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VAN HET HOOFDBESTUUR 

In de vergadering van 28 maart kon op 
allerlei manieren worden vastgesteld dat 
het Verbond een belangrijke instelling 
wordt. Dit komt, direkt gesproken doordat 
de middelen voor de diensten van het Ver-
bond zeer zijn toegenomen: méér voor ra-
dio en TV, méér voor geestelijke verzor-
ging, méér voor vormingsonderwijs. En 
geleidelijk aan begint ook het ledental (dat 
is noodzakelijk voor de demokratische or-
ganisatie) weer te klimmen en brengt het 
Steunfonds weer meer geld in. 
Gelukkig maar, wat deze laatste zaken be-
treft, want anders zouden we onze interne 
organisatie niet kunnen versterken. Het 
spreekt immers vanzelf dat een omvangrijk 
apparaat van geestelijke vorming en ver-
zorging, dat een grote klantenkring be-
dient, alleen maar kan draaien als het in-
tern voldoende georganiseerd is en overal 
in het land voldoende bestuurders kan vin-
den! Welnu, deze interne versterking, de 
skeletopbouw als het ware, was op 28 
maart op diverse wijzen aan de orde: 
• Er was een huishoudelijk overschot 
1979 waardoor er — na enige inhaal van 
pensioenvoorzieningen — aan het kapitaal 
kon worden toegevoegd. Wie miljoenen-
budgetten hanteert mag wel enkele hon-
derdduizenden aan reserve hebben. 
• Voorts kon uit te verwachten middelen 
1980 voorzien worden in een versterking 
van de Verbondsorganisatie. Men weet dat 
Jan de Leede deze praktisch alleen deed. 
Daar komt nu iemand bij en daar komt 
voorts nog een kadertrainer bij. Het liefst 
zouden we een aantal regionale konsulen-
ten zien om de besturen bij te staan, maar 
zover zijn we nog niet. 
• Verder werd voorzien dat de vervanging 
van het Vormingscentrum voor militairen 
te Driebergen (Coornherthuis) door een 
aanzienlijk beter uitgerust huis haalbaar 
zou zijn; en dat dit ook betekenis kan heb-
ben voor het gehele Verbond. 
• Ook verder zijn er verhuizingen aan de 
orde, want wij groeien uit het Erasmus-
huis. Een pand erbij in de buurt lijkt geen 
onmogelijke zaak. 
• Uit de middelen 1980 kon ook een fles-
sehals bij de administratie (die uiteraard  

ook steeds meer te doen krijgt) worden 
opgeruimd en kon de post publiciteit wor-
den versterkt. De man die voor die post zit 
en onze kontakten onderhoudt — P. van de 
Akker — kan er nu drie dagen in de week 
aan besteden in plaats van twee. Het was in 
de praktijk toch al drie, maar het moet een 
volle-tijdsbaan worden. 
• Door hergroepering van middelen kon 
ook verlichting worden geschapen voor de 
overbelaste Van der Hulle op zijn belang-
rijke post van centraal geestelijk raads-
man. Ook het vormingswerk kon nog een 
steuntje gegeven worden. 
Heel belangrijk was de konsept-verklaring 
over oorlogsgeweld — met name nukleair 
geweld — die door een voorbereidings-
kommissie werd voorgelegd. De bedoeling 
is dat deze mét de uitkomsten van de lan-
delijke diskussie aan de Verbondsraad 
wordt voorgelegd en dat er een Humanis-
tisch Perspektief-punt uit voort zal komen. 
Het is een goedgebouwde verklaring ge-
worden. Sommige hoofdbestuursleden 
hadden wel moeite met de veiligheid van 
de rechtsstaat bij eventueel eenzijdige uit-
banning van atoombewapening, maar de 
verklaring werd onder het stellen van en-
kele redaktionele wensen (waar de kom-
missie nog naar zal kijken) toch aanvaard. 
Enkele reeds genoemde onderwerpen 
hadden al gezorgd voor de aanwezigheid in 
de vergadering van een delegatie uit de 
Dienst Geestelijke Verzorging in de Strijd-
krachten (dat waren het vormingscentrum 
te Driebergen in de Konseptverklaring 
oorlogsgeweld), maar het 'volgende deed 
dit uiteraard ook. Dat was een rapportage 
uit de Dienst door de Hoofdraadsman, de 
heer Sinke. -Er zijrrbelangrijke zorgen in de  

Dienst. De personeelsjas was al te nauw, 
en nu breiden zich de werkzaamheden ook 
nog uit. Het gevolg is dat enkele raadslie-
den in het veld zijn overwerkt en enkele 
anderen zich onder medische controle 
hebben moeten stellen. Voeg daarbij de 
neiging op het Departement om te bezuini-
gen, en men' begrijpt de benauwenis. 
Daarentegen zijn er faktoren die op langere 
termijn een gunstige uitwerking moeten 
hebben (tenzij er echt gehakt zou gaan 
worden in álle geestelijke verzorging). De-
ze faktoren zijn, dat duidelijk is dat de 
diensten van onze Dienst een uitbreidende 
„markt" ontmoeten. Hieraan ligt mede ten 
grondslag dat de Dienst op zichzelf goed 
loopt. Voorts is heel belangrijk dat er een 
adviesrapport aan de Staatssekretaris is 
verschenen dat de diverse Diensten (waar-
bij de godsdienstige) gelijk stelt en dus ook 
gelijke kansen bepleit bij de registratie van 
nieuwe klanten. Die gelijkheid was en is er 
niet en wordt goedgepraat door de redene-
ring dat de humanistische geestelijke ver-
zorging iets is van een andere (lees geringe-
re) orde dan de godsdienstige. Helaas heeft 
het adviesrapport deze geest onmiddellijk 
weer opgeroepen. Maar nu die zo duidelijk 
rondspookt kan er ook des te duidelijker 
tegen opgekomen worden. 

A. Wichers 

Gewestelijke familiedag 
Op 18 mei in Callantsoog. 
Pleisterplaats: restaurant De wijde blik, 
Zeeweg 2. 
Aandachtpunt: dia's over •en wandeling 
door het natuurgebied Het Zwanenwater. 
Aanvang ± 10 uur. 

De verbondsraad heeft op 23 februari een besluit genomen over een kongresvoor-
stel van de gemeenschap De Bilt/Bilthoven, dat door het kongres van vorig jaar aan 
de Verbondsraad was gedelegeerd.  
De tekst van dit besluit, dat handelt over een belangrijk beleidspunt van het 
verbond, drukken wij hieronder af: 

Deelname HV aan politiek en maatschappelijk bestel 

Overwegende dat: 
a. de konfessionele politieke partijen een hechte band hebben met hun konfessionele 
achterlanden en door deze bij hun besluitvorming worden beïnvloed; 
b. deze konfessionele achterlanden bovendien sterke posities bezetten in allerlei beleids-
beïnvloedende en uitvoerende organen op het gebied van o.a. gezondheidszorg en on-
derwijs en op sociaal en maatschappelijk terrein; 
c. dat op genoemde gebieden nog Van een achterstelling van humanistische organisaties 
kan worden gesproken; 
d. het Humanistisch Verbond als levensbeschouwelijke organisatie ten behoeve van 
buitenkerkelijken streeft naar humanisisering van de samenleving en daarbij invloed wil 
uitoefenen op de politieke besluitvorming; 
e. het Humanistisch Verbond de niet konfessionele politieke partijen zou kunnen active-
ren bij vraagstukken met ethische aspekten; 
Konstateert dat: 
het H.V. vertegenwoordigd is in een beperkt aantal beleidsbepalende organen en inci-
dentele contacten met politieke en maatschappelijke organisaties op landelijk niveau 
plaats vinden, waardoor reeds enige invloed op de politieke besluitvorming wordt uit-
geoefend; 
Is van mening dat: 
dit beleid alle steun verdient en krachtig en systematisch dient te worden voortgezet en 
uitgebreid, ook op provinciaal en plaatselijk niveau en waar mogelijk geformaliseerd; 
verzoekt het hoofdbestuur 
over de voortgang in deze in de najaarsvergadering van de verbondsraad te rappbrteren 
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Vele jongeren in het HV zullen het 
niet eens meer weten: Theo Polet was 
de eerste bezoldigde organisatie-se- Lf — -L --' 

volharden 	in 	een 	onuitblusbaar 
verlangen naar echter samenleven. 
De laatste tijd werd zijn gezondheid 

kretaris. In die funktie heeft hij ja- ---17)  ( (------ 	n steeds minder. Hij begon zijn brede 
renlang de band onderhouden tus- 
sen de gemeenschappen en Utrecht. 

r___I 	 r --1 L___I \<.'-----7 	\---1  belangstelling voor het leven te ver-
liezen. Het was voor hem wel genoeg 

En hoe! Hij kende de moeilijkheden 
van de plaatselijke groepen, maar op 
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geweest: hij kon toch niet veel meer 
bijdragen aan een humanistisch 

een onnavolgbare manier wist hij ze I' leefklimaat. leefklimaat. Waarom het hem als so- 
..-- _---7. 	—J __ _ 	r___-- steeds weer te bezielen en aan te spo- r cialist en humanist steeds te doen is 

ren. Totdat hij om gezondheidsre- 
denen 	vroegtijdig 	met 	pensioen 
moest gaan. Maar ook toen nog heeft 

geweest. Daarom is zijn overlijden 
wel een groot verlies voor familie en 
vrienden, maar geen tragisch einde: 

hij - vooral bij radio en televisie-het 
Verbond nog vele diensten bewezen. 
Theo Polet had een afkeer van grote 
woorden. Bij een eerste kennisma- 
king kon hij zelfs een wat cynische 
indruk maken. Maar als men hem 
beter kende, bleek hij een gevoels- 
mens met een grote toewijding aan 
de zaak van het humanisme. Hij was 
geen optimist, maar wel een door- 
zetter. Aktief zijn en niet vertwijfe- 
len was zijn levenswijze. Daarbij 
hielp zijn onnavolgbare humor hem 
de dingen te relativeren en toch te 

zijn leven was voltooid. Zijn vrien-
den zullen hem niet zo gauw verge-
ten. Hij was een bijzonder mens 
door een ongewone kombinatie van 
eigenschappen. Werkelijk, zoals ik 
het al eens eerder genoemd heb: een 
man zonder weerga. 	J. v. P. 

Zij die van hun medeleven willen 
doen blijken, kunnen dat op zijn 
verzoek doen door een gift te stor-
ten t.g.v. St. Steunfonds Praktisch 
Humanisme, Amersfoort, postgiro 
6168. 

Diskussie over onze radio en tv-pro-
gramma's 
Op 13 mei komt Casper Vogel naar Am-
stelveen om van gedachten te wisselen 
over de r.t.v.-uitzendingen van het HV. 
Een onderwerp, waarover binnen het HV 
veel diskussiJ is. Aanvang 20 uur. Belang-
stellenden uit wijde omtrek zijn welkom. 
Informatie over het adres: tel. 020 - 416220. 

Het Humanistisch Vormingscentrum 
voor Militairen Het Coornherthuis te 
Driebergen roept kandidaten op voor de 
funktie van 

VORM INGSWERKER 
In dit centrum worden 2'/2-daagse bij-
eenkomsten gehouden met (meren-
deels dienstplichtige) militairen, waarin 
bezinning plaatsvindt t.a.v. vragen en 
problemen in en buiten de militaire 
sfeer. 
De voorkeur gaat uit naar kandidaten 
die 
— ervaring hebben met (vormings-) 

werk in knelsituaties, 
— de leeftijd hebben van ± 25 —35 jaar, 
— diploma Soc. Academie hebben (of 

vergelijkbaar nivo), 
(bovendien) in het bezit zijn van HOI-
diploma, (Hum. Opl. Inst.) of bereid 
zijn dit te behalen, 

— van humanistische gezindheid zijn. 

Salarisgrenzen liggen tussen f 2.833,—
en f 3.828,— afhankelijk van leeftijd en 
ervaring. 

Inlichtingen kunnen worden ingewon-
nen bij Joost de Vries p/a Coornhert-
huis, Hoofdstraat 84, Driebergen. 
Tel.: 03438-2472 (kt); 05788-4145 (hs). 

Schriftelijke sollicitaties kunnen wor-
den gericht aan de direkteur Coorn-
herthuis Dr. J. F. Sinke, Hoofdstraat 84, 
Driebergen. 

3 humanist 5 mei 1980 

Vergadering Verbondsraad op 31 mei 
Reeds eerder (en ook weer in dit nummer) 
is aangekondigd, dat er op 31 mei een be-
langrijke vergadering zal plaatsvinden van 
de Verbondsraad. Naast het gebruikelijke 
overzicht van de werkzaamheden van het 
hoofdbestuur over de laatste maanden is 
thans het belangrijkste agendapunt de ver-
klaring van het HV over de kernwapen-
problematiek. 
Het is mogelijk, dat de groep belangstel-
lenden deze keer groter zal zijn dan ge-
woonlijk. Echter, de plaatsruimte is helaas 
beperkt. Het huren van een grotere zaal 
bleek namelijk niet mogelijk. 
Daarom kunnen belangstellenden deze keer 
alleen worden toegelaten na voorafgaande 
aanmelding. Opgaven voor 23 mei aan het 
algemeen sekretariaat van het HV, postbus 
114 te Utrecht. Plaatsen worden gereser-
veerd in volgorde van binnenkomst. 

HIVOS Kri' 
NIEUWE 
VOO ZI TE L 

Op 2 april j.l. nam Jaap van Praag na elf en 
een halfjaar afscheid als voorzitter van het 
bestuur van HIVOS, het humanistische in-
stituut voor ontwikkelingssamenwerking. 
Bij de oprichting in 1968 legde hij de be-
leidsmatige, financiële en organisatorische 
basis waarop H1VOS kon uitgroeien tot 
een organisatie die niet meer is weg te den-
ken uit de wereld van ontwikkelingssa-
menwerking. 
Opvolger van Jaap van Praag is Wim Meij-
er, oud-staatssekrétaris van CRM in het 
kabinet-Den Uyl en momenteel in de op-
positiebanken als Tweede Kamerlid van de 
PvdA. 

Jongeren-café (tot plm. 35 jaar) Regio 
Utrecht 

Op 10 mei is er weer een HV-café. 
De start op 1 maart was een sukses en we 
hopen in het nieuwe seizoen met een vaste 
regelmaat het café te laten draaien. 
We zijn open zaterdag vanaf plm. 16.00 uur 
tot plm. 2 uur zondagochtend. Probeer dus 
een logeeradres te vinden als je van ver 
komt. Wil je in het café eten, bel dan even 
naar Truus van 't Oever, tel.; 
03432 - 22 84, dan kopen we voldoende in. 
Er is muziek, literatuur, spelletjes, gele-
genheid tot dansen, een goed gesprek etc. 
Eigen bijdrage b.v.  . zang, voordracht, 
acrobatiek is van harte welkom. 
Adres: Nieuwe Gracht onder no. 28 (werf-
kelder), Utrecht. 

Tot ziens, Hildegard 

Wim Meiler, de nieuwe HIVOS-voorzitter 



JEAN-PAUL 
DE MENS IS VÉ SARTRE   

Het overlijden van Sartre op 15 april jl. op 75-jarige leeftijd is, 
hoewel al enige tijd verwacht, toch hard en plotseling aangekomen. 
Het is moeilijk om je de Franse, maar ook de internationale politiek 
voor te stellen zonder het kommentaar en het persoonlijk ingrijpen 
van Sartre. Ook al schreef hij niet meer (hij was bijna blind), toch liet 
hij nog steeds van zich horen, de laatste tijd vooral in Interviews. In 
Nederland hebben we hem kort geleden urenlang in een aan hem 
gewijd televisieprogramma kunnen zien diskussiëren. Ondanks zijn 
hoge leeftijd en zijn in zekere zin afgesloten werk bleef hij in onze 
aandacht. Het lijkt nu zinvol bij zijn overlijden, te proberen de 
balans op te maken van wat blijvend waardevol zal zijn van zijn 
werk. Hier kan dit helaas maar kort worden aangeduid. Naar mijn 
mening ligt Sartre's belang vooral in zijn indringende analyses van 
het menselijk bestaan, in meer theoretische zin in zijn filosofisch 
werk, in meer konkrete zin in zijn romans en toneelstukken. Het is 
daarom onmogelijk om aan Sartre voorbij te gaan bij het doorden-
ken van een (humanistisch) mensbeeld. 

Jean-Paul Sartre met zijn levensgezellin Simone 
de Beauvoir in het Parijse restaurant „La Coupo-
Ie". 

verantwoordelijkheid had om naar vermo-
gen er in in te grijpen. Na zijn filosofiestu-
die en zijn leraarschap was hij betrokken 
bij het verzet tegen de Duitse bezetters, en 
wilde hij na de bevrijding politiek-aktief 
zijn met een eigen partij. Toen dit mislukte, 
trad hij steeds naar voren wanneer grote 
misstanden moesten worden bestreden, 
ook al vond hij soms weinig medestanders. 
Het meest spektaculair was zijn strijd voor 
de bevrijding van Algerije en van Vietnam, 
waarbij ook zijn aktiviteit met het „Rus- 
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sell-tribunaal" kwam. Hij wilde solidair 
zijn met hen die het meest worden ver-
drukt. Ook al kon hij niet alle methciden 
goedkeuren van degenen, voor wie hij par-
tij koos — in zo'n geval woog voor hem 
solidariteit sterker dan mogelijke kritiek. 
Bovendien heeft hij uitdrukkelijk gesteld 
dat zuiver, „schoon" handelen onmogelijk 
is. Ook goede bedoelingen kunnen slechte 
gevolgen hebben en het maken van een 
bepaalde keuze sluit andere, ook goede 
keuzes, uit. Leest u eens de schitterende 
illustratie hiervan in „De Muur", (1939). 
Wanneer iemand dan evenwel zou denken, 
dat men maar beter niet kan kiezen, vergist 
hij zich: het niet-kiezen, het niet-handelen 
is zelf ook weer kiezen en handelen — na-
melijk het toelaten van wat er buiten je om 
gebeurt. Je kunt je keuze niet ontlopen. 
Hier ligt een aanwijzing van de dubbelzin. 
nigheid van het menselijk bestaan, die ver-
der wordt uitgewerkt in de passages over 
de „mauvaise foi" (kwade trouw) in zijn 
hoofdwerk „L'Etre et le Néant" (1943). 
Sartre laat daar zien via een aantal fraaie 
voorbeelden (o.a. de vrouw, die een af-
spraak met een vriend heeft), hoe iemand 
tegelijk iets wil en niet wil, tegelijk zich van 
de situatie wel en niet bewust is. Men 
speelt een rol, en weet tegelijk dat het een 
rol is. In het voorbeeld maakt de vriend 
avances bij de vrouw, maar ze doet alsof ze 
deze niet merkt, terwijl hierin toch weer 
het aantrekkelijke van de situatie ligt. Het 
is geen (zelf)bedrog, want wie echt wordt 
bedrogen, weet dit niet. Zo „kiest" men 
vaak in allerlei dubbelzinnigheden.  

In de analyse van de keuzevrijheid ligt naar 
mijn mening het belangrijkste moment van 
Sartre's filosofie. Veel mensen kennen zijn 
uitspraak, dat „de mens veroordeeld is om 
vrij te zijn" en verbinden daaraan het idee 
van een fatalistische, pessimistische filo-
sofie. Andere menen weer dat Sartre door 
de ontkenning van God en de stelling, dat 
„de mens vrijheid is", alle moraal over-
boord zet. Ik heb eens met een gerefor-
meerde theoloog over Sartre gediskus-
sieerd, die meende te kunnen zeggen: „van 
Sartre mag alles". Het enig antwoord 
daarop is ,,maar de gevolgen zijn dan voor 
jou". Inderdaad meent Sartre dat er niet 
een bepaalde instantie is die ons voor-
schrijft, wat wel of niet mag, (Sartre heeft 
ook nooit een ethiek gepubliceerd, ook al 
heeft hij er wel verschillende malen aan 
gewerkt). Wat „mag" is wat ik zelf ver-
antwoord vind, zegt Sartre. Vrijheid impli-
ceert verantwoordelijkheid. 

De mens kan altijd ter verantwoording 
worden geroepen voor zijn daden 
Als Sartre spreekt van de „absolute vrij-
heid" van de mens, dan bedoelt hij, dat de 
mens zijn vrijheid van keuze nooit kan 
ontlopen, ook al denkt hij dit te kunnen (in 

Sartre heeft op uiteenlopende manieren 
mensen aangesproken, maar zeker ook af-
gestoten. Voor sommigen was hij een 
„modefilosoof", voor anderen helemaal 
geen filosoof, maar een literator-essayist 
en als atheïst joeg hij veel christenen tegen 
zich in het harnas. Maar anderzijds waren 
humanisten ook niet altijd met hem inge-
nomen, wanneer hij nu eens zijn eigen hu-
manisme formuleerde, dan weer de term 
„humanisme" verwierp. Op politiek ge-
bied werd hij verdacht en aangevallen om 
zijn te grote sympathieën voor het kom-
munisme, maar van kommunistische kant 
werd hij maar korte tijd gewaardeerd. 
Na de tweede wereldoorlog werd hij gezien 
als de grote „existentialist", als de voor-
man van de golf van existentialisme, die 
Europa overspoelde. Voor velen was zijn 
boekje 'L'existentialisme est un humanis-
me" (1946, tweemaal in het Nederlands 
vertaald, het laatst onder de titel „Over 
existentialisme") een soort evangelie. 
Daarin stond o.a. de typerende uitspraak 
voor het existentialisme, dat de „existen-
tie voorafgaat aan de essentie". Hiermee 
bedoelde Sartre, dat het menselijk bestaan 
principieel niet is vastgelegd: de mens „is" 
niet iets zoals een ding, maar is vrij. Toen 
het existentialisme al spoedig als een soort 
„richting" werd vastgelegd, liet Sartre zelf 
zijn twijfels daarover horen. 
Uit dit alles mag blijken dat Sartre zeker 
geen „school" heeft gevormd. Er zijn geen 
echte „leerlingen" van hem. 

Kiezen noodzakelijk 
Sartre stond apart in zijn filosofie, maar 
zeker niet geïsoleerd: hij voelde zich de 
intellektueel, die buiten de dagelijkse, po-
litieke strijd stond, maar dan één die de 
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zijn „angst voor de vrijheid"). Dit bete-
kent dan ook dat de mens altijd ter verant-
woording kan worden geroepen voor zijn 
daden en dat hij zich dan niet kan ekskuse-
ren door • overmacht, door voorschriften 
van hogerhand, of wat dan ook. 

„Absolute .vrijheid" betekent nik, dat 
men in het wilde weg alles zou kunnen 
doen. Er zijn vanzelfsprekend allerlei be-
perkingen aan mogelijkheden van de mens. 
Je bent nu eenmaal een bepaalde situa-
tie, al dan niet door eigen toedoen. Je bent 
op een bepaalde plaats opgegroeid, heb t 
bepaalde invloeden ondergaan; hebt zelf 
vroeger bepaalde keuzeá gemaakt. Dit al-
les maakt de „feitelijkheid" van de mens 
uit. Maar desondanks heb je altijd één keu- 

door Wim van Dooren 

zemogelijkheid over: je neerleggen bij je 
situatie bf je ertegen verzetten en de situa-
tie veranderen. Soms is de speelruimte erg 
klein: als je bijv. een kunstbeen hebt, dan 
kun je moeilijk met hardloopwedstrijden 
meedoen. Maar wel kun je kiezen hoe je 
met je kunstbeen leeft: grijp je de gelegen-
heid aan om je omgeving te tiranniseren, of 
verdoezel je je gebrek, ènz. 

Absolute vrijheid bedreigd door andere 
mensen 
Er is één ernstige bedreiging voor deze 
absolute vrijheid: andere mensen kunnen, 
soms met veel sukses, proberen je ook je 
laatste alternatief te ontnemen. Sartre: Als 
dit gebeurt, ben je geen mens meer, dan 
ben je alleen nog maar een ding. Aanvan- • 
kelijk, in zijn meer individualistisch getinte 
filosofie van „L'Etre et le Néant", meen-
de Sartre dat eigenlijk ieder mens erop uit 
was de anderen volledig aan zich te onder-
werpen. Zoals hij ook in zijn toneelstuk 

,,,Huis dos" laat zeggen: „de hel, dat zijn 
de anderen". De ander is dan altijd de po-
tentiële vijand. 

In verschillende andere beroemde toneel-: 
stukken geeft Sartre indringende analyses 
van de onderlinge menselijke relaties en 
van de pogingen van mensen om echt vrij 
en in volle verantwoordelijkheid te leven. 
Te noemen zijn vooral „Vuile handen" 
(1948) en „De vliegen" (1943). 

Later, in zijn meer op het kollektieve ge-
richte analyses, analyseert Sarte juist de 
mogelijke samenwerking tot meer vrijheid 
voor ieder - in dit verband liet hij zich de 
laatste jaren nogal eens in „anarchisti-
sche" zin uit. In elk geval is hij zelf tot het 
laatst toe een strijder voor menselijke vrij-
heid geweest - hierin ligt zijn blijvende 
betekenis. 

Werk van Sartre dat in Nederlandse 
vertaling is verschenen: 
Beaudelaire, uitgeverij Bijleveld. 
De gevangenen van Altona, uitgeverij 
Bijleveld, 
De heilige Genet, uitgeverij Bijleveld, 
Ik is een ding, uitgeverij Boom 
Imaginaire, uitgeverij Boom, 
Magie en emotie, uitgeverij Boom, 
De muur, uitgeverij De Bezige Bij, 
Revolutie en literatuur, uitgeverij De Ar-
beiderspers 
Sartre en de vrouwen, uitgeverij Lotus, 
De teerling is geworpen, uitgeverij Meu-
lenhoff, 
VliegenlMet gesloten deuren/De eerbiedi-
ge lichtekoollVuile handen, uitgeverij De 
Bezige Bij, 
Walging, uitgeverij De Arbeiderspers, 
Wegen der vrijheid (drie delen), uitgeverij 
Contact, per deel ongeveer 
Woorden, uitgeverij Bijleveld, 

Enkele van de belangrijkste werken van 
Sartre . 
toneelstukken 
Les mouches, 1943 
Huis clos, 1945 
Morts sans sépulture, 1946 
La putain respectueu.se, 1946 
Les mains sales, 1948 
Nekrassov, 1956 
Les séquestrés d'Altona, 1960 
Le diable et le bon Dieu, 1951  

filosofie en politiek 
L'imagination, 1936 
Esquisse d'une théorie des émotions, 1939 
L'imaginaire, 1940 
L'être et le néant, 1943 
L'existentialisme est un humanisme,. 1946 
Réflexions sur la question juive, 1946 
Baudelaire, 1947 
Saint Genet, comédien et martyr, 1952 
Critique de la raison dialectique, 1960 
L'idiot de la famille. Gustave Flaubert de 
1821 à 1857, drie delen, 1971-1972 
On a raison de se révolter (samen met Phi-
lippe Gavi en Pierre Victor), 1974 
Les mots, 1964 
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Harderwijk. Donderdagavond 17 april. 
Acht uur. 
Negenenveertig mensen in een zaal van so-
ciaal centrum 'de Kieluntire'. Achtentwin-
tig vrouwen, éénentwintig mannen. Op het 
podium vier mensen: drie vrouwen, één 
man. Zij zijn achtereenvolgens Wil Voogd, 
bestuurster van de PvdA, Suzanne Bischoff, 
D'66-ster in de Tweede Kamer en Ila 
Schoutsen, gesprekleidster en functionares-
se van het Humanistisch Verbond. Hij is 
Rob Tielman, algemeen voorzitter van het 
Humanistisch Verbond. De zaal en het po-
dium zullen discussiëren over het onder-
werp: anti-discriminatie- en emancipatie-
wetgeving. 
Harderwijk. Donderdagavond 17 april. 
Tien minuten voor tien. De zaal stroomt 
leeg; de oogst valt tegen. 

EMANCIPATIE 
ER ZAL NOG EEN HELE STRIJD NODIG ZIJN 

Zoals Rob Tielman in zijn inleiding nog 
eens uiteenzet, is het doel van de serie 
politieke forumbijeenkomsten onder de 
paraplu van het Humanistisch Verbond te 
trachten de niet-konfessionele partijen op 
één lijn te krijgen met betrekking tot maat-
schappelijke knelpunten waarover die 
partijen het eens (kunnen) zijn. Ditmaal is 
het heet hangijzer dus de anti-diskrimina-
tie- en emancipatiewetgeving. Een thema 
dat normaliter voor het nodige vuurwerk 
garant staat. 

Helaas valt dat tegen, in Harderwijk. Al-
lereerst blijkt de vertegenwoordigster van 
de VVD, mevrouw Kappeyne de Copello, 
verhinderd te zijn. En ook haar vervang-
ster kon niet komen. Een gevoelig verlies. 
Want in het politieke landschap liggen 
PvdA en D'66 niet zo ver van elkaar ver-
wijderd. Doorgaans is een kort sprintje 
naar links of rechts voldoende. Maar om de 
VVD te bereiken, binnen dat politieke 
landschap, moet de modale PvdA-er 
meestal een forse wandeling maken en ste-
vig schoeisel dragen. Met uitzondering van 
een enkel onderwerp dat als brug in het 
driestromenland kan dienen. En hetzelfde 
geldt voor de gewone D'66-er (zie een uit-
lating van Suzanne Bischoff verderop). 
Geen VVD dus. Een andere tegenvaller is 
de opkomst. Vijftig mensen is niet veel. En 
toch zijn allerlei plaatselijke groeperingen 
op het gebied van emancipatie en anti-dis-
kriminatie uitgenodigd. Zij manifesteren 
zich niet als zodanig, als zij al aanwezig 
zijn. 
En tot slot is de zaal tamelijk mat. Geen 
moment is er echt sprake van diskussie. 
Misschien is de eensgezindheid te groot. 
Misschien is de mikrofoon te bedreigend. 
Dat schijnt althans een vragensteller te 
denken, die in de stilte na de pauze op de 
mikrofoon toestapt en opmerkt: „Ik ben 
niet bang voor de mikrofoon, hoor." Ila 
Schoutsen reageert grappend: „Ja, U bent 
ook een man ..." 

Stellingen 
Maar goed. Terug naar het onderwerp. De 
twee inleidsters bespreken een drietal stel-
lingen (die overigens niet in de zaal ver-
spreid zijn). De eerste: vrouwen moeten 
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bevoordeeld worden als zij een baan willen 
hebben. Suzanne Bischoff: „Daar ben ik 
het hartroerend mee eens. De werkloos- 
heid onder de mannen blijft gelijk maar 
onder de vrouwen stijgt zij. Daarnaast 
werken bijna alle werkende vrouwen in de 
dienstverlenende sektor. In hogere funk-
ties ontbreken zij. En ook in de industrie is 
het aantal vrouwen gering, behalve dan in 
de industrie die wordt afgestoten, zoals de 
textiel. Je moet meer doen dan vrouwen 
gelijk behandelen, al zou, als dat gebeurt, 
dat al een hele stap zijn. Ik vind dat de 
positieve discriminatie van vrouwen moet 
doorgaan . " 
De tweede stelling: de sociale wetgeving 
moet gericht zijn op individuen en niet op 
relaties. Suzanne Bischoff: „Ook daar ben 
ik het helemaal mee eens." En: „Als men-
sen iets bijzonders willen, bijvoorbeeld 
trouwen, dan moeten ze daar iets voor 
doen. Dat moet iets aparts worden, en niet 
meer een gewoonte die door de wetgeving 
wordt ondersteund." 
De derde stelling behelst de welzijnsinstel-
lingen. Er moet meer inspraak in de stich-
tingsbesturen komen. Ook hiermee kan 
Suzanne Bischoff instemmen. Ter illustra-
tie laat zij een tiental advertenties van der-
gelijke instellingen zien. In negen blijkt ge-
vraagd te worden naar een positieve 
christelijke levensovertuiging. 
Wil Voogd staat al evenzeer achter de ge-
noemde stellingen. Wat betreft nummer 
twee, de individualisering van de sociale 
wetgeving, merkt zij op dat dit in de begin-
selen van de PvdA wordt geregeld. Al zal 
het nog wel een tijdje duren voor een en 
ander daadwerkelijk tot stand komt „ook 
als de PvdA regeert", zo voegt zij daaraan 
toe. Met betrekking tot de welzijnsinstel-
lingen vraagt zij speciale aandacht voor de 
zogenaamde „zorgsektor", want die is 
praktisch geheel in handen van de christe-
lijken. En inspraak van de patiënten ont-
breekt. 
Na deze inleidingen komen langzaam de 
vragen uit de zaal los. Het blijkt dat veel 
bedrijven discrimineren op grond van sek-
se en geloof. En vooral christelijke wel-
zijnsinstellingen laten zich wat dit betreft 
van hun slechtste kant zien. Een man ver-
telt het onthutsende verhaal van een in- 

stelling die zijn huisgenote op een wel heel 
vreemde grond weigerde. Zij had gesolli-
citeerd en, omdat een christelijke levens-
overtuiging werd geëist, eerlijk opgegeven 
dat zij Nederlands Hervormd was ( en wel-
licht nog steeds is). Met de motivatie dat zij 
samenwoonde met een aktief lid van het 
Humanistische Verbond werd zij echter 
afgewezen. 
En zo zijn er vele voorbeelden te horen 
gedurende de avond. De forumleden hou-
den zich dan ook vooral bezig met het ge-
ven van raad en adviezen over tot wie men 
zich wenden moet met klachten over een 
onheuse behandeling. 

Strijd 
Daarnaast komt de deeltijdarbeid ter spra-
ke. Wil Voogd: „De PvdA is wat afgeraakt 
van dat deeltijd-idee. Het bleek dat je dan 
legers gaat kweken van part-time typistes. 
Want dat zijn vooral de banen die makkelijk 
worden verdeeld. Daarom denken wij nu 
aan een 5-urige werkdag voor iedereen." 
Verder wordt er even gesproken over de 
afwezige VVD. Suzanne Bischoff: „We 
hebben in de fractie eens uitgerekend op 
hoeveel punten we het met de VVD eens 
waren. Dat bleek er één te zijn en wel op 
het gebied van de demokratisering van het 
welzijnswerk. Verder laat de VVD zich erg 
inpakken door het CDA. Ik had dit graag 
vanavond tegen mevrouw Kappeyne van 
de Copello willen zeggen." 
Een ander onderwerp: de extra zetjes die 
meisjes nodig hebben om ook zelf van het 
ingeroeste rollenpatroon af te wijken. 
Zetjes die bijvoorbeeld in het onderwijs 
hard nodig zijn. Bischoff: „D'66 is bezig 
om aan schoolbegeleidingsteams kursus-
sen te gaan geven. Zodat meisjes wel ge-
motiveerd worden om eens niet zo tradi-
tioneel te denken. 
En na een opsomming van D'66-prioritei-
ten met betrekking tot emancipatie, ver-
zucht zij: „Emancipatie heeft met allerlei 
facetten van het leven te maken. Er is dus 
nog een hele strijd nodig." 
Overigens werden er op deze avond 23 
vragen gesteld. 13 door mannen en 10 door 
vrouwen. Er is dus nog een hele strijd no-
dig ... 

Peter Boss 



MENS 
GEWELD 

KERNBEWAPENING 

De kogel is door het Verbond. 
Tenminste bijna. Op 31 mei zal de Verbondsraad de beslissing nemen over het definitieve standpunt van het 
Humanistisch Verbond over geweld en (kern)bewapening. De besluitvorming over dit onderwerp van 
levensbelang heeft dan een lange en moeizame, maar ook unieke weg afgelegd door de hiërarchie van het 
Verbond. Het hoofdbestuur heeft zich inmiddels in zeer grote meerderheid uitgesproken tegen het bezit en 
gebruik van kernwapens (zie de konseptverklaring op de volgende pagina's) en het lijkt waarschijnlijk, 

gezien de reakties uit het land, dat ook de Verbondsraad hierin zal volgen. 
Gebruik van kernwapens, van konventionele wapens. Geweldloos verzet. Strijdmethoden die door mensen 
worden gehanteerd. Welke methode de mens ook kiest, nooit is de beslissing aan een machine of een 

systeem, stelt Jan Stoof in zijn artikel „Het wapen wordt bediend door een mens". 
En als de mens dan heeft beslcten een wapen te bedienen, voor welke zaak wil hij dan vechten? Vier 
protestantse, drie katholieke en drie humanistische raadslieden in de strijdkrachten pleiten ervoor om onze 
krijgsmacht een vredestaak te geven bij de Verenigde Naties. Peter Boss geeft een samenvatting van hun 

onlangs verschenen rapport „Hoe dienen wij de vrede?" 
De konsepi-verklaring van het hoofdbestuur spreekt zich uit tegen het gewapenderhand oplossen van 
konflikten. Maar konflikten bestaan, en zijn meestal gewelddadig. Hoe doorbreek je de vicieuze cirkel van 
geweld dat geweld oproept? Ida Overdevest verdiepte zich in de strategie van het geweldloze verzet en had 
een weerbaar gesprek met Wint Robben. Hij acht geweldloze verdediging een reëel alternatief voor het bezit 
en gebruik van kernwapens. We hebben in dit themanummer dan nog anderhalve ronde munitie over voor 
de militante anti-militaristische aktiegroep Onkruit. Deze totaaldienstweigeraars blijken geweld niet geheel 
af te wijzen. Peter van den Akker woonde een door humanistische jongeren georganiseerde bijeenkomst 

met leden van Onkruit bij en plgatst kritische kanttekeningen. 
Mens, gemeld & bewapening. Een grimmig onderwerp vol voetangels en klemmen. De redaktie wenst de 
lezers een veilige tocht langs Nike-, Tomahawk- en Samraketten, langs paddestoelwolken en sluipschutters. 

Naar een meer vreedzame wereld. 	 Hes van Huizen 
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HOOFDBESTUUR IN K' 

Een jaar geledén sprak het kongres van h  T  Hu-
manistisch Verbond zijn ernstige veront sting 
uit over het toenemende gevaar dat de m sheid 
zichzelf zal vernietigen. Met name de ke ewa-
peningswedloop werd als een ernstige be eiging 
van het voortbestaan van mens en wereld ezien. 
Daarom werd op het laatste kongres besl en een 
brede diskussie te starten om uiteindelij ot een 
humanistische standpuntbepaling te ko en. 
Hiertoe werd een diskussienota uitgebra t: „Op 
weg naar de vrede via kernbewapeni " Een 
titel die overigens onrecht doet aan de in oud. De 
kernbewapeningsproblematiek wordt e immers 
in het breder verband geplaatst van  '; bezin-
ning op élke vorm van geweld. Deze  ;a  skussie-
nota werd tezamen met een brochure e  f;  • r bewa-
pening van de Dienst Geestelijke Ver  ••  rging in 
de Strijdkrachten uitvoerig besprok in vele 
gemeenschappen. 
Tijdens dit proces van meningsvorm  y  g barstte 
in alle hevigheid het debat rond de m a rnisering 
van kernwapens los in Nederland. Ui  p  e reakties 
op de geweldsnota blijkt dat veel h 	nisten be-
treuren dat het Humanistisch Verbo d toen tus-
sentijds geen standpunt over deze m ernisering 
innam. Wel gaf de Dienst Geestelijk erzorging 

BEZIT EN GEBRUIK KERN 
Binnen het HV is en wordt nog steeds een 
diskussie gevoerd over het oorlogsgeweld, 
m.n. over kernbewapening. Een diskussie 
over vrede en een rechtvaardige samenle-
ving is nooit afgerond. Steeds weer op-
nieuw zullen we moeten proberen in dia-
loog en kommunikatie met elkaar de eisen 
van vrede en rechtvaardigheid te onder-
kennen en ze vervolgens gestalte te geven. 
Binnen deze dialoog wil het HV, als resul-
tante van de tot dusver in het Verbond 
gevoerde diskussie, een standpunt t.a.v. 
bewapening, in het bijzonder over nukleai-
re bewapening, formuleren. 

Het HV is een levensbeschouwelijke orga-
nisatie. Het standpunt van het HV is dan 
ook gegrond op levensbeschouwelijke, i.c. 
humanistische, en ethische overwegingen. 
Deze is de levensovertuiging, die probeert 
leven en wereld te begrijpen uitsluitend 
met menselijke vermogens, zonder een be-
roep te doen op een bovennatuurlijke 
openbaring. Het humanisme acht wezen-
lijk voor de mens zijn vermogen tot onder-
scheidend oordelen, waarvoor niets of 
niemand buiten hem verantwoordelijk kan 
worden gesteld. 
Het humanisme gaat ervan uit dat de mens 
binnen de afhankelijkheden van het be-
staan zelf vorm kan en behoort te geven 
aan zijn leven en dat hij —in verbondenheid 
met zijn medemensen —zal streven naar de 
realisering van een samenleving, waarin 
vrijheid, gerechtigheid en verdraagzaam-
heid centraal staan. Daarbij geldt als ken-
merkend de neiging alles wat zich aandient 
te onderzoeken op zijn houdbaarheid en de 
bereidheid zich naar normen van redelijk-
heid en zedelijkheid te verantwoorden. 
Het humanisme benadrukt de principiële 
menselijke gelijkheid, die niet verhindert 
dat ieder zich naar zijn eigen aard ontplooit 
—integendeel ze éi st die juist —maar wel dat 
de één de ander slechts als middel binnen 
zijn levensplan beschouwt. 
In een dergelijk mensbeeld is er geen plaats 
voor zedelijke erkenning van geweld op 
zich zelf. Geweld is immers in zich strijdig 
met de ideeën van principiële menselijke 
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gelijkheid, verbondenheid en redelijkheid 
en maakt de ander tot een middel ten bate 
van een beoogd doel. 
Sommige humanisten wijzen geweld dan 
ook onder alle omstandigheden af. Vol- 
gens anderen kan geweld in relatie tot 
waarden als leven, menselijkheid. vrijheid 
of rechtvaardigheid onder bepaalde om- 
standigheden ethisch aanvaardbaar zijn. 
Deze humanisten zullen situaties. die be-
dreigingen opleveren voor genoemde 
waarden in eerste instantie proberen op te 
heffen door geweldloze kommunikatie met 
diegenen, die deze situaties veroorzaken. 
Maar als er sprake is van een feitelijke 
gewelddadige bejegening en van een di-
rekte onmiddellijke bedreiging van leven, 
menselijkheid, vrijheid of rechtvaardig- 
heid, is volgens velen een beheerst gebruik 
van geweld verantwoord. Dan kan geweld 
erkend worden als het kleinere kwaad, dus 
als een middel dat toegepast kan worden 
om groter kwaad te vermijden. 
Daarbij zijn de volgende overwegingen van 
belang: 
Als geweld wordt gebruikt zal zo snel en 
zoveel mogelijk ruimte moeten worden ge-
kreëerd om de verbroken kommunikatie te 
herstellen. 
De uitoefening van geweld zal steeds onder 
kritiek moeten staan: zijn er andere mid-
delen voorhanden dan wordt daarmee een 
grens gesteld aan de geoorloofdheid van 
het geweld. Is het geweld ook niet meer te 
beschouwen als het kleinere kwaad dat 
dient als middel om groter kwaad te ver-
mijden, dan is daarmee de grond voor de 
rechtvaardiging van het geweld vervallen. 
Dat vraagt om een permanente kritische 
beoordeling van de uitoefening van het 
geweld en het doel dat daarmee wordt ge-
diend. 
Bij de uitoefening van beheerst geweld 
zullen mensen zich bewust moeten zijn van 
de eigen dynamiek van het geweld. 
Geweld roept tegen-geweld op, waardoor 
het zichzelf bestendigt en steeds meer 
menselijk leed veroorzaakt. 
Geweld vindt een goede voedingsbodem in 
een sfeer van ongelijkheid en in een on-
rechtvaardige maatschappelijke struktuur. 
Indien niet geremd, zal het geweld op zijn 
beurt ongelijkheid en onrechtvaardigheid 
bestendigen. 
Het beïnvloedt ook diegenen die het ge-
weld hanteren. Geweld vergiftigt het be-
wustzijn van hen die het toepassen, ont-
neemt hen een juist inzicht in de maat-
schappelijke werkelijkheid en de moge-
lijkheid menselijke relaties aan te gaan of te 
onderhouden. Daardoor maakt het hen rijp 
voor het hanteren van meer geweld. Het 
geweld ondergraaft het aanvankelijke 
ideële doel. Het is immers niet mogelijk 
doel en middel van elkaar los te maken. In 
het middel manifesteert zich het doel en 
ieder middel werkt in het doel door. 
Binnen de dynamische struktuur van het 
geweld en de daarmee korrelerende maat-
schappelijke en intermenselijke verhou-
dingen wordt in steeds ernstiger mate de 
mens als middel beschouwd. 

Humanisten zullen, zich baserend op prin-
cipiële menselijke gelijkheid, en strevend 
naar een samen leven in medemenselijk-
heid, rechtvaardigheid en verdraagzaam-
heid, steeds weer de bestaande maat- 



ONSEPT-VERKLARING 

in de Strijdkrachten een verklaring uit tegen deze 
modernisering. 
Oorspronkelijk was de sluitingsdatum waarop 
reakties naar het hoofdbestuur konden worden 
gestuurd 1 januari, maar het bleek voor veel 
gemeenschappen niet mogelijk de diskussie voor 
deze datum af te ronden. Daarom werd de ter-
mijn verschoven naar half maart. Het Kernwa-
penberaad — een gemengde kommissie van 
hoofdbestuursleden en enkele mensen uit de 
Dienst G.V. van de Strijdkrachten — verzamelde 
en verwerkte alle in Utrecht binnengekomen 
reakties tot een nieuwe ontwerp-verklaring. Deze 
passeerde op 28 maart na enige wijzigingen het 
hoofdbestuur. 
Nu, een jaar na het kongresbesluit is het zo ver: 
31 mei zal de Verbondsraad beslissen over een 
definitief standpunt van het Humanistisch Ver-
bond over geweld en (kern)bewapening. 
Op deze pagina's hebben wij de koesept-verkla-
ring van het hoofdbestuur in z'n geheel opgeno-
men, zodat leden eventueel nog kontakt kunnen 
opnemen met hun afgevaardigden in de Ver-
bondsraad. 

Hes van Huizen 

WAPENS ONAANVAARDBAAR 
schappelijke verhoudingen en strukturen 
kritisch beoordelen, alsmede — indien ge-
weld wordt gebruikt of met geweld wordt 
gedreigd — zowel de beoogde doelen als 
gehanteerde middelen op hun houdbaar-
heid toetsen. Dit vraagt van ons ook een 
oordeel over de huidige wereldsituatie 
waarin grote machtsblokken met kernwa-
pens dreigend tegenover elkaar staan. 
Kernwapens hebben, indien ze worden 
gebruikt, een fatale, katastrofale en onher-
roepelijke uitwerking op de leefbaarheid 
van de wereld en de levensmogelijkheden 
van mens, plant en dier. Ook de taktische 
mini-wapens met kernlading, die slechts 
op een beperkt terrein hun vernietigings-
kracht uitoefenen en neutronen-bommen 
hebben ten gevolge van de radioaktieve 
straling en/of fall-out dodelijke en vermin-
kende gevolgen voor het leven. Bovendien 
zal het gebruik van deze „kleinere" of 
„schonere" wapens leiden tot de inzet van 
de alles vernietigende strategische wa-
pens. 
Atoomwapens vernietigen of verminken 
mensen, waarbij het niet meer mogelijk is 
onderscheid te maken tussen burgers en 
militairen. Het gebruik van deze gewelds-
middelen zal ook de mogelijkheid van het 
voortbestaan van de mensheid tot een mi-
nimum reduceren. Slechts een onmense-
lijke wereld zal de uitkomst van een kern-
oorlog zijn. De uitoefening van geweld met 
kernwapens kan dan ook niet worden be-
schouwd als het kleinere kwaad dat de tot-
standkoming van een groter kwaad kan te-
genhouden. Als zodanig is het gebruik van 
kernwapens ethisch onaanvaardbaar. 
Het bezit van nucleaire wapens wordt 
veelal verdedigd op grond van hun veron-
derstelde oorlogvoorkomende werking. 
Een volstrekt pacifisme zal ook het bezit 
van dergelijke wapens als ethisch verwer-
pelijk afwijzen. Voor ons rijst de vraag of 
het bezit van kernwapens in het kader van 
de realisering of handhaving van menselij-
ke of maatschappelijke waarden be-
schouwd kan worden als het kleinere 
kwaad dat uitgeoefend wordt om het grote-
re kwaad, verlies van die waarden, te ke-
ren. 
Er is een proces van wederzijdse beïnvloe-
ding tussen het bezit van kernwapens en de 
huidige wijze van omgang van de volken 
met elkaar, die gekenmerkt wordt door 
angst en vijandschap en die mogelijkheden 
voor verdere ontplooiing van de mensheid 
ernstig blokkeren. Niet alleen leiden die 
angst en vijandschap tot het verbeteren en 
vermeerderen van nucleaire wapens, maar 
het bezit van deze wapens legitimeert en 
versterkt ook weer gevoelens van angst en 
vijandschap. 
Niet alleen voor de verhouding tussen de 
volken heeft het bezit van kernwapens een 
funeste invloed. De aanwezigheid van der-
gelijke wapens tekent ook de samenleving 
waarbinnen ze zich bevinden. De mensen 
binnen zo'n maatschappij groeien op in een 
geloof dat allesvernietigend geweld een 
adequaat middel is om voorkeuren te reali-
seren. Een rechtvaardiging van dergelijk 
geweld is dan te vinden in de overtuiging 
dat de eigen voorkeuren meer superieur 
zijn dan die van anderen. Het humanisme 
wil groepsdenken en elitairisme doorbre-
ken en streven naar een redelijke ver-
standhouding der volken die gebaseerd is  

op gelijkwaardigheid en verbondenheid. 

Tot op heden heeft een direkte konfronta-
tie met kernwapens tussen de NAVO en 
het Warschaupact niet plaats gevonden. 
Maar het is niet onmogelijk dat de weder-
zijdse haatgevoelens elders in de wereld 
tot oorlogen hebben geleid, waarbij de 
twee statenblokken weliswaar niet offi-
cieel partij waren, maar waarbij ze wel een 
belangrijke rol hebben gespeeld. 
Daarnaast is de vaststelling, dat tot op he-
den geen rechtstreeks treffen tussen NA-
VO en Warschaupact heeft plaats gevon-
den, geen garantie dat zulks ook in de toe-
komst vermeden kan worden. 
De aandacht moet hier worden gevestigd 
op nieuwe ontwikkelingen op nucleair ge-
bied. De grote voorraad vernietigings-
kracht aan beide zijden leidde wellicht 
aanvankelijk tot een situatie van afschrik-
kingsevenwicht, waarin kernwapens niet 
konden worden gebruikt, omdat elke ver-
nietiging een nieuwe vernietiging uitlokt. 
De atoomdrempel is verlaagd door de ont-
wikkeling van taktische atoomwapens, 
kleine kernwapens, die op het slagveld 
moeten worden gebruikt. Inzet van deze 
kleinere wapens zal sneller worden over-
wogen dan de inzet van strategische kern-
wapens. Dit zal nucleaire reakties van de 
andere kant uitlokken, hetgeen gemakke-
lijk zal kunnen eskaleren tot een totale 
vernietiging. 

Het maken van een moreel onderscheid 
tussen het gebruik van kernwapens en het 
bezit ervan om ermee te dreigen wordt nog 
meer bemoeilijkt door het feit dat het zin-
loos is met deze wapens te dreigen als die 
dreiging niet gepaard gaat met een daad-
werkelijke bereidheid om ze te gebruiken. 
De mogelijkheid om dit onderscheid te 
maken wordt verder ondergraven door de 
volgende overwegingen: 
Het bezit van kernwapens houdt in feite 
een perfektioneringsspiraal in stand die 
leidt tot het ontwikkelen van weer nieuwe 
technieken en militaire strategieën om er 
toch een effektief gebruik van te kunnen 
maken. 

De toename van het aantal kernwapensta-
ten, de differentiatie in de wapens t.g.v. 
nieuwe technologische ontwikkelingen en 
de daaruit voortvloeiende militaire kon-
septies, vergroten het risiko dat er, met 
name ook door misverstand of een toeval-
lige samenloop van omstandigheden, een 
konflikt met desastreuze afloop uitbreekt. 
Het bezit van kernwapens zal een onder-
mijnende invloed hebben op het demokra-
tisch gehalte van een staat. Voorkomen 

(vervolg op pag. 10) 
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(vervolg van pag. 9) 
moet worden dat radio-aktief materiaal in 
„onbevoegde" handen geraakt. Een 
strakkere kontrole op de handel en wandel 
van burgers zal het gevolg zijn. Deze zal 
diktatoriale of totalitaire vormen kunnen 
aannemen en aldus een bedreiging vormen 
voor de ontplooiingsmogelijkheden van 
het individu. Het streven om via het bezit 
van kernwapens de demokratische rechts-
staat uit handen van een totalitair regiem te 
houden slaat aldoende in zijn tegendeel 
om. 
De opdeling van de wereld in elkaar vijan-
dige machtsblokken die elkaar met kern-
wapens dreigen, verhindert niet alleen de 
ontwikkeling van de tot die blokken beho-
rende volken en individuen. Ze belemmert 
met name ook de ontwikkeling van arme 
landen en houdt een situatie in stand 
waarin velen door ondervoeding omko-
men. De verhouding tot die landen wordt 
niet zozeer bepaald door solidariteit, maar 
ze staat in het teken van de relatie tussen 
de grote machtsblokken, die juist door het 
bezit van alles-vernietigende kernwapens 
zo doortrokken blijft van vooroordeel, 
argwaan, angst en vijandschap. 

Via die ontwikkelingslanden voeren de 
grote machten hun strijd. Ze gebruiken die 
landen als een middel voor hun machtspo-
litiek. 
Bovendien zijn de kosten van de kernwa-
penwedloop dusdanig hoog, dat de 
machtsblokken daarvoor aanspraak- moe-
ten maken op kapitaal, kapitaal-goederen 
en natuurlijke hulpbronnen, die daardoor 
buiten bereik van de ontwikkelingslanden 
blijven. Het bezit van kernwapens belem-
mert dus ook de ontplooiingsmogelijkhe-
den van arme landen, hetgeen strijdig is 
met de eisen van solidariteit en medemen-
selijkheid. 

Op grond van al het bovenstaande zijn wij 
van mening dat niet alleen het gebruik, 
maar ook het bezit van kernwapens ethisch 
onaanvaardbaar is. 
Ons land en ons volk dienen niet te worden 
betrokken bij of medewerking te verlenen 

aan het tot stand komen, produceren, 
transporteren, opslaan of het gebruik van 
kernwapens of onderdelen daarvan. 
Wij dringen er op aan dat eventueel reeds 
aanwezige betrokkenheid of reeds ver-
leende medewerking op afzienbare termijn 
wordt afgebouwd, ook indien andere 
(NAVO- of Warschaupact-)landen een te-
rugdringen van kernwapens in deze zin nog 
niet overwegen. 
Terugdringing van de rol van kernwapens 
zal ook moeten blijken uit het afnemen van 
het aantal overbrengingsmiddelen dat 
tweezijdig geschikt is, dus tevens voor 

nucleaire doeleinden bruikbaar is. 
Daarnaast zijn wij van oordeel dat Neder-
land alles in het werk dient te stellen opdat 
ook internationaal de rol van kernwapens 
wordt teruggedrongen. Eenzijdige stappen 
t.z.v. de vermindering van atoomwapens 
kan een proces op gang zetten waarbij de 
bewapeningsspiraal wordt omgebogen en 
waarbij in de verhouding der volken een 
omslag ontstaat. 

Hierbij zijn risiko's niet geheel uit te ban-
nen. Echter, de huidige situatie is niet 
slechts ethisch onaanvaardbaar te noe-
men. Ze is ook doordrongen van grote risi-
ko's voor de veiligheid, zoals uit het voor-
gaande blijkt. 
Het bezit van nukleaire wapens heeft een 
funeste invloed op de menselijkheid van de 
nationale en internationale samenleving. 
Veel risiko's worden niet onderkend, óf 
door onbekendheid met de gevolgen van 
het gebruik of het bezit van kernwapens, óf 
— indien men er wel mee bekend is — door 
verdringing van de dan ontstane gevoelens 
van angst en onveiligheid. 
De reakties op eenzijdig genomen stappen 
zullen nauwkeurig moeten worden bezien 
om te kontroleren of de werkelijke gevol-
gen in overeenstemming zijn met de be-
doelingen. 

Verbanning van kernwapens mag evenwel 
niet leiden tot het opvoeren van konven-
tionele bewapening. Ook deze kan in zijn 
uitwerking afgrijselijke vormen aannemen. 
Men mag daarom niet berusten in de aan-
vaarding van de oorlog als politiek middel. 
De oorzaken van de oorlog in de vorm van 
belangentegenstellingen en machtstegen-
stellingen en van maatschappelijke, psy-
chische en geestelijke faktoren dienen te 
worden aangepakt. Het aksepteren van 
georganiseerd geweld als onvermijdelijk of 
noodzakelijk middel om politieke of maat-
schappelijke konflikten op te lossen, is 
naar onze mening geen vanzelfsprekend-
heid. 
Konflikten zijn onvermijdelijk, maar ze 
zullen moeten worden overbrugd door de 
menselijke redelijkheid, gelijkheid en ver-
bondenheid. 
We moeten streven naar een samenleving, 
waar ruimte is voor de ontplooiing van ie-
der individu, iedere groep en ieder volk, 
die niet pretenderen de absolute waarde in 
pacht te hebben, maar die op elk nivo el-
kaar in een sfeer van gelijkwaardigheid en 
aktieve verdraagzaamheid bejegenen. 

Een sluipschutter van de NAVO die de uitdrukking 
„terug naar de natuur" met dodelijke nauwgezet-
heid heeft opgevat. 

door verzetskranten, door stakingen, door 
demonstraties, maar je blijft een diskussie 
voeren, zonder ooit je tegenstander uit te 
schakelen. 
Dit nu vereist, dat je weet waarvoor je 
vecht, als vechten tenminste een woord is 
dat je voor sociale verdediging kunt ge-
bruiken. En het vereist niet alleen dat je 
weet waarvoor je vecht, het vereist ook dat 
je niet alleen staat, dat je ideeën door ande-
ren overgenomen worden, dat je kunt re-
kenen op een grote groep mensen die het 
met je eens zijn. Om een dergelijke groep te 
vormen moet er waarschijnlijk heel wat 
afgepraat worden, overlegd, onderhan-
deld. En zoiets kan alleen wanneer je het 
met je medestanders over één ding eens 
bent: dat iedereen gelijke kans van mee-
praten heeft. Dit nu is iets wat in een gewa-
pende krijgsmacht niet gebeurt, je wordt 
onder de krijgstucht gesteld. 

Beslissing is aan de mens 
Een pleidooi voor een bepaalde vorm van 
verdediging wil ik niet houden. Wel wil ik - 
wijzen op een overeenkomst tussen 
nukleaire wapens, conventionele wapens 
en sociale verdediging. Het zijn alle drie 
strijdmethoden die door mensen gebruikt 
moeten worden. Geen raket stijgt op zon-
der dat een mens op de knop drukt, geen 
mitrailleur vuurt zonder dat iemand de 
trekker overhaalt, geen vliegtuig stijgt op 
zonder piloot, en geen demonstratie vindt 
plaats zonder mensen. 
Het verschil tussen militaire - en sociale 
verdediging is, dat militaire verdediging 
aanvaardt dat er eventueel mensenlevens 
worden opgeofferd, terwijl sociale verde-
diging juist uitgaat van een confrontatie 
zonder lichamelijke gevolgen. Welke me-
thode je ook kiest, waaraan je ook de voor-
keur geeft, één ding blijft hetzelfde: je kiest 
zelf, en als er wat gebeurt doe je het zelf, of 
doet een ander mens het. Nooit is de be-
slissing aan een machine, aan een systeem, 
nooit kun je zeggen „het is nu eenmaal 
zo", of „zo gaat het nu eenmaal", of „het 
kan niet anders" of „het is altijd zo ge-
weest". Want mensen kunnen denken, en 
reageren op wat ze denken, en dus dingen 
veranderen. En iedereen die een strijd-
methode hanteert is een mens . . 
Uit: Welke wapens willen we? 
Jaarboekje van humanistische g.v. in de strijdkrachten 

Atoomwapens, gewone wapens, sociale verdediging, je kunt er lang en breed over 
praten. Laten we eens nagaan: nukleaire wapens, verschrikkelijk als ze zijn, werden de 
afgelopen 34 jaar — gelukkig — nooit gebruikt. Maar ze hebben een enorme rol gespeeld in 
de gesprekken over de oorlogsvoering. Gi;sprekken over de manier waarop we het westen 
zo goed' mogelijk zouden kunnen verdedigen tegen het oosten of, over de manier waarop 
we het oosten zouden kunnen weerhoud en van een aanval op het westen. 

En die gesprekken zijn uitgelopen op ver-
gelijkingen tussen het aantal, atoombom-
men dat iedere kant had. En voor de men-
sen die iets meer wisten, over het aantal 
raketten dat iedere kant had. En wanneer 
je nog iets meer weet, breng je ook nog te 
berde dat het uitmaakt of je raketten wel 
precies op het gewenste punt aankomen, 
dat is de kwestie van de mogelijke tref-
kans, of de circular error probable, zoals 
Colijn en Rusman die naar voren-brengen. 
En denk dan niet dat je daarmee uitgepraat 
bent, want over wapens valt zeer uitge-
breid te praten. 
Wapens, het zal duidelijk zijn, bestaan er 
in vele vormen. Sommige wapens brengen 
je in direct kontakt met je tegenstander. 
sommige wapens kun je bedienen terwijl je 
tegenstander twintigduizend kilometer 
verderop zit. Het ene wapen richt zich te-
gen één infanterist, het andere vaagt in één 
klap een heel land weg. Maar er is één 
overeenkomst, tussen alle wapens die 
hierboven zijn genoemd: ze vallen allemaal 
onder de noemer militaire verdediging. 
Sociale verdediging (zie het artikel van Ida 
Overdevest over geweldloze aktie), kent 
heel andere wapens, of liever strijdmetho-
den. 

Bereidheid om te doden 
Hiermee komen we aan een belangrijk 
punt in het gebruik van strijdmethoden, 
namelijk het effekt, en de achtergronden 
van degene die ze gebruikt. Laten we wel 
wezen, militaire wapens zijn er op gericht 
de tegenstander lichamelijk uit te schake-
len. Dat betekent in de praktijk 
dat je bereid bent om trem te 
doden. 
Wanneer je dat nu echt 
wilt, moet je het zelf 
weten. Er bestaan 
zelfs regels voor de 
manier waarop je 
dat moet doen, 
het internatio-
naal oorlogs-
recht. Maar 
het doden 
van je te-
genstan-
der houdt 
wel in, dat 
je niet 

de tijd neemt om hem te laten kennismaken 
met de reden waarom je dat doet. Je stelt 
niet de gedachtenwereld van jezelf tegen-
over die van je tegenstander. Je neemt ook 
niet de tijd om na te denken over het feit dat 
je tegenstander misschien iemand is van je 
eigen leeftijd die ook maar gestuurd is, 
omdat de wet van zijn land, net als de wet 

door Jan Stoof 

in Nederland, wil dat er een krijgsmacht is, 
en dat jonge mensen daarin dienst doen. 
Gekker nog, misschien ben je nog dit jaar 
op vakantie geweest in een bepaald land, 
heb je in een café met een jongen gepraat 
over een bepaalde film, over bepaalde mu-
ziek, die je allebei leuk vond, en moet je 
volgend jaar tiet vuur openen op diezelfde 
jongen. Is daar een verontschuldiging 
voor? 
Natuurlijk: 'het moet, het staat in de wet. 
En, wat minstens zo belangrijk is, er is je 
altijd verteld dat de maatschappijvorm 
waarin je leeft beter is dan die van het land 
dat je in je vakantie nog bezocht. Maar is 
dat wel zo? De vraag of dingen wel zo zijn 
wordt te weinig gesteld. En daarin ver-
schilt misschien militaire verdediging 
van sociale verdediging. Want 
militaire verdediging, met 
welke middelen ook, biedt 
je de mogelijkheid om 
elk gesprek met de 
tegenpartij uit de 
weg te gaan. Het 
meningsverschil 
wordt dan im-
mers beslist met 
geweld, en 
daarna valt 
er weinig 
meer te 
praten .. 

Krijgsmacht is dwangorganisatie 
Sociale verdediging gaat uit van een be-
paalde opvatting over de maatschappij-
vorm die je wilt verdedigen. Die opvatting 
houdt vooral in, dat je precies weet waar 
het om gaat, dat je mee kunt praten over de 
maatschappijvorm waarin je leeft. Met an-
dere woorden, een demokratische maat-
schappijopvatting — want dat is het: wan-
neer de maatschappijvorm niet demokra-
tisch is, wanneer niet iedereen kan mee-
praten over de manier waarop de maat-
schappij is ingericht, dan is de kans kleiner 
dat iedereen erover kan en wil meepraten, 
en dat iedereen hem wil verdedigen. En 
wanneer niet iedereen er over kan en wil 
meepraten, kun je de mensen niet zomaar 
vragen om die maatschappij te verdedigen. 
Vandaar dat er dan dwangorganisaties 
moeten worden opgericht om een maat-
schappijvorm te verdedigen. En een 
krijgsmacht is hét voorbeeld van een der-
gelijke dwangorganisatie. 

De konklusie is nu tamelijk gemakkelijk te 
trekken. In een dwangorganisatie zitten 
mensen die uiteindelijk niet voluit mogen 
meepraten over de maatschappij waarin ze 
leven. En daaruit volgt weer, dat ze die 
maatschappijvorm niet zo gemakkelijk 
zullen kunnen verdedigen, zeker niet te-
genover een tegenstander. En wanneer je 
het in een diskussie niet kan winnen, wat is 
er dan gemakkelijker dan wapengeweld te 
gebruiken? 

Weten waar voor je vecht 
Hier nu ligt het probleem. Natuurlijk, mi-
litaire verdediging is misschien een metho-
de om je maatschappijvorm te verdedigen. 
Maar het is zeer de vraag of het wel een 

echt volwassen methode is. Wie de 
beste atoomraket bouwt, heeft 
gewonnen — is dat een oplos-
sing? Sociale verdediging- is 

een manier van verdedigen 
van je maatschappijop-

vatting zonder dodelijke 
wapens — en dat is al 
heel wat gewonnen. 
Maar het is ook een 
manier van verde-
digen waarbij je 
jouw gedachten 
tegenover 	die 
van je tegen-
stander stelt. 
Natuurlijk, je 
zet je ge-
dachten 
kracht bij, 
door lijde-
lijk verzet, 
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(vervolg van pag. 9) 
moet worden dat radio-aktief materiaal in 
„onbevoegde" handen geraakt. Een 
strakkere kontrole op de handel en wandel 
van burgers zal het gevolg zijn. Deze zal 
diktatoriale of totalitaire vormen kunnen 
aannemen en aldus een bedreiging vormen 
voor de ontplooiingsmogelijkheden van 
het individu. Het streven om via het bezit 
van kernwapens de demokratische rechts-
staat uit handen van een totalitair regiem te 
houden slaat aldoende in zijn tegendeel 
OM. 
De opdeling van de wereld in elkaar vijan-
dige machtsblokken die elkaar met kern-
wapens dreigen, verhindert niet alleen de 
ontwikkeling van de tot die blokken beho-
rende volken en individuen. Ze belemmert 
met name ook de ontwikkeling van arme 
landen en houdt een situatie in stand 
waarin velen door ondervoeding omko-
men. De verhouding tot die landen wordt 
niet zozeer bepaald door solidariteit, maar 
ze staat in het teken van de relatie tussen 
de grote machtsblokken, die juist door het 
bezit van alles-vernietigende kernwapens 
zo doortrokken blijft van vooroordeel, 
argwaan, angst en vijandschap. 

Via die ontwikkelingslanden voeren de 
grote machten hun strijd. Ze gebruiken die 
landen als een middel voor hun machtspo-
litiek. 
Bovendien zijn de kosten van de kernwa-
penwedloop dusdanig hoog, dat de 
machtsblokken daarvoor aanspraak moe-
ten maken op kapitaal, kapitaal-goederen 
en natuurlijke hulpbronnen, die daardoor 
buiten bereik van de ontwikkelingslanden 
blijven. Het bezit van kernwapens belem-
mert dus ook de ontplooiingsmogelijkhe-
den van arme landen, hetgeen strijdig is 
met de eisen van solidariteit en medemen-
selijkheid. 

Op grond van al het bovenstaande zijn wij 
van mening dat niet alleen het gebruik, 
maar ook het bezit van kernwapens ethisch 
onaanvaardbaar is. 
Ons land en ons volk dienen niet te worden 
betrokken bij of medewerking te verlenen 

aan het tot stand komen, produceren, 
transporteren, opslaan of het gebruik van 
kernwapens of onderdelen daarvan. 
Wij dringen er op aan dat eventueel reeds 
aanwezige betrokkenheid of reeds ver-
leende medewerking op afzienbare termijn 
wordt afgebouwd, ook indien andere 
(NAVO- of Warschaupact-)landen een te-
rugdringen van kernwapens in deze zin nog 
niet overwegen. 
Terugdringing van de rol van kernwapens 
zal ook moeten blijken uit het afnemen van 
het aantal overbrengingsmiddelen dat 
tweezijdig geschikt is, dus tevens voor 

nucleaire doeleinden bruikbaar is. 
Daarnaast zijn wij van oordeel dat Neder-
land alles in het werk dient te stellen opdat 
ook internationaal de rol van kernwapens 
wordt teruggedrongen. Eenzijdige stappen 
t.z.v. de vermindering van atoomwapens 
kan een proces op gang zetten waarbij de 
bewapeningsspiraal wordt omgebogen en 
waarbij in de verhouding der volken een 
omslag ontstaat. 

Hierbij zijn risiko's niet geheel uit te ban-
nen. Echter, de huidige situatie is niet 
slechts ethisch onaanvaardbaar te noe-
men. Ze is ook doordrongen van grote risi-
ko's voor de veiligheid, zoals uit het voor-
gaande blijkt. 
Het bezit van nukleaire wapens heeft een 
funeste invloed op de menselijkheid van de 
nationale en internationale samenleving. 
Veel risiko's worden niet onderkend, d 
door onbekendheid met de gevolgen van 
het gebruik of het bezit van kernwapens, óf 
— indien men er wel mee bekend is — door 
verdringing van de dan ontstane gevoelens 
van angst en onveiligheid. 
De reakties op eenzijdig genomen stappen 
zullen nauwkeurig moeten worden bezien 
om te kontroleren of de werkelijke gevol-
gen in overeenstemming zijn met de be-
doelingen. 

Verbanning van kernwapens mag evenwel 
niet leiden tot het opvoeren van konven-
tionele bewapening. Ook deze kan in zijn 
uitwerking afgrijselijke vormen aannemen. 
Men mag daarom niet berusten in de aan-
vaarding van de oorlog als politiek middel. 
De oorzaken van de oorlog in de vorm van 
belangentegenstellingen en machtstegen-
stellingen en van maatschappelijke, psy-
chische en geestelijke faktoren dienen te 
worden aangepakt. Het aksepteren van 
georganiseerd geweld als onvermijdelijk of 
noodzakelijk middel om politieke of maat-
schappelijke konflikten op te lossen, is 
naar onze mening geen vanzelfsprekend-
heid. 
Konflikten zijn onvermijdelijk, maar ze 
zullen moeten worden overbrugd door de 
menselijke redelijkheid, gelijkheid en ver-
bondenheid. 
We moeten streven naar een samenleving, 
waar ruimte is voor de ontplooiing van ie-
der individu, iedere groep en ieder volk, 
die niet pretenderen de absolute waarde in 
pacht te hebben, maar die op elk nivo el-
kaar in een sfeer van gelijkwaardigheid en 
aktieve verdraagzaamheid bejegenen. . 

Bereidheid om te doden 
Hiermee komen we aan een belangrijl. 
punt in het gebruik van strijdmethoden 
namelijk het effekt, en de achtergronder 
van degene die ze gebruikt. Laten we we 
wezen, militaire wapens zijn er op gerich 
de tegenstander lichamelijk uit te schake 
len. Dat betekent in de praktijk 
dat je bereid bent om hm te 
doden.  
Wanneer je dat nu echt 
wilt, moet je het zelf j 
weten. Er bestaan 
zelfs regels voor de 
manier waarop je 
dat moet doen, 
het internatio-
naal oorlogs-
recht. Maar 
het doden 
van je te-
genstan-
der houdt 
wel in, dat 
je niet 
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Atoomwapens, gewone wapens, sociale 
praten. Laten we eens nagaan: nukleah t 
afgelopen 34 jaar — gelukkig — nooit gebri  
de gesprekken over de oorlogsvoering. Gi 
zo goed mogelijk zouden kunnen verdedi  
we het oosten zouden kunnen weerhol c 

En die gesprekken zijn uitgelopen op ver-
gelijkingen tussen het aantal atoombom. 
men dat iedere kant had. En voor de men-
sen die iets meer wisten, over het aantal 
raketten dat iedere kant had. En wanneer 
je nóg iets meer weet, breng je ook nog te 
berde dat het uitmaakt of je raketten wel 
precies op het gewenste punt aankomen,  
dat is de kwestie van de mogelijke tref. 
kans, of de circular error probable, zoal 
Colijn en Rusman die naar voren brengen.  
En denk dan niet dat je daarmee uitgepraat 
bent, want over wapens valt zeer uitge 
breid te praten. 
Wapens, het zal duidelijk zijn, bestaan ei 
in vele vormen. Sommige wapens brenger 
je in direct kontakt met je tegenstander,  
sommige wapens kun je bedienen terwijl je 
tegenstander twintigduizend kilometer 
verderop zit. Het ene wapen richt zich te 
gen één infanterist, het andere vaagt in éér 
klap een heel land weg. Maar er is éér 
overeenkomst, tussen alle wapens dit 
hierboven zijn genoemd: ze vallen allemaa 
onder de noemer militaire verdediging.  
Sociale verdediging (zie het artikel van Ith 
Overdevest over geweldloze aktie), ken 
heel andere wapens, of liever strijdmetho 
den. 



N WORDT BEDIEND 
MENS 

verdediging, je kunt er lang en breed over 
wapens, verschrikkelijk als ze zijn, werden de 
ikt. Maar ze hebben een enorme rol gespeeld in 
prekken over de manier waarop we het westen 
en tegen het oosten. of, over de manier waarop 
n van een aanval op het westen. 

de tijd neemt om hem te laten kennismaken 
met de reden waarom je dat doet. Je stelt 
niet-de gedachtenwereld van jezelf tegen-
over die van je tegenstander. Je neemt ook 
niet de tijd om na te denken over het feit dat 
je tegenstander misschien iemand is van je 
eigen leeftijd die ook maar gestuurd is, 
omdat de wet van zijn land, net als de wet 

door Jan Stoof 

in Nederland, wil dat er een krijgsmacht is, 
en dat jonge mensen daarin dienst doen. 
Gekker nog, misschien ben je nog dit jaar 
op vakantie geweest in een bepaald land, 
heb je in een café met een jongen gepraat 
over een bepaalde film, over bepaalde mu-
ziek, die je allebei leuk vond, en moet je 
volgend jaar het vuur openen op diezelfde 
jongen. Is daar een verontschuldiging 
voor? 
Natuurlijk: •het moet, het staat in de wet. 
En, wat minstens zo belangrijk is, er is je 
altijd verteld dat de maatschappijvorm 
waarin je leeft beter is dan die van het land 
dat je in je vakantie nog bezocht. Maar is 
dat wel zo? De vraag of dingen wel zo zijn 
wordt te weinig gesteld. En daarin ver-
schilt misschien militaire verdediging 
van sociale verdediging. Want 
militaire verdediging, met 
welke middelen ook, biedt 
je de mogelijkheid om 
elk gesprek met de 
tegenpartij uit de 
weg te gaan. Het 
meningsverschil 
wordt dan im- 
mers beslist met 
geweld, en 
daarna valt 
er weinig 
meer te 
praten .. 

Krijgsmacht is dwangorganisatie 
Sociale verdediging gaat uit van een be-
paalde opvatting over de maatschappij-
vorm die je wilt verdedigen. Die opvatting 
houdt vooral in, dat je precies weet waar 
het om gaat, dat je mee kunt praten over de 
maatschappijvorm waarin je leeft. Met an-
dere woorden, een demokratische maat-
schappijopvatting — want dat is het: wan-
neer de maatschappijvorm niet demokra-
tisch is, wanneer niet iedereen kan mee-
praten over de manier waarop de maat-
schappij is ingericht, dan is de kans kleiner 
dat iedereen erover kan en wil meepraten, 
en dat iedereen hem wil verdedigen. En 
wanneer niet iedereen er over kan en wil 
meepraten, kun je de mensen niet zomaar 
vragen om die maatschappij te verdedigen. 
Vandaar dat er dan dwangorganisaties 
moeten worden opgericht om een maat-
schappijvorm te verdedigen. En een 
krijgsmacht is hét voorbeeld van een der-
gelijke dwangorganisatie. 

De konklusie is nu tamelijk gemakkelijk te 
trekken. In een dwangorganisatie zitten 
mensen die uiteindelijk niet voluit mogen 
meepraten over de maatschappij waarin ze 
leven. En daaruit volgt weer, dat ze die 
maatschappijvorm niet zo gemakkelijk 
zullen kunnen verdedigen, zeker niet te-
genover een tegenstander. En wanneer je 
het in een diskussie niet kan winnen, wat is 
er dan gemakkelijker dan wapengeweld te 
gebruiken? 

Weten waar voor je vecht 
Hier nu ligt het probleem. Natuurlijk, mi-
litaire.verdediging is misschien een metho-
de om je maatschappijvorm te verdedigen. 
Maar het is zeer de vraag of het wel een 

echt volwassen methode is. Wie de 
beste atoomraket bouwt, heeft 
gewonnen — is dat een oplos-
sing? Sociale verdediging is 

een manier van verdedigen 
van je maatschappijop-

vatting zonder dodelijke 
wapens — en dat is al 
heel wat gewonnen. 
Maar het is ook een 
manier van verde-
digen waarbij je 
jouw gedachten 
tegenover 	die 
van je tegen-
stander stelt. 
Natuurlijk, je 
zet je ge-
dachten 
kracht bij, 
door lijde-
lijk verzet, 

0  

Een sluipschutter van de NAVO die de uitdrukking 
„terug naar de natuur" met dodelijke nauwgezet-
heid heeft opgevat. 

door verzetskranten, door stakingen, door 
demonstraties, maar je blijft een diskussie 
voeren, zonder ooit je tegenstander uit te 
schakelen. 
Dit nu vereist, dat je weet waarvoor je 
vecht, als vechten tenminste een woord is 
dat je voor sociale verdediging kunt ge-
bruiken. En het vereist niet alleen dat je 
weet waarvoor je vecht, het vereist ook dat 
je niet alleen staat, dat je ideeën door ande-
ren overgenomen worden, dat je kunt re-
kenen op een grote groep mensen die het 
met je eens zijn. Om een dergelijke groep te 
vormen moet er waarschijnlijk heel wat 
afgepraat worden, overlegd, onderhan-
deld. En zoiets kan alleen wanneer je het 
met je medestanders over één ding eens 
bent: dat iedereen gelijke kans van mee-
praten heeft. Dit nu is iets wat in een gewa-
pende krijgsmacht niet gebeurt, je wordt 
onder de krijgstucht gesteld. 

Beslissing is aan de mens 
Een pleidooi voor een bepaalde vorm van 
verdediging wil ik niet houden. Wel wil. ik 
wijzen op een overeenkomst tussen 
nukleaire wapens, conventionele wapens 
en sociale verdediging. Het zijn alle drie 
strijdmethoden die door mensen gebruikt 
moeten worden. Geen raket stijgt op zon-
der dat een mens op de knop drukt, geen 
mitrailleur vuurt zonder dat iemand de 
trekker overhaalt, geen vliegtuig stijgt op 
zonder piloot, en geen demonstratie vindt 
plaats zonder mensen. 
Het verschil tussen militaire en sociale 
verdediging is, dat militaire verdediging 
aanvaardt dat er eventueel mensenlevens 
worden opgeofferd, terwijl sociale verde-
diging juist uitgaat van een confrontatie 
zonder lichamelijke gevolgen. Welke me-
thode je ook kiest, waaraan je ook de voor-
keur geeft, één ding blijft hetzelfde: je kiest 
zelf, en als er wat gebeurt doe je het zelf, of 
doet een ander mens het. Nooit is de be-
slissing aan een machine, aan een systeem, 
nooit kun je zeggen „het is nu eenmaal 
zo", of „zo gaat het nu eenmaal", of ,,het 
kan niet anders —  of „het is altijd zo ge-
weest". Want mensen kunnen denken, en 
reageren op wat ze denken, en dus dingen 
veranderen. En iedereen die een strijd-
methode hanteert is een mens ... 
Uit: Welke wapens willen we? 
Jaarboekje van humanistische g.v. in de strijdkrachten 
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BEPERKT GEWELD: VREDE DIE 
VORMEN TOT VN-VREDESZEGE 

Onder de titel „Dienen wij de vrede" verschijnt dezer dagen een rapport van de 
„Werkgroep Geestelijke Verzorging Vredesvraagstukken". Die groep bestaat uit 
drie aalmoezeniers, vier predikanten en drie humanistische raadslieden in het 
Nederlandse leger. Waarschijnlijk zal in kringen van de krijgsmacht niet juichend 
gereageerd worden op dit werkstuk. Want een van de aanbevelingen van de tien 
verzorgers luidt: „Het ter- beschikking stellen van militairen aan een vredesmacht 
van de Verenigde Naties zou in plaats van een min of meer vergeten neventaak tot 
dé taak van de krijgsmacht moeten worden." Ondeéstaand een samenvatting van 
het rapport. 	_ 

Allereerst over het ontstaan van deze 
werkgroep. Tijdens een kongres over 
„Humanitair oorlogsrecht" in 1976 kwam 
een aantal -geestelijke verzorgers in kon-
takt met een groep vertegenwoordigers 
van het Interkerkelijk Vredesberaad. 
(IKV.). Samen besloten zij een werkgroep 
op te richten. Na anderhalf jaar van weder-
zijdse oriëntatie besloot de groep onafhan-
kelijk van het IKV verder te gaan, al bleef 
men kontakt houden met dat IKV. 
Gedurende de besprekingen binnen de 
werkgroep verscheen er van „buiten" een 
tweetal provocerende rapporten. Het eer-
ste was afkomstig van de Stuurgroep 
Maatschappelijke Invloeden in de Krijgs-
macht (het STUMIK-rapport, september 
1977). Daarin stonden opmerkingen als: 
,,Ook van hen (de geestelijke verzorgers) 
mag worden gevraagd, dat zij doelstelling 
en opdracht van de krijgsmacht onder-
schrijven. Wie dit niet kan, is daarom zeker 
niet te veroordelen, maar hij zou zijn rol 
buiten de krijgsmacht moeten vervullen; 
daarbinnen geraakt hijzelf in gewetens-
nood en brengt hij anderen in verwarring." 
En: „De behoefte aan geestelijke verzor-
ging is in vredestijd op zichzelf problema-
tisch." 
In november 1978 verscheen een rapport 
van de Werkgroep Militarisme, ingesteld 
door de Raad van Kerken en het IKV. Een 
citaat daaruit: 
„Anders dan in de kerkelijke vredesbewe-
ging staan bij de groep, belast met de 
geestelijke verzorging van militairen het 
bestaansrecht van dip krijgsmacht en de 
noodzaak daarvan eigenlijk niet ter dis-
kussie. De werkgroep Militarisme gaat 
zover, dat zij in overweging geeft „het be-
staan, de organisatiestruktuur en het ka-
rakter van "een aparte geestelijke verzor-
ging . . . ter diskussie te stellen". 
Nu, ongeveer twee jaar later, geven tien 
geestelijke verzorgers van verschillende 
pluimage, antwoord op deze schoten voor 
de boeg. 
De Werkgroep Geestelij-
ke Verzorging — Vre-
desvraagstukken ver-
deelt haar rapport in 
drie moten. Aller-
eerst 

wordt de vraag gesteld hoe de maatschap-
pij zich ontwikkelt, daarna komt de rol van 
de krijgsmacht aan de orde. En- tot slot 
(hier niet besproken, red.) wordt de funktie 
van de geestelijke verzorging bekeken. 
Dit alles tegen de achtergrond van artikel 
195a van de Grondwet, en dat luidt: „Tot 
bescherming der belangen van de Staat is 
er een krijgsmacht, bestaande uit vrijwillig 
dienende en dienstplichtigen." . 

door Peter Boss 

Krijgsmacht legitiem? 
De maatschappij dus. „In een demokratje 
als de onze behoort de krijgsmacht immers 
aan de maatschappij zowel haar doel- als 
haar taakstelling te ontlenen", aldus het 
rapport. Zolang de meerderheid van het 
volk artikel 195a 'handhaaft, althans niet 
wijzigt, ontleent de krijgsmacht haar be-
staansrecht aan een demokratisch geno-
men besluit, zo wordt vaak betoogd. De 
tien geestelijke verzorgers in hun rapport: 
„Wij vragen ons af, of de krijgsmacht met 
de tegenwoordige geweldsmiddelen ook 
inderdaad legitiem kan worden geacht 'tot 
bescherming der belangen van de Staat'. 
Het meerderheidsbeginsel is niet de enige 
bepalende faktor voor de krijgsmacht voor 
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wat betreft zijn bestaan en wijze van zijn." 
De werkgroep wil op.twee andere faktoren • 
wijzen: een ekonomische en een politieke. 

Ekonomische faktor 
Wat het ekonomische aspekt betreft, 
noemt de werkgroep de toenemende drang 
naar grotere welvaart. Met een woordspe-
ling spreekt zij van de „krijgheftigheid" 
van onze maatschappij. Die krijgheftigheid 
wordt daarna in verband gebracht met de 
krijgshaftigheid van de krijgsmacht. „De 
samenhang tussen maatschappij en 
krijgsmacht willen we dan ook als volgt 
formuleren: het bestaan en de hoedanig-
heid van de krijgsmacht hebben meden hun 
grond in de veronderstelde noodzaak tot 
handhaving van het ekonomische wel-
vaartspeil van onze samenleving. Als le-
den van de samenleving dragen we hier-
voor allen verantwoordelijkheid. Kenne-
lijk willen wij (of zijn wij althans bezig) 
ekonomische belangen door middel van 
geweld (te) beschermen." En dat gebeurt 
niet enkel op nationale, maar ook op inter-
nationale schaal (bijvoorbeeld de NAVO). 

Politieke faktor 
De' politieke faktor, - vervolgens. In de 
grondwet is sprake van „de Staat". Wat is 
nu de verhouding tussen staat en maat-
schappij? Aanvankelijk bestond de taak 
van de staat vooral uit het beschermen van 
de veiligheid van haar onderdanen. Lang-
zamerhand is die staat echter ook verzor-
gend geworden. Het rapport: „Hierdoor 
heeft de traditionele scheiding tussen staat 
en maatschappij opgehouden te bestaan. 
Tussen beide is een proces van vervlech-
ting en wederzijdse doordringing ont-
staan." En verder: „Zijn er uit het verle-
den voorbeelden bekend van staten die 
voor de burgers tot ware monsters uit-
groeiden, de westerse staten zijn verwor-
den tot tandeloze, onidentificeerbare 
grootheden". De voorlopige konklusie van 
de werkgroep is dan ook: „Als de term 
'belangen van de Staat' een niet meer na-
der te bepalen grootheid is gewOrden, valt 
de grondslag van de krijgsmacht weg. Of 
als deze term de noemer is waarop diverse 
partikuliere groepsbelangen worden sa-
mengevat, kan er twijfel rijzen over de 
vraag wat de krijgsmacht nu precies beoogt 
te beschermen." 

Het rapport gaat dan verder met ge-
richte kritiek op het STUMIK-rap-
port. En daaruit komen een aantal 
kriteria voor menselijk samenleven en 
handelen naar voren. Die zijn achter-
eenvolgens: openheid, gelijkwaardig- De mens achter de knoppen. Verlengstuk van de komputer? 
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EN DOC/!\ KRIJGSMACHT OM TE 
tussen Oost en West als een eerste stap tot 
ontspanning." 
De derde en vijfde doelstelling, de politio-
neel-nationale en de civiele, vindt de groep 
"wel aanvaardbaar. „Maar". zo staat er in 
haar rapport, „voor beide geldt echter, dat 
de krijgsmacht hiervoor niet is opgericht. 
Deze organisatie is met het oog op de uit-
voering van deze taken bovendien te om-
vangrijk en te kostbaar." De bijstands-
verlening aan het overheidsgezag in het 
binnenland kan door een, versterkt, poli-
tie-apparaat geschieden. De rampenbe-
strijding zou door een daarvoor op te rich-
ten organisatie verricht kunnen worden. 

0 

0 

Onderwater-lancering van de Tomahawk kruisraket. 
Helen. 

heid, en gezamenlijke roeping tot vre-
de. 

Openheid: „Onze werkelijke bedoelingen 
dienen we niet te verbergen, maar kenbaar 
te maken. Op deze wijze zijn we in staat 
een gesloten groepsdenken te doorbre-
ken." Gelijkwaardigheid: „Gevoelens van 
superioriteit zijn in strijd met het recht van 
gelijkwaardigheid." Gezamenlijke roeping 
tot vrede: „Het is onze taak om samen 
geschiedenis te maken." Ofwel: mensen 
maken de geschiedenis. En dus niet: de 
geschiedenis maakt mensen. 	- 

Vijf taken van de krijgsmacht 
Het belangrijkste deel van het rapport is 
ongetwijfeld het hoofdstuk:.Welke is de rol 
van de krijgsmacht? De werkgroep onder-
scheidt vijf doelstellingen van dat leger. 
Achtereenvolgens zijn dat: een militaire 
(oorlogsvoering met toepassing van mas-
saal geweld, konventioneel en nukleair), 
een politieke (oorlogsvoorkoming door het 
dreigen met massaal konventioneel of/en 
nukleair geweld), een politioneel-nationale 
doelstelling (bijstandsverlening aan het 
overheidsgezag, eventueel met toepassing 
van beperkt geweld), een politioneel-in-
ternationale (steunverlening aan een vre-
desmacht, ook met eventuele toepassing 
van beperkt geweld) èn tot slot een civiele 
doelstelling (meehelpen bij rampenbestrij-
ding en dat kan doorgaans zonder geweld 
geschieden). 
De eerste doelstelling wordt radikaal af-
gewezen. Althans door de tien geestelijke 
verzorgers. „Wij hebben juist als geeste-
lijke verzorgers moeite gehad onie afkeu-
ring van de totale oorlog onder woorden te 
brengen. Want hoe kunnen we enerzijds 
deze overtuiging uitspreken en anderzijds 
toch onze solidariteit met de militairen be-
houden?". En: „Wij willen niet vergeten 
dat wij tot nu toe als volk aan de inzet van 
militairen onze vrijheid te danken heb-
ben." Het rapport vervolgt dan met een 
aantal weloverwogen argumenten, in de 
vorm van stellingen en vragen die aanto- 

Nederland krijgt waarschijnlijk 48 van deze projek- 

nen dat de krijgsmacht nu niet meer een rol 
zoals vroeger kan spelen. Een voorbeeld: 
,Altijd heeft de krijgsmacht zich ingezet 
terwille van de belangen van de staat, i.c. 
de verdediging van het vaderland. Maar 
hoe kan dit zin hebben in een oorlog, 
waarin het gehele maatschappelijké leven 
totaal ontredderd zal worden?" 
De politieke taak, het voorkomen van 
oorlog door te dreigen met vernietigings-
wapens, wordt eveneens als onaanvaard-
baar bestempeld. „Wanneer we dus de 
totale oorlog verwerpen, dan kunnen we 
ons ook niet neerleggen bij een machts-
evenwicht, dat op wederzijdse afschrik-
king berust. De zogenaamde atoomparaplu 
heeft naar .ons besef onaanvaardbare as-
pekten. Daarom zijn we van mening dat we 
veel meer ernst moeten maken met het 
analyseren van de politieke tegenstelling 

VN-Vredesmacht 
En zo vallen vier van de vijf doelstellingen 
van de krijgsmacht af. Blijft over: de inter-
nationaal-politionele taak. 
Het rapport nog eens: „Dit lijkt ons de 
enige rol, die voor de krijgsmacht nationaal 
en mondiaal nog is weggelegd. Slechts de 
politioneel-internationale doelstelling kan 

. van de krijgsmacht. een werkelijke vre-
desmacht maken. 
En: „Hierbij realiseren wij ons terdege, 
dat deze wijziging van de rol van de krijgs-
macht alleen in het zicht kan komen op de 
lange termijn. Daarvoor is namelijk on-
misbaar de politieke wil, van vele volken, 
de Verenigde Naties te maken tot een 
machtscentrum, dat werkelijk in staat is de 
vrede in de wereld te beveiligen. Zolang 
dat nog niet is bereikt, zal het tot de taak 
van de nationale staten en de bondgenoot-
schappen blijven behoren daar zelf zo goed 
mogelijk voor te zorgen. Bij die stand van 
zaken speelt de krijgsmacht nog een grote 
rol. Terwijl wij daar alle rekening mee wil-
len houden, achten we het intussen niet 
verantwoord met nu kl eai re vergeldings-
wapenen te blijven dreigen." 
„Dienen wij de vrede? is schriftelijk aan te 
vragen bij: STUDOC — Amersfoortseweg 
59 C,3712 BB Huis ter Heide en 
MPC — B. Wuytierslaan 53 (achter), 3819 
AB Amersfoort. 

Geen Franse campingbeheerder die een nieuw type Franse toilet introduceert, maar een militair die de 
schacht toont van waaruit Franse atoomraketten kunnen worden afgeschoten. 
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GEWELDLOOS VERZET: MOGELII 
VOOR MILITAIRE VERDEDIGING 
Geen kernbewapening, maar wat dan wel? Is geweldloze verdedi-
ging, zoals onder andere voorgestaan door het Centrum voor Ge-
weldloze Weerbaarheid een beweging van idealistische pacifisten met 
„gebroken geweertjes"? Of is het een reëel alternatief? 

Het Centrum voor Geweldloze Weerbaar-
heid is in 1966 ontstaan op initiatief van een 
aantal mensen die doelbewust op zoek wa-
ren naar een alternatief voor gebruik van 
geweld. Een belangrijk inspirator van de 
beweging is Mahatma Ghandi, maar ook 
Martin Luther King en Helder Camara. De 
ontwikkeling van geweldloosheid zien zij 
als bijdrage én als methode om konflikten 
op te lossen. Zij baseren zich daarbij op de 
filosofie van Ghandi, die een drie-eenheid 
onderscheidde. Beginsel: waarheid (sa-
tyagraha). Het middel: geweldloosheid 
(ahimsa) en het doel: welzijn voor allen 
(sarvodaya). 
Het centrum heeft als belangrijkste doel-
stelling om „door studie, vorming en trai-
ning in geweldloze weerbaarheid een bij-
drage te leveren aan de voorbereiding van 
een vreedzame en rechtvaardige samenle-
ving". Vrijwilligers van het centrum zijn 
daarvoor aktief in het onderwijs, in trai-
ningen, bibliotheek, vredesonderwijs en in 
aktiegroepen. Zij geven een tijdschrift 
Geweldloos Aktief uit en onlangs vertaalde 
het Centrum het boek van de Amerikaanse 
professor Gene Sharp: „The politics of 
non-violent action". Wim Robben maakte 
in het pas verschenen themanummer van 
Geweldloos Aktief een uitgebreide samen-
vatting van dit boek. Met hem had de 
„Humanist" een gesprek. Over het boek 
straks meer. 

door Ida Overdevest 

De kern van de zaak 
Is geweldloze verdediging een alternatief 
voor kernwapens? 
Wim Robben: „Met de kernenergie en de 
kernwapens zijn we op het toppunt van de 
waanzin beland. Kernwapens zijn zo puur 
gericht op het doden, het vernietigen van 
mensen, dat het mensonwaardig is gewor-
den. De belangrijkste vraag die we ons 
moeten stellen is: moeten we wel miljarden 
uitgeven voor een wapen als de neutro-
nenbom die als doel heeft mensen te doden 
en materiële zaken te sparen? Het is een 
weg zonder hoop. Geweldloze verdediging 
biedt een alternatief, omdat het daarbij 
gaat om de kern van de zaak: om mensen, 
om het welzijn voor iedereen. Of in ieder 
geval een streven in die richting. Wij heb-
ben plannen en methodes klaarliggen voor 
een eventuele invasie van een buitenlandse 
mogendheid. Dat ligt in de lijn van niet-sa-
menwerken met de vijand en wel doorwer-
ken in het eigen systeem. Verder door 
konfrontatietechnieken en protest en al-
lerlei andere soorten geweldloze akties. 
Daarbij kan en moet iedereen worden inge-
schakeld: verpleging, spoorwegpersoneel, 
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vrouwen, ouden van dagen, arbeiders, on-
derwijzend personeel, noem maar op. 
Daarom werken we ook nu al in kleine 
kernen, zonder leiders." 

Anarchisme beduimeld woord 
Een organisatie op anarchistische leest? 
Wim Robben: „Ik zou liever zeggen zich-
zelf besturend. Anarchistisch is een be-
duimeld woord. Het idee van geweldloos-
heid zit hem ook in het geven van zeggen-
schap aan mensen over hun eigen aktivi-
teiten. We zijn in die zin tegen leiders, 
tegen hiërarchie, omdat dat koncentratie 
van macht en daardoor vaak geweld met 
zich meebrengt. In feite zit er ook het idee 
van „socialisme" achter, hoewel we liever 
niet in politieke termen spreken. We pro-
beren door akties mensen zelf verant-
woordelijk te laten zijn. Ik denk dat dat 
belangrijk is. Toen Martin Luther King 
dood was, stortte de beweging in de VS 
min of meer in elkaar. In die zin is leider-
schap geen goede zaak. Ghandi pleitte juist 
voor een gedecentraliseerde aanpak, in 
asrhams. Dat principe streven wij ook na. 
Wij zijn een beweging, geen organisatie 
met leden. We kennen sympathisanten die 
giften geven naar draagkracht." 
Hoe zit het met subsidies? 
„We hebben geen subsidie. Daarover zijn 
de meningen verdeeld. Sommige mensen 
vinden subsidie principieel onjuist omdat 
je daarmee je onafhankelijkheid opgeeft. 
Ikzelf vind dat wat wij doen bij de samen-
leving hoort. 
Als deze bereid is daarvoor geld beschik-
baar te stellen, dan zeg ik: ja. Tenzij het uit 
een verdachte hoek komt, van mensen die 
geen geweldloosheid voorstaan. Het appa-
raat van het leger slokt miljarden op. Wij 
kunnen daar met een budget aan giften van 
40.000 per jaar nauwelijks iets tegenover 
stellen. Dat is geen evenwichtige situatie." 
Zou je jullie werk sociaal werk of hulpver-
lening kunnen noemen? 
Wim Robben: „Sociaal werk, tja. Wat we 
doen is wel erg sociaal en hoort helemaal 
bij de samenleving. En hulpverlening: in 
zoverre dat we achtergestelden helpen, 
diegenen wiens rechten worden bena-
deeld. De Marokkanen bijvoorbeeld die 
ons land uitgezet dreigen te worden. Op dit, 
moment hebben we kontakt met een groep 
Zuid-Molukkers, om te zien of er geweld-
loze alternatieven zijn te bedenken die hun 
stem meer kracht zouden geven. Verder is 
er op dit moment overleg met een buurt-
huis in Rotterdam, die nogal te kampen 
heeft met problemen van agressie onder de 
jongeren." 

Veel sympathie 
Kan ik jullie een jongerenbeweging noe- 
men? 
„Over het algemeen spreken we jongeren  

meer en makkelijker aan dan ouderen. Ou-
deren komen meestal al snel met de tweede 
wereldoorlog op de proppen, en daarmee 
hun twijfels over geweldloos verzet. Aan 
de andere kant kun je ouderen makkelijker 
aanspreken op hun religieuze en humani-
taire ideeën. Jongeren zijn vooral geïnte-
resseerd in geweldloosheid als methode in 
de strijd. Zij willen weten of het werkt, wat 
de effekten zijn. Wat dan wel belangrijk is 
dat het een vrij edele manier is waar veel 
sympathie voor bestaat." 

Borssele en Vondelstraat 
Als je nu twee recente akties bekijkt: Bors-
sele en de kraakaktie in de Vondelstraat in 
Amsterdam, hoe staan jullie daar tegen-
over? 
Wim Robben: „Je kunt bij die twee akties 
heel goed verschillende effekten zien. In 

SHARP: GEIN 
OM MACHT C 
„Onze eeuw heeft een schrikbarende 
ontwikkeling te zien gegeven in vernie-
tigingskracht: de eerste en tweede we-
reldoorlog, de kernbewapening ( ...) 
Scherp in kontrast hiermee staat het feit 
dat juist ook in de twintigste eeuw ge-
weldloze aktie van grotere betekenis en 
machtiger werd. We zullen ons bewus-
ter met het wezen van deze methode 
moeten bezighouden en haar doeltref-
fendheid moeten vergroten, opdat het 
geweld verder wordt teruggedrongen, 
ook met betrekking tot militaire verde-
diging. Voor degenen onder ons die 
menen, dat menselijke waardigheid, 

. kreativiteit, rechtvaardigheid en vrij-
heid belangrijk zijn, kan de geweldloze 
strijdmethode ons een laatste hoop ge-
ven op een doeltreffende ommekeer van 
de huidige trend naar verontmenselij-
klatg, verdeeldheid, manipulatie en 
overheersing van gewelddadige en ty-
randieke politieke structuren. 
Er rust een verantwoordelijkheid op ie-
der van ons." 

Het boek „The politics of non violent 
action" van de Amerikaanse profes-
sor Gene Sharp. Vertaald en samen-
gevat door het Centrum van geweldlo-
ze weerbaarheid in een themanummer 
„van geweldloos aktief". Een boeiend 
en intrigerend boek, dat vooral ten 
aanzien van de diskussies die mo-
menteel worden gevoerd over „alter-
natieven voor kernbewapening", een 
officiële Nederlandse vertaling meer 
dan waard is. 



Voorjaarszonnetje. Een mooie dog om te demonstreren tegen kernbewapening. 

K ALTERNATIEF rechtvaardigen. In Duitsland zijn voor-
beelden van politiemensen die een aktie-
groep beloofden voor geweren en traangas 
te kunnen zorgen. 

Borssele heeft de Mobiele Eenheid (ME) 
min of meer een nederlaag geleden. Zij 
hebben veel sympathie verloren door ge-
weld te gebruiken tegen een groepje ge-
weldloze aktivisten. Gevolg is bijvoor-
beeld dat er een rechtszaak tegen het op-
treden van de ME is aangespannen. In 
Borssele heeft de politie getracht de media 
te weren: het beeld van een ME die vreed-
zame betogers in elkaar ramt, dat kan niet. 
De kraakactie in de Vondelstraat had een 
tegenovergesteld effekt. De kraakbewe-
ging heeft veel sympathie verloren door 
geweld te gebruiken. We zijn bezig om die 
aktie in de Vondelstraat grondig te analy-
seren om zodoende een diskussie op gang 
te brengen over de gebruikte methoden. 
Er zijn al wel stromingen binnen de kraak-
beweging die pleiten voor geweldloze me-
thoden. Doordat de krakers geweld ge- 

bruikten is er een eskalatie ontstaan. De 
ME, het politieapparaat treedt steeds har-
der op met steeds zwaardere middelen. De 
bevolking — de zwijgende meerderheid —
staat daar sympathiek tegenover, vindt 
ME-aktie gerechtvaardigd. Het systeem 
wordt steeds slechter en gewelddadiger. 
Als de krakers op dit pad verder gaan, 
moeten ze zelf ook naar steeds zwaardere 
middelen grijpen: je glijdt langzaam af. Dat 
maakt je mede-verantwoordelijk voor de 
beroerde situatie die ontstaat. 

De Duif: voorbeeld geslaagde aktie 
Je moet altijd alert zijn als iemand in een 
aktiegroep oproept tot geweld. Het komt 
vaak voor dat de tegenpartij via infiltranten 
een aktiegroep probeert op te hitsen tot 
geweld om hen zodoende in een kwaad 
daglicht te stellen en tegengeweld te  

Wij staan op het standpunt dat je de bevol-
king (of noem het de zwijgende meerder-
heid) niet van je moet vervreemden door 
geweld toe te passen. 
Een voorbeeld van een geslaagde aktie 
vind ik nog altijd de Marokkanen in de kerk 
„De Duif' in Amsterdam. Die hebben 
vanaf het begin heel bewust geweld afge-
wezen. Dat heeft hen veel sympathie op-
geleverd, onder andere van kerkelijke lei-
ders en het Humanistisch Verbond, die 
toch een groot deel van de bevolking ver-
tegenwoordigen. 

Het Humanistisch Verbond heeft trou-
wens ook een voorgeschiedenis in ge-
weldloze weerbaarheid. Onder de mensen 
die na de tweede wereldoorlog uiteindelijk 
het Humanistisch Verbond hebben opge-
richt, waren er veel die tijdens de oorlog 
heel aktief zijn geweest in het geweldloos 
volksverzet. Zij staan, kun je zeggen aan 
de voet van de beweging." 

ELDLOZE AKTIE EFFEKTIEVE METHODE 
NDER KONTROLE TE HOUDEN 

Gene Sharp geeft in zijn boek een ant-
woord op vragen als: hoe kan een volk de 
macht van een regering en zelfs van een 
bezetter of een diktator, onder kontrole 
krijgen en houden met geweldloze aktie? 
Wat is geweldloze aktie? Hoe en waarom 
werkt deze methode? In het boek worden 
verder 198 aktiemethode besproken die in 
het verleden en nog steeds worden toege-
past door enkelingen, groepen en regerin-
gen. De onderliggende gedachte van dit 
alles is steeds: we hebben alternatieven 
nodig voor geweld om tyrannie, onrecht, 
onderdrukking, agressie en geweld te 
weerstaan en tegen te gaan. 
Gene Sharp beschrijft geweldloze aktie 
daarom als middel, een techniek, een 
strijdmethode. Hij zegt daarover: „Som-
mige mensen denken dat geweldloze groe-
pen machteloos zijn. Dit is niet waar. Het 
vasthouden aan geweldloosheid geeft deze 
groep in toenemende mate kontrole over 
de tegenstander, vermindert het geweld 
tegen de geweldloze groep en verhoogt de 
kansen op overwinning." Hij signaleert 
dat geweldloze aktie al eeuwenlang is ge-
bruikt, maar verwaarloosd wordt, terwijl 
het volgens hem de beste en meest effek-
tieve methode is om politieke, sociale en 
ekonomische macht onder kontrole te 
houden. 

Macht is belangrijkste pijler 
Over macht zegt Sharp dat regeringen of 
systemen afhankelijk zijn van de loyaliteit 
en sympathie van de mensen, het volk. 
Elke regering is afhankelijk van de samen-
leving die zij bestuurt en kan krachteloos 
worden gemaakt en verzwakt door haar 
machtsbronnen los te weken. Het volk 
staat aan die bronnen en kan politieke 
macht sturen en afbreken door het intrek-
ken van medewerking. Als de steun van 
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het volk wegvalt wordt zelfs de macht van 
een diktator vernietigd en kan deze onmo-
gelijk verder regeren. Deze opvatting over 
„macht" staat als belangrijkste pijler on-
der de verdere ideeën van geweldloze ak-
tie. 

Politiek gezien is geweldloze aktie geba-
seerd op het feit dat mensen niet altijd doen 
wat hun wordt gezegd. Onderdanen kun-
nen ongehoorzaam zijn aan wetten die zij 
verwerpen. De burokratie kan weigeren 
instrukties uit te voeren. Soldaten en poli- 

(vervolg op pagina 16) 
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(vervolg van pagina 15) 
tie kunnen terughoudend worden bij het 
uitvoeren van dwangmaatregelen of kun-
nen zelfs tot muiterij overgaan. Als men-
sen hun medewerking weigeren, hun hulp 
intrekken en volharden in hun ongehoor-
zaamheid en 'verzet, dan ontnemen zij de 
tegenstander de fundamentele steun en 
medewerking die elke regering of hiërar-
chisch systeem nodig heeft. Als dit met 
voldoende mensen gebeurt en lang genoeg 
wordt volgehouden, dan zal die regering of 
dat systeem de macht niet langer bezitten. 
(het verzet van de Indiërs tegen de Engelse 
overheersing; .de, zogenaamde Kapp-
putsch in Duitsland in 1920). 

Niet alleen maar pacifisme 
Sharp geeft enkele redenen waarom men-
sen al niet sinds lang óp deze wijze en op 
grote schaal tyrannie en onderdrukking 
hebben, weerstaan. Ten eerste omdat het 
volk niet beseft zelf de bron te zijn van de 
macht van de heerser(s) en dat het door 
gezamenlijke aktie een eind aan die macht 
kan maken. Verder omdat men zich 
machteloos voelt ten opzichte van repres-
sie, straf en kontrole. Ook uit morele ver-
plichting om te gehoorzamen (religieuze 
principes of uit algemeen belang). En ten-
slotte uit eigenbelang of onverschilligheid: 
het is beter of gemakkelijker om te gehoor-
zamen. 
Het karakteristieke van geweldloze aktie is 
dat mensen iets doen 'of iets weigeren te 
doen zonder gebruik te maken van fysiek 
geweld. Wat het gemeen heeft met „ge-
weld" is dat het aktief is. Sharp noemt 
geweldloos verzet dan ook een konflikt-
model: „Geweldloze aktie is een strijd-
methode, evenals oorlog. Het houdt een 
krachtmeting in en het leveren van „veld-
slagen", waarbij een wijze strategie en 
taktiek nodig is en het vraagt van zijn „sol-
daten" moed en discipline en opoffering." 
Geweldloos, verzet is daarom niet syno-
niem aan pacifisme. 
De motieven om geweldloze aktie te ge-
bruiken zijn verschillend. Er zijn ethische 
overwegingen, een morele voorkeur voor 
geweldloosheid of strikt-praktische over-
wegingen (een effektief aktiemiddel). 
Sharp: „Geweldloze aktie berust niet op 
de overtuiging dat de mens van nature goed 
is. Mensen die geweldloze aktie hanteren 
hoeven geen pacifisten of heiligen te zijn. 

In de praktijk.is gebleken dat ook „gewo-
ne" mensen het doeltreffend hanteren." 
Geweldloos verzet heeft ook niets met laf-
heid te maken. Volgens Sharp is juist een 
hoge mate van moed vereist. De lafaard 
tracht het konflikt te vermijden en de ge-
weldloze aktivist treedt het juist tegemoet 
en riskeert de gevolgen en gevaren die dit 
met zich mee brengt, zoals een nederlaag, 
ekonomisch verlies, foltering, fysiek letsel 
en zelfs de dood. 

Methoden van geweldloos 
protest en overtuigen (een 
greep uit de lijst van 198 
mogelijkheden) 

Leuzen, karikaturen en symbolen. 
Het tarten van officiële personen. 
Verbroedering met soldaten en politie. 
Politieke rouw. 
Demonstratieve begrafenissen. 
Studenten- en lerarenstakingen. 
Kollectieve verdwijning. 
Konsumenten-boykot. 
Huurweigering. 
Embargo (door regering). 
Stiptheidsaktie. 
Boykot verkiezingen. 
Volksongehoorzaamheid. 
Zit-aktie. 
Rechterlijke tegenwerking. 
Politiek gemotiveerde valsmunterij. 

Mensen die geweldloos verzet hebben toe-
gepast, hebben volgens Sharp in het verle-
den enorm veel bereikt. Zoals hogere lo-
nen en betere werkomstandigheden. Het 
afschaffen van oude tradities en praktij-
ken, drastische verandering van rege-
ringspolitiek en invoering van nieuwe 
wetten. Diktators werden tot aftreden ge-
dwongen (1944: Guatemala en El Salvador 
en in 1979 Iran), legers zijn verslagen en 
invallen verijdeld. 

De drie hoofd-kategorieën van ge-
weldloze aktie-methode zijn: aller-
eerst niet-samenwerken met de tegen-
stander, dan protest-akties en overtui-
gen en tenslotte interventie. 

Boemerang-effekt 
Belangrijk bij geweldloze aktie is het zoge-
naamde effekt van de „politiekeJiu-Jitsu". 
Geweldloze aktie heeft volgens Sharp na-
melijk belangrijke gevolgen voor de sociale 
situatie en voor de positie van de tegen-
stander. De uitdaging aan de machthebber 
zal tegenmaatregelen uitlokken. Het ge-
bruik van geweld tegen geweldlozen maakt 
onsympathiek. Degenen die gewelddadig 
optreden, verliezen via dit proces van de 
Jiu Jitsu hun gezicht en daar profiteren de 
geweldloze aktivisten van. Zij zijn name-
lijk door hun sympathiekere methodes wel 
in staat de steun, hulp en waardering van. 
de bevolking te krijgen. 
Het is voor geweldloos aktivisten van es- 



sentieel belang om de akties goed voor te 
bereiden. Instemming met de te gebruiken 
taktiek, solidariteit, goede organisatie en 
grondige voorbereiding zijn noodzakelijke 
voorwaarden. Het introduceren van ge-
weld in een geweldloze aktie moet uit den 
boze zijn, omdat dat de tegenstander een 
alibi verschaft om hard en, genadeloos te 
reageren. Sabotage bijvoorbeeld wijst 
Sharp om die reden af. Het gebruik van 
sabotage door geweldlóze aktivisten ver-
raadt volgens hem een onvoldoende begrip 
van de geweldloze methode. 

Sukses door beïnvloeding 
Er zijn drie processen of mechanismen te 
onderscheiden die .via een ingewikkeld 

• samenspel van .krachten de tegenstan-
der(s) en diens vermogen om te reageren, 

ONDERDANEN KUNNEN 
ONGEHOORZAAM ZIJN 
AAN WETTEN DIE ZU 
VERWERPEN 
beïnvloeden en op die manier sukses kun-
nen brengen aan de onderdrukte of uitge-
buite groep. Die drie mechanismen zijn: 
inkeer, aanpassing en overgave. Bij inkeer 
zal de tegenstander zelf veranderen. Bij 
aanpassing zal de tegenstander niet tot in-
keer gekomen zijn, maar wel tot de 
konklusie dat het het beste is om toe te 
geven aan de eisen. Bij overgave is de te-
genstander niet veranderd, zou de strijd 
wel willen voortzetten, maar ziet in, dat dit 
onmogelijk is geworden omdat de machts-
bronnen en kontrolemiddelen zijn afgeno-
men (de sjah in Iran, 1979). 
Op de geweldloze groep zelf zijn er door 
akties verschillende effekten. Een daarvan 
is dat mensen hun onderdanigheid verlie-
zen en een aktie-methode leren die hen niet 
langer machteloos houdt. De angát en 
zwakheid neemt af en moed en kracht 
neemt toe. Hierdoor stijgt ook het gevoel 
voor eigenwaarde. Ook andere psycholo-
gische veranderingen, zoals hoop, bevre-
diging, enthousiasme, toenemende sa-
menwerking, solidariteit, vinden plaats. 
Tijdens de geweldloze strijd van de negers 
in de V.S. onder leiding van Martin Luther 
King tegen rassendiskriminatie bleek ook 
dat agressie, drankgebruik, „mannelijk-
heid", geweld en misdaad afnam. Sharp: 
„Als mensen weer hoop krijgen en een 
symphathieke methode om zich van hun 
beroerde omstandigheden te bevrijden, 
neemt de zin van dit alles af". 

Een van de belangrijkste gevolgen van 
het gebruiken van de geweldloze me-
thode is volgens Sharp het decentrali-
seren van de macht. 

Decentralisatie van de macht 
Gewelddadige revoluties en oorlogen gaan 
vergezeld en worden gevolgd door centra-
lisatie van de macht in handen van de staat. 
Om mensen en materieel tot een doeltref-
fende oorlogsmachine te maken is dit 
noodzakelijk, zo meent hij. Het nieuwe re-
giem zal steeds opnieuw naar geweld 
moeten grijpen. Technologische ontwik-
kelingen in moderne bewapeningen, kom- 

munikatie, politiemethodes, transport, 
komputers dragen alle bij tot verdere kon-
sentratie van de kontrole-middelen ter be-
heersing van doeltreffend politiek geweld 
en tot een vermindering van demokratie en 
vrijheid. Hierdoor wordt het vermogen 
van -de burgers om politieke macht onder 
kontrole te houden sterk verminderd. 
De gevolgen met betrekking tot geweldlo-
ze aktie zijn daarentegen totaal verschil-
lend. Deze methode voorkomt juist cen- 
tralisatie van macht en geweld en draagt 
door haar aard bij tot spreiding van macht 
over de gehele samenleving. Deze sprei- 
ding maakt het voor de burgers uiteindelijk 
gemakkelijker om de macht van bestuur- 
ders onder kontrole te houden. Dit toene-
mende vermogen tot volksinvloed bevor-
dert demokratie en vrijheid. 

Als konklusie stelt Gene Sharp ten-
slotte: „De ontwikkeling van de ge-
weldloze strijd is nog een erg achter-
gebleven onderzoeksobjekt. Het is 
echter overduidelijk dat het een veel 
betekenende methode is, die van groot 
belang is voor de toekomst: om de 
rechten van minderheden veilig te 
stellen. Voor de handhaving of uit-
breiding van burgerrechten, voor de 
ontbinding van diktaturen. Om bin-
nenlandse staatsgrepen te voorkomen 
en zelfs als alternatief voor militaire 
verdediging. Met dit boek is niet het 
laatste woord over geweldloze aktie 

Bestaat HV uit 
Het kon niet uitblijven: de konsept-verkla-
ring van het hoofdbestuur was nog maar 
net gepubliceerd, of de eerste (anonieme) 
scheldbrief kwam binnen: het HV bestaat 
volgens de briefschrijver uit KGB-agenten 
dus landverraders. 
Ik ontvang regelmatig anonieme brieven, 
waarin meestal gedreigd wordt met hel en 
verdoemenis, goddelijke wraak en de Rus-
sen. Er moet wel veel angst voor het vrije 
denken bestaan dat deze mensen zelfs de 
dialoog ermee niet aandurven. Het feit dat 

humanisten zonder dogmatische zekerhe-
den kunnen leven, is kennelijk bedreigend 
voor mensen die alleen door krampachtig 
vasthouden aan dogma's eigen onzekerhe-
den hopen te verdringen. 
Gelukkig overheerst in eigen kring het re-
delijke denken: maandenlang is zeer ge-
wetensvol en zonder verkettering over de 
kernbewapening gesproken. Niemand 
heeft het uitstoten bepleit van humanisten 
die tot een andere konklusie kwamen. Ook 
leeft het besef dat we er met deze uitspraak 
(en/of die van de Verbondsraad) nog niet 
zijn. Wij verraden ons beginsel niet als wij 
vrijheid en verdraagzaamheid weerbaar  

gezegd. Integendeel, hopelijk is het 
een van de eerste boeken in een nieu-
we fase van de ontwikkeling van ge-
weldloze alternatieven. 
Als we hierover meer kennis en begrip 
willen krijgen en als we weloverwogen 
proberen om in de kritieke konflikten 
van vandaag en morgen geweldloze ak-
tie toe te passen in plaats van geweld, 
dan is dat onze gezamenlijke verant- 
woordelijkheid." 	Ida Overdevest 

Het themanummer van Geweldloos Aktief is aan te 
vragen door overmaking van f 8,50 op postgiro 266551 
van de Stichting Geweldloze Weerbaarheid te Amster-
dam, onder vermelding van „Themanummer 5". 

Nuclear Countdown 
Film over verspreiding van kernwapens. 
Duur: 27 min., type: geluid, kleur, 16 mm. 
Inhoud: Op 6 augustus 1945 valt de eerste 
atoombom op Hiroshima. Het atoomtijd-
perk is begonnen. Door het gooien van de 
bóm kwam er een spoedig einde aan de 
tweede wereldoorlog, maar het was tevens 
een makaber startsein voor een bewape-
ningswedloop. 
De film geeft een overzicht van de bewa-
peningswedloop, de verspreiding van 
kernwapens, de massale protesten tegen 
het houden van kernproeven en de ver-
schillende internationale pogingen om de 
bewapeningswedloop tot staan te brengen. 
Te bestellen bij de Stichting Nederlands 
Instituut voor Audio-visuele Media, Swee-
linckplein 33, Den Haag, 070-600924. 

landverraders? 
willen verdedigen tegen dwang en geweld. 
Juist humanisten mogen niet lijdzaam toe-
zien als groot of klein geweld in de plaats 
komen van redelijk en demokratisch 
overleg. 
Ook moeten wij oppassen voor getuige-
nisethiek: de gedachte dat alleen het uit-
dragen van een standpunt zou tellen en niet 
de (vaak onbedoelde) gevolgen ervan. In 
de humanistische gedachtengang zijn wij 
verantwoordelijk voor de gevolgen van 
ons handelen. De diskussie over geweld is 
dan ook eerder begonnen dan afgerond. 
Hoe staan wij tegenover kraken, de neiging 
eigen rechter te spelen, het vernietigen van 
oorlogsspeelgoed, burgerlijke ongehoor-
zaamheid enerzijds, en gewelddadig poli-
tie- en militair ingrijpen anderzijds? Voor 
humanisten heiligen doelen geen middelen 
maar moeten de gekozen middelen het na-
gestreefde doel weerspiegelen. 

Niemand leeft met geheel schone handen: 
ook niets doen is een vorm van medeplich-
tigheid. (Zie ook het artikel over Sartre op 
de pagina's 4 en 5, red.) Maar onze handen 
moeten wel zo schoon mogelijk zijn. Dit 
vraagt om een voortdurend afwegen en 
kiezen, dus om een ontwikkeld ethisch be-
sef. Precies daarin ligt een taak voor de 
humanistische beweging: niet in het nalo-
pen van partijpolitieke vaandels, maar in 
het aanscherpen van het ethisch bewust-
zijn van mensen , Niet omdat wij denken de 
waarheid in pacht te hebben, maar omdat 
alleen daardoor een maatschappij werke-
lijk vrij en weerbaar kan zijn. 

Rob Tielman 
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Een aantal humanistische jongeren maakt zich bezorgd oa er de 
toenemende hardheid waarmee de leden van Onkruit door de auto-
riteiten worden aangepakt. Zij vinden het een schandaal dat mensen 
voor hun kategorische afwijzing van militair geweld met gevangenis-
straffen van achttien maanden worden opgezadeld. Op zaterdag 29 
maart organiseerden deze humanistische jongeren daarom een ken-
nismakingsbijeenkomst met leden van Onkruit. De bedoeling van 
deze bijeenkomst was om elkaar beter te leren kennen. Een verslag 
van Peter van den Akker. 

Leden van Onkruit bekogelen een F-16 met verf: geweld tegen materiële zaken is onoverkomelijk. 

ANTI-MILITARISME: AKTIEGrli 
GEWELD NIET BIJ VOORRAAT 
Van de vele groepen die zich in Nederland 
op de een of andere manier met het leger, 
de bewapening of het militarisme bezig 
houden heeft de aktiegroep Onkruit on-
getwijfeld de meest uitgesproken ideeën. 
De leden van „Onkruit" zien het milita-
risme als een boosaardig gezwel binnen 
onze kapitalistische samenleving en zij 
schrikken er niet voor terug om het on-
voorwaardelijk af te wijzen. Deze kordate 
stellingname wordt vooral tot uitdrukking 
gebracht in het zogenaamde totaal-dienst-
weigeren. De leden van Onkruit willen op 
geen enkele manier meewerken aan het 
militarisme. Het betekent dat ze niet alleen 
de militaire dienst maar ook de dienstwei-
gerprocedure en de mogelijkheid van ver-
vangende dienstplicht kategorisch afwij-
zen door geen beroep te doen op de Wet 
Gewetensbezwaren Militaire Dienst. Ze 
zien deze wet namelijk als een verlengstuk 
van het militarisme en voelen er dus niets 
voor om, zoals zij het zelf omschrijven „bij 
de duivel te biecht te gaan". Tot nu toe 
hebben de gerechtelijke autoriteiten deze 
principiële houding beantwoord met het 
uitdelen van fikse gevangenisstraffen: op 
het ogenblik zitten zes onkruit-weigeraars 
hun gevangenisstraf uit in verschillende 
huizen van bewaring. 

Verkeerde kant op? 
„Stel nu eens", oppert één van de aanwe-
zigen op de kennismakingsbijeenkomst, 
„dat de overheid het totaalweigeren ak- 
septeert en het niet meer strafbaar stelt, 
wat doen jullie dan?": Dan zoeken we wel 
weer andere aktiemodellen, is het ant- 
woord van een van de Onkruitleden. 
Daarmee is een diskussiepunt aangeroerd 
waar uitvoerig op wordt ingegaan. Er zijn 
nogal wat mensen die zich bezorgd afvra-
gen of Onkruit met het totaalweigeren en 
andere vormen van geweldloze akties toch 
niet de verkeerde kant opgaan. In de be-
richtgeving over deze Onkruitprocessen 
komen deze anti-militaristen tevoorschijn 
als staatsgevaarlijke individuen waarvoor 
uitgebreide veiligheidsmaatregelen wor-
den getroffen. In de Volkskrant van zater-
dag 12 april lezen we in een artikel van 
Sietse van der Hoek: „Volgens de bedoe-
ling leidden de akties en de publiciteit rond 
de processen van Willem de Haan en ande-
re totaalweigeraars tot een grotere en bre-
dere antimilitaristische beweging. Met 
voldoening aanschouwde Onkruit de „ge-
waardeerde" bijdrage daaraan van militai-
re en justitiële autoriteiten die van de Pa-
leizen van Justitie belegerde vestes maak-
ten ter ere van de terechtstaande antimili-
taristen". 

In de kriminele sfeer 
Van voldoening over de grimmigheid 
waarmee de gezagsdragers de Onkruiters 
tegemoet menen te moeten treden, is in 
Utrecht niets te merken. De daar aanwezi-
ge leden zijn juist helemaal niet te spreken 
over de reakties van de justitiële autoritei-
ten. Ze zijn bang dat de anti-militaristen 
tegen wil en dank in de kriminele sfeer 
worden gemanoeuvreerd. Datzelfde be- 
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zwaar hebben ze tegen de media die naar 
hun mening ten onrechte een beeld oproe-
pen van obskure individuen die vanuit an-
timilitaristische denkbeelden tegen de ge-
vestigde orde samenspannen. Eén van de 
humanistische raadslieden uit het leger 
merkt op dat de aktiegroep Onkruit er na-
tuurlijk door de eigenzinnige opvattingen 
en aktiemethoden ook om vraagt dat de 
rechter reageert met 'strafmaatregelen. 
Deze absurde gevangenisstraf van achttien 
maanden voor iemand die principieel ver-
vangende dienstplicht weigert, toont aan 
dat de overheid machteloos staat tegen-
over individuen met een uitgesproken me-
ning, aldus de raadsman. 

Militarisme aan de kaak stellen 
De Onkruiters knikken instemmend. „Dat 
is ook de bedoeling van ons totaalweige-
ren: Wij willen het militarisme in de sa-
menleving aan de kaak stellen en dat kan 
alleen maar als je je verre houdt van elk 
kompromis, zoals het beroep op de spe-
ciale wet voor gewetensbezwaarden. 
Als je de krijgsmacht beschouwt als een 
stelletje moordenaars, dan vraag je geen,  
magazijnwerk als vervanging, maar dan 
klaag je de moordenaars aan, en dat kan 
niet vanuit dat magazijn". Zijn het niet erg 
grote persoonlijke offers voor het ideaal, 
achttien maanden zitten, en is het wel zo 
praktisch, aktie voeren vanuit de gevange- 

nis? „Natuurlijk zijn het grote persoonlijke 
offers om jé te laten veroordelen tot een 
zware gevangenisstraf op grond van een 
principe", vindt Onkruit, maar de zeg-
gingskracht van deze welhaast kamikaze-
achtige opstelling ontleent Onkruit aan de 
regelmaat waarmee de laatste tijd totaal-
weigeraars voor de bijl gaan. 

door Peter van den Akker 

Onkruit heeft daartoe een soort spaarplan 
ontwikkeld dat kandidaten levert voor het 
totaal dienstweigeren. Op het ogenblik lo-
pen er een dertigtal jongeren rond met het 
voornemen om totaal dienst te weigeren. 
Willem de Haan, één van de zes veroor-
deelde weigeraars, schreef vanuit de ge-
vangenis „Bankenbosch" een brief aan de 
deelnemers van de bijeenkomst, waarin hij 
de humanisten oproept om steun te betui-
gen aan de Onkruit-beweging. 

Eigen verantwoordelijkheid 
Maar zover zijn de humanistische jongeren 
niet gegaan op deze eerste kennismakings-
bijeenkomst. Wel was iedereen het er over 
eens dat kriminalisering van anti-milita-
risten hoogst bedenkelijk is en dat het geen 
kwaad kan om daartegen te waarschuwen. 
Een aantal aanwezigen, met name de 
raadslieden van het leger benadrukten de 
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kingsdiensten op één hoop worden ge-
veegd door Onkruit, met de vaststelling dat 
het allemaal uitwassen zijn van het kapita-
listische systeem dat is gebaseerd op uit-
buiting en onderdrukking en dat zich niet' 
kan handhaven zonder geweld, mis ik een 
kritische reaktie op deze simplistische 
kretologie. 
Er werd evenmin ingegaan op het anti-
parlementaristische karakter van de On-
kruit-beweging. Onkruit blijkt geen grein-
tje vertrouwen te hebben in de parlemen-
taire demokratie. Zij zien ,het parlemen-, 
taire gedoe en theoretisch geharrewar" als 
niet meer dan wat gerommel in de marge. 
Werkelijke veranderingen kunnen volgens 
Onkruit nooit via parlementaire weg tot 
stand komen. Daarom willen ze door mid-
del van akties de mensen zelf bereiken en 
aan het denken zetten. 
Tegen de achtergrond van dit antiparle-
meritarisme is het interessant om te weten 
hoe dit zich verdraagt met de opvattingen 
over geweld. Wel, Opkruit is antimilitaris-
tisch en niet strikt pacifistisch, wat bete-
kent dat geweld door de meesten niet per 
definitie in alle gevallen wordt afgewezen. 
Er wordt daarbij verwezen naar het bevrij-
dend geweld in landen als Nicaragua. Voor 
wat betreft de eigen akties geldt dat geweld 

„tegen personen wordt afgekeurd en ver-
meden. Geweld gericht tegen materiële 
zaken is onoverkomelijk, vindt Onkruit. 

Tegen het eind van de kennismakingsbij-
eenkomst is duidelijk dat de opvattingen van 
Onkruit niet door iedereen met enthousias-
me worden omarmd. Maar er is wel sym-
pathie voor de antimilitaristen die het dur-
ven op te nemen tegen Het Apparaat en 
tegen de gevestigde-ideeën. Willem de Haan 
schreef vanuit de gevangenis: „Ik denk dat 
de wereld mensenwerk is en dat de struktu-
ren die armoede en onderdrukking in stand 
houden historisch verklaard kunnen wor-
den, maar niet noodzakelijk bestaan. Waar 
een wil is, is een weg. Waar een mens is, is 
een wil. Wie, zoals ik — naar ik hoop — jullie 
ook, de wereld wil veranderen zal taai en 
geduldig moeten knokken daarvoor". 

Generaal je tank is een sterke wagen 

Generaal,  je tank is een sterke wagen. 
Hij breekt een woud af en verplettert hon- 
derd mensen. 
Maar hij heeft een fout: 
Hij heeft een bestuurder nodig. 

Generaal, je bommenwerpen is sterk. 
Hij vliegt sneller dan een storm en draagt 
meer dan een olifant. 
Maar hij.  heeft een fout: 
Hij heeft een monteur nodig. 

Generaal, de mens is zeer bruikbaar. 
Hij kan vliegen, hij kan doden. 
Maar hij heeft een fout: 
Hij kan denken. 

Berthold Brecht 
Vertaling: Willem M. Roggeman) 

radio 
NA VIJVEN EN ZESSEN 
elke dinsdag 18.20-18.50 uur op 
Hilversum 2 
Zondag 4 mei 9.30-10.00 uur Hil- 
versum 2 

DE MAN DIE UIT DUITSLAND 
VIEL 
(herhaling van 12 augustus 1979). 

Zondag 11 mei 9.30-10.00 uur Hil- 
versum 2 
HOE KRITISCH IS WIM KOK NU 
ECHT? 
Hoe zit het mefde strijd voor meer 
menselijke 	werkomstandighe-
den? 
Waarom wordt er niet gestaakt 
tegen het enorm toegenomen 
ziekteverzuim? Of tegen het via 
de WAO afdanken van werkne-
mers? Of tegen het gemak waar-
mee liChamelijk en geestelijk slo-
pend werk wordt gecreëerd? 
Aan Wim Kok, voorzitter van de 
FNV, de vraag of de vakbeweging 
niet al te ver is afgedwaald van de 
oorspronkelijke doelstelling: het 
verwezenlijken van een wérkelijk 
andere samenleving. 
Wat heeft de vakbeweging de ko-
mende generaties nou nog te bie-
den? 
Samenstelling: Ruud Jans. 

televisie 
VIJF MINUTEN BEDENKTIJD 
elke zondagavond 20.30-20.35 
uur Nederland 2 

Vrijdag 2 mei 23.00-23.30 uur Ne-
derland 1 
DE WERELD VAN DE ISLAM 
Samenstelling en regie: Hans 
Hylkerna 
Adviezen: Pieter de Vink 

Vrijdag 16 mei 23.00-23.30 uur 
Nederland 1 
DOOD NORMAAL 
Dat humanisten anders denken 
over de dood is verbonden aan 
hun andersdenken over het leven. 
Zij gaan niet uit van een hierna-
maals, maar van een hiernumaals. 
De problemen die mensen heb-
ben met de dood en doodgaan 
kan het humanisme niet oplos-
sen. Het humanisme legt de bete-
kenis van doodgaan in het leven 
zelf. 
Juist uit de sterfelijkheid kun je 
inspiratie voor het leven halen. 
Samenstelling: Albert Nieuwland 
en Rob van der Linden. 

eigen verantwoordelijkheid van Onkruit 
voor dat fenomeen van de kriminalisering. 
Tenslotte is het een heel bewuste keuze 
van de Onkruit-beweging om de spelregels 
van de gevestigde orde te, negeren. Wie dat 
doet krijgt de straf die daar voor staat. Of 
daarmee wel de overtrokken manier waar-
op de gezagsdragers reageren kan worden 
gerechtvaardigd, is dan weer een andere 
vraag. 

Twijfel over aktiemethoden 
Met het totaalweigeren is het aktie-arse-
naal van Onkruit nog niet uitgeput. In 1979 
heeft Onkruit vele malen van zich doen 
spreken door b.v. tijdens de rijtoer 'van 
koningin Juliana in Soestdijk op 30 april 
met spandoéken voor de koets te springen, 
en door de feestelijke aflevering van de 
eerste F-16 te verstoren. Kortom, iedere 
gelegenheid word aangegrepen om te ge-
tuigen van antimilitaristische gevoelens. 

. Zo werden november vorig jaar een aantal 
grootwinkelbedrijven opgeschrikt door de 
landelijke speelgoedaktie waarbij oorlogs-
speelgoed werd vernield of voorzien van 
stickers met het opschrift: „Waarschu-
wing! Dit speelgoed heeft een kwalijke in-
vloed op de geestelijke gezondheid van 
zowel jong als oud". Met name deze speel-
goedaktie roept tijdens de kennismakings-
bijeenkomst in Utrecht vragen op over de 
aktiemethoden van Onkruit. Ga je als 
voorstanders van een geweldloze samen-
leving niet over de schreef als je oorlogs-
speelgoed demonstratief kapot maakt? 
Het blijkt dat daar binnen Onkruit heel 
verschillend over wordt gedacht. De in 
Utrecht aanwezige Onkruitleden zien ze-
ker ook de,gevaren van akties die geweld-
dadige trekjes vertonen, maar een duide-
lijk Onkruit-standpunt mogen we niet van 
hen verwachten. Dit heeft alles te maken 
met de organisatiestruktuur van Onkruit. 
Er bestaan in het land verspreid verschil-
lende Onkruit-groepen die zeer zelfstandig 
te werk gaan. Er is weliswaar een vorm van 
landelijk overleg tussen de diverse groe-
pen, maar de plaatselijke autonomie staat 
voorop. Zo kan het dus voorkomen dat de 
Amsterdamse Onkruitgroep er bij die 
speelgoedaktie in Npvember veel harder 
tegenaan ging dan de mensen van Onkruit 
in Den Bosch. Overigens is er binnen On-
kruit wel een diskussie aan de gang over de 
grenzen van het aktievoeren. 

Anti-parlementarisme 
De bijeenkomst in Utrecht had een vrien-
delijk karakter. De afwezigheid van on-
vervalste ijzervreters voorkwam heftige 
diskussies over bijvoorbeeld de ideologie 
achter Onkruit. Voorzover je over een 
ideologie kunt spreken bij een beweging 
die leunt op allerlei anarchistische princi-
pes. 
Er werd aandachtig geluisterd naar de 
woordvoerders van Onkniit die de princi-
pes van het antimilitarisme ontvouwden. 
De luisterbereidheid leek soms groter dan 
de behoefte om kritisch in te gaan op wat er 
te berde werd gebracht. 
Als leger, politie en partikuliere bewa- 
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Het Humanistich Verbond roept sollicitanten op voor de funk-
tie van 

STUDENTENRAADSMAN/VROW), (onbezoldigd), 

ten behoeve van studenten, aan de 
Rijksuniversiteit Utrecht, 
Rijksuniversiteit Groningen 
Rijksuniversiteit Limburg 
Rijksuniversiteit Leiden 
Erasmusuniversiteit Rotterdam 
Katholieke universiteit Nijmegen 
Universiteit van Amsterdam, (als 2e raadsman/vrouwe) 
T.H. Twente (als 2e raadsman/vrouwe) 
T.H. Delft (als 2e raadsman/vrouwe) 
T.H. Eindhoven 
Universiteit van Amsterdam (als 2e raadsman/vrouw) 

Studenten raadslieden van het Humanistisch Verbond trachten 
door middel van zowel individuele begeleiding als door middel 
van het werken in groepen mee te werken aan bewustwording 
en verheldering van levensbeschouwelijke problemen zoals 
deze tot uitdrukking komen in konkrete situaties. 

De studentenraadsman/vrouwe zal worden opgenomen in het 
landelijk team van raadslieden en kan steunen op de landelijke 
organisatie. 
Het betreft een niet-gehonoreerde funktie, die 8 tot 12 uur per 
week vraagt. Gedacht wordt aan iemand die 
— over kennis en ervaring beschikt op het gebied van de 

geestelijke begeleiding 
— over organisatievermogen beschikt 
— plezierig en fleksibele sociale kontakten kan leggen en on-

derhouden 
— de humanistische levensbeschouwing is toegedaan 
— ouder is dan 25 jaar 

De mogelijkheid bestaat deze funktie met z'n tweeën uit te 
oefenen, eventueel met verdeling van taken. 

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: SelektiecommiS-
sie Studentenraadswerk, Humanistisch Verbond, Oudegracht 
152, 3511 AZ Utrecht. 
Wanneer u nadere inlichtingen wenst of de aandacht wilt ves-
tigen op mogelijke kandidaten, kunt u zich wenden tot: me-
vrouw M. Wimmers, Oudegracht 152, 3511 AZ Utrecht. tel. 
030 - 3181 45. 

NADERE KENNISMAKING 
TUSSEN HUMANITAS EN HV 
Maandag 14 april heeft een informatieve 
kennismaking plaatsgevonden tussen 
funktionarissen uit de werkvelden HV en 
Humanitas. 
Besloten is tot een betere samenwerking 
en taakverdeling met name op plaatselijk 
nivo, bijvoorbeeld op het gebied van ge-
meenschappelijke kadervorming. De ken-
nismaking verliep in plezierige sfeer. 

VEDER-SMIT MAANT 
ZIEKENHUISBESTUREN 
VVD-staatssekretaris Veder-Smit (Volks-
gezondheid) heeft een brief geschreven 
aan de Nationale Ziekenhuis Raad over het 
„diskriminerend gedrag van de ziekenhui-
zen ten aanzien van humanistische geeste-
lijke verzorging". 
Zij is „van mening dat, voorzover hier 
kollektieve middelen worden besteed, dus 
naar evenredigheid van de behoefte van de 
patiënten dient te worden aangewend". 
Het HV heeft zijn instemming met haar 
standpunt betuigd, en zal haar brief onder 
de aandacht brengen van weigerachtige 
ziekenhuisbesturen. (RT). 

DE LOM VAN EEN 
RANDSCHRIFTGELEERDE 
„De levensbeschouwelijke verscheiden-
heid van de Nederlandse bevolking geeft 
mij geen aanleiding te bevorderen dat het 
randschrift 'God zij met ons' van de des-
betreffende munten wordt verwijderd", 
aldus CDA-minister Van .der Stee in ant- 

woord op vragen van o.a. Roethof. Dat is 
net zo iets als: „Het feit dat er mannen en 
vrouwen zijn geeft mij geen aanleiding te 
bevorderen dat er iets tegen diskriminatie 
wordt gedaan". Het CDA zou kennelijk 
het liefst doen alsof de Franse Revolutie 
niet bestaan heeft. 
Of zou dat nou de christelijke logika zijn 
die op konfessionele scholen onderwezen 
wordt? „Het feit dat één en één twee is, 
geeft mij geen aanleiding te bevorderen dat 
zoiets ook in onze schoolboeken wordt op-
genomen". 
Of: „Het feit dat u gelijk heeft, geeft mij 
geen aanleiding te bevorderen dat u dat 
ook krijgt". CDA: arrogantie van de macht 
bij de gratie van PvdA en VVD. (RT) 

CNV SCHUWT HUMANISTEN 
Het CNV wil niet met het Humanistisch 
Verbond om één tafel zitten. Dit merk- 

ORILVTATL 

waardig staaltje naastenliefde kwam aan 
het licht toen-de FNV een gesprek wilde 
met de Raad van Kerken, het HV en het 
CNV over arbeidsethiek. 
Het gesprek gaat nu toch door, maar zon-
der CNV omdat FNV en. Raad van Kerken 
wél met het HV willen overleggen. Wie 
dacht ook weer dat anti-humanisme in Ne-
derland niet meer voorkwam en dat het HV 
anti-kerkelijk was? (RT). 

Regionale dagen vrijwilligers 
.De landelijke dienst P.G.V. organiseert in 
de maanden mei, juni en september regio-
nale dagen voor vrijwilligers. De eerste 
bijeenkomst zal plaatsvinden op 22 mei in 
Assen. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Informatie: 030 - 31 81 45 tst. 32. 
De data van de andere bijeenkomsten wor-
den nog nader bekend gemaakt. (Team 
P.G.V.) 

Stichting Humanistisch Thuisfront 
In ons militair tehuis in Seedorf (West-
Duitsland) kunnen de Nederlandse 
t.v.-programma's niet rechtstreeks wor-
den ontvangen. Daarom worden er voor 
bezoekers belangrijke uitzendingen op vi-
deo opgenomen met een Philips recorder 
type 1502. 
Dit apparaat is aan vervanging toe, 
maar ... het wordt niet meer gefabriceerd. 
Omdat de eenvoudigste en minst kostbare 
oplossing bestaat in toepassing van het-
zelfde type, vragen wij aan de Humanist-
lezers of iemand ons misschien kan helpen. 
Reakties graag naar Stichting Humanis-
tisch Thuisfront, den Texstraat 5a te 
A'dam, telefoon 020 - 250791. .  

Het Humanistisch Verbond 
heeft plaats voor een 

CONSULENT(E) GEMEENSCHAPSWERK 

Taak: in adviserende zin helpen van de besturen van de plaat-
selijke afdelingen (gemeenschappen) van het H.V. bij de uit-
voering van hun taak, zowel inhoudelijk als organisatorisch. 
De uitoefening van deze funktie vraagt veel reiswerk door het 
gehele tand, met name in de avonduren en op zaterdag. 

Vereisten: 
— humanistische levensovertuiging 
— opleiding op middelbaar of hoger beroepsniveau 
— goed organisatievermogen 
— goed kunnen omgaan met mensen 
— praktische ervaring in het verenigingsleven strekt tot aanbe-

veling 
— leeftijd 35 á 40 jaar 
— woonplaats in of nabij provincie Utrecht/'t -Gooi 
— rijbewijs 

Aanvangssalaris: plm. f 3.300,— per maand. 

Uitvoerige sollicitatiebrieven te richten aan de direkteur van 
het Humanistisch Verbond, postbus 114, 3500 AC Utrecht, 
binnen veertien dagen na verschijnen van dit blad. 
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