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BAAS IN EIGEN 
"211( 
Jan Haasbroek brengt ons 
nog een keer terug bij het 
„Baas in eigen buik". Dat 
geeft vanzelf een aantal aan-
trekkelijke plaatjes! Maar 

daarom gaat het toch niet! 
Feminisme d.w.z. de strijd 
van vrouwen om gelijkbe-
rechtiging is het onderwerp. 
Dat werd besproken op een 
eksklusief vrouwencongres. 
Maar niet zo eksklusief of 
Jan Haasbroek weet er toch 
het een en ander over te 
vertellen. En dat is in een 
blad dat vooral door mannen 
wordt gelezen heel erg op 
zijn plaats. We geven het dus 
gaarne ter overweging. 
Zie blz. 10 kolom 11. 

EGO IN 
EEN NIEUW 
JASJE 
In 1961 is Ego begon-
nen als een blad voor 
jongeren. 
In 1964 werd het over-
genomen door de hu-
manistische geestelijke 
verzarging in de strijd-
krachten die toen 
startte. Jaren in de-
zelfde jas. Dat ver-
veelde tenslotte. 
Vandaar! 

zie pagina 16 

POLITIEMAN 
EN PSP-ER 

Een film,  !air John Boorman! 
IDe man va' „P,oint Mack" en „Heli 
in thé 'Pacific"a De regisseur V211.-1:... 
het geweld. Pel er Morée heeft 
deze keer bezWaren. 

. 	(pag, 8 "en 9) 
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Voor de lezers een rare kom-
binatie? De heer B. D. Kalma 
levert het toch! 

(zie pag. 12 en 13) 

Driebergen. Militairen ontvangen het blad op aanvraag zonder betaling. 

MAANDBLAD VAN DE HUMANISTISCHE GEESTELIJKE VERZORGING VOOR MILITAIREN. Nr. 1 JANUARI 1973 - 12e JAARGANG 

Abonnementsprijs J 6,— per jaar, te storten op postgirorekening 480414 t.n.v. Hoofdraadsman Humanistische Geestelijke Verzorging te 



Discipline 

Onder de officieren die zich de laatste tijd nogal 
eens uiten door interviews en kranteartikelen 
behoort de overste L. Storimans uit Amersfoort. 
Wij vonden o.a. interviews met hem in de 
NRC van 9 dec. '72 en in het Leids Dagblad 
van 22 dec. '72. 
In tegenstelling tot sommigen van zijn eveneens 
schrijvende collega's stelt de heer Storimans 
zich nogal conservatief op. 
Dat is uiteraard zijn goed recht en het is 
interessant om te horen wat zo'n officier dan te 
vertellen heeft. 
Dat valt eigenlijk wel wat tegen ! 
Het interview met het Leids Dagblad dient 
vooral om het Tweede Kamer-lid, de 
oud-generaal Van Eisen de mantel uit te vegen. 
Er staat o.a. "In zijn zucht om minister van 
Defensie te worden doet hij links en rechts 
uitspraken die hem tot een uiterst dualistische 
figuur maken". 
Wie weet dat de oud-generaal Van Elsen en de 
overste Storimans beiden lid zijn van de 
defensie-commissie van de KVP kan zich wel 
voorstellen wat een vrolijke boel het daar is. 
Voor ons belangrijker is wat de heer Storimans 
heeft te zeggen over de discipline in de 
strijdkrachten. Die is volgens hem geheel 
verwaterd. 
„De dienstplichtige doet slechts waar hij zin 
in heeft. Ik heb de grootste moeite soldaten ervan 
te overtuigen dat ze hun materieel moeten 
onderhouden. Ze komen in opstand als ik eis 
dat ze hun kamers schoonmaken". 
En zo klaagt overste Storimans verder: Soldaten 
die net een riviertje zijn overgestoken willen 
zich daarna niet ingraven, soldaten scheren zich 
niet, wassen zich niet, hebben lang en smerig 
haar enz. enz. 
De schuld? Die ligt vooral bij de generaals, die 
teveel tolereren en bij de militaire autoriteiten 
die wèl met de VVDM onderhandelen maar 
naar het tussenkader (o.a. compagnies- en 
bataljonscommandanten) niet luisteren. 
Het interview in de NRC eindigt met de 
kenmerkende woorden: „Waar moet dat in 
godsnaam naar toe. Generaals die teveel 

toegeven. En soldaten die de revolutie preken". 
We hebben uiteraard de heer Storimans met deze 
citaten een zeker onrecht gedaan maar wie er 
meer van wil weten moet dan de interviews zelf 
maar lezen. 
Wij willen hier graag enkele opmerkingen maken 
over de discipline in de strijdkrachten. Dat is 
een klacht die men nl. meer hoort: de discipline 
gaat verloren. Het is jammer dat de klagers 
dan altijd met zulke zaken als het lange haar, de 
groetplicht enz. aankomen. Alsof daarvan de 
discipline afhankelijk zou zijn. Voor overste 
Storimans is dat inderdaad zo. Hij wil terug 
naar het verplichte korte haar niet om het 
uiterlijk van de militair of om de veiligheid maar 
omdat een soldaat die de vrijheid krijgt om zijn 
haar te dragen zoals hij wil zich ook verder 
allerlei vrijheden gaat veroorloven. Kortom, het 
gaat om de vrijheid. Storimans zegt dan ook: 
„De jongeman komt de kazerne binnen en 
levert een stuk van zijn vrijheid in. Een systeem 
dat noodzakelijkerwijs autoritair moet zijn, valt 
niet naar VVDM-criteria te democratiseren. 
Het one-man -one -vote principe in de 
krijgsmacht is heilloos". 
Tegen deze conservatieve opvatting zijn drie 
punten in te brengen: 
a. Het is een dèsillusie te menen dat men de 
huidige jongemannen, met welke middelen dan 
ook, kan temmen binnen een tuchtsysteem dat de 
heer Storimans zich voorstelt. 
b. De strijdkrachten kunnen onmogelijk binnen een 
zich democratiserende maatschappij een op louter 
autoriteit gevestigd bolwerk worden (blijven). 
Wie dat nastreeft werkt aan de ondergang van de 
strijdkrachten. 
c. Natuurlijk is gehoorzaamheid binnen de 
gevechtssituatie (of de imitatie daarvan) 
noodzakelijk. Die zal echter bereikt moeten 
worden met andere, en betere, middelen dan de 
domme kracht van een ouderwetse militaire 
discipline. 
In het volgende nummer gaan we op deze drie 
punten in een uitvoeriger artikel in. 

Red. 
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gieter 
it Nolle! 

Ongeveer vier jaar geleden 
verraste Peter Nottet, vol-
gens vele kranteartikelen 
„de gebrilde Loosduiner", de 
gehele internationale 
schaatswereld. Dat was tij-
dens de Olympische Win-
terspelen in Grenoble, toen 
de reeds toenmalige student 
in de fysio-therapie zeer 
verrassend naar een bronzen 
medaille op de 5000 meter 
gleed. Achter gevestigde 
vedetten als Maier en Ver-
kerk; en toen nog voor de 
latere wereldkampioen aller 
tijden: Ard Schenk. 
Peter Nottet durft die 
prestatie in de Franse 
wintersportplaats zeker zijn 
allerschoonste triomf te 
noemen. Op de Jaap Eden-
baan, die gegeseld wordt 
door naargeestige herfst-
buien vertelt Nottet: „Ja, dat 

„as ook voor mij een on- 
( )kende en onverwachte 

uitschieter. Ik had me toen 
al verzoend met de ge-
dachte eeuwig in de scha-
duw van derden te moeten 
schaatsen. Dat waren eerst, 
Liebregts en Henk van der 
Grift. Later namen Verkerk 
en Schenk hun posities in de 
kernploeg over. En dat is op 
een gegeven moment erg 
onplezierig. Vandaar dat ik 
die bronzen plak in Gre-
noble voor mij als een er-
kenning zie voor het vele 
werk dat ik voor mijn sport 
heb gedaan." 
Aanvankelijk had Peter 
Nottet geen plannen meer 
om op de ijspistes te ver-
schijnen. Vorig jaar, toen hij 
in Deventer op een nogal 
jammerlijke manier uit de 
kernploeg werd gereden 
verkondigde Nottet: „Ik ga 
stoppen. Ik wil me nu gaan 

liáncentreren op mijn studie. 
'r:At is eindelijk een kans om 

mijn studie af te maken. 
Ach je weet hoe dat ging; je 
kwam in de kernploeg ging 
naar het buitenland en reed 
Europese en wereldkam-
pioenschappen. Nu lag dat 
anders voor mij. Ik had er 
bovendien geen enkele trek 
in om me via andere wed-
strijden nog te klasseren. 
Daarvoor had ik te lang in 
de kernploeg gezeten." 
Ruim tien jaar geleden 
kwam Nottet als broekie de 
kernploeg in. Nog voordat 
Schenk en Verkerk genoemd 
werden als mogelijke kan-
didaten voor het Oranje-
keurkorps had Nottet die 
positie al ingenomen. Echter 
zonder verrassingen reed hij 
ieder jaar zijn toernooien. 
Leen Pfrommer de bonds- 

coach die Nottet nu weer 
heeft aangespoord om terug 
te komen vertelde eens: 
„Peter is een constante rij-
der. Je weet eigenlijk pre-
cies wat je aan hem hebt. 
Een goede klassementsrijder 
met uitschieters zowel in 
positieve als in negatieve 
zin." 
Vandaar dat Peter Nottet 
het bijna tien jaar lang heeft 
volgehouden om Nederland 
te vertegenwoordigen op 
internationale wedstrijden. 
Tot vorig jaar de concur-
rentie te groot werd — dat 
was in januari — en ... in 
augustus vier Nederlandse 
toprijders zich als prof 
aanmeldden bij het 
schaatscircus van de Ame-
rikaanse miljonair Bill 
Moore. Nottet: „Dat ver-
schafte me mogelijkheden", 
zo zegt Nottet nu. „Kijk als 
Schenk, Verkerk, Bols en 
Verheyen wegvallen is de 
strijd bij de amateurs weer 
geheel open. Omdat ik vorig 
seizoen verklaard had — en 
eerlijk met mijn hand op het 
hart — dat ik zou stoppen 
werd met mij natuurlijk 
geen rekening meer ge-
houden. Vandaar dat de 
nieuwe kernploeg voor mij 
nog taboe was. Daarom wil 
ik nu geheel op eigen kracht 
de kernploeg inspringen." 
Voor Peter Nottet zijn 
daarom de Nederlandse 
kampioenschappen die aan 
het begin van deze maand in 
Heerenveen worden ge-
houden zo belangrijk. Een 
plaats bij de eerste vijf 
betekent automatisch een 
verkiezing. Trouwens met 
die mogelijkheid wordt 
ernstig rekening gehouden. 
Het was Peter Nottet die 

waren ze nu nog amateur 
geweest. De man is met zijn 
organisatie gewoon uit de 
hemel komen vallen." 
Nottet is eerlijk genoeg te 
bekennen dat ook hij wel 
zijn. handtekening onder een 
profcontract had willen 
zetten. „Natuurlijk", zegt hij. 
„Jarenlang hebben we toch 
voor een habbekrats gere-
den. Dit is een mooie 
gelegenheid nog iets terug 
te pakken. 
Toch heb ik mijn twijfels 
over de bestaaris7ekerheid 
van de profliga. Ik hoop niet_ 
voor de jongens dat het 
publiek binnen enige jaren 
— of eerder — op ze uitge-
keken is. De charme van een 
Europees of wereldkam-
pioenschap was altijd het 
aantal rijders, variërend van 
toppers tot goedwillende 
amateurs, en de tijdsduur. 
Niemand voelt er iets voor 
om twee uurtjes langs de 
baan te staan. Ik ben bang 
dat de programma's te kort 
zijn. Daarnaast valt en staat 
het met de prestaties van 
Ard Schenk. Als hij geen 
tegenwicht krijgt in de 
groep is het publiek zijn 
interesse kwijt. Men wil 
altijd strijd zien." 
Voor Peter Nottet is deze 
periode niet meer wegge-
legd. Hooguit één of twee 
jaar hoopt hij nog te kunnen 
meedraaien in de amateur-
groep van een Pfrommer. 
Daarom is voor hem het 
Nederlands kampioenschap 
in Heerenveen even be-
langrijk als de openings-
wedstrijden van de profs op 
de Haagse ijsbaan De Uithof. 
„Als ik tijd heb, ga ik naar 
ze kijken," zegt hij. „Ten-
slotte heb ik jaren met die 
jongens opgetrokken. Het 
was een geweldige tijd." 

WIM JESSE 

tijdens de IJsselcup-wed-
strijden in Deventer de 
aandacht op zich vestigde. 
Met uitstekende tijden op de 
500 en 1500 meter liet hij 
zijn concurrenten toch be-
ven. Nottet: „Ik zou het erg 
plezierig vinden terug te 
komen. Nu ik geslaagd ben 
en een baan heb is het 
probleem lang niet meer zo 
groot voor me. Als je een-
maal wat achter de hand 
hebt rijd je veel meer ont-
spannen." 
Maar naast het bewijs om 
zichzelf, al is het nog maar 
voor één seizoen te bewijzen 
wil hij „revanche" nemen op 
de nieuwe profs. Peter 
Nottet is lichtelijk 
geïrriteerd over de opmer-
kingen die zijn oud-collega's 
over de nieuwe generatie 
amateurs hebben gemaakt. 
Hij zegt: „Ik ben niet jaloers 
op ze, maar ik begrijp niet 
waarom zo laatdunkend over 
ons gesproken wordt. Als die 
rijke Amerikaan er niet was 
geweest met al zijn dollars 
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Humanisme 
n de 

maatschap 
Een humanistische organi-
satie die zich een levens-
beschouwelijke groepering 
noemt, kan allicht nu en dan 
het verwijt van vruchteloos 
theoretiseren en gebrek aan 
praktische maatschappelijke 
deelneming verwachten. 
Wat staat dat humanistische 
verbond voor? Een samen-
leving van werkelijk vol-
wassen mensen, die hun 
situatie bewust regelen naar 
recht en eerbied, zodat het 
mensbeeld van het huma-
nisme zich kan verwerke-
lijken: een mens in wie de 
„Aufklërung" plaats vindt —
naar het woord van Kant: 
„de bevrijding uit de on-
mondigheid, die hij aan zich 
zelf te wijten heeft doordat 
hij zich laat bevoogden, niet 
door gebrek aan redelijke 
vermogens maar door ge-
brek aan moed en besluit-
vaardigheid". 
De kritiek ligt nogal voor de 
hand. Heeft het zin om de 
mens zijn „selbst verschul-
dete Unmiindigkeit" onder 
de neus te wrijven, hem zijn 
schamele menselijkheid voor 
ogen te houden als hij met 
moed en redelijkheid, zui-
vere moraal en een• schit-
terende levensopvatting te 
pletter loopt tegen de muren 
van een gesloten autoritair 
systeem, dat met ongelofe-
lijk raffinement en grove 
broodroof hem corrigeert? 
Als je goed oplet en nadenkt 
dat bemerk je dat die on-
mondige ment in zijn om-
standigheden . uit veilig-
heidsoverwegingen het liefst 
maar ingekapseld zit in 
systemen van macht. Zoals 
Unamuno al zei: „de mens 
vreest verlies aan warmte 
méér dan verlies van licht". 
En dan lijkt het wel of we 
concluderen moeten, dat we 
ons richten moeten op de 
oorzaak van de behoefte van 
de mens aan eert onmondige 
maar toch in zekere zin 
beschutte positie. Die mens  

moet bevrijd worden uit de 
oorzaak van zijn angst of uit 
de bron van zijn gezapigheid 
— door de kluisters te 
breken die het bindmiddel 
zijn van de kapitalistische 
samenleving: de eigendoms-
verhoudingen. 
De ontnuchtering komt al 
gauw als je je even reali-
seert dat je steeds spreekt 
over „wij" moeten dit of dat 
met „de mensen" doen. Want 
wie moeten dat doen? 
En dan is de cirkelgang 
weer bijna voltooid — alleen 
we komen op een hoger 
niveau uit: 'er •is een kleine, 
hopelijk zich uitbreidende 
groep mensen, die wat meer 
ziet en wat beter begrijpt, 
en die groep moet werken 
aan de bewustwording van 
die grote massa der on-
mondigen. Maar dan niet 
met de illusie dat de ideo-
logie de wereld verandert of 
dat de massa alleen maar 
door opgestookt te worden 
de mensheid verbetert —
maar om inzicht, verhelde-
ring, bewustzijn bij te 
brengen opdat het verlangen 
ontstaat de inrichting van de 
samenleving kritisch te 
bezien en te herzien, zonder 
vrees nu, zonder wreed fa-
natisme, als mensen die een 
kans voor ogen zien een 
vrije wereld, maar vooral 
een vrije mens te realiseren. 
Uit al deze overwegingen 
vloeit voort dat het huma-
nisme in zijn georganiseerde 
vorm zich net zo min kan 
isoleren van het maat-
schappelijk gebeuren als de 
individuele humanist dat 
doen kan. De mens — om 
wie het tenslotte toch gaat 
in het humanisme — func-
tioneert steeds in een be-
paalde situatie, ja is in feite 
situatie. Wie de mens buiten 
het krachtveld waarin hij 
zich bevindt wil beschou-
wen, die berooft die mens 
van zijn beweegredenen en 
drijfveren. De mens is slecht  

of nobel of van beide een 
beetje, hij is groot of klein, 
hij haat en hij heeft lief, hij 
is ijverig of lui, produktief 
of parasitair, gelukkig af.  
verdrietig — alléén en uit-
sluitend in verhouding tot 
een omgeving. Zo praten wij 
ook alleen maar „bij wijze 
van spreken" over de zelf-
ontplooiing van de mens. 
Hij kan zich alleen ont-
poppen in gegeven om-
standigheden, zowel van 
persoonlijke aard als van 
sociaal-culturele soort. 
Het humanisme heeft 
evenwel van nature de 
neiging — door afkomst en 
doelwit: van barbaar tot 
mens — een voorschot te 
verlangen op komende tij-
den: te werken aan de mens 
die er eigenlijk nog niet zijn 
kan. Dat is de zwakte, de 
kwetsbare zijde van het 
humanisme; het is ook de 
kracht die de fakkel ons 
heeft doen aanreiken, zelfs 
over Auschwitz héén. 
Allerwaarschijnlijkst zal een 
humanistische beweging wel 
voortdurend aangezet 
moeten worden om haar 
natuurlijke terughouding en 
erfelijke bedachtzaamheid —
zonder welke de beweging 
er niet wezen zou — te 
overwinnen ten einde zich 
altijd méér dan spontaan, 
intensief met sociaal-poli-
tieke toestanden en ge-
beurtenissen bezig te hou-
den. Dit is de onaantastbare 
rechtvaardiging van de 
impulsen die regelmatig in 
elke humanistische bewe-
ging ontstaan om heftiger 
maatschappelijk in het krijt 
te treden — maar wat ge-
rechtvaardigd is, is nog niet 
altijd in alle consequenties 
juist. 
Het drijven om van een 
humanistische organisatie 
een socialistische pressie-
groep te maken gaat de rede 
te buiten. In het algemeen al 
is het socialisme een tame- 

lijk vage soortnaam voor 
een reeks onderling nogal 
verschillende projecten voor 
inrichting van de maat-
schappij, met name voor wat 
betreft het systeem van 
produktie en distributie. Het 
woord is dus heel be-
zwaarlijk in het gebruik. 
Maar nu heeft Lips voor de 
principiële discussie inhoud 
gegeven aan het begrip 
en in zes punten de 
belangrijkste elementen 
opgesomd van wat het 
klassieke socialisme bedoelt, 
in één zin: opheffing van het 
privaatbezit van de voor-
naamste produktiemiddelen. 
Het is inderdaad onont-
beerlijk, als men praat over 
humanisme en socialisme, 
specifieke problematieken in 
ogenschouw te nemen. Wie 
het bij termen alleen laat 
stelt zich buiten iedere 
discussie. Het gáát immers 
dan om: ál of niet sociali r• 
van bank- en verzeke- - 
ring,swezen, opheffing van 
de particuliere grondei-
gendom, socialisatie van het 
bouwbedrijf, van de medi-
sche verzorging, afschaffing 
van het erfrecht enz. enz. 
Dáár liggen structuren van 
het maatschappelijk bestel. 
Nemen wij nu een heel 
concreet sociaal-politiek 
probleem: de woningnood. 
Ik kies dit voorbeeld niet 
willekeurig, want de dis-
cussie hierover is :ninder 
gecompliceerd dan bij an-
dere onderwerpen. Het 
probleem raakt in enigerlei 
opzicht iedere landgenoot, er 
zijn weinig of geen inter-
nationale aspecten aan en de 
beslissing ligt in feite op 
„eigen terrein". 
Na een heleboel discussies in 
een imaginair humanistisch 
gezelschap, waarbij cor-
ruptie bij woningtoewijz 
het machteloze doorstro-
mingsbeleid worden ver-
oordeeld, huisjesmelkerij en 
schandalen van materiaal-
geknoei aan de kaak worden 
gesteld, poneert één van de 
aanwezige socialistische 
humanisten de voor hem 
typische gedachte van de 
socialisatie van de grond-
eigendom en van het 
bouwbedrijf. Andere so-
cialisten in het gezelschap —
dit voor de statistiek —
achten dit niet geheel ty-
pisch voor hun maatschap-
pij-opvatting, maar ik denk 
dat toch de kern van het ook 
door Lips bedoelde debat is 
bereikt. Soortgelijke dis-
cussies kunnen we teweeg 
brengen door het probleem 
aan de orde te stellen van de 
volksgezondheid, het be-
drijfsleven, het bank- en 
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verzekeringswezen. Maar 
laten wij de oordeelsvor-
ming localiseren op het 
ontzettend hinderlijke 
probleem van de huisves-
ting, omdat er ook direct 
zichtbare aspecten van de 
menselijke ontploaingsmo-
gelijkheden aanwezig zijn. 
Wie nu in de discussie — die 
een fundamenteel karakter 
heeft gekregen — het begrip 
van de eigendom hanteert 
als een dog-ma, als een in-
discutabele, sacrale aange-
legenheid („Daar de ei-
gendom een heilig en on-
schendbaar recht is ...") die 
valt, als hij er bij zit, al af 
door een redeneerwijze die 
in strijd is met de beginselen 
van een humanistische or-
ganisatie: ani kgmatisch 
denken, in principe alles 
discutabel, bereidheid Lot 
redelijke verantwoording 
etc. etc. 
v-spi.x• nu verder. Met opzet 1 ,eer ik nu de gelegenheid 
om een aantal rapporten 
inzake het huisvestings-
vraagstuk te citeren, die de 
wetenschappelijke buro'd 
van de niet-confessionele 
politieke organen in de loop 
van de jaren hebben uit-
gebracht. Daarmee zou de 
partij formeel al in remi-
se-stelling verkeren. Ik ga 
voort met mij in te denken 
hoe de discussie onder hu-
manisten verloopt. Er zijn er 
die de traditionele socialist 
bijvallen en zeggen: wij 
menen dat socialisatie van 
het grondbezit en het 
bouwbedrijf de enige ga-
rantie is dat er een optimaal 
aantal geschikte woningen 
tegen een billijke prijs ter 
beschikking komt. Er zijn 
anderen die de ingreep tot 
de grondeigendom willen 
be erken en die er op wij- 

dat er grote gebieden op 
(.8, e wijze al aan de spe-
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culatie zijn onttrokken. 
Weer anderen voelen veel 
voor een overname van het 
bouwbedrijf door de over-
heid, hetgeen daardoor al 
regulerend op de grond-
markt moet werken. Er zijn 
er evenwel ook die — zon-
der de eigendom als een 
heilige zaak te beschouwen 
— niet inzien waarom de 
ellende in de huisvesting 
niet langs de weg van toe-
zicht, controle en voor-
schriften bestreden kan 
worden. Zij wijzen op 
verscheidene sectoren van 
onze samenleving waar de 
private eigendom de 
rechtvaardigheid en de op-
timale produktie niet in de 
weg staat. Zij citeren de 
notoire socialist Ir. Hein Vos 
die onlangs voor het ver- 

zekeringsbedrijf ook niet zo 
erg op onteigening gebrand 
was. 
Ik laat nu geheel terzijde de 
vragen die rijzen bij de 
keuze tussen socialisatie en 
nationalisatie — om het 
circuit te bekorten ter be-
reiking van het probleem dat 
ons oorspronkelijk bezig 
hield: 
vloeien de standpuntbepa-
lingen, op dit praktisch so-
ciaal-politieke en econo-
mische gebied voort uit 
gebrekkig of volmaakt hu-
manisme? Kan de onteige-
naar in redelijkheid zijn 
tegenstander, die socialisatie 
niet nodig, te radicaal of 
zelfs gevaarlijk acht, wer-
kelijk een gebrek aan hu-
manistische gezindheid 
verwijten? 
Het antwoord is formeel 
heel eenvoudig: ja, indien 
dat het geval is — of nee, 
indien dit niet het geval is. 
Maar dan staat de 
moeilijkheid ons pas scherp 
voor ogen, want dat gebrek 
zou moeten worden aange-
toond: dogmatisch denken, 
sacralisering van maat-
schappelijke vormen, ver-
ontachtzaming van mense-
lijke waardigheid, onwil tot 
radicaal, redelijk denken en 
handelen. De man die ont-
eigening niet of niet over 
de hele linie noodzakelijk 
acht zou zijn socialistische 
mede-humanist in zijn le-
vensovertuiging kunnen 
diskwalificeren indien hij 
aantoont dat deze onaan-
vaardbare risico's neemt met 
zijn medemens, dogmatisch 
manipuleert met sociale 
projecties, lichtvaardig 
speculeert op de vermoe-
delijke afloop van maat-
schappelijk experimenten. 
Indien geen van beiden er in 
slaagt deze of andere fun- 

damenteel-afwijkende va-
rianten van levensovertui-
ging aan te tonen — dan 
zullen zij wel gescheiden 
moeten marcheren op het 
gebied van de politiek, maar 
zij zullen in een humanis-
tische organisatie kunnen 
samenwerken in het door-
dringen van het maat-
schappelijke gebeuren met 
de grondovertuigingen die 
zij gezamenlijk huldigen. 
Want er valt nog een — aan 
de politieke verschillen te-
gengestelde — vraag te 
beantwoorden: acht men de 
humanistische gezindheid te 
verwaarlozen van degeen 
wiens politieke opvattingen 
en prognoses men niet deelt? 
Maar dat is een retorische 
vraag. 
Het antwoord is duidelijk. 
Geen politiek betrokken 
mens zal beweren dat de 
politieke strategie de levens-
beschouwelijke voeding en 
kritiek kan ontberen, want 
het is zoals Sainte-Beuve het 
nu al meer dan een eeuw 
geleden formuleerde: „De 
beschaving, het leven is een 
zaak van kweken en ver-
zorgen... De wildernis Is 
vlakbij, op twee pas afstand 
en op het moment dat men 
de hielen licht, overwoekert 
zij ons". 
In diepste wezen gaat de 
niet geheel toevallig zo 
onbepaalbare stelling: 
„humanisme moet socialisme 
zijn", óf „humanisme moet 
liberaal zijn", uit van de 
versluierde veronderstelling 
dat.de  politieke tegenstander 
een domoor, een huichelaar 
of gewoon een laakbaar 
individu zou zijn. Want 
diskwalificatie van een po-
litieke tegenstander in zijn 
humanistische levensover-
tuiging betekent een intel-
lectuele of morele veroor- 

deling. Over blijft: het ze-
delijk vonnis, doordat in-
tellectueel onvermogen geen 
morele degradatie insluit. En 
dat is het bedenkelijke van 
het drijven naar speciale 
politieke inmenging door 
een humanistische organi-
satie. Het falen van de 
overtuigingskracht in poli-
tieke argumenten wordt 
gewroken door te suggere-
ren dat het aan de levens-
overtuiging ligt. En dat in-
sinueert een verloochening 
van de gezindheid. 
Ik zelf beschouw het hu-
manisme als een overtuiging 
die mijn hele leven• en 
denken heeft doordrongen 
en die ten grondslag ligt aan 
mijn politieke keuze, mijn 
sociale en economische 
voorkeur. Maar ik moet 
leven met het ervaringsfeit 
dat lieden, wier humanisme 
ik in onderdelen soms wel 
kritiseer doch in wézen niet 
betwijfel, tot een ándere 
politieke opvatting zijn 
gekomen. 
Het humanisme is namelijk 
geen wetenschap — maar de 
neiging tot wetenschappe-
lijke toetsing. Het huma-
nisme is geen politiek —
maar de bereidheid Lot 
ernstige en vergaande be-
zinning op politieke ver-
houdingen. Het humanisme 
is ook geen rechtsstelsel, 
maar de eerbied voor recht 
en rechtvaardigheid. Het 
humanisme is tenslotte ook 
geen maatschappij -plan —
maar behoort de voortdu-
rende kritiek van de ver-
houdingen onzer maat-
schappij te belichamen. 't Is 
niet veel, maar het omvat 
alles. 't Is geen antwoord op 
vele vragen, maar het is een 
eeuwige, onontkoombare 
vraag over alles en aan ie- 
dereen. 	 P. SPIGT 
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De wereld is griner 
dan het 
Humanistisch verhit 

Het voorgaande artikel van 
P. Spigt is een samen-
vatting van een uitvoeriger 
betoog in „Rekenschap" 
(een orgaan van het Hum. 
Verbond). Dat betoog was 
een reaktie op de artikelen 
van H. Lips in de februari-
en maart-nummers 1972 
van Ego. Hieronder volgt 
de repliek van H. Lips. 
Ik moet allereerst stellen 
hetgeen Spigt later in zijn 
betoog ook bevestigt, dat ik 
in mijn artikelen niet ben 
uitgegaan van een vage 
omschrijving van het begrip 
socialisme maar dat ik, 
eveneens in zes punten, een 
konkrete omschrijving van 
het begrip heb gegeven, 
waarbij ik er naar heb 
gestreefd vorm te geven aan 
wat ik zou willen noemen 
een „Europees socialisme". 
In die zes punten stonden 
„socialisering van de 
groot-industrie en van het 
verzekerings- en bankwezen 
op Europees nivo, de over-
heidseksploitatie (eveneens 
op Europees nivo) van alle 
energie-bronnen, een her-
verdeling van de materiële 
welvaart en een konkrete, 
Europese, welzijnspolitiek" 
voorop. 
Ik heb verder in mijn arti-
kelen heel duidelijke kritiek 
uitgeoefend op het kom-
munistisch socialisme maar 
ook op het West-Europese 
socialisme dat zich m.i. door 
zijn revisionistische stel-
lingname te veel heeft 
geïdentificeerd met de ka-
pitalistische maatschap-
pij-struktuur. 
Wie mijn door Spigt weer-
gegeven betoog aandachtig 
doorleest zal bemerken dat 
ik mij daarin bezig houd 
met het humanisme en met  

humanisten. Het valt dan op 
dat Spigt reeds in zijn eerste 
passage, na de weergave van 
mijn betoog, een verschui-
ving in de diskussie te weeg 
brengt door de volle aan-
dacht te verplaatsen naar de 
humanistische organisatie 
ic. het Humanistisch Ver-
bond. Hoewel ik in het begin 
van mijn eerste artikel in-
derdaad het Humanistisch 
Verbond even heb genoemd 
gaat mijn artikel zo duide-
lijk niet over de humanis-
tische organisatie, dat ik 
Spigt's misverstand alleen 
maar kan verklaren door het 
feit dat in zijn gedachten-
gang humanisten, humanisme 
en Humanistisch Verbond 
praktisch samenvallen. 
Gelukkig is dat geen 
weergave van de werke-
lijkheid, in Nederland, Eu-
ropa en de wereld is sinds 
eeuwen het humanisme een 
drijvende geestelijke en 
zedelijke kracht en hebben 
humanisten op allerlei 
plaatsen getuigd van hun 
humanistische idealen, los 
van de vraag of ze deze 
idealen zelf humanistisch 
noemden. 
Dat weet Spigt natuurlijk 
even goed als ik maar in 
zijn ijver om in ieder geval 
het Humanistisch Verbond, 
en het daar gevolgde beleid 
te rechtvaardigen heeft hij 
het blijkbaar over het hoofd 
gezien. 
Ik moet op dit punt nog 
even de aandacht blijven 
vestigen omdat, zo lang het 
niet is opgehelderd, Spigt en 
ik langs elkaar heen zullen 
blijven praten. 
Spigt's hele betoog is er op 
ingesteld om aan te geven 
wat in het Humanistisch 
Verbond als sociaal-politieke  

stellingname mogelijk is of 
niet en dat interesseert mij 
nauwelijks. 
Ik heb al lang begrepen, en 
me daarbij neergelegd, dat 
we op dit punt van het 
Humanistisch Verbond niets 
kunnen en mogen ver-
wachten. 
Het is geen verwijt dat in 
deze woorden doorklinkt 
maar de rustige, welover-
wogen vaststelling dat het zo 
is en niet anders. 
Ik meen ook te weten hoe 
dat komt. 
Het Humanistisch Verbond 
is voor alles opgericht om de 
geestelijke en staatsrech-
telijke gelijkstelling van 
humanistisch denkende 
mensen binnen de Neder-
landse samenleving te be-
reiken. Dat was inderdaad 
een belangrijke zaak en het 
Verbond heeft daar de eerste 
twintig jaren van zijn be-
staan het leeuwedeel ván 
zijn aandacht en mankracht 
aan moeten besteden. En het 
heeft sukses gehad! 
Het is ook heel begrijpelijk 
dat humanisten van allerlei 
politieke richting zich voor 
deze zaak wel wilden in-
zetten en zo is het Verbond, 
terecht, een vereniging, ge-
worden waaraan mensen, 
van konservatief tot pro-
gressief, zonder bezwaar, 
konden deelnemen. 
Maar het heeft natuurlijk 
wel zijn gevolgen gehad! 
In de eerste plaats heeft het 
Verbond zich door zijn strijd 
voor gelijkstelling binnen de 
Nederlandse samenleving, en 
alle organisatorische en fi-
nanciële banden die daaruit 
volgden, onherroepelijk 
vastgelegd op het, met kri-
tiek, aksepteren van die 
samenleving. 

In de tweede plaats is ! 
ledenbestand van het Hu.'- 
manistisch Verbond, door 
deze strijd waaraan alle 
humanistisch denkenden 
zonder bezwaar konden 
deelnemen, zodanig ge-
worden dat men daarin 
politieke schakeringen van 
links tot rechts kan aan-
treffen. 
Dat in zo'n organisatie een 
revolutionaire (ik kom op 
dat woord nog terug) so-
ciaal-politieke opstelling 
geen sprake kan zijn is mij 
volledig duidelijk. Spigt 
vergist zich dan ook volledig 
als hij meent dat ik van het 
Humanistisch Verbond een 
socialistische pressie-groep 
zou willen maken. 
Hoewel ik in mijn artikelen 
herhaaldelijk heb geschre-
ven over het socialisme is 
het tenslotte een pleidooi 
voor wat ik, in navolging 
van Sartre, heb genoemd • 
een „revolutionair huma-
nisme". 
Ik kan het wel eens zijn met 
de zinsneden waarin Spigt 
het maatschappelijk ka-
rakter van het humanisme 
poogt aan te geven. 
De zinsnede uit het kom-
munistisch manifest: „een 
menselijke maatschappij 
waarin de vrije ontwikke-
ling van een ieder de 
voorwaarde is voor de vrije 
ontwikkeling van allen", 
alsmede de zinsnede „het 
humanisme is een eis aan de 
maatschappij tot kritiek op 
samenlevingsverbanden met 
het oog op de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de 
mens als redelijk-zedelijk 
gemeenschapswezen" spre-
ken mij wel aan maar ik doe 
er niets mee zolang ik ze 
niet kan vertalen in een 
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„En toch moeten hier ergens leeuwen zitten" 

konkrete humanistische 
levenspraktijk. 
Ik ben er van overtuigd 
geraakt dat de door Spigt 
geformuleerde eisen niet 
zijn te verwerkelijken 
binnen het maatschappelijk 
bestel waarin we in het 
westen leven. Ik meen dat 
humanisten zich in die zin 
radikaal en revolutionair 
zullen moeten opstellen dat 
ze duidelijk maken dat voor 
de zedelijke eisen die zij 
stellen een fundamentele 
omwenteling van die 
maatschappij noodzakelijk is 
en dat het humanisme de 
inspiratie-bron is bij de 
pogingen die zij, met an-
deren, daartoe willen on-
dernemen. Nu blijft dat al-
lemaal nog vaag, als je niet 
konkreet aangeeft in welke 
richting zulk een omwen-
teling zich zal moeten be-
wegen. 

heb daarom, in zes pun- 
, 	aangegeven in welke 
richting die omwenteling 
zou moeten gaan. Ik ben me 
ervan bewust dat dat een 
socialistisch programma is. 
Het zij zo, als een socialis-
tische maatschappij-orde de 
mogelijkheid schept tot 
realisering van de huma-
nistische, ethische eisen, dan 
zullen we naar zo'n maat-
schappij-orde moeten stre-
ven. 
Het is mij duidelijk dat dat 
niet kan binnen het verband 
van het Humanistisch Ver-

' bond of de I.H.E.U. en 
daarom ben ik ervan over-
tuigd dat de opdracht 
waarvoor een levend hu-
manisme staat zich zal vol-
trekken buiten deze orga-
nisaties om. Gewoon in de 
hoofden en daden van. de 
millioenen humanisten die 
de wereld telt. 

-"r-t is wel jammer dat de 
Wunanistische organisaties 

daartoe weinig of niets 
kunnen bijdragen maar het 
zij zo, tenslotte dragen ook  

de kerken weinig of niets bij 
aan een werkelijk levend, 
aktueel christendom. 
Wie vanuit het humanisme 
komt tot een revolutionaire 
stellingname en daarbij de 
omwenteling tot een socia-
listische maatschappij-orde 
wil bevorderen heeft zich 
rekenschap te geven van de 
vormen van socialisme die 
zich in de wereld reeds 
hebben ontwikkeld. Het is 
duidelijk dat dat een on-
genadige kritiek op het 
kommunistisch socialisme 
zal moeten inhouden die ik 
dan ook in mijn artikelen 
heb proberen te geven. Ui-
teraard heel wat uitvoeriger 
dan Spigt in een paar pun-
ten kon weergeven. 
Het is namelijk helemaal 
niet zo dat ik het humanis-
me socialistisch zou willen 
maken. Het humanisme is 
een mensbeschouwing met 
een daarbij behorende 
geesteshouding van waaruit 
aan de maatschappij be-
paalde eisen worden gesteld. 
Maar met die eisen zullen 
we volledig ernst moeten 
maken. Door onze eigen 
inzet. En dus ook door onze 
kritiek op het socialisme. 
Elders heb ik eens ge-
schreven: het gaat er niet 
om het humanisme socia-
listisch te maken maar om te 
zorgen dat het socialisme 
humanistisch wordt. Ik ben 
me n.l. goed bewust van de 
grote gevaren die de mens 
bedreigen in een socialisti-
sche maatschappij-orde die 
zich onttrekt aan de eisen 
van de humanistische ethiek. 
Juist omdat het zo moeilijk 
is om aan te geven wat je 
dan zou willen heb ik naar 
een voorbeeld gezocht. En 
dat voorbeeld is, voor mij 
niet toevallig, Sartre ge-
worden. Ik sta er een beetje 
verbaasd over dat Spigt zegt 
de laatste tijd niets meer 
van Sartre gehoord te heb-
ben. En dat voor iemand die 

met de regelmaat van een 
klok zijn vakanties in 
Frankrijk doorbrengt. Spigt 
noemt nog wel Sartre's inzet 
bij het studenten-oproer in 
1968. Ik mag dan nog twee 
punten noemen van na die 
tijd: Sartre's optreden tegen 
het terroristisch optreden 

' van de Franse politie en 
Sartre's deelname aan de 
beweging tot democratise-
ring van de Franse groot-
industrie. Alleen al door 
deze twee akties is Sartre 
herhaaldelijk in het nieuws 
geweest. Waarschijnlijk was 
Spigt toevallig steeds met 
vakantie in Frankrijk als 
Sartre ook met vakantie 
was. Maar Spigt zit, als een 
goed bibliofiel, te wachten 
tot er weer boeken van 
Sartre komen. Ik ben bang 
dat dat een desillusie wordt. 
Ik reken er persoonlijk op, 
zonder echt iets te weten, 
dat we na het boek over 
Flaubert op niet meer mo-
gen hopen dan een voort-
zetting van de mémoires die 
met „les Mots" zijn begon-
nen. Tenslotte wordt Sartre 
dit jaar 67. 
Maar hij is wel een voor-
beeld ! 
N.1. van het feit hoe een 
humanist door een grote 
theoretische en praktische 
inzet kan medewerken aan 
de humanisering van de 
maatschappij. Dat daar voor 
bij een man als Sartre het 
noodzakelijk was om zich nu 
eens bij een bepaalde be-
weging aan te sluiten en er 
zich dan weer tegen af te 
zetten, wordt door Spigt ten 
onrechte als grilligheid ge-
kenschetst, ik zie er juist 
veel meer het teken in dat 
Sartre voortdurend heeft 
gepoogd bepaalde huma- 

nistische gedachten niet te 
loochenen. 
Maar goed, Spigt mag over 
Sartre denken zoals hij wil. 
Het is al een hele vooruit-
gang dat hij hem als hu-
manist schijnt te beschou-
wen. wat in het naaste ver-
leden bij sommige leidende 
figuren in het Humanistisch 
Verbond niet het geval was. 
Als laatste nog eenmaal het 
Humanistisch Verbond. Moet 
uit het bovenstaande worden 
geconcludeerd dat ik het een 
waardeloze organisatie vind? 
Dat is geenszins het geval. 
Dat het „de krachtbron voor 
aktieve, kritische deelne-
ming in processen tot hu-
manisering van de samen-
leving" zou zijn, zoals Spigt 
het zegt, lijkt me, om het 
voorzichtig uit te drukken, 
wat overdreven. Maar het 
kan wel een nuttige orga-
nisatie zijn, waarin allerlei 
vormen van praktische, 
humanistische, arbeid 
worden opgebouwd en 
waarin een bezinning op de 
humanistische waarden en 
een bestudering van 
vraagstukken i.v.m. het 
humanisme kan plaats 
hebben. 
Daarmede heeft het Hu-
manistisch Verbond dan zijn 
plaats ingenomen tussen al-
lerlei andere levensbe-
schouwelijke organisaties 
die, in wezen, niet meer 
doen en waarvan men ook in 
redelijkheid niet meer mag 
verwachten. Dat dat kader 
niet voldoende is voor hu-
manisten die denken in de 
zin als boven aangegeven 
moet echter ook duidelijk 
zijn. 
Maar gelukkig is de wereld 
groter dan het Humanistisch 
Verbond. 	 H. 'M'S 
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Lewis (Burt Reynolds) beproeft zijn krachten 

Lewis — met gebroken bovenbeen — wordt op de veilig, 
rotsen geholpen door Bobby (Ned Beatty) 

DELIV 	 LAAN 

Wat begon als een eerlijke, 
doch ruige kanotocht ein-
digde als een rauwe, sadis-
tische en zenuwslopende 
weekendtrip. Zo ongeveer 
zou je John Boormans 
laatste film „Deliverance" na 
het zien ervan kunnen be-
titelen. Want Boorman heeft 
niet nagelaten elk brok 
wreedheid, elke lugubere 
blik die hij maar voor zijn 
camera kon halen, ook te 
gebruiken. Deze directheid 
van filmen moest echter 
helaas verzanden in valse 
retoriek, in vals pathos ook, 
die zijn film kan missen als 
de bekende kiespijn, maar 
daar zal ook wel een enkele 
acteur (Burt Reynolds) 
debet aan zijn. 
Dat John Boorman het ge-
weld in zijn films niet 
schuwt heeft hij afdoende 
bewezen met zijn debuut 
„Point Blank" met de su-
perbe Lee Marvin, zijn 
tweede „Heli in the Pacific" 
en de minder bekende „Leo 
the Last". Boorman pakt 
juist het onderwerp geweld, 
omdat dit voor hem het al-
lesomvattende begrip is voor 
het woord „mens". Wat be-
weegt de mens ertoe, hoe 
komt hij tot zijn daden en 
waarom gaat die mens er tot 
het uiterste mee door. Dat 
zijn vragen die hij telken- 

male wil beantwoorden en 
hij verpakt ze dan als re-
gisseur in een soort avon-
turenfilm. Want in wezen 
verschilt „Deliverance" in 
niets van „Winnetou en de 
schat in het Zilvermeer" of 
iets dergelijks, alleen zijn 
Boormans produkten minder 
geschikt voor jeugdige kij-
kers, alweer vanwege het 
tomeloze geweld waarmee 
hij zijn films overgiet 
Cameraman Vilmos Zsig-
mond heeft heel wat hoog-
standjes moeten uithalen om 
het verhaal op het celluloid 
te krijgen van vier Ameri-
kaanse stadsmensen die het 
plan hebben opgevat de 
naburige Chattooga-rivier 
voor het laatst per kano af 
te varen, voordat hij wordt 
„verzwolgen" in een stuw-
meer dat in aanleg is. Om 
bij de rivier te komen 
moeten er eerst per sta-
tioncar halsbrekende toeren 
worden uitgehaald. Ook het 
onvermijdelijke contact met 
de gedegenereerde bewoners 
van het gehucht, dat ligt aan 
de oorsprong van de rivier, 
loopt anders dan het viertal 
verwacht. Slechts een 
mongoloïde jongen heeft 
contact met een van hen, 
maar dat komt alleen omdat 
beiden op het zelfde moment 
muziek beginnen te maken. 

Bij het zien van die aller-
eerste beelden is er al on-
heil in de lucht. Het overleg 
tussen het viertal en de 
bewoners verloopt moei-
zaam, het mes op de keel is 
(nog) niet aanwezig, maar 
het komt, het is onvermij-
delijk. 
Als de kwestie met het te-
rugbrengen van de twee 
stationcars is geregeld, de 
auto's worden stroomaf-
waarts gebracht naar Ain-
try, stapt het viertal — Ed 
(Jon Voight), Lewis (Burt 
Reynolds), Bobby (Ned 
Beatty) en Drew (Ronny 
Cox) — in de kano's en 
begint het avontuur on-
vermijdelijk te worden. 
Tot hier toe zijn de beelden 
die Boorman ons laat zien 
vrij rustig, haast sereen. 
Toch voel je de dreiging, het 
onbehagen, je weet dat het 

op een of andere wijze mis 
moet gaan met die vier 
mannen. En dat weten, dat 
voorgevoel geeft aan „De-
liverance" een Hitchcock-
effect, een thriller met in-
gebouwde psychologische 
effecten. 
Het eerste deel van de ka-
notocht verloopt bijna 
zonder stoornissen; gelet op 
de onervarenheid van het 
viertal is het een wonder dat 
zij de eerste stroomver-
snellingen zonder problemen 
weten te passeren. Als de 
mannen 's avonds aan een 
kreek hun tenten opslaan, 
doet de civilisatie alweer 
zijn intrede. Drie van hen 
raken lichtelijk aange-
schoten, de vierde (Lewis)  

houdt zich stoer afzijdig en 
bezint zich op zijn heldenrol 
van de volgende dag. 
Na een nacht vol vreemde 
geluiden — geen trams, 
auto's, politiesirenes — zorgt 
Ed (Jon Voight) voor een 
geïmproviseerd ontbijt, 
althans dat is hij van plan. 
Maar hij kan het niet over 
zijn hart en geest krijgen 
om met de meegebrachte 
pijl en boog een hert Le 
doden. 
Dat is allemaal leuk en 
aardig, want als gecivili-
seerd mens dood je niet 
zomaar dieren, als daar gef 
eerste levensbehoefte achtei_ 
zit. Het typeert wel de in-
stelling van het viertal: 
lekker terug naar 
de natuur, maar de draag-
bare koelkast moet mee. 
Tijdens het verdere verloop 
van de tocht raken Ed en 

Bobby (Ned Beatty) los van 
de andere twee. Zij glijden 
na een woeste stroomver-
snelling gepasseerd te heb-
ben aan land en worden 
daar geconfronteerd met 
twee streekbewoners, die 
niets goeds van plan zijn. 
Ondanks keurige protesten 
wordt Ed aan een boom 
vastgebonden en wordt 
Bobby op klinische wijze 
verkracht door een van hen. 
Bij een poging om ook Ed 
dit zelfde lot te laten on-
dergaan, wordt een van de 
mannen, Mountain Man, 
door Lewis met een pijl 
doodgeschoten. De ander 
(Toothless Man) vlucht het 
bos in. 
Pas nu wordt duidelijk wat 
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i'<,P•thless Man kijkt ontzet toe als zijn makker (Bill 
Linney) doorboord wordt door een pijl 

Boorman met geweld be-
doelt. Het is niet alleen de 
natuur die het „geweld" 
moet voorstellen — niemand 
kan die bedwingen of on-
derdrukken, zoals Lewis 
(Burt Reynolds) dit op 
kinderlijke wijze voor ogen 
staat — ook het geweld dat 
de mens zelf oproept en 
soms verdedigt, valt niet te 
bedwingen. 
Bij stemming wordt besloten 
het lijk van Mountain Man 
te laten verdwijnen, de ri-
vieroever zal weldra door 
het wassende water worden 
verzwolgen en niemand zal 
zich, dan nog bekommeren 
om het (begraven) lijk. Na 
de „begrafenis" vlucht het 
viertal in allerijl. 
Tijdens het passeren van een 

mversnelling door het 
%.Wjn valt Drew (Ronny 
Cox) overboord, de andere 
drie worden uit de kano's 
geslingerd, Lewis wordt op 
de rotsen gesmeten en 
breekt zijn bovenbeen. Zijn 
rol als natuurlijke leider is 
uitgespeeld en. hij moet de 
rest van de trip doorbrengen 
op de bodem van een van de 
kano's, het enige wat hij 
doet is •grommen van de pijn 
en. af  en toe zijn hoofd op-
heffen om te kijken of zijn 
lijdensweg nog niet ten 
einde is. Voor mij een ge-
lukkig einde, want zijn 
wezenloze grootspraak ir-
riteerde me al in het begin 
van de film, om maar niet te 
spreken van zijn onvermo-
gen tot acteren... 
Ed krijgt nu de taak de 
tocht tot een goed einde te 
brengen, maar niet eerder 
dan nadat hij de plotselinge  

dood van Drew heeft ge-
wroken. Er bestaat namelijk 
twijfel over de vraag of 
Drew uit de kano is gevallen 
of dat iemand van boven op 
de rotsen hem er uit heeft 
geschoten. 
En ja hoor, Ed zoekt het 
geweld, neemt zijn gecivi-
liseerde pijl en boog mee en 
treft een (toevallig?) pas-
serende jager dodelijk in. de 
strot. 
En hier begint het zwakke 
gedeelte van Boormans 
„Deliverance". Want fil-
misch gezien was het hele-
maal niet nodig geweest 
om Ed halsbrekende toeren 
uit te laten halen en jacht te 
laten maken op een moge-
lijke schutter. Het lijkt 
vreemd, maar dit geweld 
was niet noodzakelijk en 
valt ook niet te rijmen met 
het verhaal an sich. 
Zo is het ook onverklaarbaar 
waarom Boorman de film als 
een nachtmerrie laat uit-
gaan. 
Hij houdt hardnekkig vast 
aan het scenario — van de 
hand van James Dickey, die 
zelf een voortreffelijke 
sheriff speelt — en daarmee 
geeft hij bijna alle troeven 
uit handen die hij in het 
voorafgaande uur zo uit-
stekend wist te vergaren. De 
dubbele slotscènes werken 
tamelijk ontnuchterend, 
maar konden bij mij ge-
lukkig toch niet de indruk 
weg nemen dat de intrige 
van „Deliverance" groots is. 
Eigenlijk is het gewoon een 
goeie griezelfilm, met aan 
het einde een koude douche. 
En da's jammer. 
PETER MOREE  

HET AMERIKAANSE 
ministerie van justitie zit 
een beetje met de banden 
in het haar met de 
kwestie Jane Fonda. 
Want deze actrice heeft 
het bij de heren van het 
recht wel verbruid. Sinds 
zij lerug is uit Noord-
Vietnam, vertelt deze 
dochter van Henry 
„Twelve angry men" 
Fonda wat zij daar al-
lemaal heeft beleefd. En 
die krachtige taal houdt 
een felle veroordeling in 
van de Amerikaanse 
politiek in Zuid-Oost-
Azië. Maar, heeft het 
ministerie besloten, „we 
doen er niets aan, anders 
wordt zij nog een mar-
telares van die groepe-
ringen die onze politiek 
bekritiseren. We houden 
ons maar aan de nacht-
kaarstheorie.. ," 

STIRLING SILLIPHANT 
is bezig aan het scenario 
voor de derde Shaft-film. 
Titel van deze door MOM 
uitgebrachte detective is 
Shaft in Afrika. Opna-
men vinden gedeeltelijk 
plaats in dat werelddeel; 
Richard Roundtree speelt 
opnieuw de hoofdrol. 
Nog een land in Afrika is 
uitgekozen voor loca-
tie-opnamen en wel 
Ivoorkust. Daar trekt 
Oliver Reed met regis-
seur Michelangelo An-
tonioni (Zabriskie Point) 
heen voor Technieally 
Sweet; Sophia Lorens 
echtgenoot Carlo Ponti is 
de producent. 

UITERAARD krijgt de 
Peetvader (the Godfa-
ther) een vervolg. Die 
gaat The friend of the 
Godfather heten. Pro-
ducent-regisseur Frank 
Agratna heeft samen niet 
Richard Harrison dit 
moeilijke karwei op zich 
genomen. Het wachten is 
nu op: De beste vriend 
van de peetvader. De 
vader van mijn beste 
vriend is de peetvader, 
etc. etc. 

EEN BIOGRAFIE van 
het leven van Gandhi 
staat ons te wachten, 
want acteur Richard 
Attenborough heeft de 
Plannen hiertoe mede 
ontwikkeld, Dit keer niet 
als acteur, maar als re-
gisseur zal hij aan de 
hand van een scenario 
van Robert Bolt het le-
ven van deze filosoof en 
voorvechter voor de 
rechten van de mens 
volgen. 

HOPALONG CASSIDY 
is dood. Op '77-jarige 
leeftijd overleed William 
Boyd in Amerika, ge-
woon door ouderdom. Hij 
maakte al in 1919 furore 
in Geelt De Mille's Why 
change your wife, steeg 
hoger op de sterrenladder 
in De tien geboden -an 
bereikte zijn absolute top 
toen allerlei westerns 
waarin hij acteerde in de 
jaren vijftig op de 
Amerikaanse tv ver-
schenen. 

EEN VAN DE SCHEP-
PERS van Popeye en 
Betty Boop was de 
Oostenrijkse Amerikaan 
Max Fleiseher. Op 89-
jarige leeftijd stierf deze 
fameuze striptekenaar in 
Los Angeles. Hij kon de 
vorige maand op televisie 
vertoonde Gullivers 
Reizen ook op zijn naam 
schrijven. 

NIEUW: in Films and 
filming werkfoto's van 
Portnoy's Complaint van 
Ernest Lehman naar het 
gelijknamige boek van 
Philip Roth. Richard 
Benjamin speelt de 
sexueel gefrustreerde 
ambtenaar, die de psy 
chiater als enige reed 
middel ziet. 

ALS JE EEN keer Pey-
ton Place hebt gezien, is 
het goed te weten dat wr 
voor de weke Rodney 
Harrington alias Ryan 
O'Neal betere rollen zijn 
weggelegd, Zijn laatste 
heet The thief who same 
to diner met de ont-
zettend mooie Jacqueline 
Bisset als geliefde, O'Neal 
alias Vtlebster 1VIcGee is 
van alles: gescheiden, 
jong, een persoonlijkheid 
en vreselijk aantrekke-
lijk en dus wordt-ie maar 
dief. Inderdaad, ap 
werkfoto's van The 
thief„, , ziet O'Neal er 
toonbaarder uit dan in de 
wekelijkse dubbele af-
levering. 
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1 E 
Het feminisme in Nederland 
beleeft op het ogenblik een 
duidelijke opleving. Er is 
een nieuw blad, een nieuw 
maandelijks televisiepro-
gramma („Dames gaan 
voor") en eind oktober vond 
er een succesvol vrouwen-
congres plaats. Het was 
streng verboden voor 
mannen. Dat klinkt mis-
schien gek, maar is het 
minder. Sinds jaar en dag  

bestaan er sociëteiten, waar 
niet dan bij hoge uitzonde-
ring vrouwen worden toe-
gelaten. Tot voor kort was 
dat ook het geval bij de 
studentencorpora. 
Bij die enkele gelegenheid 
dat de gebruikelijke 
kroegjool plaats moest ma-
ken voor een bijeenkomst 
over een of ander zinnig 
onderwerp, kwam het voor 
dat er ook dames mochten  

binnenkomen. Dat ging dan 
gepaard met paniek onder 
de mannelijke studenten, die 
zich bedreigd voelden en 
van daaruit rare opmer-
kingen gingen maken. Maar 
om klokke twaalf uur was 
het uit met de pret. Dan 
kwam er een bediende in 
een deftig jasje binnen, die 
de bel luidde en riep dat de 
sociëteit niet langer „geë-
mancipeerd" was. De aan- 

wezige dames deden er dan 
goed aan om zich snel uit de 
voeten te maken; de heren 
wilden weer onder elkaar 
zijn. Vrouwen die bleven 
hangen konden verzekerd 
zijn van zeer onheuse be-
jegeningen. Dat waren 
kennelijk „sletten" en daar 
wist het bekakte tuig dan 
wel raad mee. De tijden 
veranderen ook in de kon-
servatieve studentenbol- 
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werken en tegenwoordig 
zijn de meeste corpora sa-
mengegaan met de klassieke 
vrouwelijke studentenver-
enigingen. Stapje voor stapje 
worden de scheidingen 
tussen de beide sexen op-
geheven. En dan nu ineens 
een besloten vrouwencon-
gres. Hoe zit dat? 
Dit keer gaat het er niet om 
dat de vrouwen ongestoord 
de beest uit willen hangen, 
zoals dat vroeger gold voor 
de mannenclubs.-De mo-
tieven zijn veel minder 
aanvechtbaar. Men rede-
neert ongeveer als volgt: 
Vrouwen worden onder-
drukt door mannen. Daar 
moeten ze zich tegen ver- 

. 

	

	zetten, maar dat verzet kan 
alleen succesvol zijn als ze 
van tevoren uitgestippeld 
hebben, hoe ze de zaken 
zullen aanpakken. Bij de 
bevelsuitgifte voor een 

:«1!1>tvalsplan, wordt tenslotte 
niet de vijand uitge-

nodigd om die precies te 
vertellen op welke plaats en 
welke wapens tegen hem 
ingezet zullen worden. Dat is 
logisch. 
Inmiddels hebben de lei-
dende vrouwelijke activisten 
wel begrepen dat het nog 
veel te vroeg is voor een 
aanvalsplan. De meeste 
vrouwen voelen zich hele-
maal niet onderdrukt. Er 
zijn allerlei gradaties. Het 
minst geëmancipeerd is wel 
het achttien-jarige meisje 
dat ik in een muziekblad 
tegenkwam (Popfoto, de-
cember 1972) en dat schreef: 
„Ik ben zo hopelóos verliefd 
op hem dat ik wel alles voor 
hem zou willen doen." Met 
zo'n slaafs type valt er in de 
strijd tegen de mannen ui-
teraard niets aan te vangen. 
Aa r dit is een wel erg 

eem voorbeeld. Veel 
groter is de categorie 
vrouwen, die de mannen 
absoluut niet als natuurlijke 
tegenstanders ziet, maar wel 
erkent dat die mannen op 
een heleboel punten nog 
steeds het meeste in de melk 
te brokkelen hebben. Je 
moet ze ervan zien te 
overtuigen dat dat onrede-
lijk is, maar dat zal je met 
veel tact moeten aanpakken, 
omdat niemand het leuk 
vindt om terrein prijs te 
geven. Langzamerhand gaat 
het de goede kant op. De 
vetkuiven-tijd waarin het 
zaak was, dat je je als man 
liet gelden en dat je je voor 
liet staan op je kracht, je 
spierballen en je mannelijke 
uiterlijk is wel voorbij. Ook 
het militaire uniform — als 
symbool van pure manne-
lijkheid en gevechtsbereid- 

heid — heeft, vooral in 
combinatie met lange 
wapperende haren, zijn 
meeste aantrekkingskracht 
verloren. Ik ben daar niet 
rouwig om. Door de pil zijn 
vrouwen die met mannen 
naar bed gaan, niet langer 
overgeleverd aan onkunde, 
onhandigheid of bedrog. Als 
ze kwaad zouden willen, 
hebben zij nu het heft in 
handen. 
Een derde categorie gaat nog 
verder. Het is niet toevallig 
dat de vrouwen onderdrukt 
worden. Daarvoor zijn al-
lerlei strukturele oorzaken 
aan te wijzen. Het heeft 
geen zin om redelijk met 
mannen te overleggen, zo 
lang je die strukturen niet 
verandert. De vrouwenstrijd 
is een vorm van klassestrijd. 
Mannen die zeggen dat ze 
het met je eens zijn, moeten 
gewantrouwd worden. 
Het is lastig om precies vast 
te stellen, welke van de 
stromingen het gelijk aan 
zijn kant heeft. Maar er lijkt 
wel wat te zeggen voor de 
stelling dat je de rol van de 
vrouw niet kunt veranderen, 

• als je er ook niet in slaagt 
om de rol die de man speelt 
opnieuw te bezien. Zoals 
vrouwen van kinds af aan 
geleerd wordt dat ze best 
mogen huilen, of met pop-
pen mogen spelen, wordt 
mannen juist ingeprent dat 
huilen niks voor flinke ke-
rels is en dat zij beter met 
de Mecanodoos overweg 
kunnen. Het een is niet meer 
belachelijk of verwerpelijk 
dan het ander, maar technici  

worden wel hoger aange-
slagen (en dus beter be-
taald) dan gezinsverzorg-
sters. In dat licht bezien is 
het belangrijker dat jonge 
meisjes met de gereed-
schapskist overweg leren 
gaan, dan dat jongens be-
dreven raken in het aan-
kleden van poppen. Toch-
zou het laatste geen kwaad 
kunnen, als we het van be-
lang vinden dat ook vrou-
wen gaan werken en dat de 
mannen een grotere rol gaan 
spelen in de opvoeding en de 
huishouding. 
Mannen die zeggen dat 
vrouwen precies dezelfde 
rechten hebben als mannen, 
maar dat ze er minder goed 
gebruik van maken hebben 
maar gedeeltelijk gelijk. Zo 
is er bijvoorbeeld nog maar 
zeer kort geleden overeen-
stemming bereikt over de 
gelijkheid van mannen- en 
vrouwenlonen bij overeen-
komstige arbeid en de op-
trekking van de vrouwen-
lonen tot het mannenniveau 
is lang nog niet overal uit-
gevoerd. Maar afgezien 
daarvan, is het ook onjuist 
om te verwachten dat 
mensen met dezelfde rechten 
ook dezelfde kansen hebben. 
En het gaat in een samen-
leving met ongelijkheid 
vooral voor de kansen. 
De traditie is veel sterker 
dah elke formele afspraak. 
Een meisje dat •geen kin-
deren wil, krijgt van alle 
kanten te horen, dat dat gek 
is en een meisje dat vlie-
genier wil worden, moet 
tegen een stroom van on-
begrip en onwil oproeien 
voor ze haar doel bereikt 
heeft. Het is niet eerlijk dat 
jongens hun energie niet 
hoeven te verspillen aan dat 
soort hinderlijke bijzaken. 
Een van de krenkendste 
dingen voor vrouwen is dat 
ze vaak hinderlijk lastig 
gevallen worden. Mannen 
overkomt dat zelden of 
nooit. Anja Meulenbelt 
vertelde het volgende in De 
Nieuwe Linie van 25 okto-
ber: „Ik loop vaak 's avonds 
alleen over straat, omdat ik 
graag loop, en ook omdat er 
al vijf van mijn fietsen ge-
stolen zijn en ik geen geld 
voor taxi's heb. Ik kijk dan 
strak voor mij uit, blijf niet 
in de etalages kijken en loop 
zo snel dat ik er duidelijk 
uitzie als iemand die ergens 
naar toe moet. Als ik een 
groepje lawaaiige mannen 
zie aankomen ga ik aan de 
andere kant van de straat 
lopen, om mannen die erg 
langzaam lopen maak ik een 
grote bocht. Ik vermijd 
donkere steegjes, blijf op het  

midden van het trottoir lo-
pen en kijk niet om wanneer 
er wordt geroepen of er een 
auto stopt. Volgens de 
vakboeken is dit soort ge-
drag lichtelijk .paranoïde en 
duidt op angst voor ach-
tervolging, alleen, de angst 
is reëel. Het gebeurt regel-
matig dat er een man achter 
me aan komt lopen, aan 
mijn arm begint te sjorren, 
of me maar meteen in mijn 
kruis grijpt. Uitleggen dat ik 
geen zin heb, heeft nog nooit 
enig effect gehad, dus ben ik 
aan het leren om als ik hem 
helemaal niet af kan 
schudden goedgericht te 
slaan. Dit soort kleine aan-
vallen zijn een normale 

ervaring voor vrouwen die 
veel onbegeleid 's avonds 
over straat lopen, je hoeft er 
niet eens uitdagend voor uit 
te zien. En dan heb ik het 
nog niet eens over alle op-
merkingen als „schatje 
zullen we neuken" of „wat 
zou ik daar graag mijn pik 
in willen stoppen" waar ik 
inmiddels al immuun voor 
geworden ben." Dit soort 
verhalen vind ik zeer 
overtuigend. Opvallend is de 
zorgvuldigheid waarmee 
benadrukt wordt dat ze er 
niet opvallend uitziet en het 
is te gek dat je naar recht-
vaardigingsgronden moet 
zoeken om gewoon over 
straat te lopen. Vrouwen 
kunnen nog zo geëmanci-
peerd zijn, nog zo'n rede-
lijke man hebben; dit soort 
vernederingen kent elke 
vrouw. Deze vorm van on-
derdrukking is veel illu-
stratiever dan alle verhalen 
over sollicitaties, waarbij het 
meisje met het beste figuur 
aangenomen wordt, al heeft 
ze zaagsel in haar kop zitten. 
Zo gek zijn mannelijke 
personeelschefs nou ook 
weer niet. Zouden vrouwen 
als ze mannen met over-
eenkomstige bekwaamheden 
konden selecteren nou heus 
„het lelijkste stuk" uitver-
kiezen? Dat zou ik ongezond 
vinden. Maar gelukkig is 
ook de beoordeling van 
vrouwenfiguren een sub-
jectieve zaak. 
Terug naar het vrouwen-
congres. Daar werd in alle 
beslotenheid gepraat om 
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Politieman 
en PSP'er 

e 

Zo af en toe vind je bij 
bepaalde instellingen, die 
bestaan bij de gratie van 
streepjes, sterretjes en 
balkjes, ook nog wel eens 
mensen, die aan een (poli-
tieke) overtuiging vast-
houden zonder daarbij aan 
hun carrière te denken. In 
de ogen van hun collega's 
vaak hinderlijke brom-
vliegen, die niet aan de 
voorgeschreven halsband 
wensen te lopen, maar de 
maatschappelijke ontwik-
kelingen in het oog houden 
en ervoor strijden, dat die in 
hun organisatie ook een 
beetje welwillendheid on-
dervinden. 

Ze lopen helaas bijna altijd 
tegen een soort blinde muur 
op, worden in allerlei steeds 
minder betekenende 
baantjes weggedrukt, blijven 
majoor of zo, maar vechten 
toch verder voor de vrijheid 
van meningsuiting, die wel 
in de grondwet staat als een 
recht, maar in de praktijk 
nog wel eens wil leiden tot 
(zelfs) gevangenisstraffen. 
Een van die mensen, die zich 
door hun functie niet laten 
weerhouden er een uitge-
sproken politieke mening op 
na te houden, vinden we in 
de Rotterdamse hoofdin-
specteur van politie, B. D. 
Kalma (48), fervent lid van 
de PSP „en ik wens dat te 
blijven en daarvoor uit te 
komen, alhoewel mijn 
vrouw er al zo'n vijf en 
twintig jaar rekening mee 
houdt dat ze van de ene op 
de andere dag schoenveters 
zal moeten verkopen." 

Dat lijkt natuurlijk wel een 
beetje te dol. Een politie-
officier, die de ene keer 
demonstraties moet bege-
leiden en de andere keer 
zelf meeloopt. Die vanuit 
zijn partijprincipes de 
maatschappij omver wil 
werpen, maar bij een ap- 

paraat zit, dat die juist in 
stand houdt en verdedigt. 
Die zelf voor inspraak en 
medezeggenschap is, maar 
de ganse dag doorbrengt te 
midden van een ondoor-
zichtig lichaam. Hoewel -1e 
verkiezingen voorbij 
lijkt het om bovengeschetste 
redenen nuttig te praten 
over de in onze ogen niet 
geringe discrepantie, die er 
bestaat tussen politieman 
zijn en stemmen op de PSP. 
B. D. Kalma „Het beeld 
bestaat misschien, dat po-
litiemensen anders zijn dan 
andere mensen. Ze zijn 
echter geen haar beter of 
slechter. Maar ik kan wel 
begrijpen, dat vele mensen 
zo vreemd tegen mijn be-
wuste keuze voor de PSP 
aankijken. Dat grond ik op 
het feit, dat de politieman 
zich teveel buiten het 
maatschappelijk gebeuren 
houdt. Misschien wel, omdat 
hij zich kwetsbaar voelt. De 
politie zit in een glazen 
huisje. Maar dat idee houdt 
de politie volgens mij zelf in 
stand. Als een soort ont-
vluchting van de veran 
woordelijkheid. Men sta 
niet met beide benen op de 
grond. Ik vind het jammer, 
dat bij de politie niet meer 
mensen een maatschappe-
lijke positie kiezen, kleur 
bekennen als men het zo wil 
noemen." 
Hij is gekleed in coltrui en 
plukt af en toe nadenkend 
aan een klein, grijzend 
baardje. Een zeer aimabel en 
bepaald moedig man, die 
misschien daarom nog steeds 
geen schoenveters behoeft te 
verkopen, ook al demon-
streert hij mee tegen de re-
gimes van Portugal, Spanje, 
Griekenland, de oorlog in 
Vietnam en zou hij daarbij 
het liefst nog buiten de rails 
lopen als het erom gaat om 
nog duidelijker te maken, 
wat er in die landen alle- 

FEMINISME 

minder gemotiveerde 
meisjes niet af te schrikken. 
Vrouwen onder elkaar 
zouden makkelijker praten 
dan als er mannen bij zijn. 
Ik geloof dit niet en als het 
waar is, moet het snel ver-
anderen. Het zou zeer tra-
gisch zijn als vrouwen 
makkelijker over hun pro-
blemen zouden kunnen 
praten met wildvreemde 
sexegenoten, dan bijvoor-
beeld met hun eigen man. 
Dolle Mina heeft ervaring 
met gemengde groepen. 
Daarbij bleek dat mannen 
geneigd waren om erg snel 
te gaan domineren. Ze 
vonden dat ze een soort 
leidende rol moesten gaan 
spelen. Als je dan besluit om 
de mannen eruit te gooien, 
dan neem je volgens mij de 
verkeerde beslissing. Je had 
beter kunnen verhinderen 
dat die mannen de baas 
gingen spelen. Maar afgezien 
daarvan, geloof ik er niets 
van dat dit soort problemen 
in principe te maken hebben 
met geslachtsverschillen. 
Ook in groepen met louter 
vrouwen, heb je domine-
rende types en vrouwen die 
zich minder makkelijk uiten. 
Als je wil dat iedereen een 
min of meer gelijkwaardige 
inbreng heeft in het gesprek 
moet je niet de meest do-
minerende figuren er uit 
gooien, maar de terughou-
dende gespreksdeelnemers 
stimuleren en de over-
heersende discussianten 
temperen. 
Er is ook een groep — „de 
paarse september" — die 
alle vertrouwen in de 
mannen heeft opgezegd en 
alleen nog heil verwacht van 
lesbische relaties. Dat is een 
vlucht, vergelijkbaar met 
die van de hippies die de 
bergen in trekken omdat ze 
het in de gewone maat-
schappij niet meer uithou-
den. Iedereen moet voor 
zichzelf vaststellen in welke 
mate hij of zij zich met deze 
maatschappij wil engageren. 
Maar de drop outs hebben 
de strijd opgegeven en als 
het feminisme ten onder 
gaat in „de paarse septem-
ber-groep" blijft de onder-
drukking van de vrouw le-
vensgroot bestaan. Op grote 
schaal bezien is de lesbische 
samenlevingsvorm geen 
bruikbaar alternatief. An-
derzijds vlucht men ook, 
wanneer men alleen oog wil  

hebben voor de „normale" 
gerichtheid op het andere 
geslacht. Mannen gaan 
emotioneel en op het punt 
van lichamelijk contact veel 
verkrampter met elkaar om 
dan vrouwen. 
De stroming die het hin-
derlijk vindt om steeds door 
mannen versierd te worden 
en eigenlijk ook wel eens 
zelf het initiatief zou willen 
nemen, blijft betrekkelijk 
beperkt. Laatst nog heb ik 
met een meisje gesproken, 
dat vertelde dat het haar in 
het laatste jaar twee keer 
overkomen was, dat ze be-
wust een jongen wilde 
versieren en dat dat ook 
gelukt was. De laatste keer 
had ze voor zich zelf een 
veiligheidsklep ingebouwd, 
doordat ze een vriendin 
gevraagd had om bij hem te 
laten doorschemeren dat ze 
hem graag wilde versieren. 
De jongen was dus al op de 
hoogte. Toen ik haar vroeg 
of ze wist of die jongen een 
meisje had, zei ze dat ze 
daar niet naar gevraagd had. 
Dat vond ik opvallend, 
omdat ze uit hoofde van 
vrouwelijke solidariteit best 
met die jongen over de 
denkbeelden van zijn meisje 
had kunnen praten. De 
driehoeksverhoudingen zijn 
voor het feminisme pro-
blematisch. Hoe moet de 
minnares zich opstellen te-
genover de vrouw van de 
man, waarmee ze een ver-
houding heeft? Dat pro-
bleem lijkt niet makkelijk 
oplosbaar. 
Er zou al heel wat gewonnen 
zijn als er een einde kwam 
aan de versiertoeren, door 
mannen dan wel door 
vrouwen. Mensen kunnen 
met elkaar naar bed gaan, 
als ze dat allebei leuk vin-
den. Het initiatief hoeft 
daarbij natuurlijk niet persé 
van de man uit te gaan. Een 
duurzame liefdesrelatie 
hoeft er niet het gevolg van 
te zijn. Wat mij betreft Is 
ook de tijd van de stiekeme 
slippertjes buiten het hu-
welijk voorbij. 

JAN HAASBROEK 
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maal fout is en waarom het 
om die reden noodzakelijk is 
dat Nederland nu „einde-
lijk" uit de NATO stapt 
(„anders verandert de 
structuur nooit"). Hij ant-
woordt bedachtzaam op de 
vragen. 
Hoe kom je vanuit de politie 
tot het geweldloze, wat de 
PSP wil? 
Kalma: „Het hoeft niet in 
tegenspraak met elkaar te 
zijn. Ik wijs geweld af, 
waarbij ik wel aanteken dat 
geweld aanwezig is, je komt 
het overal tegen. De toplaag 
heeft in de maatschappij de 
macht. Die structuur houdt 
geweld tegen de onderlig-
genden in. Er kunnen zich 
daarom situaties voordoen, 
waarbij geweld wordt ge-
bruikt. Maar ik vind het een 
goed iets om die zaak op de 
vo 	volgen. Dat zal het 
puk. _k moeten doen, maar 
ook het politie-apparaat. 
Niets is beter dan kritische 
politie-ambtenaren. Als die 
niet bestonden, moesten ze 
uitgevonden worden. Maar 
het kritisch uitoefenen van 
je vak geldt voor meer be-
roepen." 
Je kan wel kritisch zijn 
binnen het politie-apparaat, 
maar op een bepaald mo-
ment is er altijd een meer-
dere, die een opdracht geeft. 
Belemmert die hiërarchische 
structuur geen eigen ge-
zicht? 
Kalma: „Tja, de politie 
verschilt van vele andere 
instituten vanwege de 
hiërarchie. Al wil ik daarbij 
aantekenen, dat het bij de 
gemeentepolitie wat minder 
sprekend is. De Rijkspolitie, 
dat is een duidelijk 

gedoe. Generaal 
aa,WIII2t hoofd en zo..." 
Maar als je bij de politie 
mee gaat denken... 
Kalma: „Heeft dat gevolgen, 
ja. Dat is voor het instituut 
politie moeilijk verteerbaar, 
zoals bij vele hiërarchische 
instellingen. Ik heb wat dat 
betreft een grote bewon-
dering voor majoor Uyen in 
het leger, die zich onver-
zettelijk en in een treffende 
actievoering teweer stelt 
tegen het vermolmde insti-
tuut, wat volgens mij het 
leger is. Bij de hiërarchie... 
dat houdt onduidelijkheden 
in. Weinigen maken uit wat 
gebeurt. Je kunt wel wat 
meepruttelen, maar mee-
pruttelen is natuurlijk nog 
geen medezeggenschap, wat 
ik wil." 
U bent voor een democra- 

tische vorm, maar daar komt 
bij de politie niets van te-
recht. Kunt u dat verenigen? 
Kalma: „Dat kan wel, ja. Je 
bereikt helemaal niets, als 
de reactie niet aan de basis 

begint. Aan de basis zal de 
eerste actie gevoerd moeten 
worden. Daarom was ik ook 
blij met die demonstratieve 
bijeenkomst van de politie 
tegen de regering-Biesheu-
vel. Ik geloof in het grote 
nut van actiegroepen. An-
ders wordt er niks bereikt. 
Maar helaas heb ik verder 
bij de politie van demo-
cratisering nauwelijks iets 
waargenomen." 
Ziet u uw taak bij de politie 
dan om actie te voeren aan 
de basis? 
Kalma: „Ik ben in 1946 niet 
gemotiveerd bij de politie 
gegaan. Nu vind ik het al-
lerbelangrijkste het contact 
met de mensen. Sociale 
bewogenheid..." 
Dat is bij de politie dan 
meestal wel een eenzijdig 
contact? 
Kalma: „Ja, maar dat hoeft 
niet te betekenen, dat dat 
contact niet kan uitgroeien. 
Dan krijg je meer begrip 
voor bepaalde groeperingen. 
Dat moet men vanuit zijn 
persoonlijke bewogenheid 
doen. Niet omdat het in de 
mode is om sociaal-maat-
schappelijk begrip te heb-
ben..." 
Als de politie langharigen 
ziet, denkt men: werkschuw, 
drugs, communes, tegen 
gezag, dat gaat mis... 
Kalma: „De mensen in het 
apparaat, die er zo over 
denken, vind ik walgelijke 
wezens. Ze geven blijk van 
een afschuwelijke intole-
rantie. Oogkleppenlieden 
noem ik dat. Ik vind het van 
de PSP gelukkig, dat er een 
paragraaf ten opzichte van 
de politie is, waarbij ze een  

sociale academie voor poli-
tieagenten aanbevelen. Hoe 
meer er gedaan wordt aan 
de maatschappij, hoe meer 
wetenschap ervan komt bij 
de politie, hoe meer moge-
lijkheden er komen..." 
En dan komen er moeilijk-
heden en dan gaat de politie 
ineens slaan? 
Kalma: „Dat doe ik niet. Ik 
zeg: praten tot je er bij 
neervalt. Wanneer je ge-
confronteerd wordt met 
moeilijkheden ga je praten. 
Uiteindelijk moet het luk-
ken elkaar te verstaan. Niet 
in het minst, omdat we als 
werknemers dezelfde strijd 
voeren en begrip voor el-
kaars sociale strijd moeten 
hebben. Er moet solidariteit 
zijn." 
De politie komt anders over 
als verlengstuk van de ge-
vestigde orde? 
Kalma: „Als ik zie wat voor 
monsterachtigheden de po-
litie in het buitenland in dat 
kader doet... Wij moeten 
hier op dat punt bijzonder 
attent zijn. De politie is een 
afspiegeling van de bevol-
king. Zo zie je typische 
dingen, die buiten het ap-
paraat worden afgewezen, 
ook wel eens intern gebeu-
ren. Daarom is het voor de 
politie zo belangrijk de 
maatschappij in al zijn ge-
ledingen te volgen." 
't Is misschien jammer, maar 
u bent ook de politie zelf 
niet. Als u een opdracht 
krijgt, die u niet met uw 
geweten in overeenstemming 
vindt, weigert u dan of 
denkt u: ik word ervoor 
betaald, ik moet toch mee-
spelen? 

Kalma: „Ik ben — het klinkt 
misschien ongeloofwaardig 
voor iemand met meer dan 
25 jaar dienst en zo'n poli-
tieke opvatting — nog nooit 
in zo'n situatie geweest. Met 
geweld een samenscholing 
uiteen slaan? Nee, ik geloof  

in de redelijkheid. Helaas 
zijn sommige mensen bij de 
politie overtuigd van de 
onredelijkheid van de ander. 
Er zijn er teveel, die zeggen: 
ik ben het gezag. Ik heb 
gelijk. Ik ben nooit tegen 
mijn eigen geweten inge-
gaan. Anders zou ik niet 
meer bij de politite zitten." 
Er lijken anders genoeg 
geschilpunten — o.a. de 
politie beschermt de ge-
vestigde orde, de PSP wil 
haar omverwerpen — om 
weg te gaan? 
Kalma: „Ik heb een vak, dat 
ik een goed vak vind. Je 
bent op allerlei gebieden 
werkzaam. Iedereen is 
persoonlijk verantwoorde-
lijk voor zijn handelen. Dat 
probeer ik in de praktijk te 
realiseren. Ik oefen dit vak 
dagelijks met plezier uit. 
Maar ik vind wel dat er te 
weinig mogelijkheden zijn 
voor de persoonlijke vrij-
heid." 
U bekent kleur bij de poli-
tie. Ondervindt dat geen 
grote weerstand? 
Kalma: „De mensen bekij-
ken bijzonder nauwlettend 
je politieke activiteiten te-
gen de achtergrond van je 
functie. Niemand zegt er iets 
van, maar je weet het, je 
merkt het. Het heeft me in 
mijn carrière gescheeld, 
maar ik vind een carrière 
een betrekkelijke zaak. Wat 
is het waard? In ieder geval 
niet om anders te denken 
over maatschappelijke 
verschijnselen dan ik nu 
doe. De vrijheid van me-
ningsuiting beschouw ik als 
het hoogste goed." 
U wordt niet moedeloos van 
een zo lange strijd, die nog 
zo weinig oplevert? 
Kalma: „Integendeel, ik ben 
strijdbaarder dan ooit. Al-
leen houd ik alles strikt 
gescheiden. De PSP doe ik 
geheel in mijn vrije tijd. Ik 
wil nu ook niet praten over 
wat ik vind dat er precies 
bij de politie moet veran-
deren. Ik vind de politie een 
instituut, dat de maat-
schappelijke ontwikkeling 
volgt, maar dan op een 
wijze, die in mijn vrije tijd 
onacceptabel is." 
En toch blijft u erbij? 
Kalma: „Om eerlijk te 
zijn... als ik weer voor een 
maatschappelijke keuze zou 
staan... ik heb uitgemaakt 
dat ik dan nooit meer dit 
ambt zou kiezen. Maar ik ga 
er heus niet met de pest in 
mijn lijf naar toe, dat beslist 
ook niet" 	R, ROBIJNS 
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Is communicatie met de 
humanisten 
werkelijk onmogelijk P 
Je schrikt dan wel even. 
Want dat is geen alledaagse 
taal tussen geestelijke ver-
zorgers onderling. En je legt 
dat blad dan wel eventjes 
neer om daar over na te 
denken. Wat is er eigenlijk 
aan de hand? En wat zit 
daar allemaal achter? Want 
zo besluit de raadsman A. 
Zoetebier zijn artikel op 
pagina 4 en 5 in het 
maandblad „EGO" van 
september, zich richtend tot 
de  oud-hoofd-luchtmacht-
predikant ds. A. C. J. van 
der Poel: 
„Op de door ds. Van der 
Poel aan ons gestelde vragen 
ben ik niet bereid te rea-
geren. Niet vanwege de 
vragen, maar vanwege de 
mentaliteit die tot de op-
merkingen en vragen heb-
ben geleid en waailttit dui-
delijk blijkt dat de huma-
nistische uitgangspunten al 
bij voorbaat niet worden 
gerespecteerd. Daarmede is 
in feite communicatie on-
mogelijk geworden." 
Twee vragen 
Nu is het merkwaardige, als 
je het meinummer van 
„EGO" opslaat, dat ds. Van 
der Poel daar juist vragen in 
heeft beántwoord. Vier 
vragen om precies te zijn, 
die hem door de hoofd-
raadsman zelf waren voor-
gelegd, met het verzoek die 
in „EGO" te willen beant-
woorden. En, slechts als 
tussenvoegseltjes, heeft tot 
twee keer toe ds. Van der 
Poel, tijdens het ant-
woordteven aan de hoofd-
raadsman, ook een vraagje 
gestèld. En, naar ik als ar- 

geloze lezer dacht, en zoals 
ook iedereen 25 jaar lang van 
ds. Van der Poel gewend 
was, zeer serieuze vragen. 
waarvan de „mentaliteit" 
boven discussie verheven is. 
Het waren deze vraagjes: 
1... „vraag ik me af, met de 
praktijkervaring als toets-
steen: wat doet een huma-
nistisch raadsman eigenlijk 
mèèr dan wat een goede 
welzijnsfunctionaris allang 
doet?" 
(en, wat mentaliteit betreft, 
ds. Van der Poel voegt er 
onmiddellijk aan toe: „Dat 
doet, mijn beste Lips, niets 
af aan mijn bewondering en 
waardering voor het harde 
werken van de raadslie-
den"). 
2. „Staat de humanistische 
gv werkelijk náást de mi-
litair (dienstplichtig èn 
vrijwillig dienend?)" 
(deze vraag stelde ds. Van 
der Poel aan het einde van 
de beantwoording van de 
derde vraag die hem gesteld 
was, nl: of kritiek van de gv 
op het militaire apparaat 
mogelijk en/onselijk is, 
waarbij hij  -sMeef te 
moeten „verklaren, dat ik in 
het algemeen de kritiek van 
de humanistische gv en de 
wijze waarop ze die uitoe-
fent maar zelden bewon-
der"). 
Nu vraag ik me toch in 
gemoede af: zijn die twee 
tussenvraagjes nu z6 ver-
schrikkelijk, en is de men-
taliteit die er uit spreekt nu 
werkelijk zo onder de maat 
dat voortaan „in feite com-
municatie onmogelijk is 
geworden"? Zijn we zo snel  

aangebrand? En afgebrand? 
Dat zou me spijten. Temeer, 
omdat ik toch wel erg be-
langstellend blijf (en naar ik 
meen: vele anderen even-
zeer) naar de beantwoording 
van die twee vraagjes! 
Twee teleurstellingen 
Ook in het augustusnummer 
van „EGO" is er al iemand 
uit humanistische kring van 
leer getrokken tegen het 
stuk van ds. Van der Poel. 
Ed Poppelsdorf noemt hem 
daar op pag. 6 „kinderach-
tig", iemand die „psycholo-
gisch geraffineerde zinnen" 
bouwt, die woorden „dubbel-
zinnig schuin gedrukt" laat 
zetten, bij wie hij „de aap uit 
de mouw ziet komen", en van 
wie hij maar hoopt, dat „de 
oplettende lezer er niet zal 
zijn ingelopen." Toe maar, 
toe maar. Over communi-
catie gesproken! Zo verbreek 
je toch zèlf alle communi-
catie? 
En waarom is .déze schrijver 
dan boos? Niet om de twee 
vraagjes. Maar om de 
teleurstellingen, die ds. Van 
der Poel in zijn stuk onder 
woorden bracht. 
Het zijn deze: 
1. dat de „verwachting dat 
er (met de komst van de 
humanistische gv) een ge-
sprekspartner op niveau 
kwam, die humaan en so-
ciaal bewogen, gestalte 
wilde geven aan een bui-
tenkerkelijke levens- en 
wereldbeschouwing" niet is 
beantwoord, gezien de 
praktijk: „wat doet een 
humanistisch raadsman ei-
genlijk méér dan wat een 
goede welzijnsfunctionaris 
allang doet?" 
(dat was en is dus het ver-
langen van ds. Van der Poel, 
en van talloze christelijke 
geestelijke verzorgers: een 
„gesprekspartner", met wie 
dus communicatie zinvol is. 
Moet men daarom kwaad 
weglopen? Ik dacht dat het 
„een vriend was die mij  

mijn feilen toont") 
2. de teleurstelling over de 
wijze waarop de humanis-
tische gv kritiek oefent op 
het militaire apparaat: 
„Open brieven, een publi-
citeitsgraantje meepikken in 
processen die allang aan de 
gang zijn, en (erger nog) 
een mentaliteit die een 
werkelijke solidariteit met 
de vrijwillig dienende mi-
litair praktisch uitsluit, 
bevordert de polarisatie en 
hindert vaak de voortgang 
van vermaatschappelijking 
en demokratiseringen." 
Dat zijn de teleurstellingen, 
die de humanistische gv ds. 
Van der Poel heeft opgele-
verd. En die hij (tenminste) 
ook zègt. Nog wel in hun 
eigen blad „EGO". Dat is 
toch een vráág naar com-
municatie? Waarom die 
communicatie dan nu zo 
plotsklaps afgebroken? Dat 
is toch zinloos? En ook nie' 
humanistisch? 
Geen communicatiestoor-
nissen! s.v.p.! 
Waarom wil ik pleiten voor 
een voortgang van samen-
denken en samenspreken? 
Niet alleen omdat er com-
municatiestoornissen te over 
zijn, en we daar geen be-
hoefte aan hebben, zeker 
niet van de kant van gees-
telijke verzorgers. Maar ook 
aangezien ik communicatie 
tussen christenen en hu-
manisten mogelijk en zinvol 
acht. Omdat ten eerste: elke 
christen zich in de humanist 
herkent: hij is 't van nature, 
hij was 't, maar herkennen 
doet hij hem altijd. Ten 
tweede: elke christen heeft 
en houdt een roeping, een 
communicatieroeping jegens 
de humanist, df uit roeping 
het evangelie uit te dragen 
„aan alle creaturen", t>f o 
omdat waar het hart vol v g 
is, de mond niet zal kunnen 
zwijgen. En ten derde, wat 
de kant van de humanisten 
aangaat: ik dacht dat het 
wezenlijk bij het denken en 
zoeken van de humanist 
behoorde ook de drijfveren 
en doeleinden, de passies in 
het doen en laten van zijn 
medemens de christen se-
rieus te nemen en te willen 
overwegen, en die niet als 
een overwonnen, afgedane 
zaak van zich af te willen 
werpen. Daarom: van de 
kant van Réveille: de com-
municatie blijve ! 
En wie weet wordt het 
Duitse spreekwoord tussen 
ons nog waar: „Getrennt 
marschieren, vereint 
schlagen"! 
Wij geloven namelijk in 
wonderen, vandaar ! 
J. J. POORT 
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Communicatie mogelijk De vraagstelling van Ds. 
Poort vloeit voort uit 
een opmerking aan het 
einde van mijn artikel 
over geestelijke ver-
zorging in de strijd-
krachten in het maand-
blad „Ego" van septem-
ber 1972 n.l.: 
„Op de door ds. Van der 
Poel aan ons gestelde 
vragen ben ik niet bereid 
te reageren. Niet van-
wege de vragen, maar 
vanwege de mentaliteit 
die tot de opmerkingen 
en vragen hebben geleid 

In Reveille van 27 
november schreef 
Ds. Poort het hier-
naast geplaatste 
artikel. Dat was 
n.a.v. een artikel 
dat de Raadsman 
A. Zoetebier in 
EGO had geschre-
ven. We hebben 
daarom het artikel 
van Ds. Poort 
overgenomen en de 
Raadsman Zoete-
bier gevraagd er 
een antwoord op te 
geven. 	Red. 

hebben. Niet alleen voor 
zichzelf, maar ook voor 
anderen. 
Naar mijn idee is dat 
laatste nu juist een il-
lusie. Er zijn miljoenen 
boeddhisten, moham-
medanen, joden, hindoes, 
humanisten en noemt u 
verder maar op, die de 
christelijke levensover-
tuiging niet onder-
schrijven, maar vanuit 
hun subjectieve bele-
vingswereld, gebonden 
aan hun cultuurpatroon, 
trachten met het leven 
klaar te komen. 
Kenmerkend voor elk 
geloof is nu eenmaal per 
definitie de subjectiviteit. 
Het ene geloof bezit geen 
gram objectiviteit meer 
dan het andere. 
De consequentie van deze 
gedachtengang impli-
ceert dat overschatting 
van eigen levensover-
tuiging alleen maar is 
gebaseerd op misplaatste 
superioriteitsgevoelens. 
Psychologisch goed in-
voelbaar — de mensen 
willen graag zekerheid —
maar funest voor de 
ontwikkeling van onze 
samenleving. 
Samenvattend, ieder 
mens heeft het recht en 
de vrijheid om vanuit 
zijn geloof/levensovertui-
ging inhoud, zin en vorm 
aan zijn leven te geven 
en zolang hij daarmee 
ernst maakt, behoort de 
ander hem in zijn waarde 
te laten. 
Duidelijkheidshalve zij 
vermeld dat ik vanuit 
deze overwegingen het 
Christendom als ver-
schijningsvorm van ons 
Westers cultuurpatroon 
volledig wens te res-
pecteren. 
Overigens is voor mij 
niet zo belangrijk wat je 
geloof of overtuiging is, 
maar veel fundamenteler 

lijkt mij de vraag wat je 
er mee doet. 
Het geloof is m.i. geen 
doel in zich zelf, maar 
een inspiratiebron om 
allerlei normen en 
waarden, waarmede wij 
zo graag schermen, ook 
inderdaad in onze sa-
menleving te realiseren. 
En daarmede zijn we dan 
meteen aangekomen op 
het terrein van de com-
municatie. 
Prof. J. Galtung stelt: 
„Onze fundamentele 
stelling luidt: er is geen 
noodzakelijke logische 
samenhang tussen het 
bestaan van een konflikt 
en destructieve houding 
en gedrag; iedereen: 
theologen, politici, 
beoefenaren van de so-
ciale wetenschappen, die 
ons dat tracht te doen 
geloven, demonstreert 
daarmee alleen zijn 
kulturele vooroordelen. 
Er is een uitdaging, elk 
konflikt vormt een pro-
bleem. Doch het interne 
(intra-actor) konflikt 
moet veel meer worden 
gezien als een band 
tussen tegengestelde 
tendensen in de eigen 
persoonlijkheils een 
gelegenheid zich rea-
liseren hoe rijk mensen 
in het algemeen en wij in 
het bijzonder, althans 
potentieel, zijn. 
Het konflikt tussen 
partijen kan op dezelfde 
wijze worden beschouwd, 
dus als een band tussen 
de partijen, als een de-
monstratie van hoe onze 
lotgevallen en omstan-
digheden verstrengeld 
zijn met die van anderen. 
Konflikt is niet alleen 
een wig welke tussen 
partijen gedreven wordt, 
het is ook iets, dat ver-
enigt. 
Tracht de stroom naar 
zwart-wit denken te 

stuiten, inplaats van u 
over te geven aan het 
genot van de traditionele, 
destruktieve konflikt-
stereotypieën. 
Met andere woorden, 
men moet in staat zijn 
ambivalentie te verdra-
gen. 
Maar zoals een aktieve 
houding t.o.v. demokratie 
afhangt van een positieve 
houding t.o.v. participa-
tie, zo zal ook een ak-
tieve instelling t.o.v. 
konflikt-regeling, af-
hangen van een meer 
positieve opvatting van 
konflikt. 
Konflikt moet worden 
gewaardeerd. 
Bij konflikt evenals bij 
sexualiteit is verdragen 
alleen niet genoeg: je 
moet ervan houden, het 
liefhebben. 
Want beide kunnen ge-
zien worden als het zout 
van het leven, dat ons 
bestaan verrijkt — als 
wij de moed en de vol-
wassenheid hebben op de 
uitdaging te antwoorden 
en er plezier in hebben." 
Aangezien wij als men-
sen met elkaar op deze 
kleine planeet moeten 
leven, zijn we eenvou-
digweg gedwongen ...ot 
co-existentie, tot com-
municatie, tot dialoog of 
hoe wij het verder ook 
maar willen noemen. 
Vanuit de humanistische 
geestelijke verzorging 
hebben wij in het rap-
port „Nu en straks" van 
september 1970 een sa-
menwerking met de 
joodse, katholieke en 
protestantse geestelijke 
verzorging bepleit, en via 
artikelen in „Ego" daarop 
meerdere malen aange-
drongen. 
Op verscheidene kazer-
nes is er dan ook sprake 
van een regelmatige en 
plezierige samenwerking 
met de predikanten en 
aalmoezeniers via de z.g. 
GV-uren, juist omdat de 
dienstplichtige militairen 
het op prijs stellen ge-
zamenlijk met ons van 
gedachten te wisselen. 
Merleau-Ponty zegt: „Een 
gemeenschap is waard 
wat de verhoudingen 
onder mensen in die 
gemeenschap waard zijn. 
Die verhoudingen eisen 
de universele erkenning 
van de mens door de 
mens. Zij zijn onmen-
selijk als de subjectiviteit 
verdrukt of vernietigd 
wordt." 
A. ZOETEBIER 

en waaruit duidelijk 
blijkt dat de humanis-
tische uitgangspunten al 
bij voorbaat niet worden 
gerespecteerd. Daarmede 
is in feite communicatie 
onmogelijk geworden." 
Het vraagje (verklein-
woord van ds. Poort) wat 
tot mijn slotopmerking 
heeft geleid is o.a. de 
wijze waarop ds. Van der 
Poel zijn vraagstelling 
heeft geformuleerd, n.l.: 
„Wat doet een huma- 

p_. nistisch raadsman ei-
k, genlijk meer dan wat een 

goede welzijnsfunctio-
naris allang doet? Dat 
doet, mijn beste Lips, 
niets af aan mijn be-
wondering en waardering 
voor het harde werken 
van de raadslieden". 
Mijn irritatie, want dat 
heeft ds. Poort volkomen 
juist aangevoeld, vindt 
zijn oorzaak inderdaad in 
het feit dat ds. Van der 
Poel, al dan niet bewust, 
mij als mens niet res- 
pecteert in mijn le-
vensovertuiging en via 
allerlei speelse en sub-
tiele opmerkingen mij 
kwetst in mijn gevoelens. 
Het kernprobleem 
daarbij is dat er bepaalde 
vormen van christendom 
zijn, die pretenderen de 
waarheid in pacht te 
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Over 
ont- 
wikke- 
lings- 
hulp 
gespro- 

Waar zijn zij gebleven, de 
gezinnetjes zoals die van De 
Wit uit het bijna gelijkna-
mige ontwikkelingshulpboek 
van de auteur Heere Hee-
resma. De volledige titel van 
het boek luidt: — HAN DE 
WIT GAAT IN ONTWIK-
KELINGSHULP —, dus niet 
de hele familie. 
Voldoende reden om te 
starten met enige bijzon-
derheden over onze Han. 
Han is een brave borst, 
heeft geen gezondheid om 
over naar huis te schrijven, 
hoewel dat al met al toch 
wel weer meevalt. Hij houdt 
veel van beesten en tuinie-
ren, zij het dat wreedheid en 
vernielingen hem dienaan-
gaande niet vreemd zijn. 
Misschien zou je hetzelfde 
kunnen zeggen van zijn 
(voor)liefde t.a.v. zijn 
moeder met wie Han „het 
liefst had willen trouwen als 
vader daar niet geweest 
was." Belangrijkste bij en 
voor Han evenwel: Hij kan 
goed leren. Voltooit bijna 
zijn schooljaren, ook wel 
studie genoemd. 
Vader De Wit zit in de ko-
lenbranche. Hij is, het moet 
al min of meer als een soort 
jeugdsentiment klinken, de 
ouwe traditionele kolen-
sjouwer. Een vak om trots op 
te zijn, wat hij soms ook wel 
is, bijvoorbeeld wanneer er 
tegen de opkomende gas-
exploitanten moet worden 
gedemonstreerd, maar wat 
je niet in je kleren gaat 
zitten. Bovendien zijn de 
verdiensten niet geweldig en 
de risiko's bepaald niet te 
verwaarlozen. Wat op zeker 
moment aan de lijve ervaren 
wordt wanneer De Wit Sr. 
een zodanige val maakt, dat 
hij nooit weer de oude zal 
kunnen worden. 
Moeder De Wit is het 
sloofje, de touwtjes-aan-
elkaar-knoopert en vre-
destichter tussen haar zoon 
en echtgenoot. Wat haar 
soms niet, maar veelal wel 
lukt, zij het niet altijd 
zonder de grootst mogelijke 
inspanningen. Niet in het 
minst doordat zij, de eerste 
dag werkend bij een 
schoonmaakbedrijf, door spit 
geteisterd wordt en ondanks 
haar moedige en blije kijk 
op de wereld, toch slechts 
zeer langzaam weet te her-
stellen. In feite gaat voor 
haar hetzelfde op als voor 
haar man: Herstellen is één, 
maar de oude worden is 
twee. 
Dergelijke tegenslagen 
moeten wel duidelijk maken 

dat de onvoltooide studie 
van Han geen kwestie van 
onwil, maar in zeer positieve 
zin een kwestie van onver-
mogen was/is. 
Han moet ekonomisch bij-
springen. Het betekent per 
definitie minder avon-
tuurtjes (af en toe bijvoor-
beeld zelfs met een meisje), 
minder scheuren op z'n so-
lexje, minder dromen op 
zijn kamer, of vanuit de 
warme en zo gezellige 
keuken minder naar buiten 
staren waar de vorst streng 
heerst, de mist hangt of de 
regen bij bakken uit de 
hemel komt. Jammer voor 
Han, maar de nood is nu 
eenmaal aan de man. Er zal 
meer geld op tafel moeten 
komen, dus de handen uit de 
mouwen. 
En, het dient gezegd, Han 
doet zijn beát. Aanvankelijk 
in dezelfde branche als va-
der, met dien verstande dat 
pa op de wagen zit en Han in 
de kabine, en zelfs al gauw 
op kantoor teneinde orders 
te geven aan Pa. Moeilijk te 
verwerken uiteraard voor de 
ouwe, maar uiteindelijk 
heeft zoonlief meer oplei-
ding genoten. 
Gezien tegen die achter-
grond, kun je je afvragen of 
vaders' ongeval zo'n ongeluk 
betekent? Toch wel, want dat 
houdt in, dat op het moment 
dat Moeders' spit komt, Han 
het huishouden draaiende 
moet houden. Elke hande-
ling, beter miskleun van 
Han in dat huishouden on-
derstreept de afhankelijk-
heid van de Oude Heer... 
Sollicitatiepogingen van Han 
slagen slechts gedeeltelijk. 
Af en toe werkt hij, maar 
veelal is hij drukker met 
niet-werken. Totdat, is het 
door God (in)gegeven?, er 
het idee ontstaat dat Han 
een kursus zal volgen die 
hem uiteindelijk geschikt zal 
maken om de mensen in de 
Derde Wereld te helpen 
(dit alles tegen betaling, wel 
te verstaan). Een nieuwe 
toekomst lijkt geboren... 
Moeder die vader en zoon 
niet zo intens meer behoeft 
te scheiden. Vader die zich 
eindelijk minstens acht uur 
achtereen niet behoeft te 
ergeren aan de onhandige 
geleerdheid van zijn zoontje. 
En Han zelf? Liever zou hij 
werkzaam zijn in een Derde 
Wereld-winkel. Weinig last 
van heimwee, en lekker 
dichtbij huis. Maar niet alles 
gaat in het leven zoals je 
zoudt wensen. Vandaar op 
pad. Richting kursus ont- 

wikkelingshulp. 
(...)„Moeder riep en sloeg 
daarbij twee deksels tegen 
elkaar. Hij sleurde zich uit 
de slaap omhoog. Meteen 
doorzetten. Snel kleedde hij 
zich en tipte wat water te-
gen de oogleden. Doodmoe 
was hij, dat stond als een 
paal boven water. Maar dat 
wende wel. Na een paar 
dagen zou het hem al niets 
meer kunnen schelen. In de 
keuken was het warm. De 
helaas gekookte thee. En de 
beschuiten. En moeder die 
groot en kalm bezig was aan 
de aanrecht, zijn brood met 
rookvlees te beleggen. „Ik 
heb vader maar laten liggen. 
Hij snurkte nog zo," zei ze 
en opnieuw wist hij hoeveel 
hij wel van haar hield. 
„Is vader nog lang kwaad 
gebleven, gisteravond?" 
„Valt wel mee," stelde 
moeder hem gerust en 
schonk hem nog een bak 
thee in. Zo had hij wel uren 
willen blijven zitten. Maar 
de tijd 	en hij moest 
vooruit.  
Even warmde hij zijn wol-
len shawl boven het gas tot 
er een alarmerende schroei-
lucht uit opsteeg, schoot in 
zijn jas, sloeg de kapuchon 
over de oren en trok de 
veter onder zijn kin aan. 
Mo 
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„Dag", zei hij slechts en 
barstte toen in snikken uit. 
„Kom Han, alle begin is 
moeilijk," troostte moeder 
terwijl ze hem inmiddels 
naar de deur drong. 
„Zweel maar niet na," wist 
hij er nog uit te brengen en 
stond toen buiten (...)" 
Hoe „buiten" binnen kan 
zijn, bemerken Han, Vader 
en Moeder nog voordat de 
eerste les van de kursus 
voltooid of zelfs maar be-
gonnen is. Maar daarvoor, 
weersomstandigheden 
voorbehouden, zie slot van 
dit hartveroverende boek. 
Milieuleritisch in alle bete-
kenissen van het woord, een 
gevoel van onderontwik-
keling achterlatend  waar 
geen woorden voor te vin-
den zijn. Zelfs met een 
persiflage op het bekende 
jongensboek kom je er m.i. 
niet. Misschien wel met dat 
alles en allen omvattende 
begrip: Leedvermaak. Wat 
dat betreft is — HAN DE 
WIT GAAT IN oNTIllni'" 
LINGSHULP— toch weer 
een onvervalste H.H. ! 
DICK ZAAL 
UITGAVE ERVEN 
THOMAS RAP 
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Heere Heeresma 

16 


