromingen (liberalisme en sociJ.lisme)
JJ.n bOli. [n op de derde plaats is er ruimte
voor de alternatief-biedende stromingen
(veget3risme, geheelonthouders, niet-ro-
kers, alternatieve gezondheidszorg, sexude
hervormingsbeweging, esperanlobewegi ng,
vrouwenemancipatie, Amtlesty Internatio-
nal, Foster Parentsplan, \,\'ercldfedera-
listen).
AI deze stromingen worden heschreven
door een aanhanger van de stroming zelf.
Dat was een bewuste keuze van de driekop-
pige redactie die bestond uit de humanist
GUliS den nesten, de btholiek Theo Paring
en de protestant Henk Pol.

RinaSpigt

'M('lIs elf medemens, geeste/iike stromingen
in onze sanlenln,jng'. Redactie: drs.G.]. den
Bl'sten, Th.B.l'aping,drs. H.l'ol, Uitgel'eri;:
Wolters.Nuordho((, Groningen /990.432
pagina's. l'ri;s: (69,50

DE TREDEN VAN DE TRAP

Hoor ik de treden van de trap?
Gaat de deur langzaam open
en zeg je, tenvijl je binnenkomt:
'ik wil zo graag eens met je praten,
heb je op mij gewacht'?

Maar de treden van de trap
zijn stil gebleven:
doden doen alles
behoedzaam
en leven alleen
in gedachten.

Zo droomde ik vele malen
vergeefs, dat je zou binnenkomen,
en telkens trof ik de leegte.

Maar wijken wil het niet:
het zinloos denken
dat je toch nog ergens bent,
hier, of veel later.

Ditis een gedicht uit de bundel 'De treden van de trap', het debuut
van Genna Hannsen, Zii woontin Amstelveen en geefto.a. lessen

humanistisch vonningsondenvijs. Uitgeveri;: De Beuk,
Amsterdam. l'rijs: f 18,50
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KINDEREN?
'Mijn oudste zoon moest een tijdje geleden een spreekbeurt
houden. AI zijn vriendjes namen mensen als Napoleon en Cae-
sar als onderwerp. Ik heb hem toen voorgesteld om een heel
andere held te proberen: Albert Schweitzer. Om aan te geven
dat de grote namen niet alleen maar oorlogsmakers zijn. Geen
van de kinderen in zijn klas had ooit van de man gehoord. Maar
ze vonden het reuze interessant. Kinderen zijn heel gevoelig
voor menswaardigheid en solidariteit.'

HOE LEG JE ZO'N OORLOG
UIT AAN

~imh 1 novemoer is LCntlart Vricns ne-
nocrnu tot bij:wnucr hoogleraar vredespe-
dagogiek aan de Rijksuniversiteit Utrecht.
VreJesondnwijs, daar gaat het hem om.
Vricns houdt ûch bezig met 'Je vraag hoc je
onderwijs cn opvoeding in dienst kunt stel.
len \lan het streven Ilaaf vrede.' Hij noemt
zich7.e1fC)'nisch 't.'ell gevaarlijkc idealist', die
'getolereerd wordt', !\-1aar Zeker ten tijde
v;:m oorlog Iijkl het interessant om te kijken
of het Illogelijk is om kinderen no~ iets an-
ders voor te schotelen dan ~eweld en onder-
drukking, Of er ecn weerwoord te ~even is
op het verdriet, de angst en het onbegrip van
kinderen, Of hoop, solidariteit en samen-
werking geen lachwekkende begrippen zijn
geworden in deogen van de kijkers naar het
Jeugdjournaal. Aan het woord een wat ver-
legen pedagoog die het ook niet precies
weet, zoals hij nadrukkelijk zegt, Maar die
wel wil blijven pruberen, Omdat het niet
anders kan. Omdat je anders alles opgl'cft,

door Ingchorg ';til Teesding

'KirIlleren ill1.icht gen~n in de wereldproble-
lIIen, proberen dat fe wrtalen naar hun ci-
gen leven en zo aan te geven w:lt mogelilke
oplossingen lijn. Zowel \'oor moeilijkheden
op grote schaal ah die op school, in de klas
en thuis. Iht kun je ieder kind leren, hoc
klein het ook is. Als je je Illaar aanpast aan
de taal cn de mogelijkheden van het kind.
Een peuter heeft nog geen henul van de we-
reld, Wel kun je een kind van vier leren of
geweld wel of nict normaal is. Of je mcnscn
in principe vertrouwt of wantrouw!. Of je
alk-en op jczelf moet lctten of ook rekening
houdt met anderen. Of solidariteit een issue
is. Dar zijn allt'maal dingen waar ie hijna
niet vrut'g gt'nueg mee kunt ht'ginnen. Wat
zijn t'r voor ;lltcrn,nin'en voor geweld?
Waarom is overleg met mensen helangrijk?
\X'at gebeurt er als je niet met elkaar praat?
Waarom is ieder menseigenli)k anders? Hoc
kun je boos zijn 7.onder al te veel schade aan
te richten? Waarom pesten kinderen elkaar?
Allemaal vragen waar ook een \.ierjarige
mee te maken krijgt. Vooral ook omdat het
uiteindelijk te maken heeft met wie je le1f

Lennart Vriens,
bijzonder hoogleraar
vredespedagogiek

hent, wat je plaats in de waeld is, waarom
dar zo is en hoe je je lewn w zinvol mogelijk
kunt laten zijn.'

LUI EN LEKKER
'De huidige gedachtengang over dt zin van
het heSlaan Iiikt tr 7.ijn: 'geniet er maar van,
hel i<;w voorbij.' Ik denk dat dat te weinig
i<;. En ook gevaarliik. Het nastrn'en van
zoveel mogelijk gemak leidt tot economi.
sche en ecologische ondergang, Het 'lUl en
lekker'-adagium wrgt ervoor dat we dl' re-
genwouden kappen, dc olonlaag doorboren
en hele volkercn aan hun lot m"erlarcn of
zclf, afslachten, ~lensen gunnen elkaar dc
ruimte om te leven niet. Rijk leeft op kostcn
van arm, de politiek is niet in staat tot el'n
vustandig behecr van de aarde. De vooruit-
g,1IIg is zich tegen uns aan hel keren. En de
ervaring is dal het huidigl' stelsel meer aan-
leiding geeft tot oorlog Jan tot vrede, Ik
denk ,LIt wt' zover gekomen njn Jat we
moeten kiezen: ~~n werdd of geen wereld,
~lensen hebben de nerging om te zeggen: 'ja,
nla,1f dM is politiek. Daar kan ik niks aan
doen.' D,lll ITaag ik altijd wal zij ver;taan
onder politiek. W;1I1I politiek, dat zijn wij,
\'('ilzijn 7.elf ver:mtwoordclijk. Een belang-
rijk aspel"l van I'redesopvoeding is dat je
'wil' oordeelkundig proheert te maken,
Kenni, tn rnlKht levert. :sliel alleen over
gl'weld of geen geweld, maar ook over de
oorlaken daarvan, Sociale n'chtvaardigheid
omschrijven, Ecologische helangen, Er van
uitgaand dal je streeft naJr een vredeside-
aal: op een menswaardige manier mei el-
kaar samenlelTn.
Je mOI't kimkren 1crl'n hoc je een conflict
kunt oplossl'n, Ze laten zien dat er bil een
confliCl partijen hetrokken zijn, Die argu-
nU;'11ltn hehhen. Dat achter die argumenten
helJllgen zitten. Je kunt 7.euitdagen om met
Jlternatiel"e orlossrngen te komen. Op hun
eigen niveau, maM dat is redelijk l1ukkclijk
over tr zrlten naar het grotere geht'el.'

Maar kUilje eigel/lijk wel echt iets t't'rande-
ren?Als je jOlIKetjesKeenpisto/el/geeft doell
ze het wel met een tdkje of met IJl/nfJdnd. Is
I,et Keen I'erl(jren zaak, een kwestie van
natulIr?
'Kee, dat denk ik niet. Alhoewel opvoeding
natuurlijk Illet sterk genoeg I,om tegen een
hele cullUur in te gaan. Ook omdat de op-
voeder zelf net zo min buitl'n die cultuur
suat. En omdat l'en kind zoveel opvoeders
hedt. Ouders, onderwilzers, grootouders,

vri,'lldje" vrienden van ouders, de te1cvisie,
hoeken,
Je moet geen overspannen verwachtingen
hehhen van wat je kunt bereiken, ~laar dat
is geen reden om nil,ts te proheren, Want je
kunt et'1l heIehoeI w~1. Kinderen zijn bt'Ïn-
vloedh;l,lf en dus kun je ze hele e1cmentaire
normen en waarden meegl'\'en, J ij speelt een
rol in hun kijk op dl' wl'reld.'

ABSOLUTE WAANZIN
'Soms moet je je erhij Ilt'erll'ggl'n dat iets
n:mwclijks uit te leggen i,. Neem nou 10'n

Golfoorlog. Jt' kunt iet, I'ertellen over poli-
tieke en economi"he hdangen, Je kuilt il'tS
zeggen op het Illveau van de per,onen Bu,h
en SJdam. fs1Jar de hotHlm-line i, toch dat
oorlog tn deze oorlog hij uitstek, ahsolulC
waanzin is. \'('Jnt kinderen 7.Ît'n Jndere kin-
deren daar het sbchwffer worden en vragen
7.ich af W:larom dat 10 IS. Worden daar hoos
van, hang, I.erdrrtlig. Het enige dat je knnl
vragen is: 'heh je wel eens iets toch {:edaan,
terwill Je wist d;}t het niet goed was? Dat
duhhele gevoel kennen kinderen heel ~oed.'

.\ldar daarmee is IJet raddselniet Q1'1:elost,
Als kim1er,'n rnzie maken, moeten ;;e het
Vdll IJI/n ollders of {mdenz'ij::ers goed ma-
ken, Hdlfd gel'en, sony ugxen. En dat doen
u dan ook, Kim/ere" ::ij" goed en snel in
weer vriendjes wordelI, Nu gd<lt het Ol'/'r

grot/' me"sen, die het ('eter zout/en moeten
It't'ten, Eli dan wil niemdnd IJetgoed maken
en komt er een oorlog, E" !Jet ltfeemdste is
dat iedereen d,lf nonnaai schijnt te vinden,
tent'ijl ;:;ij::elf grote bolt;e kri;xen als u
geen sony willen zegxen,
'Ja, dat io; onbegrijpcliik. Je kunt nog iets
mompelen over dat kleme ru7.Îes makkelij-
ker op te lossen zijn dan grote ruzies, .\-laar
op een Ixp<1ald m0111t'nt houdt je lekst op.
Ook omd,H je het l.df ook nit't weel. Wat
weten wij nou van lkle oorlog en van oor-
log in het :llgemccn? Heel weinig,
Je kunt niel op alle vragen een antwoord
hebben. Het is goed dat kinderen dat 7.Îen,
Dat niemand alwdend is en dat jij het ook
niet kunt oplossen. Dat jil net 7.0 ~oed twij-
fels en problemen heht. Het enige dat ie
nooit mag doen is daarom maar niks zeg-
gen. Want gebrekkige kt'nnis mag dan ver-
velend 7.ijn, helemaal geen kennis is gevaar-
lijk. Dan gaan zc zelf fanlaSerl'n en komen
1.e vaak op vreselijkere dingen uit dan de
werkeliikheid al levert. Kennis is helangrijk
om een oordeel te kunnen vormen. Te be-

HUM,%~[ST mJJrt1991 19



(Ingezonden mededeling)

Machtigingskaarten kunt u bestellen bij het Steunfonds. Oudkerkhof 11
te Utrecht. tel. 030 - 322786.

Laat kinderen met elkaar samenwerken. Laat ze
een toneelstuk maken over de verschillen en
overeenkomsten.

grijpen wat er aan de hand is. En dat heb je
nodig om je angst re bestrijden en ie rosirie
te bepalen. En daar eventueel actie op te
ondernelllen. '

ZORGEN OM TOEKOMST
'Kinderen in Nederland voelen zich dour.
gaans hetrokken hij het wel en wee van de
wereld. Oorlog, milieu en armoede. Daar
houden ze zich mee hoig en dat 7.ijn ook de
drie belangrijke problemen van dit moment.
Ze maken zich zorgen over hun eigen toe-
kOlllst. Proberen Joor acties iets te verande'
ren. Kinderen zijn de actiefste leden van
Greenpeace en Amnesty. Dat is een effect
van goede voorlichting, goed vreJesonder-
wijs. We hebben aan kinderen uitgelegd dat
de situatie ernstig is, maar niet hopeloos.
leiS mag nooit hopeloos zijn. \'{'e hebben ze
lalen zien dat er mensen zijn die iets probe-
ren te doen, te veranderen. En dat dat zin
heeft. Dus daar willen ze bijhoren, aan mee-
doen. Dat \'ind ik een goed teken.'

Ik las laatst in de HI'/De Tiid een inten.;ew
met televisiemaker Aart Staartjes. Hij
maakt naar mijn me"ing goede, t'erant-
woorde televisie voor kinderen. Toch zegt
hij op een bepaald moment: 'Da" pak je het
milieu en dan krijg je lIdn die eigenwijze
prietpraat ('(lil ZO'" kind in de trant vall
:laten we toch met zijn al/('Il het milieu
bebouden. Ach kind, lazer op, gil spelen.'
'Dat is een pedagogischt: visit: die ervan uit-
gaat dat er een kinJerwereld bestaat Jie ge-
scheiden is van de echte, volwassen wereld.
Daar zit het idt'e bij dat je kinderen niet
teveel moet plagen met problemen, dat je ze
onschuldig moet laten zijn. D,H ze, zoals hij
zegt, moeten spelen.
Natuurlijk moet je niet de wrg voor Je we-
rèld op hun nek leggen. Maar de wereld van
kinderen, als hij al bt:staat, is niel geluid-
dicht. Ze kil ken televisie, lezen boeken, ho-
ren dingen. Daarmee kun je ze niet laten
zitten. DJn isoleer je ze. Hel is een Iwo-way
street. Je kunt 7.egeen rad voor ogen Jraai-
en, m,lar je moet ze ook niet de lol in het
le\'en ontnemen. Niet overvoeren dus. Geen
kinJerlilkjes tonen, maJr wel een kind dal
huilt bij de puinhopen van zijn huis. Aanlje-
ven Jat het over mensen gaat. Geen bijna
videoclips over de precisie van wapens. Dan
maak je oorlog spannend en interessant.
VoorJI jongens zijn daar heel gevoelig \'OOf.

DJt is een van de dingen die er uit hetonJer-
7.oek kwamen, zonder dat we daar naar op
7.oek waren. Er is een
wereld van verschil in de perceptie van oor-
log en vrede. Kort ge7.egd identificeren jon-
gens zich met de soldaat en meisjes met het
slachtoffer. Meisjes tekenen mensen, jon.
gens vliegtuigen. Mei,jes wijzen oorlog en
heldendom af, jongens niet. 11eisjes voelen
zich \'erantwoordelijker, hebben meer ver-
trouwen in overleg. Jongens weren meer,
ook van de politieke problemen. Daardoor
merk je dJt jongens het gesprek bepalen. De
onderwerp •.•n en de mJnier waarop er ge-
praat wordt. ~leisjes lorgt'n dan voor de
'hu man lOuch', maar leveren niet zo vaak
nieuwe argumenten.
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Al, je Jat condudeert, kUil je cr iets aan
doen. Meisjes beter scholen op feitelijk in.
houdelijke zJken en J()[lgens op het mense-
lijke aspect. Letten op de manier waamp de
discussie gaJt. En nogmaJI,; kennis, kennis,
kennis!'

KWESTIE VAN KENNIS
Nu het oorlog in de Golf is, is het op l'fel
scholen ook oorlog in tie kidS. Allochtone
kinderen worden uitgescholden en de twee
partijen in "et conflict op [{mte schaal :;.ijn
er ook in het kWJlokaat. Wat kUilje daarin
met vredesonderwijs bereiken?
'Om te beginnen is het weer een kwestie \'an
kennis. Leg het verschil in culturen uit,
maak duidelijk waarom Marokkaanse kin-
deren meer voor Sadam zullen zijn dan Ne-
derlandse kinderen. En blijf erover praten.
Praten is gelegaliseerd stoom afblazen. Zo
kun je voorkomen dat ze elkaar op het
schoolplein gaan slaan. En vergis je niet.
Hier hebben we het nog relatief makkeliik,
want hier ISgeen oorlog. De siwatie is inge-
wikkelder in landen als IsrJël of, om een
andl'r oorlogsgebied te noemen, Noord-ier-
land. Toch zijn ook daar vredesinitiatieven.
Laai kinderen samenwerken. LaJt 7.e een
toneelstuk maken over de verschillen en Je
overeenkomsten. Leer 7e op gevoelsniveJU
met d •.•problemen omgaan.'

STICHTING
STEUNFONDS
PRAKTISCH
HUMANISME
OUDKERKHOF11. 3512 GH UTRECHT
TELEFOON 030 - 322786
8ANK C&E 69 97 13889

~
GIRO 6168

Is het niet een beetje vechten tegen de
bierkaai? Die kimleren gaan weer naar
hllis, krijgell daar dndere boodschappen.
Ze kijken tv...
'Natuurlijk word je er vaak moedeloos van.
Maar her IS een noodl.aJk. We moeten ver-
anderrn. En kindrren 7.ijn de volgende gene.
ralie. Zij moeten het "raks anders gJan
doen. ~!e hebben geen keus.' •

Als mensen vechten ...
Het HVO heeft in samenwerking met
Vredesophouw en Hel Amsterdams
Centrum voor Vredesopvoeding en
Mondiale Vorming een map samenge-
steld met materiaal voor gesprekken en
andere aeliviteiten mei kinderen in ver-
band mei de oorlog in de Golf. De map
bevat een brochure waarin de beleving
van de oorlog bij kinderen centraal staal,
enkele achtergrondartikelen en een He-
deslied. Ook worden er suggestie~ uil de
praktijk aangereikl.
Dele informatiemap kost f 10,- en is
te bestdIen bij de sliehting Vredes.
opbouw, Oosterkade 13, 3582 AT
Utrecht, tel.nr.: 030- 540404.

Maak het uzelf en ons gemakkelijk:

Geef de Postbank (of uw plaatselijke
bank) opdracht een vast bedrag per
jaar/kwartaal of maand af te schrij-
ven ten gunste van het Steunfonds
Praktisch Humanisme, giro 6168 of
bank 69.97.13.889 te Utrecht.
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Zondag 7 april (21.30 uur):

frans van Eemeren, hoogleraar T aal behcer-
sing aan de Ul\lversiteit van Amsterdam, en
Rob Grootendorsr, hoofddocent in dezelfde
vakgrot"p, werken al sind, 1972 samen.
Hun onderzoek concentreert zich op de
menselijke communicatie en, meer in het
bijzonder, op wat daarin allemaal mis kan
gaan. ,\Iet andere woorden, die discussies,
groepsgesprekken of interviews wa<Hbij
sprake is van een verschil van mening.
"Wij bestuderen taalgebruik, ;lIs een vorm
van communicatie tussen mensen. Je z.ou
kunnen zeggen dat wij kijken hoe mensen
,chrijven, Imsteren, lezen en spreken om bij
andere mensen een bepaald doel te bereiken.
Dat doel kan amuseren of informeren zijn,
maar wij z.ijn met name geïnreresseerd in die
communicatievorrnen waarin het doel is
iemand anders te overtuigen."

HU.\1.~~IST maan 1991 IJ

Portret van de arts '\i,'. van Lommel die als
cardioloog in het zit'kl'nhuis Rijnstate in
Arnhem werkt. Daarnaast is hij als onder-
zoeker betrokken bij de stichting J\1erka-
wah die onder7.0ek doel naar bijna dood-
ervaringen; dat is de bijzondere ervaring die
mensen, bijvoorbeeld tijdens een hartstil-
stand, hebben wanneer zij de dood zeer
dicht naderen. Opmerkelijk is dat de be-
"hrijvin~en van dez.e ervaringen veel over-
eenkomsten vertonen, bijna universeel zijn,
onafhankelijk van land, cultuur, leeftijd of
~es1acht.

Het licht

Twee zeer redelijke heren

Zondag .H maart (22.35 uur):

allemaal over mensen IS ge"hreven, daar zit
toch wel veel grootheidswaanzin in. Ik denk
dat hel heel gezond IS de mens eens in zijn
ware proporties te zien, als soort die al zo'n
tWt"ehonderd laar een groot aantal andere
diersoorten aan het uitroeien is, een natuur-
verwoester van de eerste orde." Ooit dacht
Slurink erover entomoloog te worden maar
uiteindelijk koos hij toch voor de filosofie.
"De groot,te ontdekking die ik tijdens mijn
studie heb gedaan, is dat je tra(Iitioncle wijs'
gerige vraw:n kunt beantwoorden binnen
het kader van de evolutic1eer."

Portret van Micha-Ben :\1ichael, die onder~
zoek doet naar hoogbegaafde all(Khtone
kinderen. Hij s{\ldeerde pedagogiek in zijn
geboorteland Israël. In Ino kwam hij naar
Nederland en haalde in Nijmegen zijn doe.
(Oraal orthopeda~ogiek. Sinds een jaar dOl,t
Ben.Michael aan de Katholieke Universiteit
van Nilmegen onderzoek naar hoogbegaaf-
de kinderen uit etnische minderheden.

Een Fantastisch Dier

Zondag 17 m,l;H1 (22.00 uur):

De Uitdaging

Zondag 24 maart (22.35 uur):

Na,lst deze vier programma's STart in maart
een nieuwe korte programma reeks; Het
Onderzoek. 2 september jongstleden is Vra-
gen aan de Beul uitgezonden, een portret
van de hi~lOricu~ en politicoloog Ale;,;
Schmid die onderzoek doet naar de oona-
ken van de schending van mensenrechten.
Het programma wa~ de opmaat van een
reeks portretten van wetenschappers, ge-
maakt door Karin Junger, die vanaf 17
maart aanstaande een vervolg krijgt. In alle
gevallen gaat hl,t om de nieuwsgierigheid
van wetenschappers die zich in hun onder-
zoek bezighouden met, in de ruimste zin van
het woord, het gedrag van de mens.

Portret van de filosoof en vogellidhebber
I'ouwel Slurink. "Wat er in het verleden

De maand maart brt'ngt ons drie ,lfleverin-
gen van ISCHA's prikkelende praatpro.
gramma (3, 17 en 31 maart, vanzelfspre-
kend om half tien) en een bijwndere afleve-
ring van YOY. Vier jongerrn praten met
l'Ikaar rn zonder gespreksleider ovt'"r hl,t ge.
heim dat jt'"met je meedraagt als je tt'"maken
heht gehad met aanranding of verkrachting.
Niki werd twee jaar geleden \'erkracht, bij
:'vlarnie geheurde het veel langer geleden,
tijdens een vakantie in Spanje. Ook Judith
werd twee j3ar geleden verkracht, eo Maar-
ten kreeg ermee te maken toen een goede
vriendin van hem verkracht werd. Een ge-
sprek over de schaamte, de schuldgevoelem,
het niet durven vertellen aan je ouders, de
angstgevoelem, de verwerking en de invloed
van w'n gebeurtenis op bijvoorbeeld de re-
btie met je vriend.

WOENSDAG
12.30 - 13.00 uur, Radio 5
Behalve vier afleveTlngen van het actuele,
progtamma waarin Guikje Rodhof en
haar gasten pr,lIen over m3atschappelijke,
politieke en persoonlijke kwesties,
wordt op 27 maart een portret uitgezonden
van Wim van Dooren, bijwnder hoogler3ar
filosofie aan de Technische Universiteit van
Delft vanwege de stichting Soerates. Op 1
maart jongstleden \'ierde Van Dooren zjjn
25 jarig jubileum als hoogleraar.

Iedere lOndag, 9.03 .9.30 uur, Radio 1

Er wordt wat af w:ana1yscerd en in kaart
gebrachl . .\1aar wal heb JC aan rationalise-
ringen als een massavnoietiging aanstaande
is? Restct'rt dan niet alleen nog maar een
klaagzang, in Je ware zins van het woord~

Twee programma 's over de 'illegalen' in Ne-
derland. In het eerste st:lat de vraag cen-
traal hoe iemand zonder Sofi-oummer kan
overleven, in het tweede wordt gekeken
oaar de dilemma's waarmee politie en jll';ti-
tic geconfronteerd worden.

Een klaagzang over de oorlog

18 cn 25 maart:

t I maart

3 maart: Arabische poëzie
10 maart: Cesare ravese
17 maart: Margueritc Yourecnar
24 maar!: Wim de Bic
31 maar!: Edgar Allen Poe

7 april : Jan van Nijlcn

1 en Sapril:

Het onafhankelijke, communistische Joe-
goslavië ziel in hoog tempo het levenswerk
VJn Tiro uiteenvallen. In twee uitzendingen
een reportage ovcr de esscllliëlc rol die de
gods-dicnsltcgl'llstdlingcn in uat proü."s
spelen.

De Verbeelding

Onzichtbare werkers

\edere maandag, 12.05 - 13.00 uur, Radio 5

Het Voordeel van de Twijfel

Joegoslavië



Het Humanistisch
Vredesberaad en de
oorlog in de Golf: over
het kiezen tussen twee
kwaden en het maken
van vuile handen

VERENIGDE NATIES
MOETEN CENTRAAL

STAAN BIJ
OPLOSSEN VAN GESCHILLEN

In de vorige Humanist kon u op de openingspagina het stand.
punt lezen van het HV.hoofdbestuur op de oorlogsgebeurtenis-
sen in het Midden-Oosten. Het is een kwestie van kiezen tussen
twee kwaden, zo betoogde voorzitter Jan Glastra van Loon, en
wij zien deze oorlog momenteel als het minste van die twee
kwaden. Hij erkende daarbij ten volle het recht van anderen,
ook binnen het HV, om daar anders over te denken.
Die andersdenkenden laten zich in humanistische kring met
name horen bij monde van het Humanistisch Vredesberaad.
Deze werkstichting van het HV is van mening dat de oorlog in
de Golf voorbarig was, met bijbedoelingen wordt gevoerd en
ondeugdelijk als middel is om een crisis te bezweren.
De redactie vroeg twee bestuursleden om hun mening voor de
Humanistop papier te zetten.

De crisis in het Midden-Oosten hn.jt ons,
leden van het Humanistisch Verhond, meer
dan ooit gedrukt op de consequenties van de
stellingen in her Humanistisch Perspectief
die over gl'weld gaan. De belangrijkste pas-
sage citeren wij hier nog even voor de duide-
lijkheid:
.,Onda bepa,lIde omstandigheden kWlllen
geweld en macht worden heschouwd als l"en
kleiner kwaad dat noodzakelijk is om een
groter kwaad IC hestrijden. Grondige bezin-
ning dient hieraan vooraf re gaan. Geweld is
in ieder gev,JI niet juist zolang er nog andere
niel-gewelddadige doelmatige middelen be-
schikbaar zijn. Een aamal humanisten ver-
werpt alk gewelll als zinloos en print:ipied
onjuist als middel om geschillen op te los-
sen." (Stelling In. I )
Het reële geweld van de Golfoorlog heeft
ons door elka,1T geschud hil de afwegingen
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vall het grotere en kleinere kwaad. D,H geldt
\luor hUlllanisten die geweld als uiterste
middel nil,t afwijzen. r..laar misschien nog
welllll"er geldt het voor humanisten die ál1e
geweld als zinloos en als principieel onjuist
afwijzen.
Her gaat om het kiezen tussen twee kaden.
AI, her HumJ.nistisdJ VreJl"sberaad (HVB)
zich tegen deze uorlug upstelt, pretendeert
het nier om schorw handen te hehhen. De.
bezl'ning \lan Koeweit op 2 aupls{IJs I '}'}O
door Irak is een schending van de internatio-
nale n'chtsorde en mOl"t ongedaan worden
gemaakt, Het HVB heeft zich vanaf die da-
tum intensief lllet de crisis beziggehonden.

ROL VAN DE VERENIGDE NATIES

Het Humanisti,ch Vredesberaad was er mee
ingenomen toen de Veiligheidsraad snel een

aantal resolmies aannam waarin de hezet-
ting werd veroordeeld, dl' terugtrekking
werd gerist van de Iraakse troepen en een
emb,ugo werd ingt'steld. On7.e zorg hq~on
toen in het Golfgebied een militaire macht
werd samengetrokken dil' veel groter was
dan nodig om dl' uitvoering \',111hl't embar-
go te controleren, Of om eH'I1tul'l'l Saoedie-
Arabië Ie helpen verdedigen. De opbouw
van ,ie7.e offensieve strijdmacht, plus de 011-

ver7.0enlijkl' houding van George Bush en
Saddalll Hu,sein duidde erop dJ.t op een
oorlog werd afgekoerst. Resolutil' 67S vall
de Verenigde Naties - gc"initiel'rd dom de
Verenigde Staten en na een succesvolle loh-
by van presidl'nt Bush aangenomen op 29
november 1990 - maakle da.e oorlog vrij-
wel tJnafwendbaar. De resolutit',l'n de wijze
waarop deze is uitgevoerd, stJan op gesp,Jn-
nen \lOl't met de artikden 41 en 46 van het
Handvest van de Verenigde Staten. Het
HVB deelt daarom Jeopvauing van dl"Ver-
enigde juristl'n voor Vrede (VjV) die in de-
l'emher I '}<)O met een notitie kwam. Hieruit
het volgende citaat: .,De Haag of de VN-
lidstaten Ol' basis van de resolutie gehruik
kunnen maken van militair geweld, dienr te
worden be;mtwoorJ met in.JchrnemlJlg van
alle rdel'alHe rechtsnormen. Daartoe be-
hoort in de eerste plaats hl't Handvest van
Je Vcrl'nigdl' Naties, maar ook het volken-
r,"elneli]!.: heginsd van proportionaliteit (de
gebruikte middelen moeten in rnlelijke rela-
tie st,Jan tot het heoogde doel, red.). Het
Handvest van de V~ bat ingevolge anikd
42 uitsluitend miliuir oprreden van de Vei-
ligheidsraad toe, indien IS gehkken dat de
l'erder getroffen ma,llregelen ondoelm'ltig
zlln.
Indien dit laatste het l;t'v;ll IS, dient \ervol-
gens met inachtneming van het beginsel van
proportionaliteit te worden heslist OVl""Tver-
dergaande srappen. Dat heginsd houdt in
dat uitsluitend de ,trikt nooJzakdijke
maatregelen mogen worden getroffen,
waarhij evenwicht dient te hest,lan tussen de
inhreuk (lP de rcchtsordl' en de nadelen van
!Jet gebruik van hepaalde middelen. Boven-
dien dient ,tJarbij in leder situatie het min,t
bega,mde mi,idclte worden gekozen dat ge-
schil.:! is om het heoogde ,loei re hewerkstel-
ligen. ~ ( ... ). Met hel oog hil'rnp acht de VjV
de tot 1111toe genomen besluiten en maane-
gl'len zorgwekkend. In de eersre pla,lt' dient
ll' worden \",1Stgl'stdd dat de resolUlie waar~
in het uhim<1llllll a,lll Irak is gesreld, ruimte
lijkt te bieden \"Oor indivi,lude VN-lidst.Hen



om geweld te grhruikt"n. VN-lidstatcn han-
delen in ieder grval dienovereenkomstig. De
in het Handvcst van de VN voorziene proce-
dure gaat evenwel uit \'an nadere hesluitvor-
ming in de Vt"ilight"idsraad en coördinatie
van militaire maatregelen door het Gt"nerale
Staf Comité van de VK. Artikel 46 van ht"t
Handvest IS hierovt"t onduhhelzinnig. 1ht
zegt: ~l'Linnen voor het gehruik van wapen-
geweld moeten door de veiligheidsraad mt"t
de hijstand van het Generale Staf Comité
worden gemaakt. ~ Dergelijke plannen wor-
den evenwel tot nu toe in niet VN-verh;ll1d
opgeMeld, zodat Resolutie (,7S (1';1';10)niet
geheel in overeenMemming lijkt te zijn met
het Handvest \'an de VNo~

Het valt te hetreuren dat hieraan gt"en \'olle-
dig" en IOrgvuldige uitvoering is gegeven.
.\lilitaire Jetie \'indt nu niet pbJts onder de
vlag van de Verenigde Naties en niet onder
hevel voering van het GenerJle Staf Comité.
Ook de NedL'rlami>e Verel1lging voor de
\'erenigde NJties hL'dt hier zeer voor gepleit.
Deze vereniging kwam ook met deJanhe\'C-
ling pas over te gaan tot Nt"derbndse deel-
namL' aan de strijdkrachten als Jaar volgen';
,JrIikel 43 van het Handvt"st werd opgeroe-
pen.
Het HVB stond daar geheel achter. Het
Handvest is desrijds door de Verenigde Na-
ties aanvaard om te voorkomen dat con tl ic-
tcn escaleren. Het is dan wel zaak het ook te
volgen. Als dit alles volgen> (Ic regels was
gebeurd, hadden bovendien Je anti-wester-
se gevoelens de discussie minder vertroe-
beld.

DE INTERNATIONALE RECHTSORDE

Er waren de laatste jaren meer gevallen van
onreo;:htrnatige beheersing van grondgebied
wa,uin resoluties van de Verenigde Naties
niet wcrdL'n opgevolgd. Soms werdt"n wel
sancties ingL'steld, maar soms ook niet. Of
de stalengerneen';chap WJS bereid om jaren.
bng s,lnctiemaalregelen te handha\'Cn ZOI1-
dt"r gt'bruik tt' mah'n \'an geweld. De vraag
rijst waarom in het ene gt"val wel en in het
andere geval niet Hl snel geweld moet wor.
dl'n toegt"past. Ook in het internationaal
verkeer geldt Immt"rs het gelijkhl"idsbe-
ginsc!.

DI." VN-Resolutie 678 heoogr de l'{'rwi,de-
ril/X 1'<l/1 dl." troepelI 1',111 (T.lk /lir Ko('wf.'it el/
herstell'.llf dl." snel'ereilliteit ,'mI ,/,Ir Lllld.
Het hq;np internationale rechtsorde bete-
kt'nt niets meer, maar ook nil'!s minder dan
het recht van staten op de eigen sOt"vereini.
teit. Dit sluit dus uit de zogenaamde ~vol.
kell-zonder-staat~ 1.0;l1sKoerden en Pales-
tijnen.
Demal/it.Twa<lropdeu oorlog wordt ge-
l'oerd, wekt dt' illdrllk d.lt het ecIJtrr om I'eei
II/,'er gaat. Hl'! g,tat ook om het uil de weg
ruimen van het Iraakse militaire potentieel,
de \"l'rnietiging van de infraSlTuetuur van
Iraken het omverwerpen van het regime van
Salldam Hussein. Ht"t als t"erder genoemde
proportionaliteitsbeginsel wordt hil'r dan
ook volll',lig uit ht"t oog vt"r1oren.

In deze oorlog zijn rl"eds duizenden burgers
slao;:hwffer geworden. Daarmet" worden de
normen van ht"t hUlnanitair oorlogsrecht
m'("rschreden. Dat recht schrijft bij voor-
beeld voor dal bij elk militair optreden on-
derscheid moet wordL'n gemaakt tussen de
strijdende milil,lire eenheden en de burger-
hevolking. Voorts lllag dl' burgerbevolking
niet ol1l'venrt"dig wordl"n gt"rrofkn bij een
aanval op l'en militair duel terwijl de burger-
hevolking zelf uiter;urd niet tot doelwit
m,lg worden gemaakt. Eerder is in ]977 in
het Aanvullend Protocol 1 bij dt" Convcmics
van Genève vastgekgd dat het \'erboden is
aanvallen uil te voeren op installaties die
gevaarlilke stoffen hevanen. Bijvoorbeeld
dus de chemiso;:he installaties en o;:omplexl"ll
waar radio-acricf materiaal ligt opgeslagL'lI.
Dit ook weer meI het oog op Je onevenredi-
ge hoge risICO's voor de burgerhevolking.

DE VLUCHT NAAR VOREN

Er wordt, vlloral onder de polilió, maar
\winiggesproken over het onnoemdijk leed
van deze oorlog. fl.1enwt"et er kellllelijk geen
raad mee. Ook ,11omdat het langer duurt
dan was voorzien en het leed groter is dan
was bnlol'!d. 1.iever spreekt men IlLlal ovt"r
wat cr gebeuren mort ná dt"oorlog. Wamde
problemen V,ln het .\Iidden-ooslen 7.Ijndoor
dele crisis ineens weer heel ht"ldt"r gewor-
den: wapenleveranties, verdeling van rijk-
dommen, vel'! bcz,etten gehit"den. veilige
grenzen voor Israël, rechten van Palestijnt"n
en Koerden, beschikbaar hlijven van olie
tegen aanvaardbare prijzen, etc. Dus moe-
ten del_e zaken allrmaal direct na de oorlog
worden aangepakt. Het HVB vraagt zi(h af
waarOln niet onmiddellijk wordt begonnen
me! een staakt het vuren, terugtrekking van
\'[t'emde troepen uit gebieden waar ze nit"t
horen t'n met de aanvang van hesprekil1gt"n
die moeten leidl'n tot oplossing van t"erder
genoemde problemen, \X'ij ge\'en tot" dat
niet alle vraagstukken strikt genomen met
elkaar heb hen Ic makt"n. Maar er hoeft nu
niet zo,lls lil 1938 in .\\[inehen iets om Je
lieve vredeswil te worden \'erkwansdd. Het
gaat nu om 7.aken die allemaal om een op-
lossing vragen. I'residenlllush kan dan zeg-
gen dat hij het vertrek van het Irakeese leger
uit Koeweit heeft bewerktstelligd. En Sa-
daam Hussein kan zeggen dat hii de oplos-
sing V,lIlhet Palestijnse vraagsruk dichterbi)
hedt gebracht. Wij moelen allen kiezl"ll uit
kwaden,

Het Humanistisch Vred""sberaad verkiest
vuile handen bm'en nog meer bloed aan dt"
handen. Het moet duidt"lijk 7ijn waar het
HVB voor Slaat. Ten eerste dient Irak Koe-
weit te ontruimen. Het HVB steunt alleniet-
militaire drukmiddelen die daartoe leiden.
Volgens ons kregen diplomatie, bOYliot en
andere niet-militaire middelen tot nu toe
geen kans om resultaat te boeken. Daarom
wij~t het Vredesberaad deze oorlog in de
Golf af.
Ten tweede: Het enige door de Veiligheids-
raad gelcgirimeerde doel van actie is het af-
d••••,ingen van Je ontruiming van Koewcit.

Door de Verenigde Staten worden allerlei
bijkomende doelstellingen genoemd, Dit is
nog een redt"n waarom het HVB deze oorlog
afwijst.
Een derde punt is dat hel HVB van mening is
dat miliuir inwijpl"n naml'IlS Je Verenigdl'
N;lties alleen kan Ondl"r \'('rantwoorJe-
lijkheid van de Veiligln'idsra,ld en hl,t Gl"ne-
rail' Staf Comité van de Verenig<.k ~aties
(de bt"kende 'I~lauwe Baretten'). Een oorlog
die gt"voerd wordt"n ondt"r be~'e1van dl' Ver-
enigde Staten, bn geen deugdelijk midllc1
zijn om namens d"" VN een lidst;lat 101 dl'
orde te roepen. Het eigen helang \'an dl"
hevel voerende staat kan dan niet wonkn
uitgesloten. D,urom \'indt het HVB de7_e
oorlog een ondcugdelijk middel waanllee
gestopt dient te worden. Daarbij moet wor-
den aangl"tekend d;ll pacifislen in h,.t Vre-
desberaad óók mer geweld door 'Blauwe
Baretten' de groots! mogelijke moeite
houden.
Ecn vierde pum is dat de Veiligheidsraad
door de Resolutie 678 haar greep op de
nalt"ving van haar eerdere resoluties en op
'llldert" omwikkelingen heeft verloren. Het
HVB dringt er Jaarom mét andere vredesor-
ganisalies op aan d'l! de Verenigde Naties de
haar toekomt"nde pla,us hernemen bij het
oplossen van geschillen lUssen st;Hen. De
Vr-: is om ll11.it'ns het ""nige orgaan J<n met
gezag de velt" legenge,!elde helangen in het
~tidden-Oosten met e1LlJr in evt"nwieht
kan brengen. Dailrbij mogen dl" belangen
van "volken-zondt"t-staM' l.t"ker niet worden
Vergetl"n.

Het HumanÎstisch Vredt"sberaad blijft ten-
slotte bij haar standpum dat door de aard
vall (k wapens {'n dl' doelen die gt"r,ukr
kunnen worden, eonfli(ten eigenlijk nooit
meer met wapengeweld hL'slecht kunnt"n
worden. Het is dringend noodzakelijk om
andere middelen te zoeken om onze geschil-
len op te lossen. Wel bli]ven wc in concretr
situaties steeds weer geconfronteerd met het
ethis(h dilemma óf en hoelang we onrecht
mogen laten voortbestaan als de bedrijvers
hardnekkig weigeren te reageren op niet-
militaire S<lI\eties,
Dit mililairl' ingrijpen in het Golfgebied laat
opnieuw zien wat oorlog bet""kent, zowel
\'oor de bevolking als voor het milieu. De
aard van de wapens en de doclt"ll die geraakt
kunnen worden, maken dat conflicten {'i-
genlijk niet meer met wapengeweld beslecht
kunnen worden. Het is dringend noodl.ake-
lijk andere middelen te weken om onl.e con-
flicten op IC lossen. Wc blijven in concrete
situaties steeds meer geconfronret"fd Itlt"t het
ethisch diletllm,1 Of (en huelang) wt" unrecht
mogen latl"n voortbestaan als de bedrijVt:rs
hardnekkig weigeren te reageren op niet-
militaire sannies,

Henk Bns en Mettha de Nachtegaal
(bestuursleden van het Hunlanistisch
Vredesberaad)
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dar alles wil ik nier mede\'erJnt-
woordelijk zijn, Dal zijn l."rhi-
sehl."(Jverwegingl."n die, hoc sim-
pel ook, ook gerl."specreerd ho-
ren te wordl'n.
Ik vraag me af: is er voor deze
simpele denkers nog wel plaats
in ht't Humanistisch Verbond?

Uit hel beluog van onze voor:lit-
ter in de Humanist v'all februari
wu cr redelijkt'rwijs géén ande-
re keuze meer gl'Wl'est zijn dan
te kil."zen uit m'ee kwaden, ~u
doet ZOll."tSzich heel zelden voor
en wordt zo'n COIlClusle nogal
eens té vlug getrokken. Door
ht'l'l velen óók in dit gevJl.
\Vant, hoe onzeker ook, er was
wel degelijk een andere keuze
nadat Koeweir W:lS hezel én re-
solutil' 678 was aangenomen.
Immer, ook locnnog hood Sad-
dam Jan om mét de kweslie
Koeweir, ook de kWl."stievan de
Palesrijnen aan IC p:lkken, En
daar is nier op ingegaan.
En al was cr dan ook geen enke-
le zekerheid d:lt Saddam d:ln
wel hereid zou zijn geweest Koe-
weir te onrruimcn, dan had men
in elk geval de barste mogelijk-
hl'id benut én dl." schuldvraag
duidelijker aan Sadd:lm wegt'-
schovl."J1.
NalUurlijk weet ik ook wel dat
het Saddam 's eerste 0p:let niet is
geweesl om de verovering van
Koeweil al .•breekijzer te gehrui-
kcn om de Pale,rijnse _ en mo-
gelijk andl're ~Iidden-Oosten
kwesties op Ie lossen. fvbar nu
de gl."legenhl'id duor hem wer(1
11:l:lr voren geschoven, was er
nog meer dan voldoende tijJ om
ook dal." srap nog te zetten.
En.,. zou het ook niel ecns hoog
tild worden om na ruim 40 jaar
het IJIlreeht, de P:llestijnen aan-
gedaan, eindelijk eens recht te
zetten? \X':larom wél (en te-
recht) sancries legl."n Zuid-Afri-
ka en niet te!!:en Israël, waar dui-
zenden Palestijnen mOl'ren leven
in zgn. vluchtelingenkampen in
hun eigen,' l:lnd. Even rechte-
loos ,lIs dl." inheemse bevolking
van Zuid-Afrika,
En waarom direct oorlog regen

De Golfoorlog (2)

Till~' de Waal (Hilwrsum)

moeite mee d:lt cr ,111een over
deze telefoontjes wordt gerept
en nier over al die reacties van
leden die releuqwsteld waren
over de ongeïnterl."sseerdhcid
van her HV. Die reacties moelen
er gcwet'Stl.iln; alleen in Hilver-
sum hebben al twee leden mede
om die reden bedankt.
Er zijn menscn die- na zorgvul-
dige overwt'gingen - deze oor-
log als een noodzahlijk kwaad
accepteren. Voor hen zal die
constatering heel zwaar vallen
en ik kan hun beslissing accepte-
ren. Voor mij ligt het echter an-
dcrs. De mensenleven, die hcr
nu :ll gekost hl."eft, dl."dreigende
immense milieuramp, de geneti-
sche gevolgen als chemisçhe en!
of nuele:lire wapens worden in-
gel_ct, de :lfwenteling van de
kosten op de derde wereld, de
ontwrichting van de verhoudin-
gen In her Midden-Oosten, voor

gen door het hele land op de
londagmorgen l'n van h.v. zijn
boekje 'Hulllani,me, ook uw
kijk up hel levt'n?' Ook ,huin
schuilt :lijn vcrdil'nste voor het
HV, BOVl'J1:l1heeft ook :lijn fa-
milie zijn beschikbaarhl"id voor
het HV gesteund. Ook t.a,v. heil
had ik vt'rwacht dat op passen-
de wijl_e bij zijn overlijden wu
1.lln ,til!!:esraan. Ik berrl'ur dit
1.eer!
c.J, van der Hulle (Markelo)

Door 1.'1.'11ollgdllk kige co",bill..l-
til' l'<lll {J/IIst<llldigheden is geen
<I<11uf,lchtbeste('d ..l,111 het (lver-
lijdclIl.w! Ct"('s Schonk, Ook de
r('d,laic b('frellrt dit. Eli ::d alles
ill het werk st('/leJl om te voor-
k()JIJI.'1I dal ::0'11 sit/Mtil' zich
1/ugm'l<Ils kali voordo('II, Dit ill

Jldlflve S<lIlt('lIwerkiJJg met liu-
mus, InheI biltJl('lIkorl versc1Jii-
/lcmlc IIIfJIII!I('r [',lil di/ kader-
bldd wordt sp('ciale ,1,lIItl,lchl
bes/("ed 11.11.1', ut'erlijd('11 1'<111

Cet's ScholIk,

verklaring van hd Hununis-
risch Verbond ging pas op 19
december '90 de deur uit. Hcr
HVB was mereen in augustus
'90 actief, organisL'Crde, samen
mct andl."fe vredesorganisaties,
discussiehijeenkomsten waar-
voor .\Iidden-Oosten-deskun-
digl'n cn parlcment,Hiërs wer-
den uitgcTlodigd, schreef
hrieven, stuurdc tdegr,lITllTlen,
gaf verklaringen uit, vroeg in-
formatie aan de regering cn or-
ganiseerde demonstraties.
Het HV heeft zich van de:le akti-
viteiren gedislanticerd d.m.v.
een pl."rshericht. Dal was nodig
omdar er zoveel hOl.e telefoont-
jcs kwamen van leden die dach-
len dal dl." HVB-aktiviteiten
door het hoofdhestuur werden
goedgàeurd. Ik Iwilf!'1 er nil."t
aan dat er hoze telefoontjes zijn
geweesl; dat persbericht stoort
me dan (Jok niet. Wel heb ik er

wel gericht en stl'eds toetscnJ (Jf
cr meer menselijkheid te bevor-
deren Viel.
De ,'erst(' nora o\"Cr nOOdlJ,lk
en identiteit van de !!:eestclijke
vcrlOrging in ziekenhUIzen van
dl."NZR is een werkstuk wa:lrin
zijn inhreng zowel inhoudelijk
als schriftelijk dnidelijk herken-
baar zijn,
Ct'es W:lS voor dl' voor- 1."11 te-
genst:lnder een warme en duide-
lilke gt'spn'ksp:lrtner. Hij hl'eft
V:ln het HV weinig terugontvan-
gen \'Oor zijn grote hijdrage, Bij
ziln functioneel afscheid ver-
keerde het HV in cm organisa-
torische en financiële crisis, w-
dat alleen aan her ('inde van de
Vcrhondsraad even aandacht
aan zijn afscheid werd hesteed.
En TlUbij zijn overlijden mis ik
in de publicitl'it ook nog enige
vorm \'an aandaçht, terwijl (Ic
discussil's in het Vcrbond over
ml'nsl'lijkc verhoudingen niet
van de lucht lijn.
Dat een b,'wonderenswaardige
hoeveelheid beraalde krachten
lil her vormingswerk en de gees-
telijke ~'erzorging wl'Tklaam is,
is wel het resukut van de iluet
en de doort,lstendheid van o.a,
deze pionier.
Veel ouderen van nu lUllen zich
hem ook herinneren van lom-

De Golfoorlog (I)
~AJlti-()orl()gsJt"mon~tra men
lIjn stt.>keblinJ," zegt Aner
Blcich in Je Vulkskrant. Ande.
ren zeggen: ••,\1t:IISt"1I die Irgen
de (lor1ogziin zijn lcgcn I,raël of
vóór Saddarn Hocssein .•• In het
parlement vraagt men zidl af of
minister Pronk zijn kollega Ter
Uct."k wel kJn vervangen want
iemand dit."moóte heeft met Ne-
JnlanJ,t." dednJ.me in de strijd
zou nÎt"! objectief zIjn. En ten-
sluItt." dl' ht:er Glastra van Loon,
die stelt Jat anti-oorlog-dcnkrrs
simpel redeneren. Hl't kan niet
op.
Ik wil even nwmorcrcn Jat van-
af 1 Jugustus '90 toen derde we-
reldoorlog JrcigJt. dit' inmid-
dels is uitgebroken. Dal lil Je
Humanist van februari '91 pas
voor het eerst O\ll'r Je Golf
wordt gesproken en de eerste

Cees Schonk,
één van de laatste pioniers

Op 15 decemher jJ. is op 82-
jarige leeflijd Cees Schonk over-
lcden. Hij was dc eerste gcsuhsi-
dieerdc humanistische gecstelijk
verl.orger en wcl voor de arbl'l'
LIerskampen in 1950, Vanaf de
oprichting van het HV in 1946
was hij actid in het yt'rhreiden
van het humanismc en dl."nood-
la'lk .lall te tonen van cen orga-
llisatle.
Hij aanvaardde de funcrie on-
danks l'en leruggang in salarië-
ring. Hij bl'ëilldigde zijn functie
mer een laag pensiuentje. Zijn
afscheid was dermate sober dar
1.iln naaste medewerkers hl"m in
l."en aparte bijCl'J1kolllsr l'en
waardig afscheid hebben gcbo-
den. Hij heeft samen met lijn
gel.in een grote bijdrage gele-
verd in de pionierstijd van het
HV, De waardering jl'gens hem
wa, groot.
Namens her hoofdbestuur ~'an
hl."tHV heeft Mettha de Naçhtl"
gaal zijn verdiensten en de dank
hicrvoor op zijn crematie \'Cr-
woord. Toen ik de Humanist
van februari 11.inzag, \'Crwacht-
te ik heslist een in memori:lm.
Immers, hij i, één van de l:l:ltstl'
pioniers (lil."md in:ll'r en gedT<"
venhl'id aan en in het Vl'rbolld
heeft gezwocgd.
Nil'r fundamentalistisch maar
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Irak omdat hel ('rn paar V.N."
rCM)luties weigert op ft." volgt"Il,
tem-ijl Israël al jaar en r.bg alle
V.N.-resoluties 113:151 ûch neef-
legt? Naar mijn mening wordt
hier wel heel erg uuiJdijk mei
twee malen gemeu~n. En zijn cr,
even duidelijk, heel andere za-
ken in het spd.
Bush llloest en zou zijn uorlog
blijkhaar hcblll'lI, gezien de
druk die hij in dele richting.
vall;lf'r begin Ir pas en te onpas,
heeft uilgt'udrnu en waJr door
\lcd LmJen té gemakkelijk aan
werd toegegeven.
Ot' b:uze tussen ty,'et' kwaden tc
creëren, SWllU blijkbaar van te
voren reeds vast. Billonucrjam-
mer, dat eell bredere afweging is
gcwrigw,l!

Piel Blauw (Zwaag)

. ~\t,~~--_.-

De Golfoorlog (3)
Schrijft II op hlz. 3, kolom één
OVt."T t"cn simpele .lnti-oorlogsrc-
ucnering.
Dat is toch echt wat t~ 'simpel'
geredenel'rd, m~t t."~n grot~
hand voor d~ ug~n en h~t Joor
d~ ving~rs zi~n van ~en ingewik-
kelJ~ n)lirgeschi~dcnis en een
~xplosid h~Jen.
Bov~ndi~n wordt er nog al ••••,is-
selvallig en onnauwkeurig om-
gegaan mrt dl' rrsoluti~, van d~
V.N.
Ovrr resolutie 67X valt ook oog
wel het één en ander te leggen.
Als er iets niet simpel is en onge-
wis, wal, nu wel blijkt, dan is
het deze 'high tech' oorlog niel

verhullrnde ter?? als 'bommen
tapijten' en de cxplosieve vcr-
houdingen tussen t."n in de !an-
drn lil het Midden-Oosten.
Ht."t is dus nogal sImpel ons te-
rughoudendheid of afwijzing
m.b,t. dal." oorlog 'simpel' te
nOl'l11ell.
MeI dank voor uw aandacht,

W. Brand (Hilversum)

Golfoorlog (4)
(." ) De besli"ingt."n voor het
vcrdere verloop van de Golfoor-
log liggen nu bij de militaire
trchnocfalt:n, die hun opdracht
a;1n het uitvoeren zijn en op
wiens advit."zen de politieke lei-
ders thans blindvar~n, lil de
nll'e,t I~tterlijke zin.
Dl' oorlogszckerheid werli inge-
bouwd in de resolutie 67H Joor
hl.'t markeren van een 'dl.'adline'
van 15 januari,
Over de harde redenen om dele
Tl'solutie cr nogal snel doorheen
Ic drukken, zal de toekomst ons

hopelijk meer vertellen, maar
dat de \'nantwoordrJijke rege-
ringsleidns wisten of althans
slerk kondcn vermot."den &1t de-
ze resolutic tot oorlog 10U I~i-
den lijkt mij evident.
Om in de termen van Jan Gb.
stra van Loon te blijven, er werd
dus gekozt."n voor het ene
'kwaad', maar wie heeft ons IlU

goed duidelijk gemaakt wat het
andere 'kwaad' inhidd?
Het teruggrijpen naar de Twet.".
de Wereldoorlog is een analo-
gie-redenering, waarvan het
hoogst dubieus is of le ook op
de huidige situatie toepasbaar is
en werkt daardoor vertroebe-
lend.
Zou het nirt kunnen zijn, dat
althans het ene 'kwaad' op het
andere gestapeld wordt olllJat
een oorlog de uiteinddijke rust
in de regio en d;larl11et."in Je wc-
reld alleen maar verderweg
brrngr?
Het is rt'nslolte een illusie te me-
nen dat het docl: Je beHijdin~
van Koeweit, niet alle middelen
l.al heiligrn, zoals nu al blijkt uit
het volledig plalbombarJercn
\'an Irak en de 0 zo voorziçhtige

hints naar, maar het {) zo rt'ë1e
~ebruik van nucleaire middelen,
~tijn konklusit' is, dat de keuze
voor deze oorlog op dir gckozen
rnoment geen humanistische
grondslag kan hebben cn dat het
standpunt van het hoofdbe-
stuur, zoals verdedigd door Jan
Glastra van Loon, geen wel-
doordachte basis heeft,

F.J, Kerkho\'Cn (Vbardingen)

Naschrift \'an HV-\'oorLÎller
Jan Glastra van Loon
Mei de woorden 'simpele re,fe-
lIerinK' heb ik echt lIiets andl'fs
bedoeld dan de hedoeldt' rede-
/lering zelf. Deze is logisch sim-
pel. Zi, "ikt door haar eenvolld
tJllweer/exhaar, Dat was alles.
ik betreur het dat sommigelI hel
zo hebbrIl geleuIl dat ik daar-
mee mensen ZOII hdJbell be-
dut'ld die zo zOl/dell redelIerelI.
Erg jammer l'ind ik het dat de
l't'rklarillg van het hoofdbt,-
stuur OIJerde Golfoor/og l'oor
sommigelI 1'1'11redelI is gewl'est
om hl/n lidl/Illatschap op tr zeg-
Keil iJl plaats lJilllgebruik te ma-
keil I'an de mogelijkhedt'II t'II
rechte" die hltll lidmaatschap
biedt om IJ/IJlmellillg in het Ver-
bu"d tot gelding Iebrellgell. Het
liJkt me dat verschil/eli I',m me-
lIillg in eell democratische vere.
lIigillg tt)( een ollderwerp I'all
discussie moeten worden ge-
m"akt, wil dil' l'erelligillg • om
Verbol/d - 1'1'11 lel'e"de vereni-
ging à,", (jGIIL)
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Oprichting Regio-contact Humanisme en Samenleving Humanisme en milieu
Op 19 januari is besloten tot de
oprichling van een regionaal
COlllaCI tussen humanislcn die
l.ich in de gemeenschappen IJ-
mond, Haarlem, Hoofddorp,
Amslc1vccn, AmSlcrdam en
Zaandam bezighouden mei \'IC-
dcsvraagswkkcn. mensenrech-
ten, ontwikkclingsproblcma.
tiek en hel milieu.

Ikhah.c het besef van de nauwe
samenhang tussen deze proble-
men (zie o.a. het Brundlland-
rapport), speelt ook de behoefte
aan een groep in humanislischc
kring W;lal men op terug kan
vallen. Om te voorkomen dat in
een relatief klein gebied ver-
schillende aCli\'itcitcn naast d-
kaar worden ondernomen, is

bcslolen (ot bundeling van de
krachlen in de tegio. Wilt u op
de hoogte gehouden worden
van acti"ileiten in dit kader of
heeft u zelf berichten die ande'
ren kunnen irueresseren, dan
kunt u dat melden hij het con-
ta'ladres: pla Klariet Latour,
Irislaan 24. 2106 BG Heemste-
de, lel. On-2'J0764.

Prof. Hans Achlerhuis, o.a. bij-
zonder hoogleraar aan de Land-
houw Universileit Wageningen,
zal op dinsdag 26 maart een in-
leiding meI dis(Ussie houden
over humanisme en milieu.
l'laals is hel wijkcenlrum On:r.
die, Ruushmeckhof 97 in Alk-
maar, aanv'ang 20.00 uur.

Hans Achterhuis in Alkmaar Themadag lichamelijkheid en intimiteit

Themadag humanistische vieringen

Dinsdag 26 maart org:misccrt
de gemeenschap Alkm,tal een
inleiding/discussie over huma-
nisme en milieu. Inleider is
Prof.dr. H.J. Achlerhuis. Plaats:
WijkcerHrum Overdie, Ruus-
broeckhof 97, Alkmaar, aan-
vang 10.00 uur.
Om de nalUurvernietiging tegen
te gaan, is hel uilerst belangrijk,
na te denken O\'CT ons mens-.
maalschappij- en natuurbeeld.

Er blijkt een jtnleiende belang-
slelling voor 'humanistische
\'ieringen'. Zo is in een aantal
afdelingen ervaring opgedaan
mei 'reLuie-be\'estiging', de hu-
manistische varianl van de ker-
kelijke hC\'esliging van ht:1 hu-
welijk. In één afdding treft men
H)(Jrhereidingen om een ge-
hoorte fcestdijk te omlijsten
vanuit een humanislische in-
valshoek. Humanisten in ande-
n: landen hebben een SOlns al
jarenlange ervaring met derge-
lijke "ieringen en rilllclen.

Op 7aterdag 6 april wordt in hel
Erasnlushuis een Ihemadag
'Humanistische Vieringen' ge-
houden, beslemd v'oor \'Tijwilli-
gers in hel HV. Onderzocht zal

Palaver in Gouda
De Pala\'en v'an de afdeling
J\1idden Holland van het HV
zijn in feite gt:zdlige thema-mid-
dagen. De aanwezigen - leden
en niet-kden - krijgen in et:n
vriendelijk<: t:n ontspannen sfeer
gelegenhdd Ic palavt:rt:n: ICpra-
len. te oreren. Op zondag 24
maan is er weer t:en Palaver in
het humanistisch wooneenlrum
de Zuidrandflal, De la R<:ylaan

HU.\IA~IST mJJn1991 26

Zijn wij heerser. despoot, rerH-
meester of partner van de na-
luur~ En wat "oor ,'erscbil
maakt dat uit? Welke rol spelen
humanisme en christendom
hierbij ~Wal zijn onze op,'attin-
gen over de maalschappij en
wat is het belang daarvan? In de
lezing worden enkele lijnen ge-
lrokken in de richting die ons uit
de milieucrisis zou kunnen
leiden.

worden welkt: mogdijkheuen
plaalselijke ocsturen hehbt:n om
vieringen tt: verzorgen. Er 7al
gelegenht:id zijn om ervaringen
uit te wisselen. Enkele voorbeel-
den uil Noorwegen. België en
Groot-Briuannië 7.ullen worden
belichl. Er beslaat de mogdijk-
hdd om in wnkgroepen concre-
te suggesties dirt:et verdt:r uil te
wetken.

De dag duurt van 10.15 tot
16.00 uur. Graag vooraf aan-
meldt:n in verband mCI bt:stellen
luncht:s enz. Kosten voor deze
dagf IO.-(incl. koffit:, lunch en
documentalie). Informatie en
aanmelding: Ariane de Hrauw,
tcl.030-:\l8145.

101. Gouda. Aanvang: 14.00
uur. Hel thema is dan schuld
(ge\'Oekns). De psy(hialer Paul
Meyer leidt het ondt:rwt:rp in.
Aanmelden is niet nodig, maar
wie meer informatie vooraf
wenst, kan hd1cn mei (oördina-
Iriee Wil Ndissen, td. 01828-
15140.

Op zatt:rdag 27 april organise-
ren de Jonge Humanisten een
themadag over lichamelijkheid
en inlimileit. 'sOchtends 1.ullen,
na een korte theoretis,he inlei-
ding. mct speh'ormen Uil de
haptonomie li,haamslldenin-
gen worden gedaan. Na de
lunch wordt În kleinere groepjes
ht:keken hoe mensen zelf en hun
omgeving omgaan met lichame-
lijkheid en intimiteil. Ook nu
weer mei spdoefeningell om
daarna ervaringen uit te wis-
selen.
Aan de orde zullen o.a. komen
de volgendt: onderwerpen:
drempels bij Ic maken van licha-
melijk contact, in hoeverte laat

Humanistisch cale
in Gouda
Op maandagavond, !ol april is cr
weer een humanistisch café van
de afdeling Middt:n Holland
van hel HV. Leden en niet-leden
onlmoctell elkaar dan in het
COC- Trefct:ntrum, Spierings-
naai 113A. Gouda. vanaf 21.00
uur. Dt: sfeer is ge1.ellig en onge-
dwongen. In de loop van de
avond is er Hel Interview, waar-
in een humanist lIIet een andere
humaniSI ecn vraaggesprek
voerl. Voor meer informalit:
kan worden geheld mt:t MarT}'
Menschaart. tel. 01820-23778

je je bij het maken van contael
leiden door je gC\'oel. intimileil
op hel werk, hoe gaan mannen
(en vrouwen) onderling met el-
kaar om.
Dezc dag is v'oor jongeren tol 30
jaar, beginlom 10.30 uur en zal
plaats vinden in het Erasmus-
huis, Oudkerkhof tI 111

UlTe(ht. BinnenkomSI en cr is al
om 10.00 uur koffie. Koslen
zijn f 10.- (inel. lunch). Het
programma duurt tot ong,,'eer
17.00 uur. Daarna eten en IC

drinken. In verband mei hel ver-
slUren van een info-pakket op-
gt:ven vóór 21 april bij dt: afde-
ling Verenigingszaken. tel. mo-
.1HII 45.

Grenzen aan
gehoorzaamheid
in Amersfoort
Op zondag 17 maart 7al Wim
Hel' spreken over de grenzen
van de gehoorzaamheid. Aan-
vang 10.1.), plaats is Burg. Van
Ralldwijckhuis, Diamantweg
22 in Amersfoort

Zin van leven
in Bilthoven
Op donderdag 21 maarllal Hil-
dcgard Wassenaar. HV-functio-
naris voor de plaatselijke geesle-
lijke \'erzorging, een inleiding
houden over dt: zin van hel le-
ven. Zij 1.31het in hel bijzonder
hebben over de zin van het \cven
in de cigen leefsituatit: en de mo-
gelijkheden om daarin verande-
ring te brengen als hellt:\'Cn niet
meer als zinv'ol wordt ervaren.
Aanv'ang 10.00 uur in dt: opt:n-
barc bibliolheek, Kwinkelier 20
in Bilthov'en
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Aids en ethiek in Zutphen

Arie den Broeder
in Zwolle
Op wocmclag 6 maan l.al
hoofdbestuurslid ATie den
Broeder ccn inleiding houden
ovcr 'Indi\'idualisering en Soli-
dariteit'. Dele ;wond wordt ge-
houden in samenwerking met
het Nivon, hegint om 20.00 uur
en wordt gehouden in de Doste-
renk, Bllcrcndamerdiik la in
Zwolle.

In de HV-hiiccnkormt \'an Zon-
dag 17 maar! in't Praclhuys van
Je Polbcl.:k in Zutphen (van
Doorcnborchstraat I) zal me-
vrouw A.W. Duyts een inleiding
houden over het thema' Aids en
Ethiek'. Mcvrouw Duyh Îs VCT-
pleegkundig specialist HlOT

Aids en oncologie in het Me-

Zes lezingen
gebundeld
Onlangs verscheen hij Je afde-
ling Amsterdam cen bundel mei
de lekst van zes lezingen die
daar vorig jaar werden gehou-
den onder de titel 'Ideaal en
werkelijkheid van levens- en
wereldbeschouwingen'. Hi\:rin
slaat ook de teksl ,'an de zeer
informalie,'e voordracht "'In J.
Bn'renhOUI o\'Cr de isLlm. De
bundd kost f 6,75. Ook de bun-
dd 'Rdalies' is nog te ,'crkrijgen
\'oor f 6,-. U kunt de hundds
bestellen door het juisle bedrag
over te maken op giro 602700
,'an hel Humanislisch Verbond
te Amslerdam onder vermei.
ding \'an de titcl(s).

HY-jongerendag
"Het leven als spel"
Op zaterdag 16 maart geeft AI-
bert Ni\:uwland zijn visie op hel
leven en onze rol daarin. Hij on-
derscheidt de mens als mario-
net, als toneclspder en als regis-
seur. Ik dag is \'oor jongeren tol
]0 raar en begint op 10.30 uur.
rIaats is Oudkerkhof 11 in
Utrechl. Kosten: f 10,- indo
lunch. Opgave tol 10 maart, bel
tel.nr.030-318145.

Aids en ethiek
in Zutphen
Hoc beïnvloedl aids het maat-
schappelijk ,'erkeer? En: wat
schielen we op met een aidstest?
Vragen die op zondag 17 m:l.;)rt
wllen worden behandeld door
meHOUW Hartstra. Plaals is De
Polbeek, Van Dorenborchstraat
I in Zutph\:n. Aanvang is IO..lO

""'

disch Spectrum Twente, Zij zal
O.a. ingaan op de wijl.e waarop
de maalschappij - wij-zelf dus-
om (wuden kunnen) gaan met
ueze problematiek. Daarn,l is cr
gdeg\:nh\:id \'()()r uiscmsie.
Aam'ang van de inleiding 10.30
uur (zaal ope'l om 10.00 uur).

Yredesberaad
in Meppel
Ingrid Schipper, een van de
voortrekkers van Vrouwen
WHlr Vrede, zal op uitnouiging
van het Humanistisch Vredes-
beraad op maandag g april een
inleiding houd\:n o"er de confe-
renlie voor Vrede, Veiligheid en
Samenwerking 10 Europa
(CVSE). De avond wordt ge-
houden in sehouwhurg Ogterop
in Meppel en begint om 20.00
uur.

Kaderdag
voor jongeren
Hoc leidl je als aelieve ••.rijwilli-
ger een gespreksgroep? Hoc
moet je samenvallen, hoc kun je
doorvragen, welke groepspro-
cessen l.ijn cr gaande? Hier kun
je meer over te weten komen
door naar de kaderdag IC ko-
men op zaterdag 2 maart. Deze
dag is gratis en is speciaal \'(HJr
mensen die aClief zijn of willen
worden hij de Jonge Humanis-
[en. Geef je wel snel op want er
zijn maar 12 plaatsen. DC'Ledag
duurt van 10.00 tot 17.00 uur
en vÎndt plaals in het LHC in
Uuecht. Voor opga ••.e en infor-
matie: 030-318145.

Oog Opde toekomst
Noord.Holland
Op 13 en 14 april 1991 organi-
'eert het gewest Noord-Holland
hel uaditioncle gewestelijk
weekend. In hel Zeehuis in Ber-
gen zal dit jaar hel Ihema 'Met
hel oog op de toekom,[' cen-
lraal staan. Ikhalve inleiding en
discussie is cr ook gelegenheiu
\'oor zang en ,'olksdansen. Er i,
ruime gdegenheid voor onder-
ling conla" (slTandwandeiin-
gen!). Ook de kinderen kunnen
met hel programma nleedoen.
De aankomst in Bergen lal za-
lerdag zijn lUssen 13.30 en
14.00 uur. De koslen bedragen f
30,- ICrwijl \'oor kinueren lOt en
met de Ieefliju van 16 jaar een
nijwil1ige bijdrage wordt g\:-
naagd. Opgave \:n verdere in-
formatie na I januari bij Ton
Onrtman Gerlings, Pa[rijzenhof
96, 1742 BJ Schagen, tel.nr.
02240-172';2 (huis) of 02247-
1941 (werk).

Hoogleraren
in Amsterdam
In h\:l kau\:r van ue cydus 'He-
uendaagse filosofische stromin-
gen en humanisme' lal op dins-
dag 5 maart prof.dr I. Maso een
lezing houden mei als lite! 'Over
over de melhode'. En op dins-
dag 26 ma:uI lal prof.dr
M.S.G.K. van Nierop een lezing
houuen over humanisme en an-
ti-humanisme in de hedendaag-
se hanse filosofie. Beide lezin.
gen Hanen om 20.00 uur en
worden gehouden op de Rey-
nier Vinkeleskade 64 in Amster-
dain. Van de cydus zal ook een
bundd m\:[ d\: lekslen verschij-
nen. Nauere informalie hier-
over: le1.nr. 020-799937

Holisme en New Age
in Emmeloord
Dinsu.lg 12 maaT[ om 20.00 uur
begint ue lezing ,'an frank de
Mink over de Nieuwe Tijd-be-
weging. Plaats is de Diemenhof
aan de Oiemenlaan În Emme-
loord.

Neem een abonnement
op de Humanist
Vom slechls drie tientjes krijgt u
een jaar lang de Humanist in de
bus. Eén telefoontje naar het
Humanistisch Verbond is "01-
doende: OJO- .118145 (tues[d
28). En al, u lid wordt \'an het
HV, krijgt u het blad gratis.

Lidworden van het
HumanistischVerbond
Lid worden van het HV is een.
,'oudig. Smur een kaartje mei
uw naam en adres naar: Postbus
114,3500 AC Utrecht. U kunl
ook bellen: 030-318145.
Als richtlijn voor de hoogte van
ue conlTihutie worul een half
procent van uw bruto-inkomen
aangehouden. Ais minimum-
contribUlie geldl eeTlbeurag van
f 75,- als u een bruto-jaarinko-
men heeft van f 18.000,- of ho-
ger. Is uat hruto-inkomen lager
dan f 18.000,- dan betaalt u f
45,-. Jongeren onder de 27 jaar
betalen een minimum-conuihu-
tie van f ,15,-. U kun I d\: conlTi-
bulie Jögew\:nsl in lermijnen
belalen: per kwartaal of per half
laar.
Uilgangspunt is het inui"iuu\:d
lidmaatschap. Per lid kan en
persoon, wonend op hetzdfue
adres, zonder enige verdere kos-
len medelid worden. Del.e ont-
vangt dan geen Humanis[.
Bij aannlclding ont\'angt u van
ons een acceptgirokaart om te
belalen.

U kunt ook eerst
een gratis informa.
tiepakket aanvragen
Stuur dan een kaaT[je naar: Hu-
manislisch Verbond, Postbus
114,3500 AC UlTccht. Of nog
makkelijker: hel 030-318145
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(Ingezonden mededeling)

Vul de bon in (bellen kan ook: 030-312674). fen informatieçet, pro-
gramma en routebeschrilving worden dan toegestuurd.

Voorlichtingsmiddag van de Universiteit voor Humanistiek

Zaterdag 23 maart, 13.00 uur

H

BON

Uni versi teit

Humanistiek

Stuur ongefrankeerd naar Universiteit voor Humanistiek
Antwoordnummer 4031. 3500 AT Utrecht

o ik kom naar de voorlichtingsmiddag 2] maart
o stuur mij meer informatie ove, de UvH

naam ..
adres •..••.

postcode ...••..•..
plaats .......•..••..••.

Voor

Kort doctoraal
Studenten die in het bezit zijn van l'en erkend HBO of t"t'nWO
dipIom" komen in veel gt'vallt;>nin ,1anmt'rking voor een kort
doctor,hlIprogramm<l van minima,ll Yh j"ar.

In combin.ltie met evn gedegen academische vorming, onder andere in
fi](lsofie, ethiek, sociale wetenschappen l'n godsdienstwc!l'nsch.lppcn,
wordt in dl' opleiding vl'l"1a,lnd,lcht bl'stl'l't.ia,ln praktische \',h1rdighedl'n,
mede via stages. Ook methoden van ondl'rzot'k, hun voownderstellingen
l'n dl.' t(){'passingda,ln'an komt;>nuitgebrt;>idaan de orde. Voor een deel is
dl' opzd van de sl\Jdie thematisch; in kll'inl' grol'pen wordt pwbll't'mgt'-
richt gewerkt.

De studierichting humani~tkk is t"t"" inll"rdisciplinaire welen-
schappt>lijk<"bl'wl'psopll"iding van 6 jaar, onderml't!r gericht op
dl' e)(is!l'ntii..;1L"kwaliteit van zorgvoorzitmingen. Haar normatie-
\'t' inspiratie put dl' Universiteit voor Humanistiek uit dl' huma-
nistisdll.' traditie. Het bdangrijkstl" bt"roepsvdd i~ momenteel
humanistisch raadswerk.

Op de voorlichtingçmiddag kun Ie - vanaf 13,00 uur - kenniçmaken met de Uni-
verçiteit voor Humaniçtiek, Van Asch van Wijckçkade 28, Utrecht. fr worden
drie korte collegeç gegeven en er beçtaan uitgebreide mogeliikheden om met
docenten en çtudenten te praten over de çtudie en het beroepsveld.

Nieuwe wegen
in zorg en hulpverlening
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