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SVV-conferentie: 
Kernbewapening als gewetensprobleem 

D.9 stichting Volk en Verdediging (SVV) organiseert op 16 november in 
het Nederlands Kongresgebouw te Den Haag een konferentie over 
Kernbewapening als gewetensprobleem. Aanvang 10.00 uur, einde te 
16.00 uur. 
Deze SVV-konferentie wordt geopend door prof. dr. B. V. A. Miling, 
em.-hoogleraar in de polemologie. 

De drie inleiders nemen elk een sub-thema voor hun rekening: 

Prof. dr. A. J. Rasker, em.-kerkelijk hoogleraar over: 
Kernbewapening als wijsgerig-ethisch vraagstuk; 
Dr. W. de Kwaadsteniet, lid van de Tweede Kamer voor het CDA over: 
Kernbewapening gezien uit kerkelijk/politieke hoek; 
Dr. J. F. Sinke, Hoofdraadsman over: 
Humanistische visie op kernbewapening. 

Medewerking aan het forum wordt o.a. verleend door ds. J. E. van Veen, 
hervormd predikant, sekretaris van de Raad voor Overheid en Samenle-
ving. 
Aanmelding voor deze uiterst aktuele konferentie telefonisch 
070-461259 t/m 13 nov. Kosten deelname f 15,— p.p. SVV, Bachman-
straat 1, 2596 JA DEN HAAG. 

Achterop deze EGO is de voorpagina 
afgebeeld van de onlangs verschenen 
Jongeren-Humanist. Dit is een ekstra 
nummer van 8 blz. van de Humanist, 
het tweewekelijks orgaan van het 
Humanistisch Verbond. Geïnteres-
seerden kunnen deze Jongeren-Hu-
manist (gratis) afhalen bij de dichtst-
bijzijnde raadsman of aanvragen bij 
het Humanistisch Verbond, Oude-
gracht 152 in Utrecht, tel. 030-318145. 
Ook kan men hier méér schriftelijke 
informatie verkrijgen door een briefje 
te sturen aan: Humanistisch Ver- 
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bond, Antwoordnummer 2181, 
Utrecht (kan zonder postzegel ver-
zonden worden). In dat geval wel 
graag even vermelden: naam, adres, 
woonplaats, beroep of studie, leeftijd 
en man of vrouw. 
Omdat onze raadslieden nogal eens 
wordt gevraagd naar literatuur over 
humanisme, laten we — voor wie zich 
wat verder wil oriënteren — enige 
boektitels volgen: 

Humanisme, ook uw kijk op het le-
ven? door C. H. Schonk. Begin 1979 

Wat is Humanisme? 

Tips voor belangstellende lezers 
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EGO: vol van onvredes-
vraagstukken 
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Humanistische 
geestelijke verzorging 

verscheen de derde druk van dit zeer 
leesbare boekje van een der pioniers 
van de na-oorlogse praktische huma-
nisme. Cees Schonk nam in 1950 de 
leiding op zich van de humanistische 
geestelijke verzorging in de toenma-
lige arbeiderskampen. Daarna is hij 
hoofdraadsman geweest voor de 
hum. g.v. in zieken- en bejaardenhui-
zen. Hij levert dan ook niet zozeer 
theoretische beschouwingen, maar 
sluit aan bij de dagelijkse praktijk 
van het leven. 
Uitg. De Vrije Gedachte, Postbus 
1087, Rotterdam, 1979, 95 blz., prijs 
f 10,—. 

Atheïsme, Humanisme, Socialisme 
door W. van Dooren en A. L. Con-
standse. Een prettig geschreven en 
met foto's geïllustreerd boekje, dat 
een goede kennismaking is met deze 
drie stromingen. In het tweede ge-
deelte, over het socialisme, gaat An-
ton Constandse ook in op de filosofie 
van de vrijheid, verschillende vor-
men van kommunisme en anarchis-
me, en op humanisme en geweld. 
Uitgave in de Artéma-reeks van Agon 
Elsevier, Amsterdam, 1975, 152 blz., 
prijs f 16,50. 

Geschiedenis van het Humanisme in 
Nederland door Anton Constandse. 
Een handzame inleiding voor ieder-
een die in kort bestek het ontstaan 
van het nederlandse humanisme wil 
leren kennen. Aandacht wordt be-
steed aan o.a. Erasmus, Coornhert, 
Spinoza, Multatuli, Domela Nieu-
wenhuis, de vrijdenkersbeweging, 
het religieuze humanisme. 
Uitg. Kruseman, Den Haag, 2e bijge-
werkte druk 1978, prijs f 20,90. 

Grondslagen van humanisme door J. 
P. van Praag is geen eenvoudig boek, 
maar wel een gedegen overzicht van 
het humanistisch denken in vele fa-
cetten. Behalve de inleiding en het 
besluit zijn er vier grote hoofdstuk- 

ken over: Verschijningsvormen, Uit-
gangspunten, Levenspraktijk en 
Broeders hoeder? Uitg. Boom Mep-
pel, 1978, 264 blz., prijs f 34,50. 

Atheïsme en vrijdenken in Neder-
land door 0. Noordenbos en P. 
Spigt. In deze SUN-reprint nam de 
Socialistische Uitgeverij Nijmegen 
als eerste deel nog eens de dissertatie 
op van Oene Noordenbos uit 1931 en 
getiteld Het Atheïsme in Nederland 
in de 19e eeuw: Als tweede deel wer-
den, onder de titel Raddraaiers der 
redelijkheid, de portrettten van vrij-
denkers opgenomen die Piet Spigt in 
De Vrijdenker had gepubliceerd in 
1954-'55 en 1956. Met name deze por-
tretten in de laatste 80 blz. van een 
vijftiental persoonlijkheden uit de 
nederlandse vrijdenkersbeweging 
(tussen ruwweg 1850 en 1950) vormen 
boeiende leesstof. 

En nu we hier toch over informatie 
bezig zijn, maken we tot slot graag 
van de gelegenheid gebruik om de 
aandacht van EGO-lezers er op te 
vestigen, dat zojuist een vernieuwde 
uitgave is verschenen van onze klei-
ne brochure voor dienstplichtigen bij 
eerste opkomst. „Met raad en daad",  

zoals dit boekje tot nu toe heette, 
werd omgezet in „Humanistische 
geestelijke verzorging". Hoe wij de 
taak en plaats van die hum. g.v. in de 
krijgsmacht zien en wat de raadsman 
doet wordt hierin beknopt aangege-
ven. Daarnaast informatie over onze 
publikaties, het Coornherthuis en de 
humanistische militaire tehuizen. Met 
tenslotte alle namen, adressen en te-
lefoonnummers van de raadslieden. 
Dit zakformaatboekje in bruin en 
gele omslag is kosteloos verkrijgbaar 
bij elke raadsman en bij het Bureau 
Hoofdraadsman, Coornherthuis, 
Hoofdstraat 84 in Driebergen, tel. 
03438-2878. 

Frank Spoelstra Ca
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Bij Lobith komen elk jaar belas-
tingvrij, en zonder invoerrechten in 
ons land binnen: 

ton 

kwik 30 
cadmium 130 
lood 1460 
chroom 2020 
koper 975 
zink 6620 
olie 11.140 
zout 19.165.000 

(1 ton = 1000 kilo) 

Sinds het begin van het proces heb-
ben de kalimijnen 30 miljard kg 
zout geloosd, genoeg voor de hele 
nederlandse bevolking voor 5 eeu-
wen. 

Voor een schone Rijn 

De monding van de goot in de Rijn 

4 oktober 1974 was een belangrijke dag. Een belangrijke dag tenminste 
voor alle mensen die moeten leven van het Rijnwater. En omdat bijna ie-
dereen in Nederland water uit de Rijn drinkt, zijn wij dat bijna allemaal. 
Op die 4e oktober gebeurde er iets dat op het eerste gezicht heel weinig 
opzien baarde: een advokaat verstuurde een brief. Het kwam natuurlijk 
aan op de inhoud daarvan. De brief was een dagvaarding aan de franse 
kalimijnen. Met het verzenden van die brief begon een proces tegen deze 
mijnen; dit proces loopt nog steeds en zal voorlopig ook nog wel voortdu-
ren. 
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De franse kalimijnen 
Het gaat hier om een bedrijf dat in de 
Elzas, in de buurt van Mulhouse, kali 
uit de grond haalt, grondstof voor 
veel soorten kunstmest. In de bodem 
van de Elzas zitten grote hoeveelhe-
den kali. Deze kali is vermengd met 
nog grotere hoeveelheden gewoon 
keukenzout, voor de kalimijnen een 
waardeloos bijprodukt. Sinds jaar en 
dag doen de kalimijnen hetzelfde als 
elke fabriek: zij proberen op de 
goedkoopste manier van dit afval af 
te komen. Zij hebben een vergunning 
gevraagd aan de franse regering om 
het keukenzout te lozen op de Rijn, 
en deze vergunning hebben ze ge-
kregen. Het zou ook buitengewoon 
vreemd zijn geweest als de kalimij-
nen, die bezit zijn van de staat en 
voor veel werkgelegenheid zorgen, 
deze vergunning niet hadden gekre-
gen. 
Het keukenzout wordt in tonnen in 
de Rijn geloosd, en verdwijnt op een 
bepaald moment uit het gezicht van 
de Fransen. Nièt echter uit ons ge-
zicht! 
Zout is maar één van de vele stoffen 
waarmee de Rijn wordt vervuild. Het 
is bij lange na niet de meest giftige; 
en zelfs in de onvoorstelbare hoe-
veelheden waarin het de rivier komt 
afzakken niet de gevaarlijkste. Het is 
de ongelooflijke menging van stoffen, 
die de Rijn de laatste eeuw praktisch 
heeft vergiftigd. Honderd jaar gele-
den was de Rijn nog volkomen 
schoon; zó schoon, dat er zalm in 
voorkwam, een vis die alleen in het 
schoonste water kan leven. En zalm 
kwam er nog wel in zulke hoeveel-
heden in voor, dat de „mevrouwen" 
van toen het beschouwden als „keu-
kenmeidenvoedsel". Sindsdien is de  

Rijn steeds verder achteruit gegaan. 
Spottend wordt hij nu wel het 'riool 
van Europa' genoemd. En er zijn zo-
mers geweest, dat de biologen vrees-
den voor het volkomen afsterven van 
de rivier. Dat zou kunnen gebeuren 
als de vervuiling alle zuurstof in het 
water zou opgebruiken, zodat er geen 
plaats meer in zou zijn voor vissen en 
andere dieren, en er alleen een stin-
kende dode goot zou overblijven. 
De Rijn is nog niet dood. En mis-
schien komt er op sommige punten 
wel langzaam, héél langzaam verbe-
tering. Maar de drinkwaterbedrijven 
roepen al jarenlang, dat het eigenlijk 
onverantwoord is nog langer drink-
water uit de Rijn te maken: zij kun-
nen, zoals de vervuiling nu is, eigen-
lijk niet meer voor gezond water in-
staan. De vervuiling moet dus wel 
heel krachtig worden aangepakt. 

Aanpak van de vervuiling 
Normaal gaat zo'n aanpak via de 
overheid. De regering stelt eisen aan 
vervuilende industrieën. Die moeten 
dan hun afvalwater zuiveren, net zo 
lang totdat de rivier weer schoon is. 
Dat is de theorie. In de praktijk spe-
len al binnen één land meer zaken 
een rol. De grootste vervuilers zijn 
vaak industrieën waar veel mensen 
werken, of die veel belasting opbren-
gen (bijv. de chemische industrie). 
Sommige bedrijven werken weer met 
zo weinig winst, dat zij over de kop 
zouden gaan, als zij zouden moeten 
zuiveren (veel metaalbewerkings-in-
dustrie, leerlooierijen e.d.). Vaak zijn 
er dus redenen voor de overheid om 
niet zo streng te zijn. 
Wanneer de vervuiling een probleem 
wordt in een ander land dan waar de 
stoffen zijn geloosd, wordt een goede 
aanpak helemaal een probleem. De 
vergunning voor de franse kalimijnen 
bijv. wordt uitgegeven door de franse 
regering; de nederlandse kan daar 
weinig of niets aan doen. De Fransen 
houden graag hun werkgelegenheid, 
en hebben geen last van het vuil. Het 
is dan bijna onmogelijk de vervuiling 
stop te zetten. Jarenlang hebben er 
onderhandelingen plaats gevonden 
over de vervuiling van de Rijn: over 
het zout, over olie, over chemische 
afvalstoffen. Maar met bitter weinig 
sukses. 
Het zout is een goed voorbeeld. Op 3 
december 1976 werd een verdrag af-
gesloten tussen Duitsland, Frankrijk, 
Nederland en Zwitserland over het 
zout in de Rijn. Binnen anderhalf 
jaar zou Frankrijk de lozingen van 
zout uit de kalimijnen terugbrengen 
met 10 á 15%; dit zou in de loop van 
de tijd nog 3x zo hoog worden. Ne-
derland legde daarvoor onmiddellijk 
een bedrag van ruim 20 miljoen gul-
den op tafel. En wat gebeurde? De 
periode van anderhalf jaar is al lang 
voorbij; en de Fransen zijn nog niet 
eens begonnen met het lozen van 
minder zout. Integendeel, de zout-
vracht van de Rijn is hoger dan ooit, 
en het is waarschijnlijk dat de kali-
mijnen daarin hun aandeel hebben. 
De franse regering heeft tot driemaal 
toe het zoutverdrag ter goedkeuring 
voorgelegd aan het parlement, maar 
het evenzoveel keren weer terugge-
trokken. De officiële verklaring was, 
dat ze bang waren dat het parlement 
het zou afstemmen. Een spelletje? 
Wie zal het zeggen? 

Tuinders voeren proces 
Het is dan ook maar goed dat die ad-
vokaat in 1974 die brief verstuurde, 
ook al heeft zijn aktie nog net zo min 
sukses gehad. De regeringen zijn 
machteloos om iets aan het probleem 
te doen, lijkt het, zodat partikulieren 
moeten inspringen. 
De advokaat in kwestie - Mr. Voilte 
uit Amsterdam - is advokaat voor de 
Stichting Reinwater. Deze stichting 
is speciaal voor het voeren van dit 
proces opgericht. Slimme mensen uit 
de wereld van de natuurbescherming 
hadden opgemerkt, dat de lozing van 
zout een van de weinige vormen van 
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verontreiniging is, waar een partiku-
lier iets tegen kan beginnen. Want 
wat kan een partikulier doen? Hij 
kan schadevergoeding eisen. Maar 
meestal is schade door watervervui-
ling niet te bewijzen. Wie weet nog, 
welke stof uit het ongelooflijke 
mengsel verantwoordelijk is voor de 
schade van bijv. de waterleidingbe-
drijven (die ekstra moeten zuiveren)? 
Maar zout springt daaruit, doordat de 
tuinders in het Westland last hebben 
van het zout. Zij moeten ontziltings-
installaties bouwen, anders groeien 
de tomaten niet. Zo'n installatie kost 
een tuinder een flinke som geld per 
jaar (zeg f 20.000) en de lozers van 
zout moeten dat natuurlijk vergoe-
den! Bovendien zijn de kalimijnen 
een van de weinige bedrijven, waar-
van ongeveer bekend is hoeveel ze 
lozen - als er een staking is, neemt de 
zoutlast van de Rijn met 40% af. De 
kalimijnen kunnen dus voor het ge-
recht worden gedaagd voor een 
schadevergoeding. 
Maar de molens van het recht wer-
ken langzaam; zeker wanneer de te-
genpartij alle mazen van het recht 
gebruikt, om het proces zo lang mo-
gelijk te rekken. In 1974 begon het 
proces met de dagvaarding aan de 
kalimijnen; we mogen blij zijn, als 
het in 1985 tot resultaat leidt. Hoe 
komt dat? En is het dan nog wel de 
moeite waard? 

De goot waardoor de kalimijnen 
lozen op de Rijn 

Trage rechtspleging 
De eerste strijd in het proces ging 
over de vraag, of de nederlandse of 
de franse rechter de schadevergoe-
ding mag regelen. „De nederlandse 
rechter" zeiden de Stichting Reinwa-
ter, en de kwekers Bier, Strik en Val-
star, die met de stichting samen het 
proces voeren. „Nee, de franse rech-
ter", vonden de kalimijnen. Zij won-
nen de eerste slag. De rechter in Rot-
terdam verklaarde op 12 mei 1975, 
dat de franse rechter over de zaak 
moest oordelen. 

Natuurlijk gingen kwekers en stich-
ting in beroep. Door het Hof (een ho-
gere rechter) werd de zaak verwezen 
naar het Europese Hof in Luxem-
burg, die zou moeten uitmaken of het 
europese recht goed was.uitgelegd. 
Daarmee ging meer dan een jaar 
verloren, maar het resultaat was posi-
tief: het Hof in Luxemburg verklaar-
de, dat óók de nederlandse rechter 
zich over schadevergoeding kon uit-
spreken, op 30 november 1976. In 
april 1977 werd het proces terugver-
wezen naar de rechter in Rotterdam. 
De kalimijnen hadden echter nieuwe 
trucs bedacht. Zij wilden, dat alle in-
dustrieën die zout lozen op de Rijn, 

voor het gerecht gesleept zouden 
worden. Het verzoek werd afgewe-
zen, maar er ging opnieuw een half 
jaar mee heen (november 1977). Het 
proces ging nu eindelijk verder over 
de hoofdvraag: of de kalimijnen 
schuldig zijn aan (een deel van) de 
schade, die de westlandse tuinders 
oplopen. Op 8 januari 1979 kwam 
daarover de eerste uitspraak: ja. 
Het proces is daarmee nog lang niet 
afgelopen. Eerst moeten - nog steeds 
voor de rotterdamse rechter - allerlei 
technische zaken worden geregeld;  

dit gebeurt op 8 oktober 1979. Daarna 
gaan de kalimijnen zeker in hoger 
beroep, opnieuw bij het Hof in Den 
Haag. Als dat in 1980 een uitspraak 
doet, gaat de partij die heeft verloren 
zeker nog eens in beroep, bij de Hoge 
Raad: de hoogste rechtbank van Ne-
derland. Deze heeft een achterstand 
van ± een jaar, zodat misschien in 
1982 uiteindelijk vaststaat, of de ka-
limijnen schadevergoeding moeten 
betalen. Maar ook dan is nog lang 
niet alles rond. Want dan begint de 
hele gang langs drie rechtbanken op-
nieuw, en wel over de vraag hoe 
hóóg de schadevergoeding wel moet 
zijn. Daarom: als in 1985 de zaak 
rond is, mogen we blij zijn. En dan 
nog: zullen de kalimijnen betalen? 
En als ze nu eens niet zouden beta-
len ... hoe kom je dan aan je geld? 
Hoeveel jaar kost dat? 

Volhouden de moeite waard 
Toch is het van groot belang, dat dit 
proces wordt gevoerd. Want de drie 
tuinders die nu schadevergoeding 
van de kalimijnen willen, vormen na-
tuurlijk maar het topje van de ijs-
berg. Er zijn duizenden tuinders in 
het Westland. De kalimijnen kunnen 
wel sluiten - Of heel goed gaan zuive-
ren - als ze al die tuinders op hun 
dak krijgen. En de andere vervuilers? 
Die komen natuurlijk ook op de 
tocht te staan. Want de wetenschap 
gaat voort, en als een tuinder nu nog 
niet kan bewijzen dat hij last heeft 
van een chemische fabriek in het 
Ruhrgebied, kan hij dat over tien jaar 
misschien wel. Waar regeringen in 
eindeloze onderhandelingen niet in 
slagen, kan zo misschien wel door 
een paar burgers worden bereikt: er 
zal eindelijk worden gezuiverd. Een 
industrie zal nog wel twee keer gaan 
nadenken, voordat deze gevaarlijke 
stoffen loost. 
Nu het Rijnproces zijn vijfde verjaar-
dag gaat vieren, is het van belang 
even stil te staan bij het uithoudings-
vermogen van de mensen van de 
Stichting Reinwater. Gelukkig zijn 
zulke mensen er; gelukkig zijn er ook 
mensen die hen steunen. Het adres 
van de Stichting Reinwater is: Twee-
de Weteringplantsoen 9, 1017 ZD 
Amsterdam. Wie f 25 of meer stort op 
giro 73344 van de stichting, krijgt re-
gelmatig wat te horen over het ver-
loop van het proces. 
Misschien beleven onze kindskinde-
ren nog wel eens een schóne Rijn, 
waaruit het goed drinken is .. . 

Erik van der Hoeven 
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Eerste week 
Het nieuws van de uitzending over-
rompelde nagenoeg eenieder. Dit 
gold niet alleen voor de betrokken 
militairen, maar zeker ook voor de 
politici. Op zich was dat niet zo be-
vreemdend, want het was voor het 
eerst sinds de Koreaanse oorlog (be-
gin vijftiger jaren), dat Nederland 
werkelijk een militaire bijdrage zou 
gaan leveren aan de VN. 
Als je alle krantenverslagen nog eens 
doorleest dan bemerk je, dat wat nu 
nog steeds de gemoederen danig be-
zighoudt (nl. de juridische kant van 
de uitzending) dit aanvankelijk nage-
noeg ongenoemd bleef, of het zou 
moeten betreffen de „krachtige" uit-
spraak van staatssekretaris Van Lent, 
zelf generaal b.d., die het presteerde 
te zeggen: „Wij hebben de zekerheid, 
met de wet in de hand, dat wij ge-
rechtigd zijn nederlandse militaire 
eenheden, inklusief dienstplichtigen, 
uit te zenden naar landen buiten Eu-
ropa". (NRC 20-1-79). 

De AVNM en VVDM maakten in het 
begin nogal ophef, en terecht, over 
de verklaarde bereidheid van de sol-
daten (het al of niet getekend hebben 
van een VN-papiertje). Ook over de 
eventuele rechtspositie in Libanon 
zelf maakte vooral de VVDM zich 
zorgen, te weten zaken als haar-
dracht, groetplicht en strafsysteem. 
De politici maakten zich druk over 
het feit dat de Kamer gepasseerd was 
door het kabinet. Maar al te snel 
bleek er een kamermeerderheid van 
CDA en PvdA (de Volkskrant 
16-1-79) te zijn, die het in beginsel 
eens was met de inschakeling van 
nederlandse troepen onder VN-vlag. 
Ook de media (radio, tv en kranten) 
lieten de rechtsgrond voor uitzending 
onbesproken. Wel grote artikelen 
over het percentage vrijwilligers, 
over de voorbereidingsaktiviteiten en 
over de situatie in Libanon. 

Inderhaast ontstond een komité van 
verontruste ouders, dat vooral met 
praktische bezwaren op de proppen 
kwam (te geringe geoefendheid van 
de soldaten, te ouderwetse geweren 
e.d.). 
Op 18 januari meldde NRC/Handels-
blad, dat de humanistisch geestelijk 

Afscheid op Schiphol: 27 februari '79 
vertrokken de eerste kwartiermakers 

raadsman in Assen en Zuidlaren, Wil 
Gerards, een onderzoek ingesteld zou 
willen zien naar de rechtmatigheid 
van het uitzenden van nederlandse 
troepen in het kader van de VN-vre-
desmissie in Libanon. Wat is de juri-
dische grondslag van de bevoegdhe-
den van de overheid op dit terrein? 
Uitgebreid overleg binnen de dienst 
humanistische geestelijke verzorging 
in de krijgsmacht was hieraan vooraf 
gegaan. Als dienst meenden wij, dat 
het toch een normale zaak was, dat 
mensen zich afvroegen: Kan dit nu 
zo maar? Kan men zomaar mensen 
oppakken en buiten Europa droppen, 
teneinde er zelfs te vechten? Waar 
staat dat? Dit is toch voor mensen 
enorm ingrijpend? 

We moeten helaas konstateren dat 
slechts weinigen (met uitzondering 
van de betrokkenen en de journalist 
Henk Hofland) in die eerste week de-
ze vragen stelden. 
Op 20 januari meldden de kranten 
dat VVDM-juristen tot de konklusie 
zijn gekomen dat er voldoende gron-
den zijn het standpunt van de Rege-
ring, dat soldaten desnoods tegen  

hun wil uitgezonden kunnen worden, 
aan te vechten. 
Ondertussen ontstond er ook nog 
flinke deining over het standpunt 
van de regering, dat een beroep op 
de wet gewetensbezwaren militaire 
dienst in dit Libanon-geval niet mo-
gelijk zou zijn. Staatssekretaris Van 
Lent (dezelfde!) sprak van een „ge-
passeerd station" (de Volkskrant 
23-1-79), terwijl premier Van Agt be-
weerde, dat „de militairen al te lang 
in dienst zijn om aanspraak te kun-
nen maken op de wet gewetensbe-
zwaren" (Het Parool 22-1-79). 
Enkele dagen later haastte een rege-
ringswoordvoerder zich om een en 
ander recht te zetten, door de uit-
spraken terug te nemen . ..(!!) Dat 
baatte overigens nauwelijks meer. De 
inwerking, de psychologische inwer-
king, van de woorden van de minis-
ter-president was intussen geschied. 
Langzamerhand werd er nu van alle 
kanten aangedrongen een bataljon te 
formeren dat geheel uit vrijwilligers 
zou bestaan. De overwegingen van de 
diverse groeperingen verschilden 
nogal en liepen uiteen van strikt 
praktische (vrijwilligers doen het be-
ter) tot meer principiële argumenten). 
Op 25 januari '79 kwam het dagblad 
TROUW (via haar juridische mede-
werker mr. N. D. Jiirg) als eerste 
krant met een gedegen artikel over 
de rechtsgrond van de uitzending. 
Eindelijk. 

Grondwet en dienstplichtwet 
Het dagblad TROUW zette (naar ons 
gevoel kraakhelder) uiteen, niet al-
leen hoe artikel 33 thans geformu-
leerd is in de dienstplichtwet, het gaf 
ook een stukje wetsgeschiedenis. 
Voor de verdere beschouwing is het 
van belang enig inzicht te krijgen 
rond de vraag: mogen onze dienst-
plichtigen over de grenzen worden 
ingezet? 
De grondwet van 1815 bepaalde dat 
de militie nimmer en in geen geval 
naar de koloniën mocht worden ge" 
zonden. En: „de militie kan nimmer 
zonder bijzondere toestemming van 
de Staten Generaal buiten de grenzen 
van het Rijk worden gezonden, tenzij 
in ogenblikkelijk dreigend gevaar." 
In de voorloper van de dienstplicht-
wet, de militie-wet, werd deze kom-
binatie van koloniale en territoriale 
beperkingen en uitzonderingen nader 
uitgewerkt. 

De grondwet zelf geeft rechtsbe-
scherming aan de mensen tegen een 
tè ver gaand overheidsingrijpen. Als 
het bijvoorbeeld gaat om de vraag: 
mag je als overheid de mensen ook 
tegen hun zin verplichten hun leven 
te geven voor het vaderland, dan kan 
dat volgens de grondwet alleen in die 
gevallen, waar het gaat om de hand-
having der onafhankelijkheid van de 
Staat en de beveiliging van zijn 
grondgebied. 
Deze zojuist bedoelde verplichting is 
uitgewerkt in de dienstplichtwet. De-
ze wet dient derhalve altijd in deze 
samenhang gelezen te worden. 
De grondwet zegt met andere woor-
den, dat de zoon van de technikus,  uit 

Libanon en de rechtsgrond 

Sinds het kabinet op vrijdag 5 januari 1979 besloot het 44e pantserinfan-
teriebataljon beschikbaar te stellen voor de vredesmacht van de VN te 
Libanon, zullen maar weinigen idee hebben gehad welk een opwinding 
dat teweeg zou brengen. 
Nu na ruim tien maanden de Libanon-zaak nog steeds niet in rustiger 
vaarwater is terecht gekomen, hebben wij er behoefte aan vooral de juri-
dische kant van de zaak eens rustig te analyseren. 
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In het vorige nummer konden wij bij deze krantekoppen — door tijd- en ruimtege-
brek — nog slechts een kort kommentaar plaatsen (zie EGO van augustus/septem-
ber blz. 5). Thans wordt in onderstaand artikel op deze uiterst fundamentele 
kwestie uitvoeriger ingegaan. In dit artikel is ook sprake van de grondwet — dus 
van (de bescherming van) de grondrechten van de individuele persoon -- en met de 
auteurs menen wij, dat vanuit dit licht de voorgenomen wijziging van de dienst-
plichtwet nauwlettend dient te worden gevolgd. Het humanistische EGO verplicht 
zich daartoe in elk geval! 

Redaktie 

amendement te krijgen. Dit amen-
dement vormt de tekst van het hui-
dige artikel 33 van de dienstplicht-
wet. 

Artikel 33 
Dit artikel gaat over het bestemmen 
van dienstplichtigen voor diensten 
buiten Europa (een en ander in sa-
menhang met de verdediging van het 
rijk — zie grondwet, hèt artikel waar 
hier nu alles om draait. 
Welnu, dat uitzenden kan gebeuren: 
a. als de dienstplichtigen zelf hun 
toestemming hebben gegeven. 
b. in geval van oorlog of oorlogsge-
vaar. 
c. in geval van andere buitengewone 

.omstandigheden, op door de Kroon 
te verlenen machtiging 
d. in gewone tijden, indien te ver-
wachten is, dat de voor hen bepaalde 
oefeningstijd niet zal worden over-
schreden. 

Op grond van welke van deze punten 
zal het kabinet zich gaan beroepen 
om de uitzending wettelijk mogelijk 
te maken? 
Mr. J5rg zegt (op 25-1-79) in TROUW: 
„Wij nemen aan dat uitzending niet 
wordt gebaseerd op geval d: welis-
waar heersen er in Nederland „ge-
wone tijden", maar in Libanon aan-
gekomen zullen de dienstplichtigen 
oorlogs(gevaar) ervaren, dan zou dus 
eerder geval b) toepasselijk zijn. Ech-
ter: dat is geen oorlogs(gevaar) voor 
Nederland en een buitengewone om-
standigheid (geval c) lijkt de VN-in-
terventie voor Nederland evenmin." 

Alkmaar zich wel door de billen mag 
laten schieten — desnoods onvrijwillig 
— als het maar gaat om de verdedi-
ging van het vaderland (ook wel ge-
noemd bloed plengen op het altaar 
des vaderlands). Gaat het om gans 
andere zaken, dan mag diezelfde 
Alkmaarder zich uiteraard wel vrij-
willig door de billen laten schieten. 
In 1920 bepaalde artikel 37 van de 
nieuwe dienstplichtwet enigszins an-
ders: de dienstplichtigen van de 
landmacht worden niet dan met hun 
toestemming naar de koloniën ge-
zonden. 
In 1947 werd in de grondwet de mo-
gelijkheid geopend dienstplichtigen 
naar de koloniën uit te zenden krach-
tens een bijzondere wet, dus ook 
zonder hun toestemming. Men 

 meende toen immers dat politionele 
akties in Indonesië te maken hadden 
met de verdediging van het rijk? 
Het „nimmer naar de koloniën" 
(grondwet van 1815) en „alleen vrij-
willig naar de koloniën" (dienst-
plichtwet van 1920) wordt dan dus 
„gedwongen naar de Koloniën, na 
een bijzondere wet". 

„Bij de grondwetswijziging in 1956, 
waar bepalingen werden geschrapt, 
die niet meer bij de postkoloniale 
struktuur van het koninkrijk pasten, 
stelde de regering in haar memorie 
van toelichting dat „verblijf buiten-
lands in bondgenootschappelijk ka-
der geenszins een ongewoon ver-
schijnsel meer was". 

Dit leidt niet tot de konklusie dat de 
wereld nu grondwettelijk was open-
gebroken voor nederlandse troepen, 
maar hooguit dat buitenlands verblijf 
van nederlandse troepen in het kader 
van NATO-verplichtingen rechtmatig 
is" (Joop Veen in het Handelsblad 
van 20-2-79). 

In 1958 stelt de regering voor de 
dienstplichtwet, die niet tegelijkertijd 
was gewijzigd, bij de grondwet te la-
ten aansluiten. 
Inmiddels werd de kwestie Nieuw-
Guinea aktueel, waarbij een deel van 
het parlement vreesde, dat het laten 
vervallen van de bestaande beper-
kingen door de regering zou kunnen 
worden gebruikt, om buiten de zeg-
genschap van het parlement om, 
dienstplichtigen naar Nieuw-Guinea 
te sturen. 
De KVP-er Van Rijckevorsel weet in 
1959 een meerderheid voor zijn  

De reeds genoemde Joop Veen inter-
preteerde in NRC/Handelsblad arti-
kel 33 zelfs aldus: 

„Het lijkt een zeer gewrongen kon-
struktie om in één artikel een aantal 
beperkingen op te nemen over het 
zenden van dienstplichtige militairen 
buiten Europa, om dan vervolgens in 
lid 1 onder d alle beperkingen op te 
heffen. Het artikel zou dan de moge-
lijkheid bieden aan de regering om 
als de dienstplichtigen hun toestem-
ming niet hebben gegeven en als er 
geen oorlog of oorlogsgevaar is en als 
er niet gesproken kan worden van 
buitengewone omstandigheden, zich 
te baseren op „gewone tijden" en 
daardoor een vrije hand te hebben 
onder alle omstandigheden ( ...). 
Waarom zou dan lid 1 onder a, dat 
spreekt van toestemming, iiberhaupt 
zijn opgenomen?" 
Gewone tijden slaan volgens Joop 	11> 



15 februari '79: het kort geding 

Veen op die gevallen, waarin bij-
voorbeeld door het uitbreken van een 
besmettelijke ziekte in Marseille, 
oorlogsschepen mochten uitwijken 
naar Algiers. 

Behandeling in de kamer 
Bij de behandeling van de Libanon-
uitzending in de Tweede Kamer voe-
ren alle partijen uitgebreid het woord 
en uiteindelijk worden een aantal 
moties ingediend. 
De meest principiële motie (inge-
diend door de CPN) dat louter vrij-
willigers naar Libanon mogen wor-
den gestuurd, krijgt slechts de steun 
van de CPN, PSP, PPR, SGP, GPV 
en Boerenpartij. 
Het doet wat vreemd aan, dat uiterst 
links en uiterst rechts deze motie 
steunden, maar de motieven lopen 
nogal uiteen. De regering beweert in 
alle toonaarden, dat artikel 33 onder 
d) de grond is waarop in gewone tij-
den mag worden besloten troepen 
dienstplichtigen buiten Europa te 
zenden. 
Met veel verve wordt door de rege-
ring gesteld, dat er van buitengewone 
omstandigheden geen sprake is. „Het 
is artikel 33 onder d) en niets an-
ders", aldus minister Scholten. 
Deze stelling wordt overigens ook 
verdedigd door o.a. mr. A. Stempels 
in een artikel in NRC/Handelsblad 
van 15-2-79: „d) is het punt waar het 
om gaat: er zijn wat Nederland be-
treft „gewone tijden" aldus mr. 
Stempels. 
De VVDM spant vervolgens, tesamen 
met een dienstplichtige, een kort ge-
ding aan tegen de staat om in een 
laatste poging te voorkomen, dat de 

f!". regering militairen naar Libanon kan 

0 
.r,- uitzenden tegen hun wil. 

'D Kort geding (.7 
114  Op 15 februari vindt het kort geding 
8 plaats. De woordvoerder voor de  

VVDM, mr. C. Sjenitzer, beklemtoont 
nog eens nadrukkelijk de ontoelaat-
baarheid van de uitzending naar Li-
banon wanneer de betrokkenen dat 
niet willen. 
De landsadvokaat mr. E. Drooglever 
Fortuyn stelt, dat „de grondwetswij-
zigingen van 1956 en de wijzigingen 
van de dienstplichtwet van drie jaar 
later voldoende ruimte laten om 
dienstplichtigen, ook tegen hun wil, 
op basis van de grondwet waar ook 
ter wereld uit te sturen" (Volkskrant 
16-2-79). 
Op 22 februari 1979 doet de president 
van de Haagse rechtbank, mr. J. 
Blaauw, de volgende uitspraak: „De 
nederlandse regering is volkenrech-
telijk verplicht om te voldoen aan het 
verzoek van de VN, troepen beschik-
baar te stellen" en ... „De krijgs-
macht moet krachtens de grondwet 
de belangen van de staat bescher-
men, maar dat beperkt zich niet tot 
verdediging van het eigen grondge-
bied. Ook de bevordering van de in-
ternationale rechtsorde valt hieron-
der" (NRC 22-2-79). 

Hoger beroep 
De VVDM verliest de rechtszaak 
maar gaat in hoger beroep, ook al zal 
de behandeling van dit hoger beroep 
pas komen na het vertrek van de mi-
litairen. De VVDM gaat vooral daar-
om in appèl, omdat men meer duide-
lijkheid in deze problematiek hoopt 
te krijgen. Eerst op 12-7-79 vindt de 
behandeling van het hoger beroep 
plaats. 
Ondertussen verscheen in. NRC/Han-
delsblad van 1-3-79 een artikel van de 
hand van de jurist drs. R.C.R. Siek-
mann (verbonden aan het Asser In-
stituut voor Internationaal Recht), 
waarin deze uiteenzet, dat „er geen 
volkenrechtelijke verplichting be-
staat om troepen ter beschikking te 
stellen voor vredesoperaties, terwijl 
evenmin deelname van militairen aan 
een VN-vredesmacht tot de dienst- 

plicht kan worden gerekend". (Idem 
overigens ook prof. mr. P. van Dijk 
in het Ned. Juristenblad van 28 april 
1979.) 
Bij de behandeling van het hoger be-
roep op 12-7-79 is ook de landsadvo-
kaat Drooglever Fortuyn van mening, 
dat de rechtbankpresident in kort 
geding een fout heeft gemaakt: „Vol-
kenrechtelijk is Nederland niet ver-
plicht om troepen te sturen." 
Over het punt van de onvrijwillige 
uitzending bleef de landsadvokaat 
hetzelfde standpunt innemen, even-
als de raadslieden van de VVDM, 
Sjenitzer en De Roos. 
Op 8 augustus doet het Haagse hof 
uitspraak: „de regering was niet ge-
rechtigd dienstplichtigen tegen hun 
wil naar Zuid-Libanon te zenden om 
daar een vredestaak te verrichten." 
Het hof wijst er verder op, dat de re-
gering heeft nagelaten de uitzending 
met een machtiging (Koninklijk Be-
sluit) te onderbouwen, (Volkskrant 
10-8-79) zo dit overigens al rechtmatig 
zou zijn ... 
Een dag later al laat minister 
Scholten weten, dat hij voorbereidin-
gen heeft getroffen voor een KB 
„teneinde twijfel over de bevoegd-
heid van deze minister m.b.t. het uit-
zenden van dienstplichtigen naar 
Zuid-Libanon weg te nemen" 
(Volkskrant 11-8-79). 
Minister Scholten suggereert het niet 
alleen, maar zegt het in bovenver-
melde aanhaling overduidelijk: een 
KB en alles moet nu in orde zijn ... 

Tegenvaller 
Wij begrijpen best dat het voor mi-
nister Scholten een ernstige tegen-
valler is, dat het Haagse gerechtshof 
hem op het punt van de verplichte 
uitzending van militairen naar Liba-
non, nogal gevoelig („pijnlijk" — zegt 
een kommentaar in het Handelsblad) 
op de vingers heeft getikt. 
Maar zo simpel als de minister nu 
denkt de zaak op te lossen, is het 
niet. Waarom niet? 
De minister betoogde op 1 februari 
1979 uitvoerig waarom er geen spra-
ke kon zijn van buitengewone om-
standigheden, die uitzending zouden 
rechtvaardigen. Letterlijk zei de mi-
nister: „Indien wij nu de uitzending 
zouden baseren op artikel 33 sub c 
dienstplichtwet, zou men mij — en 
Met ten onrechte — kunnen verwijten 
dat ik een wel heel ruime — naar mijn 
oordeel te ruime — uitleg geef aan het 
begrip „andere buitengewone om-
standigheden" en dat ik dit begrip, in 
de wetgeving opgenomen om het 
hoofd te kunnen bieden aan nood-
toestanden waarin onze staat ver-
keert, misbruik om tegemoet te ko-
men aan andere buitengewone om-
standigheden van geheel andere aard 
dan de wetgever op het oog heeft ge-
had." (de Volkskrant 11-8-79). 
Volgens de minister was het slechts 
artikel 33 sub d, waarop hij de uit-
zending, onvrijwillig, kon baseren. 
Thans kondigt de minister aan, toe-
komstige uitzending te zullen gaan 
baseren op artikel 33, sub c van de 
dienstplichtwet. Een ommezwaai 



derhalve van 180°. Nu komt dat in de 
politiek vaker voor, maar of de zaak 
nu juridisch wettig is, valt nog te be-
zien. 

Want wat zegt het hof: 
a. Er is geen sprake van gewone om-
standigheden (artikel 33, sub d, het 
artikel waarop de minister zich be-
riep). Het hof bestrijdt dit door te 
wijzen „op artikel 27 van de dienst-
plichtwet, waarin wordt bepaald dat 
de dienstplichtigen verplicht zijn tot 
het vervullen van „werkelijke dienst" 
voor de „eerste oefening" en voor 
„herhalingsoefeningen". 
De werkelijke dienst van de naar Li-
banon uitgezonden militairen bestaat 
uit het uit elkaar houden van elkaar 
vijandig gezinde partijen. Zij kunnen 
in de uitoefening van die taak bij ge-
vechtshandelingen betrokken raken. 
Al draagt de vervulling van die taak 
bij tot oefening van de desbetreffen-
de militairen, zij is geen eerste oefe-
ning of herhalingsoefening in de zin 
van artikel 27. 

b. Maar zelfs als betrokkenheid van 
de Verenigde Naties zou leiden tot de 
slotsom dat „bijzondere omstandig-
heden" (artikel 33, sub c) zich hier 
voordoen, dan nog ontbreekt de 
rechtsgrond." (Bedoeld wordt het 
ontbreken van een KB) (Aldus het 
hof, hier geciteerd uit de Volkskrant 
van 10-8-79) 

Wat volgt hier nu uit? 

Ons inziens, dat ook al verlegt minis-
ter Scholten gehaast zijn argumenta-
tie (van artikel 33 sub d naar artikel 
33 sub c) en ook al laat hij een KB 
uitvaardigen (15-8-79), dan nog is 't 
maar de vraag of artikel 33 sub c vol-
doende rechtsgrond zal geven. Het 
hof spreekt immers over „maar zelfs 
als ... enz." Daarenboven menen wij, 
dat een en ander volledig strijdig is 
met het bepaalde in de grondwet ter-
zake. 

Aanpassing van de dienstplichtwet 
De minister heeft bij de hoge raad 
beroep in kassatie ingesteld (tegen de 
uitspraak van het Haagse hof), terwijl 
dienstplichtige militairen door de 
VVDM werden geadviseerd een kort 
geding tegen de Staat te beginnen 
wanneer zij voor uitzending naar Li-
banon worden aangewezen. Vijf 
dienstplichtigen hebben dit intussen 
gedaan. 
Ondertussen gaan er hoe langer hoe 
meer stemmen op de dienstplichtwet 
en de grondwet aan te passen. Op 
zich is daar natuurlijk niets op tegen. 
Het is niet meer dan normaal dat de 
grondwet (en de daarvan afgeleide 
dienstplichtwet) van tijd tot tijd 
wordt aangepast. 
Waar we wel erg huiverig voor zijn is 
het feit, dat men eerst politieke da-

-den stelt om daarna te bekijken of er 
wettelijke grond voor is. Wij kiezen 
nadrukkelijk voor een omgekeerde 
manier van werken. En wij zijn niet 
de enigen die daar zo over denken in 
de rechtsstaat die Nederland geluk-
kig nog immer is. 
Daarom zullen we als dienst huma-
nistische geestelijke verzorging in de 
krijgsmacht die hele roep om een 
aanpassing van de dienstplichtwet 
met de nodige argwaan blijven vol-
gen. Voor de duidelijkheid geven wij 
tot slot nog eens de definitie van de 
rechtsstaat: 

Een rechtsstaat is een staat waarin 
het gezag van de overheid zijn gren-
zen vindt in het recht. Dit in tegen-
stelling tot de machtsstaat waarin 
de overheid over een vrijwel onbe-
perkte macht jegens haar onderda-
nen beschikt. 

vaste 
prik 

• 

EGO staat graag voor hinderpaal 

dienst: maatvasthoudend maken 

voorwaarts in de wapenwedlooppas 

multinational: loonstatenbond 

lichting: van na de oorlog en voor de 
vrede zijn 

vrede: tijd om je eigen graf te graven 

bevorderen: machtsverheffen 

we leven in een tijd waarin het bewust-
zijn verruimt en de vaten vernauwen 

legerkarrière: weddeloop 

klimmen klom geklemd 

VVDM: één lijn trekken 

melding alarmcentrale: in het hele land 
zijn berichten over opstoppingen van 
de luchtwegen 
dienst: drukproef 

wel of geen dooie diender dat is de 
kwestie 

soms worden lezers van EGO 
des duivels 

d'instinctieven 

soldaat: bijvak 

EGO: in vredesnaam met jezelf leren 
leven 

Driebergen, 10 september 1979 

Mr. Ronald Battes, 
Wim Heij — raadslieden. 	  

Anton Constandse 80 jaar 

13 september jl. werd onze vaste medewerker Anton Constandse tachtig 
jaar. Deze veelzijdige en nog immer aktieve journalist is ook binnen de 
humanistische beweging geen onbekende. Vanaf 1949 hield hij vele le-
zingen voor het Humanistisch Verbond, terwijl hij ook een aantal boe-
ken schreef over het humanisme. Sinds 1971 verschenen in EGO talrijke 
bijdragen over uiteenlopende thema's van zijn hand. 
Terecht verleende het Humanistisch Verbond hem, in 1973, de Dr. J. P. 
van Praag-prijs, wegens zijn verdiensten voor het verbreiden van kennis 
omtrent de humanistische levens- en wereldbeschouwing. 
Een ander zou het al lang tijd hebben gevonden om het rustiger aan te 
gaan doen. Anton Constandse niet. 
Daar zijn we blij om! 

Rond zijn 80e verjaardag verschenen ook een aantal nieuwe uitgaven van en over A ton 
Constandse, waarvan wij hier vermelden: 
Anarchisme, inspiratie tot vrijheid; 17 essays. Uitg. Meulenhoff, Amsterdam. 
Maandblad De Gids, dubbelnummer, september 1979, 12 essays. Uitg. Meulenhaff, Amsterdam. 
De As, dubbelnummer, september 1979. Uitg. Pamflet, Postbus 3199, Amsterdam. 
Verantwoording, kleine bibliografie. Uitg. De Vrije Gedachte, Postbus 1087, Rotterdam. 
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Relaties 
Onder invloed van deze veranderen- 
de inzichten is ook de relatie- 
problematiek meer naar voren geko- 
men. In onze maatschappij heeft het 
huwelijk nog altijd een monopolie- 
positie. Wettelijk kennen wij slechts 
gehuwden en ongehuwden, en wor- 
den ongehuwd samenwonenden op 
velerlei gebied achtergesteld. Voor-
beelden zijn daarvan te over: huis-
vesting, erfrecht, adoptie, sociale 
wetgeving, dienstplicht, enzovoorts. 
In de afgelopen tien jaar zijn wel en-
kele verbeteringen bereikt. Zo heeft 
het COC veel hierover gepubliceerd 
(„Samenleven en niet trouwen"), 
maar ook anderen zoals het Juris-
tenblad en het studentenblad Ars 
Aequi. Daardoor is veel meer bekend 
geworden over de mogelijkheden die 

10  de huidige wetgeving al biedt om iets 
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Seksualiteit en bevrijding 

Er is de laatste tien jaar in Neder-
land veel gebeurd op het gebied van 
de seksualiteit. Maar is er veel ver-
anderd, en was iedere verandering 
ook een verbetering? Deze vraag is 
niet eenvoudig te beantwoorden. In 
de eerste plaats zou je moeten na-
gaan wat we weten over feitelijke 
ontwikkelingen die zich hebben 
voorgedaan. In de tweede plaats zou 
je die ontwikkelingen moeten leg-
gen naast de opvattingen die je hebt 
over goed en kwaad. Dan is het 
maar helemaal de vraag of je bij-' 
voorbeeld wel zo gelukkig moet zijn 
met kommersiéle porno. Daarom 
eerst iets over mijn opvattingen 
over seks, en dan een vergelijking 
met de opgetreden veranderingen. 

Seks? 
De eerste vraag die aan de orde moet 
komen, is of je eigenlijk wel over 
seks als apart verschijnsel moet 
spreken. Vanuit een dogmatische 
christelijke ethiek bestond en bestaat 
de neiging over seks te praten als iets 
heel aparts en in wezen slechts. Van-
uit mijn visie — een humanistische —
kennen mensen vele manieren om 
met elkaar om te gaan, en is er geen 
enkele reden om seks daarbij een 
andere plaats te geven. Als er dingen 
fout gaan tussen mensen, als er spra-
ke is van onderdrukking, uitbuiting, 
geweld of vervreemding, dan is dát af 
te keuren — en niet het toevallige feit 
of er ook nog een seksueel aspekt 
aan vast zat of niet. Vooral mensen 
als Van Ussel hebben in belangrijke 
mate aan dit inzicht bijgedragen (zie 
bijvoorbeeld zijn boeken „Afscheid 
van de seksualiteit" en „Intimiteit").  

aan de achterstelling te doen. Ook is 
door de overheid ondersteund onder-
zoek gaande naar de maatschappelij-
ke en wettelijke achterstelling van 
niet-huwelijkse relaties. Helaas blijft 
dit allemaal nog slechts beperkt tot 
de maatschappelijke bovenlaag, en 
blijkt uit onderzoek van Kooy („Sek-
sualiteit, huwelijk en gezin in Ne-
derland") dat met name veel jonge-
ren uit arbeidersmilieus het huwelijk 
nog als zaligmakend perspektief zien. 
Daarom is het van groot belang dat 
onder leiding van de sociaal-psycho-
loog Sanders het zogenaamde MEL- 

LO-projekt met overheidssubsidie 
van de grond is gekomen. De ge-
dachte hierachter is de volgende. 
Weliswaar is de seksuele voorlichting 
in het onderwijs toegenomen, maar 
meestal is deze voorlichting eenzijdig 
biologisch gericht, en wordt weinig 
aandacht besteed aan relatie- en in-
teraktie-aspekten. Men leert door die 
eng-seksuele benadering wel hoe een 
baarmoeder in elkaar zit, maar niet 
hoe je met elkaar kunt samenleven. 

'In het MELLO-projekt wordt nage-
gaan hoe men in het onderwijs kan 
leren met elkaar te kunnen omgaan. 

Vrouwenbevrijding 
Behalve de relatieproblematiek is er 
nog een tweede verschijnsel dat 
nauw met de veranderingen op sek-
sueel gebied verbonden is: de vrou-
wenbevrijdingsbeweging. Deze strijd 
voor gelijkwaardigheid en losmaking 
van verstarde rollenpatronen werkt 
door in relatievorming en seksuali-
teit. De dubbele seksuele moraal 
(vrouwen mochten niet wat mannen 
wel werd toegestaan) wordt steeds 
meer aangevallen. Ook de onder- 



Wetgeving 
Daarbij is een andere wetgeving op 

Hulpverlening 
Een punt dat zorgen baart is de ge- 
brekkige scholing van veel hulpver- 

vorming soldaat: 
het inspreken van moet 
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waardering van vrouwelijke seksuali-
teit (seks is alleen seks als er een 
man bij is) is aan het verdwijnen. Dit 
leidt ook tot een herwaardering van 
homoseksualiteit bij vrouwen. Tien 
jaar geleden dacht vrijwel iedereen 
bij homoseksualiteit alleen aan man-
nen, nu zijn vrouwelijke homosek-
suelen veel meer op de voorgrond ge-
treden. Ook is mede hierdoor het in-
zicht gegroeid dat vele homoseksue-
len (meer vrouwen dan mannen) ge-
huwd zijn, blijkens het onderzoek 
„Seks in Nederland" ongeveer 
100.000 mensen. Ook de realiteit van 
de homoseksuele ouder/opvoeder is 
hierdoor meer in de bekendheid ge-
komen, en het is een verheugend 
verschijnsel dat steeds meer vrienden 
en vriendinnenparen ook voor de op-
voeding van al dan niet eigen kinde-
ren in aanmerking komen indien zij 
dat wensen. De vrouwenemancipa-
tiebeweging heeft er toe bijgedragen, 
dat ook steeds meer mannen zich 
bewust worden van de starheid van 
het mannen-rolpatroon, en dat nu 
naar een veel bewuster gekozen rela-
tievorm gezocht wordt dan voorheen 
het geval was. Toch moet men der-
gelijke ontwikkelingen ook weer niet 
overschatten — zij zijn zeker niet al-
gemeen. Het verzet vooral uit 
christelijke kringen tegen adoptie 
door homoseksuele paren en kunst-
matige inseminatie door vriendin-
nenparen zijn daar een voorbeeld 
van. Maar de onderzoekingen van 
Middendorp en Kooy („Jongeren en 
seksualiteit") wijzen toch op duide-
lijke verschuivingen. 

Homobevrijding 
Een voorbeeld van zo'n verschuiving 
is de houding ten aanzien van homo-
seksualiteit. Was tien jaar geleden 
slechts een kleine meerderheid ak-
septerend of tolerant (zie het onder-
zoek van Meilof-Oonk), nu is dat een 
duidelijke meerderheid. Toch is to-
lerantie ook niet alles. Verdraagzaam 
kan ook slechts lijdzaamheid zijn: zo 
van „van mij mag het zolang ik er 
maar geen last van heb". Er is echter 
pas echt sprake van opheffing van 
diskriminatie als men homoseksueel 
gedrag als gelijkwaardig aksepteert. 
Zover is het bijvoorbeeld in kringen 
van het CDA nog lang niet als het 
gaat om homoseksuele onderwijzers 
en adoptie door homo-paren. Maar de 
emancipatie wordt niet alleen gehin-
derd door externe krachten: de eerste 
homo-voorvechter in ons land, Scho-
rer, klaagde al aan het begin van deze 
eeuw dat zo weinig homoseksuelen 
zelf iets aan hun emancipatie deden. 
Te veel homo's nemen op het 
ogenblik genoegen met de iets ge-
groeide verdraagzaamheid, en zijn te 
weinig bereid iets te doen aan nog 
steeds bestaande achterstanden. Ge-
lukkig ziet het COC de noodzaak in 
de homobevrijding te verbinden aan 
andere bewegingen die verstarde 
rollenpatronen en strukturen willen 
doorbreken. 

een aantal gebieden van groot be-
lang. Helaas hebben wij jaren een 
minister van justitie gehad (de huidi-
ge minister-president), die er van uit-
ging dat zijn ethiek dè ethiek zou 
zijn. Daardoor hebben de vele maat-
schappelijke veranderingen nog niet 
hun weerslag kunnen vinden in een 
aangepaste wetgeving. Vele voor-
beelden zijn daarvan te geven: abor-
tus, pornografie, pedofilie, enz. Juist 
met het oog op de mogelijkheid dat 
toekomstige tijden wel weer eens 
minder verlicht zouden kunnen zijn, 
is het belangrijk dat onze wetgeving 
een zo groot mogelijke vrijheid en 
verantwoordelijkheid geeft aan ie-
dere burger. De staat als zedenmees-
ter mag niet opnieuw de kop opste-
ken. Het Humanistisch Verbond 
tracht daarom ook de wippositie te 
doorbreken waarin het CDA in de 
nederlandse politiek zich bevindt. 
Een goede wetgeving is weliswaar 
geen voldoende, maar toch wel een 
noodzakelijke voorwaarde om sek-
suele vrijheid ook in de toekomst 
mogelijk te houden en uit te breiden. 
Andere voorwaarden zijn bijvoor-
beeld een minder eng-seksuele voor-
lichting in het onderwijs en een min-
der zedenmeesterige ethiek. Wat dat 
laatste betreft is progressief Neder-
land niet altijd geheel zonder blaam. 
Zo is er'— terecht — kritiek gerezen 
tegen de kommersiële uitbuiting van 
de vrouw in de meeste pornografie. 
Als men deze uitwassen wil tegen-
gaan door de bewustwording te be-
vorderen dan verdient dat onze 
steun. Maar als men meteen wettelijk 
wil gaan verbieden, dan ontstaat in 
feite een nieuwe vorm van zeden-
meesterij (bovendien is verbieden 
vaak een vorm van indirekt bevorde-
ren). Zodra iets van bovenaf wordt 
opgelegd, bevestigd men de onmon-
digheid van mensen. Een onmondig-
heid die helaas nog veel voorkomt, 
maar die niet bevestigd doch door 
bewustwording bestreden moet wor-
den. Dat er ook op seksueel gebied 
wat dat betreft nog veel dient te ge-
beuren, bewijst de dagelijkse erva-
ring van bijvoorbeeld de Rutgershui-
zen. 

leners. Zo wordt er tegenwoordig wel 
iets gedaan aan seksualiteit in de 
opleiding van artsen, maar het is 
duidelijk dat het medische model 

-nog altijd de boventoon aangeeft. 
Vele hulpvragers wenden zich juist 
tot de arts — niet omdat hun hulp-
vraag altijd een medische achter-
grond hoeft te hebben, maar omdat 
andere wegen vaak onbekend zijn. 
Helaas blijken nog veel artsen de so-
ciale achtergronden van hulpvragers 
niet te onderkennen. Als bijv. ouders 
van een homoseksueel kind naar een 
arts gaan, dan is niet de homosek-
sualiteit het probleem maar de hou-
ding van de ouders daar tegenover. 
Als de ouders van een jongere die uit 
eigen vrije wil een verhouding heeft 
met een oudere naar de politie stap-
pen, dan is niet de pedofilie, maar de 
houding van de omgeving (de politie 
inbegrepen) het probleem. 

Konklusie 
Samenvattend kom ik tot de konklu-
sie dat er veel is veranderd in de af-
gelopen tien jaar en dat vele verande-
ringen verbeteringen zijn, omdat zij 
hebben bijgedragen tot een grotere 
seksuele vrijheid en een aanzienlijke 
daling van de seksuele misdrijven. 
Maar niet alle veranderingen waren 
verbeteringen, al moet men oppassen 
voor een zedenmeesterij nieuwe stijl. 
Veel is er nog niet verbeterd, zowel 
op het gebied van de bewustwording 
als op het gebied van de wetgeving. 
Gewaakt dient te worden voor een te 
snel laten zakken van de moed en 
voor een te snel rusten op de lauwe-
ren. Het kan anders — dat is inmid-
dels gelukkig op een aantal gebieden 
gebleken! 	 Rob Tielman 
Dit artikel verscheen eerder in het maandblad 

't Kan anders. 
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`The China Syndrome' 

Werkelijkheid achterhaalt fiktie 
Ralph Nader, de beroemde Ameri-
kaanse voorvechter van konsumen-
tenbelangen, zei het onlangs nog: 
begin nooit aan kernenergie. En hij 
is een man die echt wel weet waar 
hij het over heeft. 
Kernenergie staat langzamerhand 
algemeen in de belangstelling. Eni-
ge maanden geleden werd er op de 
t.v. een spannende film vertoond 
over een italiaanse journaliste die 
zoekgeraakt plutonium op het spoor 
komt en dan bij een „ongeluk" om 
het leven komt. Artikelen over de 
onverantwoord lange tijd die nodig 
is voordat radioaktief afval zijn 
schadelijke werking verliest, duiken 
overal op. Het bericht over de ame-
rikaanse laborante Karen Silkwood, 
die had blootgestaan aan straling, 
daarover een rapport schreef en op 
raadselachtige wijze met haar wa-
gen verongelukte, waarna het rap-
port onvindbaar bleek, haalde de 
voorpagina's. 
En méér dan dat. 
Jane Fonda, die haar levensvulling 
heeft gevonden in het spelen van 
rollen in films-met-een boodschap, 
was bezig met plannen om over deze 
Karen Silkwood een scenario te laten 
schrijven, toen men met het boek 
'The China Syndrome' aankwam. 
Omdat dat boek eigenlijk precies de 
boodschap inhield die Jane wilde 
uitdragen, kwam zij met producer/ac-
teur Michael Douglas (zoon van de 
beroemde Kirk Douglas, en producer 
van de film 'One new over the cuc-
koo's nest') overeen om de film te 
maken. Jane heeft samen met haar 
partner Bruce Gilbert een produk-
tiemaatschappij IPC Films Inc., dus 
zij had ook direkte belangen in de 
film. Als regisseur werd aangetrok-
ken James Bridges, die samen met 
T.S. Cook het boek van Mike Gray 
tot een spannend scenario omwerkte. 
Waarom vindt Ralph Nader dat de 
mensen nooit aan kernenergie moe-
ten beginnen? De voorstanders be-
pleiten de onschatbare waarde in een 
wereld waar de natuurlijke energie-
bronnen uitgeput dreigen te raken, 
en bezweren dat in de centrales de 
kernen zo goed beveiligd zijn, dat 
ongelukken uitgesloten zijn. Nou ja, 
vrijwel dan. En daar gaat het natuur-
lijk juist om. Volgens Nader worden 
de gevaren van een wereld die op 
kernenergie draait, zwaar onderschat. 
„We staan", zo zegt hij, „nog maar 
aan het begin van het atoomtijdperk 
en nu ontbreekt er al alles aan eva-
kuatieplannen voor als er zich een 
ramp zou voordoen". 

Tot voor kort werd zo'n ramp uitge-
sloten- geacht. Na het lek in de kern-
centrale van Harrisburg is men daar 
heel anders over gaan denken. 

Toen de film 'The China Syndrome' 
pas klaar was, werd hij zeer kritisch 
ontvangen door de amerikaanse pers, 
die het verhaal afdeed als hysteri-
sche, onwaarschijnlijke onzin. Er 
werd zelfs een kernfysikus heenge-
stuurd, die moest kijken of de voor-
stelling van zaken in de film wel 
klopte met de realiteit. Dat bleek wel 
degelijk zo te zijn: de man kon de 
makers van de film op geen enkele 
fout betrappen. En een paar maan-
den later, na het ongeluk in Harris-
burg, leek de film opeens op de ang-
stige waarheid als twee druppels wa-
ter. 
Zo snorkerig als de film werd aange-
kondigd („deze mensen weten wat 
een China-syndrome is. Als u de film 
gezien hebt, kent ook u de afschu-
welijke waarheid ...' e.d.), zo sober is 
hij gemaakt. Het boek is om adem-
loos uit te lezen, en vooral heel nuttig 
om de technische details goed uit te 
distilleren. 
Het begint allemaal met de mooie en 
pientere verslaggeefster van een tele-
visiemaatschappijtje, Kimberley 
Wells, die tussen kleine klusjes door 
die ze eigenlijk wat beneden haar 
stand vindt, een serie mag maken 
over kerncentrales in Californië. Het 

foto I: Jane Fonda als Kimberley Wells en 
Jack Lemmon als Jack Godell in de 
kontrolekamer van de kerncentrale in 
Ventana. 

gaat om een zuiver informatieve se-
rie. Als zij daartoe met haar free-lan-
ce cameraman Richard Adams (ge-
speeld door producent Douglas) in de 
centrale van Ventana op bezoek is en 
net in de bezoekersruimte gearri-
veerd van waaruit zij uitzicht heeft 
op de kontrolekamer, doet zich plot-
seling een trilling in de centrale voor. 
Hoe de perschef ook verzekert dat 
het hier om een normale turbinesto-
ring gaat, aan de chaos in de kontro-
lekamer kunnen Kimberley en Ri-
chard aflezen dat het hier om iets 
ernstigers gaat. 
Ondanks het verbod van de perschef 
filmt Adams de gebeurtenissen in de 
kontrolekamer stiekem toch. Met de 
film denkt Kimberley een primeur 
aan haar chef te kunnen slijten, maar 
die wenst zijn handen niet te bran-
den aan zulk eksplosief materiaal. 
Dan steelt Adams de film en laat 
hem aan een kernfysikus zien, die 
zegt dat het land voor een enorme 
ramp, het z.g. China-syndroom, be-
hoed is. (Een atoomkern die droog 
komt te staan als het koelwater 
wegloopt, wordt zo heet, dat hij zich 
dwars door alle beveiligingen heen 
een weg boort diep de aarde in, rich- 
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in 't kort 

Uit Hongarije alweer een prachtfilm, dit 
keer een kluchtige salonkomedie over een 
aantal lieve dames van lichte zeden, die 
hun broodwinning moeten verdoezelen 
als de moeder van een bij hen inwonende 
student onverwacht op bezoek komt. 
Idyllisch aangekleed, een prijzentrekker-
tje voor de buitenlandse festivals. Hier 
uitgebracht onder de titel „A very moral 
night". Regie van Karol Mak naar een 
boek van Sandor Hunyady. 

Het bekende engelse team van 
Monty Pythons Flying Circus. 

  

ting China. Zodra hij echter grond-
water tegenkomt, dringt hij terug 
naar de oppervlakte, maakt een onaf-
zienbaar gebied onbewoonbaar en 
veroorzaakt op de lange duur ontel-
bare gevallen van kanker, afgezien 
nog van de afschuwelijke eksplosie 
wanneer hij zich een weg door de 
aarde breekt. Niet mis dus.) 
De technische chef van de centrale, 
Jack Godell (Jack Lemmon kreeg 
voor deze rol de Gouden Palm), heeft 
onmiddellijk in de gaten dat er wel 
degelijk iets aan de hand is, maar 
krijgt te maken met de eksploitanten 
van de centrale, die alleen maar den-
ken aan de kosten die een diepgaand 
onderzoek met zich mee zou bren-
gen. Jack kan er echter geen vrede 
mee hebben, gaat op onderzoek uit 
en ontdekt dat de centrale door slor-
digheid van de aannemer groot ge-
vaar loopt. Hij bezet, als hij geen ge-
hoor vindt bij zijn meerderen, de 
kontrolekamer en gelast Kimberley 
Wells zijn boodschap direkt via de 
t.v. uit te zenden. Natuurlijk komt 
het niet zover: kommandotroepen 
omsingelen de kontrolekamer en 
Jack wordt gedood. Maar hij krijgt 
wel gelijk: de centrale blijkt ondeug-
delijk gebouwd; een diepgaand on-
derzoek is onvermijdelijk. 

De laatste beelden zijn die van een 
snikkende Kimberley - volkomen 
ontdaan door de zinloze, laffe moord 
op Godell - die voor de camera ge-
tuigt dat hij een held was, inplaats 
van de gestoorde werknemer waar-
voor zijn meerderen hem trachtten 
uit te maken. 

Veel is er gespekuleerd in de pers 
over de vraag of deze film het wel 
'gemaakt' zou hebben als hij niet een 
zetje had gekregen door het ongeluk 
in Harrisburg. Ik voor mij geloof dat 
een zo verantwoord gemaakte film, 
met zulke toegewijde schrijvers, pro-
ducenten en acteurs, zo'n zetje niet 
nodig had. Bewijzen kan ik het he-
laas niet: Harrisburg is niet meer te-
rug te draaien. Maar de gebeurtenis-
sen daar bewijzen wel wat de film wil 
zeggen: dat kernenergie zo gevaar-
lijks is, dat het volkomen onverant-
woord is om een kerncentrale kom-
mercieel te laten eksploiteren door 
partikuliere maatschappijen, zodat er 
bazen kunnen opstaan, die uitmaken 
of ze een onderzoek al of niet willen 
laten verrichten. Want het geld gaat 
helaas maar al te vaak voor het alge-
meen belang ... 

Leo van Opzeeland 

Omdat we alwéér een Amerikaan als 
hoofdmoot hebben, dit keer in de marge 
wat aandacht voor produkties uit andere 
landen. Allereerst verdient onze landge-
noot Herman van Veen met zijn film „Uit 
elkaar" misschien niet direkt een tien 
met een griffel, maar toch zeker onze be-
langstelling. Van Veen vertelt nogal chao-
tisch het verhaal van een man die, opge-
slokt door zijn werk, een scheiding met 
zijn vrouw niet kan vermijden. De schei-
ding die hij daardoor ook tussen zichzelf 
en zijn zoontje ziet optreden, wondt hem 
diep. Desgevraagd antwoordde Herman 
zelf, diplomatiek: „Ik geloof niet dat je 
van deze film iets moet vinden. Iedereen 
pikt eruit op wat hij of zij herkent of ge-
bruiken kan." De film is groots uitge-
bracht in een flink aantal bioskopen. Voor 
mij het eerste ei, op weg naar het derde, 
dat dan best eens een paas-ei kon worden. 

ik 

Herman van Veen wordt door 
Guido de Moor in de rol van reporter van 
een schandaalblad geïnterviewd. 

Gosta Ekman, onlangs nog op t.v. te zien 
in Strindberg's tragedie „Verweer van een 
dwaas", speelt de hoofdrol in de bijzonder 
geestige film „The adventures of Picas-
so" van de zweedse regisseur Tage Da-
nielson. Een soort biografie wordt er op-
gevoerd over het bestaan van deze grote 
spaans-franse schilder, en alle clichés die 
er over kunst maar te bedenken zijn heb-
ben in deze rolprent een plaatsje gekre-
gen. Stampvol grappen, perfekt geacteerd, 
kortom, dromsgewijs er naar toe. 

Gtista Ekman als Picasso in een 
roerige scène uit de film „The adventures 
of Picasso". 

Nog in de stemming na „Picasso" blijven 
we even lachen om „And now for some-
thing completely different" van Monty 
Pythons Flying Circus. Anderhalf uur van 
de bekende sketches aaneengesmeed tot 
een volkomen onlogisch maar hilarisch 
geheel. Al in 1972 gemaakt. Het wachten 
is nu op hun nieuwste film, over de der-
tiende discipel, St. Brian. De film schijnt 
elders al stormen van verontwaardiging te 
hebben losgemaakt als zijnde godslaste- 
rend. 

"g- ry  .. 1. 
• *,k0 V 

Lee Marvin als geheim agent 
Wargrave in een vervaarlijke pose. 

Tot slot dan nog even een „lekkere" Ame-
rikaan, „The Avalanche Express". Een 
recht op en neer spionage-verhaal waarbij 
de Russen er weer bekaaid afkomen be-
halve de overloper Marenkow. Mooie rol-
len ook van supercowboy Lee Marvin, 
van Maximilian Schell en van Mike Con-
nors. Zowel hoofdrolspeler Robert Shaw 
als regisseur Mark Robson zijn inmiddels 
overleden. 

L.v.O. 

veel mensen hebben van 
vrede de buik vol 
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Raadsman in Libanon (III) 
dat je in slaap gesukkeld wordt, één 
of twee weken, en dan opeens begin-
nen ze weer te schieten. En dan denk 
je bij je zelf, o ja, ik zit in Libanon, 
het is toch wel een beetje gevaarlijk 
af en toe. Maar over het algemeen 
genomen, tja, in Nederland kan je op 
straat dood gereden worden, dus wat 
dat risiko betreft is het hetzelfde, 
misschien nog wel minder hier. 

Over vrouwen en 
mannenmaatschappij 
P.B.: Heb je hier veel kontakt met de 
mensen? 
Sld.: We gaan wel eens thee drinken 
in het dorp en zo en eh... je hebt 
mensen die komen wel 10 keer per 
dag langs. 't Is altijd al ouwe jongens 
krentebrood, en dit en dat. Je hebt er 
wel aardig kontakt, soms. 

P. B.: De arabische vrouw is nogal 
een probleem hè, of valt dat mee? 
Sld.: Nou het is een probleem in 
zoverre dat een arabische vrouw is 
voor de arabieren. Ik bedoel, je kan 
naar een arabische vrouw kijken, 
maar zodra de man van hun dat be-
merkt, dan worden ze al kwaad en 
gaan ze nijdig naar je zitten kijken en 
zo. Ja, daar houden ze gewoon niet 
van, dat is de mentaliteit hier, een 
kultuurverschil misschien, ik weet 
het niet. 
P.B.: Praten jullie wel eens met ze? 

Eén der posten waarbij . . . 
een Damascus shelter in opbouw 

Elke zondagochtend van 9.30 tot 10.00 
uur is er een radio-uitzending van 
het Humanistisch Verbond. Op 19 
augustus jl. was dit half uur geheel 
gewijd aan opnamen, die Piet 
Brinkman van de humanistische ra-
dio-. en tv-dienst kort daarvoor had 
gemaakt bij een bezoek aan raads-
man Henk van Sandwijk in Libanon. 
Een paar korte fragmenten uit deze 
uitzending drukken wij hieronder af. 

Over angst 
P.B.: Ben je wel eens echt bang ge- 
weest? 
Sld.: Ja één keer echt, toen was ik 
niet hier, toen was ik in Naqura. Er 
was een beschieting, waarbij een hele 
tijd echt gericht geschoten werd en 
toen dacht ik echt van, nou morgen 
kunnen ze me wel eh, dan kom ik 
hier niet meer lopend vandaan. Ik 
ben een keer heel bang geweest, ja. 
Sid.: Ja, 17 april is 't enige wat ik me 
kan herinneren wat gevaar inhield. 
Er kwam iemand van Naqura terug, 
toen bleek dat het weer niet zo ge-
vaarlijk was. Maar dat is echt de eni-
ge keer dat ik bang? ... wel nerveus 
was ja. Maar ja, ik had het nog nooit 
meegemaakt, beschietingen van 
dichtbij en al die toestanden. 
Ski.: Het is een kwestie van gewen-
ning. De eerste keer als je echt be-
schoten wordt en je hoort schieten, 
dan schrik je op een gegeven mo-
ment. Net  zoals hier nou vanmorgen 
al die knallen, raak je aan gewend, 
het doet je al niks meer. Het is af en  

toe wel kans dat ze eens een keer op 
jou richten, maar je hoort wel zéveel 
keer schieten en als je elke keer moet 
schrikken, dan doe je 't al niet meer. 
Het is een kwestie van gewenning. 
Sid.: Er blijft altijd een bepaalde risi-
kofaktor natuurlijk. 
Sid.: Nee, ik vind het niet zo span-
nend, het valt wel mee. We hebben 
een keer een beetje onder vuur gele-
gen, mortierinslagen waren dat dan, 
dat was 17 april. Nou, dat is dus weer 
heel lang geleden. 't Komt vaak voor  

Sld.: Nee, ik persoonlijk heb nog 
nooit met een vrouw gesproken. 

Sid.: Ik ook niet. 

Sid.: Ze komen soms bij je en dan 
komen ze je bakkie thee volgooien, 
maar dan zijn ze gelijk weer achter in 
de kamer, dan zitten ze stilletjes te 
luisteren of zo, wat de heren te ver-
tellen hebben. 

P.B.: Is het voor jullie dan niet fru-
strerend om eigenlijk alleen in een 
mannenmaatschappij te zitten? 
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Sld.: Dat zit je hier toch! Als militair 
zit je toch altijd al in een mannen-
maatschappij. We zitten hier met acht 
jongens op één post en je zit altijd 
maar met jongens. Dus, mannen-
maatschappij daar raak je ook al aan 
gewend en zonder vrouwen leven, 
nou dat is ook wel te doen. Je bent 
steeds geduldig (hilariteit bij de ove-
rige jongens), ja, zo is het toch? 

Over post, isolatie en zelfbeheersing 

P.B.: Wat houdt de jongens nou pre-
cies bezig? 
H.v.S.: Het grootste probleem, vind 
ik, voor de jongens hier is, het afge-
zonderd zijn van huis, van Neder-
land, te lang achtereen. Voor veertien 
dagen is het best te doen, maar als 
dat maanden gaat duren is het erg 
moeilijk. Dan mogen ze één keer in 
de drie maanden veertien dagen met 
verlof gaan, 't blijft een hele lange 
tijd. 't Afgezonderd zijn van thuis, 
alleen maar briefkontakt hebben. En 
het briefkontakt hapert nog wel eens, 
de laatste tijd wordt 't wat beter. 
In de tweede plaats vind ik ook —
hier in Haris speelt dat wat minder 
dan in de kleinere posten — 't op el-
kaar gespijkerd zijn met zeven, acht, 
negen, tien jongens. Drie maanden, 
of de post waar we gisteren praatten 
zes maanden, lang met elkaar opge-
sloten zitten en het met elkaar moe-
ten doen. Daar gaan een aantal din-
gen meespelen, zoals karakters die 
een beetje botsen. Dat wordt nog 
verhevigd natuurlijk door de span-
ning waarin je verkeert, want d'r 
wordt op je geschoten of d'r wordt 
over je heen geschoten. En 't is een 
doodvermoeiende baan om zoveel 
uren wacht te lopen en dan te slapen. 
Het zijn heel onregelmatige tijden en 
het lijkt alsof je een soort kontinu-
dienst moet doen, waarbij je op de 
meest ongelegen ogenblikken wak-
ker moet zijn of moet slapen. Dat is 
erg moeilijk, daar krijg je ook ge-
dragsstoornissen van. Mensen die dat 
eenvoudig niet volhouden, dat merk 
je ook in fabrieken wel. 
Een derde probleem is 't feit, dat je 
hoe dan ook onder alle omstandighe- 
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Tentenkamp, met op de achtergrond » • » 

. . .  een Unifil-w.c. 

den gedisciplineerd moet optreden. 
Ik bedoel dit: er wordt geschoten in 
de buurt en er wordt misschien wel 
op jouw kamp geschoten of over 
jouw kamp heen geschoten. Dan wil 
je wat terug doen en dat mag je niet. 
En toch zit er dan bij je van binnen 
een instinkt om je zelf te gaan verde-
digen en dat mag absoluut niet. Je 
moet in dekking blijven en niks doen 
en het over je heen laten komen. Dat 
is heel erg moeilijk te verdragen over 
sommige mensen. En daar komt dan 
bij: niet alleen gedisciplineerd moe-
ten optreden maar ook een stuk zelf-
beheersing. Discipline vraagt een 

enorm stuk zelfbeheersing, ondanks 
het feit dat je je zou willen verdedi-
gen en dat je wat terug zou willen 
doen, dat dat niet mag en dat je dat 
misschien zelf onnatuurlijk vindt. 
Dat je het er ook helemaal niet mee 
eens bent, dat je niet terug mag vu- - 
ren of dat je niets terug mag doen. 
Desalniettemin moet je daar zo blij-
ven zitten. De overste zei dat terecht: 
we hebben hier te maken met de 
helden van de zelfbeheersing en niet 
met een ander soort helden. Dat be-
tekent, dat je soms in je UNIFIL-kle-
ding schietschijf moet durven zijn, 
want je bent heel duidelijk zichtbaar 
voor iedereen in je witte auto, met je 
lichtblauwe petje op. Dat betekent 
dat ze je heel makkelijk kunnen ra-
ken, desalniettemin, je moet jezelf 
blijven, je geweer niet gebruiken om 
mee terug te schieten, en dat is heel 
erg moeilijk. 

Over een taak van de raadsman 
Tengevolge van bovengenoemde 
spanningen wordt o.a. gekankerd, ru-
zie gemaakt en ook weer bijgelegd. 
Vallen die (gevolgen van) groepspro-
cessen onder de taken van de raads-
man? 

H.v.S.: Ja, dat valt zeker onder mijn 
taken.-Eén van die dingen waar ik 
regelmatig met de mensen over 
praat, is nou juist precies dat... 
groepsleven. Ik noem dat voor mezelf 
altijd: „sociale problemen die er 
zijn". Hoe gaan we met elkaar om en 
en hoe ga je met de buitenwereld 
om? En: hebben jullie in de gaten dat 
dat soort, laten we maar zeggen, zon-
debokeffekt gaat spelen? Dat is dan 
mijn vraag en als ze dat niet hebben, 
dan leg ik het proces uit. Als ze 't wel 
hebben, dan vraag ik of ze daar wat 
rekening mee kunnen houden, omdat 
je mensen toch wel erg ongelukkig 
maakt. En ik bedoel er mee: 't gevaar 
van de situatie is (dat is nu ook bij de 
krijgsraad weer gebleken) dat jon-
gens zó tegen het hek aangedrukt 
worden en geen kant meer uit kun-
nen doordat ze de zondebok zijn, dat 
ze op een gegeven ogenblik een wa-
pen spannen en dan wordt het ge-
vaarlijk. Dat mag helemaal niet en 
dan volgt een straf, dat weet ik alle-
maal best, maar de groep kan dat 
voorkomen door te zorgen dat de 
zondebok niet zó in de hoek wordt 
gedrukt. Ik vind dat dat tot mijn taak 
hoort, daar met die jongens over te 
praten en dat doe ik dan ook. 

één drukfout en het is 
oorlog 
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`Leven op het Wad' 
• 

Vooral de laatste jaren zijn er nogal 
wat boeken verschenen over het 
Waddengebied. In nagenoeg al deze 
uitgaven stonden de natuur of de re-• 
kreatieve mogelijkheden van de 
Wadden centraal. Eindelijk is er nu 
ook een boek verschenen over de 
mensen rond en op het Wad. 
De journalist (en vaste medewerker 
van EGO) Sietse van der Hoek be-
zocht met fotograaf Theo Kampa ge- 

Garnalenvissers op het Groninger Wad 

durende een jaar regelmatig het 
Waddengebied. 
Zij vergaarden voldoende materiaal 
om er een boeiend boek van te kun-
nen samenstellen. Een boek over de 
mens als bewoner van en werker in 
het Waddengebied. 

Guerrilla 
Dat het Waddengebied een schitte-
rend natuurgebied is weet onderhand 
iedereen. Deze schoonheid heeft ech- 

Botte Wijnberg, ex-Wadvisser 
van Ameland 

ter ook een keerzijde. Zonder over-
drijving heeft de strijd om, tegen en 
over het Waddenzeegebied veel weg 
van een vorm van oorlogvoering, een 
guerrilla. 
De vorig jaar op de TV uitgezonden 
film over het Wad, van Johan van der 
Keuken, had niet zo maar als titel 
„De platte jungle". 
Zolang de Wadden bewoond zijn is er 
strijd gestreden. Lange tijd was dat 
een strijd om het bestaan tegen de 
natuurlijke omstandigheden. De laat-
ste tijd wordt de strijd in het Wad-
dengebied vooral gekenmerkt door 
de strijd tussen de natuur en de uit-
buitende mens. De bewoners van het 
Waddengebied zijn in dubbel opzicht 
belanghebbenden. Het is immers niet 
alleen hun woongebied, maar ook het 
gebied waar ze ekonomisch afhanke-
lijk van zijn. In „Leven op het Wad" 
kom je deze botsing van belangen 
regelmatig tegen. 

    

Toerisme 
Het toerisme is daar een goed voor-
beeld van. 
Tussen 1960 en 1971 steeg het aantal 
gasten op Ameland van 46.000 tot 
157.000 per jaar. 
Botte Wijnberg, vroeger Wadvisser, 
zegt hierover: „Als we het toerisme 
niet hadden op Ameland, was het 
hier nog net zo arm als in de dertiger 
jaren." 
Jaap Visser, een andere ex-Wadvis-
ser, nu werkzaam bij Staatsbosbe-
heer, heeft een andere opvatting: 
„Wij van Staatsbosbeheer zien wat er 
vernield wordt. Maar de gesprekken 
op de vergaderingen van Dorpsbe-
langen blijven gaan over: meer bun-
galows en meer dat en het open hou-
den van natuurgebieden. Dat is dé 

De haven van Terschelling, de enige echte 
baai van Nederland 
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Prijs voor Arend van Dam 
Met deze tekening over de oliekrisis won de cartoonist Arend van Dam 
onlangs in Italië een eerste prijs en tevens een ekstra prijs namens de 
Raad voor Europa. 
Van Arend van Dam verschenen ook tekeningen in EGO (zie ook blz. 
10/11 in dit nummer) en zes van zijn cartoons werden afgedrukt in „Ter-
reur", het jaarboekje 1978 van de dienst humanistische geestelijke ver-
zorging in de krijgsmacht. 

portemonnee, hè. Maar het is tijd om 
je te gaan beperken. We moeten ook 
aan onze kinderen denken." 

Visserij 
De teruglopende visvangst is, voor de 
van de visvangst levende bewoners 
van het Wad, een geweldig probleem. 
De ex-Wadvisser Botte Wijnberg 
weet heel stellig hoe dat komt: „Door 
de visser zelf doodgevist. Steeds 
zwaardere motoren, netten die zo'n 
stuk door de grond gaan en ook de 
zandspiering wegvissen voor de 
meelfabriek. Al maar grotere investe-
ringen om al maar grotere opbreng-
sten te halen, om de bank te kunnen 
betalen. Want die wacht niet te lang 
hè. En de kleintjes kunnen dat niet 
volhouden." 
De Groningse garnalenvisser Ties 
van der Molen uit Usquert is over de 
teruglopende garnalenvangsten op 
het Wad onzekerder: „Waar het her-
in zit, dat het minder geworden is, 
weet ik niet. Zeker is, dat er meer 
kabeljauw is bij de gaten, die de bin-
nenkomende garnalen in het voorjaar 
opvreet. Dat er meer kabeljauw zit 
komt omdat de haringstand terug-
loopt. Kabeljauw is voedsel voor de 
haring. Sommigen geven ook de 
schuld aan de vervuiling van de 
Waddenzee. En misschien is de over-
bevissing ook een deel van de verkla-
ring. Moeilijk te zeggen". 

Boeiende veelzijdigheid 
Het toenemende toeristenprobleem 
en de teruglopende vangsten zijn 
slechts enkele van de vele aspekten 
die men in deze interessante, maat-
schappelijk gekleurde beschrijving 
van de bewoners van het Waddenge-
bied tegen komt. De auteur sprak nl. 
niet alleen met vissers maar ook met 
pierestekers, dijkwerkers, wadden-
gidsen, boeienleggers, beurtvaarders, 
loodsen, sportvissers en niet te verge-
ten de mannen van de reddingsboot. 

De mannen, de (onlangs verdronken) 
paarden en de reddingsboot van 
Ameland. 

Sietse van der Hoek weet, via korte 
hoofdstukjes en gesprekken met deze 
mensen, de legpuzzel over het leven 
op het Wad dicht te leggen. De vele 
knappe foto's van Theo Kampa dra-
gen daar zeker ook belangrijk toe bij. 
„Leven op het Wad" van Sietse van 
der Hoek en Theo Kampa werd uit-
gegeven door de Boer Maritiem te 
Bussum. Prijs f 29,50. 

Wim Heij 
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één met de natuur: 
helmgras 
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De tragiek van Rhodesië kwam tegen de centrale regering. 
Maar nu waren het de blanken, een 
minderheid van de bevolking, die 
zich afscheidden. De kansen van die 
minderheid werden dan ook klein 
geacht. Ten eerste stonden bijna 
driehonderdduizend blanke Rhode-
siërs te midden van ruim vijf miljoen 
zwarte landgenoten. En ten tweede 
nam de britse regering onmiddellijk 
maatregelen om de rebellie de kop in 
te drukken. Niet dat de Engelsen mi-
litairen stuurden, want het inzetten 
van blanke soldaten tegen wat in fei-
te hun blanke landgenoten waren 
leek de engelse regering te riskant. 
Maar wel kondigde zij onmiddellijk 
een ekonomische boycot af tegen 
Rhodesië. De Verenigde Naties na-
men die boycot over. 
Doel van de boycot was om te voor-
komen dat het opstandige Rhodesië 
nog langer grondstoffen en produk-
ten zou krijgen om zijn ekonomie 
gaande te houden. Belangrijkste on-
derdeel van de boycot was de olie-
boycot. Wanneer de Rhodesiërs geen-
olie meer kregen, zouden ze erg snel 
tot overgave worden gedwongen, zo 
dacht men in Londen. De toenmalige 
engelse minister-president, Harold 
Wilson, verklaarde dat de rebellenre-
gering door een olieboycot „eerder 
binnen enkele weken dan binnen en-
kele maanden" ten val zou komen. 
Wilson kreeg ongelijk, vandaag de 
dag regeren de rebellen nog steeds 
over Rhodesië. 
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Een maandblad als EGO wordt al 
ruim voor het verschijnt volgeschre-
ven. Dat maakt het niet altijd ge-
makkelijk om de meest recente ont-
wikkelingen in de internationale poli-
tiek op de voet te volgen. Nu is dat 
natuurlijk geen probleem voor de le-
zer, maar voor de schrijver, die de 
taak heeft om toch een artikel te 
schrijven dat vele weken nadat hij 
achter de schrijfmachine is gaan zit-
ten, nog lezerswaard is. 
Vanwaar deze opmerkingen over het 
samenstellen van een blad, en het 
schrijven van artikelen? Welnu, maar 
zelden biedt de aktualiteit in de in-
ternationale politiek me de kans om 
over een feit te schrijven dat nog ge-
beuren moet terwijl ik zit te typen, 
en dat al lang gebeurd is wanneer dit 
stuk verschijnt, zonder dat de situatie 
die ik ga beschrijven, gewijzigd zal 
zijn. 
Het gaat over Rhodesië. In het twee-
de weekend van september kwam 
een konferentie bijeen van de britse 
regering, de rhodesische regering en 
de rhodesische bevrijdingsbewegin-
gen ZANU en ZAPU. En die konfe-
rentie is dus mislukt, dat wil zeggen 
er is geen vreedzame oplossing tot 
stand gekomen voor het samenstel-
len van een regering die alle Rhode-
siërs vertegenwoordigd. 

Rebellié 
Rhodesië is eigenlijk nog steeds een 
engelse kolonie. Oorspronkelijk 

Tijdens de Londense konferentie op 10 
september '79 v.l.n.r. bisschop Muzorewa, 
thans min. pres. van Zimbabwe-Rhodesië, 
Dr. S. Mundawarana, lan Smith, de 
vorige min. pres. 

vormde het een onderdeel van de fe-
deratie van Rhodesië en Nyasaland, 
die de huidige landen Tanzania (Nya-
saland), Zambia (Noord-Rhodesië) en 
Rhodesië (Zuid-Rhodesië) omvatte. 
Zambia en Tanzania kregen onaf-
hankelijkheid, maar Zuid-Rhodesië 
bleef een onderdeel van het britse 
rijk, onder de naam Rhodesië. 
Rhodesië werd bestuurd door een 
blanke regering, die namens de britse 
regering de binnenlandse beleidsza-
ken regelde. Terwijl, in het begin van 
de jaren zestig, de engelse regering 
mogelijkheden zocht om Rhodesië, 
net als al haar andere kolonies in 
Afrika, onafhankelijkheid te geven, 
wekte dat veel onrust onder de blan-
ken in Rhodesië. Die onrust leidde in 
1965 tot een openlijke opstand tegen 
de britse regering: op 11 november 
van dat jaar verklaarde de rhodesi-
sche regering, onder leiding van Ian 
Smith, Rhodesië eenzijdig onafhan-
kelijk van Londen. Eenzijdig, dat wil 
zeggen zonder instemming van de 
britse regering. 
Dat was een uniek gebeuren. In het 
algemeen was het bij de koloniën van 
de europese landen zo gegaan, dat de 
oorspronkelijke bevolking in opstand  

Mislukte boycot 
Ian Smith had natuurlijk niet on-
voorbereid de eenzijdige onafhanke-
lijkheid uitgeroepen. Hij was op de 
hoogte van de plannen van de britse 
regering, en had zijn tegenmaatrege-
len genomen. Een van de belangrijk-
ste, en best geslaagde, was de ont-
duiking van de olieboycot. 
In samenwerking met een aantal 
oliemaatschappen zag Ian Smith 
kans om zijn land volop van olie te 
voorzien, ondanks het feit dat de 
britse regering op een gegeven mo-
ment zelfs een aantal oorlogsschepen 
naar de afrikaanse oostkust stuurde 
om te voorkomen dat zij olie aan 
land brachten die naar Rhodesië zou 
gaan. Die blokkade mislukte volko-
men. Ten eerste had Smith met be-
hulp van de oliemaatschappijen 
enorme olievoorraden opgebouwd, 
en ten tweede wist hij via Mozambi-
que en Zuid-Afrika olie zijn land 
binnen te krijgen (Mozambique was 
toen nog een portugese kolonie). 

De oliemaatschappijen hebben altijd 
ontkend, dat ze Smith aan olie heb-
ben geholpen. Daarbij beriepen ze 
zich op het feit, dat ze niet aan Rho-
desië leverden, maar aan mozambi-
kaanse of zuid-afrikaanse bedrijven. 
En wat die dan weer met de olie de-
den, wisten de oliemaatschappijen 
zogenaamd niet. 
Nu, ze wisten het heel goed, en ze 
hebben steeds aktief meegewerkt om 
de boycot van Rhodesië tot een mis-
lukking te maken. Hoge funktiona-
rissen van de oliemaatschappijen 



Joshua Nkomo, ZAPU-leider van het 
Patriottisch Front 

Bisschop Abel Muzorewa bij aankomst in 
Londen 

Jan Stoof 

reisden naar Zuidelijk Afrika om 
daar afspraken te maken over papie-
ren procedures die moesten voorko-
men dat bewijsbaar zou zijn dat hun 
bedrijf Rhodesië olie leverde. 
Dat is steeds goed gegaan, dat wil 
zeggen, zelfs toen de bewijzen wel 
aan het daglicht kwamen, bleven de 
oliemaatschappijen doorgaan met 
hun handel, om de eenvoudige reden 
dat de britse regering niets ondernam 
tegen de britse oliemaatschappijen 
die de boycot ontdoken, en omdat 
daardoor andere regeringen geen 
aanleiding zagen om iets tegen olie-
maatschappijen uit hun land te doen. 
Ook andere produkten, waaronder 
wapens, bereikten Rhodesië zonder 
veel moeite. 
(Overigens is over die boycotontdui-
king door de oliemaatschappijen, 
Shell voorop, een goed boek ver-
schenen, dat helaas nog niet is ver-
taald: Martin Bailey, Oilgate, the 
sanctions scandal, een Coronet-poc-
ket die in Nederland ongeveer een 
tientje kost.) 

Verzet 
Het feit dat Ian Smith de ekonomie 
van zijn land goed draaiende wist te 
houden, wil nog niet zeggen dat de 
zwarte bevolking van Rhodesië te-
vreden was met de nieuwe onafhan-
kelijkheid. Integendeel, vanuit de 
bevolking kwam steeds de eis, dat er 
een meerderheidsregering zou moe-
ten komen, een regering die wordt 
gevormd door de zwarte bevolking. 
Nu, in 1979, kun je die eis nog steeds 
horen. Veel blanken hebben het land 
inmiddels verlaten, en de zwarte be-
volking is toegenomen. Net  twee-
honderdduizend blanken wonen er 
nu nog in Rhodesië, tegenover ruim  

zes miljoen zwarten. En nog steeds 
hebben de blanken de macht. 
Nu heeft Ian Smith wel een nieuwe 
grondwet ingevoerd, die regelt dat 
Rhodesië nu een zwarte regering 
heeft. Maar volgens die grondwet zit-
ten er in het parlement achtentwintig 
blanken tegenover tweeënzeventig 
zwarten. Ook hebben de blanken op 
belangrijke punten, zoals defensie, 
politie en financiën, een doorslagge-
vende stem. Dat wil zeggen dat zelfs 
wanneer alle zwarte parlementsleden 
op deze gebieden iets willen beslui-
ten, de blanken dat kunnen tegen-
houden. Vandaar dus dat velen de 
huidige rhodesische premier, bis-
schop Abel Muzorewa, een marionet 
van de blanken noemen. (En boven-
dien is hij, als opvolger van Ian 
Smith, officiëel ook nog steeds in op-
stand tegen de britse regering). 

Er zijn in Rhodesië twee partijen die 
zich verzetten tegen de huidige situa-
tie. Dat zijn de.Zimbabwe African 
Peoples Union, ZAPU, onder leiding 
van Joshua Nkomo, en Zimbabwe 
African National Union, onderleiding 
van Robert Moegabe. Deze partijen 
zijn verenigd in het Patriottisch 
Front, het PF. De ZAPU en de ZA-
NU voeren al sinds het begin van de 
jaren zeventig een guerrillastrijd te-
gen de regering-Smith, en nu tegen 
de regering-Muzorewa. En het is die 
strijd, die de oorzaak zal zijn van het 
mislukken van de konferentie in 
Londen, waar ik aan het begin van 
dit stuk over schreef. Het PF wil een 
echte zwarte regering voor Rhodesië. 
Dat wil zeggen dat de blanken niet 
langer de grootste macht hebben, 
maar dat de zwarte bevolking het 
land echt helemaal kan regeren. 
Voor die guerrillastrijd heeft het PF 
nu meer dan twintigduizend solda-
ten, die gelegerd zijn in Mozambique 
en Zambia. In die landen wonen ook  

de tienduizenden vluchtelingen uit 
Rhodesië, mensen die voor de on-
derdrukking van het huidige bewind 
zijn uitgeweken. De mensen van het 
PF worden niet alleen gesteund door 
Mozambique en Zambia, maar krij-
gen ook steun van diverse landen, 
waaronder veel afrikaanse, een aantal 
ongebonden landen en landen uit 
Oost-Europa. Politiek is het PF ech-
ter onafhankelijk, hoewel zowel de 
ZANU als de ZAPU een socialistisch 
Rhodesië willen vestigen, onder de 
naam Zimbabwe. 
Dit laatste nu heeft de konferentie ze 
niet kunnen bieden. En daarom 
vechten ze nog door. Want de rhode-
sische bevrijdingsbewegingen heb-
ben al veel te veel offers gebracht om 
nog bereid te kunnen zijn tot een 
tussenoplossing. 

Veel slachtoffers 
Op zich is het een verschrikkelijke 
toestand, want de oorlog in Rhodesië 
eist maandelijks meer dan duizend 
slachtoffers, vooral onder de zwarte 
bevolking. Sommige mensen zijn ge-
neigd om de bevrijdingsbewegingen 
daarvan de schuld te geven. Maar het 
valt toch niet te ontkennen, dat het 
de blanke Rhodesërs zijn die er 
steeds alles aan hebben gedaan om 
aan de macht te blijven, dat de britse 
regering nooit echte maatregelen 
heeft willen nemen om Rhodesië op 
een voor iedereen aanvaardbare ma-
nier onafhankelijk te maken en dat 
het westerse zakenleven, de olie-
maatschappijen voorop, Rhodesië 
steeds heeft geholpen. (De zaken-
mensen hebben natuurlijk een 
schuin oog op de rhodesische goud-, 
koper- en chroomvoorraden, dat 
spreekt). 
Zo gaat deze tragedie nog even voort, 
ten koste van vele levens. En dat en-
kel en alleen omdat Engeland geen 
kans heeft gezien om deze kolonie op 
een fatsoenlijke manier onafhanke-
lijkheid te verlenen, terwijl ze het 
ook niet heeft aangedurfd om tegen 
de opstandige blanke minderheid de 
juiste maatregelen te nemen. 
De gedachte dringt zich op, dat de 
verlangens van een minieme blanke 
minderheid zwaarder wegen dan de 
toch volledig gerechtvaardigde wens 
van de zwarte meerderheid om in een 
vrij en door haarzelf bestuurd land te 
leven. 
Een tragische zaak. 



Johan van Hell 
	 Straatmuzikanten. Schilderij. 

Begaafd en fijnzinnig kunstenaar Johan van Hell voor zijn schilderijen: 
strakke, koel-realistische stijl. 

   

En geen van ons zal ooit het licht 
vergeten — 
dat glanzend licht van kleur en 
vlak en beeld, 
dat jij met nauwgezetheid van 
geweten, 
zo liefdevol van harte hebt ver-
deeld; 
in felle spot voor het mens-al-
machtig weten 
in droef besef voor wat gemeen-
schap heelt. 

Jan W. Jacobs in 1952 

Ook al door het feit dat in de in-
drukwekkende hal van het grote 
drukkers- en krantenbedrijf van de 
v.m. Arbeiderspers aan het Hekelveld 
te Amsterdam een monumentaal te-
gelreliëf was aangebracht, dat ik ie-
dere werkdag enkele malen passeer-
de, bleef de herinnering aan de alzij-
dige kunstenaar Johan van Hell bij 
mij levendig. Want hij was de ont-
werper van dit tegeltableau met zil-
verglazuur, dat het NVV en de SDAP 
bij de opening van het nieuwe AP-
gebouw in 1929 hadden aangeboden. 
Het stelde voor man, vrouw en kind 
als een ontwikkeling in de opeenvol-
gende generaties naar het licht van 
een betere wereld. Het kunstwerk is 
gelukkig niet verloren gegaan. Het is 
opgenomen in een van de buitenmu-
ren van het Sonesta-hotel, dat op de 
plaats van het gebouw van de Arbei-
derspers verrees, te kijk voor ieder-
een. 
Daar kwam nog bij, dat ik Johan van 
Hell verschillende keren bij een 
vriend ontmoet had en hem eens in 
zijn woning aan de Willemsparkweg 
in Amsterdam bezocht. Hij leeft in 
mijn herinnering voort als een zeer 
bewogen kunstenaar en als een ge-
zellige vriendelijke man met een in-
tense belangstelling voor de gewone 
mens. 
De jaren gingen voorbij en Johan van 
Hell leek vergeten. 

Amsterdammer in hart en nieren 
Johan van Hell, die op de laatste dag 
van het jaar 1952 in de ouderdom van 
63 jaar overleed, was een zeer be-
gaafd en fijnzinnig kunstenaar. Hij 

o werd op 28 februari 1889 te Amster-
dam geboren, in welke stad hij zijn 

-- • gehele leven woonde en werkte. 
• In zijn jonge jaren bezocht Van Hell 
(.2 • de Quellinusschool, voorgangster van 
• de Rietv.eldakademie, de Rijksnor-

20 maalschool en de Rijksakademie 

voor beeldende kunsten. De eerste 
lessen in schilderen ontving hij van 
G. W. Knap. Veldheer bekwaamde 
hem in de vaardigheid van het hout-
snijden. Zo omstreeks 1920 was van 
Hell leraar tekenen aan de openbare 
lagere school aan de Frans Hals-
straat. 
Nieuw was zijn manier van lesgeven. 
Het konventionele voorbeeldenmate-
riaal bleef in de kast en er werd on-
der zijn leiding toen al aan een soort 
vrije ekspressie gedaan. Maar ook de 
muziekkunst had zijn grote belang-
stelling. Van P. Swager ontving Van 
Hell klarinetlessen. Deze hadden tot 
gevolg dat hij spoedig tot een van de 
beste klarinettisten van ons land ge-
rekend kon worden. Meermalen 
speelde hij in het Concertgebouwor- 

kest. Uitnodigingen om vast mede-
werker aan dit beroemde orkest te 
worden wees hij steeds van de hand. 
Zijn onafhankelijke natuur verzette 
zich tegen een vaste verbintenis en 
ook met het oog op zijn teken- en 
schilderkunst wilde hij op eigen wij-
ze over zijn tijd beschikken. Wel 
maakte Van Hell deel uit van ver-
schillende kamermuziekensembles 
en propageerde verschillende werken 
van hedendaagse muziek. Hij gaf 
muziekles aan kweekscholen, de 
Amsterdamse Volksmuziekschool en 
was daarbij nog medeoprichter en lid 
van de Hollandse Kamermuziekver-
eniging. 

Herontdekking 
Op de Rijksakademie voor beeldende 



Petroleum-mannetje. Schilderij. 

kunsten kwam Van Hell in kontakt 
met een wat oudere generatie socia-
listisch gerichte kunstenaars: Der-
kinderen was er immers direkteur en 
Roland Holst hoogleraar. De frisse 
moderne opvattingen die sinds 1910 
opgang in de schilderkunst maakten, 
boeiden Van Hell bijzonder. Toch 
was er een zogenaamde herontdek-
king nodig om zijn werk, dat na de 
oorlog volkomen vergeten was, weer 
aan de wand van een museum te zien 
en te bewonderen. Dat begon in Fra-
neker, waar de direktie door veel 
speurwerk bij stukjes en beetjes een 
zeer goede kollektie schilderijen bij 
elkaar kreeg (die naderhand ook nog 
in Arnhem en Amsterdam geëkspo-
seerd werd), die Van Heli niet alleen 
als een bijzonder schilder, maar ook 
als een bewogen mens naar voren 
bracht. Op deze eksposities bleek 
overduidelijk hoe kleurig Van Hell 
de dagelijkse dingen, die op straat 
plaatsvonden, op het doek bracht. 
Ondanks de eenvoud zijn vele van  

zijn werken het aankijken meer dan 
waard, bijzonder onderhoudend en 
heel plezierig. Straatmuzikanten, 
marktkooplui, venters, de gewone 
man uit de krisis van de jaren '30 
hadden zijn grote belangstelling. 
Van Hell was een bekwaam litho-
graaf. Ook deze kant van zijn kunst-
naarschap is overtuigend. 

Opdrachten 
Wie Van Hell's werk ziet denkt even 
aan de vroegere periode van Bart van 
der Leck of aan Peter Alma. De 
overeenkomst slaat meer op de style-
ring en de keuze van de onderwerpen 
dan op het kubistische, dat bij Van 
der Leck en bij Alma veel sterker is. 
Ook verzorgde hij een aantal zeer 
sprekende affiches voor AJC (Arbei-
ders Jeugd Centrale), SDAP en NVV, 
terwijl Van Hell zich ook bezig hield 
met het ontwerpen van omslagen 
voor enkele romans en dichtbundels. 
Zijn veelzijdigheid bleek eveneens 
uit diverse opdrachten. Zo ontwierp 
hij een bronzen faun en een wand-
versiering voor de amsterdamse 
stadsschouwburg. Eveneens maakte 
hij wandversieringen voor een kli-
niek van het Wilhelminagasthuis en 
voor het Barlaeusgymnasium. De 
kwaliteit van zijn werk bestaat, naast 
een sterke bewogenheid, vooral uit 
een grote zichtbare evenwichtigheid. 

S.ocialist 
Na de eerste wereldoorlog vond Jo-
han van Helt de weg naar de socialis-
tische arbeidersbeweging, vooral 
daarheen geleid door zijn eerste 
vrouw. Van Hell is tweemaal ge-
trouwd geweest. In 1915 met Pauline 
Wijnman, die in 1930 overleed. Zij 
was kostuumontwerpster en schilde-
res. Zij had grote invloed in de AJC 
en inspireerde de vrouwelijke leden 
van deze jeugdorganisatie tot het 
dragen van doelmatige en persoonlij-
ke kleding. Zij schreef een drietal 
boekjes over kleding en kledingver-
siering. 

Na haar dood huwde Van Hell de be-
roemde pianiste Caroline Lankhout, 
die jarenlang ernstig ziek was. Ook 
haar overleefde hij. Nog voor hij van 
zijn pensioen kon genieten is Johan 
van Hell overleden. Zijn gehele leven 
stond in het teken van de kunst. Hij 
was een oprecht mens en een goede 
vriend. 
Hij wist altijd weer verdriet en tegen-
slagen te overwinnen door grote 
werklust, sterk idealisme en intens 
sociaal bewustzijn. 

Jan Kooijman 
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INDIANEN PROJEKT'79 

HET RECHT van de ZWAKSTE 
Brochure over het te houden tribunaal over 
de rechten van de autochtone bevolkingen 

van de Amerika's. 

Indianen 
De Stichting „Werkgroep Indianen 
Projekt" is van plan half november 
een tribunaal te organiseren over de 
rechten van de oorspronkelijke be-
volking van Noord-, Midden en Zuid-
Amerika. Het doel daarvan is om de 
zaak van de Indianen op grote schaal 
aan de orde te stellen. Om het tribu-
naal internationaal te maken zijn 
kontakten gelegd met tal van andere 
organisaties in Europa. 
De Stichting heeft een memorandum 
en de brochure „Het Recht van de 
zwakste" (prijs f 2,50 plus f 1,70 por-
to) als informatiemateriaal over het 
tribunaal beschikbaar. 
Op aanvraag verkrijgbaar bij: Stich-
ting Werkgroep Indianen Projekt, 
Postbus 51322, Amsterdam. 

Ierland 
Het Ierland Komitee Nijmegen heeft 
een informatief boekje samengesteld 
over de situatie in Ierland „waar het 
grootste gewapende konflikt in West-
Europa van de afgelopen tien jaar" 
plaatsvindt, aldus de inleiding. Het 
boekje heet: „Ierland, een geschiede-
nis van onderdrukking en verzet". 
Het gaat uitgebreid in op de histori-
sche en maatschappelijke achter-
gronden van deze strijd en de rol van 
de belanghebbenden als Engeland, 
de kerken, het IRA en anderen. 
Het boekje kost f 6,— plus f 1,70 por-
to en is te bestellen bij Ierland Komi-
tee Nijmegen (gironr. 3185150). 

Kernwapens in Europa 
Van de hand van Drs. G. W. F. Vige- 
veno verscheen onlangs als Atlanti- 

sche studie nr. 1 de brochure „Kern-
wapens in Europa, rol in strategie en 
ontwapeningsoverleg". 
In brede kring houdt men zich bezig 
met het vraagstuk van de kernwa-
pens. Wil men de vragen m.b.t. dit 
vraagstuk gemotiveerd beantwoor-
den, dan is er een minimum aan 
kennis nodig over de kernwapens die 
Oost en West bezitten, de redenen 
van hun invoering en de pogingen 
die ondernomen zijn om de arsenalen 
te beperken. Deze door de Atlanti-
sche Commissie uitgegeven brochure 
beoogt de nodige basisinformatie aan 
te dragen. „Kernwapens in Europa" 
is te bestellen bij de Atlantische 
Commissie, Van Stolkweg 10 te Den 
Haag. Prijs f 2,50. 

Strip over 'n schoolverlater 
Twee medewerkers van het aktivitei-
ten- en adviescentrum De Halte in 
Heerenveen hebben een stripverhaal 
getekend over werkloze jongeren. 
Het verhaal gaat over Teun, een ge- 

wone jongen, die na zijn examen, wil 
gaan werken. Teun meldt zich op het 
arbeidsbureau maar er is geén werk. 
Via de Gem. Soc. Dienst ontvangt 
Teun 'n uitkering terwijl hij onder-
tussen zonder sukses, driftig sollici-
teert. Teun raakt wat gefrustreerd 
over het werkloos zijn en de narig-
heid dreigt kompleet te worden. Dan 
ontmoet hij enkele vrienden die hem 
er op attent maken dat hij de 
problemen niet passief moet beleven 
maar in beweging moet komen. 
Teun verandert van gedachten en 
maakt van zijn eigen probleem een 
algemeen probleem waartegen met 
elkaar moet worden gevochten. 
Het stripverhaal „Teun op Safari" is 
voor f 1,70 te bestellen bij De Halte, 
Postbus 503 te Heerenveen. 

Wapenfeiten 
Jaarlijks brengt het Stockholm In-
ternational Peace Research Institute 
(Sipri) zijn fameuze Sipri-jaarboek 
uit. Ook dit jaar heeft het Sipri weer 
geprobeerd om de verbijsterende 
ontwikkelingen op dit gebied op een 
overzichtelijke manier te presenteren. 
Als nr. 19 in de NIVV-reeks brengt 
het Nederlands Instituut voor Vre-
desvraagstukken weer de belangrijk-
ste hoofdstukken en tabellen van dit 
Sipri-jaarboek uit onder de titel: 
„Wapenfeiten 1979". 

Zo bevat deze uitgave beschouwin-
gen die gewijd zijn aan de militaire 
uitgaven in de wereld (één miljoen 
dollar per minuut), de wapenproduk-
tie, de internationale wapenhandel en 
de verspreiding van kernenergie en 
kernwapens. Doordat kwaliteit en 
precisie van de strategische kernwa-
pens van de grote mogendheden 
steeds worden verbeterd is één van 
de hoofdkonklusies, dat het gevaar 
van een kernoorlog groter wordt. 
„Wapenfeiten 1979" eindigt met een 
overzicht van de inspanningen die er 
in het kader van de slotakte van Hel-
sinki zijn ondernomen om tussen 
Oost en West enig vertrouwen op 
militair gebied te kweken. 
„Wapenfeiten 1979" is te bestellen bij 
het NIVV, Alexanderstraat 7 te Den 
Haag. Prijs f 8,—. 

Bewapening 
Kerken tegenover bewapening is het 
thema van het veertiendaagse orgaan 
„Archief van de kerken" nr. 11 
waarin opgenomen is het programma 
voor ontwapening en tegen het mili-
tarisme en de bewapeningswedloop, 
zoals de nieuwe naam van dit pro-
gramma van de Wereldraad luidt. 
Verder in dit nummer de „schets 
voor een nieuw synodaal geschrift 
over kernwapens" van de Raad voor 
de zaken van overheid en samenle-
ving van de Nederlands Hervormde 
Kerk. Tenslotte in dit nummer de 
pittige brief van de Raad van Kerken 
in Nederland aan Van Agt over de 
neutronenbom van 16 maart 1979. 
„Archief v. d. kerken" nr. 11 is te be-
stellen bij de Horstink. Postbus 400 
te Amersfoort. Prijs f 4,90 + f 1,50 
verzendkosten. 
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Op het moment dat dit wordt geschreven (11 september), zijn al enkele oplossingen 
van de puzzle in het augustus/septembernummer binnengekomen. De uiterste in-
zenddatum was 15 oktober, dus maken we de winnaars bekend in het volgende no-
vembernummer. 
Wie met onderstaand kruiswoordraadsel wil meedingen naar een boeken/platenbon 
van J` 25,—, f 15,— of f 10;—, moet de oplossing insturen voor 10 november a.s. aan de 
EGO-redaktie, Coornherthuis, Hoofdstraat 84, 3972 LB Driebergen. Prijswinnaars van 
deze oktoberpuzzle worden bekend gemaakt in EGO van december. 
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Kinderloosheid 
De werkgroep vrijwillige kinderloos-
heid van de NVSH (opgericht in 
1975) is van mening, dat ouderschap 
een bewuste keuze moet zijn en dat 
kinderloosheid een zeer leefbaar en 
waardevol alternatief is. 
Regelmatig geeft men het nodige ma-
teriaal uit. Zo verscheen onlangs een 
folder met als titel „Twintig misver-
standen over vrijwillige kinderloos-
heid". De folder gaat in op de meest 
gangbare vooroordelen tegen mensen 
die geen kinderen willen. Andere 
folders van de werkgroep zijn „Ben 
ik geschikt voor het ouderschap?" en 
„Sommige mensen zien je liever 
vandaag zwanger dan morgen". De 
werkgroep geeft, onregelmatig, ook 
nog een nieuwsbrief uit. 
De folders kosten f 0,20 per stuk plus 
verzendkosten en zijn te bestellen via 
giro 261244 tnv. NVSH, Rotterdam 
(o.v.v. drie (of meer) folders VK). 

Ben ik geschikt voor het ouderschap? 

Oorlogsnummer van WAR 
De oproep van de redaktie van War, 
het Rotterdamse tijdschrift voor ar-
beidersliteratuur, o.a. ook aan de le-
zers van EGO (jan./febr. 1979) om 
herinneringen aan en gedachten over 
de oorlog op te schrijven, heeft heel 
ven reakties opgeleverd. De bijdra-
gen zijn gebundeld in een honderd-tachtig 

pagina's dik speciaal oorlogs- nummer van War. 

In verhouding hebben veel bijdragen 
de meidagen van 1940 in Rotterdam 
tot onderwerp. Het zijn direkte, zelfs 
na zoveel jaren, soms aangrijpende ooggetuigeverslagen. Ook over on-
derwerpen als vervolging, vlucht en 
verzet wordt geschreven. 
Het speciale War-nummer is te be-
stellen bij de Rotterdamse Kunst-
stichting, Kruisplein 30 te Rotterdam. 
Prijs f 10,-. 

Wim Heij 
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Horizontaal 
1 aktiviteit van raadslieden. 6 wijnkelder. 
11 eikeschors. 12 wig. 14 masker. 15 uiting 
van genegenheid. 17 vertrouwd. 18 meis-
jesnaam. 20 bo.om. 22 vragend voornaam-
woord. 24 mannetjeshond. 25 bijwoord. 26 
gewestelijk. 30 titel. 31 aanvoegende wijs 
van pakken. 32 meisjesnaam. 34 doen mi-
litairen veel. 35 tennisterm. 37 slee. 38 die-
renprodukt. 39 spel. 40 europeaan. 41 titel 
voor vrouw. 43 elk. 46 griekse letter. 47 
dier. 49. bijwoord. 51 overdragen. 55 bol-
vormig gewas. 56 muil. 58 zelfkant. 59 
trek. 60 landman. 62 rijen. 63 radio-om-
roep. 64 bepaalde tijd. 66 schreeuw. 67 
deel van een schip. 68 zeerob. 69 ren. 

Vertikaal 
1. richttoestel. 2 strook. 3 onbepaald 
voornaamwoord. 4. maanstand. 5 streek. 7 
voorzetsel. 8 hoge toren. 9 arabisch bevel-
hebber. 10 dwaas. 12 snipstruis. 13 niets. 
16 ijzerhoudende grond. 19 belofte. 21 
werkgebieden van dominees. 23 paters 
geven meer. 26 opstootje. 27 zeer begaafd.  

28 vreemde vogel. 29 meisjesnaam. 31 rijk 
aard. 33 vrijplaats. 34 gebodene. 36 hier-
heen. 42 jongensnaam. 44 boom. 45 
geestelijke. 48 gewaagd. 50 jongensnaam. 
52 uniek. 53 zij. 54 dier. 55. deel van een 
dag. 57 elite. 59 turkse drank. 61 oneffen. 
63 niet naast de deur. 65 zonnegod. 67 mi-
litaire zielkundige. 

EGO: tegen dooddoeners 
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en wil, en over Juirnanisme, daarover gaat deze krant. Zie ook pagina 
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Wat is humanisme? 
Bijna iedereen heeft weleens gehoord van het Humanistisch Ver-
bond. Via de televisie („Vijf Minuten tedenktijd" op zondag-
avond), radio of in ce krant. Vaar wat is dat nou eigenlijk voor 
vereniging, dat Furnanistisch Verbond? Over wat het Verbond doet 

Speciale u2gave 
van het Hurnanisftcia 
Verbond, Postbus 114, 
Utrecht. (030) 31 81 45. 
34e jaargang 
extra nummer nr. 14a. 
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