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Spelen in Moskou? 
Over een Olympische boycot 
en Koude Oorlog 
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EGO-spellers: uitgelezen 
troep 

Tegenstanders van een boycot 

Het is tamelijk linke soep om je te-
genstander te verklaren van een 
Olympische boycot. A. kom je daar-
mee in het kamp van druiloren als 
Wil van der Plas (de voorzitter van 
de Nederlandse Sport Pers) of 
Adriaan Paulen, B. wordt je onmid-
dellijk het verdoezelen van Russische 
wandaden aangewreven. 
Het eerste (A) maakt de hele discus-
sie eigenlijk nog wel aardig. Plotse-
ling bevinden zich de meest verstok-
te sportbestuurderen, de meest 
rechtse blazers zich in het gezelschap 
van de meest notoire nieuwlinksers, 
de meest verstokte CPN-ers. Je ziet 
de Haagse Post (Hofland) Elsevier 
(Mok) om de nek vliegen, je hoort 
Marcus Bakker de NOC-voorzitter 
Idenburg de hemel in vleien. En de 
Partij van de Arbeid wist zich geen 
raad: 16 fractieleden voor de boycot, 
14 tegen, bij afwezigheid van 32 an-
dere twijfelaars. 

Bij de tegenstanders vindt de schei-
ding der geesten plaats door de ar-
gumentatie. Van der Plas vond het 
niet alleen zielig voor zichzelf, dat 
hem een reisje door de neus geboord 
dreigde te worden, hij vond de boy-
cot nog zieliger voor alle hardwer-
kende sportlieden, die zich vier jaar 
of nog langer hadden voorbereid op 
het evenement in kwestie. Nog even 
afgezien van de politieke onbenullig-
heid van deze redenering, ook sport-
technisch is het pure flauwekul. 
Geen amateursporter (of misschien 
een enkeling, die postbode hoopt te 
worden) stelt vier jaar of meer louter 
in dienst van Olympische Spelen. 
Ware het niet tevens een hobby, zou 
een sportman de training verfoeien, 
dan was hij al lang vóór Moskou af-
gehaakt. Bovendien wordt Moskou 
hooguit voor de paar medaillewin-
naars leuk of de moeite waard. 

De minister-president 

Weg met Van der Plas dus („Naar het 
standpunt van de sporters wordt niet 
gevraagd"). Voor de draad met de 
andere argumenten, met Van Agt 
dus. Zoals bekend beschikt Neder-
land over een briljante minister-pre-

sident. Het eerste, wat de goede man 
dan ook meldde in verband met de 
boycot was, dat hij zelf niet in Mos-
kou zou gaan fietsen. Voor zover be-
kend had Bram Leeuwenhoek hem 
inderdaad niet in de selectie opge-
nomen. Maar toen werd het ernst. 

Van Agt deelde op een goede vrij-
dagavond mee, dat de regering vóór 
een boycot was en zelfs was gewéést 
zonder de verbanning van Sacharov 
naar Gorki. 
Niet ten onrechte werd daar even 
vreemd tegen aangekeken. Eerder 
namelijk had Van Agt de subsidie 
aan het Nederlands Olympisch Comi-
té ingetrokken (die bleek ongeveer 
vier dubbeltjes) met daarbij de uit-
drukkelijke vermelding, dat de sport 
voor de rest zijn eigen keuze moest 
maken. Nu echter verlangde hij dus 
plotseling de volledige terugtrekking 
van de Nederlandse ploeg, terwijl 
juist het voortdurend hameren van 
de Nederlandse regering op mensen.. 
rechtensituaties de boycot-idee juist  
plausibel had kunnen maken. Hoe 
merkwaardig toch werkt de politiek! 
Was Nederland er ooit bij om Ame-
rika te boycotten, dat destijds net 
zo'n soort invals-verdrag met Viet-
nam had als de Sovjet Unie met Af-
ghanistan? Wat doet Nederland aan 
het feit, dat Amerika talloze dictatu-
ren in het zadel houdt, zij het wat 
minder openlijk dan de Sovjet Unie 
in Afghanistan optreedt? Het mogen 
wat ongenuanceerde vragen zijn, 
maar de plotseling felle pleidooien 
vóór een boycot doen toch op zijn 
minst wat hypocriet aan. 

Sport is politiek 

Sport mag natuurlijk best als „poli-
tiek speerpunt" gebruikt worden. 
Het is zelfs een zeer goedkope en ef 
Tektieve vorm, zo zeggen de voor-
standers (of ze durven dat net niet 
openlijk naar voren te brengen.) In 
talloze commentaren wordt er dan 
ook op gewezen, dat het onzin is om 
te vrezen, dat een boycot de ont-
spanning (détente) in gevaar zou 
brengen. Moties in de Tweede Kamer 
signaleerden enerzijds, dat de Sovjet 
Unie onze grensbepaling duidelijk 
diende te weten, maar aan de andere 
kant, dat een boycot eenmalig moest 
zijn en dat voor het overige hard 
doorgewerkt moet worden aan de 
détente. 

 

Dat laatste nu is in volstrekte tegen-
spraak met elkaar. Wie Oost-Europa  
en de Sovjet Unie maar een beetje 
kent, weet welke rol de sport en 
vooral de „Olympische beweging" er 
vervullen. Van staatswege wordt bij-
na evenveel in defensie als in sport 
geïnvesteerd, grondwettelijk wordt 
de sport tot in het ridicule gestimu-
leerd, openlijk wordt de sport als een 
politieke zaak beschouwd, massaal is 



© Stefan Verwey. Uit de Volkskrant van 24 januari 1980. 
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Kremlin wordt bedankt! 
de publieke belangstelling. 
Jarenlang heeft de Sovjet Unie er-
voor gevochten om de Olympische 
Spelen naar Oost-Europa te halen. 
Nu gebeurt dat voor de eerste maal 
en meteen dreigt een boycot. De hele 
bevolking hoort al maanden niets 
anders dan Olympische geluiden en 
wordt doodgegooid met Olympische 
beertjes, maar kan straks geen Ame-
rikanen in actie zien. 

Nederland naïef 

En Nederland maar volhouden, dat 
de détente er niet door in gevaar 
hoeft te komen. Op zijn minst is dat 
ontzettend naïef. 
Het is niet onwaarschijnlijk, dat Sa-
charov juist verbannen werd, omdat 
hij zich voorstander van de boycot 
verklaarde. Het gebeurde althans 
drie dagen na zijn verklaring dien-
aangaande. Sacharov mocht jaren-
lang betrekkelijk veel, maar een boy-
cot bepleiten, dat ging de autoriteiten 
te ver. Hij zou daarmee zelfs de wet 
overtreden hebben. Kortom, anders 
dan in het geval-Argentinië, is er in 
de huidige situatie wel degelijk spra-
ke van een escalatie tussen twee su-
permachten, aanvankelijk al aange-
wakkerd door het Westen (de aan-
maak van kernwapens, de Salt II-
vertraging) en vervolgens beant-
woord door de Russen. Het lijkt tijd 
voor bevriezing van de nieuwe Kou-
de Oorlog, maar de vraag waar esca-
latie moet ophouden en waar tegen-
actie dient te beginnen, blijft subjec-
tieve of zelfs emotionele individuali-
teit. En ook dat maakt de discussie 
aardig èn eindeloos. 

Hans van Wissen  

De tegenstanders van de modernise-
ring van de kernwapens werd het 
door de, uiteraard ook door ons af-
gewezen, Russische inval in Afgha-
nistan niet gemakkelijk gemaakt. 
Nauwelijks een week na het kern-
wapendebat in de Tweede Kamer 
intervenieerden de Sowjets in Af-
ghanistan. Veelvuldig hoorde je 
opmerkingen als: „Zie je nu wel, dat 
de Russen niet te vertrouwen zijn." 
De tegenstanders van nieuwe kern-
wapens in West Europa moeten nu 
toch wel de ogen open gaan. 

Omkering 

Toch is dit het op z'n kop zetten van 
de zaken. Opmerkingen in deze geest 
zouden nog wel te begrijpen zijn als: 
- de NAVO eenstemmig had beslo-
ten geen nieuwe kernwapens te ma-
ken en te gaan plaatsen; 
- het Salt II-verdrag door een en-
thousiaste Amerikaanse Senaat was 
ontvangen; 
- de Westerse landen de nodige te-
rughoudendheid hadden betracht 
m.b.t. de opvoering van hun bewa-
peningsuitgaven. 
Ja, als het zo was gegaan, dan zou je 
inderdaad kunnen zeggen: als je de 
Russen een vinger geeft, nemen ze je 
hele hand. Maar in werkelijkheid ge-
beurde precies het tegenovergestel-
de: 
- in december werd door de NAVO 
eenstemmig het besluit genomen tot  

produktie en stationering (Nederland 
neemt pas eind 1981 een besluit over 
plaatsing) van middel-lange afstand-
raketten in West-Europa; 
- de kans dat de Amerikaanse Se-
naat het Salt II-akkoord officieel zou 
bekrachtigen was bijster klein te 
noemen; 
- de NAVO-begroting is in vergelij-
king met 1978 en 1979 fors verhoogd, 
terwijl de V.S. hun bewapenings-uit-
gaven verhoogden tot een zo krank-
zinnige hoogte, dat een speciale 
commissie in het leven moet worden 
geroepen ter voorkoming van een fi-
nanciële ramp. 

Tegen modernisering 

De Dienst humanistische geestelijke 
verzorging in de krijgsmacht heeft in 
haar Verklaring van 10 december 
1979 (zie EGO van januari 1980) de 
modernisering van de kernbewape-
ning niet afgewezen, omdat ze op het 
standpunt zou staan, dat de leiding 
van de Sowjet-Unie alleen maar uit 
lieverdjes bestaat. Integendeel, onze 
afwijzing berustte op een stevig door 
argumenten onderbouwde overtui-
ging, dat deze wapens onze veiligheid 
niet verhogen, maar bedreigen. 
De ontwikkelingen van de afgelopen 
weken hebben hieraan geen afbreuk 
gedaan. Juist door een steeds minder 
stabiel politiek klimaat is het gevaar, 
dat invoering van deze wapens met 
zich mee brengt alleen maar vergroot 
en de noodzaak deze wapens terug te 
dringen alleen maar dringender ge-
worden. 
De voorstanders van het besluit tot 
stationering van nieuwe kernwapens 
zullen, ondanks het voorgaande, 
vrees ik, in de gebeurtenissen in Af-
ghanistan meer dan ooit een 
rechtvaardiging vinden voor hun op-
stelling. 
Daarom ook is het juist zo treurig, 
dat in het geheel van de gebeurtenis-
sen de havikken in het Kremlin be-
sluiten nemen, die de conservatieve 
politieke krachten in het Westen in 
de kaart spelen. Zonder meer is de 
Russische inval een slag in het ge-
zicht van hen in het Westen die, on-
danks alle tegenstroom, steeds maar 
weer blijven pleiten voor gematigd-
heid en terughoudendheid. 
De heren in het Kremlin worden dan 
ook bedankt! 

Wim Heij 



Een computer-systeem, bij Centraal Beheer in Apeldoorn met een geheugen van 3 mil-
joen bytes. 
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In deze gastrubriek van EGO laten 
we dit keer aan het woord Jan-Wil-
lem Sentrop (32), jurist en afgestu-
deerd op de rechtsbescherming van de 
privacy. Hij is sinds 1975 hoofdbe-
stuurslid van het Humanistisch Ver-
bond en tevens bestuurslid van de 
Stichting Waakzaamheid Persoonsre-
gistratie. Over deze laatste stichting 
vroegen wij hem iets in EGO te ver-
tellen. Het werd een wat langer ver-
haal, omdat hij - terecht lijkt ons -
eerst nader ingaat op de privacy, de 
wetgeving en de maatschappelijke 
aspecten ervan. 

Uw privacy - ons een zorg 
De discussie rond de bescherming 
van de privacy (persoonlijke levens-
sfeer) is in Nederland nu zo'n jaar of 
tien gaande. In die periode is de in-
gewikkeldheid van de problemen die 
zich op dit terrein voordoen in volle 
omgang duidelijk geworden. Op het 
vlak van wettelijke voorzieningen is 
evenwel nog bitter weinig voortgang 
geboekt, terwijl de technische ont-
wikkelingen onbelemmerd zijn door-
gegaan. De privacy is - wettelijk be-
zien - momenteel nog steeds vrijwel 
niet beschermd, maar de gevoelig-
heid voor deze problematiek is door 
de discussie in de jaren '70 stellig 
toegenomen. Er is ook in ons land 
vrij veel literatuur over de privacy-
bescherming ontstaan, mede als re-
sultaat van tal van studies die zijn 
verricht. Bovendien zullen tegen de 
zomer van dit jaar twee wetsontwer-
pen bij de Tweede Kamer worden 
ingediend: een algemene privacy-wet 
en een wet op de Centrale Personen-
administratie (CPA). Ook aan het 
sterk toegenomen aantal Kamervra-
gen dat direkt of zijdelings op de 
privacy betrekking heeft, kan wor-
den afgelezen dat we hier met een 
belangrijk maatschappelijk vraag-
stuk te maken hebben. 

Privacy - een grondrecht 
Het gaat bij de privacy om het recht 
dat aan elk individu toekomt om zijn 
of haar leven naar eigen inzicht vorm 
te geven zonder vergaande inmen-
ging van anderen. Zelfontplooiing en 
zingeving aan het eigen bestaan, 
waarden die in het humanistische 
denken een belangrijke plaats inne-
men, zijn gebaat bij de mogelijkheid 
zelf te bepalen in welke mate en aan 
wie men persoonlijke gedachten en 
gevoelens naar buiten brengt. Priva-
cy is dus geen absolute waarde; het  

gaat - zo schreef de jurist Verkade -
niet om absolute geheimhouding, 
maar om de mogelijkheid tot selec-
tieve openbaarmaking. De inbreuken 
op de privacy moeten evenwel berus-
ten op een redelijke, inzichtelijke 
belangenafweging ofwel op het initia-
tief van de betrokkene zelf. 

Nieuwe wetgeving op komst 
Deze benadering van de privacy 
heeft in de gevoerde discussie er-
kenning gevonden, maar moet in de 
wetgeving nog zijn weerslag vinden. 
Het wetgevingsprogramma op dit 
terrein is zeer omvangrijk. In het 
voetspoor van een aantal internatio-
nale verdragen, waarbij ook Neder-
land partij is, zal het recht op privacy 
nu ook in de Nederlandse Grondwet 
worden opgenomen. Een wetsont-
werp daartoe is bij de Tweede Ka-
mer aanhangig. Hetzelfde geldt voor 
een wetsontwerp tot wijziging van de 
Volkstellingenwet, waarin een aantal 
privacy-waarborgen wordt opgeno-
men. Dit jaar volgen de twee reeds 
eerder genoemde wetsontwerpen 
alsmede een wetsontwerp, dat de ta-
ken regelt van de civiele en militaire 
inlichtingen- en veiligheidsdiensten. 
Ten slotte wordt al vele jaren ge-
werkt aan een wettelijke regeling 
m.b.t. de politieregisters. Voorts 
wordt algemeen erkend, dat de Wet 
op de justitiële documentatie en op 

de verklaringen omtrent het gedrag 
(en de bijbehorende uitvoeringsbe-
sluiten) hard aan modernisering toe 
zijn. Er zal dus nog heel wat wetge-
vingsactiviteit nodig zijn voordat van 
een afdoende privacy-bescherming 
kan worden gesproken. 

Nieuwe beroepshouding nodig 
Overigens is wetgeving alleen niet 



voldoende. Bij allen die direkt of in-
direkt bij de registratie van per-
soonsgegevens betrokken zijn, zal 
het besef moeten groeien van de ver-
antwoordelijkheid die het verzame-
len, gebruiken en beheren van per-
soonsgegevens meebrengt. Hoeveel 
beslissingen over mensen worden 
immers niet genomen zuiver op 
grond van gegevens in een dossier, 
zonder enig direkt contact met de 
betrokkene. Het tot ontwikkeling 
komen van een privacy-ethiek is 
daarom hard nodig, zowel voor de 
veldwerkers in de diverse sectoren 
(medici, maatschappelijke werkers, 
humanistische raadslieden enz) als 
voor automatiseringspersoneel. 
Vastlegging van enige bepalingen in 
een beroepscode met afdwingbare 
sancties kan ertoe bijdragen dat ook 
het privacy-aspect in de normen voor 
een goede beroepsuitoefening wordt 
betrokken. 

Enige maatschappelijke aspecten 
De privacy wordt vaak als een moei-
lijk en ver van de eigen persoon ge-
legen vraagstuk gezien. Het lijkt nut-
tig haar dichtbij onszelf te halen door 
een aantal maatschappelijke aspecten 
te noemen: 

• niemand kan zich aan registratie 
onttrekken 

Letterlijk van de wieg (geboorte-aan-
gifte) tot het graf (uitvaartverzeke-
ring, testament, successierechten) 
heeft iedereen met registratie te ma-
ken. Het recht op privacy-bescher-
ming is dan ook een werkelijk alge-
meen belang, dat boven politieke te-
genstellingen uitgaat. 

• de geregistreerde is afhankelijk 

De geregistreerde is meestal degene 
die bijvoorbeeld een vergunning, 
uitkering of krediet aanvraagt, een 
medische behandeling nodig heeft of 
hulp zoekt in persoonlijke proble-
men. Voor al deze voorzieningen is 
de eerste „aanbetaling" het verstrek-
ken van persoonlijke gegevens, 
waarbij van vrijwilligheid eigenlijk 
geen sprake is. Bovendien is de ge-
registreerde vaak wettelijk verplicht 
persoonlijke gegevens te verstrekken 
(bijv. belastingaangifte). 

• kennis is macht 

Dit aspect is min of meer het spie-
gelbeeld van het vorige. Naarmate 
meer beslissingen genomen worden 

op basis van persoonsgegevens, geeft 
het bezit daarvan macht over ande-
ren. De registrator kan de gegevens 
bovendien gebruiken voor andere 
doeleinden dan waarvoor ze zijn ver-
strekt, hij kan ze via de computer op 
alle mogelijke manieren met andere 
gegevens combineren en verwerken. 
De geregistreerde is dit alles onbe-
kend; soms weet hij zelfs niet eens 
dat er een dossier over hem bestaat 
(BVD, politie). 

• koppeling van bestanden 

De hedendaagse maatschappij kan 
niet meer functioneren zonder grote 
hoeveelheden gegevens, die in grote 
computergeheugens (databanken) 
zijn opgeslagen. Door koppeling van 
diverse databanken kunnen gegevens 
over één persoon tot een soort 
„blauwdruk" van zijn doen en laten 
worden samengevoegd. 

• registratie als middel tot repressie 

Omdat kennis macht is, bestaat de 
kans dat registratiesystemen ge-
bruikt gaan worden als middel tot 
controle en repressie van de bevol-
king. Een bezetter die de communi-
catiemedia en de registratiesystemen 
in handen heeft kan daarmee de ge-
hele maatschappij beheersen. Overi-
gens kan ook in op zichzelf democra-
tische landen registratie repressie-
doeleinden dienen (vgl. de Duitse 
Bondsrepubliek). 

• privacy-bedreiging door de 
technologische ontwikkeling  

Door de toepassing van steeds weer 
nieuwe technische vindingen (com-
puter, micro-electronica (chips), 
Viewdata, geautomatiseerde kassa's) 
ontstaat veel werkloosheid, is de pri-
vacy in gevaar en wordt ons land erg 
afhankelijk van kostbare energie. Dit 
doet velen pleiten voor kernenergie. 
Door de vele risico's die daaraan 
verbonden zijn wordt grootscheepse 
registratie en controle nodig. De 
atoomstaat is vrijwel automatisch te-
vens een politiestaat. 

Stichting Waakzaamheid 
Persoonsregistratie 

Sinds 1974 bestaat er een stichting 
die zich intensief met de privacy-
problematiek bezighoudt. Een kleine 
groep enthousiaste vrijwilligers be-
steedt veel vrije tijd aan de veelsoor-
tige activiteiten van de stichting. Zij 
geeft een tijdschrift uit, het „Kwar-
taalschrift Privacy en Persoonsregi-
stratie", voorziet wetsontwerpen en 
andere stukken op dit terrein van 
commentaar, verzamelt documenta-
tie, neemt deel aan forums en con-
gressen; verzorgt lezingen, verstrekt 
informatie en organiseert incidenteel 
speciale bijeenkomsten met bekende 
gastsprekers. 
Zo sprak in 1978 Robert E. Smith 
over de privacy-bescherming in de 
USA, in 1979 prof. Dr. Robert Jungk, 
schrijver van het boek „De Atoom-
staat", over atoomstaat, rechtsstaat 
en registratietechnologie. 
Voorts is een consumentengids voor 
de privacy-bescherming in voorbe-
reiding; de opzet daarvan is iedereen 
te wijzen op mogelijkheden om inza-
ge te verkrijgen in de eigen gege-
vens. 
Regelmatig verschijnen speciale 
themanummers van het Kwartaal-
schrift, o.m. over solliciteren (1978/2), 
over de volkstelling 1981 (1979/1) en 
over de atoomstaat (1980/1). Een 
abonnement 1980 op het Kwartaal-
schrift kost f 15,— (4 nummers). Het 
themanummer over solliciteren kost 
f 4,70, dat over de volkstelling 1981 
f 6,70 (prijzen incl. porto). Aangezien 
de stichting zonder subsidie werkt, 
zijn giften eveneens zeer welkom. 
Het gironummer, alsook het adres 
waar nadere inlichtingen over het 
werk van de stichting kunnen wor-
den ingewonnen staan hieronder af-
gebeeld. 
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Omslag reclamefolder: bijna industriële 
aanpak van het melkveebedrijf 

Specialisatie in pluimveehouderij: geen 
kip meer te zien 

"ne' PAQUES 
VOEDERBANDEN 

Paques voor uw 
totale voeder 

mechanisatie/ 

De boer en zijn belegde boterham 

Grote veranderingen in land- en tuinbouw 
Driekwart van ons Nederlands grondgebied is in gebruik bij boeren en 
tuinders. Naast dorpen en steden, naast havens en industriecomplexen, 
naast „de westelijke vrijheid" en „de nationale souvereiniteit" zal een 
gemiddelde Nederlandse soldaat dus vooral akkers en weilanden, hooi-
landen en tuinbouwbedrijven hebben te verdedigen. Mét alles wat daar-
tussen ligt of er op staat: sloten, houtwallen, vee, boerderijen, stukjes riet-
land, kassencomplexen, boomgaarden enz. 

Steeds minder boeren 

Ja, ons land is voor wat betreft het 
grondgebruik nog erg agrarisch. Op 
de ruim twee miljoen hectare land-
bouwgrond leven echter steeds min-
der boeren en hun gezinnen. Er zijn 
ook veel minder landarbeiders dan 
vroeger. Wat cijfers: in 1947 werd het 
aantal bedrijfshoofden in land- en 
tuinbouw, hun meewerkende zoons 
en de overige arbeidskrachten samen 
op zo'n 525.000 mensen geschat. In 
1976 was dit gezamenlijk aantal te-
ruggelopen tot ongeveer 185.000. 
Sindsdien is het aantal weer verder 
teruggelopen. Zo langzamerhand be-
draagt het aantal boeren en tuinders 
met hun medewerkers in ons land 
niet meer dan 6% van de totale be-
roepsbevolking. 

Toch lijkt de uittocht uit de land-
bouw van de laatste tientallen jaren 
wat te tanen. Het afvloeien van voor-
al kleine boeren en landarbeiders 
naar andere bedrijfstakken is nl. veel  

moeilijker geworden, omdat daar ei-
genlijk geen werk meer te vinden is. 
Vluchten kan dus nog maar moeilijk. 
Veel oudere boeren proberen het 
daarom nog een aantal jaren in lang 
niet altijd benijdenswaardige om-
standigheden uit te zingen. Menige 
jonge boer mengt zich noodgedwon-
gen in de produktieslag door zijn be-
drijf nog meer te intensiveren. Dat 
betekent als regel een nog grotere 
specialisatie met een voortdurend 
zwaardere investering in gebouwen 
en machines. 
Het is bekend, met name in de var-
kens- en pluimveehouderij leidt dit 
vaak tot bijna fabrieksmatige p ro-
duktiemethoden. In agrarische kring 
zelf spreekt men graag van verede-
lingslandbouw: in de varkens- en 
pluimveehouderij worden plantaar-
dige eiwitten „veredelt" tot dierlijke 
eiwitten. 
Buitenstaanders, waaronder critici in 
kringen van het natuur- en milieube-
houd en de dierenbescherming, dui-
den deze takken van landbouw  

meestal aan met bio-industrie. Zij la-
ten daarbij vaak niet na te wijzen op 
de bezwaren, die aan deze tak van 
bijna industriële landbouw zijn ver-
bonden: een verregaande verkwis-
ting van plantaardige grondstoffen, 
die ook voor menselijke consumptie 
zouden kunnen worden gebruikt, de 
nauwelijks natuurlijke omstandighe-
den waarin steeds meer dieren moe-
ten leven, de gevaren voor het milieu 
(met name de stank en de mestover-
schotten vormen problemen), het 
landschapsbederf door de weinig aan 
de omgeving aangepaste stallen enz. 

Beheer van de groene ruimte 

In de rundveehouderij ziet men 
soortgelijke zaken. Om een redelijk 
belegde boterham te krijgen is ook 
de melkveehouder gedwongen te in-
tensiveren. Dat betekent, dat men als 
regel nóg meer kunstmest gaat 
strooien om nóg meer gras, hooi en 
kuilvoer te krijgen, dat men het wa-
terpeil in de polders zo laag mogelijk 
houdt om zo vroeg mogelijk te kun-
nen maaien, dat men er nóg meer 
melkkoeien bij neemt ondanks het 
feit dat dit opnieuw meer tijd en 
aandacht betekent. 
Het zijn opnieuw de natuurbescher-
mers die uitvoerig aan de bel trek-
ken. Zij wijzen er op, dat de boeren 
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Na de oogst van de snijmaïs blijft vaak een kaal en eentonig landschap achter 
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naast een produktiefunktie ook een 
beheersfunktie hebben: agrariërs 
hebben immers het dagelijks beheer 
van de vaak nog zo mooie „groene 
ruimte" in ons land in handen. In het 
streven naar een zo hoog mogelijke 
gras—/melkproduktie is er weinig 
plaats voor allerlei bloemen en krui-
den in hooi- en weiland, hebben wei-
devogels als tureluur, grutto en 
kemphaan het moeilijk en dreigen 
allerlei meer bijzondere elementen 
als houtwallen, alleenstaande bomen 
en drinkpoelen het veld te moeten 
ruimen. Dat alles betekent een ge-
voelige ldap voor de kwaliteit van 
het landschap. 

Door de grotere specialisatie is ook 
het vroeger zo bekende gemengde 
bedrijf op de tocht komen te staan. 
Waar nog sprake is van akkerbouw 
t.b.v. veeteelt gaat het meestal om 
een voor Nederland tamelijk nieuw 
produkt: de snijmaïs. Deze wordt 
vaak ingekuild en draagt zo bij tot de 
wintervoedering van het vee. De tijd 
van een stukje rogge hier, een per-
ceeltje haver daar, een bunder voe-
derknollen wat verderop is definitief 
voorbij. Met de in het algemeen gro-
tere percelen en hogere opbrengsten 
kwamen de bestrijdingsmiddelen en 
gingen traditionele akkeronkruiden 
als korenbloem, klaproos en gan-
zebloem. 

Mopjes over de KI-vereniging 

De grote veranderingen in het agra-
risch bedrijf gaan aan de meesten 
van ons voorbij. Het beeld van de 
boeren en tuinders wordt vaak nog 
al te veel bepaald door tradities als 
de paardenmarkt in Zuidlaren, het 
eerste doosje aardbeien, de varkens 
in de modder en de mopjes over de 
KI-vereniging. Andere beelden zijn 
echter wel degelijk beschikbaar. Zo-
als die, welke ons worden voorge-
schoteld door de altijd actieve en 
vindingrijke Stichting Public Rela-
tions voor Land- en Tuinbouw. Van  

die kant schuift men graag die boe-
ren naar voren, die duidelijk het 
hoofd boven water houden. Het zijn 
de redelijk geslaagde agrarische on-
dernemers, die midden in deze tijd 
staan, het leven naar waarde weten 
te schatten en bovendien een zeer 
positieve bijdrage leveren aan de 
enorme agrarische export (de land-
en tuinbouw neemt in haar eentje 
ongeveer een kwart van onze totale 
uitvoer voor haar rekening). Het valt 
niet te ontkennen: dit soort geslaag-
de boeren en tuinders zijn er. Geluk-
kig maar. 

Toch zijn veel agrariërs er minder 
aan toe. Bij hen geen Mercedes op 
het erf, geen wintersportvakantie, 
geen studiereisje af en toe naar 
Duitsland of de Verenigde Staten. Zij 
die het niet zo goed redden zitten in 
het algemeen op kleinere bedrijven, 
met eigenlijk te weinig land en te 
weinig vee om nog een aardig inko-
men te halen. Veel van die kleine 
boeren zitten, ondanks iedere dag 
(óók op zaterdag, óók op zondag) 
hard werken, onder het minimum-
loon. Sommigen van hen hebben ge-
tracht een uitweg te zoeken in een 
verregaande specialisatie. Maar de 
„hulp", die men daarbij van banken 
en de mengvoeder-industrie onder-
vond, bleek maar al te vaak uit te lo-
pen in knellende contracten, die de 
boer eigenlijk tot.werknemer van de 
kapitaalverschaffers maakte. Be-
drijfsopvolgers zijn er op dit soort 
kleine boerderijen weinig; tegen een 
matig loontje meewerkende boeren-
zoons bijgevolg ook niet. De vrouw 
des huizes, de boerin dus, is in zulk 
soort gevallen de eerst aangewezene 
om regelmatig bij te springen. Ge-
bonden aan tal van kanten zijn zulk 
soort boerengezinnen uitermate 
kwetsbaar: economisch (bij stijgende 
voeder- en energieprijzen, bij stagne-
rende afzet bijv.) én sociaal (bij ziekte 
of ouder worden). 

Energieprijzen 

Evenals tal van andere bedrijfstak-
ken zal ook de land- en tuinbouw het 
de komende jaren niet gemakkelijk 
krijgen. Er zijn tal van ontwikkelin-
gen die daar op duiden. Grootwin-
kelbedrijven voeren nu al bijv. aller-
lei tuinbouwprodukten van in klima-
tologisch opzicht beter bedeelde lan-
den aan; landen waar bovendien de 
pluklonen belangrijk lager liggen 
dan hier. De voortdurend stijgende 
energieprijzen zullen zeker ook hun 
invloed niet missen. De glastuinbouw 
is bijv. vrijwel geheel van stookolie 
afhankelijk. De ver doorgevoerde 
mechanisatie en de moderne be-
drijfsgebouwen in de landbouw vra-
gen veel dieselolie, benzine, elektrici-
teit. De produktie van kunstmest, 
van stikstof met name, is grotendeels 
van de olie als uitgangsprodukt af-
hankelijk en de prijzen zullen ook 
hier wel verder oplopen. 
Veel is ook afhankelijk van de inko-
menspolitiek zoals die vanuit de Eu-
ropese Gemeenschap, vanuit Brussel 
en Straatsburg, zal worden gevoerd. 
Al jarenlang heerst in het Verenigd 
Europa de wens het voedingspakket 
voor de burgers zo goedkoop moge-
lijk te houden. Jarenlang ook is de 
Europese Gemeenschap bereid én in 
staat gebleken allerlei toeslagen te 
betalen om de boeren toch nog aan 
een redelijk inkomen te helpen. Maar 
met name de enorme hoeveelheden 
melk en suiker slokken zoveel aan 
subsidies op dat de bodem van de 
Europese schatkist definitief in zicht 
is. De financiering van de landbouw 
dreigt daardoor verdere stappen op 
de weg naar Europese éénwording 
de weg te staan. 
De modale boer kijkt van een grote 
afstand naar dit vaak zo moeilijk te 
begrijpen Europese gedoe. Hij zit zo 
langzamerhand gevangen in een 
netwerk vaninvloeden en ontwikke-
lingen, die nog maar moeilijk te 
overzien zijn. En kiezen de land-
bouwvoormannen wel altijd partij 
voor de zwakkeren in de boeren-
stand? Sommigen vrezen, dat de 
kleine boer toch in veel gevallen als 
die zwaargewonde op het slagveld is: 
niets meer aan doen, want de strijd 
van de nog duidelijk levenden moet 
doorgaan. 

Boer blijven 

Zo dreigt er ook binnen de landbouw 
een ernstig sociaal probleem. Offi- 

EGO: aardewerk 
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Met name op de kleine rundveebedrijven moet de boerin niet zelden een handje helpen 

om het werk rond te krijgen 

T 
ciële plannen van het Ministerie van 
Landbouw duiden er op, dat vóór 
1990 nog eens 65.000 arbeidsplaatsen 
uit de land- en tuinbouw zouden 
moeten verdwijnen. Uiteindelijk 
zouden er maar 50.000 grotere be-
drijven moeten overblijven. Zo ver is 

• het gelukkig nog niet. Veel aandacht 
gaat voorlopig uit naar de voorstellen 
uit „Brussel". Menige boer bereidt 
zich inmiddels voor op mogelijke 
prijsverlagingen van zijn produkten. 
Hij zal nog efficiënter moeten wer-
ken, hij zal er nog wat meer koeien 
bijnemen of nog meer varkens 
grootbrengen... 
Slechts weinigen in de landbouw 
durven te zeggen, dat het zo niet lan-
ger kan doorgaan. Toch zien steeds 
meer agrariërs die heilloze spiraal 
waarin ze verkeren. Jonge boeren 
van het Nederlands Agrarisch Jon-
geren Kontakt hebben inmiddels 
voorstellen gedaan. Ze wijzen er op, 
dat niet alleen de hoogte van de pro-
duktie, maar vooral-ook de kwaliteit 
belangrijk is. Daar willen de mensen 
ook wel voor gaan betalen. Zij wijzen 
ook op de mogelijkheden van het 
landschapsonderhoud, mits de over-
heid daar maar een financiële bijdra-
ge in wil leveren. De jonge boeren 
pleiten ook voor enigszins hogere 
voedselprijzen. Daarnaast is een be-
ter inkomensbeleid voor de boeren 
gewenst. Gestreefd moet veel meer 
worden naar een bepaald basisinko-
men voor boeren en tuinders. Als het 
moet via een systeem van contingen-
tering. Een boer krijgt dan bijv. voor 
de eerste 100.000 liter melk van zijn 
bedrijf een bepaald bedrag. Over-
schrijdt hij die hoeveelheid dan 
wordt de overige melk geleidelijk 
steeds lager betaald. Zo wordt een 
rem gezet op een steeds weer grotere 
neiging de produktie (en dus de 
overschotten) te verhogen. Door dit 
alles zouden op den duur veel boeren 
in de landbouw kunnen worden 
vastgehouden. Een aantrekkelijk 
punt voor de werkgelegenheid. 
„Boer blijven" is de leuze van veel 
jonge agrariërs. Gelijk hebben ze, 
want boer-zijn is een zwaar, maar 
boeiend beroep. 
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Frits Maas 
(Foto's van Jan van de Kam) 

L. 
Behalve een produktiefunktie heeft de boer ook een taak bij het beheer van het land- 

schap (Zuid-Limburg) 
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Begin 1979 peilde het Nederlands 
Instituut voor Publieke Opinie (be-
ter bekend als het NIPO) dat 58 per-
cent van het Nederlandse volk de 
volgende stelling kon onderschrij-
ven: „de kernwapens de wereld uit, 
te beginnen met Nederland". Zonder 
weet te hebben van deze enquête-
uitslag is het konstateerbaar dat het 
verzet tegen de kernbewapening 
steeds meer toe blijkt te nemen. Ook 
onder soldaten is de nodige beroe-
ring ontstaan met betrekking tot 
het kernwapenvraagstuk, getuige de 
open brief van enkele tientallen 
soldaten aan de Nederlandse volks-
vertegenwoordiging (begin novem-
ber 1979). 

Nieuw en belangrijk 
In een vorig artikel over dienst-
plichtigen en kernwapens (zie EGO 
van februari) werd gesteld, dat in-
dien 58% van de Nederlandse bevol-
king zich tegen kernwapens uit-
spreekt het zonder twijfel betekent, 
dat een flink percentage dienstplich-
tigen zich eveneens op dit standpunt 
stelt. 
Hoe is het nu met beroepsmilitairen 
gesteld? 
Men zou geneigd kunnen zijn te zeg-
gen, dat zij zich wel onder de 42% 
„voorstanders of geen mening" zul-
len bevinden. Ongetwijfeld zal dit 
(nog) voor een groot aantal gelden, 
maar moeilijker is aan te geven hoe 
groot dit aantal is. Hiervoor kunnen 
een aantal redenen zijn: 

1. Beroepsmilitairen zijn tot nu toe 
Met gewend geweest een ethisch en/ 
of politiek oordeel over de aard van 
nieuw aan te schaffen middelen van 
bewapening te geven. Hooguit werd 
een technisch advies gegeven; de be-
slissing tot aanschaffing was een po-
litieke beslissing en het werken er-
mee daarna voor militairen een ge-
geven. De inzet van kernwapens 
wordt in de oefeningen van de Ne-
derlandse krijgsmacht van tijd tot 
tijd beoefend! 
2. Een vrijwillig aangegane verbin-
tenis, een eed of belofte, het begrip 
loyaliteit, de gedachte dat de krijgs-
macht een betrouwbaar instrument 
in handen van de overheid moet zijn, 
maken het moeilijk tot een openlijke, 
kritische stellingname te komen. 
3. Angst, dat men zich door een kri-
tische stellingname de afkeuring van 
collega's en/of chefs op de hals haalt 
met daaraan verbonden mogelijk een 
slechtere beoordeling, speelt ook on- 

getwijfeld mee. 
4. De vraag of men in zo'n geval ont-
slag zou moeten nemen of wellicht 
zou kunnen krijgen. 

Uit deze vier punten mag blijken, dat 
ook nog in 1980 het gevaar van „Be-
fehl ist Befehl" nog steeds duidelijk 
aanwezig is. Maar gelukkig is er een, 
misschien nog niet zo grote, maar 
toch wel duidelijke kentering waar-
neembaar. 
De laatste jaren komen er uit de 
kring van beroepsmilitairen steeds 
meer protesten tegen de huidige 
ontwikkelingen naar buiten - soms 
heel openlijk, soms wat minder. 
Sommigen stellen zich onverkort 
achter de IKV-leuze, anderen gaan 
minder ver en menen, dat er geen 
verdere uitbreiding van de nucleaire 
bewapening moet plaatsvinden. 
Deze ontwikkeling is nieuw en be-
langrijk! Als uit de kring• van onver-
dachte, loyale beroepsmilitairen goed 
onderbouwde bezwaren komen, kan 
men deze niet meer afdoen als ,kre-
ten van half-zachte pacifisten, die de 
realiteit niet willen zien". 
Een paar betrekkelijk recente ge-
beurtenissen willen we hier kort 
aangeven. 

1977 

In dit jaar nam de toen 47-jarige ser-
geant-majoor Willem Pauli ontslag 
bij de Luchtmacht op grond van ge-
wetensbezwaren. Al geruime tijd was 
hij hiermee bezig en de ontwikkelin-
gen rond een eventuele invoering 
van een neutronenwapen gaven de 
doorslag bij zijn beslissing. 
Een moedige en respektabele daad, 
zeker als men beseft, dat iemand op 
die leeftijd in deze tijd niet meer aan 
de bak komt en evenmin bij vrijwil-
lig genomen ontslag aanspraak kan 
maken op een werkloosheidsuitke-
ring. Naar aanleiding hiervan werd 
in een tv-uitzending van het Huma-
nistisch Verbond een voorzitter van 
een militaire belangenvereniging 
naar zijn mening gevraagd. Deze kon 
zich voorstellen, dat dit in de toe-
komst meer zou kunnen voorkomen 
en dat er voor die gevallen een stuk 
rechtsbescherming diende te komen. 

1978 

Een vijftigtal officieren spreekt zijn 
verontrusting uit over mogelijke 
nuclearisering van de 155 mm hou-
witze r. 
In dat zelfde jaar komt er in het blad 

De Pershing II-raket 

„Carré" - uitgave van de Vereniging 
Officieren Koninklijke Land- en 
Luchtmacht (VOKL) - een heftige 
discussie op gang over de ethische 
aanvaardbaarheid, doelmatigheid, 
noodzaak en beheersbaarheid van 
kernwapens. 
Een centrale rol hierbij speelt onge-
twijfeld de luchtmachtkapitein 
Meindert Stelling, die goed gedocu-
menteerd en beargumenteerd kern-
wapens onverkort afwijst, kort sa-
mengevat in de woorden: „kernwa-
pens bieden geen veiligheid, slechts 
vernietiging". 
Triest is het, dat een aantal mensen 
in zo'n discussie niet verder komt 
dan het verdacht maken en verkette-
ren van een oprecht bezorgd militair. 
De discussie in Carré duurt, na een 
korte onderbreking, nog steeds 
voort. In het decembernummer van 

dissident: nieuw scheld-
woord . 
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V 
het vorige jaar heeft de redactie een 
tussentijdse balans opgemaakt en 
vastgesteld, dat er nog veel vragen 
waren overgebleven. Daarbij heeft ze 
ook zeer nadrukkelijk de vraag ge-
steld, wat de rol van de geestelijke 
verzorging hierbij zou moeten zijn. 

De geestelijke verzorging 

Steeds meer geestelijk verzorgers 
ontmoeten beroepsmilitairen, die 
hun bezwaren of zorgen rond de 
kernwapenontwikkeling met hen be-
spreken. Voor velen is dit de eerste 
keer, dat zij zich er over uiten. Nog 
slechts weinigen durven openlijk 
voor hun standpunt uit te komen. 
Duidelijk is, dat de meesten sterk het 
gevoel hebben nogal geïsoleerd te 
staan en er is behoefte om er over te 
praten met name ook met collega's 
die dezelfde zorgen hebben. 
Gelukkig is hier en daar een begin 
gemaakt om samen met de geestelij-
ke verzorging in groepsverband 
hierover te praten. Zelf heb ik dit 
onlangs gedurende twee dagen met 
een groep beroepsonderofficieren 
mogen doen, waarbij we zeer funda-
menteel allerlei vragen rond oorlog 
en vrede met elkaar hebben bespro-
ken. 
Opvallend hierbij was de uiting: „Op 
deze wijze zijn wij in onze hele 
diensttijd nog nooit met deze zaken 
bezig geweest". Voor een aantal be-
droeg deze diensttijd al meer dan 25 
jaar. Men verweet de defensieleiding 
te weinig initiatief op dit gebied en 
het geven van te weinig of versim-
pelde informatie. 
De geestelijke verzorging zal nu, 
misschien meer dan ooit te voren, op 
dit gebied een taak hebben naar de 
beroepsmilitair. Hiervoor is nodig 
dat de geestelijke verzorging duide-
lijk naakt waar zij staat — de huma-
nistische g.v. heeft dit gedaan. An-
derzijds dient zij in de persoonlijke 
begeleiding geen standpunt aan 
mensen op te dringen. De g.v.-er 
dient de ruimte te scheppen om vrij-
uit alle aspekten samen te kunnen 
bespreken, opdat de militair tot een 
weloverwogen eigen keuze kan ko-
men. 
De geestelijke verzorging dient er in 
het bijzonder op toe te zien, dat er in 
de krijgsmacht niet een sfeer ont-
staat, waarin de enige hulp bestaat 
uit het advies: „als je er problemen 
mee hebt, neem je maar ontslag". 

Henk Bos 
(raadsman) 

Alvorens nader op de in de vorige 
twee artikelen (in EGO van januari 
en februari) door mij bepleite op-
voeding tot volwassenheid in te 
gaan, wil ik in dit artikel eerst de 
vraag stellen of er voor een derge-
lijke opvoeding voldoende moge-
lijkheden bestaan. Sierbij stel ik 
voorop, dat niet ieder een Einstein 
of een Russell moet kunnen worden. 

Optimisme, drugs en alcohol 

Ook in de opvoeding geldt dat over-
trokken verwachtingen gevaarlijk 
zijn. In elk geval deel ik niet de me-
ning van de zg. critische pedagoog K. 
J. Gamm, dat bij een volledig vrije 
opvoeding vanzelf een nieuwe „auto-
nome, vreedzame en leergierige 
mens" zal ontstaan. Een dergelijk 
nergens op gebaseerd optimisme kan 
alleen maar tot teleurstelling, frustra-
tie en fanatisme leiden. 
Nog gevaarlijker is de gedachte, dat 
allerlei bewustzijnsverruimende pro-
cessen via drugs e.d. de mens van 
zijn spanningen en innerlijke conflic-
ten zouden kunnen afhelpen. De eu-
forie, die door de desbetreffende 
theorieën in de zestiger jaren is op-
gewekt, is spoedig door een kater 
gevolgd. En evenals voor drugs geldt 
ook voor alcohol (waarvan het ver,  

bruik onrustbarend toeneemt) dat 
het soms een oplossing op korte 
termijn aan de hand kan doen, maar 
veel vaker de weg naar een werkelij-
ke oplossing verspert. In elk geval 
beroven ze de mens van een aantal 
mogelijkheden tot zelfbevrijding en 
emancipatie. Niet voor niets ging de 
strijd van de vroegere socialisten 
evenzeer tegen het kwaad van de al-
cohol als dat van de onderdrukkende 
maatschappelijke structuren. 

Onvoltooid wezen 

Met de filosoof Nietzsche mag men 
stellen, dat de mens een onvoltooid 
wezen is. Vergeleken met het dier is 
de mens bij zijn geboorte minder af, 
minder goed bewerktuigd met in-
stincten (afweermechanismen). Men 
kan hier 0.a:denken aan het rem-
mingsmechanisme, dat bij dieren de 
vernietiging van soortgenoten voor-
komt, maar dat bij de mens ont-
breekt. Daar staat echter tegenover 
dat de menselijke natuur meer open 
is. De mens kan op bepaalde punten 
meer „leren" dan het dier. Door zijn 
denken kan hij tot nieuwe oplossin-

gen komen en zo de gegeven orde-
ning overschrijden. Anders gezegd, 
de mens is behalve een natuursoort .; 
een historisch idee. 

Mede op dit feit is onze hoop op het 
ontstaan van een meer volwassen 
menstype gebaseerd. Groei en ont-
plooiing behoren tot de mogelijkhe- • 
den van de menselijke natuur, al 
moet men zoals gezegd deze moge-
lijkheden niet overschatten. Ook de 
toekomstige mens is gebonden aan 
de menselijke condities. De humanist 
en neo-marxist Kolakowski drukte 
dit op een Nijmeegs theologencon-
gres erg plastisch uit: „men mag de 
duivel niet op de zolder zetter'''. 
Wel kan worden gestreefd naar een 
meer optimaal gebruik van de men-
selijke 

 

potenties. Er is enige grond 
om te veronderstellen, dat er in deze 
tijd behalve meer risico's op dit punt 
ook meer mogelijkheden zijn. 

Wetenschappelijk onderzoek 

Een positief punt zijn hier ook de re-
sultaten van wetenschappelijk on-
derzoek, waarin wordt gesteld, dat 
alle mogelijkheden in de opvoeding 
bij lange na niet zijn verbruikt. Zo 
heeft de Amerikaanse psycholoog 
Kohlberg aangetoond, dat onder 
gunstige omstandigheden nieuwe 
cognitieve en affectieve vaardighe- 

• 



Leszek Kolakowski 

den kunnen worden ontwikkeld. Met 
behulp daarvan kan de opgroeiende 
mens tot een meer critische, meer 
flexibele en meer bij de huidige 
maatschappelijke en politieke feiten 
passende standpuntbepaling in staat 
worden gesteld. Ook door andere 
onderzoekers is de mogelijkheid van 
een opvoeding, die tot een grotere 
psychische en politieke volwassen-
heid leidt aangetoond. (Voor meer in-
formatie zie mijn "Leren om te 
overleven", Meppel, 3edruk). 

Onderwijs en opvoeding 

In het algemeen kan men zeggen, dat 
een meer open democratische on-
derwijssituatie, waarin ook andere 
waarden dan die in eigen samenle-
ving dominant zijn tot hun recht 
kunnen komen, hiervoor nodig is. 
Daarnaast is een opvoedingsstijl no-
dig, die de opgroeiende mens vol-
doende gelegenheid geeft zich in de 
richting van een grotere geestelijke 
rijpheid te ontplooien. Deze tijd eist, 
dat leerlingen wordt geleerd op criti-
sche en zelfstandige wijze kennis te 
verwerven. Ook om deze kennis zelf-
standig te verwerken, te analyseren 
en toe te passen. Speciaal bij het on-
derwijs aan oudere leerlingen zou 
veel meer dan nu de nadruk op dit 
aspect van het onderwijs moeten lig-
gen. 
Via onderzoek is duidelijk komen 
vast te staan, dat na het dertiende le-
vensjaar de mogelijkheid aanwezig is 
om politiek te leren denken. In deze 
periode begint het zwart-wit denken 
te verzwakken, de leerlingen kunnen 
relativeren. In deze leeftijdsfase ont-
wikkelen zich ook minder simpele 
gedachten over autoriteit, orde en 
gezag en ontstaat meer begrip voor 
posities van anderen. 
Helaas blijven in de meeste gevallen 
deze mogelijkheden onbenut. Door-
dat te weinig een beroep op het in de 
leerlingen aanwezige vermogen tot 
zelfoordelen wordt gedaan, komen 
deze niet verder dan het „law-and-
order"stadium. Zo bereiken de mees-
te mensen in politiek en moreel op-
zicht niet het volwassenen-stadium 
en dit wreekt zich vanzelfsprekend 
in velerlei opzicht. Zeker in een tijd, 
waarin de doorsneemens, gewild of 
ongewild, steeds meer medespeler in 
plaats van toeschouwer in het poli-
tieke (wereld)gebeuren is geworden. 

Truc van de duivel 

Een nare bijkomstigheid is hier, dat 

er juist in deze tijd een geringe 
waardering voor het kennisaspect 
bestaat. (Hierbij kennis uiteraard niet 
op te vatten als een bonte verzame-
ling van wat feitjes, maar als de mo-
gelijkheid om inzicht en greep te 
krijgen in (op) de steeds ingewikkel-
der wordende werkelijkheid). Rudy 
Kousbroek noemt het niet volledig 
gebruik maken van „de computer die 
in ons hoofd zit" een ernstige vorm 
van verspilling. En dit is zeker niet 
overdreven. Het lijkt wel een truc 
van de duivel — om Kolakowski 
nogmaals te citeren — dat juist in eèn 
tijd, dat de mogelijkheden van ken-
nisverwerving zo groot zijn en de 
behoefte aan een bepaald soort ken-
nis (niet de technische en economi-
sche, maar wel de sociaal-politieke 
en culturele) zo groot is, deze kennis 
verdacht wordt gemaakt. En op onze 
scholen in dit opzicht een ernstige 
verschraling optreedt. 
Wie uit het laatste concludeert, dat 
mondigheid voor ons alleen maar 
een kwestie van verstand is, vergist 
zich. Maar we willen wel vaststel-
len, dat we de huidige crisis en 
verwarring alleen het hoofd kunnen 
bieden bij inzet van al onze geeste-
lijke krachten. 

Steven Derksen 

Rectificatie 
In het vorige artikel „Opvoeden tot vol-
wassenheid" (2) in het februarinummer. 
is een storende fout blijven staan. Half-
weg in de middenkolom staat de zin: 
„Het rationalisme was volgens hem (Rus-
seil) de gevaarlijkste pseudo-godsdienst". 
Uiteraard is hier het nationalisme be-
doeld. (Redactie) 

Rel 
Nkomo, één van de 

leiders van het Patriottisch Front,in de 
Haagse Post: 'Wacht 

eventjes: wij hebben de Sowjet-I.I 
nooit om ideeën of 	

]es: 

o vattingen  
gevraagd. Al onze ide

p 
 en zijn westerse ideeën. 

Zelfs de taal die ik spreek is westers. Ik he b 
economie gestudeerd, ik heb 
heel wat westerse economen 
gelezen. Ik heb de westerse 
ideeën opgezogen. 
Alsjullie denken dat jullie 
ideeën, opvattingen 

geen s houden als ze worden 	tand 
geco fronteerd 

met Oosteuropese 
gen dan 

ideeën enopvattin 
komt dat omdat men in het 
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Westen niet 
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aanzien van zijn 

eigen ideo-logie. In 
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men: dat ge/oven wij, dat 
zijn ij, punt uit. 

En nu komt u aan met de men-
senrechten, die in de 
Sowjet-Unie en de Oosteurope- 

se landen niet zouden bestaan 
ge 	gooien en dat ze dar mensen in de gevan- 

zo en dat dat een fout is 
van hun ideologie en van de 

leiders 
Jullie zouden eens naarje 

zelfirloeten 
kijken. Jullie christenen uit het Westen 

hebben in naam van jullie 
christelijke ideologie dingen 
gedaan (ld lachend). Als Christus tui

erug zou keren op aarde zou 
ten br 	jullie allemaal la_  anden in de hel.' 

nog meer intelligente 
wezen in het heelal? 

0 geknipt 
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Voor de hoofdrol stuitte SchlOndorf 
tot zijn onuitsprekelijke vreugde op 
de zoon van acteur Heinz Bennent, 
David, een jongen van twaalf die ge-
stoord is in zijn groei en er uitziet als 
een kind van zes, maar dan met een 
oneindig veel wijzere blik. Hij heeft 
tijdens het halve jaar dat de opna-
men duurden, zoveel aandacht aan 
de kleine David besteed, voor wie hij 
een diepe genegenheid opvatte, dat 
hij zich realiseert dat hij de rest van 
de cast zwaar tekort heeft gedaan. 
Toch is zijn houding wel begrijpelijk, 
want de twaalfjarige David Bennent 
krijgt dingen te spelen waar hij 
geestelijk nog lang niet aan toe is, 
dus hij moest zeker optimaal worden 
begeleid. Wat hij van zijn rol ge-
maakt heeft, onder supervisie van 
SchlOndorf, grenst echter dan ook 
aan het ongelooflijke. Geen seconde, 
tijdens al die twee en een half uur 
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Oskar (David Bennent) met zijn onafscheidelijke trommel op een kerktoren, bezig de 
ramen van de kerk aan scherven te gillen 

„Die Blechtrommel” 

Aan de voorpubliciteit van „Die 
Blechtrommel" is een heleboel ge-
daan. Al weken voordat hij hier werd 
vertoond, besteedde men er in Cine-
visie een pretentieus kwartiertje aan, 
de belangrijke opinie-bladen kwa-
men met paginagrote interviews met 
regisseur en schrijver. Een hoop 
diepzinnige onzin had ik al over de 
film gelezen, voordat ik hem zag. 
Van het boek, dat ik in een grijs 
verleden las, was alleen blijven han-
gen dat het handelde over een jon-
getje dat uit protest tegen zijn omge-
ving, weigert verder te groeien na 
zijn derde jaar. 

Gnther Grass publiceerde de roman 
in 1959, en gooide er meteen zeer ho-
ge ogen mee. Grote figuren als Felli-
ni, Billy Wilder etc. hebben met het 
idee gespeeld om „Die Blechtrom-
mel" te verfilmen, maar de schrijver 
gaf er nooit zijn toestemming voor, 
omdat deze kandidaten de hoofdper-
soon Oskar Matzerath wilden voor-
stellen als een afstotelijke dwerg, 
terwijl het in het boek gaat over een 
normaal kind, dat alleen maar op-
houdt te groeien. Volker SchlOndorf 
onderkende dit als eerste.  dat hij zijn rol niet aankan, dat hij ac-

teert of dat hij er te jong voor is. Ook 
de andere rollen worden uitzonder-
lijk goed gespeeld, vooral door An-
gela Winkler als Agnes, de moeder 
van Oskar, en Katharina Tahlbach 
als Maria, het nieuwe dienstmeisje en 
Oskar's eerste grote en ongelukkige 
liefde. 

Oskar wordt officieel geboren als de 
zoon van Alfred Matzerath, maar al-
lengs wordt duidelijk dat de kans 
groter is, dat zijn vader de Poolse 
neef van zijn moeder, Jan Wronski is 
geweest. Met deze Jan onderhoudt 
Agnes de hele film door een speciale 
band. Oskar groeit omringd door 
liefde op, in Danzig, aan de voor-
avond van de tweede wereldoorlog. 
Hij kijkt veel om zich heen, en ziet 
van de volwassenen zoveel dingen 
die hem verbijsteren, dat hij op een 
dag besluit dat hij daar nooit bij wil 
horen: hij wil zijn leven lang een 
kind blijven, en hij gooit zich van de  

keldertrap. Vanaf die dag groeit hij 
niet meer. 

Oskar gedraagt zich als een enfant 
terrible, aangezien hij een gave blijkt 
te bezitten. Door op een bepaalde 
manier te gillen kan hij glas doen 
springen, en van die gave maakt hij 
regelmatig gebruik als hem dat zo 

uitkomt, als hij iets meemaakt dat 
hem niet zint. De houding van zijn 
juf op zijn eerste schooldag, als ze 
zijn blikken trommel in de kast wil 
zetten, of het gedrag van zijn moeder 
als ze hem bij de speelgoedhandelaar 
achterlaat voor een rendez-vous met 
haar minnaar. Oskar dwaalt in zijn 
kleine lichaam wat rond door het le-
ven, tot hij op een dag in het circus 
een verwante ziel tegenkomt: de lilli-
putter Bebra, die een prachtige act 
met zingende glazen opvoert, en met 
wie hij later in gesprek komt. Het 
beeld van deze dwerg, in feestkle-
ding bezig met het laten zingen van 
glazen op een kleurige tafel, is één 
van de mooiste die ik in jaren heb 
gezien. Bebra voorspelt, dat Oskar en 
hij elkaar terug zullen zien omdat ze 
„te klein zijn om elkaar kwijt te ra-
ken". 

Oskars moeder pleegt zelfmoord om 
een heleboel redenen, en Oskars va-
der begint een relatie met het meisje 

Voorbestemd om klassieker te worden 
Lange rijen gegadigden staan elke dag voor het loket van de bioscoop, 
waar sinds kort de Duitse film „Die Blechtrommel" van Volker Schliin-
dorf, naar de roman van Gnther Grass, wordt vertoond. Opmerkelijk, 
omdat „Die Blechtrommel" wel een zeer spectaculaire, maar bepaald geen 
makkelijke film is, zoals de James Bondspektakels, waar ook altijd 
drommen naar toe trekken. Er spelen nauwelijks bekende mensen in, en 
de hoofdpersoon is een gehandicapt kind. Toch is deze film, die in Cannes 
de Gouden Palm won, deze aandacht dubbel en dwars waard. En gelukkig 
krijgt hij die dan ook. 



Leo van Opzeeland 	  

Maria, dat bij ,hen in huis is gekomen 
om voor de boel te zorgen. Oskar is 
inmiddels veertien en na wat inlei-
dende spelletjes verliefd geworden 
op deze Maria. Het feit dat ze met 
zijn vader trouwt omdat ze zwanger 
is, neemt hij hen beiden verschrik-
kelijk kwalijk: hij claimt dan ook zelf 
de vader te zijn van het broertje, dat 
geboren wordt. 
Weer later gaat Oskar samen met 
Bebra en de lilliputvrouw Roswitha 
voorstellingen voor het leger geven. 
Van Roswitha gaat hij echt houden, 
maar bij een bombardement komt ze 
om. Wanneer de Amerikanen komen 
en Oskars vader wordt doodgescho-
ten, besluit Oskar weer te gaan 
groeien. Hij is dan 21 jaar. Met zijn 
stiefmoeder en zijn jonger broertje 
vertrekt hij uit Danzig om elders een 
beter leven te zoeken. 

Dit is maar een zeer fragmentarische 
weergave van het verhaal over Oskar 
en zijn blikken trommel. Het is veel 
te uitgebreid en gedetailleerd om 
volledig te kunnen zijn. De film lijkt 
me voorbestemd om klassiek te wor-
den, meer dan de films van Rainer 
Werner Fassbinder, die toch allemaal 
iets irreëels hebben. De kracht van 
„Die Blechtrommel" is de grote rea-
liteit. 

in 't kort 

Een mooie rampenfilm waarin alles 
wat we tot nu toe op dit gebied heb-
ben gezien, nog eens dunnetjes 
wordt overgedaan, is „Meteor" van 
Ronald Neame. Een stuk van een 
meteoriet, ter grootte van 8 kilome-
ter, suist op de aarde af, en als dat 
tot een treffen komt kunnen wij het 
verder wel vergeten. Tijd voor Rus-
sen en Amerikanen om de handen 
ineen te slaan voor een gezamenlijke 
tegenaanval op dit stuk natuurge-
weld. Beetje onzin natuurlijk, maar 
heel aardig gepresenteerd, en met 
grote sterren als Sean Connery, Na-
talie Wood en Karl Malden in de 
hoofdrollen. Best de moeite waard. 

Michel Serrault vertelt een vriend voor het 
eerst over het bestaan van zijn compag-
non 

Een erg aardige Franse film is l'As-
socié (de Compagnon) van René 
Gainville. Julieii wordt ontslagen bij 
het reclamebureau waar hij werkt. 
Omdat hij niet goed weet wat te 
doen, begint hij een zakelijk advies-
bureau, en om wat indruk op zijn 
verhoopte clientèle te maken verzint 
hij een compagnon, ene Walter Da-
vies, die hem tips aan de hand doet 
op financieel gebied. Hij stijgt als een 
komeet in de zakenwereld, dankzij 
deze compagnon. Dat begint hem de 
keel uit te hangen, en hij ensceneert 
een moord om van zijn compagnon 
af te komen. Maar hij ontdekt dat de 
mensen de compagnon niet meer 
kunnen missen en hij legt er zich dan 
verder maar bij neer. Geen bekende 
sterren in de hoofdrollen, al mag Mi-
chel Serrault voor zijn hoofdrol best 
wat bekendheid krijgen. 

Bette Midler in haar eerste filmrol, als 
popzangeres The Rose 

Wie verslingerd is geraakt aan Bette 
Midler, en dat schijnen er in ons land 
al heel wat te zijn, die moet gaan kij-
ken naar de dramatische verfilming 
van het leven van popzangeres Janis 
Joplin, die onder de naam „The Ro-
se" in ons land draait. Janis Joplin 
was een wilde meid, verslaafd aan 
heroine en drank en ga zo maar 
door. Ze ging dan ook vroeg dood, 
uitgeput door haar leven als be-
roemdheid. Een blik achter de 
schermen van zo'n bestaan geeft The 
Rose, met Bette als Janis Joplin en 
Alan Bates als haar nietsontziende 
manager Rudge. De regie is in han-
den van Mark Rydell. Het verhaal 
volgt de geschiedenis van Joplin niet 
op de voet: Bette krijgt genoeg ruim-
te om er een heleboel van haar eigen 
persoonlijkheid in te stoppen. Ge-
lukkig voor de kijker, die kennis-
maakt met alle facetten van dit Ame-
rikaanse fenomeen. 

L.v.O. 

fusie of splitsing: 
de knal wekt niemand 
meer 

Groot tumult elke keer wanneer iemand probeert de kleine Oskar zijn trommel af te 
nemen 
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het gebruik van. kernenergie 
-tast de demokratje aan 

en roept een explosie van geweld op 
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Twee toekomstmogelijkheden 

Sinds de ontploffing van de atoom-
bom op Hiroshima is dat veranderd. 
De mens is zich ervan bewust ge-
worden, dat techniek niet zonder 
meer goed is. Verschillende technie-
ken zijn ontwikkeld, waarvan serieus 
de vraag is gesteld of deze het men-
selijk welzijn wel kunnen dienen. Op 
energiegebied is dat met name met 
kernenergie het geval. We hebben de 
afgelopen eeuwen heel goed de na-
tuur leren beheersen, alleen het be-
heersen van die beheersing (dus ei-
genlijk het in de hand houden van 
onszelf) hebben we daarbij niet ge-
leerd. 
Op energiegebied zijn er twee toe-
komstmogelijkheden, die speciaal 
een beroep doen op onze verant-
woordelijkheid. 
We hebben de mogelijkheid om snel 
alle beschikbare energiebronnen uit 
te putten, zonder te zorgen voor vol-
doende energie voor het nageslacht. 
Dat zou betekenen, dat onze kinde-
ren en kindskinderen in oorlogen om 
energie verzeild zouden raken, waar-
voor wij verantwoordelijk zouden 
zijn. 
De andere mogelijkheid is, dat wij 
onze energie opwekken op een ma-
nier die het milieu vergiftigt. Op die 
manier zouden wij onze planeet voor 
onze kinderen en kindskinderen on-
leefbaar maken. 
Een moreel verantwoordelijk ener-
giebeleid ontwijkt beide klippen. Het 
zorgt voor voldoende energie nu en 
in de toekomst, zonder onze planeet 
te vergiftigen. 

Nieuwe armoede 

Onze wereld wordt bedreigd door 
een nieuwe armoede. Niet een ar-
moede, die in de eerste plaats voort-
komt uit een tekort aan geld. Toch is 
het werkelijke armoede, waarmee 
ook leed gepaard gaat, doordat ba-
sisbehoeften van de mens niet meer 
worden vervuld. Dat zijn bijvoor-
beeld de behoeften aan schoon wa-
ter, frisse lucht, stilte; aan uitzicht op  

een leefbare toekomst voor onze 
kinderen; aan de zekerheid dat het 
voedsel, dat we in de winkel kopen 
gezond is en ons geen kanker be-
zorgt. Al deze behoeften kunnen wij 
werkelijk basisbehoeften noemen, 
omdat de vervulling ervan voor een 

echt menselijk bestaan onmisbaar is. 
En toch wordt steeds meer van die 
vervulling door onze samenleving 
aangetast. Het wordt steeds onzeker-
der of de samenleving ons wel be-
schermt tegen de sluipende gevaren, 
die ons en onze kinderen veel leed 
kunnen bezorgen. En uiteindelijk is 
er de vraag of de samenleving ons 
nog wel beschermt tegen de moge-
lijkheid van een atoomoorlog, die al 
het leven op aarde zou kunnen ver-
nietigen. 
Ook door onze energievoorziening 
dreigt deze nieuwe armoede om zich 
heen te grijpen. Kerncentrales kun-
nen verwoestende ongelukken on-
dergaan, ook al is de kans daarop 
klein. Voor het buitengewoon ge-
vaarlijke kernafval is nog steeds geen  

oplossing gevonden; vergissingen 
zijn menselijk, ook met kernafval, en 
daarom is het de vraag of er ooit een 
oplossing voor gevonden zal worden. 
Maar ook andere technieken brengen 
gevaren met zich mee. Wanneer ko-
len worden gestookt op een onver-
antwoorde manier, dan kan dat veel 
vervuiling veroorzaken en daarmee 
onze gezondheid aantasten. Tankers 
volgeladen met vloeibaar aardgas of 
LPG kunnen ontploffen en daarmee 
grote verwoestingen aanrichten. 
Rampen met grote olietankers kun-
nen hele kusten voor jaren onleef-
baar maken. Steeds vaker dreigt de 
nieuwe armoede de kop op te steken 
en we kunnen ons met recht afvra-
gen of wij dit onszelf en elkaar wel 
mogen aandoen. 

Nieuwe ongelijkheden 

De nieuwe armoede brengt ook 
nieuwe ongelijkheden met zich mee. 
Het lawaai van verkeer en overko-
mende vliegtuigen in de nacht houdt 
alleen sommige mensen wakker, niet 
iedereen. Rampen met chemische fa-
brieken bedreigen alleen de mensen, 
die er dicht omheen wonen. Het op-
bergen van kernafval is vooral een 
gevaar voor de mensen, die rond de 
opbergplaats wonen. Mensen, die 
voor hun beroep met gevaarlijke 
stoffen moeten omgaan hebben een 
grotere kans op het krijgen van kan-
ker, of zelfs op het krijgen van mis-
maakte kinderen, dan anderen. 
Voor een deel hangt nieuwe armoede 
hier samen met oude armoede, want 
wie geld heeft kan een huis kopen 
verderweg van de bulderbaan of van 
de chemische fabriek. Maar dit gaat 
lang niet altijd op: met geld kunnen 
we ons niet verweren tegen kanker-
verwekkende stoffen in ons voedsel 
of in ons drinkwater. En tegen de 
atoomoorlog kan uiteindelijk nie-
mand zich beschermen. 

Vanuit moreel oogpunt zijn de nieu-
we ongelijkheden des te meer on- 

Energie en ethiek 

Nieuwe armoede bedreigt onze wereld 
De enorme uitbreiding van de technische mogelijkheden van de mens 
brengt ook nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Het zou onjuist 
zijn, ja zelfs onmenselijk, wanneer we alleen maar zouden werken aan 
vergroting van onze technische kennis, zonder er bij na te denken of deze 
wel goed wordt gebruikt. 
Eeuwenlang heeft het geloof geheerst, dat technische vooruitgang ook de 
mens zou helpen. Nieuwe uitvindingen werden gedaan in het vertrouwen, 
dat menselijk geluk erdoor zou toenemen. De ontwikkeling van de weten-
schap werd beschouwd als een groot goed en het nut van de techniek 
werd nooit in twijfel getrokken. 



Erik van der Hoeven 

CDA: één door zonde ener-
gie 

aanvaardbaar, omdat er geen enkele 
rechtvaardiging voor te bedenken 
valt. We kunnen ons nog voorstellen 
dat ongelijkheden in inkomen wor-
den verdedigd met een beroep op de 
vrije ontplooiing van mensen. Ver-
mogens van mensen verschillen, ook 
het vermogen om geld te verdienen. 
De één is daar handiger in dan de 
ander, voor de één is het ook belang-
rijker dan voor de ander. Daarmee 
kunnen zeker niet alle bestaande in-
komensverschillen worden ge-
rechtvaardigd; maar zo lang deze 
niet onrechtvaardig groot worden, 
valt daarmee te leven. 

Maar met de nieuwe ongelijkheden 
ligt het anders, zeker als deze ons zo-
zeer raken als bijv. kanker of afwij-
kingen in het nageslacht. Er is geen 
reden te bedenken, waarom de één 
recht zou hebben op een ongestoorde 
slaap en de ander niet, waarom de 
één in angst zou moeten leven voor 
een ontploffing in een fabriek in de 
buurt en de ander niet; en dat geldt 
nog eens versterkt wanneer het gaat 
om de kans op ongeneeslijke ziekten, 
vanwege de angst waarin deze een 
heel mensenleven gevangen kunnen 
houden. Een moreel verantwoord 
energiebeleid mag niet zulke nieuwe 
ongelijkheden scheppen. 

Meepraten 

In onze beslissingen maken we on-
vermijdelijk keuzen voor anderen. 
Zolang die anderen met ons mee 
kunnen praten en mee kunnen be-
slissen, moeten ze daar de kans toe 
krijgen. De keuzen, die moeten wor-
den gemaakt, zijn vaak onaange-
naam. Het is bijna niet mogelijk een 
energiebeleid te ontwerpen, dat geen 
nare konsekwenties zou hebben. 
Daarom moet iedereen die kán mee-
praten, dat ook kunnen doen. 

Maar dan zijn er de grote groepen 
mensen, die niet met ons mee kun-
nen praten, bijvoorbeeld doordat ze 
geen macht hebben of zelfs doordat 
ze nog niet bestaan. Als wij wel kun-
nen beslissen, hebben wij de plicht te 
denken om het welzijn van al die 
mensen die niet mee kunnen spre-
ken. Een democratisch vastgesteld 
energiebeleid, dat geen rekening 
houdt met de belangen van onze 
kinderen en kindskinderen en van de 
derde wereld zou een immoreel be-
leid zijn. 

Maatstaven 

Uiteindelijk zijn er dus drie maatsta-
ven voor morele beslissingen op het 
gebied van energie. 
1. Ons energiegebruik mag niet lei-
den tot nieuwe ongelijkheden, en 
moet nieuwe armoede zoveel moge-
lijk vermijden. Er moeten daarom 
veilige en schone technieken worden 
gebruikt, milieuvervuiling moet zo-
veel mogelijk worden teruggedron-
gen, energiebronnen mogen geen 
verborgen gevaren bezitten. 
2. Het is onze taak te zorgen voor  

hen, die niet met ons mee kunnen 
beslissen, met name de bewoners 
van de derde wereld en ons nage-
slacht. We moeten er voor zorgen dat 
we hen een wereld achterlaten met 
voldoende energie, en een wereld die 
niet vergiftigd is als gevolg van onze 
milieuvervuiling. 
3. Iedereen die wil meepraten en 
meebeslissen over energievraagstuk-
ken moet de gelegenheid daarvoor 
krijgen. 

Konsekwenties 

Welke konsekwenties heeft dit nu 
voor onze energiekeuzen? Ik zie de 
volgende: 
1. Het energiebeleid moet op een 
veel democratischer manier tot stand 
komen (en dat kan ook). 
2. Het is niet alleen een economische 
noodzaak, maar ook een morele 
plicht om de energie (en trouwens 
alle grondstoffen) zo zuinig mogelijk 
te gebruiken. 
3. Wij moeten zo schoon en veilig 
mogelijke technieken gebruiken voor 
onze energievoorziening. 
4. Duurzame energiebronnen (zon, 
wind e.d.) genieten in principe de 
voorkeur, doordat ze geen grondstof-
fen uitputten en geen verborgen ge-
varen in zich bergen. 
5. Van de „nieuwe armoede" vormen 
de mogelijkheid van kanker, en, nog 
sterker, van misvormde kinderen, de 
grootste bedreiging: niet alleen zijn 
deze afwijkingen op zichzelf ver-
schrikkelijk, maar de angst ervoor zit 

bij ons allen heel diep; de weten-
schap dat wij één van deze risico's 
lopen, kan een heel leven vergallen. 
6. Wanneer kernenergie niet strikt 
noodzakelijk is voor het voorkómen 
van toekomstige energietekorten of 
oorlogen om energiebronnen, is het 
als energievorm moreel onaanvaard-
baar. 

In een tijd, waarin de menselijke 
waardigheid zo sterk op het spel 
kan worden gezet als nu, moeten de 
morele overwegingen bij de vor-
ming van het energiebeleid van 
doorslaggevende aard zijn. 



De psychiater Jan Foudraine 

ervaringen in verschillende thera-
peutische groepen, eerst minder ge-
slaagd, geplaagd als hij is door een 
zware griep en vooral door bovenge-
noemde weerstanden. Eindelijk ech-
ter - gebeukt als hij is - maakt hij in 
een encountergroep de katharsis 
door, de zuiverende ommekeer. „Het 
is alsof in de groep nu alles met alles 
is verbonden, alsof ik alle lijnen zie 
die ons hier logisch bij elkaar heb-
ben gebracht, alsof ieder van ons in 
zijn problematiek juist de goede op-
gave voor de ander is, alsof we in de-
ze konfrontatie precies op elkaar 
passen en alle konflikten uitdrukkin-
gen zijn van een draad van liefde. 
Het is een verschrikkelijk geluksge- 

Van „Wie is van hout" 
tot „Wie is van Bhagwan" 

Albert Nieuwland begon Jan Foudraines tweede boek: „Oorspronkelijk 
gezicht" (Amboboeken, Baarn 1979) met een dubbel gevoel te lezen. Aan de 
ene kant had hij nog een uitstekende herinnering aan Foudraines eerste-
ling: „Wie is van hout?" (Ambo 1971). Eindelijk eens iemand in Nederland, 
die héél eerlijk, persoonlijk, recht voor z'n raap en toch beargumenteerd 
wist te vertellen - wat we allemaal wel zo'n beetje aanvoelden - dat we 
met de psychiatrie op de verkeerde weg zaten. Foudraine bekritiseerde 
het medisch model in de psychiatrie, waarbij psychiaters als onaantastba-
re priesters mensen als objekten, dingen, benaderden en stelde zich de 
vraag: Wie is er nu eigenlijk van hout? De schizofreen die zegt: „ik ben 
van hout", omdat hij als een stuk hout behandeld wordt of de psychia-
ter ... Het tweede gevoel dat Albert Nieuwland had, was dat van irritatie. 
Het was bij hem opgekomen n.a.v. allerlei kranteartikelen en TV-optre-
dens, waarbij bij Nieuwland de indruk was gewekt, dat de geflipte psy-
chiater Jan Foudraine nu als „Swami Deva Amrito" in oranje gewaad met 
het portretje van Bhagwan op zijn borst in het nieuws probeerde te ko-
men om zich als interessante figuur te rehabiliteren. Foudraine heeft Al-
bert Nieuwland ook tijdens het lezen geboeid èn geïrriteerd, maar het zijn 
misschien juist de irritaties geweest die hem aan het denken gezet heb-
ben, zodat het boek hem uiteindelijk veel heeft gedaan. Albert Nieuwland 
is part-time (burger)tandarts bij de Militair Geneeskundige Dienst, stu-
deert sociale wetenschappen en filosofie en is studenten raadsman en do-
cent aan het Humanistisch Opleidings Instituut (HOI) in Culemborg. 

(Redactie) 

Ervaringen van Foudraine 

Foudraine beschrijft - wederom heel 
persoonlijk en eerlijk - allereerst zijn 
ervaringen als „de" Foudraine van 
„Wie is van hout?". Aan de ene kant 
probeert hij tevergeefs tegemoet te 
komen aan de veel te hoog gespan-
nen verwachtingen van mensen, die 
in hem de grote vernieuwer in de 
psychiatrie zien. De vinger op de 
wonde leggen is nog wat anders dan 
haar genezen. Aan de andere kant 
komt hij vreselijk alleen en geïso-
leerd te staan door de beleefde en 
onbeleefde pogingen vanuit de offi-
ciële psychiatrie om hem te negeren. 
Jan Foudraine begint aan zichzelf te 
twijfelen: wie is hij: vernieuwer of 
nieuwlichter? Is hij in zijn kritiek 
niet te ver gegaan: hij heeft immers 
niet voorzien wat voor onrust hij in 
de psychiatrische wereld teweeg zou 
brengen. Kan hij de verantwoorde-
lijkheid wel aan voor al het wan-
trouwen jegens de psychiatrie, die 
zijn boek bij patiënten en a.s.-patiën-
ten veroorzaakte? Hij raakt uit ba-
lans en vlucht naar een therapeuti-
sche workshop in Amerika en ver-
volgens naar Poona in India, residen-
tie van goeroe Bhagwan Shree Raj- 
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C"  neesh. 

Discipel van Bhagwan 

Hij schetst vervolgens alle weerstan-
den die hij voelt tegenover het mas-
sale en dweperige gedoe rondom de 

16 Meester. Hij beschrijft uitvoerig zijn  

voel, „bliss", er is geen ander woord 
voor." 
Hij wordt discipel, sannyasin, van 
Bhagwan. „Ik realiseer met dat ik de 
beslissing om sannyasin te worden 
helemaal niet bewust genomen heb. 
„Sannyas" neemt mij, de beslissing 
neemt zichzelf, zoals ik ook nu op 
bepaalde momenten niet meer 
spreek, maar mijn stem door mij 
heen klinkt. Zoals nu ook al een paar 
dagen mijn adem zich in mij be-
weegt, in golven, alsof ik beademd 
wordt, alsof het door me heen ademt. 
Het is een wonderlijk, machtig ge-
voel, helemaal niet angstwekkend. Ik 
observeer het zelfstandig ademen 
haast op een afstand, alsof mijn „ik" 
er geen kontrole meer over heeft." 

Nieuwe naam 

Van Bhagwan ontvangt hij de nieuwe 
naam Swami Deva Amrito. 

„Dit zal je nieuwe naam zijn en de 
nieuwe naam is een nieuwe geboorte. 
Het is het begin van een leven op-
nieuw, op een ander niveau, in een 
volledig andere werkelijkheid. Leven 
is multidimensionaal en we leven 
maar op één niveau, het wereldse. 
Daarom wordt het leven moeizaam, 
een verveling, want vroeger of later 
ontdekken we dat het allemaal geen 
zin heeft, dat het nergens op slaat. 
Zelfs de existentie lijkt zinloos, omdat 
zin op het vlak van het alledaagse, 
wereldse niet bestaat; zin bestaat op 
een ander niveau: het heilige. Je kunt 
er allerlei namen aangeven - het hei-
lige, het sakrale, het goddelijke, het 
religieuze. Zin is een fenomeen van 
een totaal andere dimensie. Je kunt 
het in het alledaagse niet vinden. Het 
ligt niet op de marktplaats van het 
leven, je kunt het niet kopen en ver-
kopen, het is geen handelswaar. Je 
kunt het niet maken, omdat alles wat 
je kunt maken onecht zal zijn. Men 
moet ontvankelijk worden, receptief. 
Men moet open zijn op een volledig 
andere manier dan ooit tevoren. Men 
moet een venster openen dat men 
nooit heeft geopend." 
„Je vrijheid is verminkt, van alle 
kanten ben je door vele muren om-
ringd geweest. Vernietig al die mu-
ren, spring eruit, wees opnieuw een 
kind en begin met het leven te spelen. 
En speels zijn betekent in gebed zijn. 
Gebed is de hoogste vorm van spel en 
als je dat begrijpt, krijgt gebed on-
middellijk een nieuwe betekenis. Het 
is de hoogste vorm van spel - spelen 
met de existentie. Iemand bidt, praat 
tegen de hemel. Luister eens naar Je-
zus, zoals hij tot God „Abba" roept. 
Er is geen God, er is daar geen per-
soon, maar zie het immense spel van 
Jezus die tot de existentie „Abba" 
roept, die ermee in relatie treedt, er-
mee communiceert". 
„Voor een outsider is dit nonsens, het 
is neurotisch. Psychologen zeggen dat 
Jezus neurotisch was, want met wie 
praat hij? Dit is een monoloog en hij 
denkt dat het een dialoog is. Er is 
daar helemaal niemand! Jezus weet 
ook dat er niemand is, maar er is pu- 
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De „meester" Bhagwan Shree Rajneesh 

De Bhagwan-discipel Swami Deva Amrito 

geen mooier uitzicht 
dan op je vakantiepiek 

re vreugde om „Abba" tot de existen-
tie te roepen, de pure vreugde om in 
relatie te staan met je eigen oor-
spronkelijke bron." 

Subliem spel 

Ik heb Foudraine met opzet zo uit-
voerig geciteerd om aan te geven dat 
het niet aangaat hem slechts af te 
doen als de zoveelste Bhagwan-be-
keerling. Hij is intelligent, intelligent 
genoeg om het hele spel rondom 
Bhagwan door te hebben maar te-
vens om het daarmee niet af te doen. 
Hij speelt het spel mee en vindt het 
heerlijk om in de rol van discipel ene 
meneer Rajneesh in de rol van nieu-
we Christus te dienen. Maar louter 
en alleen omdat die meneer Rajneesh 
niet de eerste de beste is en zijn rol 
zó subliem speelt dat hij anderen 
stimuleert hun rol ook subliem te 
spelen. En is het niet de hoogste 
vorm van zelfverwerkelijking die de 
mens kan bereiken het vinden en le-
ren spelen van die rol in het levens-
toneel, die op het lijf geschreven 
staat? 
Zo gesteld lijkt het wel humanis-
me ... Op de omslagtekst van Bhag-
wans boek „Tantra" (Ankh Hermes, 
Deventer 1977) trof ik zelfs de op-
merking aan dat Bhagwans ideeën 
„een schakel naar de humanistische 
filosofie" vormen. 

Drie mogelijkheden 

Ik merk nu bij mezelf, dat ik ge-
voelsmatig met deze recensie drie 
kanten op kan. Ik kan mijn weer-
standen op laten komen en kritiek 
spuien op de vele aanvechtbare din-
gen die Foudraine/Bhagwan doen en 
zeggen. Ik kan het geheel als in-onze-
situatie-niet-ter-zake-doend terzijde 
leggen. En ik kan tenslotte die 
elementen eruit pikken, waar ik en 
wij in het Humanistisch Verbond 
verder mee kunnen. 
Laat ik die drie kanten maar eens  

opgaan. 

Labiele mensen 

Allereerst lijkt me een centrale cha-
rismatische leidersfiguur, aan wie, 
alvorens de weg „naar zichzelf' te 
vinden, totale overgave geëist wordt, 
levensgevaarlijk. De geschiedenis 
heeft immers geleerd dat soms geen 
weg terug meer mogelijk is. Hier 
komt nog bij, dat het soort Bhagwan-
bewegingen speciaal labiele mensen 
(Foudraine rekent zich daar ook uit-
drukkelijk toe) zal aanspreken, men-
sen die w.b. de zingeving van hun le-
ven met de rug tegen de muur staan: 
„Sannyas or suicide". Uiteraard zul-
len deze mensen snel omgeturnd 
worden en, laten we even aannemen 
— de zin van hun leven, verbonden 
met Bhagwan — hervinden. Maar hoe 
kunnen ze in zo'n afhankelijkheids-
relatie weer „normaal", d.w.z. min of 
meer zelfstandig, in onze maatschap-
pij funktioneren? Moeten nu overal 
weer Bhagwan-kerkjes gesticht wor-
den (zie de indrukwekkende lijst 
Bhagwan-meditatie-centra achter in 
Foudraines boek) en bedevaarten 
naar Poona georganiseerd worden 
om deze mensen te voeden? Ze zul-
len immers zeer kwetsbaar blijven, 
inderdaad „als kinderen", doordat 
hun „sociale zelf', het sociaal-aange-
paste deel van hun identiteit, afge-
broken is. 
Aanpassing op zich is niet slecht, ja 
zelfs levensvoorwaarde, het is alleen 
de vraag waaraan. Een laatste kri-
tiekpunt is het totaal ontbreken van 
een sociaal-politiek engagement om 
de sociale voorwaarden voor een 
menswaardig bestaan te scheppen, 
zelfs om Bhagwandiscipel te zijn. 
Hoe moet je volgens Bhagwan de 
poen voor Poona verdienen? 

Egotripperij 

Een andere reaktie die Foudraines 
boek bij mij teweeg bracht, was die  

van: wat hebben we in hemelsnaam 
aan dit soort boeken en dit soort ego-
tripperij? Zijn we bijv. in het Huma-
nistisch Verbond op het ogenblik 
niet met belangrijker dingen bezig? 
Is de emancipatie van de buitenker-
kelijken, de vrouwen, de mannen, de 
homo's, de derde wereld niet veel 
belangrijker dan de juist op deze 
punten zeer twijfelachtige opvattin-
gen van een meneer uit India? Lopen 
we met een recensie van zo'n boek 
niet het gevaar de zinloze diskussie 
vóór of tegen religieus humanisme 
weer op te rakelen? 

Zin van het leven 

Een derde manier van reageren is 
een positief oppikken van vragen, die 
Foudraines boek oproept. 
De belangrijkste reeks vragen zijn, 
dunkt me, die aangaande de kwaliteit 
van het bestaan, vragen die ons als 
humanist speciaal aangaan. Moeten 
we tevreden zijn met een louter „ho-
rizontale" benadering van het be-
staan: zo goed en rechtvaardig mo-
gelijk met elkaar en jezelf omgaan. 
Of wordt het niet eens tijd om ook in 
het Humanistisch Verbond weer 
eens wat duidelijker dan de laatste 
tijd het geval was (naar mijn indruk) 
de „vertikale" dimensie te kiezen en 
onszelf de vraag naar het zijn te 
stellen: wat is voor ons de zin van 
het bestaan? Hoe kunnen we aan ons 
leven meer zin geven? Wat is de 
funktie hierbij van piekervaringen, 
religieuze ervaringen, doorbrekingen 
van het sleurmatige van ons bestaan, 
allemaal belevingen die Foudraine 
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Humanistische schilder op de grens 
van twee werelden 
Rond 1600 begon een nieuwe tijd. De ontdekking van nieuwe gebieden 
buiten Europa bracht in het begin van de 16de eeuw de verruiming van de 
wereldhandel met zich mee. De middeleeuwen waren ten einde, het was 
het begin van de z.g. moderne tijden. 
De stad Antwerpen zag in een halve eeuw haar bevolking verdubbelen. 
Omstreeks 1570 telde ze bijna 100.000 inwoners, een voor die tijd ongekend 
aantal. Antwerpen was in de plaats getreden van de stad Brugge. Niet al-
leen door de verzanding van het Zwin, maar vooral door de massale im-
port van Engels laken werd Antwerpen havenstad. De Scheldestad was 
het ontmoetingscentrum van Engelse en Zuidduitse handelaars. Koperen 
voorwerpen uit Zuid-Duitsland werden er geruild voor specerijen uit de 
Portugese koloniën. De negerbevolking van Afrika kreeg waardeloze 
snuisterijen, de blanken brachten peper, ivoor en goud naar Europa. Ant-
werpen was in die dagen de grote goederenmarkt van het Atlantisch 
kustgebied, dat voor het eerst het Middellandsezee-bekken overtrof. 
Het opkomend kapitalisme eiste voor zijn ontplooiing steeds meer vrij-
heid van handelen ten overstaan van de in gilden georganiseerde ambach-
ten, van het bestuur van de stad en ten opzichte van de geldende han-
delsmoraal. 
De hervorming deed de eenheidskerk der middeleeuwen uit elkaar vallen, 
de levensbeschouwing werd individualistischer. Humanisme en Renais-
sance, kapitalisme en absolutisme drukten hun stempel op de hervorming 
der maatschappelijke orde. Antwerpen werd de wereldhoofdstad van het 
goud, van de internationale kapitaalsmarkt. 
De nieuwe tijd was begonnen, ook op het gebied van de beeldende kunst. 

V 
uitgebreid en boeiend beschrijft. Wat 
betekent het „ergens bij horen" voor 
humanisten? 
Hebben we ons ego, onze individuali-
teit, niet te sterk benadrukt? Is zin-
geving behalve een individueel ook 
niet een gezamenlijk menselijk avon-
tuur? Een volgende reeks vragen 
kunnen we stellen over de wijze 
waarop we de kwaliteit van het be-
staan kunnen verhogen. Wat is de 
funktie hierbij van spel, ritueel, feest, 
toneel, meditatie, lichamelijke ex-
pressie, ontmoetingsgroepen, en niet 
te vergeten van het levensbeschou-
welijke kader rondom al deze aktivi-
teiten. N.a.v. de figuur van Bhagwan 
kunnen we ons afvragen, wat de 
funktie is van voorbeeld-ige figuren 
(die we immers in humanistische 
kring ook kennen) bij het identifica-
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Quinten Metsijs 

thiek) en de Renaissance. 
Van Metsijs leven is weinig.bekend. 
Over grote mannen waar men niet 
veel van weet wordt altijd duchtig 
gefantaseerd. Zo natuurlijk ook over 
Quinten Metsijs. Aanvankelijk zou hij 
smid geweest zijn. Zijn liefde voor 
een rijke schildersdochter zou hem 
dit ambacht hebben doen verlaten 
om het edele handwerk van schilder 
aan te vatten. Daarom staat op de put 
in gesmeed ijzer, die toegeschreven 
wordt aan de jonge Quinten: „De 
Liefde maekte van den Smidt eenen 

zo'n voorbeeld-figuur in humanisti-
sche opvatting gevaarlijk en wat 
maakt hem zinvol en zelfs onont-
beerlijk bij het vormings- en he-
lingsproces van mensen? 

Het boek van Jan Foudraine heeft 
zo vele vragen opgeroepen, die daar 
vanuit de Bhagwan-denkwereld ook 
een antwoord kregen. Het lijkt me 
uiterst zinvol om met deze zelfde 
vragen ook in onze kring verder te 
gaan worstelen. Foudraines boek 
kan daarbij een prikkelende aanzet 
geven en is dan ook warm aanbevo-
len. 

Albert Nieuwland 
„Oorspronkelijk gezicht" — Een gang naar huis -
door Swami Deva Amrito voorheen Jan Fou-
draine. Uitgeverij Ambo-Baarn. Prijs: ƒ 25,—, 
263 blz. 
(Overgenomen uit de Humanist van 1 februari 
1980) 

Erasmus van Rotterdam (1469-1536) 

Schilder". De put die gemaakt werd 
in 1490, staat sinds 1565 op de Hand-
schoenmarkt, vlak onder de indruk-
wekkende Antwerpse Kathedraal. 
In elk geval is bekend dat Quinten 
Metsijs te Leuven werd geboren als 
zoon van een slotenmaker, een man 
die oorspronkelijk stamde uit een 
geslacht van grootgrondbezitters en 
aan lager wal geraakt was. Quintens 
vader kreeg in Leuven een zeker 
aanzien, zodat hij stadsslotenmaker 
werd en opdrachten kreeg tot het 
vervaardigen van bijzondere sloten 
en edelsmeedwerk voor de altaar-
stukken van Dirk Bouts of diens 
zoon Albert, die na de dood van zijn 
vader het Leuvense atelier voortzet-
te. Het zou kunnen, dat Quinten in 
deze werkplaats gewerkt heeft. Zijn 
vroegste werk verraad Boutse in-
vloeden. 

Naar Antwerpen 

In 1491, toen Quinten Metsijs 25 jaar 
was, vestigde hij zich in Antwerpen 
en werd als vrijmeester in het gilde 
opgenomen. In 1519 kocht hij een 
huis in de Huidevetterstraat. Twee 
jaar later verhuisde hij naar de 
Schuttershofstraat, waar hij tot aan 
zijn dood bleef wonen (1530). Zijn 
eerste vrouw, Alijt van Tuijlt, stierf 
in 1507, in 1508 hertrouwde hij met 
Catharina Heijns. Twee zonen van de 
12 kinderen werden ook schilder. 
Voogd was Metsijs over de kinderen 
van de in 1524 overleden schilder 
Joachim Patenir. 
Quinten Metsijs was niet alleen de 
grootste schilder van de Antwerpse 
school, maar ook de meest kenschet-
sende schilder van het aller eerste 
gedeelte'van de 16de eeuw. In talrij-
ke opzichten zette hij de kunst van 
de laatste Primitieven voort, maar 
aan de andere kant werd hij de ver-
persoonlijking van de Vlaamse Re-
naissance. 
Bijzonder ontroerend en uitermate 
boeiend is het altaarstuk van de Hei-
lige Anna dat zich in Brussel in het 
Museum voor Schone Kunsten be-
vindt. Het doek heeft een ongekende 

Overgangsfiguur 

Zoals Hans Memlinc één was met 
Brugge, Rembrandt met Amsterdam 
en Frans Hals met Haarlem, zo was 
de schilder Quinten Metsijs één met 
Antwerpen. Sedert het einde van de 
15de eeuw was Antwerpen een be-
langrijk kunstcentrum geworden. 
Het begin van de Antwerpse schil-
dersgeschiedenis ligt bij Quinten 
Metsijs (1465/1466-1530) die met recht 
de overgangsfiguur kan worden ge-
noemd tussen de Primitieven (Go- 



frisheid, het zachte en gevoelige 
kleurenspel is overweldigend. De 
achtergrond wordt gevormd door 
een marmeren renaissance bouw-
werk. 
Eén van Metsijs meest bekende wer-
ken bevindt zich in het Parijse Lou-
vre. De bankier en zijn vrouw, een 
boeiend en kleurrijk schouwspel. De 
man sorteert de geldstukken. Hij be-
kijkt ze grondig en weegt ze. Dat 
moet hij wel doen want er zijn veel 
valse en gesnoeide munten in om-
loop. Het zal wel een heel bijzondere 
munt zijn die hij weegt. Want ook de 
bankiersvrouw laat het kostbare ge-
tijdenboek even in de steek om een 
blik te werpen op de handeling van 
haar man, die getuige zijn lange en 
gevoelige vingers het omgaan met 
geld wel in het bloed zit. Het spiegel-
tje, misschien symbool van ijdelheid, 
doet Van Eijckiaans aan. „Een zuive-
re weegschaal, juiste gewichten moet 
gij hebben", stond in het Latijn op de 
oude lijst. Het StMelsche Kunstinsti-
tut in Frankfurt am Main bezit een 
bijzonder portret van een oudere 
man. De bril heeft hij in de hand en 
het boek waarin hij heeft zitten lezen 
ligt open op tafel. 

Humanist 

De grote Rotterdammer Desiderius 
Erasmus, apostel van de verdraag-
zaamheid in een onverdraagzame 
tijd, was een goede vriend van Quin-
ten Metsijs. Pieter Gillis, Erasmus' 
leerling en griffier der stad Antwer-
pen, aan wie Thomas More, Lord-
Kanselier van Engeland, zijn wereld-
bekend boek Utopia (toestanden in 
een denkbeeldig land) opdroeg, 
kwam vaak bij Quinten in zijn ate-
lier. Eens bracht hij Hans Holbein, 

Antwerpen in de tijd van Metsijs 

de Duitse schilder, mee. Toen Eras-
mus Thomas More een geschenk 
wilde geven gaf hij Metsijs opdracht 
een diptiek te vervaardigen met zijn 
eigen portret (Rome Galleria Nazio-
nale) en hun gemeenschappelijke 
vriend Pieter Gillis (Longford Castle 
Eng.). Beide portretten stellen de 
mens voor, nu niet in gebed verzon-
ken maar als geleerde in zijn werk-
kamer te midden van zijn boeken. 
Thomas More was bijzonder ver-
heugd over dit unieke geschenk. Hij 

De bankier en zijn vrouw 

bezong Quinten in een vers dat tot 
slot had: 
Wat zal de waarde van uw beelden 
Groot zijn voor het nageslacht . . . 

Grootheid van de mens 

De humanisten van de 16de eeuw 
waren optimisten, zij geloofden in de 
grootheid van de mens. Deze gees-
tesgesteldheid is ook het centrale 
punt van het werk van Quinten Met-
sijs. Zijn altaarstukken vertellen be-
wogen en diep menselijk van het 
goddelijk drama van de kruisiging en 
in zijn wereldlijke portretten leest 
men het innerlijke wezen in de ge-
laatsuitdrukkingen van zijn model-
len. Hij vertolkt de diepste emoties 
van de mens. Quinten Metsijs heeft 
ons een groot oeuvre nagelaten. Het 
is verspreid over de gehele wereld in 
musea en vele particuliere verzame-
lingen. 
Het geeft het beeld van een groot 
schilder, een intens levend mens, die 
met behoud van oude waarden een 
overgang tot stand bracht van de 
voorgoed afgesloten middeleeuwen 
naar nieuwe tijden. 

Jan Kooijman 

de challengecup: het avond- 
tegen het morgenland 	
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Nieuwe Koude Oorlog 
na Afghanistan? 

De enorme uitbreiding van de troepen van de Sovjet-Unie in een land, dat 
tot voor kort maar weinigen een belangrijke positie in de wereld toedach-
ten, heeft geleid tot paniekreacties. 
Laat ik beginnen met te stellen, dat elk land voor zichzelf moet zorgen en 
dat buitenlandse militairen dus in geen enkel land een fatsoenlijke reden 
hebben om aanwezig te zijn. Dat geldt voor Sovjet-troepen in Afghanistan, 
dat geldt voor Franse troepen in Tsjaad (ook al zo'n duister land, dat op 
een kwade dag nog eens onverwacht in het nieuws zal komen), dat geldt 
voor Amerikaanse troepen in West-Europa, dat geldt voor Zuid-Afrikaan-
se troepen in Rhodesië, Namibië en Angola. Een vreemde opsomming? 
Welnee, ze dient alleen maar om aan te geven, dat er heel wat militairen 
zijn die in feite te veel van de wereld zien. Maar in de internationale poli-
tiek is het in de loop der eeuwen gebruikelijk geweest, dat landen hun 
troepen eens ergens heen stuurden waar de regering haar eigen belang 
dacht te verdedigen. Dat is niet altijd zonder positieve resultaten geweest, 
zoals wij in Nederland jaarlijks op 5 mei gedenken, maar het heeft soms 
ook desastreuze gevolgen gehad, zoals de Vietnamezen zich nog zo goed 
herinneren. Er zijn, om kort te gaan, op militaire aanwezigheid in andere 
landen steeds zeer uiteenlopende visies mogelijk. 

Stalin, Roosevelt en Churchill 
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Invloedssferen na W.O. II 

De aanwezigheid van Sovjet-troepen 
in Afghanistan was al geruime tijd in 
het westen bekend, dus daardoor is 
de reeks van reacties deze winter 
niet veroorzaakt. Oorzaak van, of -
beter gezegd - aanleiding tot, de 
reacties is vooral de snelle en forse 
uitbreiding via een in militair-logis-
tiek opzicht niet onaardige verplaat-
singsmanoeuvre op een psycholo-
gisch voor het westen bijzonder cru-
ciaal moment. 
Om te bezien waarom het moment 
psychologisch zo ongelukkig is, moe-
ten we even teruggaan naar het einde 
van de Tweede Wereldoorlog. Ieder-
een herinnert zich nog hoe toen de 
Geallieerden - en daar hoorde de 
Sovjet-Unie ook bij - tegen Duits-
land, Italië, Japan en hun bondgeno-
ten vochten. Tijdens diverse bespre-
kingen tussen de Geallieerden zijn 
toen afspraken gemaakt over de ma-
nier, waarop de wereld na de oorlog 
er in ideologisch opzicht uit zou zien, 
de invloedssferen werden verdeeld, 
zo heette dat. Gevolg was, dat de 
Sovjet-Unie aan haar westgrens een 
aantal landen kreeg, die haar gunstig 
gezind waren, terwijl de westerse 
Geallieerden konden rekenen op in-
deling van Italië en Griekenland aan 
hun kant, terwijl landen als Joego-
slavië en Finland neutraal bleven. 
(Churchill en Stalin regelden dit in-
dertijd op een kladpapier, dat ze over 
tafel schoven, een vodje met teksten 
in de trant van: 'Griekenland 80% 
westers?', van Stalin, waarna Chur-
chill het dan weer terugschoof met 
een streep door de 80% en in plaats 
daarvan '100%', waarop Stalin dan 
knikte of schudde. Dat is dus we-
reldpolitiek). 

Na het vaststellen van de invloeds-
sferen tussen oost en west, tussen 
communisme en kapitalisme, is er in 
feite erg weinig veranderd. Elk van 
de twee ideologische blokken pro-
beerde de ander nog wel eens een 
land af te vangen, en van weerszijden 
beschuldigde men elkaar van uit-
breidingsdrang, maar tot grote bot-
singen is het niet gekomen. De Rus-
sen konden ongestoord landen als 
Tsjechoslowakije, Polen, Hongarije 
en Oost-Duitsland onder de duim 
houden, terwijl de Verenigde Staten 
er alles aan deden om Italië, Grie-
kenland, Iran en Vietnam aan hun 
kant te houden. 
Intussen bewapenden oost en west 
dat het een aard had, maar zoals ge-
zegd, tot een directe militaire con-
frontatie is het nooit gekomen. Ster-
ker nog, nadat men elkaar in de ja-
ren veertig en vijftig tijdens de zoge-
naamde Koude Oorlog, in een sfeer 
van spanning en intimidatie, steeds 
had zwart gemaakt, trad er zelfs een  

zekere ontspanning in. Het kwam tot 
ontwapeningsbesprekingen - die wel 
lukten maar geen effect hadden - en 
de contacten over en weer werden 
steeds beter. Het systeem van het 
machtsevenwicht leek te werken. De 
reacties in het westen op de bezet-
ting van Afghanistan door Sovjet-
troepen bewijst nu, dat ergens iets 
grondig moet zijn misgegaan. 

Amerika en Rusland niet langer 
enige grootmachten 

De vraag wat er dan is misgegaan 
kan deels worden beantwoord door 
te wijzen op het feit, dat zowel de 
Sovjet-Unie als de Verenigde Staten 
niet langer meer de echt grootste 
mogendheden ter wereld zijn. Dit 
duo is, terwijl het zijn discussie 
voerde, langzaamaan ingehaald door 
andere landen. China bijvoorbeeld, 
dat een echte wereldmacht is gewor-
den; Japan en de Bondsrepubliek 
Duitsland, die grote economische 
mogendheden zijn geworden; de 
Arabische olielanden, waaronder 
Iran, die tamelijk onverwacht hun 
macht gingen gebruiken en zich 
vanuit het gezamenlijke islamitische 
geloof vaak in één front opstelden; 
de landen van de Derde Wereld, 
waar ruim tachtig procent van de 
wereldbevolking woont. 
De wereld is, kortom, niet zo gemak-
kelijk meer op te delen in oost en 
west, er zijn andere factoren gaan 
meespelen. Daardoor is het belang 
van de Verenigde Staten en de Sov-
jet-Unie in zeker opzicht verminderd. 

Vooral de Verenigde Staten lijden 
daar nogal onder. Men is daar ge-
wend aan een bevoorrechte positie, 
heeft zich tientallen jaren econo-
misch en militair het machtigste land 
ter wereld gevoeld en nu blijkt in-
eens, dat er nog heel wat meer lan-
den of landengroepen zijn die naar 
een plaatsje op de eerste rij dingen. 
De Amerikaanse nederlaag in Viet-
nam was voor de Verenigde Staten 
een eerste gevoelige tik. De opstel-
ling van de olieproducerende landen 
en de daarmee gepaard gaande we-
dergeboorte van de islam is de twee-
de. Dat zoiets op de Amerikanen in-
druk maakt is overigens op zich een 
kwaad teken; het duidt er op, dat 
men daar niet helemaal in staat is om 



Drie Russische tanks in een klein kampement even buitelt Kaboel. 

mensen met een totaal verschillende 
achtergrond serieus te nemen of, 
misschien wat hard gezegd, het ruikt 
naar een soort racisme. Voorbeelden 
daarvan vind je in de verhalen over 
de stinkend rijke oliesjeiks met hun 
Rolls-Royces — alsof in het begin van 
deze eeuw Amerikaanse industriëlen 
niet hun privé-treinen hadden, en la-
ter hun privé-vliegtuigen. 

Voor de Sovjet-Unie is de wijziging 
in de belangrijkheid van verschillen-
de landen minstens even vreemd. 
Ook de Sovjets voelden zich redelijk 
goed bij het bestaande machtseven-
wicht, en voelen zich verstoord door 
de wijzigingen daarin. Hun reactie op 
de opkomst van China is daar een 
voorbeeld van, hun overdreven acti-
viteiten in Afghanistan evenzeer. Nu 
geldt voor de Sovjets, behalve een in-
ternationaal-politieke overweging, 
ook een binnenlands-politieke: het 
verzet van de Afghaanse islamieten 
tegen de daar nu alweer enige jaren 
zittende communistische regering. 
De Sovjet-Unie heeft er alle belang 
bij om de islamieten wat hard aan te 
pakken omdat zij zelf ook met tegen 
de vijftig miljoen islamitische inwo-
ners zit die zich politiek ook wat 
meer beginnen te roeren. 

De Arabische olievelden 

Tot zover wat achtergronden en 
overwegingen die niet altijd naar vo-
ren zijn gekomen in de discussie 
over Afghanistan. Wat wel naar vo-
ren komt is het gevoel in het westen, 
dat de Sovjet-Unie het voorzien heeft 
op de zeeweg naar de Arabische 
olievelden. Vanuit Moskou werd dat 
hardnekkig ontkend, en in feite is 
het ook een beetje vreemde gedach-
te. De Sovjet-Unie beschikt over vol-
doende olie, en als ze een haven aan 
de Indische Oceaan zou willen heb-
ben - wat ook wordt gevreesd - is het 
natuurlijk veel gemakkelijker om  

goede betrekkingen aan te knopen 
met een land als India, dat met geld 
en goede woorden best te paaien 
valt. 

Vanuit het westen klinkt het argu-
ment, dat de Sovjet-Unie de olie-aan-
voer bedreigt een beetje vals. De 
Arabische olie wordt relatief steeds 
minder belangrijk, niet alleen omdat 
de voorraden daar opraken, maar 
ook omdat elders - in Alaska, Cana-
da, Mexico - voortdurend nieuwe 
voorraden worden gevonden, waar-
door het zwaartepunt van de olietoe-
voer langzamerhand uit het Midden-
Oosten verdwijnt. 

Daarnaast wordt de levering van 
Arabische olie waarschijnlijk meer 
bedreigd door de binnenlandse situa-
tie in landen als Iran en Saoedi-Ara-
bië dan door de Sovjet-Unie. Daar 
lijkt men nauwelijks aan te denken, 
zoals men er ook nooit aan heeft ge-
dacht dat de sjah van Iran zijn huisje 
op het ijs had gebouwd. 
En bovendien, olie als grondstof 
wordt relatief ook minder belangrijk 
nu alle grote oliemaatschappijen 
koortsachtig bezig zijn om over te 
schakelen op steenkool als grondstof. 
(Dit brengt weer gevolgen met zich 
mee voor de situatie in Zuidelijk 
Afrika, maar daarover een andere 
keer). 

Nee, het gekrakeel over de aantas-
ting van de vitale belangen van het 
westen in het gebied rond de Perzi-
sche Golf lijkt nogal overdreven, 
vooral omdat het zich niet toespitst 
op het principiële punt, dat buiten-
landse troepen nergens iets te zoeken 
hebben. Maar ja, dat argument valt 
moeilijk aan te voeren, omdat dan 
gemakkelijk kan worden gewezen op 
allerlei andere landen die vanuit het 
westen militair gesteund worden (zo 
heet dat dan: het westen ,steunt', de 
Sovjet-Unie ,bezet'). 

Twijfelachtige Amerikaanse poli-
tiek 

Eerder lijkt het zo dat de VS, in hun 
verwarring over de wijzigingen in 
hun positie in de wereld, geleid door 

V.S.-president Carter 

een president die een niet al te sterke 
indruk maakte, door diezelfde presi-
dent enigszins in de boot zijn geno-
men. Door de zaak-Afghanistan op te 
blazen heeft president Carter de 
Amerikanen bereid gemaakt om 

g.v.: zeg ken jij de Mu- 
zelman 
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II boeken 
blode ll 
brochure ..i .,..,.   

Wapenindustrie 

Bij de werkgroep voor Ekologie, Pa-
cifisme en Socialisme (kortweg 
WEPS genoemd) verscheen kortge-
leden een brochure getiteld „Recon-
versie, van oorlogs- naar vredeseko-
nomie". 
Reconversie, een moeilijk te vertalen 
begrip, omvat de ontmanteling van 
de wapenindustrie en het kreëren 
van nieuwe economische en politieke 
strukturen, die meer in overeen-
stemming zijn met de noden van de 
internationale gemeenschap. 
Ook bij de vakbeweging heerste lan-
ge tijd de opvatting dat het ombou- 
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V 
meer geld uit te gaan geven voor hun 
krijgsmacht en om weer met zijn al-
len om de vlag te gaan staan. En, niet 
te vergeten, om als één man achter 
Carter te schuiven, wat zijn kansen 
op herverkiezing aanzienlijk doet 
toenemen. 

Zo zien we hoe een gebeurtenis in 
een betrekkelijk onbelangrijk land 
op een bepaald moment kan worden 
aangegrepen om allerlei processen in 
werking te stellen, die van twijfelach-
tige aard zijn. En dit omdat de ge-
schiedenis van de internationale poli-
tiek, als ook de drijfveren achter het 
handelen van degenen die nu het 
meest lawaai maken, aanwijzen dat 
het om betrekkelijke zaken gaat. De 
gevolgen echter kunnen wel eens 
minder betrekkelijk worden, omdat 
ook grote mogendheden vanuit het 
nauw vreemde sprongen kunnen 
maken. Wat dat betreft is de huidige 
bewapening in de wereld natuurlijk 
een angstaanjagend gegeven. 
Vandaar ook juist, dat er zo snel mo-
gelijk moet worden gewerkt aan het 
terugdraaien van het conflict, zodat 
Met langer het ene woord het ander 
uitlokt. Verbreking van alle contac-
ten met de Sovjet-Unie (tot en met 
het kapotgooien van flessen wodka, 
zoals in Amerika gebeurde) is dan 
ook erg dom, omdat contacten juist 
het voordeel hebben dat je elkaar 
leert kennen, en je elkaars drijfveren 
beter leert begrijpen. Tot voor kort 
was men wat dat betreft aardig op de 
goede weg, zoals bleek uit de be-
sprekingen over wapenbeheersing, 
uit persoonlijke contacten via toe-
risme en sport en uit handelscontac-
ten. 

Het is voor de wereld te hopen dat 
een en ander weer snel wordt her-
steld, zelfs al trekken de Sovjets 
zich niet uit Afghanistan terug. Ten 
eerste komt er dan weer wat rust in 
de wereld, ten tweede worden niet 
nog meer miljarden uitgegeven aan 
bewapening en ten derde kunnen we 
doorgaan met het bevorderen van 
de goede verstandhouding tussen 
twee machtsblokken die elkaar wel-
iswaar niet kunnen zien of luchten, 
maar die nu eenmaal aanwezig zijn 
en waarmee we het dus moeten 
doen. 

Jan Stoof 

RECONVERSIE 

van oorlogs- 
naar 

vredesekonomie 

wen van de wapenindustrie de werk-
gelegenheid in gevaar zou brengen. 
Het tegenovergestelde blijkt het ge-
val te zijn. Officiële Amerikaanse 
bronnen geven b.v. aan, dat geld dat 
wordt geïnvesteerd in onderwijs 
tweemaal zoveel arbeidsplaatsen op-
levert als geld, dat in de militaire 
sektor wordt geïnvesteerd. 
In het eerste gedeelte van deze bro-
chure wordt dieper ingegaan op het 
begrip reconversie en wordt aan-
dacht besteed aan de planning en 
technische mogelijkheden van re-
conversie en de moeilijkheden waar-
op men stuit bij realisering van een 
en ander. 
Het tweede gedeelte van de brochure 
behandelt de pogingen van het per-
soneel van de in Engeland gevestigde 
multinational „LUCAS Industries" 
om reconversie in de praktijk te 
brengen. LUCAS Industries werkt 
voor ongeveer 50% direkt of indirekt 
voor defensie. Het personeel was in 
meerderheid voor omschakeling. 

Sterk uitgewerkte plannen werden 
bij de direktie op tafel gelegd, maar 
de bedrijfsleiding wist de boot voor-
lopig af te houden door de zaak te 
vertragen en een piepklein beetje toe 
te geven. Samengevat komt het er op 
neer, dat wanneer krachtige inter-
ventie van de kant van de overheid 
ontbreekt reconversie een zeer 
moeilijk te realiseren zaak zal blij-
ven. 
Deze beknopte maar interessante 
brochure „Reconversie" is te bestel-
len bij WEPS, Postbus 385 tjAm-
sterdam. Prijs f 2,50. 

VN Vredesmachten 
Het blad VN-informatie bracht als 
nummer 5 (1979) een themanummer 
uit over het onderwerp „VN-Vre-
desmachten". 
In dit nummer wordt o.a. aandacht 
besteed aan de juridische grondsla-
gen van het VN-ingrijpen, de stand-
punten van de grote mogendheden, 
de geschiedenis van de VN-vredes-
machten alsmede een overzicht van 
de belangrijkste vredesoperaties van 
de VN. 
Dit themanummer is te verkrijgen 
door overmaking van f 2,20 op giro 
71800 tnv. Voorlichtingsdienst voor 
de VN, Koninginnegracht 140 te Den 
Haag. 

Apartheid 
De Stichting Defence and Aid Fund 
Nederland bracht de fotobrochure 
„Dit is Apartheid" uit. Het boekje 
behandelt beknopt alle facetten van 
het Zuid-Afrikaanse Apartheidsbe-
wind. 
'n Vijftigtal foto's en een landkaart 
maken het geheel kompleet. 
De stichting maakt deel uit van het 
Internationaal Defence and Aid Fund 
in Londen, dat al ruim 15 jaar juridi-
sche-, financiële- en morele steun 
verleent aan slachtoffers van apart-
heidswetten in Zuidelijk-Afrika. De 
voortreffelijke brochure „Dit is 
Apartheid" is te bestellen bij Defence 
and Aid Fund, Postbus 294, 1970 AG 
IJmuiden. Prijs: f 2,— (+ f 1,20 porto). 

Wim Heil 



EGO: door het bomen het 
bos zien 

iklirrir- EGO 
puzzle 

De juiste oplossing van de Vergelij-
kingen in het januarinummer luidde: 
promotie = bevordering 
generaal = algemeen 
cavalerie = paardenvolk 
Van de goede oplossers vielen de 
volgenden in de prijzen: Jaap van 
Goudoever, Dorpsstraat 39, Uffelte 
(de bon van f 25 gaat op zijn verzoek 
naar het HMT in Havelte, met dank 
voor dit leuke gebaar!); J. v. d. Wee-
gen, 177 Zaucie, 2e pel. Generaal 
Spoorkazerne, Leuvenumseweg 88, 
Ermelo (boekenbon van f 15) en Sgt. 
Ehrhardt, 42e A en I-cie, Jan Willem 
Friso-kazerne, Assen (een boekenbon 
van f 10). 
Puzzelaars, succes met het onder-
staande kruiswoordraadsel, waarvan 
de prijswinnaars in het meinummer 
van EGO worden bekend gemaakt. 
De oplossingen (graag met vermel-
ding van voorkeur voor boeken- of 
platenbon) moeten binnen zijn op ui-
terlijk 9 april a.s. op ons adres: EGO-
redaktie, Coornherthuis, Hoofdstraat 
84, 3972 LB Driebergen. 

Horizontaal 
1 toegang tot open zee, 6 vis, 11 
voedster, 12 groente, 14 watering, 15 
god van de liefde, 17 gebogen 
scheepsbalk, 18 strak, 20 ontkenning, 
22 trechter van netwerk, 24 sportat-
tribuut, 25 lengtemaat, 26 op de lijst 
van ingekomen stukken zetten, 30 
tin, 31 meertouw, 32 plaats in Noord-
Holland. 34 vorm van snoeven, 35 
lengtemaat, 37 groot water, 38 uit-
roep, 39 voegwoord, 40 turntoestel, 
41 plaats in Drente, 43 verdriet doen, 
46 snit, 47 land in Midden-Oosten, 49 
Chinese afstandsmaat, 51 behande-
laar van lichaamsmisvormingen, 55 
bevel, 56 kloosterhoofd, 58 familielid, 
59 bleek, 60 vis, 62 winterkost, 63 rij 
auto's, 64 norruimte, 66 spoedig, 67 
aanwijzend voornaamwoord, 68 
maar, 69 sport. 
V ertilual 
1 soldaten komen hieraan weinig toe, 
2 dier, 3 spits, 4 meisjesnaam, 5 dier, 
7 geheel, 8 onderricht, 9 weinig, 10 
onbeduidend, 12 potig dier, 13 meis-
jesnaam, 16 opstootje, 19 bijl, 21 con-
sumenten van een goed blad, 23 pra-
ten, 26 papegaai, 27 schoonheidsdie-
naar, 28 geneesmiddel, 29 vochtig, 31 
meisjesnaam, 33 aanleggen, 34 meis-
jesnaam, 36 kippeloop, 42 dochter 
van Cadmus, 44 wiel, 45 maat, 48 
hebben soldaten na te veel drank, 50 
lid van een negerstam, 52 dier, 53 de 
gezamenlijke werken van een kun-
stenaar, 54 parachutist, 55 door lever 
afgescheiden vloeistof, 57 deson-
danks, 59 meisjesnaam, 61 keurig, 63 
europeaan, 65 frans lidwoord, 67 lid-
woord. 
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EGO: moet heel wat monden open 
houden 

Olympic game: set en match 

stafbunker: frontloge 

de wereld spoelt via Lopik bij u bin-
nen 

boycot: wet van Meden, Perzen, Af-
ghanen, Argentijnen, Chilenen ... 

kapitalisme: voor de één z'n brood is 
de ander als de dood 

echte dissident: kampt met proble-
men 

werkgevers-werknemers: lullijn 

dienst: orde en tocht 

bisschoppelijke synode: richtsnoer 

Koude Oorlog: hetzelfde thema met 
een verschillende inzet 

Olympische gedachte: in jeugd- en 
strafkampen 

de aarde draait om de zonde 

dienstplicht: tot de orde geroepen 
worden 

soldaat: ordebroeder 

derde oksel, derde wereld: schaam-
delen 

CDA-kernvraag: ban de bom speldjes 
of askruisjes 

EGO: speelt alles van het blad 
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